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True translation filed with the post-mastei- at Chicago, 111., Oct. 8, 1920 
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Lietuvos kariavimas
su lenkais apsistojo

Rusu-lenku karas apsistos spaliu 14

Anglija vėl siunčia ultimatumus Rusijai

KARIAVIMAS TARP LIETU- I \Vells atvyko į Petrogradą ir su 
V1Ų IR LENKŲ APSISTOJĘS, lig Maskvos žinios, tapo priim

tas Rusijos valdžios delegaci- 
Talkininkų misija jau atvyko į jos, vadovaujamos Maksimo 

Gorkio, r • •Atsakydamas į pasveikinan
čias kalbas. Wells mari iškė, kad 
jos neabejoja, jog Rusija y:a iš- 
vakariuose puikios ateities, bet 

•kad rusų ir anglų pobodžiai la
bai skirtingi ir tu dvieili saliu

S (Tvaikus.

RYGA, spalių 7. Lenkijos
kvatieroje šiandie paskelbta, 
kad karinis veikimas tarp lenkų 
ir lietuvių apsistojo.

Tas pranešimas tapo pada
rytas sąryšyj paskelbimu, kad žmonės negali tikėties atsiekti 
talkininkų misija rišti Lietuvos- 
Lenkijos klausimą vakar atvy
ko į Suvalkus.

savo tkdų tais pačiais ^metodais. 
“Jūsų kelias", pasakęs Wells, 

. “yra linkui komunizmo, musų 
gi linkui kolektivizmo.”

True translation filed vvith the post- i 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1920 
as required by the act nf Oct. 6, 1917

RUSAI TRAUKIASI “METO
DIŠKAI” PRIE MINSKO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 8. 1 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusų - lenkų tarybos
Bet skelbia laimėjimus Krymo 

fronte. STOSIĄS SPALIŲ 14 d.

fronte, kad leidus raudonąja! 
armijai sutriuškinti gen. Deni- 

Dombskis ir 
sugrąžinimą 

imperijos di- 
Lenkijai.

kiną. Pilsudskis, 
Dašinskis skaito 
senosios Rusijos 
džiausiu pavojum

Dabar daroma mušiu paliau
ba sitkiasi suardyti dideles 
Dmo\vskio, Padere\vskio ir 
G:abskio elementų pastangas 
padaryti susivienijimą su gen. 
Vrangeliu. Tikimasi, kad to- 
kis Niisivienijimns negalėtų į- 

vykli, iri butų padaryta tarp 
Lenkijos ir Rusijos laika.

Lenkai nori rusų aukso.
RYGA, špalių 6. Lenkijos 

užrubežių reikalų ministeris 
princas Sapieha skubinasi iš 
Varšuvos i Rygą, taip kad bu
vus čia, kada bus formalis pa
sirašymus taikos tarp Rusijos ir 
Lenkijos. Jis atvyks ketverge 
a: pelnyčioje.

Korespondentas patyrė, kad 
j viena iš Lenkijos sąlygų, su ku 

ria bolševiku delegacijos gal
va Joffe dar nepaliko, yra klau
simas apie Lenkijos auksą. Len 

■ kai nori, kad jiems butų sugrą- 
Į žinias auksas, kurį rusai paėmė 
Į iš Va: savos valstybės banko, 

1920 j kada jie bėgi) nuo vokiečių. Jie 
nori arba atmokėti tą auksą per 
eilę metų, arba duoti lygių jo 
vertei koncesijų. Einasine ko
miai ia dabar svarsto tą klausi
ma, bet jis nėra skaitomas sun
kiu.

TARTAUTINfi ANGLIAKASĮ V FEDERACIJA.

Posėdis pidomojo komiteto Tarplaulinės Angliakasių 
Federacijos, kuri nesenai laikė savo kongresą Gem voje, 
Šveicarijoje. Kongresas išsireiškė p irs karą ir už. nacio-

j J v • 'Ekonominis Ru
Santo Domingoj

Tūkstančiai Santo Domingo gy 
ventojų Ūko užmušta amerikie 
čiams pasigrobus tą salą ir pa 
smaugus jos nepriklausomybę.

WASHINGTON, spalių 6.
Kaltinimai prieš Amerikos ad
ministraciją Santo Domingoj 
yra dar baisesni, negu tie, ku
riuos įteikė Haiti valdžia, i

Valstybės depai tamente šian- 
di? pasakyta, kad gen. Lejeune 
apsilankė Santo Domingoj ir

sijos Sujrimas
i Italijos darbininkų delegacija
i irgi rado Rusijoje t*k skurdą ir 

visišką suįrimą; nesidžiaugia 
bolševikais.

RYMAS, spalių 7. — Darbi
ninkų konferencija paskelbė ra
portą apie Rusiją, kuriame pa
rodoma, kad padėtis Rusijoje 
yra labai rusti.

Tą raportą prirengė socialistų 
i misija, kuri nesenai lankėsi Ru
sijoje ir ten praleido tūlą laiką.

Rusijos žmonėms sako ra
portas, trūksta patyrimo politi
koje. Fiziškas žmonių gavin- 

! gumas yra labai nupuolęs delei 
1 neužtektino maisto, o ekonomi

nėmis VaLstiojmis, kuri visiškai 1 uis gyvenimas yra visiškai su- 
sunaikina los šailes soverenite- iręs, 
tą, laivyno departamentas išso
dino 7,560 jurininkų ir užėmė

raportą.
Kaltinama yra, kad kada San

to Domingo prezidentas Hen- 
riquez (kuvojolj atsisakė pasi-

i rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1920 
as iequired by the act of Oct. G, 1917

Anglija ir Rusija

niškume galva bolševikų misi
jos Londone Leonid Kamenev.

ANGLIA GRĄSINA SKANDY- 
TI RUSIJOS LAIVUS.

Ang ijos nota Rusijai prilygs
tanti paskelbimui karo.

gia indėlio ryte, spalių 11 d.
Tas išaiškina nuolatinį apsi- 

mainymą raštais tarp picmiero 
ir Kamenevo bendro, Krasino.

Matoma permaina politiko
je yra nuosprendys luojaus ap
svarstyti šiuos politinius daly
kus. Lloyd George pirmiau bu-

Kad nepasidavus lokiam da
lykų stoviui, prezidentas (šar
vojo! rezignavo, palikdamas 
Amerikos laivyno ir valstybės 
departamentus pilnoje kontro-

“Me- ’ 
rusų 

kareivių Lenkijos fronte yra 
skelbiamas sekamame karo ofi į 
so pranešime iš Maskvos

“Seredoje apygardose Molo
dečno, Minsko ir Sluck mušis

PARYŽIUS, spalių 7. 
Indiškas pasit laukimas' 
kareivių Lenkijos

Dombski skubinasi su musių 
paliauba, bet dar yra neiš

rišta svarbių klausimų.

“Musų kareiviai metodiškai 
traukiasi į naujas pozicijas. Sar 
ny kriptyj mes užėmėm keletą 
vietų 30 viorstų į šiaurryčius 
nuo Volynsko. Mušis siaučia I 
už augštumas ant dešiniojo 
kranto Sluč upės. Lokaliniai 
mūšiai siaučia palei Zmerinka- 
Proskurov geležinkelį.

“Ktymo fronte :mes užėmėm 
Sinalnikovo, Ekaterinoslavo 
kriptyj. Musų kavalerija už
ėmė Bovovka ir paėmė kvatie- 
rą ir štabą pirmos Dono divi
zijos. Divizijos komanduoto- 
jas ir jo štabo viršininkas patįs 
nusižudė. Mes paėmėm svar
bius pienus. Musų kareiviai 
perėjo Kačlagač”.

True translaHon filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 (

VRANGELIS SKELBIA 
DIDELIŲ PERGALIŲ.

Vienok talkininkai yra susirū
pinę gręsiančiu jam likimu.

KONSTANTINOPOLIS, spa
li ų 5. — Vrangelio valdžios 
pranešimas sako, kad daugiau 
kaip 10,000 bolševikų belaisvių 
ir dideli sandeliai medžiagų ta
po paimta gen. Vrangelio, kada 
jo kareiviai užėmė Mariumpol, 
prie Azovo jūrių, ir centrą Do- 
nec-Juzavka kasyklų baseino.

Susirūpinę Vrangeliu.
PARYŽIUS, sp. 7.—Kariniuo

se rateliuose jaučiamas susirū
pinimas atsiliepimu, kokį gali 
padaryti į Vrangelio kampani
ją taika tarp Rusijos ir Lenki
jos. Pareiškiama, jog nėra abe 
jonės, kad bolševikai tuo jaus 
padus sustiprinimus į Krymo 
frontą.

RYGA, spalių 7 (Rašo Cliica- 
go Daily News korespondentas 
Isaac Don Levine). Dabar 
spalių 14 d. yra siūlomoji diena 
pertraukti kariavimą taip rusų 
ir lenkų, jei pradinė taikos su
tartis bus pasirašyta ryto.

(Iš Londono ir Paryžiaus bu
vo atėję žinių, kad Lenkijos- 
Rusijos musių paliauba jau 
esanti pasirašyta. Tečiaus Ry
gos žinios sako, kad galutinas 
susitarimas dar nepadaryta).

Keletas svarbių nesutikimų 
dar prisieina išrišti. Lenkai 
reikalauja koridoriaus tarp Lie
tuvos ir Rusijos, sujungiančio 
Lenkiją su Latvija Dinaburko 
(Dvinsko) apygardoje. Ekono
minėje komisijoj lenkai reika
lauja dalies Rusijos aukso, bet 
susitiko tame dalyke smarkią 
opoziciją. Rusija atsižadėjo vi
sų teisių prie Rytinės Galicijos, 
kuomet lenkai sutiko laikyties 
tokios pat politikos Ukrainoje, 
prižadėdami neutralitetą sovie
tų .kare su Petlura spėkomis.

Po pasirašymui po pradiniu 
taikos aktu, tikimąsi, kad Jo
nas Dombskr ir Adolph Joffe 
sugrįš į savo sostines tas sutar
tis ratifikuoti.

Nors trūksta smulkmenų, te- 
čiaus autoritetingai pasakyta, 
kad Anglijos ambasadorius Var 
savoje petnyČioje persergėjo 
Lenkijos valdžią prieš leidimą

I delegatams sugrįšfi iš Rygos be 
padarymo taikos.

Tuo pačiu laiku Lenkijos už
rubežinių reikalų ministeris 

’ princas Sapieha, politinis Daim- 
bskio oponentas, rengiasi at
vykti į Rygą. Tas paskatino 
Dombskį padidinti pastangas 
padaryti susitarimą su sovietais, 
kad neprileidus negeistino sve
čio. Sapichos, apsilankymio.

Gen. Vrangelio kariniai pasi-, I 
i antru i

abipusį apsiniainymą 
politiniais belaisviais, 
luiną archivų ir kitų nuosavy
bių, kuriuos sovietų valdžia pa
ėmė iš Lenkijos legacijos Mask
voje ir sugrąžinimą dailės ir 
kitų istorinių dalykų, paimtų iš 
Varšuvos po 1872 m.

Sutartis taipgi parėdo abipusį 
m mokėjimą jokių atlyginimų, 
išėmus tai, kad Rusija ir Lenki
ni sutinka sugrąžinti ar užmo
kėti už nuosavybes paimtas ar 
sunaikintas abiejų šalių be ka
rinio reikalo.

karo i 
sugrąžai-♦ » 4.

Kitos .sąlygos, sakoma, esan
čios panašiomis į sąlygas į len
kų paskelbtos Rygos deklara
cijos, išėmus rubežius, kuris 
yra svarbiausiu klausimu.
Latviai priešinasi lenkų reika- 
lajamam koridoriui tarp Rusi

jos ir Lietuvos.
VARŠAVA, spalių 6. — Len

kijos reikalaujamos iš sovietų

antrą “koridorių,” arba priėji
mą prie Baltijos jurų. Pagal

žius bus taip nustatytas, kad 
“koridorius” tęsis nuo šiaurinio 
Lenkijos rubežiaus iki Balti
jai, tarp Lietuvos ir sovietų Ru
sijos.

Sprendžiama, kad latviai 
priešinasi tokiam “koridoriui”

įLenkai dabar yra tik už 15 
mylių nuo Minsko, kur pirmiau 
buvo vedamos rusų-lcnlkų ta
rybos.

Ukrainos sostinė Kijevas, ku
rį dabar laiko bolševikai, esąs 
apsuptas sukįlusių valstiečių

Jungtines Valstijos turi 
105,000,000 gyventojų.

ir

WASHINGTON, spalių 7. — 
Pasiremiant peoficialėmis skait 
linėmis, paimtomis iš dabar da- 

i sekimai buvo antru svarbiu ryto gyventojų sąrašo, Jungti- 
I faktorių ūmiame kripsnyje Len nes Valstijos turi viso 105,339,- 
kijos-Rusiios tarybų. Progrc- 566 gyventojus, ši skaitlinė 
svvis (Lenkijos politikoje Dom- dar nėra pilna, kadangi įon ne- 
bskio elementas labiau* bijosi 
gen. Vrangelio, negu sovietų, 

j Pereitais metais prezidentas 
Pilsudskis, remiamas progresy- 

LONDONAS, sp. 4. —. Paskil- v1u žmonių, užlaikė veik mn- 
bęs Anglijos rašytojas H. G. šių paliaubą Lankijoa-lViaijos

True transMion filed with the pest- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1929 
as required by the art of Oct. 6, 1917

Anglija eina pr’c kobktivizmo, 
sako Wells.

įeina dvi valstijos, Minnesota 
ir' Nebraska. Taipjau darant 
gyventojų sąrašą niekad nepasi
seka snrašyt visus’ gyventojus, 
kad ir prie geriausių norų ir 
pastangų.

LONDONAS, spalių 7. - An
glijos ultimatumas Rusijai, grą 
sinantis paskandyti Rusijos ka
rinius laivus ir subniarinas, 
\aip lik jie bus užmatyti Ni
kolajevo apygardoje, Juodose 
jurose, tapo įteiktas Rusijos pa
siuntiniui Londone Krasinui, 

sako pulk. Arthur Lynch.
Nota, pasak Krasino, yra nuo 

Anglijos užrubežinių reikalų 
ministerio Eurl Curzuon. Nie- 
ktiriuose rateliuose tą notą skai
toma esant lygia paskelbimui

rybos bus užbaigtos pirm negu 
jo administracija pradės svars
tyti politinius reikalus. z

šiandieninė gi nota parodo, 
kad visi pirklybos dalykai yia 
dabar tūlam laikui atidėti į šalį.

Preuniero pozicijos stipru
mas yra tame, kad rūpindamie
si taika bolševikai sutinka da-

liniuku liko išsodinta ir nuo to 
laiko ant salos veikė nemažiau 
kaip 2.000 ir 

Tuksiančiai
žuvo kbvoje už 
amerikiečių gi 
tik 12 ofieireiiic

2.500 jminii 
salos gyventojų
savo laisvę. Iš 

pusės užmušta 
ir 108 jurinin-

“Nota”, sakė Kiasinas, “pa
reiškia, jog lapo pranešta An
glijos valdžiai, kad Rusijos sub- 
marina tapo užmatyta prie Ni- 
koljevo ir toliau sako, kad jei 
tas tiesa, ji bus paskandinta 
užmačius, kaipjau ir visi Rusi
jos kariniai laivai”.

Krasinas sakė, kad ji nežino 
tikrųjų piiežasčių lokiam pa
reiškimu, kadangi Nikolajevas 
yra neginčijamai Rusijos teri
torijoje. Jis pasiuntė notą į

! atsiekus nuėmimo blokados. 
.Jie ypač nori, kad embargo bu
tu nuimtas nuo drabužių ir ma
šinų, kadangi jau yra padary
ti kontraktai pristatyti už mi- 
lionus dolerių tų reikmenų. Iš 
to išeina, kad sovietu valdžia 
gautų atsikvėpti nors per porą 
melų, o paskui vėl galėtų alnau 
jinti dar didesnę visąpasaulinę 
agitaciją už komunizmą.

Baku konferencija, kuri, kaip 
bolševikai tikėjosi, pradės agi
taciją tarp visų mahometonų, 
yra visai pairusi, kadangi Le
ninas permainė savo pienus.

Anglijos užrubežinių reikalų
ministerija, tečiaus netiki, kad

i sovietuose pasidarė politinis su
smukimas. Dabartinis susirū
pinimas Maskvos administraci
joje esąs daugiausia delei eko
nominės ir industrinės padė
ties.

Maskvą.
Liepia rusams sustabdyt savo 

propagandą.
LONDONAS, spalių 6. - An

glijos valdžia pasiuntė ultima
tumą Maskvai, kuris yra visiš
ku permainymu Lloyd George ; 
paskelbtosios politikos pirmiau- j 
siu išrišti pirklybos dalykus, I True translation filed vvith the 
pirm negu daryli politinius su- mnstcr at Chica«°’ nl- OcL 8- 
sitarimus.

Užrubežinių reikalų ministe
ris Earl Curzon septynių lapų 
notoje Maskvos valdžiai reika
lauja, kad Leninas prižadėtų su 
stabdyti bolševikų propagandą 
Anglijoje, kad jis paliuosuotų 
100 Baku suimtų belaisvių ir 
kad jis pagerintų elgimąsi su j 
pabėgėliais bolševikų teritori
jose.

Notos kalba yra aštyi ir pa
smerkia Maskvos vartojamą iš- 
sikalbinėjimo taktiką, po prie
dangą sunkumo siisižinijimo.

Taipjau kaltinamas veidmai-

as required by the act of Oct. G,

UKRAINA BUSIANTI 
NEPRIKLAUSOMA.

post-
1920
1917

Taipjau busianti pripažinta 
priklausomybe ir Gudijos.

LONDONAS, spalių 7.

ne-

PINIGŲ KURSAS.
Vnkar, spalių 7 d. užsienio pinigu 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25.000 dolerių, bankų būro skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svarus ...............
Austrijos 100 kronų ...........
Belgijos, už $1 ....... frankų
Danų 100 kronų ..................
Finų 100 markių ..................
Frnncijos. už $1   frankų 
Italijos, už $1 ............... lirų
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............
Olandu 100 truldenų ........... 1
Norvegų 100 kronų ...............
šveicaru 100 frankų ...........
Švedų i00 kronų ............... I
Vokiečių 100 markių ...........

$8.52 
$0.42 
14.10 
14.05
$2.95

i 14.80 
24.95 
$1.70 
$0.45

$31.00 
14.05 
*6.28

$20.02
. IF1.70

I Dirbtuvių vedimas, kuris la
po pavestas tiesioginiai į rankas 

palčių darbininkų, pasirodė 
esant pražūtingu. Produktyvės 
organizacijos beveik nieko ne
veikia ir visa šalis, išėmus ke
lias vietas, neįstengė pasikelti* iš 
nusilpimo.
Rusija viena negali atsigauti.

Karas išeikvojo daugiausia 
energijos bolševikų valdžios, 

žiant iš to. kiek ma
žai ji padarė pastangų linkui 
ekonominės šalies rekonstruk
cijos, yra labai abejotina, ar 
Rusija, palikta naudotis vien sa
vo turtais, gali ganėtinai atsi- 
atsisteigti. kad sutverus šalyje 
pakenčiamas g^’venimo sąly
gas.

Raportas teėiaus užginčija, 
kad sovietų valdžia eina prie 
puolimo, kadangi nežiūrint vi
so rūstumo ekonominės padė
ties, niekuric revoliucijos laimė 
jimai liko sustiprinti. Vienu 
pavyzdžiu to yra įsteigi
mas sistemos smulkiųjų nuosa
vybių, kurias galima perduoti 
paveldėtojams. Tos nuosavy
bes yra daugiausia kaimuose i’ 
valstiečiai 
reakciniai 
mos. Bet 
niunizinu, 
tuose distriktuose (kaimuose).

“Yra sunku permatyti”, sako 
raportas, “galą bolševikų val
džios, kadangi bolševikai, nors 
jų skaičius siekia tik 600,000 
šalyje su 160,(MM),000 gyvento
jų, užgriebė visas politines ir 
ekonomines organizacijas ir 

naudoja kraštutines priemo
nes užgniaužimui kilų partijų, 
kurioms yra uždrausta vesti 
propagandą, ar turėti savo laik
raščius”.

nkų. j bet sprendi

ir kriminaliai 
įstatymai liko 

panaikinti. Jų vietą užėmė Ame 
rikos karo įstatymai ir teismai. 
Karlu lapo įvesta tokia aštri 
cenzūra, kad neleista žinioms 
apie tikrąją padėtį ant tos salos 
pasiekti net Jungtines Valstijas.

Visi civiliai 
Domingo

PORTUGALIJOJ SIAUČIA 
GENRALINIS STREIKAS.

LONDONAS, spalių 6.—-Mad
rido korespondentas praneša, 
kad gautomis iš įvarių parube- 
žio vietų žiniomis, generalinis 
streikas, veikiausia revoliucinio 
pobūdžio

ir susisiekimr

Shicia Portugalijoje, 
gailios geležinkelie- 
be generalinį streiką 

apsistojo.

žinios perdėtos.
LONDONAS, sp. 7. — Por

tugalijos legacija 
ko, kad žinios iš

streiku, yra labai

Londone sa- 
Madrido, jog 
yra apimta 
perdėtos.

10 ŽMONIŲ ŽUVŲ ANT 
LAIVO.

NEW YORK, spalių 7. Daug 
žmonių liko užmušta ir sužeis
ta ekspliozijoj ant aliejinio lai
vo C. B. Rowe. Ekspliozija bu
vo 2:10 vai. po piet. Už dešim- 
ies minučių policija apskaitė, 

<ad yra užmušta nuo 10 iki 12 
žmonių.

priešinsis kiekvienai 
atakai ant tos siste- 
tas teraus nėra ko
ku rio ir taip nėra

BERLINAS BE LAIKRAŠČIŲ.
BERLINAS, spalių 7. — Visi 

Berlino laikraščiai, išėmus So
cialistų partijos organus, sava
noriai sustabdė leidimą laikraš
čių ir pašalino visus savo darbi
ninkus, kad tik neišpildyti dar
bininkų reikalavimų.skelbianti pasirašymą mūšių 

j paliaubos tarp Lenkijos ir Rusi
jos, sako, kad nepriklausomy
be Ukrainos ir Baltgudijos bus

1 pripažinta; kad Lenkija bus pa- 
I liuosuota nuo senosios Rusijos 
' skolų ir kad Rusija apsiima at- 
; lyginti Lenkijos civiliams gy
ventojams.

Ukrainos atstovų gautosios 
iš Stanisląvo žinios sako, kad 
centraline grupe Ukrainos ar- 

. mijos atėmė iš sovietų spėkų 
svarbią geleži nikelio kryžkelę 
šunerinka. Taipjau sakoma, kad 
bolševikų konlr-ofensivas prieš 
pietinį sparną Ukrainos armi
jos nepavyko ir kad Ukrainos 
armija tęsia savo besiveržimą su užmušimo ūkininko Harvey. Vienas žmogus liko užmuštas ir 
linkui Mogilevo. Ketvirto negro, kuris užmuŠS tą j 4 sužeisti užsidegus Midvvest

MDELI STREIKAI BERLINE.

LONDONAS, spalių 7.
Central Nows šiandien prane
ša, kad Berlinas šiąnakt yra be 
šviesos ir telefono. Elektros 
darbininkų streikas užgesino 
šviesas ir suardė telefono yeei-

Dar vienas mayoras areštuotas.
WEXFORD, Airijoj, sp. 6. - 

Karinė policija šiandie apsupo 
teismą ir areštavo Wexfordo 
lordą mayorą Richa-d Corich 
ir dar vieną pirklį. Juos nuga
benta j karinius barakus.

NULINCAVO TRIS NEGRUS.

PHOENIX, Ariz., sp. 6. — Du 
ginkluoti plėšikai užpuolė Phoe 
nix Labor Tradęs Council sve
tainę, kurioj buvo 8 žmonės irMACOLENNY\ Fla., sp. 6. ' atėmė $200 pinigais ir daug če- 

Govcda vakar užpuolė ant ka- j 
įėjimo ir nulinčavo tris negrus, 
kurie buvo kaltinami sąryšyj CHEYENNE, Wyo., sp. 6.

SKAITYKIT TR PLATTNKIT 
«KT A TT T T V M n C”

‘ i linu U4inujiaa ii

Ketvirto negro, kuris užmušė tą , 4 sužeisti užsidegus Midwest 
ūkininką jieškama ir manoma,! Ohio gaso šuliniui. Gaisras

i kad jis bus nulinčuotas, jei bus nesustabdytas ir liepsna kįlu 
sugautas. 1 3»)0 pMų j #rą.
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Kas Dedasi Lietuvoj
aMMaanMBMįBBOMaaaaoBaa^^  ry7Ta«.i££.

blogai išėjo. Yra jaunuoliųjp 
kflrie ir kitaip manytų, bet neži- ia 
no, kaip ką pradėti.

[L. Uk.] Kardagiris.
B

Musą mokyklos. OLSfiDžIAI. ŽEM. KALVARIJA.

B B K B* K1I

, m ĮPėtnyčia, Spalių 8 d., 1920

. - .....................................

TEATRALINĖS 
KNYGOS.
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Taurage. Apskrity mieste
liuose pradedamose mokyklo
se mokslas prasideda rūgs. 15 
d., o kaimuose spalio 1 d. visoj 
apskrity 13 valsčių turi 58 pra
džios mokyklas, kurios darbuo
jasi 63 mokytojai. Norima 
įsteigti dar 7 pr. mokyklas, bet 
trūksta mokytojų.

Auka.

Taurage. Firmos “Zellslaffa- 
brik VValdhof Tilsit’* įgaliotinis 
pirklys Baichovičius Tauragė
je, paaukavo apskrities ligoni
nei 15 gerų geležinių lovų su 
matracais, vertės 5000 auks. ir 
Tauragės vidurinei mokyklai 
5000 auks. pinigų.

K ŠEINIAI.
čia liepos mėnesyj valsčiaus 

Taryba išnešė pageidavimų, 
kad musų valdžia konfiskuotų 
Šiuos dvarus, kurių savininkai 
lenkų legionuose 1) Gobšių 
dvarų 2) Bralenskių paliv. ir 
3) Bachavos bei Kakavos.

L. I k.l V—cius.

Nepersenai buvo krata pas 
Valstiečių Sąjungos valdybos 
narius: Šmotelį, Surblį ir Kul
vietį. Krėtė ieškodami “bolše
vikų raštų”. Nieko nerasta. Du 
buvę areštuoti bet tuojau® pa
leisti ta sąlyga, kad jokion poli
tikui! nesikištų. Kiti V. Sąjun
gos nariai nusiminę ir kitą val
dybą rinkti bijo ir renkamais 
būti nenori, nes vėl gali kas at
sitikti. Klerikalai džiaugiasi iš 
to. L. t’k.] Adomas iš Rojau *.

Rugi>. 20 ir 31 d. buvo gani 
smarki perkūnija Šarnelės so 
(Ižiuj nutrenkė artoją 
su arkliu. Kitur ūkiai 
somis triobomis išdeginti, bu- ■ 
vo arklių laukuose nutrenktų ■ 

j ir medžių suskaldytų. Nuosto-i Į; 
, liai dideli.

Pasklydo žmonėse gandu, • 
kad Lietuva rusams turėsianti ra 
duoti IV2 mil. pūdų rugių 

. 250 tuksi arkliu ir, girdi, 
lo neatiduosiu, bolševikai
niaus neapleisiu. Laikraščių 
žmonės mažai teskaito, bet ge- r 
riau paliki, ką kas pasakoja, ir 
grūdus pūdys beslėpdami.

,r,2 
kol M

JIENAUKA.

Jienauka Mariamp. apskr.

Jaunimo yra daug. Bet visas 
beveik jaunimas labai sudavat- 
kėjęs. Čia yra visas davatkų 
lizdas, kurs turi net “Pavasari
ninkų” kuopą. Ir darbuojasi 
išsijuosę, kad lik daugiau nesu
sipratusių jaunuolių galėtų į 
savo tinklą pagauti ir giriasi, 
kad darbuojasi geriausia. Bet 
pažiurėjus Į jų darbus, tai nie
ko gera nenuveikė. Vos du va
karu surengė, ir tie palys gan

IŠKILMINGAS 
FARMERIŠKAS KOSTU M V

Rengiamas per
L. S. S. 4-tą KUOPĄ

įvyks 
Subatoje, Spalio-October 9 dieną, 1920 m. 

MILDOS SVETAINĖJ, 
3138 So. Halsted St.

Tikietai: Vyrams 55c, moterims 35c, su war tax 
Pradžia 8 vai. vakare.

Užkviečia visus atsilankyti, 
Rengimo KOMITETAS.

FEHBBMBHBB81BBBBBBBnBBBBBBBBEESrT?HHBEHf!i3B^ 

i Gerbiama Visutnonė į 
* Nepraleiskit šios progos, kur bus 2 sykiu atkar- ■ J totą 4 veiksmų drama ___ t1 “BEDARBE” i
! Spalio (Octobcr) 10 dieną, 1920, M. Meidažio svet., ■ 
" 2212 West 23 Place. Pradžia 6:30 valandą vakare. "

Los geriausiai žinomi artistai, tai be abejones ■
■ ir atvaizdinimas bus geresnis negu praeitame sykį. ■2 Režisorius P. Sankunas. ;

Visuomenė labai reikalavo pamatyti 2rą sykį ■
■ “Bedarbę”, tai ir pamatys. Mes buvome priversti ■
■ atkartoti ir nbsuvilioti visuomenę su pilna užduo- £J timi. Su prielankiu užkvietimu, g

Lietuvių Laisvės Kliubo Komitetas. 2 
M M

Iškilmingas Balius
rengiamas per

ų Lietuvių Amerikos Tautišką Kliubą
Nedėlioj, 10 d. Spalio (October), 1920
Mildos svetainėj, 3138 So. Halsted Str.

Pradžia G vai. vakaro. Įžanga 35c ypatai su “war tax”

Meldžiame gerbiamų publiką atsilankyti ant šito iškilmingo ba
liaus, nes bus proga praleisti linksmai laiką. Bus visokių šokiij iki 
vėbuno nakties. Kviečiame visus atsilankyti be skirtumo: jaunus, 
: enus ir mažus. Su pagarba RENGIMO KOMITETAS.

Puikiausia 5=kių
Veiksmų Drama

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APSVIETA”

Nedėlioj, Spalio (Octobcr) 10 d., 1920 m 
PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJ 

1657 Blue Island Avė.

Programo Pradžia 8:00 vai. vakaro

KAUNAS.

buvo

Rugpiučio 29 d. Kauno mie
ste buvo Šaulių Sąjungos rink
liava. O vakare sutemus 
tam tikra paroda, kuri i

■ trumpai sakant taip: ėjo pir- 
; minusia orkestras, paskui juos 
j apsitaisę šarvais kunigaikščiai 
1 Keistutis, Vytautas ir Gedimi
nas, toliau senovės raiteliai kar- 

durluvais, gink- 
buriai, vežimas 

vaidelyčių 
kulka- 
e i sena 
tikrais

luotu šauliu 
baltai apsirengusių 
ir pagalinus ša u Ii
svaidiuinkai. Visa ta
buvo apšAieeiama tani 
fakelais. Reginys buvo nepa
prastas. Didžiausios žmonių 
minios buvo susirinkę pažiūrė
ti “senovės lietuvių karžygių.” 
Ypač visų akį kreipė variniais 
šarvais apsitaisę kunigaikščiai 
ir raiteliai karžygiai, kurių vie
nas buvo su ragais. Visa tokia 
procesija ėjo nuo Soboro ligi 
Viešosios Aikštės, ir paskui

jungos būstinės. Buvo taip pat 
sakomos ir tani tikros prakal
bos, [L. Uk.] M. B.

DEGUČIAI Rokiškio apskr.

Rugp. I I d. apie 8 vai. vakaro 
Aukštadvario nuovadas M. su
tiko J. ir B. Žuklius (Degučių 
lauke) einant keliu per savo lau 
ką namo. Puolė aid Žūklių,

varo. Gavęs atsakymą: “neži
nom”, pradėjo smarkioj mušt: 

Kaimynai išgirdę riksmą pa
manė, kald plėšikai užpuolę 
ant kelio žmogų, apsiginklavę 
basliais bėgo į pagalbą. Atbėgę 
pamatė vyresnybę.

ikiau sumuštuosius nusi- 
netoli Lukošiūno vienkai- 

Lukošiuno vienkiemy 
brogos. A Lukošiūno ne
naudu. Milicija pasiū- 
pravorą įsakė namiš- 

deglindaris

varė 
mio. 
rasta

Gerbiamoji Chicagos ir apylinkes visuomene: J. Butėnas duos pir
mą Koncertą GhiCagoje, ir bus ištikto pirmas. Pertai, kad draugas J. 
Butėnas yra pagarsėjęs dainininkas—solistas, kuris užžavėja publiką su 
savo gerai išlavintu baritono balsu. Po kitus Amerikos miestus .1. Bu
tėnas yra davęs koncertus ir visur turėjo didelę pasekmę ir užuojautą 
lietuvių visuomenėje. Kadangi J. Butėnas ant savo Koncerto pasiima 
didelį pluoštą įvairių muzikališkų dainų su kuriomis kiekvieną atsilan
kiusį užžavėja, taigi J. Butėnas yra pasirengęs ir chicagiečius palinks
minti įvairiomis savo dainomis. Apart J. Butėno dalyvaus įžymesni 
Chicagos solistai, kaip tai: Soliomija Staniuliutų, Ona Radauskaitė, F. A. 
Jakutis ir didžiulis Ch. L. V. Choras. Tad Kerbiamoji Chicagos ir apie- 
1 ink ės publika yra užprašoma ant 6io nepaprasto Koncerto. l’o pro
gramų! bus šokiai iki vėlai nakties prie P. Sarpaliaus C. F. of M. orkes
tras. Rengia Ch. L. V. Choras.
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LIETUVOS MOKYTOJŲ 
VARGAI.

Lietuvos mokytojų profesi
nės sąjungos laikraštis “Beraš
tis” Nr. 4 (birželio m.) paduoda 
visą eilę (faktų, dėl kurių musų 
visuomene turėtų susirūpinti, 
jei nori, kad’ augančio ji jaunuo
menė butų tinkamai lavinama 
ir auklėjama.

Štai tie faktai. Alytaus moky
tojų sąjungos skyriaus susirin
kime iš pranešėjų lupų skam
bute skambėjo senos dainos: 
mokyklų languose nėra stiklų, 1 
mokytojai patys mokyklas 
šluoja, kerta malkas; kurių 
net ir parvežti nėra kam ir tt.

’ Susirinkimas, konstatuodamas 
kad apskrities seimelio nutari
mus dėl mokyklų valsčių valdy
bos anuliuoja, pareiškė, kad 
ateinančiais melais
sunkiomis aplinkybėmis 
kytojai nemokius.

Kėdainių apskr. mo 
skundžiasi, kad valdžia po kelis 
mėnesius neišmokanti mokyto
jams algų. Menka mokytojo al
ga, bet kai negauna kelis mene
sius ir tos, tai suprantama — 
koks gali būti darbas šaltoje 
mokykloje ir prie geriausių no
ru.

Panevėžio apskr. savivaldy
bės nelabai rūpinasi mokyklo
mis: neduodą mokyklai mal
kų, nemoką už jialarnavimą ir 
nepadengią mokykloms pada-

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

Mes išleidome iš musų palaikomojo sandelio 
(storadžio) 31 augštos ryšies kalbamąją mašiną ir 
17 eilių rakandų seklyčioms — taibuvo geriausi ra
kandai, kokius turėjome sandelyj ir kuriuos turime 
parduoti už bikokią kainą, nes mums reikia vietos. 
Viktrolos yra geriausios, kokias tik galima pirkti 
už pinigus ir vertos po $300.00. Mes parduosime jas 
net po $37.00 ir duosime dykai priedo 12 rekordų 
ir adatų.

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mčlina ir ruda oda, aštuo
niom šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro
gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be

nt
tik $37.00 gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite be 
75 nuošimčius.Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiesty] 
Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.

NATIONAL STORAGE CO.,
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

tokiomis
mo-

PALIKTA STORAGE’Y
$35.00

i

vienus,

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dideli? 
Victrola, kaip naujas, 
vertas 

$35 
ant 10 

„ daugel
pigiai parduodam^.’ 
Turime labai gražių 
su lyg iioa dienos ra-

i kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

$185, u ž 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi

labai gražių

muši
kiains, kad grįžęs 
tuojaus atvyktų pas Aukštadva
rio nuovadą.

J. ir B. žukliai kreipėsi pas 
Seimo atstovą Pureną, kuris 
patarė kreipties piie apskrities

Į gydytojo ir patsai surašė skun
dą, kurį sumuštieji įteikė aps
krities viršininkui.

Gydytojas apžiūrėjęs rado: J. 
Žuklio abi akis kraujais pate
kėjusias, aptinusius antausius 
ir visą kūną sumuštą. Pas B. 
Žirklį galvą pramušta, ranka 
sutinus, veidas apdaužytas ir lt.

Rugp. 16 ir 19 d. sumuštuo
sius ir liudytojus šaukė Obe-, 
liuose į tardymą.

[L. Uk.] Individas. j

Nemajūnų (Seinų apskr.) 
mokykla ūkininko gyvenamoj 
trioboj: čia krosnis, čia lova, 
po krosnim vištos, čia ant kro
snies visokiu skarmalu, čia vir- v
tuvės indai, čia pamokos melu 
šildosi du seneliai, trys maži 
vaikučiai; mokiniai susikimšę, 
vieni prie lango rašo, kili ant 
suolo, o oras!... Mokytojui 
kambario nėra: reikia vaikščio
ti namo 2 varstu.

Šakių apskr. mokyklų stogai 
kiauri, pro pamatus sunūs len
da, nebeduodama miško med
žiagos pataisymams ir tvo
roms, mokykla be mokslo pa
būklų ir vadovėlių.

Tai keletas sunkio® mokyklų 
ir mokytojų padėties pavyzd
žių. Patys žmonės turėtų la
biau rūpintis musų mokyklo
mis, nes jos yra pagrindas vi
suomenės gerovei.

RASEINIAI.

Praeitais melais vielos vals
čiaus piliečiai pradėjo skųsti ir 
įtarinėti valsčiaus miško sar
gus, kad šie neiną sąžiniškai 
savo pareigų. Valsčiaus valdy- • varoma.

ba, visuotino susirinkimo spi
riama, sutiko leisti 1919 m. 
spalių niėn. 13 d. visuol. susi
rinkimui, kad šis išrinktų ko
misiją ištirti dalykui ir ištyrus 
pianešti visą atrastąja medžia
gą kitam susirinkimui. Susi- 
rinkimas toje pat dienoje išrin
ko komisiją iš 3 jų žmonių, bū
tent pil. St. Paulauskio, P. Jud-| 
žio ir V. Samaieio. Komisija at
likus savo paskirtąjį darbą, ir 
surankiojus tam tikrą medžia
gą susirinkimui nurodė: kad 
minėtieji; miškasargiai 
bei tolesniam laikui 
vietose negalima: nes
būtent Ugentas, įsitaisęs savo 
lentpjūvę, o kitas Molalokas, 
būdamas rusas irgi mažai tesi
rūpina miško likimu ir aplinki
niams burliokų kaimams palie
kąs daug vielos važiuoti veltui 
iš miško pilnais ir patsai būda
mas dar už Dubysos neatatinka 
valsčiaus gyventojų reikalų 
susisiekimo srityje. Tuo prane
šimu remdamasis susirinkimas 
nutarė minėtus miškasargius 
pašalinti kaipo neatatinkanius 
žmones. Tokiu bildu prisiarti
no ir Kąlėdų laikas. Įvyko vald
žioje permainų. Renkamos 
naujais pamatais valsčių tary
bos visą medžiagą paliko nau
jai valsčiaus tarybai. Pagalinus 
Valsčiaus Tarybai antrame jos 
posėdyje, t. y. 1920 m. kovo 
mėn. 15 dieną stovi dienotvar
kėje punktas: rinkimas kandi
datų į Ugcnlo ir Molatoko vie
tą. Taryba, išklausiusi dalyko, 
paskiria kandidatais pil. ..J Zig
mantą iš Kaukėnų ir P. Klikną 
iš Godlaukio sodžiaus ir prisiun 
čia i)rašymą su visa medžiaga 
Miško Urėdui A. Čerkeliunui, 
prašydama senuosius medin- 
čius pakeisti naujais, valsčiaus 
savivaldyb. nurodytais. Šian
die tas klausimas vietoj tebe
stovi, miško sargai tie patys, 
valsčius tebevarginamas, ir nu
manu — kad spekuliacija tebe-

— V—čius.

Pinigus iš Rockfordc 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Kcal Es
tete & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

809 So. Main Str.
Rockford, III.

B Dabar įvairios draugijos ir teatra- 
■1 liškos kuopos pradeda rengties prie 
H lošimo. Bet kai kurios jų neturi tc- 
■ atgalinių veikalų. Mes Čionai paduo- 
jj dame surašą nurodydami veikalo var

dą, kiek ypatų dalyvauja lošime n
E knygelės kainą. Kas rengiasi prie 
B lošimo, ir neturi knygelių, malonės 
pj parašyti mums ir prisiųsti reikalau- 
H jamą sumą pinigų, tuoj gaus knyge

les.
SVETIMAS DIEVAS, drama tri

jose veikmėse, 7 ypatų, 28, pus
lapių ... .................................... 15c.

SPĄSTAI, vieno akto farsas, 3 
ypatos, 22 puslapių ........... 15c.

MULKIŲ APAŠTALAS, komedi
ja 5 ypatoms ........................  15c.

NETIKĖTAI. Komedija 3 ak
tuose, 7 ypatų ......................  10c.

ŽMONES. Drama 3jose veiks- 
mčse, 8 ypatų ......................  15c.

KNYPKIS. 1 akto komedija;
3 yp.................................................... 10c.

NASTUTE. 2 veikmių, 3-jų 
paveikslų drama, 6 yp............ 10c.

KATRIUTĖS GINTARAI. 3 
veiksmių vaizdelis su dainomis 
ir šokiais, 11 ypatų ........... 15c.

JONUKAS IR MARYTĖ. 4 
veiksmių, 8 yp...................... 10c.

MEDICINOS DAKTARAS. Ko
medija 1 veiksmo; 9 yp......  20c.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO. Dra
ma 3 veiksmų, 11 yp.............  15c.

ŽILĖ GALVON—VELNIAS UO
DEGON. Komedija 1 veiksmo, 
5 yp.....:....... ...........................  10c.

PIRŠLYBOS. Komedija, 9 ypa- 
torns ................................:...... 20c.

PIETRO CARUSO. Iveiksmo 
drama, 6 ypatų......................  10c.

DĖDĖ ATVAŽIAVO. Komedija
1 akto, 6 ypat............................  20c.

PIRMI ŽINGSNIAI. Drama 4 
veiksmų, 11 ypatų ...............

CONSIL1UM FACULTATIS. 1 
veiksmo komedija, 8 yp...... 15c.

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ 
DANTĮ. Juokai 1 akto, 5 yp. 10c.

PONO FELIKSO ATSILANKY
MAS. 1 veiksmo komedija, 
5 yp......................................... 20c.

ŠALAPUTRIS. 1 veiksmo ko
medija, 4 ypatų ........................  10c.

SULIG NAUJOSIOS MADOS.
Komdeija 2 veiksmų, 8 yp..... 10c.

PASKENDĘS VARPAS. Pasa
kos drama, 5 aktų; 12 yp...... 50c.

VAGIS. 1 veiksmo drama 3
ypatoms .....................................  15c.

MILIJONAI VANDENYJ. Dra
ma 3 veiksmų, 9 yp.................  10c.

MIGLA. 1 veiksmo komedija,
4 yp............... ............................. 10c.

DRAUGAS. 1 veiksmo drama,
3 yp. .........................................

KUN. GRAMULOS RAŠTINY
ČIOJE. Komedija 1 akte ..... 10c.

BOMBA. Komedija 2 aktų, 8
YP.................................................. 25c.

PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI. Ko
medija 3 aktų, 9 yp..... . ........  20c.

NIHILISTAI. Tragedija 3 ak
tuose, 29 ypatų ......................  25c.

PENKTAS PRISAKYMAS. Dra
ma 1 veiksmo, 9 yp............ . 10c.

ŠIAURĖS KARŽYGIAI. 4 veik
smų tragedija, 12 yp................ 25c.

GERIAUS VĖLIAUS — NEGU
NEKAD. Komedija vieno ak
to, 7 yp........... *.......................  15c.

SVEČIAI. 1 veiksmo tragedi
ja. 6 yp..................................... 15c.

CARAS SIBIRE. 1 akto kome
dija, 5 ypatoms ................... 2&c.

PERSKIRŲ TEISĖJAS. 1 akto 
komedija, 11 ypatų ........... 10c.

MINDAUGIS LIETUVOS KA
RALIUS. Istorijos paveikslas,
5 aktuose, 11 yp......................... 25c.

IŠGAMA. Drama 2-se aktuose,
9 YP............................................. 10c.

FARMAZONAI. 3 aktų komedi
ja. 14 yp.................................. 50c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. 1 
akto vaizdelis ir monologas 
Našlaitė, 14 ypatų ............... 10c.

AMERIKONIŠKOS VESTUVĖS.
Komedija 2 aktų, 10 yp............ 10c.

(iAD^ NĖS ŽAIZDOS. Drama
4 veiksmų, 9 yp. ....................... 25c

JAUNYSTĖS KARŠTIS. 1 veiks-
mo komedija-farsas ir susižie- 
davimas Pagal Sutartį. Dialo
gas ....................... ...................... 10c.

A N I DUGNO. Paveikslas 4
veiksmų, 15 ypatų . 50c

GUMINIAI BATAI. Farsas 1 
akto, 4 ypatų ................... 10c.

SALIAMONO SAPNAS. Dra
ma dėl 5 ypatų ..................  10c.

O. S. S. ARBA ŠLIUBINĖ IŠ
KILMĖ. 1 akto farsas, 6 yp. 15c.

VYRŲ VERGIJĄ. Komedija 3 
veiksmų, 6 yp.......................... 20c

SOLOMĖA. Drama 1 akto, 15
„ YP.................................................. 25c.
PINIGŲ NĖR. Vaizdelis iš jau

no dvarininko gyvenimo, 11 yp. 10c 
LEGALIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI.

Tragedija 3 aktu, 17 vp. 10c 
LINKSMOS DIENOS. 2 veiks

mų, iš liaudies- gyvenimo vaiz
delis su dainom ir Šokiais, 12 
ypatų ......................................... 10c

AUKSO VERŠIS. 1 veiksmo ko
medija, 5 yp................................  J5C

MACHBETH. Tragedija 5 aktų,
21 ypatai .................................  7gc

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

20c.

10c.

■CMM

4APIT0 op

Pirmą Kartą
Stato Scenoje

Nedėlioj, Spalio 10,1920
C. S. P. S. svetainėje, W. 18-tos gatvės

f ______________Chicago, RŲ______ ____________
Durįs atsidarys 6:00 vai. v. Pradžia 7-tą vai. vakaro

Gerbiamoji publika, nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, 
nes veikalas Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vie
nas iš puikiausių veikalų (iki šiolei) Lietuviškoje kalboje su- 
dramatizuotas drg. Pabarškos. Kas skaitė apysaką Kapito
nas Velnias, tas, be abejones gerai supras jo vertę ir nepra
leis scenoje jo nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies pataria
me jį pamatyti, nes tai bus be galo puikus ir žingeidus persta
tymas.

Taipgi lošime dalyvauja gabiausios spėkos k. t.: P. Sto- 
gis, J. Šimkus, J. Daugėla, p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė, 
J. Gulbiniene, T. Pabarškienė, kiti ir kitos.

Režisierius M. Dundulienė.
Po perstatymui šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.
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| KORESPONDENCIJOS
Kaip visą dalyką radote ir 

kaip jums tas atrodo? 
Da nieko n 

’au buvo miręs, c
Brolis

;sgi jums kas nors pasakojo?

rčios
j. Marijos Karalienes Aiuoly Baž- 
onininką? Pasikalbėjimas su 
onio Broliu ir Kunigu.

Palei bažnyčia teko ne maža 
kunigui. Publikos akįs gan

unę vakare ir grajinęs anl 
,:ano, Ino tarpu atėję kaži ko- 
ie vyrai ir užpuolę jį, kam 

čia darąs alasą, bildesį; pa- 
' i linus sumušę ir išmetę jį pro 
angą ant akmenų.

Kada vargonininko Elnias

žmo-kulinėma ceremonijoms, 
irių taip daug prisirinko.
net kunigas stebisi. Kunigus

liek daug žmonių matęs šitoje 
bažnyčioje. Teisybė, jų galėjo 
būti daugiau kaip tūkstantis; 
bt t toli gražu ne vieni parapi
joms. Mat, daugumui buvo jdo 
mu ką pasakys kunigas per pa

pii šiais rodė, į lą kamputį, km 
buvo krnigas; saliunininkų pik 
tzodžiavimas ir bobelių liežu
viai plakė jį. nežiūrint, ar ji> 
kalta . ar ne.
1: Jkc.’bėjimas su vargoninin

ko broliu.
Kad patirus, ką velionio bro 

i , žino ar mano apie užmuštą 
i. a.š nuėjau į šermenis jį pa

m:

i apie pusę valandos, kol žino-

lamas ant akmenų, bet jau

rusiu?
Taip.

lai jus jau radote broli mi-:

B*-* vr’*

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju DyVai

visi saliimininkai, tani 
komunistai, socialistai.

ojo manyila-

misteriją

ceremonijas, kurias 
muštojo lavonai. A 
sakant, los mi:■lėliškos mirtie: 
pritrauko daugiau įvairios pub 
likos.

uo broli ?
įpie ji?

su iru pilies žmogus.

ur reikia.
Žmogus, matyt, 

i ikrimtes dėl 
• nuvargęs po 
sčiu.

brolio mirties 
keliu dienu ru- v V

tamsta atvažiavai

Waukeg;:no.

prives Double Weari

' PANT SUITS
MEN &YOUNG MEN

GUARANTEED
Alt WGOL I

Siutai n i Overkotai
įbar yra Pigesni
po ant paveikslo kreipiame jūsų i Ja link

o pp.vjrr
ii

krutinę nod lio.
i m

$40.00, S4a.no ir $50.00.

Stailiški Overkotai
Del vyru musų Rudeninį paskirstymą

r išdirbystč ir kibai didelės vertes, 
tu.

ir vaikinų. Jus 
nlatu.

ko, Ketvergo k

S9G iki 180b
os vakarais. Ncdelioms iki pietų.

VAiSTININK/
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Canal 114.

TRAELE
Avie ą Ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba an) išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių I.įeitos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
A. BARTKUS, Prcs.

1619 \V. 47th St. Tek Boulevard 1X92. Chicago, III. S

Lankykit Einanti Biznio Išpardavimu

SWE
3103 South Halsted Street

Visas stakas kuriu Įdėta tūkstančių dolerių’vertėš, augštos vertės drapa
nų, kepurių; moteriškų, vyriškų ir vaikams aprėdalų etc. turi būti išparduo
tas, kad apnuoginus sienas ir kitus rakandus.

Daugelis naujų papiginimų bus j kelias dienas.

Ateikite Tuojaus
Sako, kad lą dieną, kuni- 

i išvažiavus kelioms dienoms 
aisijas, jis buvęs linksmas,

Tūli siutai parduodami tokia kai-

d turėsią

bei po pietų

to pirkimo. Pardavojamas po $27.50,
O dabar P°.......................... $14.95

ienas skyrius vyriškų siutų tin-

; n
Gėrimai jam galem 
ug bloga, nes jam

•■•$19.85

MOTERIŠKOS DRAPANOS.
Moterų tvirto serge šilko dresė,

................... .
Tamsiai mėlino serge andarokas 

vertės $12.00, parsiduoda už $5.45

' vo užgini a giv Ii.
Ką tamsta manai apie ji 

ingo, ar jis teisybę sako?
O, jis prisiekia, kad viską*

\r jau susekė! kokiu nors 
aku los žmo'ĮzudvsIės?
Aš nieko nežinau. Jei ka

\r manote palyrinėt

Kada palaidosime

Kunigo nebuvo namie. Aš 
kunigas beveik kariu atvažia

vome.
Iš antro pasikalbėjimo1 su bro

• iis man nusiskundė, kad ni°
1 ' čia nežinąs, nti naiviu nei I

r nueit, žmogžudžiams iieš- 
li ir surasti jis nesigailėsiąs 

i keleto šimto dolerių.

sorėdamas

. kleboną, SS. Marijos Karū
nos Oniolų bažnyčios ir gal- 
parapiįos prie South 4-tos 

Rocbling galvių, Brooklyne. 
mo pasiliko jauna mergaitė 
šviesiais plaukais, pagal am- 
išrodanti “s\vcel sixleen”. 

prašiau jos, kad noriu malyl 
’boną. Ji greitai pašaukė ievą 

l 'ip ji vadina kunigą) žemyn į 
pi tikrą raštinės kambarį. Alė 
:s klebonui pasimainėme pasi-

' už ranku ir jis pakvietė ma

Aą norėčia gauti i 
irmacijų apie įvykusią

tamstos
tra-

Kokiu informacijų?
’• ko nežinau, — atsako kimi-

;d vargonininkas lą vakaią 
jo i svetainę su savo drau

da ir draugai, turėdami ant jo 
ktumą, bandė jį primušti.

-Ar velionis turėjo raktus 
save i; it i svetainę?
Taip. Ir aš tuojaus rengiuo- 

i važiuoti į administraciją pa 
■imt raktus, jei jie bent kokiu*

mosi, kad aš tuo laiku nebu 
vau namie ir prie manęs nieko 
’ egali kabinties. Aš nieko ne- 

del ko ir kaip tas atsili-nau, 
KO.

O kur tamista tuo laiku bu

Kitas skydus vyriškų puikių siutų 
visokio saizo ir spalvos, kaina $35.00, 
parsiduoda už..................

OVERKAUTAI 
rkautai n yti iš geriau-

sies mater- ios. išdirbti dėl šio rudo-v

nio, kurie parsiduoda po $65.00. Siu- 
liname už $19.85 iki..........

Vy r iki pas i r ėdy nr. 
vertės $3.50, dabar tik

marškiniai

Flaneliniai marškiniai vertės $3.00,
parsiduoda už..... S 1.69

Union siutą
duoda už ......

$4.00, parsi-
.............

♦ų? i n '. i V. ‘'

pirštinės ■įj g

/nes pančekos, vert A. '

Darbinės panikos .. ■ 12c

Šilkinės j akutės vertės $7.50, par- 
iduoda po ...... .............. $3.85

Moteriškos šilkinės pančękos ver
tės $1.25, parsiduoda po ......

Moteriškos bovelninės pančękos
po.........................................

Didelė daugybė vyrišku kelinių bu 
iuloma už $1.98 ir augščiau.

VAIKAMS SIUTAI.
Vieno skyriaus vaikų siutai vertės

86.50, parsiduoda po ... ....$3.35
Vaikams pančękos

ku8. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

M«n vartojam 
pagerintą Oph 
thalmometer. Y 
patinga doma at 
Kreipiama į vai 
9 ryto iki 9 vak 
9 iki 12 dieną 
Av. kamp. 47 St 

:phone Yards 4317 
Roulevard 6487

DR. CHARLES SEG AL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Dretel 2H80

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma? per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laharatorija* 1025 W 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais

1 Dienomis: Canal 
,r , , , J 3110 arba 357Telephonai: š .i Naktimis Drexel

l 950 - Drover 4136 
GYVENIMAS: 341? S Halsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

LhSEh6JK. G. SS
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką ir Vyriškų 
Taipgi Chronišku Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 3 po pietų. 6—8 
vakare Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yardn 687

ENGLANDER
couch- b;:d utui deparimeni storos

• p.ioouctiohj

ENGI >\NDLI< SI’HING BED CO- 
New York -Drooklyn- Chicago

•--. ISc
kepurės . 4Sc

Vaikams Union siutai

armijos pančękos 39c

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

Lcavitt St. Plionc Canal 6222. \ a- 
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4938, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

Oi. M. Sltipnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

čia visai keletas iš daugelio musų nupiginto išpardavimo pasiulijimas.

Ateit Tuojaus j Kravets Store, 3103 South 
Halsted Street, Kampas 3los Gatvės.

Atdara kas vakar is, atdaras nedėldieniais kol neliks nieko.

—Kaip tamsta sužinojote 
pie nelaimę namie?

i t n 11V R r ■ mCfTlflRDOll'i
• fta
B

■Man telegrama i 
akavę, bet buvo 

:as ir m kalėjau tą 
kiau j)'r

’ jefoną tą vakarų ir anl
‘aus
eiau
vau.
’š ir

alsimaldavęs viena auks
inio rekolekcijų, parvažia- 

Tai matote, tamsta, liek 
žinau. Aš džiaugiuos, kad

turiu t legramą, kaipo do-

iu namie, kai šita'žmogžudys- 
“ atsiliko.

Paga’iaus paprašiau kunigą, 
d norėčiau maivl viela, km

nogžudystė

'augybė kraujo, kuris, sakoma 
lorėta sušhiostyti, kad n liktu 

'■ ūkio. Kunigas visa lai užgy- 
‘ė, kad nieko panašaus nesą 
;k virvė nuo “steiČiaus” korli-
tos esanti nupinuta, su kurios 
agelha velionis turbūt norėjęs

natyt nm nebuvo leista.
Kunigo nupasakojimas buvo

Buvau anl rekolekcijų (re 
treat) anl Slv'ld Island. Ten 
buvo apie 150 kunigų ir vika a

buvo pamaldos.

Išrodo (aip, kad musų brau 
us vargonininkas alėio i sve!a; 
e su draugais. Ten jie skam- 
ino anl piano ir susibarė. Tuo 

net vargonininkas buvo smar
kiai apmuštas ir paliktas svetai-

Daktaras

J. LĘBOVltZ, M. D.
dirbęs per trejetą metų ligoni- 
n;’jo vėl atidaro savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

5501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatves

Valandos: nuo 9 iki 10 v. ryto; 
nuo 2 iki 4 po piet; nuo 7 iki 9 
vai. vakare.

Daktarą taipgi galima matyti 
kc <l:en nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Pusi Graduate Hospi- 
tal kampas 2 t-tos ir Dearborn 
gatvių.
Tckfonc.s ofiso: Yards 3j4
Telefonas namu: Austln 2093.

’ r m k y. k k r n r r e s: k c k r 
h
6J
h
M 
M

u
m
u
u
tad’■ ..jria:

Ti'lophone Yards 1532

DR J KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias^ sena.“ ir paslaptin-

3259 So. HaMed St., Chicago.

ii

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOW1ATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos

vėl tęs savo praktikavimą po No
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Hrz 1139 Ind’p^udrnce HHrt (.'hI*'*!' 
Rn’*»

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^ 
Vaikų ir visi> chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicag<
Telephone Drover 9693

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

K
12 
a

Tel. Boulevard 2160
Dr. A J KARAI 1(1^

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3.303 So. Morgan Street,

*

PRANEŠIMAS
Dr. M T STRIKOI |s
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

1616 W. 47 St.. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 VV. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

r 
pi 
H 
n 
m 
M

H

ėję. Kadangi jis iš svetainės 
s ii nega’ėjo, gal raktų neturė
ki. tai bandė ant virvės nusilei
di pro langą. Virvė paimta 
■mo “steičiaus” kurtinos, nu
imta !'U peiliu. Virvės vienas 

Ydas pririšta prie pečiaus ko- 
’os, kilą galą buvo prisirišęs 
prie savęs ir norėjo nusileisti

(Seka ant 6 pust.).

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III. Į

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. H

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare

K
M
H
M
®
H

!
! s
! <4

DR. YUšKA
1900 S. Hnlsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 VV. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Pullman 342 ir 3180
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Mkhigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

DR. JOHN N. THORPE 'I
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 hI. kamp.Marshfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 ik» 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 į



M

NAUJIENOS
LlTHUANiAN OAILY NEW*

Published Daily «x&pt Sunday hj 
tke Lithuanhm N«w« Pub, Con

Iditor P. Grigaiti!

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1UM

Suhecrtptlon Ratevi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per yw outeide of Chicago.
$8.00 per year ia Chicago.

8c per copy.
Entered as Sacond Clart Mattar 

March 17th, 1914, at the Poet Otfjae 
of Chicago, III., muter tha act of 
March 3rd, 1879.

NaujiiftM eina kandimu 1 lakirtant 
necMdlniu. Ui<M« W«ujhoi B«- 
drori, 1785 S. Halstod SL, Chicago, 
111. - Telefonui Canal 15GC

U kinkomoji Kainai
Chlcagoje — paltu;
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Lietuva atiduoda
ma Lenkų ver
guve n ?

tai Lenkijos, o ir kitų šalių 
imperializmui. Kad Lietu
va butų atkirsta nuo Rusi
jos, to nori talkininkai, ypač 
Francija. Jiems yra bau
gu, kad Lietuva nepataptų 
susisiekimo lieptu tarp Ru
sijos ir Vokietijos.

Šitą dalyką mes esame jau 
pirmiau nurodę. Spalių 1 d. 
“Naujienose” buvo perspau- 
dinta žinia iš Berlino “FreL 
heit”, kuri skambėjo sekan- v • •ciai.

“Rusų atstovybė Lietu
voje jau yra įkurta Kau
ne ir susideda iš 15 žmo
nių. Jos uždavinys bus 
pirmiausia įvykinti ant 
plataus maštabo pergabe-

handol) su Vokietija per 
Lietuvą?’
Pažymėję, kad iš to gali 

būt daug naudos, kaip Ru
sijai su Vokietija, taip ir 
Lietuvai, mes tuomet pasa
kėme:

Telegrama iš Rygos pra
neša, kad rusai, darydami 
mūšių paliaubą su lenkais, 
priėmė pastarųjų reikalavi
mą, kad Lenkijos rubežius 
eitų nuo Dauguvos, rytų pu
sėje nuo Dvinsko, per Bara
novičius, Luninecą ir Samus 
iki Rumanijos rubežiaus.

Jeigu Lenkijai ištiesų ta
po pripažinta tokie rubežiai, 
tai reiškia, kad jos teritori
ja bus apsiautus Lietuvą ne 
tiktai iš pietų pusės, o ir iš 
rytų. Lenkų teritorijos juo
sta visai atskirs Lietuvą nuo 
Rusijos.

Tai butų skaudus smūgis 
Lietuvai. Ji butų visai pa
kišta po Lenkijos skvernu. 
Lietuvos pakraščiai, kuriuo
se yra stiprus lenkiškas ir 
baltgudiškas elementas, bu
tų visu plotu atidaryti Len
kijos puolimams ir įtakai.

Blogesnės padėties Lietu
vai beveik negalima ir įsi
vaizduoti. Nustačius tokius 
rubežius Lenkijai, Lietuva 
yra pastatoma į visišką pri
klausomybę nuo jos — poli
tikoje, prekyboje ir tt.

Kodėl rusai sutiko ant to
kios pragaištingos Lietuvai 
sąlygos? Kodėl jie sutiko 
nuskriausti taip pat ir Balt- 
gudiją, per kurios žemę dau
giausia eis tas lenkiškas 
“koridorius”?

Veikiausia dėlto, kad jie 
jautėsi esą lenkų pergalėti.

Kada bolševikų armija 
stovėjo prieš Varšavos var
tus, tai jie statė Lenkijai net 
pažeminančių reikalavimų; 
o kada Lenkija sumušė jų 
armiją, tai jie priėmė impe- 
rialistiškus Lenkijos reika
lavimus. Vienok randasi 
žmonių, kurie sako, kad Lie
tuvos išganymas esąs bolše
vikų karde!

Nėra tečiaus abejonės, 
kad priimdami tą lenkų są
lygą, rusai nusilenkė ne tik-

“Bet politikos žvilgsniu 
tas dalykas yra surištas 
su dideliais keblumais.

“Talkininkai, ypač Fran 
cija, visai negeidžia, kad 
Vokietija sustiprėtų ir da
gi susijungtų su Rusija. 
Jie darys ką galėdami, 
kad prie to neprileidus; ir 
jeigu yra pavojaus, kad 
Lietuva gali paversti nie
kais visas jų pastangas 
atkirsti tiedvi šąli vieną 
nuo antros, tai jie ims 
kenkti Lietuvai.

„Šiandie talkininkų įna
gis yra Lenkija...” 
Dabar matome, kokiu bu-^ 

du tas talkininkų įnagis tapo 
pavartotas tam, kad atkirtus 
Rusiją nuo Vokietijos!

rodč, kad Italijos kariuomenė 
buvo pasiryžus eiti išvien- sd 
revoliuiconieriai prieš valdžią, 
tol jos patarimas Italijos darbi
ninkams yra tuščias.

Bet yra da ir svarbesnis daly
kas, į kurį reikia atkreipti do- 
mę. Darbininkams, sakysime, 
butų pavykę nuversti valdžią: 
klausimas tečiaus, ar jie butų 
galėję tuomet išlaikyti ją. Vald
žios užkariavimas kartais esti 
nelabai sunkus dalykas. Kada 
šalyje delei kokių-nors prie
žasčių įvyksta didelė suirutė, 
kada kariuomenė atsisako 
klausyti valdžios, tai energingų 
žmonių organizacija gali leng
vai paimti valdžią į savo ran
kas; būva kartais net ir taip, 
kad valdžia pati pasitraukia ir 
užleidžia savo vielą revoliucio
nieriams, — kaip tai įvyko per
nai Vengrijoje. Bet tai dar vi- 
ąai nereiškia, kad revoliucionie
riai, paėmę valdžią į savo ran
kas, pajiegs atsilaikyti.

Kas dėl Italijos, tai pati “M. 
B. redaktore nurodo, kokių keb 
luinų butų turėję darbininkai 
po valdžios nuvertimo. Jie butų 
turėję tvarkyt industriją, o in
dustrija negali eiti be žaliųjų 
medžiagų. Italija-gi tų medžia
gų neturi. “M. B.” sako:

Bet darbinin- 
ir todėl jie 

kapitalistams 
(darbininkų)

kad kapitalistai, atsiimdami 
jas, suteiktų jiems dauginus tei
sių. Darbininkai pasirinko an
trą kelią.

Jeigu jie butų vien liktai 
stengęsi kaip galint ilginus atsi- 
laikyt dirbtuvėse, tai anksčiaus 
ar vėliau jie butų turėję “kvi- 
tint”, ir jie butų nelaimėję nie
ko; butų net pralaimėję, kadan
gi kapitalistai, sugrįžę į dirbtu
ves, butų galėję taip prispaust 
išbadėjusius! darbininkus, kaip 
tik jiems patinka, 
kai tatai numatė, 
pastatė sąlygas 
pirma, negu jų
jiegos išsisėmė: jie pasiūlė su
grąžint dirbtuves kapitalistams 
ląja sąlyga, kad šie pakeltų 
jiems algas ir taip pat duotų 
balsą dirbtuvių vedime. O kad 
kapitalistus dar labinus surišus, 
tai darbininkai pareikalavo, 
kad šita jų sąlyga butų patvir
tinta įstatymais.

Ir darbininkai laimėjo. Kapi- 
listai, bijodami, kad jų biznis 
visai nosuirtų, išpildė daibinin- 
kų reikalavimus. Prie to prisi
dėjo ir, valdžia, kuri bijojo, kad 
tas darbininkų judėjimas neat
neštų jai dar dauginus bėdų

4 pžvalga -
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TEISINGŲ KELIŲ 
RODYTOJA.

“Moterų Balsas” bara Italijos 
darbininkus, kam jie ciną 
“klaidingais geliais.” Jie, girdi, 
pradėjo savo darbą ne iš to ga
lo. Ažuot pirma paėmę į savo 
rankas valdžią, o paskui jau 
dirbtuves ir visą industriją, jie 
pasielgė atbulai: pirma paėmė 
dirbtuves, o paskui ėmė reika
lauti, kad valdžia sušauktų 
parlamentą ir išleistų įstatymą, 
suteikiantį darbininkams tei
ses dirbtuvėse.

“M. B.’^redaktore visai nepa
galvoja apie tai, ar Italijos dar
bininkai turėjo tiek jiegos pa
imti valdžią į savo rankas. 
Kiek jau kartų buvo rašyta ir 
kalbėta, kad revoliucijos nesi- 
daro pagal musų noro. Revoliu
cija reikalauja tam tikrų sąly
gų; kur jų nėra, tenai revoliu
cijos nepadarysi, 
taip norėdamas, 
tos tiesos “M. i 
visai nesupranta.

Viena svarbiausiųjų sąlygų 
valdžios nuvertimui yra kariuo- 
revoliucionieriais prieš valdžią, 
Jeigu kariuomenė klauso vald
žios, lai valdžia visuomet gali 
pergalėti revoliucionierius. O 
Italijos kariuomenė prieš vald
žią nekilo. Tiesa, ji vietomis 
rodė simpatiją darbininkams ir 
net priešinosi oficieriams, kuo
met jie norėjo ginklais numal
šinti juos. Bet nuo simpatijos 
iki atviro kariuomenės perėji
mo į darbininkų pusę dar yra 
gana toli. Jeigu Italijos darbi
ninkai butų nesitenkinę vien 
dirbtuvių užėmimu, o butų su
kilę prieš valdžią, tai kariuome
nė veikiausia butų stojus ginti 
ją, ir darbininkai butų buvę 
sumušti.

Kol “M. B.” redaktorė nepri-

kad ir čia dar 
šitos papras- 

B.” redaktorė

šėrininkams išmokėta 10 nupŠ. 
dividendų. Manoma, kad seka
mais metais kooperatyvui sek
sis dar geriau.

Rubsiuvių laimėjimas.
[Iš Federuotosios Presos]

Baltini ore. — International 
Liūties Garment Woikers unija 
laimėjo naują pergalę. Vieną 
savaitę besi tęsęs streikas užsi
baigė tuo, kad samdytojai ga
lų gale suliko pasirašyti naują 
sutartį, kuria pripažįstama uni
jinė dirbtuvė (elosed shop), 
minimom algų skalė — nuo 44 
iki 50 dolerių savaitei — ir abel 
nas padidinimas algų po šešis 
dolerius savaitei. Be to, sam
dytojai sutiko mokėti darbinin
kams algas už taij) vadinamas 
legali nes šventes.

vimas prieš Rusijos revoliuciją. 
Karlu reiškiama užuojautos 
tarybų valdžiai, kuriai dabar 
“prisieina kauties su viso pa
saulio imperialistinėmis jėgo
mis.”

Rinkimams besiartinant
Prezidento rinkimai jau ne

betoli. Senųjų partijų bosai 
dilba išsijuosę. Slaptieji pa

pirkimai ir vieši savo oponen
tų niekinimai eina kaipir pirma. 
Ir republkonų ir dcimykratų 
partijų šulai daro visa, kad 

kuogeriau pasirodžius balsuoto
jams. Vieni ir kiti dabar deda
si dideliais 
gaiš. Vieni ir kiti sakosi, kad 

tinkamai savo pa-

Nori sugrąžint “senus gerus 
laikus.”

— O —
Klausimas.—Tas “Dievo tuok

siu” profesorius, kbr redaguoja 
Chicagos marionų [toks zoko- 
nas] organą, ir Brooklyno cha- 
mų-nistų organo šefas Dėdelė 
daro ypatingų lenktynių.

Pastarasai sako:

“Žalioji medžiaga didžiu
moje įvežama iš užsienių. 
Neturėdami valdžiols savo 
rankose, darbininkai negali 
įgabenti žaliosios medžiagos 
iš užsienio, nes jie neturi pi
nigų, neturi kredito užsie
niuose; o už dyką niekas nie
ko neduoda. Tiesa, jie žada 
siųsti savo išdirbinius į Tar. 
Rusiją, o iš Rusijos už tai 
gauti žaliosios medžiagos. 
'Kas butų galima, jei visur bu
tų Tarybų arba darbininkų 
valdžios, bet ant nelaimės 
Italija apsupta iš visų pusių

šalių ]<apilalistines valdžios 
pasirūpins, kad Italijos dar
bininkai negalėtų pasiųst Ru
sijai savo išdirbinių, o Rusija 
negalėtų pasiųsti Italijos dar
bininkams žaliosios medžia
gos..,.

“Kapitalistinės šalys netik 
kad neduos Italijos darbinin
kams žaliosios medžiagos, 
bet jos uždės ant Italijos to
kią blokadą, kad nieko nebus 
galima į vežt ar išvežt iš Ita-

Tai yra tikrai tiesa. Bet 
gu tai yra tiesa, tuomet visi 
B.” išvadžiojimai apie tai, kad 
Italijos darbininkai turėjo imli 
į savo rankas valdžią, idant ga
lėjus tvarkyti industriją, neiš
laiko jokios kritikos. Juk pats 
“M. B.” sako, kad Italijos dar
bininkai negali nė su Rusija su
sisieki, nė gauti žaliosios med
žiagos dirbtuvėms iš kilų šalių: 
šalys apsupančios Italiją, gali 
net uždėt ant jos blokadą ir 
visiškai atkirst jos susisiekimą 
su pasauliu! 1

Jeigu Italijos darbininkai bu
tų paėmę valdžią į savo rankas, 
tai šitos sąlygos nebūtų nėkick 
pagerėjusios; priešiingai, jos 
butų dar pablogėjusios. Nes ka
pitalistines valdžios kaimyniš
kose šalyse tuomet butų tikrai 
ir blokadą uždėjusios ant Itali
jos ir butų pavartojusios visas 
priemones, kad ją pasmaugus.

Reiškia, pats “M. B.” tais 
faktais prirodo, kad tuo keliu, 
kurį jisai siūlo, Italijos darbi
ninkai negalėjo eiti.

Imti valdžią į savo rankas 
jie negalėjo, kol visos šalys ap
linkui Italiją yra kapitalistų 
kontroliuojamos. Kas-gi tuo
met jiems paliko daryli? ę

Italijos darbininkai užėmė 
dirbtuves ir išvarė iš jų kapita
listus, kada kapitalistai norėjo 
patys uždaryt dirbtuves ir iš
mest iš jų darbininkus. Kadan
gi, šalies valdžiai esant kapita
listų rankose, darbininkai ne
gali ant visados pasilikti dirbtu
vių valdytojais, tai prieš juos 
buvo du keliu: arba valdyt dir
btuves tol, kol išsibaigs iš se
niau užsilikusioji žalioji me
džiaga, ir tuomet pasiduoti ka
pitalistams; arba, turint dirbtu
ves

M.

savo rankose, reikalaut,

tt.). Kapitalistai pasirašė ant 
darbininkų reikalavimų, o vald
žia išleido tam tikrą dekretą, 
patvirtinantį šitą darbininkų ir 
kapitalistų sutartį.

Tuo bildu darbininkai ne tik
tai atsiekė to, ko jiems kapita
listai nenorėjo duot prieš dirb
tuvių paėmimą į darbininkų 
rankas, o ir milžiniškai sustip
rino savo pozicijas dirbtuvėse. 
Ir šitokią nepaprastą darbinin
kų pergalę “M. B.” niekina, kai
po be jokios vertės dalyką! To 
negana; jisai dar mėgina visai 
iškreipti prasmę los kovos, ku
ri atvedė prie šitos pergalės.

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Gautomis ži
niomis, inbų siuvimo industri
jos viešpačiai, gali bu t, ir vėl 
bandys grąžinti taip vadinamus 
“senus gerus laikus”, taigi sur 
griauti Amalgamaled Clothing 
Workers unijų. Kaip greit jie 
šita kampaniją pradės, nieks 
nežino. •

Užgirio Farmer-Labor partiją.
[Iš Federuotosios Presos]

Aberdeen. — South Dakotos 
Darbo Federacijos konferencija 
įvykusi rugsėjo 5 d., kaip vienu 
balsu užgyrė Farmer-ILabor 
partija ir pasižadėjo remti ją 
sekamais prezidentiniais rinki
mais.

ANGLIJA.

“Dabartinis Italijos darbi
ninkų judėjimas nėra komu
nistinis arba socialistinis, bet 
sindikalistinis judėjimas, nes 
Italijos darbininkai kovoja 
vien industrijos (pramonės) 
lauke, visai pamiršdami apie 
svarbiausi, t. y. politikos

Pats “M. B.” tame pačiame 
straipsnyje nurodė, jogei darbi
ninkai reikalavo, kad valdžia 
sušauktų parlamentą ir išleis
tų įstatymą, suteikiantį daili
ninkams teisę turėti balsą dirb
tuvių vedime; o dabar jisai įsa
ko, kad jie visai užmiršo politi
kos lauką! To laikraščio re
daktorė, matyt, šneka, pati ne- 
sižinodama ką. O betgi ji turi 
drąsos stoti prieš Italijos darbi
ninkus, kaipo mokytoja!

Moters vienijasi.
[Iš Federuotosios Presos]

Londonas. — Nesenai laiky
toji' Rrifish Woniens Trade 
Union lygos konferencijoje pa
sirodė, jogei bėgiu pastarųjų 
metų organizuotųjų moterų 
skaičius stipriai padidėjo. ' Šito 
moterų organizavimosi tikroji 
priežastis yra nepaprastai ma
žos neorganizuotųjų moterų al
gos. Kai kuriose vielose mote
rims temokama tik po penkio-

MEKSIKA.

Meksikos

Pasaulio Darbininku
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS

Rengiasi sekamai rinkimų , 
kampanijai.

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Ne\v Yorko so
cialistai stropiai rengiasi seka
mai rinkimų kampanijaj. Ma
noma pravesti legislaturon ne
tik tuos penkis assemblynie- 
nus, kurie ir vėl lapo pašalinti, 
bet ir naujų vietų užkariautų. 
Ypač norima “atsimokėti” vie
nam reakcingosios legislaturos 
šului, Louis A. Culliver, kuris 
daugiausia prisidėjo prie to, kad 
butų pašalinta socialistai as- 
semblymcnai. Culliver’io ter
minas pasibaigia šį rudenį, bet 
jis ir vėl stato savo kandidatu- 
rą. Šiame rinkimų dislriktc ta
tai ir norima sukoncentruoti vi
sas spėkas, kad išrinkus sociali
stą assemblymeną.

Geležinkeliečių kooperatyvas.
[Iš Federuotosios Presos]

Minneapolis. — Soo geležin
kelio linijos geležinkeliečiai įsi
kūrė sąvo kęoperatyvinę krau
tuvę. Geležinkeliečių koopera- 
tyvan priklauso arti šimtas ge
ležinkeliečių. Šero kaina — 
dešimt dolerių vienas. Koope
ratyvui sekasi gan gerai, šiemet

Kova su girtavimu.
[Iš Federuotosios Presos] "S.

Mexico City
miesto ir jo apskrities guberna
torius, Celcstiiio Gasca, išleido 
patvarkymą, kuriuo draudžia
ma pardavinėti svaiginamieji 
gėrimai nuo dvyliktos valandos 
subatoję iki dvyliktos valan
dos panedėlyj. Kad atpratinus 
darbininkus nuo girtavimo, 
valdžia kuria nemokamų pasi
linksminimų įstaigų — kruto- 
mųjų paveikslų teatralių ir šo
kiams salių. Savo pieną guber
natorius griežtai pasiryžęs pra
vesti, nors girtavimo įstaigų 
teresai tam labai priešinasi.

VOKIETIJA.

in-

Veikimui Komitetas
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas. -v- Kuris melas kaip 
Vokietijoj lapo sukintas taip 
vadinamas Veikimui Komite
tas. Komitetas sudaryta iš di- 
džiumiečių. nepriklausom ų jų 
socialdemokratų ir komunistų 
partijų atstovų. Vyriausias ko
miteto uždavinys yra žiūrėti, 
kad valdžia nepasiduotų “išlau
kiniam spaudimui,” turinčiam1 
tikslo eiti talkon rcakcingąjai 
lenkų šlėktai.

NAUJOJI ZELANDIJA.

Darbininkų solidarufmas.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — čia gautomis 
niomis, Naujosios Zeland 
Darbo' partija savo i 
konferencijoje kaip vienu balsu 
priėmė, rezoliucijų, kuria griež
tai smerkiama Europos kapita
listinių valdžių sumokslininka-

ži-
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reigas eitų, žodžiu, piliečiai tu
rį remti juos.

Dabartinė administracija, ku
rios pryŠakyje stovi šalies 
zidentas Wilsonas, geistų, 
jos partija pasiliktų prie 
džios vairo — dar ketvertą 
lų. Toji partija ir vėl pradeda 
ofišuotis savo demokratingu- 
mu. Bet josios viltįs, turbut, 
neišsipildys. Ir tai dėl dviejų 
priežasčių, yiena, šios šalies 
darbininkai dar nespėjo užmirk
ti to “demokratingumo”, ku
riuo juos apteikė demokratų ad
ministracija. Šitą “demokra- 

tingumą” labiausia pajaučia 
nusivylusieji geležinkeliečiai ir 
angliakasiai/ Jie turėjo tokių 
“trioblių” su Wilsono adminis
tracija, kad šito jie nieku bildu 
negalės užmiršti. Juk tik dėka 
VVilsono administracijos įsimai
šymui jų reikalavimai tapo ap- 
karpyli taip, kad jie faktinai 
veik nieko nei nelaimėjo, kuo
met jų samdytojai susiruošė (|ai)ar 
naujus milionus pelnų.

Už visa lai, suprantama, de
mokratų partijai jie nedovanos. 
Tuo labiau, kad šitą jų nepasi
tenkinimą nuolat ugdo kitos 
kapitalistinės partijos bosai; re-j 
publikonų partijos. Nors ir jie 
nemažinu prisidėjo prie to, kad 
šios šalies darbininkų padėtis 

butų tokia, kokia ji dabar yra, ; 
bei jie veikė po demokratų par
tijos firma ir todėl dabar turį. laisvės 
progos paslėpti savo darbus nuo j 
šios šalies darbininkų. Tų dar
bininkų, kurie dar nespėjo at
sikratyti viliugingojo demokra
tų prietaro, kurie vis tebeti
ki, kad jų vargo priežastis yra 
“negeri” ir “parsidavę” valdi
ninkai; kurie kiekvienais rinki- 
inias balsuoja tik už “gerus 
žmones”, dėl kurių vėliau jiems 
patiems tenka guostis.

Didžiuma šitų nusivylusiųjų 
darbininku dabar savo balsus 
veikiausia atiduos už “gorus 
žmones” — iš republikonų par
tijos; Ir pastarieji lodei išeis 
laimėtojais.

Bot kiek dėl to laimės darbi
ninkai? Tą patį senąjį jungą, 
tik kitu vardu pavardytą. Re
publikonų administracija nei 
nago juodymu nebus geresne už 
dabartinę demokratų admini>- 
traciją. Kilk vienai apsišvic-1 
tęs darbininkas visa tai jau ži
no iš praeities patyrimų, 
deja, tokiu dar nedaug, 
jų skaičius ir auga.

Taigi aišku, laimės ne šios 
šalies darbininkai, bet didieji 
lobininkai. Darbininkams liks 
senasai erškėčių kelias, kuriuo 
eidami jie, galų gale, turės su
prasti, kad vienintelis išsigelbė
jimas tai stipri jų klesos orga
nizacija. Pati gyvenimo buli- 
nybe juos vers visa tai supras- f 
Ii. O kol jie tatai supras, lai- 

__ __ i i.... iii. 1

pre- 
kad 
val
iu e-

—' Socialistai bjaurybes, svo- 
(ločai, glindos, etc. Visas musų 
išganymas tik Rusijoj.

Antrasai jam turavoja:
— Socialistai nedorėliai, be

dieviai, išgamos, norį pražudyt 
visą pasaulį*. Matote, kokią pra
pultį jie daro Rusijoj.

Jiedu puikiai varo savo “biz
nį”, tik kodėl toks nesusitarimas 
dėl tos Rusijos?

— o —
Naujas džiabas? — Buvusis 

LSS. sekretorius-vertėjas Stil
sonas, alias Stasiulevičius, kur 
kadaise ją (LSS.) buvo išvertęs 
iš Socialistų Partijos, dabar 
vaikštąs Kauno gatvėmis ir gud
riai merkiasi su p. Pilėnu.

Kiti sako, kad jiedu jau susi
merkę 
gausiąs 
gyboje.

ir neužilgio Stilsonas 
“sekretoriautų” — žval-

—— o —
ta “tikroji?”—Ačiū die-Kuri

vams, svietas progresuoja. Jau 
turime keturias “komunistų” 
partijas.

Komunistų partiją.
Komunistų darbo partiją.
Suvienytąją komunistų parti

ją-
Proletarinę partiją.
Esanti ir penktoji. Ji vadi

nasi industrinių komunistų par
tija. Su ta betgi išėjo negud
rus šposas. Sako, kad ji pasi
krikštijus pirma nei gimusi, ir 
------ • -r- žmonės težino tik jo
sios vardą.

Taigi turime keturias. Bet 
• kuri jų yra tikroj į?

Šitą svarbų klausimą turėsiąs 
• išspręsti pats Maskvos popie- 
I žius.

— o —
Taigi.—Taigi, Lietuvoj jau po' 

i “socialės revoliucijos”. Netikite? 
! Galite pasiklaust Brooklyno 

Ražas.
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Kazimieras Gugis

Miesto Ofisai 2 I
!27 R. Doarburn SI 

1111-15 Unily 8l<u. '
Tel. Central _441l Į 

I

Veda visokius reikalus, kaip kriminalitkuoes- 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro, 

visokius dokumentus ir popieras<
Namų Ofisas;

3321 S. Bilsted St
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRĄ TIS & CO.
Mortgage Bank

RE A L ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUSAS
809 West 35th St., Chicago, 111. 

Kampas Halsted St.
Teifcphune Bo ule v ar d 611

nors
DH. A. M0NTV1D

CHICAGO
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 

25 East VVashingtoii St. 
MarshaD Ficld Annet 
I8th fl. Ruimas 1827 

TeJephono Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
v ------------ -r-- ■T.-Į.r:

2121 Nortb Westcrn Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

mėtoj ais visuomet bus tik ka
pitalistai. — Darbininkas.

Telephon® Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Ilalsted St., Chicago, III.

“Sociale revoliucija”.—Brook-, 
lyno social-kliedėtojų organas 
[tūli žmonės, nežinia kam, ją 
vadina Laisvę] andais labai 
triukšmingai paskelbė: urė! So
čiais revoliucija Meksikoj! ffl

Gaila, kad meksikiečiai nie n

HRflIBBIlmHIKBUEISeiB 
u
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metinėje nlek° nežino nė apie Brooklyno K
kliedėtojus negi jų garsinamą- ■ 
ją “socialę revoliuciją”. Ju bet, m 
sarkastingieji meksikiečiai ture- J 
tų puikaus “džioko”. s

pATRIJOTIZMAS
* Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

§120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

M
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nyčia, Spalių 8 a., 1920

Suminta gėlė
Vaizdelis.

Saule pakilus buvo jau arti 
pietų, kuomet Vladas Lukuys, j 
pagėręs arbatos, išėjo į sodną 
pasivaikščioti. Išlėto nusileido 
laiptais nuo verandos, užsirūkę 
papirosą, pasitaisė akinius ir 
nužingsniavo paprastu takeliu 
tolyn, j

Sode viskas jau buvo pakilę , 
iš sunkaus žiemos miego. Med 
žiai apsilapavusiom ’ šakom 
dengė nuo saulės kaitros jaunus 
ant žemės diegelius; viršūnės 
jų, kaip žiemos pusnys, balavo 
nuo žiedų, tarp kurių uže dau
gybė bičių; žolelės, kaip kokiu 
išmargintu visokioms spalvoms 
žiedų audimu dengė visą ne
kliudomąją žemę; kiekvienam 
diegeliui rodėsi ankštu, kaip rei 
kiant, augti, kiekvienas stiepės 
arčiau saulės spindulių; diege
liai pynės tarp savęs ir stengės 
vieni kitus pralenkti, ar visai iš
stumti iš eilės; net jau ir primin 
dylame takelyj buvo matyt iš
leistų silpnučių kaip liežuvėliai 
diegelių, kurie greitai turėjo ny
kti, Vlado kojų numinti. Sodas 
visas kvepėjo įvairiais kvapais.

Vladas du sykiu perėjęs sodą 
skersai ir išilgai, pažiurėjo į 
prūdą, kur plaukė keletas ančių 
švilptelėjo, bet tos ne kiek neiš
sigando ir nuplaukė į kitą pusę. 
Jis apsižiūrėjo, jieškodamas 
ant ko atsisėsti, bet kad suole
lių čia nebuvo niekas įtaisęs, jis neįėję žiedelis penkių kaip lie-

žuvėliai lapelių; viduje žiedelio ' 
kyšojo šviesiai geltonas poterė
lis. Vladas prisikišo žiedelį prie 
nosies nekvepia; pasukinėjo 
taip pirštų ir paleido žemėn, 
dar sykį apsisuko, koja užsisto-

po valandėlės patraukė Tumų 
link.

Galvėj, buvo girdėtis, trenkė 
važiuojantieji, rėkavo visokiais 
balsais vaikai laikraščių parda
vinėtojai, retkarčiais net žemę 
drebindami žlegėjo pro šalį au-|jęs ant numestosios gėlės sumy 
tomo bi lyd, (silpnučiais 
liais skaftibino dviratininkai. 
Visi jie turi reikalų.

Prisiartinus prie rūmų jį iš
gąsdino- žvirbliai puq)telėję iš 
akacijos krūmo, šalia verandos 
augusio. Verandų dar tebelaikė 
apaugę • pernykščiai apyniai; 
nors šiemečiai jau buvo gerokai 
nuo žemės pakilę ir siekė savo 
ūsais nutvert akacijos šakas. 
Vladas apsistojo, žvilgtelėjo į 
žvirblius, kurie sulandžiojo rū
mų pasaliuose, perbėgo akimis

balse | nė smėlin, pažiurėjo į slogą, 
kur žvirbliai visokiais balsais 
čiauškėjo, rodos kad ten butų 
kokį seimą darę ar rastuoju tur 
tu negalėję pasidalinti. Pasi
klausęs grįžo į savo kambarį. ;

Įėjo į koridorį ir apsistojo: iš
girdo Emilijos dainą kuri taip 
puikiai skambėjo po visą rūmą.

Pas Močiutę augau, 
Vargo neregėjau, 
Kasdicnele aš daržely 
Gėleles ravėjau.

Balsas taip ir glostė, lindo gi- 
prireiksiant kada jį taisyti,”taip Iliai i širdį, nešė kur tai į toli-j

* — - 1 mas erdves, į kaž-kokius nesup-1
rantanius gyvenimus, į kaž-ko- 
kias ramybes; tai spaudė kruli- 

į tai nesuprantamas 
skausmas, gailėsis ir vėl gaudė

Jam niekuomet neatėjo i galvą

pat negalvojo, kas statė šitą itn- 
nią. Ne, to jis nieko nežinojo, 
tik žino, kad jo tėvas čia gyve
no ir jis turi gyventi. Pagalinus nV koks 
nuleido akis ant sienų, ilgai žiu- !
rojo į kraštutinį iš kairės langą, dainos žodžius, bet sunku bu- 
kmis buvo pusiau atidarytas, vo juos visus suprasti; kruti- 
bet jame nieko nebuvo matyti, nė nustojo alsavus; jis dar nie-| 
tik juoda, tamsu. Tai buvo tar- kuomet nebuvo patyręs tokio 
naitės Emilijos kambarys. Tur malonumo, kurį jaučia dabar; 
būt jos nėra, pamąstė Vladas, rodės klausyt tik, klausyt ir už 
gal kituos kambariuos ką vei- niigt su graudingu jos balsu 
kia... Pasisuko į sodo pusę, ino amžinai.
stelėjo rankojil lazdele, galas už Balsas nutruko. It iš kokio 
kliuxo žolių ir lazdelė tik r:apno pabudęs, tyliai įėjo į savo! 
krito iš rankos; nudaužta gėlė , numetė skrybėlę ant
nukrito ant takelio. Vladas P'1” stalo, sudribo ant sofos, atvirto 
kėlė gėlę a])žiurėjo:puiki lodės, au];slieninkas ir užsimerkė, 
stiebelyje po du lapeliu, 'hšu-|jam nebeįdomu buvo žiūrėti į 

lubas, visa kas jau daug kartų 
išžiūrėta, jis žinojo, kiek ten 
yra dėmių ir į ką jos panašios: 
viena jų buvo panaši į naująjį 
vežimėlį, kuriuo jis važinėdaf* 
vos į savo dvarą, per 15 varstų 
nuo miesto buvusį; kilų dė
mių jis nesurasdavo prie ko lai-

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtik.’mas, vidurius paliuosuoj antis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

5oc.vaistinyciosearba6oc.su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų:
F. AD. R1CHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

KARDAS
Laisvamanių mėnesinis laikraš

tis — žurnalas. Su daugybe gra
žių paveikslų ir žingeidžių pasi
skaitymų. Apart moksliškų raštų 
ir dailiosios literatūros taipgi į 
kiekvieną Kardo numeri kunigas 
Bimba pasako pamokslą apie vi
so pasaulio nuotikius.

“Kardo” prenumerata
tams $2.50

“Kardo” pr. Lietuvoje 
užrubežyj $3.00

“Kardo” pavienis numeris
Kas nori gauti vieną “Kardo 

numerį dėl pažiūros — meldžiam 
prisiųsti 25 centus — invinioję po- 
pieron ir indėję konvertan. “Kar
das”, dykai dėl pažiūros nėra siun
čiamas. Visi laisvų idčj’ų lietuviai

me

bei

25c.

yra kviečiami užsirašyti “Kardą” 
vienintelį 
žurnalą 
“Kardą” 
stamiems 
gel besite ___ ____ ____
kint kunigų įtekmę miniose.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
3 SVARBIOS “KARDO” KNYGOS 

“TIKĖJIMŲ ISTORIJA”.
šitą garsią knygą parašė prof. 

P. D. Chantelpe de la Sausaye. 
Yra tai milžiniškas veikalas suda
rąs net 1086 puslapius. Knyga 
yra papuošta daugybe paveikslų 
visokių tikėjimų dievų, dievaičių, 

j relikvijų, šventenybių, šventųjų, 
j bažnyčių, šventnamių ir tt.

šitoj*© knygoje skaitytojas ras 
? pilną apžvalgą visų tautų tikėjimų 

— religijų, jų pradžią, augimą, vy
stymąsi, puolimą ir platinimąsi — 
pradedant nuo seniausių amžių, 
baigant dabartiniais laikais, čia 
aprašomi visi tikėjimai, tikslai, ap
eigos, jų dievai, jų supratimai apie 
dangų, pragarą, sielos nemirtingu
mą ir tt. Knyga yra didelio forma
to, puikiais apdarais — aukso ti
tulas ant nugaros.

Knygos “Tikėjimų Istorijos” 
kaina $7.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.

Lietuvių Laisvamanių 
Amerikoje. . Užrašykit 
savo gentims bei pažį. 
Lietuvoje, nes tuomi pa- 
Lietuvos žmonėms nai-

Kliostorius ir Jėzuitai arba 
Barbora Ubryka.

Vienas iš žingeidžiausių romantj 
lietuvių kalboje. Tikras nuotikis 
iš Barboros Ubrykos gyvenimą 
Karmelitų klioštoriuj, Krokuvoj: 
Lietuvių kalbon išguldė Dr. A. Ka
ralius. šitos knygos kaina tik 
$1.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
16 KRISTŲ

Svarbi knyga kurioj aprašoipa 
apie įvairių tautų Kristus—Krish- 
na, Thulis, Crite, Heus, Thammuz, 
Indra ir tt. Taipgi, Šitoje knygoj 
randasi sąrašas 27 garsiausių Bi
bliją. Ir, apie 16 panelių šven
čiausių. Šitai knygai medžiaga 
imta iš Encyclopedia Britanica ir 
knygos Nature.

Sutaisė T. J. Kučinskas, B. S. 
šitos knygos kaina tik 50 centų.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu. 
Pasarga: Kas užsirašys visas 3 

virš paminėtas knygas 
ir laikraštį, “Kardą”, 
tam nuleidžiama už $10.

Pinigus meldžiam siųsti sekan
čiu antrašu: -

KARDAS
1443 N. Paulina St. Chicago, III. 

Dept. B
.... ■■■■■— < ■■■■—

Nesijudindamas gulėjo it mic 
ąąs, bet užmigt jis nei nemanė. 
Galvoje pynėsi naujai sukeltos 
mintys, ausyse vis dar skambė
jo Emilijos balsas. Kas galėjo 
manyt, kad ta, kurią jis nusam
dęs parsivedė suvargusią nus
kurdusią, galėjo turėti lokį pui
kų balsą... Ir kas ją mokė tos 
gaidos. Ilgai užsimerkęs mąstė 
apie praėjusį taip daug sukėlusį 
jam minčių “atsitikimą”, nepa-

kambarį.c
Ponas, ar miegi? prašom 

pietų, — tarė ji.
Praplėtė akis. Priešais stovė

jo graži apie dvidešimties melų 
mergaitė Emilija. Jis dar nieka
dos nematė tokios gražios, kaip 
ji atrodė dabar, augšta, laibutė, 
melsvom akutėm, tamsiais 
plaukais, kurie dar daugiau pri
davė baltumo skaisčiam jos vei 
dui, skruostai paraudę nuo šilu
sios virtuvėje, plonutes lupos, 
pro kurias švietė dvi eiles skai-

bos, iki alkūnių apnuogintos, o 
labiausia puolė į akį melsvas 
prisegtas prie krutinės žiedelis, 
kuris tuoj priminė šiandie nu
muštą gėlę. ()t padėti galvą ant 
jos kiūtinės ir klausyties, kiau
šy lies, kaip tvaksi 
širdis.

—Gerai! meldžiu 
Juojau... —pasakęs

jos jauna

duoti; aš 
užsimerkė

Emilija, kaip nendrė vėjo pu
čiama, linktelėjo ir išėjo.

Vladas valandėlę dar pagulė
jęs, išėjo pietauti. Įeidamas į 
valgomąjį duryse susiliko išei
nančią Emiliją; sugavo už ran
kų ir norėjo prisitraukti prie 
savęs, bet ji žaibo greitumu at
stūmė jo rankas. Pasiliuosavus 
juokdamos nubėgo į virtuvę.

Vladas pažiurėjo kaip žiuri 
medžiotojas į atsitolinančią au
ką, kuomet nepataiko, palinga
vo galvą ir įėjo valgomąjan; 
rado laukiančią motiną.

Kodėl, Vladuk, taip ilgjii 
neini pietų? Jau viskas ataušo; 
aš jau senai laukiu. Kas tau 
yra? Tu koks raudonas — ar 
sergj, ką? paklausė motina.

- -Nieko, mama; užsimigau

Atsakęs ėmėsi pietų.
Iki vakarui jis daugiau jos 

nebematė, tik kada įėjo vadinti

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■MMM

Krautuve atdara Subatoje nuo 8:30 A. M. iki 10:00 P. M.

The Feltman & Curme
Shoe Store Co

wuwrw«wr

Rudi, juodi ir pilki kid ir 
žemais užkulniais.

MUSŲ SYSTEM A:
Koncentravimas perkan-

. išlaidų, 
ir mažai 
stengia- 
padaryti

VELTUI VYRAMS
Pora šilkinių pan 

čekų $1.25 vertės 
su kiekvienu 
pirkimu vyrišk 
ų čeverykų. 
Tiktai ati 
darymo 
dien

Feltn
A tidaro Ryto]

kitą plonos skuros, stebėtiną $5 ir $6 čeverykų krautuvę. Nebrangiau, kurie suteiks kiekvienam pirkė
jui didžiausią čeverykų vertę už jo pinigus visoje Amerikoje.

čiųjų spėkų, veikimo eko

nomija, sulaikymas visų 

nereikalingų 
daug parduoti 
pelno labiausia 
mes, sąjungai,
šį labiausia neįtikimai 
galimos vertės.

MOTERIMS.

Porą šilkinių pančekų 

vertės $1.25 su kiekvie
nu pirkimu moteriškų 

čeverykų. Tiktai atida

rymo dienoje.

Pilniausias pasi
rinkimas naujo stai- 
lo, puikiausių.

Veltui Vaikams.
Didelės reguliacijos 

viduje lošt Base Bali 
veltui su kiekvienu pir
kimu vaikams čevery
kų.

Tvirti mokslainės če
verykai padaryti nešio
jimui, kaina $3.00,

4631 South Ashland Avė.
T0WN OF LAKE

Mes specelizuojame 
puikiausiais čeverykais dėl Vyrų, 
Moterų, Vaikų ir augančių mergai
čių.

Vyrų darbo ir šapos čeverykai, 
kurie išlaiko sunkiausią nešiojimą, 
$4.00 ir $5.00.

Didžiausias pasaulės čeverykų pardavėjas, 
puikių čeverykų už žemą kainą.

■ i AUDĖJAIpirma, tik žiurėjo iš pažemių: jj |

vakarienės. Dabar

jautė tokiu pasielgimu užgavu
si savo poną, todėl gėdijosi pa
kelt akių.

Vladas parodė Emili jai uždą-i 
ryti langą, o pats tuo laiku užė
mė vietą nuo durų manydamas, 
kad dabar jį išsisukti negalės.

—^Emilija, padainuok vėl
“Pas močiutę augau.”

dus akis pratarė:
—Ar-gi ponas girdėjai?
—Taip, labai puikiai; padai

nuok dar.
—Negaliu, — tyliu balsu pra

tarė ir taikėsi išeit. Bet Vladas 
sugavo ją už pečių, apkabino it 
geležinėm rankom, prisitraukė 
prie savęs ir lupomis prilietč

Emilija iš visų jiegų pasis 
tengus išsiveržė iš rankų ir 
bėgo lauk. Vladas stovėjo 
tebęs su iškėstom rankom 
žiurėjo, kaip ji visa šilai 
riai atliko.

iš i
nus-

ir

H

Paraše Gerhard Hauptmann 
Vertė J. Laukis

Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 
garsaus vokiečių rašytojo, čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. Ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

šią dramą verta kiekvienam darbininkui per
skaityti, o draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti ją kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112.
Kaina 50c.

Užsisakykit tuojau, nieko nelaukdami.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St Chicago, III.

nebežinojo,
Susitikti su
atšauti j ak

juo, 
s ir 

Bet tai 
Vienas ir

bedaryti.
ar grie;
da ugiau nubėgusi lik l i ?
reiškė nustoti vietos.
antras kelias jai rodėsi nepraei
namas. O Vladas dėl 
šinimosi dar labiau 
piie jos.

Po vakarienės jis

>S prie- 
užsidegė

apžiurėjo

din — viskas kaip reikiant. 
Nors jau turėjo apie trisdešimt 
melų, bet jis žinojo, kad dar at
rodo jaunas, išdalies ir gražus. 
Pasisuko ant vienos kojos, užsi
rūkė papirosą ir išėjo į verandą. 
Nusilenkęs dar pasitaisė kama- 
šų raiščius, kurie buvo silpnai 
sutraukti, pažiurėjo į laikrodį 
—rodė pusę devintos, ir nužin
gsniavo į sodą.

Jau baigė lemti. Sode jau ne
beūžė bites ir nebečirškė žvirb
liai, tik galvose vis tas patq kle
gėjimas ir tirštimas. • Retkar
čiais švysteli per galvą šikšnos
parniai, ir vėl tylu. Vladas vai-

KRAUTUVĖS: 
CIIICAGO

8 Krautuvės 
NEW YORKE

2 Krautuvės 
BALTIMORE 
PHILADELPHIA

2 Krautuvės 
CINCINNATI

2 Krautuvės 
MINNEAPOLIS

2 Krautuvės 
KANSAS CITY

2 Krautuvės 
INDIANAPOLIS

2 Krautuvės 
DETROIT 
PITTSBURGH 
ST. PAUL 
CLEVELAND 
LOUISVILLE 
ST. LOUIS 
milvaukee 
ST. JOSEPH 
GARY 
RTCHMOND 
GRANU RAPIDS 
EVANSVILLE

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon4-

Kr'’ nori siusti pini
gus! Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney order ais ar draf- 
ta’ gui kreipiasi pas 
P i ir Pic , 552 Grand 
Avė., Kenos % Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas*

jieškodamas. Jau ir visai sute
mo. Miestas želėjo nuo elekt
ros šviesos, bet sode buvo visai 
tamsu; nuo saulėleidžio užsi
traukė juodas debesėlis ir gir
dėtis buvo, kaip teškena retais 
dideliais lašais pcl lapus; nuo 
vėjo sutižę medžių viršūnės,

mu, prieš pat Emilijos kamba 
rio langą. Langas buvo uždary
tas, ir kambaryj buvo tylu. Žiu
rėjo į langą, kaip žiuri vaikas 
laukdamas pasikartojant kokį 
krislą reginį, bot sulaukti trūks
ta kantrybės. Trapeno vieloje, 
nes jautė, kaip drėgnas oras per 
plonus drabužius nemaloniai 
gnaibė kūną. Lange nieko ne
buvo matyli, lik juoda, tamsu; 
kartais net baugu darėsi bežiū
rint į vieną vietą, bot vis žiurė
jo-

( Bus daugiau)

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS

552 Grand Avė., 
Kenosha, Wis.

■■ffllIlIlIHMl

Sekantis “Meilės ir šeimynos” nu
meris bus SENBERNIŲ numeris 
Tilps daug straipsnelių apie senber
nių vargus ir linksmybes; labai ge
rų eilių; daktaro Karaliaus straips
nis apie SENBERNIŲ visų galų vi
sokius nesvoikumus-sui rimus; o jau 

paveikslų ir puikių juokų tai bus 
tiek, kiek sauso Ameriko “munšaino”; 
ir stipraus “kiko” bus, kad net ir vos 
pa dvelkę, senberniai, šį SENBERNIŲ 
NUMERĮ beskaitydami, įgaus daugiau 
gyvybės ir jautrumo — nu, gal ir ap
sivesti panorės...

Kinio norite šitų NESVIETIŠKAI 
NAVATNĄ “Meilės ir šeimynos” nu
merį gauti, tai tuo siųskit 20ę., tai ži
nosime, kiek atspausti, kad paskui ne
pritruktų.

Kurie norit turėt “Meilę ir šeimy
nų" ant viso meto, tai siųskit $2.00.

Adresuokite: Meilė ir šeimyna, 2023 
St. Paul Ave„ Chicago, III.

Remkite savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI
Nuo išdirbėjo tiesiai vartotojui 

suččdins jums pinigus.
Parcikalaukit sau Co-Ci-Ma Ci

garus skrynutėmis
iš dirbtuvės, cigarų išdirbėjų 

nuosavybės.
Co-operative Cigar Makers, Ine. 

1448 W. Madison St. 
Phone: Monroe 3774.

■ sBaHaBNBiBBaaiiaHBaj

5oc.vaistinyciosearba6oc.su


NAUJIENOS, Chicago, III.

•KORESPONDENGSJGS t_ _  _-
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

žemėn pro langą. Bet Židikai 
raberiai (murderers, aš pa
taisiau angliškai). matydami 
pavoju, papiovė virvę ir jis pul
damas susidaužė galvą ir kojas 
kas buvo greita mirties priežas
tis. Kad jo norėta nusileisti 
virve žemyn liudija da ir tas 
faktas, kad net randai padaryti 
ant sienos, gal nuo kojų, kada 
jis norėjo pagaut “balance". 
Viivė pririšta w taip trumpais 
galiukais ir gerais žuvininku 
mazgais. Tamsta žinai žuvi
ninku mazgą? (žinau, aš

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valtbaienklls uireg. S. V. Put. Ofise.

Garsus per daugiiiii kaip 
50 įlietu.

IVmyk Įkaro (Anchor) Vaizba/.enk]|.

!■■■■■■(!■■■■■■■■■■■» 
T. Pullman 5432 

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižlo- 
riu ligonę ir kudi 
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago. III.
■ ■■■■■■»■■ RBilH BU EEI

DYKAI! PORA KELINIŲ DYKAI!
Pasiūlymas geras 30čiai dienų.

Kad supažindinus žmones su musų išdirbiniu 
keliniu, mes nutarėm parduoti 10,01)0 poni keli
nių kaipo sampeliu, už dirbtuvė.-, kainą, vokuo
jant išdirbinio lėšas tiktai. Mes nepadaroni jo
kio pelno, dėlto kad mes norim, kad jus žinotu
mėt musų darbą ir liktumėt musų rėmėju ant vi
sada. Jeigu jus norėsit nusipirkti porą kelinių, 
panašių į tas ką matote ant paveikslo, jus turė
site užmokėti mažiausia $10.00. bet nuo irus gau
site jas už $5.98; kas tik pasiųs užsakymą ant 
5 porų kelinių, tas gaus vieną porą dykai. At- 
simykit, kad musų kelinės yra pasiūtos iš geriau
sios materijos, su šilkiniais siūlais labai tvirtai. 
K'seniais pasiūti iš geriausio audeklo, mos gva-

rantuojame geriausią apdirbimą. Nėra sunku gauti 5 už
sakymus jeigu turite draugų. Ji >gu bh ienas pamatys po
rą musų darbo kelinių, jis be abejonės pirks kelias jų, ir tai 
bus lengva jums Kauti 5 užsakymus ir jus Rausite vieną 
porą DYKAI. Kaip nuimti mietą: Pamieruok apie juos
menį, paskui vidurine siūle, užrašyk colius ir pasiusk mums 
su 30c pašto ženklais ant kiekvienos poros padengimui siun
timo lėšų. Už tavorą užmokėsi kaip pristatys. ATSt.MIN- 
« nereikia mokėti iš kalno. Vžsimokėsit gromatnešiui kada

MODELI.
K IT. kad jum
tas atneš i namus. Nuo dienos priėmimo jūsų užsakymo į savaitę laiko 
gausite gatavas kelines. Nėra jokio riziko. jeigu nebūsit užganėdinti, mes 
sugrąžinsim jūsų pinigus. Jus privalote pasinaudoti šiuomi pašildymu, nes 
nesulauksite panašaus visą savo gyvenimą. Pasiuskit užsakymą šiandien j
HERCULES PANTS MANUFACTURING

1921 W. Huron Street, Chicago, III.
CO. I) p. 4.

Stern’s Department Store
Mes padedam išpardavimui šių Pelnyčių ir Subatų 

3412—3111 So. Halsted Str. \ 
Užsakymai paštu ar telefonu nebus priimami

Vyru prosyti kalnieriai po

19c
Vaikų siutai mieros 9—17 

išpardavimui 

$7.98
Vilnų ir Worstekd

Vilnoniai Blanketai verti g
$15.00 |

$9.19
Vyrų šventadieniai marš

kiniai verti $3.50

$2.69
Vyru vilnoniai sweateriai E

$5.00
ir augščiau j

Moterų $10 užsimetimo 
svveateris

^6.98
Vyrų extra mieros šventa

dieniai marškiniai

$1.98
Megstinės užlaidos už po
rą

$2.75
,$4.50 — $5.50 — $7.98

Kaldros vertos $14.00 f

$8.00
taipgi .$(>.50—$5.75—$5.00

Vaikų Makinavv kautai 
pilnai vilnų verti $15.00

$9.50
Jaunuolių siutas, viena 

kaina, apie 75 siutai

$7.49
Mieros 3 iki 8 gerai pasiū

ti ir labai madingi

Plunksnų svaras 

69c 89c 
< ■

Audeklo apvalkalai Bohe- | 
mian, balti arba rausvi |

57c Į

I Sieninės megstinės užlai- 
I dos 

| $1.89 
g $2.50, $3.00, $3.98, $5.50

Vaiku vilnoniai sweateriai

$3.98

visų prieinamų mums būdų 
į tai nedorybei prašalinti. Lietu- 
j vos Laisvės Paskolos bonus ir 
• yra viena svarbiausių lokių 
1 priemonių.*

'Tad broliai ir sesės, spręskite 
dabar patys: ar galimas baigi
mas dar net iki pusės nedaėju- 

’ sios paskolos? Ar galima atim
ti Lietuvai paramos ranką ir 
su ramia sąžine gristi prie kas
dieninių savo darbelių, kada 
mus broliai Lietuvoje sustojo 

. dabar akis j akį su musų tėvy
nės politiniais pavergėjais ir 
ekonominiais išnaudotojais 
lenkais Ne, negalima! Tai bu
tų juoda neteisybė, tai butų 

i prasikaltimas iš musų pusės.
Bukime tikri savo krašto pi- 

(liečiai; bukime savo močiutę
Lietuvą mylintys vaikai. At

meskime senas asmenines nea- 
pykantas, ir partinę kovą; pa- 
duokime viens kitam1 ranką ir 
ved a i 11 i N e p r ilk 1 a u som ybės

I žvaigždės, stokime petys į petį 
prie Lietuvos gelbėjimo darbo.

Lietuvos Misija šaukia visą 
Amerikos lietuvių visuomenę 
imtis su nauja energija pasko- 

(los darbo ir varyti jį be atodai
ros iki neužsibaigs lenkų-im- 

! perialislų ginkluoti puolimai ir 
pasikėsinimai ant musų žemės 
ir laisvės; varyti, iki neliks nei 
vieno lietuvio ir lietuvaitės be 
Lietuvos bono; varyti iki gar
bingo galo. Jauna bet stipri 

I Lietuvos kariuomjene lenkų 
veržimosi jau sulaikė. Skubėki
me jai talkon su bonais!

Šalin su apgaulingomis len
kų unijomis! Tegyvuoja demo
kratines Lietuvos Nepriklauso
mybė !!

i Lietuvos Misija.
1920 m. Spalių 4 dieną.

I atsakiau). Aš mat užtektinai su 
I jais esu susipažinęs.

Na, bet kaip Iii* piktadariai 
i galėjo prasišalini taip nežy- 
į mini ir ramiai, kuomet gatvėj 
buvo pilna žmonių ir da nevė
lus laikas, 8 valanda vakaro?

Tai jie, mat. per stogus: 
stogas nuo slogo ir prasišalino, 

atsakė kunigas.
O kokie tamstos santikiai

I • •buvo su vargonininku?
Santikiai visuomet buvo 

geri. Tamsia malei, kiek žmo
nių buvo prisirinkę šiandie i 
bažnyčią? lai da pirmas kar
tas aš mačiau tiek publikos 
šitoje bažnyčioje. Vargoninin
kas buvo labai mylimas ir kle- 

> bono ir parapijom!.
Po šilo pasakojimo kunigas 

panorėjo sužinoti, kas aš toks 
esu ir kaip vadinuosi. Aš pasisa-
kiau. Bet to da neužteko. Kuni- 

Igas, matyt, Įsivaizdino, ar lik 
Iaš neesąs lenkas. Aš jam ir vėl 
pasiaiškinau, ir pasirengiau ap
leisti vielą. Tuomet kunigas 
buvo beužvedąs kalbą dėl lielu- 
vin-lenku santikių, bet aš nesi- 
leidžiau iš lemos ir Įdomavausi 
gani daugiau žinių apie žmog- 
žihlystę.

Pagalinus atsisveikinant ku- 
I nigas pasakė, kad jis jaučiąs 
Įkas tatai padaręs, bet kol kas 
■ negalįs nieko sakyti, lai gal 
reikėsią kur kitur pasakyti.

Su tuomi pasibaigė musu 
.pasikalbėjimas ir aš atsisveiki
nęs su kun. S. P. Remeika išė-

i jau.
(Bus daugiau)

Į Atsiųsta]

Lietuvos Laisves Paskola.
Ar jau Paskola Baigaima?
Lietuvos Laisvės Paskola yra 

Amerikos lietuvių uždavinys, 
Į garbė, lodei ir atsakymą i pas- 
i laivių klausimą gali ir turi duo- 
1 Ii lik Amerikos lietuvių visuo- 
1 menė. Politinis momentus 
Į Lietuvoje begalo svarbus, tad 

su atsakymu neprivalome gai
šti. Pasirodykime ne su žod
žiais. bet su darbais.

žodžių, iškilmingų pareiški
mu bei pasižadėjimų apsčiai 
jau buvo garsinama. Išskyrus 
bolševikuojancius ir komunis
tus, kurie laisvės ūbaisiais besi- 
dangslydami, išsijuosę garbina 
prievartą diktatūrą, kuriems 
ne I ietuvos atstatymas rupi, 
bei jos ardymas vykdinant bol
ševikiškus eksperimentus, 
visa Amerikos lietuvių visuo
menė stovi aktyviai (o socialde
mokratai nors ir pasyviai) už 
Lietuvos Laisvės Paskolą. Tai 
parodė nesenai įvykę suvažiavi
mai: lauliniai-demokralinių
stovių Bostone ir krikščionių- 
demokratu Walerburv. kame 
pareikšta: viską atmetus, pa
dvigubini! paskolos pravedimo 
darbą. Toks pat nusistatymas 
ir imas matoma* ir pačioje Lie
tuvoje.

Į Lietuvos Misijos paklausi
mą dėl tolimesnio paskolos 
(laibo, ganias, kaipo atsaky
ti Lietuvos Valdžios reika
lavimas: prisiųsti 100 tuksian
čiu doleriu Vilniui ir visiems V C

naujai atvaduotiems žemės plo
ti:.n s pampinti bei apgyventi. 
Lietuvos Seimas nutarė 100 mi- 
lion’nės paskolos reikalą pačio
je Lietuvoje, Ino pačiu patvirti- 
damas reikalingumą paskolos 
Amerikoje.

Naujas Lenkų įsiveržimas į 
(Lietuvos žemę, kaip praneša 
mokiausios žinios iš musu tė
vynės, tik musų pačių pastan
gomis legali būt sulaikytas. Lie
tuvos žmonės savo Seime ir sa
vo spaudoje jau pareiškė: “E- 
same pasiryžę ginti kiekvieną 
pėdą musų tėvų žemės ir lieti 
kiaują lašas už lašo.” Pasaulis 
jau tu ėjo progos pamatyti, 
kad lietuviai moka savo laisvę 
branginti ii* mirti už ją. Argi 
dar svki norima tatai išmėgin- 
ti? Lietuvos liaudis žodžiais ne
žaidžia: pasakė padarys! (ii 
mes lietuviai, gyvendami čio
nai, nebūtume lietuviais, jeigu 

taip pat nepasielgtume. Kas ne
davėme Lietuvai paskolos, duo 
kimo dabar; kas jau davėme, 
duokim dar liek. Kitaip darbas 
neis. Paskolos darbas čionai 

yra apsigynimo darbas nuo 
užpuolikų Lietuvoje. Šio darbo 
niekas negali ir neturi teisės 
uždrausti. Tad ne baigti dar 
nepabaigtą paskolą turime, bet 
su triguba energija varyti ją 
prie galo.

Kad ilgai sau galvos nevar
ginus “ar pirkti Lietuvos 
boną, ar nepirkti“, reikia tik 
žinoti ir suprasti, ko nori Len
kai puldami ant Lietuvos.

Lenkai savo notoje iš 22 rug
sėjo paskelbė mums kovą ir 
užėmė keletą miestų ir mieste
lių. Tečiaus Aliantų ir Lygos 
spiriami jie priversti pradėti 
šiomis dienomis taikos derybas 
su Lietuva. Žinoma, lenkai 
pradės, bet savo geidulių išsi
žadėti nenorės. Tik atspara iš 
musų pusės privers juos nusi
leisti. Visų pirma — lenkai 
vis dar svajoja užmesti Lietu
vai uniją, kas musų įsitikinimu 
y; a nustojinias nepriklausomy
bės ir politinė vergija. Antras 
dalykas lenkų ponams rupi 
kad dvarai sulenkėjusių Lietu
vos bajorų nebūtų atiduoti 
žmonėms. 'Trečias dalykas 
užgriebti Lietuvos valstybines 
žemes, kurių Lenkija beveik 
neturi, ir apgyvendinti jas mo
zūrais ar krakoviakais, o Lietu
vos bežemius palikti be nieko 
ir priversti juos sau bernauti. 
Ketvirtas dalykas lenkai pa
skendę skolose, kurios yra pa
darytos ne krašto atstatymo 
daibui, bet ne sulig savęs mil
žiniškos kariuomenės sutvėri
mui užgrobimo tikslams. Be to. 
k nkų markė be vertės, tik var
nas pinigo beliko. Diktoką dali 
savo skolų jiems norisi Lietu
vai užkarti. Penkias Dalykas 

lenkams rupi palaikyti ir 
brukti mums savo taip vadina
mą “polską kultūrą,“ kuri yra 
pasižymėjusi musų krašte lie
tuvių kalbos niekinimu ir per
sekiojimu, o taipgi ir žydų po
gromais.

Praėjus bolševizmo pavojui, 
lenkų pretenzijos tebėra pilna
me savo aštrume. Tai ir aklas 
turėtu matvti, kokia nelaimė 
kristų ant musų, jei toms lenkų 
pretenzijoms butų nors dalinai 
lemta įvykinti. To niekados ne
turi būti ir nebus, jei lik mes 
visi Lietuvos žmonės imsimės

Petnyčia, Spalių 8 d., 1920

ANT PARDAVIMO SUBATOJE 
NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

ANT PARDAVIMO 
NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

Moterų Riomeriai
Ružavo figuro flane^niai blunie- 

riai, elestikinis juosmuo ir kelienai. 
Sizai 27 iki 29. Reguleriška kaina 
$1.75. Subatoje nuo 9 vai. iš ryto iki 

3 vai. po pietų, tiktai

$1.35

Budelninkas Laikrodis
“Vigiliant”, VVaterbury Clock Co. 

išdirbinio, gvarantuojainas vienam 
metui. Kaina $3.00. Subatoje nuo

9 iki 3 vai. po pietų.

$1.95

Atsiųsta |
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ANT PARDAVIMO SUBATOJE 
NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

Vaikų Kelnės 95c
\raikų tamsios tvirtos knickerba- 

kerio, saizas 5 iki 8 metų. Kaina 
$1.50. Subatoje nuo 9 iki 3 v. po pietų

95c

ANT PARDAVIMO SUBATOJE 
NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

All-Silk Sėtinas
$2.98 All-Silk Satin visokiuose ko- 

leruose. 30 colių pločių, šis audek
las parsiduos šią Subatą nuo 9 iki 3 

vai. ]X) pietų po

$1.98
ANT PARDAVIMO^SUBATOJE

NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

Kiaušiniams Plapvas 69c
Dunlap kiaušinianls plaktuvas su 

bliudu, pasidabruota geležte, Suba
toje nuo 9 iki 3 valandai po pietų

69c

ANT PARDAVIMO SUBATOJE 
NUO 9 IKI ,3 VALANDAI.

10c Cigaras 5c
C A NADIA N CLUB — labai pui

kus cigarai, kuriuos perkame po 10c 
šiandien. Kaina koliai jų yra

50 už $2.50
_  - . __________

ANT PARDAVIMO SUBATOJE 
NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

Mėsos Turgus
Ketvirtdaliais veršienos arba avienos, 

specialiai svaras 14^*
Hickory rūkytų frankfurčių

j Native Steer Round Steak 4 Q aavaras 1
Geniausios kiaulienos kilbasos 

svaras i vC

ANT PARDAVIMO SUBATOJE 
NUO 9 IKI 3 VALANDAI.

Sūdytos Peanutsos
šviežios rostytos jumbo didelio si-

zo, Subatoje 9 iki 3 vai. po pietų 1 s v.

19c

Protestas prieš “Drau
go” šmeižtus.

Rezoliucija.

Draugystės švento Antano iš 
Padvos, išnešta rugsėjo 19 die
ną, 1920 m. C '

L Kadangi dienraštyje 
“Draugas” rugpiučio 19 d., 
1920 No. 196 pa tilpo redakci
nis straipsnis, jog Lietuvos Mi
sijos nariai atkeliavę Chicagon 
nt paskolos reikalais, bet kad 
priėmus nuo Lietuvių Laisvės
Varpo Komiteto “L. L. Varpą“ 
ir pasidžiaugus, kad Vilnius ta
po bolševikų paimtas;

2. Kadangi “Draugo” tame 
pačiame straipsnyje melagin
gai primetama Cliicagos Lietu
vių Tarybai bolševizmas ir 
džiaugsmas dėl bolševikų už
grobimo Vilniaus, tuo kart, ka
da ši 'Taryba dėjo ir deda did
žiausių pastangų kovoje už Lie
tuvos pilną ncprigulmybę ir su
šelpi mą Lietuvos piliečių nuo 
karo nukentėjusių;

3. Kadangi “Draugas“ pe-rsta- 
lęs taip melagingai ir begėdiš
kai teršia liksią susirinkimo 
Auditorium teatre 15 dieną rug
piučio ir išvardijo gerbiamą 
Lietuvos atstovą, Joną Vileišį, 
girdi, kaip jis galėjo tokiose 
bolševiku iškilmėse dalyvauti;c *

4. Kadangi tie visi melagiu^ 
gai išvedžiojimai “Drauge“ yra 
niekas kita kaip aiški insinuaci
ja prieš Lietuvos Atstovą, o 
per jį ir Lietuvos Valdžią, kad 
pakenkus Lietuvos reikalams 
Amerikos ir matomai, kad tuo

nešimame susirinkime, laikyta- į 
I me rugsėjo 19 dieną, 1920 me
luose, Dievo Apveizdos parapi
jos mokyklos 2-me kambaryje, 
apsvarstę tokį “Draugo“ alsi- Į 
liepimą (“Draugas“ No. 190 , 
“Vilnius ir Bolševikai“), mitą- Į 
rėme griežčiausiai protestuoti : 
prieš tokius “Draugo“ skelbia
mus šmeižtus ir reikalaujame, 
kad “Draugo“ Redakcija .atšau
kiu kiekvieną sakinį melagin
gai šmeižiantį gerbiamą Lietu
vos atstovą Joną Vileišį, Misiją 
ir Cbicagos Lietuvių Tarybą.

Išreiškiame Lietuvos Atsto
vybės Nariams ir Misijai did
žiausią užuojautą, pilną pasiti
kėjimą ir augščiausią padėką 
už jų nuveiktus ir veikiamus 

'darbus Amerikoje labui Lietu
vos valstybės ir jos piliečių. 
Nuorašą šitos Rezoliucijos pa
siųsime Lietuvos valdžiai, At
stovybei Amerikoje ir Lietuvių 
laikraščiams.

Draugystė Švento Antano iš 
Padvos:

pačiu pasdtarnavus Lietuvos 
priešams;

Todėl mes, nariai Draugystės 
švento Antano iš Padvos, nie-J

S fiusiSkos ir Turkiškos ^anos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

8 galionai už $1.98.
AMERIKA YRA SAUSA 

ir yra sakoma kad degtine išnyko 
ant visados. N5ra reikalo rūpintis 
apie tai. Union Mail Order Co., 478 
National Avė., Mihvaukee, Wis. par
duoda išsunkti (estract) iš kurios jus 
galite padaryti kelis galonus labai ge
ro ir gardaus gėrymo. Jus galite jį 
gerti iš ryto, po darbui, valgant, ant 
piknikų, partijų ir vestuvių, ir šis gė- 
rymas yra ant tiek geras, kad kada 
paragaujat jo, norisi daugiau jo. Jie 
gvarantuoja, kad visi bus užganėdin
ti. Vienas pakelis šios išsunkus, iš 
kurios jus galite padalyti 8 galionus 
gero gėrymo, jie parduoda tiktai už 
$1.98. Atsimykit, kad tik nuo šitos 
kompanijos ką jus galite gauti tiek 
išsunkos už taip mažą kainą. Jums 
nėra reikalo siųsti jiems pinigus. Vis
ką kas jum reikia daryti, tai iškirpti 
šį apskelbimą ir pasiųsti jį su savo 
vardu, pavarde ir antrašu. Jie pa
siųs jums šią išsunką pirmu paštu, ir 
jus užmokėsit $1.98 kada jums pri
statys išsunką ir 20c persiuntimo lė
šų. Jeigu jus norite išgerti ka nors
gero, mes patariame iškirpti šį ap- 

I skelbimą ir pasiųsti jį jiems tuojau.*, 
i ir neužmirškit parašyti savo pavar-

Frank Micklin, Pirm.
Vincas F. Andrulis,

i Nutarimų raštininfkas dę ir antraša aiškiai.
. n ti e i i ■ z-'i • f Union Mail Order Co., Dcpt. 302p()41 So. Bubi e si., Chicago. National Avė., Milwaukce, Wis.
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šerno Draugų Būrelio 
Susirinkimas.

bus- laikomas subatoj, spalių 9 
Aptiekus kambaryj, 3259 S. 
<1., kaip 10 vai. vak. J. Kulio 
Halsted gvė. Visi nariai ir šiaip 
užjaučiantys rašytojo Šeinio rei
kalui kviečiami atvykti.

š. 1). B. Valdyba.

BR1DGEPOIH

i draugija e.

SS. i-‘ >ji kuopa tolydžio di 
deja. Nuo to laiko, .kada kuo
pa tapo reorganizuota, ji jau 
spėjo padaryti didelį žingsnį 
pirmyn. Nors iš pradžios veik
ti buvo labai sunku:/‘buvusieji 
diaugai" mat netik buvo sude- 
moralizave žymia dali vietos 
lietuvių darbininkų, bet dagi 
nusinešė visą kuopos mantą. 
Be to, sėkmingam darbui ne
maža kliudė savo pušies terro- 
lizmas, kurį kaip ir kur bega
lėdami stengėsi panaudoti prieš 
socialistus tie ‘‘buvusieji žmo
nės". Rimtesnieji draugai, ne- 
m norėdami "rietis" su savo ne
išmintingais oponentais, nusi
tarė palaukti; palaukti kol nu
slūgs tų "kovotojų" smarkavi
mai. Musų draugai nepasitiko. 
Šiandie tų smarkuolių jau ne
begirdėt. Draugams todėl jau 
nėra reikalo eikvoti jėgas berg- 
ždiems ginčams. Tas jėgas 
jie sunaudoja savo organizaci
jos clurbui.

Kuopa tuo tarpu turi ytin 
skaitlingą būreli gabių ir ener
gingų narių. Reikia manyti, 
kad sekama žiemą jų skaičius 
dvigubai padidės. Beje, šią žie
mą kuopa mano surengti kelis

•amogų ir šiaip lavinimosi va- 
j narus.

* * *
Kuris metas kaip čia ,veikia 

Chicagos lietuvių vyrų choras. 
Choro mokytoju yra d . S. Di
lius. Chorui vyksta gan gerai, 

į šiomis dienomis jisai rengia 
! pramogų vakarą.

* ♦ *
| Turinu' ir savo LDLD. 19-tą 
kuopą. Narių, jei neklystu, ji 
turi dailgiaus kaip keturiasde- 
šimts. Ir jai teko pergyventi 

’ tas pačias bėdas, kaip kad per
gyveno Ketvirtoji. Tos bėdos 

i dar ir dabar nepasibaigė. "Bu
vusieji žmonės" vis dar savina- 

I si musų kuopos vardą. Ir rei
kia pripažinti, kol kas jiems dar 
vyksta; vyksta suklaidinti vie- 

jną-kilą lietuvį darbininką. Bet 
kaip greit jisai įsitikina kokion 

jkompanijon papuolęs, tuoj nic- 
Į ta ją. "Buvusiems žmonėms" 
l todėl tenka jieškotis kito leng- 
jvatikio. Bet tuo jie nieko dar 
' nelaimėjo ir nelaimės.

Butų gera, kad sekamame 
kuopos susirinkime dalyvautų 

(visi jos nariai. Centro sekreto
rius paskelbė draugijos virši- 

, ninku nominaciją. Nariai to
dėl privalo žiūrėti, kad musų 
organizacijos centran butų iš- 

, rinkta veiklus ir energingi 
l draugai.

* ♦ *
Atsimenu, kiek laiko atgal 

■čia ytin sėkmingai veikė Jau
nųjų Socialistų Lygos 1-moji 
kuopa. Jon buvo susibūręs gan 
skaitlingas vietos lietuvių jau
nuolių būrelis. Dabar? Well, 
tenai pradėjo virti savo "cha- 
inunistišką" smalą musų "bu- 

' vnsioji žinončs.” Iš leariaisei vei- 

klios ir skaitlingos nariais kuo
pos beliko tik vienas vardas.

— Papartis.

MELUOSE PARK.

Tai. Y ar d s 3654
Mrs. A. Michniewich

AKU4ERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; figai prak
tikavusi renn- 
dilvr uijos hos- 
ritale s. Pa
sek:,. :ng ai pa
tarnauja pria 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms. <

8113 S. Kalbted Si. Chicago, 111. 
(ant antrą lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki litai v 
h ....... i i - ■ ■■■ —................

Reikėtų sukurti LSS. kuopą.
—

Lietuvių čia yra ytin apstus 
I būrelis. 'Puri jie kelias pašaipi
uos draugijas,>bet politinės nei 
vienos. Turiu minty lietuvių 

| darbininkų politinę organizaci
ją. būtent LSS. kuopą.

Rodos, apsišvietusių lietu
viu darbininku Čia esama —I v .kadir neperdaugiausia. Vis 
(kito pakaktų, kad sukarus ne
visai mažą LSS. kuopą. Drau
gai, pagalvokite. Musų likimu 
nieks kitas nesirūpins, jeigu 
mes palis juo nesirūpinsime. O 
tinkamai šituo savo likimu ru- 
pinties tegalima lik tuomet, ka
da mes busime susiorganizavę 
į savo klesos partiją — Socialis
tų Partiją.

Rinkiniai jau nebetoli. Kapi
talistinės partijos dirba išsi
juosusius, kad į atatinkamąsias 
valdžios įdaigas išrinkus lobi- 
ni nitams palankius žmones. 

Nors dabar tų lobininkų rinkti
niai ir sakosi, kad jie esą "tikri 
darbininkų draugai," bet nė 
vienam ne paslaptis kokie jie 
draugai. Kaip greit jie patenka 
į valdžios įstaigą, taip greit UŽ- 
iništa savo "draugus balsuoto
jus."

Musų draugai yra tik musų 
pačių klesos organizacijoje — 
Socialistų Partijoje. Tik juos 
remdami mes galėsime laimėti. 
Todėl burk i mes į savo klesos 
organizaciją, į Lietuvių Sociali
stų Sąjungą. Sukurkime $ia 
jos kuopą. Tai padaryti nesun
ku. Tik reikia gero noro ir pa
švęsti vieną-kitą valandą liuoso 
laiko. Kas pirmasąi? —Justinas

P. S. — Beje, spalių 24 dieną 
įvyks LSS. VIII rajono konfe
rencija. Butų labai gerai, kad 
iki to laiko mes sukurtume vie
tos kuopą. Tuomet ir savo de
legatus galėtume pasiųsti. Kaip 
jus draugai, manote? — J.

BUTĖNAS CHICAGOJE.

> Verta j| išgirsti.

Sekamą nedėldionį, spalių 10, 
Pilsen Auditoriume rengiama 
pramogų’ vakaras-koncertas. 
Rengia jį Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras. Be paties choro 
koncerte dalyvauja ir lietuvis 
dainininkas, p. Butėnas.

Butėnas jau spėjo pasirodyti 
Amerikos lietuviams kaipo ge
ras ir talentingas dainininkas. 
Jį žino ir Chicagos lietuviai. 
Tatai daug kalbėti apie jį nėra 
reikalo. Tenka pažymėti tik 
tiek, kad šį kartą p. Butėnas tu
rės progos dar geriau pasirody
ti. Ir tai deltos priežasties, kad 
jisai čia ant pagrindų išeis ne 
kartą ir ne du, o bent kelintą 
kartų. Tam juk ir pats vakaras 
pavardyta Butėno koncertu.

Pramogų-koneertų mylėtojai 
tos progos tegul nepraleidžia.

— K. V.

LOWDENO ŠALININKAI
PRALAIMĖJO.

Len Small pripažinta republi- 
konų partijos kandidatu.

NAUJIENOS, Chicago, DI.
Taigi Thompsono mašina pa

sirodė esant stipresne. Ir gerai 
Thompsonas, šiaip ar taip, nė- 

! ra toks reakcingas akyplėša 
kaip kad Lowdenas.

HARDINGAS CHICAGOJ

Politikieriai surengė jam 
ovacijų.

I _____ __________•

. Seredos naktį Chicagoj buvo 

. sustojęs rcpublikonų partijos 
į kandidato senatoriaus Hardin- 
i go traukinis. Naudodamiesi pro 
,ga vietos rcpublikonų šulai su
rengė jam didelių ovacijų.

Tikisi laimėti.
Chicagos ir visos valstijos de

mokratai daro didelių pastan
gų, kad sekamais rinkimais su
mušus rcpublikonų partiją. Su
mušti republikonus demokratai 
tikisi todėl, kad nūdien Illi
nois rcpublikonų partijoj eina 
didelės peštynės - tarp Low- 
deno ir Thompsono sekėjų.

KAINOS DRABUŽIAMS 
NUPURSIANČIOS.

Bet turėsite palaukti iki seka
mo pavasario.

III MUI ■' I W

Chicagos VVholesale Glotliiers 
asociacijos pirmininko, Bert- 
ram J. Chan’o, pareiškimu, ne
užilgo kainos drabužiams ir vėl 
nupulsiančios. Nupulsiančios 
net 25 nuošimčiais. Tuo tarpu... 
well, dar teksią palaukti. Ta
tai busią padaryta sekamą pa-' 
vasarį.

I)R AUGI JOS
— IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA '
Parakė Arthur M. Lewis 

Vėtė A. J. Karalius
TURINYS

1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
3. Darwino "Gamtiškas Parinkimas".
4. VVeismann’o Paveldėjimo teorija.
5. l)e Vries’o "Atmaina".
6. Kropotkino "Savitarpinė Pagelba.’
7. Atsakymas Hacckeliui.
8. Spencer’io "Socijalis Organizmas."
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Dietzgcn.

Kaina 50c.

. I

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ta pasiaiškinti ir anglių piisla- 
tytojai bei įvairus kili kuro i 
spekuliatoriai.

O kol visa ta procedūra "at- 
siprovis", tai "gerbiamoji pub-1 
lika” minkštųjų anglių tonui 
galės mokėti kadir po dvide
šimt dolerių.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. C1IERRYS

LIETUVIS DENT1STAS
2201 W 22nd & 8o. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 0:30 ryto iki 1£ dioną 

nuo 1 po pietų iki 0 vakare

Waukegano 
Lietuvra

j Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 

savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

n.

Illinois valstijos gubernato
riaus Lowdeno mašina pralai
mėjo. Uoliausia tos mašinos 
remiamas žmogus, leitenantas 
John Oglesby, kurį ta mašina 
buvo pasirinkusi gubernato
riaus vielai, josios negavo. Ji 
teko Chicagos majoro Thomp
sono sekėjui, Kankakce mieste
lio gyventojui, Len Sinlol’iii. Už 
vakar Springfieldc jisai tapo 
oficialiai pripažintas republi- 
konų partijos kandidatas gu
bernatoriaus vietai.

šitą pripažinimą dabar galė
tų atmesti tik augštesnysis teis
mas, jeigu butų tikrai priparo- 
dyta, kad jo nominavimas buvo 
atlikta pagalba neginčijamos 
suktybės. Bet tai dar nepripa- 
rądyta. Beje, Lovvdeno sekėjai 
kartą jau stengėsi tai padaryti, 
bet nieks iš to neišėjo. Cook 
pavieto teisėjas Buins ainiais 
atmetė Oglesby advokatų reika
lavimą išmesti iš balsuotojų su
rašo tris šimtus Chicagos mies
to precinktų, kuriuose, kaip 
tie advokatai tvirtino, praeitais 
balsavimais pridaryta įvairių 
suktybių. Pri parodyti tų suk
tybių jie tečiaus negalėjo ir to
dėl jų reikalavimas lapo atmes
tas.

Dabar jie dar galėtų kreip
tis į augštesnį teisiną. Pripaži
nimas Len Small’o, kaipo re- 
publikonų partijos kandidato, 
galėn įeis tik už penkių dienų. 
Bet šito Lowdeno sekėjai, tur
būt, jau nebedarys: kartą pra
loję dabar jie dar mažiau šau
si] turėtų laimeli.

SUSIPEŠĖ DEL MERGOS.

Dabar bylinėjasi.

Du "žynius piliečiai,’’ ponas 
Harry S. Dcwey, I linus Lum- 
ber kompanijos' viče-preziden- 
tas, ir buvusia Lexington vieš
bučio menažerio padėjėjas, 
Chailes R. McCĮoon, kiek laiko! 
atgal susivaidijo ir susipešė dėl 
tūlos graikščios peteliškės, dir
busios Lcxingto.ii viešbuty. Bu
vę taip. Ponui McCloon’uj dėl 
ko tai šaunioji peteliškė nepati
kusi ir jis ją atstatęs nuo darbo. 
Bet ponui Dcvvcy’ui toji pete
liškė be galo patikusi ir jis, bū
damas vienas to viešbučio sa
vininkų, atstatytąja! peteliškei 
liepęs pasilikti (jarban. Del to 
tai jiedu ir susivaidiję ir, galų 
gale, pasidraskę už ausų.

Dabar McCĮoon patraukė 
tieson poną D4e\vey ir reikalau
ja net penkiasdešimt tuksian
čių atlyginimo.

TRAUKIA TIESON ANGLIŲ 
BARONUS.

Nesvietiškai išnaudoja publiką.

PERDAUG "BYRU SU KIKU".
--------------------- I

Valdžia besirengianti) užgriebti j 
bravorus.

Atatinkamieji valdininkai, sa 
ko. patyrę, kad Chicagoj išim-. 
linai visuose bravoruose dirba-; 
ma daug "byru su kiku". ICsa-! 
mais įstatymais, i alų tegalima ! 
dūli lik 1.75 nuoš. alkoholimis. į 
Bet alaus išdjibėjai dedą nei 
po keturis ir penkis nuošimčius.

Federalė valdžia, sako, pa
grūmojusi, jogoi ji užgriebsian
ti visus bravorus. Pamatysi
me.

"Viskės skandalas” dar tebe
kabo ore. Iki šiol veik nieko 
da nepaveikta. Taiiamieji kai-! 
liniukai vaikšto sau liuosi ir ga- ■ 
na. Jiems išgaudyti buvo pa
skirta policijos viršininko padė
jėjas Alcock. Bet dabar jis nuo 
los pareigos paliuosuotas. Sa-1 
ko, tai dėlto, kad jis buvęs per
daug stropus: nieko tuo reikalu 
nenuveikęs.

Tu žmonių godumas.'

Apskrities prokuroro padėjė
jas Millcr paskelbė, kad pen
kiasdešimčiai kasyklų savinin
kų Illinois ir Indianos valstijoj 
tapo išsiuntinėta "pavieskos." 
Reikalaujami stoti prieš federa- 
linį grand džiury. Jie turėsią 
pasiaiškinti, kodėl dabar parda
vinėjama anglis po šešis ir net 
aštuonis dolerius tonui (kasyk
lose), kuomet 1916 metais im
ta tik po $1.80 ir $2, tonui. 
Kiek žinoma, tai angliakasiams 
algos padidinta vos apie 20 
nuoš. Gi kainos anglims padi
dinta net šimtais nuošimčių!

Kada “paaiškinsią” kasyklų 
savininkai, tuomet bus pašauk-

Paplėšailos butų savininkai 
nūdien reikalauja nesvitiškų t 
rendų. Butų nuomotojai, dėl 
stokos gyveimiųjų butų, pri
versti mokėti liek, kic reikalau-

z' < t MV • ■ — BIH M m

Telephofie Yards 5834 

Dr. P. C. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki į 
S.2 ryto ir iiuio 7 ilc* O v. f
8325 So. Halsted St.. Chicago.' .
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Valgių Gaminimas
ir

Namų Prižiūrėjimas
Sutais3 

Amerikos Lietuvaite
Kiekviena lietuve šeimininkė, 

kuri nori gardžiai pavalgidmti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo 
knygų.
Dabartinė kaina: apdaryta $1.50 

neapdaryta $1.00

Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

jama. Bet dabar, kada atėjo 
ruduo ir reikalinga apšildyti bu
tus, tai tie paplėšailos teisinasi, 
kad, gidi, kuras nesvietiškai 
brangus ir lodei butų nuomuo- 
tojai neprivalą statyti perdaug 
did; lių reikalavimų, nes tuo jie 
nuskausi^ savininkus. Trum
pai sakant, jie nešildo butų. 
Daug?lis žmonių, ypač kūdi
kių, dėl lo jau serga.

Butų nuomotojai jau kreipė
si i sveikatos departamelntą. 
Paplėšailoms gtumojama teis
mu.

ŠIANDIEN
yra tas laikas kada reikia pri
sirengti prie apsisaugojimo nuo 
smarkiai plitojančiųsių peršali
mo pavojų ir įvairių ligų.
Vartok

ANOLA
geriausių išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Kana 7b 
centai, taxus priskiriant. Par
duodama vaistinėse. Neimkit 
bevertį substitutą. Tėmykit,

ant dugno kiekvieno pakelio. 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sasš, 1725 W 18th 
St., Chicago, 111. ir Anola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

$35,000 drabužių sandėlis. Viskas 
turi eiti. Viskas nužeminta. Nuže
minimas nuo $1 iki $15.

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

Perskaityk ši kainų sanstalų. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė- 
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $12.50 ir $47.50. Mė
lyno sorge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau. 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dau 
giau.

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Sukato

mis 8 rj to iki 10 vak. Ncdėliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba raistus, pagal Euro, 
pos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokius tigaa. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistu ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS COftlPANY
PROF. J. RALTRENAS,

1707 So. Lhtlsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, 11L
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyeia, Spalių 8 d., 1920

REIKIA DARBININKŲ
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REIKTA —
Barberio. Nuolatinis darbas. Trum

pos valandos ir gera mokestis. Atei
kit vakare.arba iš ryto.

3316 So. Morgan St.

Atsišauki t 
tar Bitters Co., 2001 Blue J 
kampas 20th Str. Klaus- Į

Avė. Vi 
ics tur 
šitai t i.

tas $21.00.
•Dn n i i • L- i 4

nauskienės. i

vili be participated in by th< 
mu . ician ■: George Perima i 
Albert Goldberg, pianist 

C. Lundgren, vocalist.”

erbert Snencer Literary So- 
nncuncemcnt < f 
ch they are ar- 

Oct. lOth, at 
chool Assembly

'II.nt mm irai program ht.s

SARAPISAITE-D. pajieš 
isbroliu Kazimiero ir Ma 
n’nų. Kauno rėdybos, Pa 
kričio, Šeduvos parap.

LDLR,- 19 kp. susirinkimas įvyks 
■dėlioję, spalio 10 d.. Mark While 
ma e svetainėje, inžinruimio kam

šė. Pradžia 1:30 po pietų. Visi 
prašomi atsilankyti į šį susi-

4 k p. rengia i 
bato j, spalių 9
18 So. Halsted St. Pradžia 8 
sus kviečiame atsilankyti.

— Rengėjai.

unė‘j 15 
tatoma trijų vei 

o lošimui 
muzika.

i narį ii malonėkit iku susirinkti
— Valdyba.

i r ietuvių Rytrr 
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i ki-
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ninku Duonkepių 
,”'ks suba^oj, 
vetninėi 3301 
nariai P’,',šo- 
Yra atsiųsta 

UIr
R. A. Pricdis

ruo.vju rrnp. 
usirinkimas įvyks subatoj, 
1-ain 7:30 v. v. A. M. Cher- 
otainči 1900 S. Union Avė. 

ni a t v” k t l»iku, nes 
’bių mi^nb’.

Valdyba.
daug

OI. cnnliu 10 k
1315 N. Ashland Avė. Pra-

* 6 v v atsri-
— kuoskaitlingiausia.

— Rengėjai.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI galiūnas, pia

nas ir registeris. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon.

1912 Canalport Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 
biznis išdirbtas per daugelį metų. Lie
tuvių apgyvento] vietoj. Kas link iš
lygų — susitalkysu ant vetos. Turi 
būti greitai parduota. Atsišaukite:

2901 Emerald Avė.
Blvd. 4283

PARINKĖJŲ (seleetors).
50 gabių merginų dirbti 

ant žarnų dėl dešrų. Pa
stovus darbas, gera mokes- 
j tis. Puikus darbo kamba-

.kyriaus susirinkimas rjaR Geriausia laikas iš ry- 
ėr^etainčj'i’^’^a- to ir po piet. Atsišaukit pas 
d nariai prašomi susi- ■superintendentą.
■Šimo dėl svarbiii rei-

— A. Vaitas, Rašt.
OPPENHEIMER 

CASING CO. 
1020-28 W. 36th Str.

REIKIA — 
Indų plovėjos. 
$20 į savaitę.

Kp. pirmininkas.
JACKSON PARK 

RESTAURANT

K E IhiA DARBAN IN KI.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė lietuvių kolonijoj. Par
davimo priežastis, partnerių ne
sutikimas. Klauskitės Naujienų 
ofise po No. 154.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apgy
ventoj apielinkėj, daugiau
sia lietuvių ir lenkų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Atsilankykite bile kada.

648 W. 120 St., 
West Pullman, .111.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas nuo seniai. Lietuvių apgy
ventoj vietoj. Pardavimo priežastis 
— savininkas apleidžia Chicagą.

1701 So. Canal St.

PARDAVIMUI Bučernė irgroser- 
ne. Parduosiu todėl, kad esu vienas, 
negaliu apsidirbti.

4602 So. Rockwell St.

Bai bo
ti pi uricienCs, kuri prasi- 

įmo nuo manęs Rugpiučio 23 d., 
, pasiimdama ir sūnų Petrą 4 m. 

mėnesių. Moteris yra 25 metų 
iaus, sveria apie 200 svarų. Pa- 

iš Lii tuvos ir Andrijavo, 
os apskr. Kas pirmas piane 
ndasi gaus gerą dovaną, 

ušaukti šiuorni antrašu.

Paprastų darbininkų dar
bui akmeninyčioj, ant Joliet 
kelių į pietvakarius nuo 
Lyons, III. Akmeninyčię ga
lima davažiuoti Archer Avė. 
karais iki Summit. Kompa
nijos burdinghousė, 10 va
landų į dieną, 70c j valandą.

Ateikit į Akmeninyčia.
U. S. CRUSHED 

STONE CO.

REIKIA pardavėjo pardavinėjimui 
musų medikališkų pilvui bitterių; di
delis komisas; speciališki paskatiniai 
automobilių savininkams. Atsišaukit 
pas Thrce 
Island Avė 
kit Mr. Wci:kopf.

vono l iula lelphnoi.
reikalas. Malonėkit
t. ar kas

antrašu: ■
:e k ras ausi
I7th St.,

npnj kaimo. jie pat 
meldžiu širdingai atsišaukti 

luiienu” ofisą No. 155

ANT RENDOS —
Moderniškas Dortor ofi

sas. Atsišaukite
-1630 S o. Ashland Avė.

}
’č 5 M lt t U M

PASIRENDAVOJA kambarys, vie
nam ar dviem vaikinam, be valgio, 
elektros šviesa, garu apšildomas, 
maudynė ir kiti parankumai.

F. BOLTS 
733 W. 18th Str. 

3-čių lubų iš fronto.
r

REIKIA patyrusių popierų 
errinkėjų. pastovus darbas, $25 
savaitę. Ateikit pas

15 W. 15th Str.

Moterų taisymui maišelių su 
mašina. Kreipkitės:

C. SCHWARTZ & CO.
1264 Blue Island Avė.

REIKTA —
Patyrusiu veiterku. Darbo 

vai. nuo 9 iš ryto iki 7 po pietų; 
nuo 8 vak. iki 6 ryto.

3502 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer
nė. Didelis bargenas. Pigi renda. 
5 dailus gyvenimui kambariai. Dau
giausia lietuvių apgyventa. Prieža
stį pardavimo patirsit ant vietos.

2500 W. 39th Street.

PARSIDUODA POOLRUIMIS su 7 
-tūlais. labai geras biznis, krėslai, ba
ras, sienines Šėpos ir viskas kas tik 
reikalinga ir aisbaksis. 
dėlė, galima padaryti galiūną, 
beršapę arba kitą biznį.

Vieta di- 
bar-

E. P., 
3953 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS
3600 So. Wallace Str.

City
PARDAVIMUI barbemės įrengi

mai, 2 k lesiai, baras, sinka, boileris 
ga.su šildomas. Kaina tik $100.00. 
Pasinaudokit proga!

2019 Canalport Avė.

REIKALINGAS vienas geras kriau- 
Čius ir vienas bushelmanas. Geram 
žmgoui gera užmokestis.

ROSELAND PEOPLE’S TAILOR, 
10715 Michigan Avė. 

Pullman 3499.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė, arba mainysiu ant ga
liūno ar automobilio. Atsišau
kite greitai.

710 W. 33rd Str.

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

3443 So. Auburn Avė.

PEIKTA —
Bučerio, gera užmokestis, 

sišaukite tuojaus.
CHERRY & OMINSKI, 

671 Maxwell St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

REIKIA “FITTER UPS

ILLINOIS CAR & MFG. CO 
HAMMOND, IND.

REIKIA —
Paprastu darbininku.
Mašinšapėn, naktiniam 
darbui. 60 centų per

Atsišaukite:
JOSLYM MFG. & 

SUPPI/Y CO., 
3700 So. Morgan St.

PARDAVIMUI
NORIU GAUTI paskolinti arba 

nirl ti Lietuvių Istorijos Simano Dau
kanto II knyga. Kas ją turi, malo
nės man pranešti, arba nurodyti kur 

r- ;.y g.-uti, už ką busiu labai 
dėkingas.

P. J. KĘSELIS,
3724 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Greitu laiku. Pi
giai. Priežastis pardavimo 
— einu j kitą biznį.

3355 W. 38 St.
PARSIDUODA saliunas ir restau- 

ranas tarpe dirbtuvių, galima pada
ryti gerą pinigą, bet esiu priversta* 
parduoti iš nriežasties persiskyrimo 
poros. Kreipkitės greičiausia, par
duosiu pigiausia.

716 W. 22nd Str.

PARSIDUODA barbemė su 
visais gerais įtaisymais. Noriu 
parduoti greitai ir pigiai. Išva
žiuoju j Lietuvą.

10722 Michigan Avė.
Roseland, III.

PARSIDUODA grosemė ir bučernė 
su properte arba be, visokių tautų ap
gyvento] vietoj, 
tas. Priežastis 
vienas 
pigiai.

autų ap-
Biznis gerai išdirn-

— mirtis moteries ir 
negaliu apsidirbti. Parduosiu

Tel.:

2334 N. Major Avė., 
Hanson Park

Albany 8409

PARDAVIMUI ice box. 
pjūklai, ir kiti reikalingi 
įreno’imai bučerniai.

4501 So. Talman Avė.
PARDUODU išvažiuodama į vaka

rus ronio odos koutą, visai kaip nau
jas; voverių kailių kalnierius % 
gio. Taipgi parduodu gyvenimo 
kandus (furnitūra).

MRS. GOODHUE.
4247 Kenmore Avė. 

1-mas apart.
Tek: Wellington 2534.

il-

PARSIDUODA Restauranas (val
gykla) Lietuviu angvventoj kolonijoj 
ir taipgi visokių kitų taktų. Biznis 
išli'btas nor dyvlikn melu. Biznis 
oi”a gerai. Pnrdavimo priežastį pa- 

i tirsite ant vietos. Atsišaukite į Nau- j 
Ijienų ofisą po num. 146. I

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai, arba mai

nymui automobilius ir elektrinis pia
nas. Turiu 7 pas. Hudson Supcr Six, 
važiuoja kaip naujas, turi drato ra
tus, gerus tajerus ir vieną extra drato 
ratą, šitą karą už cash galima gau
ti pigiai, arba mainysiu ant real 
estate. Taipgi parduosiu savo puikų 
elektrinį pianą už cash pigiai, arba 
mainysiu primokėdama skirtumą ant 
real estate nepaisant kur ne butų.

Atsišaukit į
MILLINERY STORE 
109 So. Halsted Str.

Phone Monroe 2250.

NAMAI-ŽEMS
PARSIDUODA du bizniai, saliunas 

ir pool-ruimis, sykiu ir namas. Na
mas yra didelis 50 pėdų pločio ir 150 
pėdų ilgio, G dideli kambariai, elek
tra, gazas, vanos ir t. t. Iš priežas
ties mirties šeimynoj noriu parduoti 
greitai, šią savaitę.

P. GEDMAN
1337 So. 52nd Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 fialai po 6 kambarius ir 
3 flatai po 4 kambarius. Gasas. Pe
čiais apšildoma.

334G So. VVallace St.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

RAKANDAI.
Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo kam 
baryj 12 puikiausių ir vėliausios ma
dos 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ir 
lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuglingas barge
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

PARSIDUODA —
2 fintų, 4 ir 4 kainb., namas. 

Gera apygarda. $300 iki $500 
cash. Kaina $2250. Veikit grei
tai.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė.

ANT PARDAVIMO, 6 kambarių 
namai. Elektr. šviesa, fumace. Gra
žioje vietoje, ant Boulevardo. Kaina 
$4,700, reikalinga įmokėti $2,000.

1119 W. 67th St. (Marųuette Rd.) 
Tek: Englevvood 6873.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis iki 4 vai.

RENGKIS PAVASARIU!

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
■Ižinis I’honografas su rekordais par
uduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

Pirk lotą arba mažą ūkę

1922 So. Kedzie Avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stcbuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta
F225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 VV. Harrison St.

PARSIDUODA visi rakandai, kar
pytai, pianas, gramofonas, seklyčios 
setas, lovos ir t. t. Galima pirkti vi
sus kartu ar atskirai. Viskas turi 
būt parduota iki panedčlio.

F. VIZG1NT, 
3314 S. Morgan St. 

2nd floor front
.................- .. 1 1 1 - —■- . .
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PARSIDUDA arba mainau ant ma 
žesnio mūrinį namą, 4 metai staty
tas, Storas ir 4 pagyvenimai, elek
tra, gazas, vanos ir kiti parankumai. 
Randos neša $103.00 į mėnesį. Galima 
nupirkti su mažai pinigv.

ALEX KASINSKIS 
930 W. 35-th Place.

PARSIDUODA medinis 4 pragyveni 
mų namas. Rendos neša $42.00 j mė
nesį, turiu parduoti į 80 dienų. Va
žiuoju į Lietuvą.

J. PAULINAS 
536 W. 33 St.

TURĖK NAMĄ Už $150.00

Padėsimo tamistai įsigyti nuo
savą namą. Leiskite mums pa
rūpint didelį lotą ir pabudavot 
smagų namą; pagal pageidavi
mą lėšų išmokėjimą ir visą kon
strukciją ant lengvų mėnesinių 
išmokėjimų. Rašyk šiandien pas 
mus arba pašauk — ofisas atda
ras nuo 9 iš ryto iki 9 po pietų.

2952 Milwaukee Avė. 
Room 14.

PARDAVIMUI namas ir saliunas 
prie parko; saliunas iš fronto, 4 kam
bariai iš užpakalio ir 8 kambariai 
viršuj; taipgi garadžius dėl 3 auto
mobilių. $12.000 cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą po num. 154. j

PARSIDUODA. — Puikus pirkimas 
2 augštų, plytų namo po 5 kambarius, j 
Elektros šviesa, naujai išpuošti. Tuoj 
parsiduoda. Nuo 4 iki 7 po pietų, 
kas dieną. Kaina $4,500 ant išmokės- 
čio.

3722 So. Union Avė.

NEPRALEISKITE PROGOS.

Parsiduoda už pusę kainos 2 medi
niai namai ant 1 loto. 1 namas pa
gyvenimų. po 5 kambarius; antras 
1 pngvvenimo, 6 kambarių. Namai 
randasi Brighton Parke, lietuvių ko
lonijoj. Arba mainysiu ant bile ko
kio biznio, lotų arha automobiliaus. 
Atsišaukit prie salininko.

4538 So. Honore St.
1 lubos, iš fronto.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 Kl\ 
Valdyba 1920 metama.

K. Laple, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St
I. Andruška. tar. rast.,

12248 Eir- Md Avė.
A. Statkus, fin. rašt.,

12039 U u. o n Avė.
.1. Gruzdis, iŽd., 722 W. 120 St.
J. Hiepšas, iždo glob.,

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, iždo g).,

859 W. 122 St.
I)r. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted St.
P. Laukis, marŠ.-durininkas, 

12143 Green St.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdvha 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia, 

1923 S. Union Avė.
Padėj. Juoz. Valantiejus,

619 West 141h Place.
Prot. rast. Iz. JusČius, 

1967 Canalport Avė. 
Fin. rašt. Iz. Vedeckis,

z 712 Rnrber St.
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
t'.entr. rašt. Antanas JusČius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
I'aut. kapinių trustec, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžioji 
Cook County Auginamojo miškyno 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
M akro ..................................... $27r
*4 akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvo* 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios 
sakrovos. Nusipirk! vieną šių ūkio 
hinjau ir kraustykis i ją pavasary) 
Galėsi pats sau daržovių pastaugiu 
Ii. ančių, žąsų, vištų ir karvę laikv 
ti. Siirnažįsi pragvvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ii 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ii 
greitu laiku pradės budavoti sau na 
mus! Ateikite ir pamatysi ju žemes 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų 
k iri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la 
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra 
švkile, tclefnnuokite arba ateikite

A. T. Mi-INTOS!! & CO.
1404 W. I8th St. Chicago, II'

Phone Canal 6296

PARSIDUODA medinis namas 5 
kambarių, elektros šviesa, gazas, va
nos, beismentas ir 2 tvartai. Taipgi 
parduodu 5 kambarių rakandus už 
$3 500. Vieta labai graži, priežastis 
pardavimo, pirkau biznį. Matyt ga
lima visados.

A. xM.
10236 Michigan Avė.

Roseland, UI.

MOKYKIX)S

MA5TER 
SYSTEMS

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų, sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna goros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokčjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėles.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

IŠSIMOKINK RARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

Vietos, apmokamos nuo $50 iki $60 
į savaitę, laukia jus po pasimokini- 
mui kelių savaičių. Lankyk musų mo 
kyklą vakarais, laikyk savo dieninį 
darbą iki išmoksi, šimtai šapų lau
kia darbininkų. Ateik arba rašyk 

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

RUBSIUVYSTfl
Mes mokinamo perdėm kirpimo 
kišenių siuvimo, prosinhno, šiuri 
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 

' Room 323, 74 W. Washington St.

Skaitykite ir Platinkite 
‘N A U I i E N A 9 ”

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė. 

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St. 

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pėtny-^ 
čią. kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 m
i dvardas Cepoli*. pirmininkas

2841 W. 40th Place 
•įeiti Pasanka, padėjėjas.

1417 So. 501b Avė., Cicero. III. 
Ig Žilinskas notar . rašt.,

1635 N. Hermitage Avė. 
Dominik Danta, fin »’a«

6950 Wolfrane St. 
\ntnnas Ttimflvičia, kasierius.

1329 So. 50th Ct.. Cicero. III. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

lienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj. 1813 So. Halsted St.. kaip 

1 vai no niehi

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m»

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

2053 Bingham St.
I. Kalnine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergrccn Avė. 
V. Briedis. Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, IŽd., 1604 VV. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. VVestern Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą scre- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
.velninėje. 1822 VVabansia Avė

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA

1920 metams.
B. Zitra, pirmininkas.

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-nirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė.
L. Asbnianta, nut. raštininkas,

810 W. 19 St.
I'ran. Girdvvainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yainilaitis, knntr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an- 

'rą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Sheinaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsinvių Unijon Lietuvių Skyrių*.

Valdyba 1920 metami:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. VVood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Ilobey St, kaip 
7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Peš Valdyba 1920 nnetams

Pirmininkas, S. Danilavtčia, 
1617 Winchester Avė.

Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi
rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 8918 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt.. .1. Ascllla

4725 W. 12-th Place, Cicero.
Iždo globėjai:

'< Knlainiutė, 1965 Fvergreen Avė.
L černnuskas. 1719 \V Nurtb Avė.

DRAUGYSTES MEILES LTETIrtriŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE. VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius. nutarimų raštininkas.
J. Knizeris. finrinsu rašt.
F DitkuR. iždininkas.
Savo susirinkimus drautrila laike 

kas trečia sereda 8 vai vak. A če- 
snop svetainėje, 4501 So. Paulina sft. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood at.» Chieago, III.

ga.su

