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Lenkai paėmė Dvinska
Von der Goltz pašalintas
Kolčakas suėmė 15.000 belaisvių

Vokiečiai Pabaltijo] negaus algos ir maisto
PABALTIJOS ŠALYS PRANE
ŠĖ, KAD SUTINKA TAIKIN

TIS SU BOLŠEVIKAIS.

Reikalauja pripažinimo jų 
nepriklausomybės.

STOCHOLM, spalio 6. — Pa
baltijos .šalių atstovai laike kon
ferencijų Dorpate, pranešė bol
ševikų užrubežinių reikalų ini- 
nisteriui čičcrinui, kad jos su
tinka pradėti taikos tarybos su 
sąlyga, kad bolševikai pripažįs 
tų šalių nepriklausomybę. At
sakymo reikalaujama prieš spa
lio 25 d. •

DENIKINAS EINA ANT 
MASKVOS.

COPENHAGEN, s. 6. — Gen. 
Denikino kareiviai yra už 30 my 
lių nuo Orei, kalyj į Maskvą, ir 
bolševikai, kurie jam priešino
si pasiduoda dideliu skaičių, ša

ulioko be vielinis pranešimas

(Orei yra už 200 mylių 
Maskvos).

nuo

True transl:«tson file'1 w;’h tb«
i 'csler at Chicago, UI. Oct. 7, 1919 
as reguircd by the act of Oct. <»,1917
FINLANDIJA IR BOLŠEVIKŲ 

TAIKOS PASIŲLYMAS.

True transiation filed wilh the po.it- 
inastcr at Chicago, III. Oct. 7, 1919 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917
GOLTZ PASALINTAS Iš KO

MANDOS PABALTI-
JOS VALSTYBĖSE.

Kareiviai nebegaus algos ir 
reikmenų.

mastcr at Chicago, III. Oct. 7, 1919 
as re<|diicd by the *’ct of Oct. 6, 1917
ITALIJOS SOCIALISTŲ KON

GRESAS ŠAUKIAMAS 
BOLOGNOJE.

Kongresas prasidėjo nedėlioję 
ir turės apsvarstyti labai svar 
bių klausimų.

RYMAS, sp. 2. — Milano so
cialistų organas “Avanti“ iš
spausdino Socialistų partijos 
centro komiteto atsišaukimą j 
proletariatą, sušaukiantį nacio- 
nalj Socalitsų kongresą Bolog- 
noje spalio 5 d. Kongrese bus 
padaryta prisirengimui prie atei 
nančių visuotinų rinkinių.

Lakraštis sako, kad virš 81,- 
(XX) socialistų balsuotojų yra 
oficialiai užsiregistravę visoje 
šalyje ir tas skaičius greit pa
sieks 100,000. Atsišaukimas sa
ko: “Sekamoji kova nebus tik 
paprastu rinkiminiu kontestu,

to manifestacija jiegos ir va
lios nuvertimui buržuazinės 
valdžios’’.

75 žmonės žuvo
75 ŽMONĖS UŽMUŠTI NUŠO

KUS TRAUKINIUI NUO 
BĖGIŲ.

Darbo ir kapitalo 
konferencija

VVILSONAS KIEK SVEI 
KESNIS.

LONDONAS, s. 2. — Pasak 
Maskvos bevieliuos žinios, Fin- 
landijos S<K*ialdemokratų par
tijos susirinkimas, kurianhe kal
bėjo premjeras ir vidaus reikalų 
ininisteris apie bolševikų taikos 
pasiųlymą, nutarė reikalauti 
tuojautinio sušaukimu Finlian- 
dijos parlamento apsvarstymui 
to pasJųlymo.
Susitarė apie taiko* kalusimą.

HELSINGFORS, s. 2. — Ilei
si ngen Sanomat gavo žinią iš Re 
veliu, kad Pabaltijos valstybių 
konferncija Dorpate, kuri buvo 
sušaukta apsvarstymui taikos 
klausimo ir sudarymo Pabalti
jos valstybių sąjungos, pasiekė 
pilną susitarimą apie bendrą vei 
k imą.

PARYŽIUS, spalio 6. — Vo
kietija įteikė gen. Dupont, ko- 
manduotojui talkinikų misijos 
Berline, memorandumą, už- 
reiškiantį, jog gen. von der 
Goltz tapo atšauktas nuo koma n 
davimo vokiečių kareiviais Pa
baltijos šalyje ir Lietuvoje, su
stabdė mokėjimą algų ir gabe
nimą reikmenų ir amunicijos 
vokiečių kareiviams ir kad ji vis 
ką daro kad įvykinus ištrauki
mų vokiečių kareivių, kaip to 
reikalauja vyriausioji talkiMn- 
kų taryba.

Eberhard užims vietą.

Gen. von Eberhard lapo 
skirtas vieton gen. von
Goltz apimti evakavimo darbą.

Memorandumas tvirtina, kad 
vokiečiai išsėmė budus prverti-

MEXICO CITY, spalio 6.
Tikrai yra žinoma, kad 60 žmo
nių liko užmušta vakar ei na n-

traukiniui nušokus nuo begiu. 
Manoma, kad skaičius užmuš
tųjų pasieks 75 ar daugiau. Vi
si užmuštieji buvo antros kle- 
sos traukinio pasaSteriai.

UŽMUŠTI SUSIDŪRUS 
TRAUKINIAMS.

pa- 
der

JAMESTOWN, N. Y. spalio 
6. — 5 žmonės tapo užmušti ir 
13 sužeista pereitų vakarų užpa
kaliniame traukinu susidūrime 
tarp Dunkirk ir Fredonia ant 
Buffalo-Lake Erie linijos.

True transiation filed witfa the 
inaster ut Chicago, III. Qct. 7, 1919 
as reąuired by the act ef Oct. d, 1917

Bolševiką 
nepasisekimai

prašo paskirti talkinikų komisi
jų aplankyti Pabaltijos provin
cijas ir patikrinti tų faktų.

True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III. Oct. 7, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. G, 1917

NAUJAS KABINETAS 
TURKIJOJ.

LENKAI UŽĖMĖ DVINSKĄ.

True traeslatioa filed with the post- 
master at Chicago, UI. Oct. 7, 1919 
as reMuired by the act of Oct. G, 1917

ČECHO-SLOVAKAI
APLEIS SIBEDIJĄ.

PARYŽIUS, s. 6. — Naujas 
kabinetas tapo sudarytas Tur
kijoj, kuris užims vietą Damad 
Ferid Paša. Didžiuoju viziru 
bus gen. Ali Riza Paša.

COPENHAGEN, s. 6. — Iš 
Berlino pranešania. kad lenkų 
spėkos paėmė Dvinsko (Dina- 
burgo, Daugpilės) fortifikacijas 
po dviejų dienų smarkaus mū
šio. Visas miestas, apart da
lies į pietus nuo Dauguvos upės, 
dabar yra laikomas lenkų.

(Prie Dvinsko iki šiol veikė 
vien lietuvių kariuomenė. Buvo 
skelbama, kad lietuviai paėmė 
tą miestų. Ar lenkai dabar ut
ine miestų iš lietuvių, ar iš bol
ševikų, nėra aišku iš šios ži
nios. Pietine miršo dalis yra 
laikoma lietuvių).

WASHINGTON, spalio 6.
Kuomet Suv. Valstijų valdžia 
palieka savo kareivius Siberijo
je ir nežinia kada jie bus sugrą
žinti nUmo, šiandie patirta, kad 
Čecho-Slovakiijos respublikos 
prezidentas Masaryk nusprendė, 
kad jo kareivių misija Siberi- 
joje yra užbaigta ir jis paliepė 
jems grįsti namo. Čia gauto
sios žinios sako kad preziden
tas Masaryk galutinai paliepė 
laikyties neutraliai linkui kovos 
Rusijoje. Apskaitoma, kad Si- 
berijoje yra 63,000 cechų ka
reivių .

True transiation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI. Oct. 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
MOTERŲ BALSAVIMO KLAU
SIMAS FRANCUOS SENATE.

KOLČAKAS SUĖMĖ 15,000 
BELAISVIŲ.

OMSK, nigs. 28 (suveliu*a-. 
Vadovaujamos adm. Kolčako 

Siberijos armijos nuo atnauji
nimo ofensivo rūgs. 1 d., tik su 
keliais nepasisekimais, paėjo 
priekyn apie 75 mylias palei vi
są frontą. Keliose vietose pa
ėjimas tapo padarytas, neturint 
smarkiausio bolševikų priešini- 
mos ir kontr-atakų, kuriose Kol
čako kareiviai pasižytnčjo nar
sumu.

15,000 belaisvių, 100 kulka
svaidžių ir 21 kanuolė tapo su
imta.

True transiation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Oct. 7, 1919 
as rMfuired by the act of Oct. 6, 1917

VIENNAI GRŲSIA BADAS.

PARYŽIUS, s. 2. — Paduota 
rezoliucija, raginanti valdžių iš
gauti iš senato kaip galima grei
čiausia svarstymą įstatymų su
manymą, priimtą atstovų buto 
gegužės 20 d. ir suteikiančio 
moterims balsavimo teises. Ne
senai daug moterų organizacijų, 
curios nori gati balsavimo tei
ses prieš sekamus rinkimus, pa
siuntė senatui laiškų, kuriame 
jrimenalma moterų balsavimo 
almėjimas Amerikoje, kad bal

savimas suteikta Italijoje ir kad 
didelis žingsnis toje linkmėje 
padaryta Anglijoje. Smarki 

kampanija prasidėjo ir Franci- 
. oje.

Konfereniija prasidėjo, dalyvau
jant 60 delegatų. Svarsto 
kaip įvykinti industrinę taikų.

WASHINGTON, spalio 6. - 
Šiandie čia prasidėjo svarbi dar-. 
bo ir kapitalo konferendija, ku
rių sušaukė prezidentas Wilso- 
nas. Konferencijoje dalyvauja 
60 delegatų nuo darbininkų,, ka
pitalo ir publikos. Juos pasky
rė Am. Darbo Federacija, įvai
rios fabrikantų, LGnkierių ir 
ūkininkų asociacijos ir preziden 
tas Wilsonas.

Konferencijos pirmininku yra 
darbo sekretorius Wlilsonas, 
kuris pat pradžioje pasakė pra
kalbą, ragindamas padidinti 
produktyviškumą ir panaikinti 
visas kliūtis išdirbinių padalini
mui. *

Konferencijos tikslu, kai api
budino prezidentas Wilsonas, 
yra atrasti “bendrą pamatą su
sitarimui ir veikimui kaslink 
ateities vedimo industrijos’’. 
Taigi turės būti svarstytas vi
sas milžiniškas industrinių san- 
tikių klausimas. Konferencijos 
uždaviniu bus rasti kokį-nors 
metodą atsleklmui industrinės 
taikos, įvykinti susitarimą tarp 
darbininkų ir samdytojų ir su
stabdyti darbininkų nerimavi
mą ir streikus. Taigi konferen
cijos uždaviniai labai platus ir 
ji jei pavyks, galės turėti svar
bias pasekmes dabartiniame 
darbininkų ekonominiame judė
jime, daugumoj vedamame 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
kitų konservatyvių darbininkų 
unijų.

Konferencija susirinko labai 
rusčiame laike, kada šalyje siau 
čia milžiniškas plieno darbinin
kų streikas, kuris negalės neat
siliepti į visos šalies darbo ir 
kapitalo kovą. Konferencijoje 
dalyvauja plieno trusto galva 
Gary, taipjau plieno darbininkų 
atstovai. Tad plieno streikas 
galbūt irgi bus svarstomas, 
vauja ir socialistų renegatas 
John Spargo, kuris atstovauja 
“publiką’’. Jis pabėgo iš Socia
listų partijos karės pradžioje ir 
dabar veikia tarp konservatyvių 
elementų. Dalyvauja ir jauna
sis Rockftller, kuris surengė 
Ludlow skerdynes.
Anglikasių atstovai nedalyvrija.

Beveik visi delegatai dalyva
vo pirmame posėdyje. Anglia
kasių unija nebuvo atstovauja
ma, kadangi Gomperso paskir
tieji unijos atstovai atsisakė toj 
konferencijoj dalyvauti. Spren
džiama, kad jie bijosi savo da
lyvavimu pakenkti vedamoms 
taryboms su kasyklų savinin
kais.

WAHINGTON, s. 6. — Prezi
dentas VVilsonas pamaži prade
da pasveikti. Taip sako jo gy
dytojai. 'rėčiaus jis guli lovoje 
ir vis tebėra dar gana silpnas. 
Tečiaus nekurie gydytojai lai-1 
kosi nuomonės, kad prezidentas 
gal pasveiksiąs į porų savaičių, 
ant tiek, kad galės atskelti, nors

5 ŽMONĖS PAŠAUTI.
OAKLAND, Cal., s. 6. — Pen

ki žmonės, jų tarpe policijos 
kapitonas, tapo pašauti šiandie , 
riaušėse delei bandymo pradėti

įleisti gatvekarius, kurių darbi
ninkai streikuoja. Jie ta|M> pa
šauti buvusių gatvekaryj streik-

HOLANDIJA RENGIASI.
AMSTERDAM, s. 6. -- Telc- 

graf sako, kad Holandija paad- 
rė karinių prisirengimų prieš 
tikimųsi užpuolimų “Belgijos 
d’Annunzionados0.

100 žuvo potvinyj
MADRID, spalio 5. Ateinan- 

Ispani- 
patvy- 

ir nuo-

čios žinios iš pietrytnės 
jos, kur dabartiniuose 
niuose žuvo 100 žmonių 
stoilai siekia 10,000,000 
sako, kad padėjimas tebėra la
bai blogas. Viešųjų darbų mi- 
niste rija veda tyrinėjimų Mur-

ANGLIJOS GELEŽINKELIE
ČIAI SUGRjŽO Į DARBĄ.
LONDONAS, s. 6. — Visoj 

Anglijo šiandien vėl vaigščiojo 
traukiniai ir visi darbininkai 
grįžo prie darbo prieš 9 vai. 
to.

sū
ry-

STREIKAS PERU.
LIMA, Peru, s. 4. — Ką-tik 

sutaikintas Callao uosto darbi
ninkų ir geležinkelių streikas 
prasiplėtė ant elektros darbinin
kų. Elektros šviesos ir pajie- 
gos stotis užsidarė ir visi gat- 
vekariai turėjo sustoti vaikš
čioję.

Truc Iranslalion filed with the pnsl 
mastcr at Chicago, III. Oct. 7. 1919 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917

Įvairios žinios.

NUIJNČAVO DU NEGRU.

LINCOLTON, Ga., s. 6 — Go- 
veda žmonių šįryt nulinčavo du 
negru ir paskui sudegino jų la
vonus. Negrai buvo kaltinami 
pašovimte dviejų žmonių. Tre
čias negras tapo nušautas jį be- 
gaudant. Taipjau keletas neg
rų tapo nuplakta už atsisakymą 
pasakyti, kur jieškomieji neg
rai yra.

(arės stovis Indiana 
plieno distrikte

Federale kariuomene atvyko i Gary
367.500 plieno darbininkų 

streikuoja
Kanuoles ir kulkasvaidžiai prieš 

Gary darbininkus
KARĖS STOVIS GARY APIE 
LINKĖSE. FEDERALĖ KA

RIUOMENĖ ATVYKO.

Iš Chicagos pasiųsta j Gary 
1,000 federalių kareivių. Gu
bernatorius paskelbė Indiana 
plieno distrikte karės stovį.

Indiana plieno distrikte pra
dėjo veikti karės stovis, valsti
jos milicija ir net federale ka- 
ruoiinene.

Smith, veikdamas Indiana vals
tijos gubernatoriaus Goodrich 
paliepimais paskelbė kares stovį 
Indiana Harbor ir Kast Chica
go miesteliuose, o į Gary tapo

Jokių sumišimų tuose mies
teliuose veik nebuvo. Vienok tu 
miestų majorai, kartu su Lake 
pavieto šerifu norėdami geriau 
apsaugoti streiklaužiai ir tuo bu 
du pagelbėti trustui sulaužyti 
plieno darbninkų streiką, pa
prašė prisiųsti valstijos milici
jų, ką gubernatorius tuojau ir 
padarė.

Valstijos milicijos pašaukimu 
labai pasipiktino Gary gyvento
jai, nes neskaitant mažų suba- 
tps riaušių, ten jokių sumišimų 
nebuvo . Milicija, tie “švino ka
reiviai’’ buvo visur išjuokiatmi, 
kaip tik jie pasirodydavo gat-

de streikieriams laikyti susirin
kimus po atviru dangum, bei 
streikieriai j tai neatkreipė ati
dos ir didelis streikierių susirin- 
kmas, kuriame
1(1,000 žmonių

Atsivežė kulkasvaidžių ir 
kanuoles.

Kariumenė atgabenta į Gary 
sunkiaisiais automobiliais. Ji 
buvo apginkluota netik šautu
vais, bet taipjau pasiėmė tris 
alukų kanuoles, užkeltas ant 

! specialių trokų ir daug kulka
svaidžių. Kad paėmus daugiau 
kulkasvaidžių prisiėjo paimti 
privatinius automobilius. Gen. 
Wood taipjau nuvyko į Gary ir 
Inoj pasitarė su majoru. Tečiaus 
atsisakė ką-nors iškalno sakyti 
kų jis mano veikti Garej.

Siturriija darosi labai rusti. 
Vienok darbininkai yra nuspręn 
dę laikytis išvien ir streikuoti, 
nržurint kas nė atsitiktų Plieno 
kompanijos gavę kareivius ap
saugoti streiklaužius, paskelbė, 
kad jos atidaro liejiklas, tike- 
damosios, kad darbininkai pra
lies grįsti į darbą, bet veikiau
sia apsiriks. Darbininkai vis- 
tiek streikuos tol, kol jie lai
mės streikų. O kompanijų ga
benimas kariuomenės ir milici
jos parodo tik, kad jos nebesiti
ki kitais budais sualužyti strei
kų kaip vartojant ginkluotų 
spėkų. Bet ir šiame atvėjuje 
jos greičiausia pralaimės.

Abelna situacija nepersimainė.

VIENNA, s. 6. — Anglių si
tuacija nepagerėjo ir Viennos 
miestu gresia tikrasis badas. 
Gatvekariai nevaigšto nedėiio- 
mis, o paprastomis dienomis 
vaigšto tik kelias valandas.

žmonės yra pasipiktinę “mais 
to pelnagaudoms žydais“ ir bi
jomasi sukjlimo. Kad sutaupi- nalės prohibcijos —- uždraudi- 
nus maistą pienuojama įsteigti mo pardavinėti ir išdirbinėti 
centmlinės virtuvės. svaiginančius gėrimus.

NORVEGIJA BALSUOJA 
APIE ĮVEDIMĄ NACIONA- 

LftS PROHIBICIJOS.

CHISTIANIA, spalio 6 d. Vi
soj Norvegijoj prasidėjo balsa
vimas klausime įvedimo nacio-

Ir chiniečiai...

— Vengrijos valdžia užvedė 
kriminales bylas prieš 1,500 
žmonių, kaltinamų nederamais 
pasielgimais laike bolševikų val
džios.

- - Latvijos valdžia išleido pa 
liepimą mobilizuoti visus vyrus 
gyventojus Rygoje ir apielinkė- 
je iki 27 m. amžiaus.

*— Siberijos kooperatyvių 
sviesto draugijų unija atidarė 
Siberijos agrikultūros banką.

— Penki žmonės kaltinami 
dalyvavime usmušiine pereito 
lapkričio grafo Tisza tapo areš
tuoti Budapešte.

— Kalbėdamas prieš Vokie
tijos biudžeto komitetą gynimo 
minsteris Noske pasakė, kad 
dabar armijoj yra 400,OM ka
reivių, bet skaičius greitai ma- 
zeja.

— Lenkijos valdžia nutarė 
tuojaus sugrąžinti vokiečių už- 
stovus, išvežtus iš augštesnės 
Silezijos. '

— Pasak vokiečių bevielinio 
pranešimo, laike riaušių Lud- 
wigshaven rūgs. 28 naktį fran- 
euzų paimlius įsiveržė j krasos 
budinką ir pašovė krasos virši
ninką, laiškanešį ir siuntinių 
klerką.

— Švedijos parlamentas pri
ėmė įstatymus, suteikiančius in-

PEK1NG, s. 6. - Pienuoja
ma įsteigti orinę krasą tarp Pe- 
king ir Shanghai.

LEOPOLDVILLE. Belgijos
Congo, Afrikoje, st 6a.— Pirmu
tinė Congo orinė krasa rengia
ma įsteigti tarp Leopoldville ir dustrijų darbininkams 8 vai. 
Stanlyvillc. darbo dieną.

dalyvavo apie 
įlvyko \ti,kar 
Pareikalauta 

tuojau paliuosuoti 43 streikie- 
rius, kurie buvo areštuoti suba- 
toje ir yra laikomi Crown Point 
kalėjime. Darbininkų advoka
tai nuvyko j Crown Point, bet 
jiems neleista net pasimatyti su 
areštuotaisiais, nes jie buk lai
komi dėl karinės valdžios, nors 
Gary majors tvirtino, kad Ga
ry nėra paskelbta karės stovis.

Atvykus milicijai streikieriai 
atsakė jai, visur pastatydami 
piketuoti buvusius kareivius 
uniformose. Tų paleistų ka
reivių buvo apie 1,000 ir jie su
rengė demonstraciją. Milicija 
tada daugiau nebedrįso pasiro
dyti Gary gatvėse, bet ją pradėta 
koncentruoti Indiana Harbor 
apielinkėse, o į vietą Imilicijos, 
j Gary pakviesta federale karino 
menė.

Gary miesto majoras, kartu 
su šerifu ir milicijos komanduo- 
tojų vakar kreipėsi į karės de
partamentą Washingtone, pra
šydami federalės kariuomenes. 
Du sykiu nereikėjo prašyti. Tuo 
jaus paliepta maj. gen. Wood 
iš Chicagos vykti su kareiviais 
į Gary. Apie 4 vai. pašaukta 
1,000 kareivių ir oficierių iš 
Sheridan ir 6 vai. vakare jie jau 
pervažiavo per Chicagą ir 9 vai. j 
vakar vakare buvo G*arėj.

PITTSBURGH, Pa., spalio 6. 
Nežiūrint kapitalistų laikraš

čių skelbimų, kad darbininkai 
tūkstančiais grįšią j plieno lic- 
jiklas, kas, žinoma, yra gry
niausiu melu, abelna streiko si
tuacija nėra persimainiusi.

20 pikietuotojų tapo areštuo
ta Moncsen ir yra kaltinami ne- 
legališkajine susirinkime.

Abelnas skaičius streikuojan
čių darbininkų netik nesumažė 
jo, bet dar padidėjo, nors nieku- 
riose vietose nedideli būreliai ir 
sugrįžo prie darbo. Jų vieton 
daug daugiau darbininkų prisi
dėjo prie streiko kurie iki šiol 
dirbo. Unijos paskelbtos skait
linės parodo, kad dabar strei
kuoja, 376,500 plieno darbinin
kų. Vien Clticagos distrikte

Taigi skaičius streikierių Žymiai

bimo apie savaitę atgal.

Pašovė pačią ir pats 
nusižudė

CHICAGO. — Lietuvis Jonas 
Steninis, 30 m. amžiaus gyve
nęs prie 3150 S. Halsted St., va
kar 8:30 vai. vakare trimis šū
viais mirtinai pašovė savo pa
čių ir tada pats nusižudė per
pjaudamas sau gerklę. Moterį 
nunešta į daktaro ofisų 3337 S. 
Morgan St., bet nesitikima, kad 
ji gyventų.

Strainio užpuolimas ant sa
vo moters įvyko jos sesers na
muos? prie 3428 S. Haltsed St.

ORAS.
Giedra ir šalčiau šiandie ir 

ryto.



Kas Dedasi Lietuvoj
Laikinosios vyriausy

bės žinios.
Įstatymas apie aktus, pada

rytus dėl nekilnojamojo 
turto perleidimo.

§ 1. Aktai, kuriais perleidžia
ma nekilnojamojo turto nuosa
vybės teisė, padarytieji karo 
laiku, nesant notarams, ir as
menų visuomenės pareigas ei
nančių paliudytieji, gali būti 
Teismo pripažniti tikrais ir tu
rinčiais notarinių aktų galios.

§ 2. Bylos apie pripažinimą 
aktų turinčiais notarinių aktų 
galios vedamos ginčo tvarka 
Taikos arba Apygardos Teisme, 
žiūrint kompelenticijos.

$ 3. Aktą, Teismo pripažintą 
turinčiu notarinio akto galios, 
ir Teismo apie tai nusprendimą 
ipotekos skyrius arba vyresny
sis notaras, kur kam priguli, tu
ri priimti ir į knygas ir rejest
rus įrašyti.

§ 4. Teismo nusprendimas, 
kuriuo pripažinta aktas turin
čiu notarinio akto galios, neduo
damas vykinti, ligi bylos daly
vis įneš visas pajamas, kurios tu 
rūtų būti įmokėtos, darant arba 
tvirtinant notarinį tokio pat tu
rinio aktą, šitos išlaidos pri
skiriamos prie bendrų teismo 
ir už bylos vedimą išlaidų.

$ 5. Draudimai, kurie uždėti 
ant § 1 nurodyto turto ir į kny
gas įtraukti, pasilieka ant\to tur 
to ir toliau ligi bus apmokėti.

(Pasirašo:) A. Smetona, M. 
Sleževičius. Ministeris Pirminin
kas.

Kaunas, 1919 m. rugpiučio 18.

Įsakymas apie tvarką vek
selių popieriams parda

vinėti.
!$ 1. Ligi ypatingų atmainų 

skolinamiesiems pažadėjimams 
Lietuvoje rašyti, išleisti vekse
liams blankai tam tikros for
mos ir rašto skoloms sumose

nuo 100 iligi 1,000 auksinų.
§ 2. šitie vekselių blankai pur 

duodami visose Valstybės Iždo 
kasose ir kitose Valstybės įstai
gose.

§ 3. Kiekvienas vekselio blan
kas patvirtintos fonuos ir raš
to privalo be to turėti kairioje 
pusėje Valstybės Jždo antspau
dą.

§ 4. Asmens, peržengusieji šio 
įsakymo § 2 ir 3 taisykles, tei
siami kaip norintieji padirbdin
ti melagingus Valstybės Ženk
lus.

(Pasirašo:) M. Sleževičiuj 
Ministeris Pirmininkas. ^'‘Vi
leišis, Finans'ų Ministeris. T. 
Petkevičius, Mihisterių Kabineto 
Reikalų Vedėjas.

Kaunas, 1919 m. birželio 29.

Valstybės Archailogijos Ko
misijos įstaymas.

1. Valstybės Arcbologijos Ko
misijos tikslas yra rinkti, sau
goti ir tyrinėti Lietuvos praei
ties liekanas; susipažinti su su
rinktomis svetur ir rūpintis 
grąžinti išvežtas iš Lietuvos.

2. Tam tikslui Valstybės Ar- 
cluiilogijos Komisija steigia 
centro ir vietos archailogijos ir 
istorijos m užėjus ir archyvus, 
ima savo žinion visus esamus 
Lietuvos praeities liekųųų rinki
nius su nusavinimo teise; turi 
savo žinioje ir tvarko jų rinki
mą visame Lietuvos plote.

3. Valstybes Archailogijos Ko
misija yra prie Švietimo Mini
sterijos, kuri nustato jos darbo 
instrukcijas ir skiria jos narius.

(Pasirašo:) M. Smetona, 
Valstybes Prezidentas. M. Sle
ževičius, Ministeris Pirminin
kas.

Kaunas, 1919, rugpiučio 18.

limo Ministeriją Ir Vyriausybes maistu ir kitais jiems ręikalin- 
pašalpos.

4. Visuomenės
iš savo lėšų aprūpina mokyklą suteikia pagalbos einantiems, 
bent butu, kuru, šviesa, invento- tokie asmens turi būti traukia- i 
rimn ir aptarnavimu, arba, net mi atsakomybėn ir teisiami ci- 
naudojasi valstybės namais, tai vilinio arba Armijos teismo ata- 
duodu mokyklai laikyti sumą, tinkamais Baudžiamojo Kodek- 
utitinkamą tų namų samdomą- so arba Ypatingų Valstybės Ap- 
jai kainui ir jų remonto brau-, saugos Įstatų straipsniais, 
gurnui.

5. Vyriausybės ir visuomenės 
organizacijų mokyklos pristato 
į švietimo Ministeriją savo są
matas pusmečiam)*, skaito
miems nuo liepos ir sausio 1 die 
nos, dviem mėnesinis anksčiau 
prieš jiems prasidedant.

(i. Visuomenės organizacijos 
savo sąmatose aiškiai parodo 
sumą, kurią skiria mokyklai lai 
kyti.

7. Sąmatų liekanos parodo
mos aktyvu kitam metų pusme
čiui. Duodamoji organizacijų 
suma leidžiama pirmoje eilėje.

8. Kai uždaroma visuomenės 
organizaiijos laikomoji mokyk
la, kuri gaudavo pašalpos iš Vy
riausybės, tai jos turtas tegali 
būti pavedamas vietos švietimo 
reikalams.

9. Kai visuomenės organizaci
jos mokyklą ima Vyriausybė lai
kyti, tai jos inventorius ir mok
slo priemonės paimamos nedi
desnėmis kainomis, kajp kad 
buvo įgyta, jei jos nebuVo nupir
ktos ar įtaisytos iš Vyriausybės

' gaiš daiktais, ragina Lietuvos pi- 
organizacija liečiąs pereiti priešų pusėn arba

(Pasirašo:) A. Smetona, Val
stybės Prezidentas. M. Sleževi
čius, Ministeris Pirmininkas.

Kaunas, 1919 m. rugpiučio 22.

Ui«igavim»i gal atsi
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller 
greit nutildo skausmą 
nuo sumutintu, nusi- 
grsmdliuu ir i.t.Msukimu.

Žiūrėkite, kad butu 
su INKARO ženklu I

Oslhna gaut visose 
aptiektose už 3.5c ir 05c 
arba iftslsluzdint uuo

F. AD. R1CHTER & CO„ 
326-330 Bro*dw«y, N«w York

Augštesniųjų mokyklų lan
kymo taisyklės.

1. Vyriausybės laikomos augė
lesniosios mokyklos gauna vi
siems reikalams iš Valstybės Iž
do tiek lėšų, kiek esti numatoma 
sąmatoje, nustatytu budu pa
tvirtintoje.

2. Mokestį už mokslą ir vi
sas kitas pajamas šių mokyklų 
administracija įneša į Valstybės 
Iždą.

3. Visuomenės organizacijų 
mokyklos yra laikomos iš or
ganizacijų lėšų ir mokesnio už 
mokslą; jos gali gauti per Švie-

Neeikvok Sviestiniu 
Riebalu

Įstatymas dėl rusų vyriau
sybės konfiskuotųjų baž

nyčių, bažnytinių že- 
nių ir kitokių 

turtu.
Trečiuoju* skaitymu Valsty

bės Tarybos priimtas 1919 m. 
balandžio mėn. 4 d'.

1. Visas bažnyčias ir vienuo
lynus, jų žemes, miškus, vande 
uis, namus, malimus, kapitalus 
ir kitokius jodomus ir nej ado
mus turtus, kurie įvairiais lai
kais buvo sekvestruoti, konfi
skuoti arba atimti rusų vyriau
sybės, Lietuvos Valstybė ima 
savo žinion ligi galutinai nu
sprendus jų likimą Steigiamą- 
jam Seimui.

2. Naudotis paminėtomis 1-nie 
punkte bažnyčiomis ir jų tur
tais galima tik su Valstybės Vy
riausybės žinia.

3. Šį įstatymą vykdo Žemės 
Ūkio ir Valstybės Turtų Mini
sterija, susižinojus su Vidaus 
Reikalų JMUnisterija Tikybų De
partamentu.

Prezidiumas: A. Smetona. J. 
Staugaitis. St Šilingas. Ministe- 
rio Pirmininko Pavaduotojas

Jei jus vis dar tebevartoja te seną separatorių, ar
ba tokį, kuris nėra ištikimas, lai jus žudote tokią 
apštį paviršių, kad jus stebėtumetės, jei žinotumėte. 
Sviestiniai riebalai yra perdaug verti šįmtil, kad jie 
galima butų eikvoti. Pirkite Primrose sepera torių 
paviršiams skirti ir sustabdykite eikvojimą.

Nemanykite, kad paviršiai likę nugriebtame pio- 
iu greičiau nupenės kiaules ir paršus. Dešimtimis 
kartų 'buvo pri parodyta, kad gyvuliai tiek pat tunka 
nuo si pa ra tori u m! nugriebto šilto pieno, kuomet į 
vielą riebalų pridedama truputi miltų ar sėmenų. 
Paviršiai nugriebtame piene yra gaišinimu paviršių!

4. Asmens, kurie karo slovyj 
paskelbtose vietose butų sugau
ti bešnipinėjant musų priešų b 
naudai, bepuolant su ginklu ant 
kareiviųmr valdininkų, beorga- 
nizuojant ginkluotą sukilimą ar 
užpuolimą ant karines krašto 
pajėgos, begadinant ir begriau- 
nant karui reikalingas priemo
nes, bekurstant kareivius prie 
ginkluoto sukilimo prieš savą
ją valdžią, visi tokie turi būti 
traukiami atsakomybėn atatin
kamais Ypatingų Valstybės Ap
saugos Įstatų straipsniais ir tei
siami Armijos teismo.

5. Asmens, kurie nebūdami 
komunistų partijos nariais rusų į 
okupacijos metu dalyvavo Lie
tuvos Tarybų valdžios įstaigų ir 
organų darbuose tik kaip tar
nautojai, o ne komisarai, 
arba kad ir ėję komisaro parei
gas, bet neturėję politinės reikš
mės, ir savo siekimais nebuvo 
priešingi Lietuvos nepriklauso
mybei, gi savo darbais stengėsi 
kuo galėdami švelninti okupaci
jos valdžios režimą, tokie as
mens paliekami laisvi.

6. Kadangi rusų raudonar
miečių Lietuvos okupavimas į- 
vykintas buvo komunistų (bol
ševikų) partijos pastangomis ir 
jai vadovaujant ir lodei ištiku
sios mus kraštą nelaimės kaltė 
mėginama kartais bendrai dėti 
iš viso ant socialistų, ir dažnai 
net valdžios organai ir asmens 
nevisuomet tinkamai orjentuo-

tinių partijų nusistatyme, tat 
Ministerių Kabinetas šiuomi pa
aiškina, kas socialistinės ir de
mokratinės partijos Lietuvoj, 
kurios neveda priešingos Lietu
vos nepriklausomybei ir Steigia
mojo Seimo sušaukimui akcijos 
taip pat ir pavieniai tų partijų 
ir organizacijų nariai ir veikėjai 
neprivalo būti identifikuojami 
su komunistais (bolševikais).

(Pasirašo:) M. Sleževičius, 
Ministeris Pirmininkas. L. No
reika, Teisingumo Ministeris. T. 
Petkevičius, Ministerių Kabineto 
Reikalų Vedėjas.

Kaunas, 1919 m. liepos 15 d.

Laiškai iš Lietuvos
Pranui Lavinskiui, Ashland, 

Pa., rašo giminės iš Dvareliškių, 
Augštosios Panemunes: ,

Mieli vaikeliai, mes esame 
dar gyvi, bet labai suvargę. Kad 
pamptylumėt, .tai nepažintu-, 
mėt, visų musų tik skūra Kau
lai beliko. Pas mus buvo pozi-

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis. 
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

Atvirutes Pavidale

■ ‘■■♦•'IK'-' »" i • .............-i i •- « Hi.uu.. .m,»•>««». i..«

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI 

Puikų Spalvuotą 

Žemaites Portretą
Portretas neaeaai tapo mipieiiM pairomis

žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretai yra nejparkamae. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bfet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitė* portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyiie

NAUJIENOS -
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

metai, o parėjo namo septynio
liktais. Petras taip įsivyravo 
namie, kad niekam nė gera; vis-

Dėkui ženteli ir dukrele Uršu
le, kad nors laiškeliu suramihot 
mus būdoj esančius ir sunkiai 
vargstančius po svetimu jungu. 
Germanai vis dar tebesiaučia' 
Lietuvoj, jie ima, piešia iš mu
sų visokius valgius ir šiaip viso
kius daiktus. Esam nubiedninti 
vifSai, kili nudeginti. Musų kai
mo nenudegino, ale gyvalius vi
sus atėmė germanai, turim po 
vieną arklį į sodą, dirbam po 
viens kito. Sunku gyventi. Kilus 
nudegino iš pamatų. Tauragės 
miestas sudegintas visai; nei pa
matų neliko. Katrie tebesam, 
esam pasenę, pražilę kaip obe- 
lįs. Musų burelis jau pasimaži
no. Strugus Juozapas, Marijo
na mirė, o kiti esam kaip did- 
žiausi ligoniai, rūpesčių turime 
dieną ir naktį, nežinom, kada 
koks ik prietelis užpuls. Pas mus 
arklys kaštuoja 6000 markių, 
karvė 2000 markių, rugių pū
ras 120 markių. Krūminių daik 
tų visai maža. Silke kaštuoja 3 
markės; kitko visai nėra nė ne
gali gaut nusipirkti.

Dabar klausiam, ar gyvi kiti 
musų giminėlės - Ipolis ir Ju- 
zopa Jancevičienė? Parašykit 
greitai laišką, labai lauksime.

Juozapas Laurinskis.

Š Gyduoh’G Užlaiko 
v < šeimynos sveikata, i c *

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabosimu, n«s nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. Imk

taikė prie tėvo kasos ir paėmė 
5000 rublių. Tėvas baudė ati
duoti, tai jis užsigynė. Iš to ru- 
pesečio levas gavo sumą.

“Dabar Lietuva neprigulinin- 
ga. Lietuvos vaiskas suimtas 
nuo 20 melų ir vajavoja su bol 
ševikais. Antanas pasidavė su- 
vaimi j dynsta žandaro; dabar 
Pilviniškiuose; gauna 360 auksi
nų per męnesį. Duoda kepurę 
ir šatituvą, o šiaip lai viską sa
vo, reikia turėti. Turi savo 
arklį, lai ir važinėja po kaimus 
aplin.k Pilviškius.

“Vokiečiai kai užėmė Lietu
vą, tai atėmė gyvulius — kas 
turėjo du arkliu, lai vieną atė
mė, o kitą^pnliko; su karvėmis' 
taipgi. Buvome labai nuvar-

dams, grūdus, maistą, drabu
žius. Ką turėjom kur žemėj pa
kovoję, tai liko, o šiaip tai viską 
atėmė. Buvo rusai, buvo pru
sai ,buvo bolševikai, o dabar vėl 
lenkai.

Ministerių Kabineto nusis
tatymas s. m. liepos mė
nesio 15 d. dėl nusi

kalstamųjų darbų 
prieš Lietuvos 

Valstybę.
1. Visi tie, kurir remdamies

rusų raudonąja armija prisidė
jo prie Lietuvos okupavimo ir 
tos okupacijos palaikymo, kurie 
savo veikimu ėjo prieš (nepri
klausomos Lietuvos sudarymą, 
privalo būti, kaip dalyviai dar 
tebesančios su Lietuvos Valsty
be'kovoje pajiegos, suimami ir 
laikomi koncentraciniuose la
geriuose, jei jų veikime nėra pa- 1 
teisinamų aplinkybių. I

2. Pirmame punkte paminė-I 
tieji asmens, jeigu jie rusų oku-' 
pavijos melu terorizavo Lietu
vos piliečius, plėšė ir dėjo jiems 
kontribucijas ir nepateisinamas 
pnbaiuMn, kankino, šaudė ar 
prie sušaudymo prisidėjo, ar be 
jokio pamato areštavo, turi būti 
traukiami atsakomybėn ir tei
siami civilinio teismo atatinka
mais Baudžiamojo 
straipsniais.

3. Asmens, kurie šio karo me
tu veda priešingą Lietuvos ne
priklausomybei agitaciją, sten
giasi sudaryti tarpe Lietuvos pi
liečių priešingą nepriklausomai 
Lietuvos Valstybei pajiegą, re
mia Lietuvos priešus pinigais,

Visi lygiai elgėsi, visi 
plėšė, nė vieni nege- 
Brangumas didelis. Ru-resni.

gių pūdas 50 rublių, bulbių šū

90 rubliu,, karve 2OOO rub., ark
lys 2000 rub. Girdėjom, kad 
iš Amerikos atėjo maisto ir dra
panų, ale mes biedni negaunam 
nieko. Jus buvote įdėję 20 cen
tų mums; tai neradom, matyt, 
kas put pašto išėmė. Pasiliekam 
sveiki. - Jokūbas Lavinskas.

Severais
Kidney and Liver Remedy

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi, geltligės ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekosu. 
Kainos: 75 et. ir 3 et. taksų, arba 
$1.26 ir 5 et. taksų.

W F SEVERĄ CO. ' 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Primrose separatorius atskirią^tuos pa
viršius.

USA

Be to, jie yru gerai žinomi tuo, kad yra prasto 
sudėjimo, lengvai eina, lengvai išvalomi, kad jie ilgai * * laiko ir ai lieku tą patį gerą darbą metas į metą. Jie 
yra vienintelėmis mašinomis rinkoje su aliejuojama 
sistema, kuri varo aliejų į kiekvieną spaudimą. Nu
sipirkite Primrose ir žinokite, kaip smagu yriKvar
toti grynai atskiriančią mašiną. Pamatykite pas vie
los pardavinėtojus, arba pareikalaukite iš musų ka
talogo. - f

International Harvester Company 
of America'"c

Chicago

Jonui Alkevičiui, 102 Cedar 
st., Detroit, Mieli., rašo jo moli
na iš Sausininkų, Bartumkų 
valse., Vilkaviškio apskr.:

“Labai nusiraminoni gavę 
nuo tavęs laišką, nes mislijoin, 
kad tu Amerikoj paimtas į ka
riuomenę. Lietlivoj žmonės 
šnekėjo, kad ten visus ima ka
riuomenėn. Mes visi gyvi, tu-

Kodekso rini dar ką pavalgyli, turimo dm 
i arkliu ir kumeliuką, tris kar
ves, porą veršių, o apsidengi lai 
namie austais apsidengiame. 
Petras apsiženijo su Užbaliu In- 
dikiute. Antanas buvo Barti
ninkuos pas Aly tą už gaspado- 
rių, ba A lytas buvo paimtas į 
kariuomenę dar keturioliktais

“šmukštienė klausia apie Ce
ciliją. Ji dabai; viena pasilikus, 
nes Pi j ūsas mirė 10 melais. 
.'I'aipgi Juotkojienė senoji klau
sia apie vaikus ir gimines - 
gal tu apie juos žinai? O tavo 
uošvis miręs Kulbokas Sker- 
piejų 16 melais. Gražutų mar
iui mirus ir niamulė; Moliniš- 
kių Kijauckučiai m,irė, Grigų Si
mas apsivedė ir Katre. Namie 
dabar Vincas gaspadoriaus. O j 
dabar lik sveikas, Jonuk, lauk
sime nuo tavęs laiško. Ona 
Alkevičienė.

St. Liesiui Westcrnport, Md., 
rašo jo uošvis Juozas Laurins- 
kas iš Pipidių sodos, 'Tauragės

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

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

18th f L Ruimas 1827 
Phone Central 3352 \ 

VfQahdos: nuo 10 iki 12 rytb

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

Rezidencijos telefonas West 6126
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WATERBURY, CONN.

Socialistų Susirinkimas.

Rugsėjo 28 d. buvo mėnesinis 
susirinkimas Socialistų Partijos 
4-to lietuvių skyriaus. Perskai
čius protokolą iš pereito susi
rinkimo, buvo naujų narių priė
mimas. Įstojo dd. A. Nainis, A. 
Cherniauskas ir L. Šarkius. Val
dyba išdavė raportų iš prakalbų 
rengimo <1. F. J. Bctį(o&inus. Pel- 
UO nuo prakalbų liko $37.20. Pro 
tokolų raštininkas be to pranešė, 
kad pasiuntęs atsišaukimų į 
“Kaleivį” ir “Naujienas“. Val
dyba gi raportavo, kad ji kvie
tus kalbėti d. St. Michelsonų, bet 
atsakymo da nagavus.

Sąryšio delegatai pranešė, kad 
WLPD. Sąryšis sumanė šaukti 
visų Conn. valstijos draugijų sei 
iną tikslu pareikalauti, kad si 
šalis pripažintų Lietuvą kaipo 
nepriklausomą valstybę, taigi 
kad Lietuvai butų duota teisė 
spręsti apie savo likimų, taipgi 
pranešė, kad Sąryšis padaręs ta
rimą būtent: kad pinigai surink
ti L. L. Fondan nebūtų sunau
doti kitam tikslui, kaip tik tam, 
kam jie buvo renkami tol, kol 
bent penki nariai tam pasiprie
šintų.

Parko komisija pranešė, kad 
trustiso nesą reikalo mainyti,

cialistų Partijos Lietuvių sky
riui. Mat pereitų susirinkimų, 
kada vietinio lokalo organizato
rius autorizavo mus kaipo So-

rių ir davė čarterj, tai l sk. 
išrinko naujų trustisų, nes vie
nas trustisas nuėjo prie “komu
nistų.’’

Teatro komisija pranešė, kad 
neužilgo bus sulošta veikalas 
vardu Daktaro Kabinete.

Nutarta kviesti P. Grigaitį su 
prakalba, nes jo atsilankymas į 
rytines valstijas gali daug sustip 
rinti musų veikimą ir gal pagrei 
tintų musų susiorganizavijnų.

Taipgi nutarta atsišaukti į 
Conn. valstijos draugus, kad jie, 
kaip galint greičiaus, pradėtų 
tverti Socialistų Partijos Lietu
vių Skyrius. — Dėdės draugas.

MILWAUKEE, WIS.

Lietuvių judėjimas.

surengi

Subatoj, 27 dieną rugsėjo, bu
vo TMD. 60 kuopos susirink* 
mas. Be kitų reikalų buvo pa
keltas klausimas dėl įvykusio 
TMD. kuopų suvažiavimo 14 d. 
rugsėjo, Chicagoje. Sekantįs su
važiavimas 12 d. spalių. Nu
tarta į sekantį suvažiavimų pa
siųsti ir nuo 60 kuopos atstovų- 
delegatų. Belo nutarta
paskaitų arba prakalbų. Komi- 
sijon išrinkta draugai: 
žanskienė ir J. Baraišis.
su si žino t su Racine ir Kenosho- 
je gyvuojančiomis kuopomis, 
kad pradėjus spartesnį agitaci
jos naudai darbų. Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, mat nariai nori 
kaip galint greičiau susilaukt 
gerb. Šerno raštų.

Nedėlioję, 28 d. rugsėjo čia 
buvo SLA. 177 kuopos pareng
tos prakalbos. Kalbėjo d. P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius

S. Ber- 
Taipgi
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“SLOANO LINIMENTAS NIEKUO
MET MANĘS NESUVYLĖ”.

Kiekvienas vyras, ar moteris, ku
rie laiko jį po ranka, pa- 

sakbi jums tą patį.

Ypatingai tie, kuriuos dažnai sui
ma reumatiniai skausmai. Kaipo 
skausmo malšintojas, Sloano Lini
mentas išblaško sutinimą ir nusi- 
reria be trynimo, pasiekdamas ištik
tąją vielą ir tuojau* palengvinda
mas skausmą.

Laikant po ranka ir vartojant vi
sur sumažinimui ir galiaus prašali- 
nimui skausmą ir gėlinią strėnose, 
neuralgijos, raumenų nuvcrŽTmo, sų 
n;u ią sustirimo, grįžtelėjimo, nu
braukimo, oro pakenkimo.

Sloano Linimentas yra pardavi- 
nėjams visose aptiekose, 35c., 70c., 
$1.40.

ans 
iment 
ii handy
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rus. — Narys.

Laisvamanių prakalbos.

Ir

JOHNSTON CITY, ILL.

Paklaida.

Ncdėlioj 28 d. buvo bažnyti
nėj svetainėje susirinkimas, 
kad suorganizavus kooperatyvi-

Skaityk Kasdien

Didžiausi Lietuvių Dienrašti

Darbo Laukas

BOSAS — MUŠEIKA.

DARBO LAUKAS N NN NN 
PLIENO DARBININKŲ 

STREIKAS.

Apie kalbėtoji daug nerašysiu, 
nes Naujienų skaitytų jai gerai 
žino, kaip jis aiškina dalykus. 
Musų komunistai irgi “veikė“: 
davė įvairių klausimų, bet kal
bėtojas visiems tinkamai atsa
kė. Iš komunistiškų klausimų 
klausytojai smagiai pasijuokė, 
kada kalbėtojas sumušo į dul
kes jų “argumentus.“

Pradžioje ir pabaigoje buvo ir 
deklamacijų: J. Bankus padė- 
klatnavo: “J Vytauto Dvasią.“ o 
M. Sinianskaite, "Rudenėlis”. 
Klausytojai apdovanojo juos 
gausiais aplodismentais.

susirinko pusėtinas būrelis ir 
visi ramiai užsilaikė.

Musų progresistės jau pertoli 
“nuprogresavo:“ Atėję klausyt 
klausimus atsakinėjant jos tuoj 
pradėjo platyt savo rųšies “lite
ratūrų“ ir neleido ramiai klausy
tis d. Grigaičio aiškinimų ant
ras “komunistų“ lyderis (T. 
Miliauskas) pradėjo lakstyti su 
apgarsinimais, kad tik sutruk- 
džius klausytojus. Bet jiems ne
pasisekus sukelt lermų per pra
kalbas, tai užbaigus kalbų tuoj 
šoko kalbėtojų kritikuoti, sa
kydami, kad Naujienos interven 
ciją remia ir tam panašiai. Bet 
kad d. Grigaitis užklausė: kada 
buvo Naujienose rašyta už in- 
tervenliją, tie “komunistų“ 
lyderiai (J. A. Dementis ir K. 
Ratušinskas) tuoj nutylo. Nors 
tie vyrukai priklauso į SLA. 177 
kpuopą, bet į prakalbas atėjo ka
la buvo klausiniai atsakomi ir 
•>rie galo dar lermų ėmė kelt.

NORWOOD, MASS.

Nedėlioj, nigs. 28 d., Lietuvių 
Socialistų Bendrovės Svetainėje 
buvo laisvamanių prakalbos. 
Kalbėjo M. X. Mockus apie Lie
tuvos priešus. Žmonių buvo 
kupina svetainė —. labai retai 
norsvoodiečiai tiek žinoinų su
traukia. Visi ramiai užsilaikė, 
daugelis pirko laisvamanių lite
ratūros. Savo kalboj Mockus 
išrodinėjo. kad didžiausi Lietu
vos priešai esu kunigai; jie en
gė Lietuvą nuo pat jų atsiradi
mo Lietuvoj, jie pasiryžę lup
ti žmones ir toliau; Lietuvai 
nepriklausomybę įsigijus.

“Kairiųjų’* Smukimas.
Norwoodo kairiasparniai, da

bar pasivadinę save “komunis
tais’’ smunka žemyn. Kiekvie
nas jų savaip “aiškina“ komu
nistų “progdamų’\ ir nuaiški- 
na nuo koto. Kad paklausi jų, 
kodėl jie nesutinka su socialis
tų programų ir kų jie randa 
geresnio darbininkams pas ko
munistus, nė vienas nežino, kų 
į klausinių atsakyti. Šukladin- 
ti kairiasparnių straksėtojų ir 
Sąjungos boselių, jie dabar pats 
nebežino, kas jie yra ir kur jie 
stovi. Viskas galvoj susimaišė.

Gerai stovinčių socialistų yra 
dešimt, ir dar yra tiek kitų, ku
rie prisidės prie perorganizavi
mo vietos socialitsų kuopos.

—J. Brazauskas.

Naujienų nr. 227 buvo išspau
sdinta mano korespondencija iš 
Johnston City, III. Tarp kita ten. 
pasakyta: “Yra ir LSS. kuopelė, 
susidedanti, tur būt, iš 25 narių, 
LSF. kuopa“ etc. Turėjo būti 
taip: LSS. kuopele...“ ir “LLF. 
kuopa“. Tai reiškia Lietuvių 
Laisvamanių Federacijos kuo
pų. —P. Lakštingalas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Ar Jieskai Darbo?

NAUJIENAS

East Chicago, Ind. -— Musų 
mieste dabar streikuoja visų 
fandrių, priklausančių plieno,, 
korporacijai, darbininkai. Rul-J 
mijos (?) dirba. Mat ten pri
pažinta unija, ir esųs padarytas 
kontraktas ant visų metų.

Rugsėjo 28 dienų čia, Kosčiu- 
ško Parke, buvo didelis strei
kininkų susirinkimas — prakal
bos. Pirmiausia kalbėjo pats 
miestelio majoras. Jis labai pri
taria plieno darbininkų kovai ir 
ragino darbininkus laikyties vie
nybėj. Girdi, jei^u darbininkai sti darbą ir negrįžti atgal tol,

Reikia Darbininku

pralaimėtų, tai plieno trustas 
pradėtų jais arti ir akėti. Smagu 
girdėti tokių prakalbų. Kituose 
miestuose, kaip girdėt, darbi
ninkams draudžia susirinkimus 
laikyti, o čia su jais eina pats 
miesto galva, žmonių buvo la
bai daug. — žvingelis.

Tamaąua, Pa. — Rugsėjo 29 
dieną čia buvo toks atsitikimas. 
Vienas kietųjų anglių kasyklos, 
kur dirba apie 200 angliakasių, 
bosas be jokio reikalo sumušo 
vieną angliakasį. Angliakasiai 
tuo labai pasipiktino ir ant ryto 
jaus, rūgs* 30, kaip 7 valandą 
ryto visi darbininkai nutarė me

1

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervą ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbosj, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mvlistą 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone CanaI 6417. Chicago,

ge- 
to-

Iii.

kol bosas — mušeika nebus at
statytas. Darbininkai laikosi 
tvirtai ir manoma, kad kompa
nijai neliks kas daryti, kaip at
statyti tų mušeikų.

— John Stankus.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, ' CHICAGO, ILLINOIS.
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lithuanian oailv nem kovoti ateityje . [kurie tapo surinkti L. S. S.
-------  I Geležinkelių darbininkų namo statyfnui. Vienok, kol 
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the Lithnanian Newi Pnb. Co„ Ine. J .f • j I . •u i : r

Editor P. Grlgaitia

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal ,1506

N««Jienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedtldienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
(Ū. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicago ja — pačtu:
Metams .................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Viena menesiui ..

S6.00
3.50
1.35
1.45

.. 75

Cy^,k<>pij«»>er*-—"-N 02 džia” nori taikos su talkioj ninkais tomis sąlygomis, ku- 
'rias ji siūlė jau pereitą pa
vasarį.

Ji reikalauja, kad talki
ninkų kariuomenės butų iš- 

3įtrauktos iš Rusijos teritori
jos, ir kad nebūtų teikiama 
j kariškos pagelbos anti-bol- 
ševikiškoms valdžioms; o iš 

'savo pusės ji prižada ne
mėginti niekam brukti prie
varta savo tvarką ir apsi
ima užmokėti visas Rusijos 
skolas svetimoms šalims.

Iš talkininkų pusės yra 
neišmanymas ir stačiai nu- i 
sidėjimas priešinties tiems 
taikos pasiūlymams, — tuo 

Anglijos geležinkelių dar- labiaus, kad jeigu bolševikai 
bininkų streikas,kuris tęsėsi daro didelių kompromisų, 
10 dienu, pasibaigė nedėlio- prašydami taikos, tai jie nu- 
je. Darbininkų vadovai su- sileistų dar dauglaus, kada 
tiko atšaukti .streiką, kada' prasidėtų derybos. . _ Karė 
valdžia prižadėjo išpildyti stiprina reakciją Rusijoje, 
didžiumą darbininkų reika-_ 
lavimų.

Svarbiausieji tų reikalą- gataį BrOOklvnO

Savaitei
Mėnesiui

Savlenytoee Valetijoee. ne Chicagoj, I 
tpaeta

Metama
Pusei metų ............................. .
Trims mėnesi ame ..................
Dviem mėnesiam ...................
Vienam mėnesiui ...................

Lietuvon Ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ............................. 17.90
Pusei metų ..............................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00

Pingius reikia siųst Pačto Monei 
Orderiu, kartu su užsakymu.

65.10
8.00

Anglijos gelžkelie 
čių streikas.
True tran«iation filed with the post- 
nuuter at Chicago, 111. Oct. 7, 1010 
as reųuircd by the act of Oci. 6, IV 17

vimų yra sekami: valdžia 
turi prieš 31 d. gruodžio š. 
m. padaryti naują sutartį 
delei algų; valdžia turi už
mokėti sulaikytas “delei 
kontrakto sulaužymo” dar-| 
bininkų algas, suaugusiems 
darbininkams turės būt mo-, 
karna ne mažiaus kaip 50 
shillingų savaitėje, kol gy
venimas bus brangesnis, ne
gu prieš karę.

Tai yra stambus laimėji-

ninku energiją kitose indus- gavimu nepersikrikštijo į L. 
trijos šakose ir paskatins vi- K. S., tol jos pinigai negali 
są Anglijos darbininkų kle- įut suvartoti šitam tikslui, 
są prie energingesnio veiki
mo ir politikos dirvoje.

Bolševikai 
nori taikos.

1

True; traiislntion filed with the post- 
masler at Chicago, III. Oct. 7, 1919 
ns reųuircd by the «ct of Oct. 6,1917

Rusijos bolševikų užsie
nio reikalų komisariatas vėl 
paskelbė, kad “sovietų val-

- Be to, L .S. S. Referendumu 
jau net du kaftu buvo nu
tarta statyt namą Philadel- 
phijoje.

Pagalios, tasai suvažiavi
mas nutarė, kad visi jo nu
tarimai “įeina į gale be re
ferendumo patvirtinimo”. 

|Bet tai yra taip-pat priešin
ga L. S. S. konstitucijai, ku
ri reikalauja, kad klausi
mai, paliečiantįs L. S. S. 
tvarkos pamatus, butų riša
mi visuotinu balsavimu.

žodžiu, visa, ką tas dele
gatų suvažiavimas ^Brookly- 
ne tarė yra nelegališka L. S. 
S. žvilgsniu ir neturi jokios 
reikšmės nė L .S. S. kuo
poms, nė nariams.

Tie delegatai atstovavo 
ne L. S. S. ir net ne L. K. S., 
kurios dar nėra, o tiktai sa
vo asmenis. Jie elgėsi visai 
sauvavališkai spręsdami a- 
pie L. S. S. reikalus.

•Jie nutarė įsteigti visai 
naują organizaciją, kuri ne
turi nieko bendra su L. S. S.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos nariai privalo žiūrėti, 
kad ta naujoji organizacija 
nesikištų į jos reikalus. U- 
miausiu laiku turėtų būt su
šauktas tikras L. S .S. suva
žiavimas ir apsvarstyti vi
sus tuos dalykus.

Ką atstovavo dele-

suvažiavime? Apžvalga

bar vadovauja korątiiiiotų są
jungoje, pirma buvo “radikališ- 
kesni“ šitame klausime. Devin
tame LSS. suvažiavime jie buvo
jau pervarę nutarimų, kad rei
kia sąjungiečiams rengties prie 
steigimo naujo Susivienijimo.

KOMUNISTAI IR REFEREN
DUMAS.

Rugsėjo 27 d. Brookly- 
ne susirinko apie šimtas de
legatų nuo 47 L. S. S. kuo
pų. Jie pasivadino “Dešim
tuoju L. S. S. Suvažiavimu”.

Jeigu tai ištiesų turėjo 
būti Lietuvių Socialistų Są
jungos suvažiavimas, tai ji
sai buvo sušauktas nelega- 
liškai, kadangi vieta dešim- 

maV'yp^tinga“."' iško^jim^ lam suvažiavimui buvo pas-

KOMUNISTAI-IR PAšELPINĖS 
DRAUGIJOS.

augšto minimumo algų.
Šis geležinkelių darbinin-

kirta Clevelande, pagal De
vintojo L. S. S. suvažiavimo

kų Strikas buvo didžiausias ""A“1’. Juris.buvo pat- 
darbininkų susirėmimas e- 
konominėje dirvoje, kokį 
kada-nors matė ne tiktai 
Anglija, o ir bent kokia kita 
šalis. Ir jisai buvo labai pa
sekmingas kaip atsiektų re
zultatų, taip ir tvarkingu
mo žvilgsniu. Streikas su
stabdė visus Anglijos gele
žinkelius; disciplina jame 
viešpatavo tokia, kad strei
ko vadovai nutarė net nelai
kyti pikietų apsisaugojimui 
nuo streiklaužių. Per de-' 
Simti dienų streiko neįvyko 
jokių riaušių.

virtintas referendumu.
Bet tasai delegatų susi

rinkimas Brooklyne trečio
je savo sesijoje, rugsėjo 28 
d., nutarė pasivadinti “Lie
tuvių Komunistų Sąjungos 
Suvažiavimu”. Tokios orga
nizacijos, kaip “Lietuvių 
Komunistų Sąjunga”, dar 
iki šiol Amerikoje nėra; to
dėl negalėjo įvykti ir “suva
žiavimas” neesančios orga
nizacijos.

Delegatai, dalyvavusieji 
tame suvažiavime, buvo iš- 

i rinkti L. S. S. kuopų, ir jie 
'kalbėjo apie dalykus, palie- 

Ta tvarka ir vienybė strei Šančius L. S. S.; bet jie kal- 
kininkų eilėse ir privertė bėjo ne kr.ipo L. S. S. atsto- 
valdžią nusileisti. Ji pa-vai ,o ka'o nariai dar ne
matė, kad priešinimąsi dar- esančios ‘ Komunistų Sąjun- 
bininkų reikalavimams strei gos”.
ko nesulaužys, o tiktai pa- j Jie nu arė “perkeisti” L. 
darys baisybes nuostolių ša- s. S. var< j į L. K. S.; bet tas 
lies bizniui. Valdžią nugąs- nutarime > gali turėti lega- 
dino taip-pat ir ddelis kitų f 
organizuotų darbininkų pri- da jį pa virtiną visuotinas 
tarimas.

Geležinkeliečiai tečiaus ir jies to reikalauja L. S. S. 
gi šiek-tiek nusileido, neno- konstitucija. Tokio nutari- 
redami varytis, iki bus išpil- mo 1: ' 3ra.
dyti visi jų reikalavimai. I Toliaus, jie nutarė, kad L. 
Perdidelis užsispyrimas iš S. Sąjungos įstotų į Ko
jų pusės butų sukėlęs prieš nymistų Partiją. Be visuo- 
juos publikos opiniją, nors tino L. S. S. narių balsavimo 
tuo tarpu gal ir butų atne- tečiaus šitas nutarimas irgi 
sęs jiems truputį didesnę neturi legališkos vertės, ka- 
materialę pergalę. Mažu dangi jisąį yra priešingas L. 
nusileidimu jie ne tik palai- S. S. konstitucijai.
kė visuomenės simpatiją sa- Jie nutarė statyti namą

žiavime tarp kitko tapo priimta 
rezoliucija apie pašalpos draugi
jas. Tos ręzoliucijos tekstas 
dar nėra paskelbtas spaudoje 
bet vienas komunistų laikraštis 
rašo apie ją:

Rezoliucijoje buvo nurody
ta, kad Liet. Komunistų Są
jungos nariai gali prigulėti 
tik prie tokių savišelpystės 
draugijų, kurios prie pašelpos 
neprikergia politikos, prie
šingos darbininkų klesos rei
kalams. Kitame skyriuje bu
vo nurodyta, kad tie, kurie 
jau priguli tokiose draugystė
se ar organizacijose, pav., Su
sivienijime Lietuvių Am. ir 
kitose, privalo atkakliai ko
voti prieš politiką, vydami 
ją laukan. Čia kilo smarkių 
ginčų. Tūli draugai reikala
vo, kad visiškai uždrausti 
Liet.. Kom. Sąjungos na- 
nariams prigulėti prie pana-

liškos ve tės tiktai tada, ka

lu. S. S. narių balsavimas,

nurodinėjo, kad daugelis dar
bininkų su šeimynomis pri
klauso prie tokių organizaci
jų, yra jose apsidraudę, nuo 
senų laikų moka apdraudę ir 
dabar, uždraudus jiems pri
gulėti, viskas žus ir jie jau
sis skaudžiai nuskriaustais. 
Negana to, reikės uždraust; 
prigulėti ir prie apdraudos 
kompanijų, kurios irgi užsi
ima politika, priešinga dar
bininkų klesos reikalams ir 
tie draugai, kurie yra ap
draudę savo gyvastį ir įmo
kėję nemažas sumas pinigų, 
priversti bus jų išsižadėti, pa
likdami kompanijoms.

Po ilgų ginčų rezoliucija, 
be pataisymų, likosi priimta. 

Tuo būdu komunistai neuž
draudė savo partijos nariams 
priklausyti S-nui L. A. O iš to 
išeina, kad jie nesteigs naujo 
Susivienijimo. Taigi šitame 
klausime jie užėmė tą poziciją, 
kurios laikyties visuomet patar
davo sąjungiečiams “Naujie
nos.’*

Iš lietuviškų komunistų suva
žiavimo pranešama:

Nutarta, kad L. K. S. su
važiavimas yra aukščiausia įs^ 
taiga ir visi jo nutarimai įei
na galėn^be referendumo už
tvirtinimą.

šitas ^nutarimas reiškia atme
timą tos organizacinės tvarkos, 
kurios laikėsi LSS. per dešimtį 
suviršum metų.

Referendumai tapo įvesti L. 
S. S. 1907 m. trečiame suvažia
vime. Jie buvo padaryti augš- 
čiausia organizacijos įstaiga. 
Referendumai rinkdavo visus 
LSS. viršininkus, Ir net LSS. 
organo redaktorių ir ir adminis
tratorių; jie patvirtindavo arba 
atmesdavo suvažiavimų nutari
mus ir rišdavo visus klausimus 9 
kuriuos įnešdavo tam tikras 
skaičius kuopų.

Vadinamieji ‘*ka!irieji” LSS. 
nariai manydavo, kad referen
dumas tai yra būtinas “demo
kratiškumo“ ženklas, nes jų nuo 
mone, apie viską spręsti privalą 
patįs organizacijos nariai, o ne 
jų išrinktieji viršininkai arba 
delegatai. Tą nuomonę ypatin
gai karštai skelbė J. Baltrušaitis 
(o pirmiaus J. Šukys). “Naujie
nos” gi visuomet kritikuodavo 
ją, nurodydamos, kad referen
dumu negalima tinkamai išrišti 
daugelį organizacijos klausimų, 
ir kad jisai ažuot užtikrinęs de
mokratišką tvarką organizaci
joje, greičiaus duoda progos 
demagogiškiems vadovams va
džioti už nosies narius.

Paskutinių metų praktika pil 
nai patvirtino “Naujienų“ 
kos teisingumą. Viena, 
sąjungiečiai ištisoje eilėje 
simų atsisaką vadovai!ties 
rendumų nutarimais (LSS. su
važiavimo klausime, namo sta
tymo klausime ir tt.); antra 
LSS. vadovai ne tiktai pakreipė įima vaikams dirbti naktimis ir 
sąjungiečių minią į “kairiąją prie nesveikų darbų, 
pusę“, o ir visai iškreipė ją iŠ 
soicalizmo vėžių.

Tad dabar patįs “kairieji“ nu
tarė, pastatyti suvažiavimą aug- 
ščiaus referendumo. Bet šitas 
nutarimas neparodo, kad musų 
šviežiai iškeptieji komunistai 
dabar jau butų ėmę. išmintin- 
giaus suprasti demokratybę. Pa- greso sušaukimu, išrinko sekre- 
darydami suvažiavimą “augš- tore Mary Anderson, 1423 New 
čiausia įstaiga“ tada, kada tame York Ave's Washįngton, D. C. 
suvažiavime tapo nutarta pri
sidėti prie komunistų partijos ir 
perkeisti Sąjungos vardą, jie^ 
faktiškai atėmė balsą sąjungie
čiams šituose svarbiuose klausi
muose.

Pirma “kairiųjų“ lyderiui vis 
šukavo, kad patįs sąjungiečiai 
norį “komunizmo,“ o dabar, ka 
da atėjo laikas nuspręsti tą klau 
simą, jie staigu užreiškė, kad 
Sąjungos nariai čia neturi bal
so; kaip suvažiavimas nutarė 
taip turį būti. Kodėl tie lyderiai 
ėmė bijoties “minios?“

kriti 
patįs 
klau 
rcfe-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed vzith the post- 
innster nt Chicago, III. Oct. 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Z MEKSIKA.

Mexico City. — (Romunistų 
Programas). Meksikos Komu
nistų Partija turi išsidirbusi pro 
gramą. Ji mano, kad prislai-

nuo Meksikos Socialistų Parti
jos. \

Komunistai žada visais budais 
kovoti prieš intervencijų. Esą 
mes skaitome intervenciją di
džiausiu pavoju kaip vienos, 
taip ir kitos šalies darbininkų 
klesai ir dėsimo visas pastan
gas išvengimui kapitalistinės ____
karės. Mes esame užmezgę ar-|s Stebiuosi, kad randasi drau- 
timus ryšius su Suvienytų Vals
tijų komunistų ir I. W. W. ly
deriais tame klausime. Veiki
mo programas jau yra pagamin 
tas ir jį ramia musų draugai į 

šiaurę nuo Bio Grandės. Taip 
dalykams stovint, mes esame į- 
sitikinę, kad intervencija ne

galės įvykti.
^Musų programas užveria taip
gi organizavimą industrinių uni 
jų, kurios veiktų šutai tinai su 
mumis. Mes kreipiame dau
giau domūs į industrinį veiki
mą, negu į politinį, nes indus
trinį veikimą skaitome galinges
niu faktorium darbininkiškame 
judėjime. Musų manymu po- 
itinis streikas įgys daugiau 

reikšmės tik ateityj.
Bus pasiųsta delegatai į Mask

vos Internacionalo suvažiavi
mą.

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

Washngton, D. C. — (Inter- 
nacionalis darbininkių moterių 
kongresas). Amerikos Naciona- 
ė Moterų Unijų Lyga, atsto

vaujanti 600,000 unijisčių^ šau
kia Washingtonan ntetnaciona- 
lį moterų kongresą. Kongreso 
tikslas — labiau užinteresuoti 
moteris industrijos reikalais ir 
nurodyti jų atsakomybę. Kiek 
žinoma, kongresas turės prasi
dėti Spalių 20 d.

Liko išleisti specialiai lapeliai, 
kur nurodoma pilė dalykų, ku
riuos manoma diskusuoti kon
grese. Iš delegačių reikalauja
ma, kad jos pasirūpintų apsi- 
pažiųti su tais daylkais ir butų 
pasirengusios tinkamai svarsty
ti juos. Iš svarbesnių dalykų 
reikia paminėti šiuos:

Moterų darbas: prieš gimdy
mą ir po gimdymui; nakties dar 
bas, ir nesamtariškos darbo są- 

JĮy§QS.
kokio am

žiaus vaikai gali dirbti; ar ga-

8 valandų darbo diena.
Uždraudimas vartoti baltąją 

fosforą degtukų fabrikuose. 
Prieš vartojimą baltojo fosforo 
visų pirma užprotestavo Berno 
Internacionale konvencija 1906 
m.

Komitetas, kuris rūpinasi kon

Altoona, Pa. — (Altoonos dar 
bininkai yra radikališki). Altoo
nos darbininkai prądeda lošti 
vis svarbesnę ir svarbesnę rolę 
darbininkų judėjime. Altoona 
yra didžiausias geležinkelių fab 
rikų centras pasaulyj. Tarp 
darbininkų tolyn, vis labi.au ap
sireiškia nepasitenkinimas. Tuo 
pačiu laiku auga tarp jų ir vie-
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{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KLERIKALAI IR KOMUNIS
TAI

gų, kur dėl vieno-kito “komuni
stų” adresu pasiųsto pašiepia
mo žodžio tuoj įsižeidžia. Jie; 
tur būt, tebemano, kad tie^iau- 
josios mados “revoliucionie
riai 
tebėra musų draugai, tik kito
kiais budais mano atsiekti “ga- 
lutinąjj tikslą“. Visi faktai te- 
čiaus rodo, kad socialistai grie
žtai skiriasi nuo tų naujosios 
mados “revoliucionierių.“ Soci
alistai niekuomet nesigriebdavo 
tokių žemų ir niekingų įmonių 
savo priešams diskredituoti, 
kaip tai daro musų “komunis
tai.” Socialistai visada užgirda- 
vo ir dabar užgina tai, kas vi
suomenei naudos teikia. O kas 

'yra bloga, atžagareivišką, tą jie 
kritikuodavo, stenj|davosi su
mušti faktais. Pav., kada kleri
kalų sukurstyti fanatikai užpul
dinėdavo socialistų ir laisvama
nių susirinkimus, sumušdavo 
kalbėtojus — Perkūną, Bagočių, 
Mockų ir tt.
davo juos, socialistai niekuomet 
nesakydavo, kad ir mes turime 
užpulti jų susirinkimus, jų kal
bėtojus mušti ir tt. Socialistai ši 

1 tuos niekingus klerikalų žygius 
pasmerkdavo, nurodinėdavo, 
kad tai yra žiauru, nekultūringa 
ir kad tuo klerikalai nieko neat- 
sioks. žodžiu, socialistai visuo
met stengdavosi atremti nede
ramus musų atžagareivių pasi- 
mojimus visomis galimomis kul 
turingiems žmonėms įmionė- 
mis.

Visiems žinoma kad klerika- 
lai kaip įmanydami savo pase
kėjams, draudžia skaityti sočia 
listų ir laisvamanių literatūrą. 
Bot dėlto socialistai nė kartą nė 
ra pasakę, kad reikėtų žodžio,

mados
- buvę draugai — dar vis

ir dagi areštuo-

me knygas."
Naujienų skaitytojai jau žino 

kokios ten butą “cenzūros.” Ji 
buvo tokia, kad “komunistai“ 
užpuolė kuopos sekretorių ir 
sumušė jį.

Taigi — kuo čia jie skiriasi 
nuo klerikalų-? Juk ir klerika
lai sumušė kelis socialistus bei 
laisvamanius Ir tų klerikalų 
spaudai—lygiai taip pat kaip 
social-anarkistų organas—tuo
met džiaugėsi.

Bet viename dalyke musų 
“komunistai“ toli pralenkė savo 
“brolius“ klerikalus, būtent: su
galvodami įvairių prasimanymų 
ir stačiai begedingų melų. Del 
aiškumo nupiešiu čia vieną tokį 
“komunistų“ žygį. Kiek laiko 
atgal gavau nuo Laisvės admi
nistratoriaus laišką. Jame be ki
ta rašoma:

“Gerbiamas drauge:—Šiuomi 
pranešame jums, kad Laisvės 
toliau jum>s nebesiuntinėsime. 
Dalykas tame, kad Chicagos vi
si musų laikraščio agentai pra
šo, kad mes jums Laisves ne
siųstame dėlto, kad jus dau
giau kenkiate negu platinate. 
Well, kaip ten nebūtų, reikia 
skaityties su didžiuma. O tai 
dėlto, kad jus ir taip mažai par
duodate

Administracija”
Tatai mane įžeidė, netodel, 

kad dėl to ultimatumo aš turė
čiau kokių nors nuostolių. Man 
gaila tik to triūso ir pinigų, ku
riuos aš kadaise esmi įdėjęs gar- 
rinriafcnas tą laikraštį. O kai dėl
to kenkimo, tai yra stačiai ne
gudrus melas, kurį sugalvojo 
tie “visi Chicagios agentai“. 
Žarijos, kol jos nebuvo 
sulaikę, kas savaitę aš par
duodavau po 70 kopijų. Taigi 
ar ir ją sulaikė, kad aš ken- 
kiaur Sulaikius Žariją tūlas 
sakytam Kairys ir kiti pradėjo 
leisti paskalos, kad “gerd, da
bar tai Aglinskas subankrutys“. 
Tai ve delko jie taip daro, ve, ko 
jie siekiasi! Bet aš tariu pasa
kyti, kad klerikalai iki šiol dar 
nedrįso daryti taip, kaip kad mu 
sų “komunistai“ daro.

Gana, šitoks musų “komuni
stų“ elgimos aiškiausiai rodo, 
kad jie yra artymiausieji ir 
nuoširdžia tįsieji Atžagareivių 
bei reakcijos talkininkai. O iš 
to išvedimas tegali būt toks: so
cialistams skaitytis su jais kaipo 
su draugais negalima. Su jais 
prisieina kovoti kaipir su kibk 
vienu darbininkų klesos priedu.

— J . B. Aglinskas.

RAŽAI. T

suvaržyti. Taigi jie pripažįsta tą 
teisę ir patiems socialistų prie
šams. * Kodėl? Tai dėlto, kad 
jie yra tos klesos žmonės, kur 
kovoja prieš visokią priespaudą 
ir naudojimą. Jie mat žino, kad 
musų priešai savo argumentus 
remia tik brutale spėka, o mes 
— gyvenimo tikrenybe. Ta 
nuomonė man visuomet patikda 
vo ir aš jos laikausi dar ir šian
die.

Bet ką daro naujosios mados 
“revoliucionieriai,“ musų “ko
munistai?“ Ar ir jie pripažįsta 
žodžio, susirinkimų ir spaudos 
laisvę? Nieko panašaus! Musų 
“komunistai” yra tikriausia lie
tuvių klerikalų kopija. Jie elgia 
si lygiai taip-pat kaip klerikalai 
Socialistų kalbėtojus ir veikėjus 
jie kolioja daug aršiau negu pa
tįs atkakliausieji klerikalų 
samdiniai. Jie apstoja svetainių 
duris, kur socialistai prakalbas 
laiko, ir atkalbinėja žmones, 
kad jie neitų svetainėn. Ne gana 
to. Jie vaikšto po privačių as
menų butus ir atkalbinėja žmo
nes, kad jie socialistiškų laikra 
ščių neskaitytų. O ten kur turi 
galės, patįs stengiasi juos už
gniaužti. Rašantįs šiuos žod
žius kartą turėjo progos daly
vauti LMPS. III rajono prakal
bose. žinomojo “sekretoriaus 
vertėjo“ moteris, pastebėjusi, 
kad literatūros platintojas turi 
pasidėjęs ant stalo “Proletarą,“ 
tuoj prišoko ir pakišo jį po kito, 
“komunistiško“ laikraščio, o li
teratūros platintoją — iškolio- 
jo. Pagalios, kam dar nežino
ma, kaip tie “komunistai“ ko
vojo su Cbicagos lietuvių socia
listų dienraščiu Naujienomis. 
Jie darė ką galėjo, kad žmo
nės atkalbinus, kad musų dien
raštį, pasak jų, “į ožio ragą” 
suvarius.

Taigi — kuo jie skiriasi nuo 
klerikalų? Gal tuo, kad jie so
cialistų ncužpuldineja? Neapsi
rikite. Pasiskaitykite Brookly- 
niškį socialanarkistiį organą už 
rugsėjo 30 (nr. 13). Ten ve kaip 
pasididžiuojama: “... .netoli 
durų butą bolševikų, kurie e- 
nergingai pasirengė apgint kuo
pos turtą, ir tą grigaitinį fana-

Tarė brooklyrilškė Laisvė:
“Musų tautininkai dabar 

sakys, kad įvyksta D-ro Šliu
po idėja apie uniją su Lat
vija flus Estonija. Juk pas 
Šliupą ta idėja buvo pavirtus 
į idee fix, kaip sako francu- 
zai”.
Teko girdėt sąmojingų lietu

vių fdaneuziškai kalbant dar 
geriau, negu Laisvės franzucai:

— Žiūrė, mušė varlė patve
rė.

Kad darbininkai ištikrųjų yra 
pasirengę stoti už savo teises 
parodo jau tas faktas, kad Cent
ro Darbo Unija išnešė rezoliuci
ją, kurioj įmerkiama valdžios 
pasielgimas su Jame^ H. Mau- 
rer, Pennsylvanijos Darbo Fede
racijos prezidentu. Maurer vi
sai jau buvo pasirengęs važiuo
ti į Europą studijavimui tenykš
tės pensijų sistemos, kuomet vai 
džios departamentas sulaikė jo 
pasportą ir tuo budu neleido 
jam išvažiuoti.

Rezoliucijoj sakoma, kad ta
sai pasielgimas yra “didžiausias 
įžeidimas valstijos darbinin
ku”. Be to atkreipiama Jomą 

paaiškinti, dėlei kokios priežas-
kant to programų bus gailina į lQ faktą, ka'4 nepasirūpinta net 
daug nuveikti darbininkųlabui. ’

Komunistų Partija prisidėjo iiclėidžtaina Maureriiui va- 
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daug nuveikti darbini nkųlabui.

prie Trečiojo Internacionalo ir 
dabar bando užmcgsti ryšius su 
kitų šalių komunistų partijomis 
arba kairiojo sparno socialistais. 
Meksikos komunistai nenori da

žinoti Europon.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas!
U7 H. Deirborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

rikos Darbo Federacija ir mano, 
kad I. W. W. yra geriausi dar- 
bininkapns organizadija. Tai 
buvo svarbiausi priežastis, de
lei kurios komunistai atsimetė

Vecta visokius reikalus, kaip krifnirialiikttOSC 
taip Ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumontus ir paplotas t

Namų Ofisas t
9123 S. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drovsr 1810

PAS musų bolševikus galima 
gauti visko po truputį: sociala- 
narkizmo, aidoblizmo, klerikali 
zmo, gompersonizmo, grikštiz- 
mo ir dar ko nors daugiau. Bet 
socializmo tai nė už jokius pi
nigus! Turbūt jie yra nutarę su
deginti jį kartu su... “buržuazi- 
ška literatūra”

GAL bus leista pastebėti, kad 
laikraštį negalima leisti vien iš 
pardavinėjamų šėrų. Be jų 
dar reikalinga turėti skaitytojų. 
Darugai social-anarkistai, mel
džiu nesupykti. Tai ne dėl jū
sų: toks dalykas, kaip gaudy
mas “pilkųjų-margųjų minių,*’ 
jums peržemas darbas. Ar gi 
ne?

ANDAIS Bostono “brodvei” 
mačiau plaukiojant lietuvišką 
Karosą. Žmonės, mačiau, kai 
ką tai žuvytei davė ir prašė jo 
pasimatyti su jų giminėlėmis ir 
susiedais ten už — “balos.” Bet 
kad “bala“ labai plati, o Karo
sai sausumos nemėgsta^ tai ka

ži nk uo ta kelionė užsibaigs. Ne* 
noriu būt pranašas, bet dar kur 
tą sakau “kažinkuo“...

—Raulukas.

labi.au
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kvitos tiems, kurie užstate Uio, 2:30 vai. po pietų. Wickcr! 
kaucijų. Kvitos yra padarytos 
formailškos ir užvardintos: 
“Roselando Lietuvių Darbinin
kų Svetainės Statymo Korpora
cija’’. Kurie kreipsis prie pub
likos su tokiomis kvitomis pra
šydami, kad pirktumėt bendro
vės šėrų ir kad taptumėt bend
rovės dalininkai, žinokite, ka$ 
tie žmonės yra po kaucija ant 
penkių šimtų dol. ir yra įgalio
ti Bendorvės Valdybos.

Nutarta, kad bendrovės pini
gai butų padėti į bankų ant tri
jų kasierių vardo. Pinigai turi 
būti padėdami per kasierius į 
bankų sykį į savaitę. Pinigus 
nutarta dėti į State Bank. Kam
pas 115 gat. ir Michigan avė. 
šėrų pardavėjai turi priduotiTa- 
sierianis pinigus vienų sykį į 
dvi savaites . Jie daugiau nega
li laikyti prie savęs pinigų kaip 
$‘450. Revizijos komitetas tu

ri peržiūrėti Bendrovės stovį, 
vienų sykį į dvi savaiti, ir kiek
vienų draugijų delegatų susirin
kime, turi išduoti pilną atskaitų. 
Valdyba pranešė, kad viešos agi 
tacijos prakalbos įvyks utarnin- 
ke 7 d. spalio (Oct.) 7:30 v. v. 
J. Stančiko svetainėje 205-7 E. 
115-th st.; Kalbės advokatas K. 
Gugis. šėrų pardavėjai, kaip tik 
gavo kvitas, tuoj pradėjo par

davinėjimo darbų, ir ant vietos 
pardavė po kelis šėrus. Nes ku
rie žinojo, kad jau pradės par
davinėti serus, buvo susirinkę ir 
lauke, kad nusipirkus. Keli pir
ko jau net dešimtį šėrų; po pen
kis; po tris. O, kurie pirko po 
vienų, beveik visi pasižada pirkt 
daugiau. Taipgi svetaines staty 
ino Bendrovė priima Liberty 
Bondsus už pilnų vertę.

Šios apielinkės lietuviai, trum 
pu laiku susilauks nuosavos 
svetainės. Gerbiamieji, kurie 
manote pirkt šėrų, pasiskubin
kite; juo jus greičiau nuspirksi- 
te šėrus ir tapsite dalininkais 
Bendrovės, tuo mes greičiau įsi
gysime Darbininkų Nuosavų Na- 
inų.

Bendrovė® rast. A. Grebelis.

Lietuviu Rateliuose
Rengia dideles prakalbas.
Ketverge, 9 d. spalio, 8 vai. 

vakare, L. S. S. 22 kp. (jieror- 
ganizuotoji), Meldažio svetainė 
j e, rengiu svarbias prakalbas. 
Kalbės d. P. Grigaitis, Naujie
nų reduktorius. Visiems jail se
nui žinomu, kad d. P. Grigaitis 
yra geriausis Amerikoje socia- 
listas-kalbėtojas. Taipgi socia- 
listas-teoretikas ir rašytojas, 
l’žtat jo prakalbų girdėti, visuo 
mot yra naudinga, nes iš jo pra
kalbos daug galima pasimokin
ti. Todėl visi, kurie nori pagilin
ti is sustiprinti savo žinojimų 
apie socializmo mokslų, lai at
silanko į šias prakalbas.

bet į mane geriausių įspūdį da
rė p-lės Onos Rudauskaitės so
lo ir Vytauto Brie.duko “Paukš
tužėli.Tai buvo tikrosios vaka 
ro pažibos. Gerai tbunavo ir 
jaunosios panelės Eleonora ir 
Sofija Jasinskaitės, ir vyrų kvar 
tetas.

Žmonių buvo gana daug, ne
veizint dagi to, kad diena buvo 
negraži ir daugelis tur būt bi
jodami lietaus, neatvyko. Bet

puikių progų: tokių koncertų 
mat nevisuomet tenka išgirsti.

— Vienuolis.

ROSELAND
Roseland Liet. Darb. Svet. 

Stat. Namo Bendrovės, Draugi
jų deelgatų susirinkimas įvykęs 
24 d. rugsėjo Aušros kambariuo

Vakaras.
Praeitą nedėlios vakarų 

dažio svetainėje Daktaro Vinco 
Kudirkos Draugija surengė šau
nų pramogų vakarų pažymėji
mui 10-tinių draugijos gyvavi
mo sukaktuvių.

Kaipir buvo tikėtasi —• Vaka
ras darė ytin malonų įspūdį. Pro ..............................
gramas nors ir neperilgiausis, sakius M. fitėniui, į jo vietų iš- 
bet užtaigi buvo gyvas, patrau- rinktas Stanislovas Šimkus.
kiantis. Visas programas, iš- Kasierius sutiko užsistatyti

Mel-
gija sv. Petro ir Povilo prisidė
jo prie Bendroves, nutardama 
pirkt bendrovės šėrij už tris 
šimtus dolerių ir išrinko tris de
legatus atstovaut draugijų.

Ik'legatai nutarė, kati bend
rovės kasierius butų po kauci
ja (Bonsų) po penkis tūkstan
čius dolerių kiekvienas. Atsi-

Park svetainėje, 2040 W. North i 
avė. Tikslas šio susirinkimo: ( 
išdirbimas plano organizacijai 
ir propagandai Cook pavietė; 
gavimas daugiau narių Partijai; 
gavimas daugiau prenumerato
rių “The Chieago Socialist”; or
ganizavimas ir propaganda in- 
dustriališkain uniouizmui ir su
vienijimas darbo visų kuopų 
ir pavieto organizacijų.

Kalbėtojai šio vakaro bus: 
dd. Oliver C. Wilson J. L. Eng- 
dahl, A. Dreifuss, H. Askeli ir 
kiti.

Į svetainę bus įleidžiaųii tik 
Socialistų Partijos nariai; vusi 
turės parodyti narinę mokesčių 
knygelę. Lietuviai socialistai 
(perorgan izuotie ji) privalėtų 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
išgirsti) kokiais naujais budais 
Socialistų Partija dabar varys tų 
smarkių agitacijų.

kiantis. Visas programas, iš- Kasierius sutiko užsistatyti 
skiriant D-ro A. Montvido kai- kaucijų. Taipgi šėrų pardayė- 

: dainos, muzika, dai-1 jai sutiko užsistatyti kaucijasbų, buvo 
nos dainos. Ir visos parinkti- (Bonsus) po penkis šimtus dol. 

kiekvienas. Neįtarta surengti 
viešas agitacijos prakalbas. Pra-

Laisvės Bondsus
M«. »IH, S500, iF 11,000.

Krause ValstijinisTaupymo

1341 Milwaujke« Avė., 
laikas atdaras subatomis iki S 

Arti Paulina gat.
'■uitas virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

▼ai.

HOFFMANO 
MOKYKLA

prirengs jus Kolegijon trum
pu laiku. Mes taipgi turime 
klesas anglų kalbos, kur jus 
galite išmokti anglų kalbą nuo 
prityrusių mokytojų. Dr. A. 
Montridas mokina pas mus 
lietuvių gramatikos klcsą.
ATEIKITE ŠI VAKARĄ pasi
žiūrėti.
1537-39-41 North Robey St. 

Arti Milwaukee Avė.

/r

dybai.
Padengimui lėšų orgnizavime 

bendrovės vakaro rengimo ko
misija pranokė, kad vakaras 
įvyk® 30 d. lapkričio (Nov). K. 
of P. sv. 11037 Michigan avė.

Taipgi patėmyta, kad Naujie
nų 217 numeryj įvyko klaida 
kur yra pasakyta L. M. P. S. 

Į 25 kp. pasižadėjo pirkt bendro* 
j vės Šerų už $100.00 dol. O, turi 
būti už $50.00. Taipgi L. S. M. 
Batelis pasižadėjo pirkti bend
rovės šėrų už $150,00. O, turi bu 
t i už $50.00.

Spalio 1 d. Aušros kambariuo 
se įvyko minėtos bendroves val
dybos susirinkimas: kasteriu, 
šėrų pardavėjų, revizijos ir tei
sių komitetų. Kasieriai: Anta
nas Eikzbigelis ir Stanislovas 
Šimkus užsistatė kaucijas (Bon
sus) po penkis tukstaončius dol. 
Jonas Varenkojis pranešė, kad

Jie nepakenčia... 
radikalų.

Bet Chicagos Darbo Federacija, 
turbut, pakęs.

Esama ir tokių, keistybių. Pra 
eitų nedėldienį Chicagos Darbo 
Federacijos susirinkime buvo 
pasiūlyta išvyti iš Chicagos Dar- 
tfo Federacijos... radikalus, 
Pasiūlymą įteikusi Internatio
nal Meat Cutters unija per savo 
sekretorių, Dennis Lane. Savo 
kalboj jis nurodęs, kad Federa
cija turinti atimti delegato tei
ses 20-čiai delegatų iš Stockjar- 
dų Darbininkų Tarybos. Jie 
esu — radikalai. Tarpe tųz“ra- 
dikalų“ priskaitoma ir žinoma- 
sai Chicagos lenkų darbininkų 
organizatorius, John Kikulski. 
Kilo stiprus susirėmimas. “Lo
ja Ii škasai“ Lane mat reikavo, 
kad tie delegatai butų “tupjaus 
atstatyti.“ Susirinkusieji te- 
čiaus nutarė atiduoti klausimų 
Pildomajai Tarybai. Manoma te 
čiaus, kad pasiūlymas bus at
mestas, kadangi jis perdaug

m--‘     . .    u-»«.»»«<»•■< «Muwt. .1 -• •»* ..

|S’iwol'ilr Savo Al j. ĮLiaudies Kursai £;... 
4;<

Ta šiame momente naudingiausia įstaiga prasidės pėt- 
nyČioje, spalio 10 d. 8 vai. vakare ir bus pelnyčių vakarais 
ir nedėldienių rytais.

Henry J. Schnitzer State Bank
'•velijant Suvienytų Vabtijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

Via, nes ji reikalinga kiekvienam, išlaiko prisirašyti, 
\ kad paskutinę dienų nesu trukdžius lėkei jds.

Visada galima prisirašyti 
AUŠROS MOKYKLOJE

3001 So. Halsted St.
Nuo 1 vai, po pietų iki 10 vai. vakare.

šios mokslo šakos bus išguldomos kursuose:
1) VISUOTINA ISTORIJA

2) POLITINĖ EKONOMIJA
3) KULTŪROS ISTORIJA
4) VALSTYBĖS IR VALDŽIŲ FORMOS.

Kursų organizatoriai: K. Augustinavičius, A. Lilis, 
Gugis, P. Grigaitis, K. Jurgelionis, M. Jurgelionienė, 
Miszeika.

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

Gydymas visų akių, ausų, no
sie* ir aerkles ligų. Po priežiūra 

specialisto. U- 
tnrninkais ir pčlnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So.,Ashland Av*, Chieago. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čioe lubos, viri Platt’o aptiekos
• Tėmykito i meno parašą. • 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto Iki
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto ild 13 valančiai dieną.

i

dėjo padaryti taip greitai, kaip

Svarbios Prakalbos
Rengia L. S. J. L. 1 kuopa

Ketverge, Spalio-Oct. 9, 1919
MILDOS SVETAINĖJE, 32 gat. ir Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų
Kalbės d. A. ANDRULEVIČIUS ir Dr. A. MONT- 

VOAS.
Kviečiame visus draugus ir drauges atsilankyti 

į šias prakalbas. Kviečia KOMITETAS.

Parsidavusioji kapitalis
tams spauda

Fitzpatrickas persergsti strei
kininkus.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime, spalių 5 dienų, vy
riausias plieno darbininkų strei
ko vadas, John Fitzpatrick, dar 

riai, kurie Nutinka būti ir toliau kartą persergėjo organizuotuo- 
socialistaisį privalo padaryti sa
vo kuopų susirinkimus, surinkti 
visas narių mokesčių knygeles, 
nuvežti . S. P. Cook pavieto ofi
sų ir užrekorduoti. Jokių naujų 
aplikacijų arba įstojimo mokes
čių nereikia.

2. čarteriai pasilieka tie pa
tįs geri, kokie pirmiau buvo; 
taipgi ir kuopų numeriai tie pa-

Lietuviams socialistams 
Cook Paviete.

Su baloj e, 4 d. spalio, nuva
žiavau į Socialistų Partijos 

Cook pavieto ofisų ir patyriau 
štai kų:

1. Visi buvusieji L. S. S. na- “•t • a • 1 1 i • • <1*

3. Jei ex-socialistai, dabar ko
munistai, nenorėtu duoti čarte- 
rio, perorgainzuotoji L.S.S. kou kuoja liet 373,000 darbininkų. v 
pa gali jei nori patraukti juos 
atsakomylien. O jei čarleris bu-

»

meMžiamt krodptin ųme 

Henry J. Sclinitzer State Bank 
141 Wa«hmgton Street, New York, N, Y

VHNRA119M ■MBSTKUOTAK actas APT1KK0HIUS ANT SBlDearOMNl
vyrams ir

Akl«t*t aulu* rfcBiMM mb a.H Ir aS- 
SISabr* rtaa«MM» m» b 

Prlto^kMM aklatm aMfice 
Atmfnhtt: G«Itot Mrrffira.
*«i, *lti< •ktmSSJtmM. ■SrilktatM Ir 
tt. yra rainiai* |vairhj Haų, irarlM s*. 
U hutl pralallntoa akinių pritaky- 
tnn. Iltrrlmaa oM/ka, lai parili ar 
rkauda ak h. Jai Joo raudonos. Jai gal
va »opa, Jai blogai matai, Jai akla stlp- 
r ta, net^-k Ilgino, a ft«*kok pafalbot 
aptiekei, kur IdakrtenanB pritaikoma a* 
kiniai uidyks Atmink, kad mm kol- 
na n, vrarantuojam akiniu* ir kiaktia 
nam gerai prfrenkam.

S. M. MKSIROFF, Skapertaa Optika*
Jei Jų» aorsate ir reikalaujate patarimo arba raietų, ateikit pa« maae. AI borau ap- 
tiekoriua Rusijoj riri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Al duodu patariama DYKAI. Gaila 
padaryti bile kokius ruaiikua valetus. Ai rekomenduoju tik GBKUfl daktaras. Al ma 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chieago, III.

Dr. A. t. Blumenthal
SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

ir gvarantuoja

D] _____ . -- . ■ - -

AKIŲ SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
Ihalmometer. Y- 
patinga doma at 
Kreipiama i vai- 

i 9 ryto iki 9 yak.
4649 S. Ashland av. kam p.47 at.

patinga don 
Kreipiama i 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 aL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas. chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias Ir ehroniikas tisas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 1M5 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.»KMMU

i?

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

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
H 2221 So. Kedzie Avenueu. van r^aing; VaE Jw-3.7_9 p0 pietu s/

Pranešu Visiem
Kad Salote Stoinach Bitters yra: 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę Jei kiek
vieno, katras lik jaučias vidurių ne
sveikatą, skauda po krutinę, vidų-j 
rių užkietėjimą, skilvio nedirbima 
neskanaus atsirūgimo neturint ape
tito, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Sahites Stoinach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos

sius plieno industrijos darbinin
kus. Jisai užreiškė, kad didla- 
pių skelbiamosios žinios apie 
darbininkų grįžimų darban e- 
sančios perdėm melagingos. Tų 
molų daugiausia skelbia Pitts- 
burgo dieraščiai. Diena iš ide- 
nos jie bubnyjų, kad darbinin
kai grįžtų darban ne šimtais, ale 
tūkstančiais. “Bet streikininkų 
skaičius praeitą savaitę pašoko 'ęa.oo, 4>bonkoš.”$5.25,’<i>’ bonko’s”$7.5() 
net 33 tūkstančiai“, pasakė i 12 bonkų SĮLOI). 
Fitzpatrickas. Viso dabar strei-

Cliicagos dislrikte streikas 
einas kuopasekmingiausia.

Dr. 1. E. Makaras
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo vietą į numirusio 

DR. I). J. BAGOčIAUS ofisą Ro- 
sclande, III. Praktikuos tarpe lie
tuvių šinr'c mieste ir apielinkėse.
Ofisas: 10900 So. Michigan Avė.

Telefonas Pullman 342 
Roscland, III. \

Rezidencija: 4515 So. Wood 
Telefonas Yards 723 

Chieago, III.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
, Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

St

F L UŽE N Z A 
šita liga, kuri tiek gyvasčių paėmė, 
vėl yra musų tarpe

APSISAUGOKITE!
Ateikite pas mane, suteiksiu nemok 
amų patarimų. Neatidėliokite.
Jei turite slogas Nosies, Gerklės, ar bronchinių 
takų tai jus lengvaigalitc užsikrėsti Influenza, 
Pneumonija, Džiova, ar skilvio ligomis, nuo ku
rių galite visai nepasve»kti.

Mano gydymas neleidžia plčtoties ir gydo Influenzą ir jos blogas 
pasekmes. Ištirkite mano gydymą plaučių klinties.
Aš esu specialistus nuo visokių ligų Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Plaučių.
Aš atitaisau
Aš prirenka

žvairas akis vienu atsilankymu, 
akinius tinkamai. X Spinduliais egzaminavimas.

Tel. Rami 2066
W. M. LAWHON, M. I).

35 So. Dcarborn St., Imk kcdtinę iki 3-čio augšto.

išduos kitų tokį pat čarterį.
4. Narių nu^esčiai S. Parti

jos Cook pavieto - 20c. mėne
siui. Gal būt, kad ir kituose val
stijose yra panašus mokesčiai.

Vadinasi, dabar naujai peror
ganizuotiems LSS-gos nariams 

• reikės mokėti gal 5c. mėnesiui 
i į kuopos iždų, o vėliau, gal rei- 
j kes ir centrų turėti; vėl reikės 
; šiek-tiek mokėti. Bet kol-kas
L.S..S. nariai dabar tik mlokes 
20c. Socialistų Partijai Cook 
paviete.

Kitų kolonijų LSS. nariai tu
rėtų ūmai perorganizuoti savo 
kuopas ir vėl skleisti socializmo 
maksiu darbininkų miniose ir 
organizuoti juos 
Partijų.

VYRAS REIKALAUJA REN- 
DOS.

P-nia P. Brysk policistui sa
ko: “Eik ir pasimatyk su mano 
vyru. Jis nori, kad aš mokė
čiau jam vendų, kaip ir kiti gy
ventojai. Aš palioku savo 3 vai
kus namie ir einu dirbti valgyk 
lon. Bet aš negaliu uždirbti 
tiėk, kiek jis nuo manęs veika- 
latij^ rendos. Jis išmetė mane 
lauk4’. Brysk įsitikinęs, kad jis 
turi pilnų tiesų reikalauti ren
dos nuo savo draugėsrpačios. 
Policija įieško jo.

1 ------ ------------

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduolė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek 'reikalaunal 
tai prisiusime dėl tamistų.

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

SALUTE MANUFACTURE
P. A. BALTRANAS C()„ 

616 W. 31st St., Chieago, III.

PRISIŲSK SAVO ADRESĄ
Amerikos Lietuvių Adresų kny 

gai. Šita knyga bus išsiuntinėta į 
visas dalis Lietuvos. Taip kad Lie
tuvoje tavo giminės ir pažjštami at
vers šitą knygų ir žinos, kur jus 
gyvenate, ir tokiu budu galės susi
žinoti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, at
sakymui .dėkite 2c. krasos ženklelį. 

STRUPAS and CO.
92 \Varxvick St. Newark, N. J.

—A. ž.

APSKUNDĖ.
W. Mendelsohn, 
avė

2925
pasakė teisėjui

Telephone Boulevurd 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan St. Cidcggo, UI.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.
S. P. narių susirinkimas.

Gcnerališkas Socialistų Parti
jos Cook pavieto narių susirin-

P-nia
Prairie 
l'ray, kad jos vyras uždirba į 
savaitę $100, bet ji negauna nuo 
jo nieko maitinimui savęs ir kū
dikio. Teismas paskyrė jai 
$16 į savaitę ir vyras turės mo
kėti.

DIDIEJI PINIGŲ MAIŠAI 
REMI Ą TAUTŲ SANTARVĘ.
Senatorius Iliram W. John- 

sonas, kuris vakar naktį čia bu
vo sustojęs, pakeliui į Portlan- 

, padarė viešų užreiškimų bu-

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

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

vakare Phone Canal 257

tent:(jogei be nuoširdžių tautų 
santarvės rėmėjų, esu varoma 
gerai organizuota ir apmokama 
propaganda, turinti tikslo iš
šaukti žmonyse pritariamų j į šen. 
limentų. Tatai darų didieji pi
nigų maišai — iš užsienių.

Vynuoges, Vynuoges!
Vynuogės valgymui, vaisių koše 

lei ir kitoms naminėms vartonėms, 
Cal i forui jos, Ncw Yorko, Michiga- 
no kas kokiomis apšlimis nori gur- 
heliais, krabelemis ar vogonais. Tel. 
Mein 2835. Klausk Dan Coyne'o.

, Coyne Bros.,
119 So. \Vater St. Chieago, III.

PlunksnoS
Jaunų žąsų 79c. svaras.
Pusiau su pūkais 81.39 svaras.

Geriausi pūkai 81.69 svaras.
BECKC DEP. STORE. 

3323—25 Sb. Halsted st.,

Vyrišky Drapanų Dirginai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru ir Taiki
nu neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir ©verkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

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

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

kol prieš ateinančią Žiemą nepakilo 
kainos. x

Mes užlaikome tajpgi pilną sande 
B nežymiai vartotų siutų ir over 
kutų $8.50 ir aukščiau.

FuB dress, tuzedo, frock siutai. 
Ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

S. GORDOK, 
1415 So. Halsted 8L Chieago. UI 

įsteigta 1M3

Rcz. 933 S. Ashland Bivd. Chieago
Telephone Ilaymarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephoae Yards 5032

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chieago, IIL
Ofiso Tel. RouJevard 160

Rcz. Tel. Seeley 420

Phonc Pullman 621
DR. LEWIS H. L1PPMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-------------- ofisai -...- - ----- -
319 Kenainglon Avenue 
10737 So Michigan Avė. 

Kalbu lietuviškai

(Seka ant 6 pusi.).

Tclephone Yards 5834

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

iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chieago. .
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P-nia O’Brein, 811 
avė., kaip tik išgirdo, 
mas sprendė, kad važinėjimas 
gatvekariuis bus vėl po 5ę. tai 
ji ir nemokėjo daugiau. Konduk
torius pareikalavo nuo jos 7 c., 
bet ji daugiau nedavė kaip 5c.; 
konduktorius išmetė ją iš karo 
lauk. Ji nuėjo teisman ir bus 
liudininku prieš karų kompani
ją I

Aidim 
kad teis

Tokiu budu mes buvome pri
versti organizouti Ciceroje Lie
tuvių Liuosybes Svetainės Sta
tymo Bendrovę, ši Bendrove su 
si tvėrė iš karto net iš šimto Še
šiasdešimts keturių narių, išsi
rinko penkioliką atsakančiau- 
sių Direktorių tvarkyti Bendro-1 į1?p",'1 
vės reikalus. Visa vaidyba yra 
po kaucija.

Taigi, garbus Draugai, mes 
jausdami, kad jus suprantate

PAKELS RANDAS.
Automobilių savininkams ap

reiškiama, kad už laikymų auto
mobilių jie turėsiu daugiau mo
kėti. Kur pirmiau už g a rage jie 
mokėdavo $12, dabar turės mo
kėti $18.

APVOGĖ BEMIEGANT.
R. Denison, prezidentas Au

to Sales kompanijos, raportavo 
policijai, kad jis belaukdamas 
traukinio La Šalie stotyj, atsi
gulė ant suolo ir užmigo. Tuom 
tarpu nežinomi žmonės išėmė 
jam. iš k i še niaus $2,800.

lovos TamnŠcvskienės, po pirmu 
vyru Kniukštieliė. Daug kas ją pa
žįsta. Ji mėgsta su visais šnekučiuo
tis. I'ina gatve sulinkus, į žemę žiū
rėdama, lyg ko jieškodarna. Ji yra 
tikėjimą pametusi; nepriklauso nei 

I prie bažnyčios, nei prie laisvųjų. 
Pirmiau gyveno Pondsvillėj, Mich. 
maino.se, paskui kituose miestuose: 

| Indiana Ilarbor, Ind. Philudeiphi-
, Pittsburgh, Pa, Detroit, 

Mieli., Rockford, III. ir kituose mies- 
i tuose. Prasišalino nuo manęs rug- 
įpjučio 28 d. šių metų, išsiveždama 
su savim visus rakandus, nepalik
dama nei vieno krėsliuko kur atsi-

- _ . - - įsėsti ir 200 dolerių. Meldžiu draugų,
tos Bendrovės reikalingumą, at jei kas žinotų apie ją duokite man 
sištiukiamle i jus, kad prisidėtu- ■ žinoti. Už tikrą adresą aš duosiu 

. - $10 dovanų.
mėt prie minėtos Bendroves pir , jO|.; TAMAŠEVSKIS,
kdami serų. Šerai parsiduoda 669 XV. lltb St., Chicago, 1)1. 
po dvidešimt penkis ($25) do-;
lerius vienas. Y pa ta bei organi
zacija gali pirkti nuo vieno se
ro iki keturiasdešimts šėrų.

Malonus Draugai, jeigu jus 
arba jūsų organizacija neišgalė
tumėte nupirkti nors vieną Šerą, 
tai gal nors paimsite pardavinė
ti kitiems.

Tikrinės, kad jus neatmesite 
musų atsišaukimo, už ką iš kai 
no tariame nuoširdų ačiū.

Del platesnių žinių kreipkitės

PA.I IEŠKAU savo pažįstamos Pau
linos Pugžlytės, ji paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Vabalnin
ku parakvijos, Sodos Daržių; 3 mė

liai atgal gyveno Bostone, Mass.
SleldŽiu atsišaukti adresu:

Ona Tarvydaitė—Kikilienė 
1712 So. Nowberry Avė., Chicago.

PA.HESKAU SAVO brolių Jono, 
i Vincento ir Stanislovo 'l'oleikių, ir 
i dvieju pusbrolių Jono ir Kazimiero 
Stančikų. Pusbroliai gyveno Jndia- 

; na Ilarbor. Imt. broliai gi gyveno 
anie Nesv Yorką. Rroliai paeina iš 
Kauno gub., Rastinių pav. 'Pauragės 
miesto. Duosiu gerą dovaną, kas 

praneš man ju adresus.

Sears Roobuck & C®, Sears Roebuck & Co

CALUMET HOTEL BARBĖK SHOP
Turi būt parduota greitu laiku ši

ta Batberšapė C, 1 Intel, 180j S. XVtt- 
bash avė. S. E. kampas 18 st. Geriau
sia transportaciju iš visur strytku- 
rlal ir elevatoriai prieina,. Parsiduo
da iš tos priežasties, kad savininkas 
serga. Geriausias biznis, pritaisvmas 

gražiausi paveikslai. Kaštuoja 19 
šimtų, o bus parduota už 13 šimtų. 
Priims bile kokias išlygas. Klauskit 
savininko MARTIN BLUJUS.

SIUNTIMO SKYRIUS

MERGINŲ
ir

MOTERŲ
VALANDOS 8:00 iki 4:45 
SUBATOMIS IKI PIETŲ

REIKALAUJA
JAUNŲ VYRŲ

prie
Darbo musų prekių 

skyriuje.

PARDUODAMA sankrova — ciga
rų, cigaretų, saldainių, visokių smul
kmenų ir smulkių valgomų daiktų. 
Gera vieta. Parduodama (tel ligos. 
Kreipkitės pn. 1044 XV. 51 St.

LIGOS DAUGINASI.
Pradžioj rūgs, mėnesio rapor 

luotą buvo sveikintos departa
mentui 210 susirgimų difterija, 
o pabaigoje to mėnesio, susirgi
mų jau buvo 339. Sako, kad 
privatiniai ligonbučiai negali 
užsilaikyti, nei ligonių priimti. 
Manoma daryti kolektą, kad 
palaikius ligonbučius, kad ligo
nius butų kur gydyti. Influen- 
za irgi pardeda siusti smarkiau. 
Raportuota 38 nauji susirigimai 
į 21 valandas.

1219 W. 131 h S t.. Chicago, III.Su draugiškumu, Direkcija.
Kaucijos. p.\jiešKAU SAVO švogerio Kazi-

\V. J. Butwilla, pirm. jmiero Rabačauskio, Kauno gub. ir
.pav. Pakrustėlių kaimo, Surviliškio 
parapijos. Pirmiau gvveno Chica- 

Įiio.ie, .lis pa’s ar kas žinote praneš- 
I kitę, nes turime svarbu reikalą.

V INC""---- -- ------------------
910 3rd St

Geros sąlygos dabar siūloma 
energingoms merginoms ir mo
terims, kurios nori išmokti dar
bo, reikalingo siuntimo Skyriuj

Darbas susideda iš suvynio
jimo ir surišimo pundų, svėri- 
nio pakelinio pašto užsisakymų 
ir t. t.

LENGVI DAIKTAI
IŠPILDYMAS UŽSAKYMŲ
SUVYNIOJIMAS IR
SUPAKAVIMAS DAIKTŲ

GEBA MOKESTIS, PUIKI 
PROGA PAKĖLIMUI.

8:00 iki 4:45 SUBATOMIS 
IKI PIETŲ

$1,000

4847 W. 11-th St. 1,000 
\V. Stankus, nut. rast.,

1333 So. 50-th CCt. 1,000 
B. Tum-avičia, f i n. rast.,

1329 So. 50-th Ct. ..2,000 
T. Bartkus, kasierius,

2001 S. 48 th Avė. 10,000 
A. B. Liutkus Korespondentas.

Pranešimai

Beloit, Wis.

JIEšKO darbo

PASTOVIOS VIETOS
PRITYRIMO NEREIKIA
GEROS
PROGA

ALGOS. ' 
PAKĖLIMUI.

SEARS ROEBUCK & CO 
ROMAN & ARTHINGTON ST.

BARBERIS jieško dartm vakarais; 
darbą gvarantuoju; atsišaukti šiuo 
adresu.

P. L. GELEŽĖLĖ
937 XV. 33 Plaee, ant trečių hibų.

REIKIA DARBININKŲ

SEARS
ROMAN

ROEBUCK & CO.
& ARTHINGTON ST.

PBITYBUSIŲ GELUMBIŲ
AUDĖJŲ

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; biznis išdirbtas per daugelį me
tų; lietuvių apgyventa apielinkė. 
Pardavimo priežastis yra ta, kad. va
žiuoju į kitą miestą.

J. SAIKUTIS,
732 XV. J9th St., Chicago.

PARDUODAMA pieninė su visais 
įtaisymais, 1 automobilinis trokas, 
8 vežimai, 8 arkliai, mašina ledui da
ryti ir visokios kitos mašinos ir į- 
taisymai. Riznis yra puikioj lietu
viu apielinkėj. Gera proga lietuviui 
nudaryti gerų biznį. Atsišaukti pn. 
571 XV. 18lh St. Chicago.

-----------------------

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy
vento!; gera proga geram žmogui, 
pardavimo priešastis patirsite ant 
vietos. Kreipkitės pn. 1727 S/Union 
Avė.

PARDUODAMA 4 krėslais barber- 
šapė. 4 gyvenami kambariai užpa
kalyj, gera proga padaryt nuo $95 
iki $110 i savaite. Turi būti parduo
ta greitu laiku. Kreiptis pn. 1726 S. 
Halsted St., Pbone Cahal 4813

PATEKO BĖDON.
Dr. B. H. Breakstone, rabi

nas J. Rappaport, Dr. S. Met- 
coff, Dr. E. 1 
liski, visi pateko 
kaltinami daryme 
operacijos p-niai D. Marshak. 
D. Marshak yra rabino J. Rappa
port duktė. Jos vyras apskundė 
juos visus.

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

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

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

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

PARSIDUODA 2 pagyvenimais 
kampinis namas, garu šildomas su 
groserne ir bųčerne. Apielinkė ap
ačiai apgyventa lietuvių, namas Ir 
sandėlis kainuoja $15.000. Bandos 
namas neša $105 j mėnesį, tai bar- 
bargenas greitai perkant, pirkėjas 
tik turi turėti nuo $2000 iki $3000 pi 
n i gaiš.

Klauskit Mr. Davis, 3965 Archer 
Avė., 'Iri. McKinley 4339. Chicago.

PARDUODAMA medinis namas. 2 
pagyvvenimais ir didelė barnė. Na
mas yra gerame stovyje. Parduos 
už $3090 pinigais ir *2000 mortge- 
čius. Kas nori pirkti gera proga. 
Kreipktis pn. 571 XV. 18th St.

PASDUODAMA namas penkiais 
pagyvenimais, gerame stovyje, la
bai pigiai. Bandos atneša $38 į mė
nesi. — 
1892 So. Morgan St Chicagc.

PARSIDUODA labai pigiai naujas 
.kuknlnis pečius su dvejais viduriais, 
didelis bnrgenas reikalingam. Gali
ma matyti vakarais nuo 5 iki 10.

M. R.
3153 So. Halsted St. Chicago. 

Ant antru lubų iš užpakalio.

NAMAS pn. 7103 — 58 St., 4 kam
bariais. augštas beizmentas, didelė 
bnrnė, 24 ir 24 pėdų, 2 karvės, 100 
vištų, 29 ančių, 1 arklys. Atsišauki- 
Ių adresu: 1). Kadelsky, Box 158, 
Surnmit, III.

MOTERŲIIAUDIES KURSAI prasidės pėt- 
nyčioj, spalio 10. šiuo mokslo se
zonu. kurs tęsis per šešis mėnesius, 

................  1 —. yi- 
suctinoji is.orija. nuo Didžiosios 

Franctižų Revoliucijos iki šių dienų. 
•> __ KuRuroM istorija. 3 — Valsty
bės ir valdžios formos. 4 — Politi
nė ekonomija. Lekcijos bus du kar
tu savaitėje: pėlnyčiomis, vakarais, 
ir nedėldieniais iš ryto, Aušros Mo
kykloj. Lekcijų klausyti bus įleid-' 
žiami tik tie, kurie bus užsirašę iš
tisam sezonui, o todėl norintieji 
lankyti Liaudies Kursus prašomi 
jau išanksto užsirašyti, iki lekcijoms 
prasidėslant. Del užsirašymo ir dėl 
platesniu informacijų Liaudies Kur
sų dalykais prašome kreipties j di
rektorių V. Mišeiką, “Aušroj”, 3001 
So. Halsted gt.

fold ir Dr. S. Ka-‘'tšguidomieji dalykai bus: 1
bėdon. Jie 
nelegališkoš

Sears foebuck & C©

25 MERGINŲ prie dirbtuvės dar
bo $14 savaitei besimokinant. Stukt 
nis darbas nuo $16 iki $20 i savaitę. 
Bonusni po trijų mėnesių darbo. 
AMERICAN INSULATED XVIRE 
CABLE CL, 954 W. 21st. St.

CHICAGO, ILL.

GALI VŽDIHBTI

NUO $25 IKI $30
l SAVAITĘ

KREIPTIS j

SOUTH BENĮ) VVOOLEN
SOUTH BENĮ), INI).

PARDUODAMA fotografystės j- 
taisymas geriausioje vietoje lietuviui 
ir Icnkhi. Gera vieta, geras biznis. 
Atsišaukite šituo adresu: No. 7 — 
1739 So. Halsted St.

JIS TREČIU SYKIU, JI PIRMU 
SYKIU.

J. Bush, 65 m. amžiau?, susi
pažino su p-le A. Graliam, 52 
m. amžiaus. Antru sykiu kaip 
jiedu susitiko; Bush jai įteikė 
žiedą. Ir prašė jos. kad ji pa- 
skirti’i apsivedimo dieną. Ji pa
skyrė urnai. Ir jie apsivedė iš 
dviejų sykių pasimatymo. Pa
žinojo viens antrą tik savaitę 
laiko. Jis vedė jau trečiu 
kiu, o ji dar pirmu sykiu.

ARBA 208 S. LA SALLE ST.
BOOM 1854 CHICAGO. 

rl'EL. WABASH 6540.

PARSIDUODA geras mažai varto
tas pijanas (fortapojonas); tinka
mas Aludei, Ice Cream Parlor arba 
šiaip prie biznio, nes elektra groja
mas. Parduosiu pigiai, taipgi par
duodu stalą po numeriais grajija- 

mas. Kam reikalingus atsišaukite 
greitai.
3204 So. Halsted St.,

ATIDAI BRIDGEPORTIFĖIV
PARSIDUODA mūrinis narnos 5 

pagyvenimais prie Union avė. Rau
dos neša $68.00 į mėnesį. Kaina 
$6,500. Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja ant fanuos gyven
ti. Atsišaukite pas savininko repre
zentantą.

ST. SLONKSNIS, 
839 XV. 33rd St., Chicago.

sy-

Anglų kalbos leketjos duodamos 
už dyką kiekvienai moteriai XValsh 
mokykloje, 20ta gatvė ir Peoria gat. 
Lekcijos prasidės spalio 14 dieną. 1 
valandą po pietų. Mokinama bus 
kiekvieną Utarninką ir Ketvergą 

nuo 1 iki 3 no piet. Vaikus galima 
su savim pasiimti.

ir
MOTERŲ

VALANDOS 8:00 iki 4:15 
SUBATOMIS IKI PIETŲ

Prie

Chicago.

TELEFONŲ KAINOS.
Vėl kalbama apie telefonų

Liet. Am. Taut. Kliubo lošėjai vei
kalo “Litvomanai” malonėkite susi 
rinkti į Mildos svetainę (3138 S. 
Halsted St.) 7:30 vai. vakare, sere
doj spalių 8 d.. — F. Mažola.

lengvo, švaraus, įdomaus 
darbo musuC

■aujtas kainas. Įvedimas telefo
no bus $3,50, o perkėlimas ki
ton vieton bus $1,50. Apie nu
mažinimą telefonavimo kainos, 
nieko nesako.

zuotus) kuopos susirinkimas įvyks 
serpdoj, spalių 8 d. kaip 8 vai. va
kare, J. Jukniaus svetainėje, 4837 XV. 
141h St. Nariai malonėkite atsinešti 
mokesčių knygutes su savim.

— Valdyba.

POPIERINIU BAKSU DIRBTUVĖJE
LEGAMINŲ DIRBTUVĖJE 
SIENINfiS POPIEROS DIRBTUVĖJ

Pritvrinio nereikia *
Pastovios vietos
Gera pradedamoji mokesnis.

Reikia Moterų ir Merginų 
18 metų ir senesnių, prityri
mo nereikia gavimui geros 
mokesties musų kepamųjų 
miltelių klijavimo skyriuj. 
Jums greitai pakels mokes
tį, kaip tik prasilavinsite. 
Galima sėdėti prie darbo 
vėsiuose, švariuose švie
siuose, oringuose kamba- 
i-iviose. Mes pampiname 

smagias drapanas darbui ir 
skalbiame jas kas savaitė

DARBININKU REIKALAUJA šal- 
dvkloj. Gera mokestis.
CALUMET REFRIGERATING CO.

ARCHER & STEWART AVĖS.

PARSIDUODA krautuvė; laikomu 
visokie daiktai; tik tas vienas Sto
ras tame mieste ir daug lietuvių ap
gyventa. Platesnėms žinioms kreip
kitės adresu:

JOE KRISTIAN
P. O. Rhinelander, XV(X)dboro, Wis.

TURIU PARDAVIMUI daugybes 
namų ir lotų pigiai, visose dalyse 
Chįcagos miesto. Užtikrinu jogei pas 
mus rasite toki namą pirkti, kokio 
jus jieŠkote. Taigi jieškantieji pirk
ti namų arba lotų, pirmiausiai atei
kite pas mus. o mes patarnausime 
jums tume dalyke teisingai.

ST. SLONSKSNIS CO.
839 XV. 33rd St. Mes nelaikome o- 
fiso.

Sears Roebuck &

darbininkų

TROKERIV

AUTOMOBILIAI
Co PARSIDUODA puse kainos 3 au

tomobiliai: Fopdinis trokas su tvir
tomis rat Jankėmis, antras keturiems 
pasažieriams: trečias 5 pasažieriams 
Visi gerame stovyje. Atsišaukti pn. 
2462 XV. 46 PI. arti VVestern avė.

PABUVODAMA automobilius 
Oakiand 7 pasažieriams 1917 metų

VftRAUZĖS DARBININKŲ m0(jelis, gerame stovyje visas kaip

PARDUODAMA dviejų augštų me
dinis namas dviem pagyvenimais 

prie Archer Avė. arti tuščio greito
sios transporfacijos kampo, apie už 
4 blokų j vakarus nuo Halsted gat. 
Parduos tam kas bus pirmesnis'už 
$10600 ir $1000 mortgage, išmokėt i- 
no j trejus metus. Adresas No. 12, 
1739 So. Halsted St.

DU METUS ŽIURĖJO Į 
PAVEIKSLĄ.

E. G. Wappler, managerius 
Illinois teatro, žiurėjo du metu 
į vieną paveikslą, kuris ten ka
bojo ant sienos. Ir vis manė, 
kad jis kaip nors susipažintų 
su ta artiste, kuri piešė jį. Pa
sitaikė proga, jiedu susipažino 

.ir apsivedė. Dabar jis žiuri ir 
į tą paveikslą ir į ją.

CICEROS LIETUVIŲ LIUOSY- 
BĖS BENDROVĖS 

ATSIŠAUKIMAS.
Garbus Draugai';—

Ar jus nepersekioja jūsų prie
šai? Jeigu ne,V tai jus* esate lai
mingi. Mes Ciceroj tai ir per
daug esame persekiojami. Jus 
galėjote tai patemyti laikraš
čiuose, kiek mes nukentėjome. 
Musų priešai norėjo įvairiais 
budais pavergti darbinin.kus, 
kad nė susirinkimų negalėtume 
laikyti; papirkdavo svetainių sa
vininkus, kad svetainių neduotų 
susirinkimanis.

O jus žinote, ką tas reiškia, 
jeigu neturėtume susirinkimų? 
Neturėtume jokių organizacijų, 
Bejudėtume aptarti savo kas

dieninių reikalų, išnešti pro-

Brighton Park. — I.SS. 174 kp. 
dramos skyriaus repeticija bus sere- 

7:30 vai. vakare, 
4831 So. Kedzie

doje snalių 8 d., 
T. Maželiio svet. 
avė. Gerbiami draugai kas galėtu
mėt lošt dėl kp. malonėkite atsilan
kyti, nes mums trūksta lošėjų.

— Organizatorius

I SS. 22-ra kuopa rengia dideles 
prakalbas ketvergi“, spalių 9, M. 

Meldažio svet,. 2242 XV. 23 PI. Kalbės 
Naujienų redaktorius , dP. Griga’Us. 
Pradžia kain 8 vai. vakare. Inžan- 

dvkai. Visus kviečiame atsilan
kyti. — Komi'dja.

Rosoland. — Roselando Liet. Darb 
svet. Stat. Korp. Draugijų delegatų 
susirinkimas įvyks seredoj spalių 
8 d. 7:30 vai. vakare. Aušros kam
bariuose, 10900 Michitfan pve. Visi 
draugijų delcgati būtinai atsilanky
kite. Rašt. A. Grebelis.

SEARS ROEBUCK & CO. 
ROMAN £ ARTHINGTON ST.

CALUMET BAKING 
POWDER CO..

SEARS ROEBUCK & CO.

HO/MAN & ARTHINGTON ST.

MERGINŲ

Virš 16 metų užrašų klijavi
mo ir pripildymo Skyriun, pri
tyrimas nereikalingas. Gera mo-' 

| kestis pradžBi, pakėlimas tuo- 
, , , . , . ' jaus pramokus darbą, geros va-Roselando Lietuvių •’ 1 ‘

landos ir darbo sąlygos.
Anksti uždaro Subatomis.
PRICE BAKING P0WDER 

FACTORY 
100 Independence Blvd.

RoReland.
Darb’ninku svetainės statymo korpo
racija ren.":a dideles prakalbas utar 
ninke, spalių 7 d., 7:30 vai. vakare., 
J. Stančiko svet. 205, E. 115th St. 
Xr'si lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Ka’bės Advokatas K. Gūsis, kuris 
išaiškins kain galima Įsigyti nuosavą 
svetainę. Inžanga dykai. — Valdyba.

R’etyno Mitraus Choro reneticija 
įvvks utarninke spaliu 7 d , M. M"l- 
dnžin svet. 2212 XV. 23 PI. Pradžia 
lygiai 7 vai. vakare. Nariai ir narės prosytoiu 
atvykite paskirtu laiku ir naujų at- ___  %/-'
si veskite — 5'aldyba.

REIKALAUJA prityrusių ištisinių 
“i: ."era mokestis. 
STFRLING LAUNDRY

17 N. U tark S t.. Chicago.
Tel. Edgewater 744.

LLF 12 kn. mėnesinis susirinki-; ’
litarninke, \maliu 7 d., MERGINU nuo 14 iki 16 metų am- 
vakare. pn. 3238 So. Hal- ŽHus po $10 ir $11 i savaitę pra- 

sted st. Darbo žmonių ,knvg^ne.
uit tiuliu ivin.cnp*'7-i Kviečia visus draugus “♦silankyti ir švaru amatą. Pastovus darinis, per 
testo rezoliucijų prieš prispau-1 nauju nariu atsivesti. Visi gaus po .apskritus metus..

i . • • i .i r, . knygą “Barbora Ubrika”. POOL BROS.dėjus darbininkų klesos. Be to Org. F. A|u(lg. Go5 S() C|grk S|

kain 8 vai.
džiai. Puiki prooa išmokti lenga,

4100 Fillmore St.

R EI K A1.1N G A S J A NITOR Į U S. 
GERA VIETA SENYVESNI AM ŽMO
GUI. KREIPTIS i NAUJIENAS.

REIKALAUJA — 100 merginų — 
smagus darbas. Atsišaukite, B. Co- 
hen and Son, 1100-1114 XV. 22nd St.

PA J IEŠKAU flat janitoriaus pagel- 
)ininko, patyrusio darbą; geram vy

rui geras mokesnis ir užlaikymas g FRANK GEDMINT.
3558 W. Polk St., Chicago.

REIKALAUJA prityrusios mergi
nos prie apskrito namu darbo. At- 
slšaųicti pn. 2732 Pine Grove Avė.

REIKIA barberio pirmos klesos, 
geru mokestis.

P. ZIBLISKIF,
916 XX’. 59 St., Chicago.

REIKIA MERGINU nuo 14 metų 
iki 16, pastovus darbas, geru mokes-

O. E. SMITH CO. 1
1011 Center St. Chicago

Netoli Center St. L. Sta.

REIKIA DARBININKŲ
■ 111 .■ ............................r1’"i1.1.1

VYRŲ
VYRŲ reikalauja — Gera mokes

tis. Pastovus darbas.
National Lead Co.

900 West 18-th Street,

SINGERIO SIUVAMŲ mašinų ope 
rntorių; gera užmokestis; nuolatinis 
darbas per apskritus metus.
22 St. ir Union Avė., Chicago

REIKIA: kotmeikerių
J. BARZDAVUS,

3103 So. Halsted St., 
2 fl. Room 1.

REIKALAUJA — 5 kišenių djrbė- 
ų, 3 rankinių skylių dirbėjų, 2 pa

mušalų dirbėjų prie švarkų.
THE ROYAL TAYLORS 

731 So. Wells St.

REIKALAUJA trijų jnnitorių de- 
partameptinėjo sankrovoje. Pasto

vi 
o

'nūnėjo sankrovoj?, rnstu- 
vita. Atsišaukti į Superintfenden- 
ofisą

J. OPPENHEIMER and CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA GERŲ karpenterių, $1.00 
valandą, pastovus darbas, kas norį 

dirbti.
A. JOKANTAS, 

General Contractor
3934 So. Rockvvell St., Chicago.

naujas, Parduodama dėlto, kad sa
vininkas išvažiuoja i Kanadą. Kas 
greitai atsilieps, pigiai nupirks. Ad
resas 2001 Canalport Avė. Tel Canal 
720. — S. DIOKAS.

EXTRA BARGENAS.
PARDUODAMA lotas 125 X 25 pė

das pigiai, nes savininkas turi ap
leist miestą. Atsišaukti dienomis 
nuo 5 iki 7 vak. pn. 2433 So. Oakley 
Avė. Tel. Canal 4476.

RAKANDAI MOKYKLOS
EXTRA BARGENAS

Jei reikalaujate rakandų, nepralei 
skite šito bargeno. Vėliausios ma
dos seklyčios eilė, valgomojo setas 
miegamojo setai, aksominiai kili
mai, paveikslai ir tt. bus atiduoda
mi už kokį nebūk teisingą pasiuli- 
nimą. Taip pat graži grojamoji pia 
nina stiliaus 1919 m. ir $200 dvigu- 
ąja plunksna fonografas. Groja vi
sus rekordus. Parduodama už $55 su 
rekordais ir deimanto adata. Visi 
daiktai nauji.

Rezidencija
1922 S. Kedzie Avenue

BARGENAS
Jaunai Porai.

Mes turime trišmotę šikšninę svet 
ruimio daiktų eilę vėliausios1 mados, 
vertą $200. Vartota 15 dienų. Par 
duosime už kiek kas geriausiai 
duos. Taipogi $150 vertės gražų d i 
delį-fonografą, taip kaip naujas, su 
rekordais, deimantine adata, už $45. 
Taipgi turime kilimų. Ateik pažiu 
rėt tuojaus.

SOUTHSIDE FURNITURE 
STORAGE J

—2102 W. 35-th St. kanAias Ar
cher avė. Atdara nuo 9 iki 9 vak. 
Septintadieniais nuo' TO iki 4 vai. 
po pietų.

NAMAI-ŽEMfi

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokint 
mas padarys jus Žinovu i tnunps 
taiką.

Mes turime didžiausius ir ceria«* 
sius kirpimo-designing Ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktik 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos uiaiinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiarm aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, ii N 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHGOI

J. F. Kaankka. Perdėtlnia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

SAVININKAS IftVAIŽIUOJA
Tolei priverstas labai pigiai par

duoti lotų. 1420 So. 50th Court, Ci- ; 
cero, III. Kaina $450. Rašykite laiš-1)

1011 Center St., Chicago. ka adresuodami: W. XXrogatsky, Box |
Chicago. Netoli Center St. L. Sto. 24, Oak Park, III. «

I REIKIA vaikų nuo 14 iki 16 metų 

pastovus darbas.
O. F. SMITH CO.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2407 W. M> 
dison, 1850 N Wella st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

maino.se



