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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 •

Lietuvos ir Lenkijos 
santikiai blogėja

Rusai veržiasi Armenijon

Švedijos ministerija rezignuosianti

Rusija nepildanti sutarties ir su Latvija
Lietuvos ir Lenkijos 
santikiai blogėja.

Lietuva prigrąsinufi internuoti 
visus lenkus ir tieji bėga iš • 

Lietuvos.

zuojami, kaip to reikalauja tai
kos sutartis, bet jie yra siun
čiami i Krvmo frontą kariauti t * » y
prieš Vrangeli. Esantis Mask
vos kalėjime Latvijos piliečiai

VARŠAVA, spalių 20. — Len
kijos pasiuntinis Silvijoje, Ka- 
minski, kuris* dah’vavo Pabal-1 
t įjos šalių konfercncijojo Ry- i 

goję, praneša, kad santikai tarp ' 
Lenkijos ir Lietuvos darosi vis ' 
labiau įtempti.

Prieš sngrjžitant į Paryžių ! 
tautų lygos komisijai, kuri ban
dė išrišti ginčą tarą) Lenkijos ir i

Latvija nesenai paskyrė am
basadorių sovietų Rusijoje, bei 
jis dar neišvažiavo į Maskvą, 

| kadangi neg; .ima rasti len bu- 
i to. Reikalų vedėjas, kuris bu-

Lietuvos, pastaroji prigrąsino 
internuoti visus lenkus Lietuvo
je, atgiežai gen. Želigomskio ar
mijos užėmimą Vilniaus. Delei

! grįžo u pareiškė kad sovietų 
[Valdžii išvarė Latvijoj Baudo- 
i iiąiį Kryžių iš jo namo ir jį.pa- 
i vedė Gruzijos amasadai.
f ševikai vieton
I šulini augsią viešbučio, kurio 
• žemutiniai augštai yra! užimti 
sovietų valdininkų. Niekam ne-

| leidžiama įeiti i tą namą be re-

Chicago, UI., Ketvergas, Spalių (October),21 d., 1920

Sukurė naują ugnį
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Lenkijos militaristai siųsdami gen. želgowski užimti Vilnių sukurė naują karo ugnį, nuo ku
rios ir Paderewskiui jau pasidarę karšta. ' ,

i iš Lietuvos.

True translation filed vvjth the post- 
master at Chicago. III., Oct. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 l

Rusų žemės Lenkijos Į 
kareiviams.

i
Pilsudskis nori atiduoti atimtas 

iš Rusijos žemes Lenkijos 
kareiviams.

kijos prezidentas Pilsudskis iš
leido manifestą į armiją sąry- 
šyj su paliauba kariavimo’ su so 
vietų Rusija panedėlio vidur
naktyj po dviejų metų karo. Jis 
ragina kantrumą, kadangi tik
roji taikos sutartis dar nėra pa
sirašyta, ir išreiškia viltį, kad 
kareiviai parodys tą pačią ener
giją taikos darbe, kokią jie pa
rodė karo lauke.

Jis jau pasiūlęs valdžiai, kad 
dalis teritorijos, už kurią jie 
kariavo, turi patapti nuosavy
be tų, kurie pasitarnavo jaunai 
respublikai, kada, toji kariavo 
už savo gyvybę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai laužą Latvijos 
sutartį.

Pašove Latvijos komisionierių, 
o Latvijos amabasadorlus ne

randa sau vietos Maskvoje.

sako,

RYGA, spalių 20. — Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus narys 
pulk. E. W. Ryan, kuris ką tik 
sugrįžo iš Helsingforso, 
kad jlaroma prirengimų sugrą
žinti į Rusiją 781 rusų vaikų, 
kuriuos Amerikos Raudonasis 
Krvžius išgabeno iš Vladivosto
ko i Europą per Panamos ka
nalą. Laivas su vaikais atpalu
kė spalių 13 d. į Finlandijos uos 
lą ir dabar vaikai yra priglausti 
lies Viborgu.

Price 3c No. 249

Bol-
to pasiūlė vir-

į Latvijos valdžios pasiųstus 
j Maskvą paklausimus, sakoma, 
nebuvo duota jokio atsakymo.

True translation file<l with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 21, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Karo stovis Rusijoje.
Leninas paskelbęs karo stovį 12 

Rusijos apygardų.

PARYŽIUS, spalių 19. Iš 
Copenhageno pranešama, kati 
ten gauta žinių, jog karo stovis 
tapo paskelbtas dvylikoje Rusi
jos departamentų, įskaitant Pe
trogrado ir Maskvos.

True translation fileil with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Smarkus mušis prie 
Dniepro.

—Smarkus mušis tebesiaučia 
[palei Dnieprą ir šiarrytiniį fron

Rusijos karo ministeris Leo
nas Trockis, sakoma, gabenąs 
dešimt divizijų komunistų spė
kų, kurios taip lengvai nepasi
duos, kaip ikišiol vartoti šioj 
linijoj paprastieji kareiviai.

T virtiniams, kad daugelis bu
vusių Pabaltijos šalyse vokiečių 
oficierių siūlosi tarnauti Vran- 
geliui.

Švedijos ministerija 
rezignuos.

Socialdemokratų Briantingo 
kabinetas rezignuos pabaigoj 

savaitės.

STOCKHOLM, spalių 20.
Visų Švedijos politinių frakcijų 

, nuostebai vakar tapo patirta, 
■ kad socialdemokratų Brantingo 
Į valdžia rengiasi rezignuoti pa- 
. baigoj Šios savaitės su sutari- 
j mu, kati karalius Gustaf sušauk 
i tų departamentų viršininkus ir 
I biznierius sudaryti naują kabi-

pabėgėliai sako, kad La t vi jos j 
komisionierius Rusijoje Valde
maras Grinberg ta|x> pašautas 
Ekalerinodare už 10 dienų po 
pasirošymui taikos sutarties 
tarp Rusijos ir Latvijos. Jie tap- 
gi sako, kad latvių kareiviai so
vietu armijoje nėra demobili-

Net atgaleiviai, kurie iki šiol 
j atakavo Brantingų nė nemanė, 
| kad tas gali atsitikti, kadangi vi 
. si skaitė, kad socialdemokratai, 
padarius vieną ar dvi permai
nas kabinete ,turi pasilikti val
džioje iki atidarymui riksdago 
sausio mėn.

su turkų ’ laiikyl

Reikalauja turčių 
namų benamiams.

NEW YORK, spalių 20.
Socialistai nariai aldermanų ta
ryboje vakar įnešė rezoliuciją, 
kuri reikalauja, kad visi neuž
imti turčių namai butų išnuo
mojami benamiams darbinin

kams už prienamą kainą.
Socialistai nurodė, kad kuo

met visam^ mieste jaučiamas 
dideliausis butu tankumas ir 
darbininkų šeiminos neturi kur 
gyventi, luo pačiu laiku 238 tur 
cių namai nuo 20 iki 1000 kam
barių kiekvienas stovi tušti ir 
juose vien gyvena prižiūrėtojai.

Toks socialistų įnešimas, 
noma,

Anglijos angliaka 
siu streikas

Geležinkeliečiai tariasi apie pa
skelbimą užuojautos stredko. 
Valdžia darosi nuolankesnė.

zi-
nepracis, kadangi jie

LONDONAS, spalių 20. Ge
ležinkeliečių, tians|x)rto darbi
ninkų vadovai’ ir unijų parla
mentinis komitetas šiandie lai
ke pasitarimą, bet nieko galuti
no nenutarė apie angliakasių 
streiką. Geležinkeliečiai yra pa
sidalinę: kuomet vieni malonė
tų, kad butų susitaikyta be strei 
ko, kiti griešai reikalauja, kad 
užuojautos streikas butų tuo- 

Angliakasiai 
paskelbimo 

vadovai ma
kalais gali

miesto tarvboie turi lik (kelis . J ... , t I jaus paskelbtas, narius, o kapitalistams taniau- ’ 
janįs aldermanai negi sutiks pa ( 
vesti <larbi n inkams turčių na- - 
mus, nors juose turčiai tuo tar- j 
pu ir negyvena, išsikraustę jieš- 
koti smagumų Europoje ar kur 
kitur. '

422 žuvo kasykloje 
Chinijoj.

neprašė 
Be to kiti 
tarybos 
kati ir už {Miros dienų,

Švidijoj susidarė labai keista kariaus Armėniją, jie i 
padėtis. Parlamentas susideda pagelba užpuls ir Gruziją. Gru- 
iš daugelio partijų ir iš visų tų zijos armija yra stipresnė ir ge- 
partijų nėra parlamente vienos 
ganėtinai stiprios, kuri galėtų 
imti atsakomybę sudarimo val
džios ir ją išlaikyti. Delei tos 
priežasties ir pateko visa val
džia vieniems socialdemokra
tą ms. Bet kad ji neturėjo par
lamente didžiumos, tad ir jos 
veikimas negalėjo nešti didelės 
naudos.
Branting dabar nusitartų savo 
nuosprendį rezignuoti, nes jis 
yra įsitikinęs, kad bus daug ge
riau ir šaliai ir pačiai socialde
mokratijai nebebandyti pasilik
ti ilginus valdžioje, kada ta val
džia yra mažumoje parlamen
te.

Vakar kabinetas svarstė |>a<lė 
tį su karalių ir patarė paskirti 
premieru žmogų, kuris nėra su
rištas su politika, o kita^ minis- 
terių vietas pavesti gabesniems 
ir prityrusiems departamentu ve 
dėjams. Branting mano, kad 
ne politinė valdžia gal daug 
geriau pasitarnauti šaliai iki 
viena ar kita partija neįgaus 
viršenybės riksdago (parlamen-

riau parūpinta, negu armėnų.

Reikalauja pakelti 
gaso kainą.

Gaso kompanija reikalauja pa
kelti gaso kainą iki $1.50 už 

1,000 pėdų.

nemanoma, kad

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 21, 1920 

reąuired by the act of Oct. G, 1917

Rusijos bolševikai 
veržiasi Armenijon.

as

Rusai nori susidėti su turkų na
cionalistais, kurie eina iš pietų. 

Gali užpulti ir Gruziją.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lių 17. — Rusijos bolševikų ka
reiviai pradėjo kariavimą Ar
mėnijoj iš Elizavetpolio. Jie ei
na į Armėnijos teritoriją liksiu 
susisiekti su Turkijos naciona
listai, kurie eina iš pietų ant 
Kars. Armėnai traukiasi atgal.

Bolševikų divizija užėmė No
vo Bayazid tikslu paeiti į pietus 
ir paimti geclžipkelį, j lingini į 
Armėniją su išlaukiniu pasau
lių.

rusti. Jos armija yra maža ir 
mažai aprūpinta, o priešo pa
sisekimai siustiprino pačiųį ar
mėnų bolševikų poziciją.

Kasdie laukiama puolimo val
džios ir naujoji valdžia neabe
jotinai bus bolševikiška. Ji už
baigs Lenino 
per Armėniją 
cionalistais.

Talkininkų
ma, kad kaip tik bolševikai už-.

su Turkijos na-

rateliuose mano-

u 
baryje, 
heito. 
šaltoje

ne šaltesniame kam- 
kaip laipsn. Faren-

Jergu gi gasometras yra 
vieloje, kompanija ga-

pareikalauti užmokėti už perkė- 
lipAj,. o jei kas nemoikėtų už 
perkėlimą tam uždaryti gasą.

GRAIKIJOS KARALIUS

ATHENAI, spalių 20. Graiki
jos karalius Akksaiufras kiek 
geriau praleido pereitą naktį ir 
abelnai biskutį pagerėjo. Plau
čių sukiepinnas nepereina, ir 

juose rasta plaučių uždegimo 
bakterijų,nors žaizda nuo bež
džionės įkandimo jau gįja.

(Taigi pasirodo, jog vakar 
atėjusi į Ix>ndoną aplinkiniais 
keliais žinia iš Athenų, kad buk 
karalius Aleksandras yra miręs, 
buvo neteisinga. Jis dar tebė-

CHICAGO. Gaso kompani
ja padavė public Utilities komi
sijai reikalavimą, kad gaso kai
na butų pakelta , iki $1.50 už 
1,000 kubinių pėdų, vieton da
bar mokamų $1.15.

Tiesa, gaso kompauuja rei
kalauja pakelti kainą iki $1.40 
už 1,000 pėdų, bet ji kartu rei
kalauja, kad už pirmuosius 400 
pėdų kaina butų pakelta iki 85 
c., vieton dabar mokamų 60 c. 
Tad pirmas 1,000 pėdų gaso var 
totojui atseis $1.69. Kadangi 
didžiuma Chicagos gyventojų 
suvartoja tik po 2,000 pėdų į 
mėnesį, tad jie tikrenybėj mo
kės ne po $1.40, o po $1.50 už 
1.000 pėdų gaso.

Palyginant su pereitų metų 
kainomis, gaso kompanija rei
kalauja pakelti gaso kainą nuo ^ų įaįvas Atremites gavo žinią 
60 iki 70 nuoš. Ir nėra mažiau- , Afthonu anie karaliaus mirti 
sios abejonės, kad ji pakėlimą 
laimes, nes public Utilities ko
misijoj sėdi “savieji žmones“, 
kurie ir pasirūpins paskutinį 
kartą pasitarnauti kompanijai, 
kaip jie tarnavo jai visą laiką. 
(Dabartinės komisijos terminas 
užsibaigs su naujais metais, ka- j 
da užims vietą naujas guber- ' 
natorius).

ra gyvas).
Slepia karaliaus mirtį.

PARYŽIUS, sp. 20, — Patvir
tinimų apie karaliaus Aleksand
ro mirtį negania Graikijos le- 
gacijojc.

Middi šiandie išspausdino iš 
Į Rymo žinią, kuri sako, kad grai

iš Athenų apie karaliaus mirti 
ir priduria, kad Graikijos val
džia laukia atsakymo nuo ka
raliaus brolio, princo Povilo, 
apie sutikimą užimti sostą ir 
todėl neskelbia žinios apie mir-

MacSwiney mirštąs.
I LONDONAS, spalių 20. - 

Be- pakėlimo gaso kainos kom Badaujantis Londono kalėjime 
panija dar reikalauja, 
tų skaitoma pzo 10c už 1 ,(MK) pė
dų visiems tiems vartotojams, 
kurie neužsimokes už gasą lai
ke. 10 dienų po gavimui sąskai
tos (bilos). Kompanija taipgi 
reikalauja teisės reikalauti iš 
vartotojų, kad1 jie gasometrą

kad bu- Cork mayoras MacSvviney tiek 
" nusilpnėjęs, kad kas valandą 
laukiama jo mirties. Valdžia 
pasiuntė daugiau daktarų ir pa
šaukė pas mirštantį jo gimines. 
Nemanoma, kad jis išlaikytų iki 
rytui.

» Nušovė dentistę.
Į NEW YORK, sp. 20. — Dr. 
, Max Rowe. dentistas, šiandie 

Vakar, spalių 20 d. užsienio pinigų nuėjo Į ofisą savo mokyklos 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už draugės Dr. Ruth Robbins, den 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma ,
Amerikos nintaais šiaip: ' h^lcs Biooklync u ją ant vu

tos nušovė, kadangi ji atsisakė 
už jo tekėti. Paskui ir pats per
sišovė ir galbūt mirs.

PINIGŲ KURSAS.

aAmerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 svaras .

Austrijos 100 kronų 
Belgijos, už $1..........
Danų 100 kronų ........
Finij 100 mark it} ......
Francijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ............... lirų
Uetuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............
Olandų 100 guldenų ........... !
Norvegų 100 kronų ........... I
šveicarų 100 frankų ...........

kronų ............... I
Vokiečių 100 mhrkių ........

............ $3.44

........... $0.37
frankų 14.67

$13.85
$2.60

i 15.42
26.30
$1.50
$0.40

$30.65
$13.78

$6.33 
$19.75 
$1.50

Sniegas Arizonoje.

FLAGSTAFF, Ariz., spailų 
. — šiandie čia prisnigo 5

PEKINAS, spalių 20. Pe
reitą ketvergą kįlusioje eksplo
zijoje ir gaisre Tong Chan an
glių kasykloje, Chi-Li provinci
joje žuvo, kaip kompanija ofi- 
ialiai skelbia, 122 angliakasiai. 
Iš buvusių kasykloje tik 119 
angliakasių Įstengė išsigelbėti.

Eksplozija kįlp antrame nuo 
žemutinio shiogsnio ir tuoj pa
degė medines jjaramas. Ka
sykla tuoj prisipildė durnais ir 
nuo jų ir žuvo daugiausia žmo
nių užtroško.

Tuoj suorganizuota pagelbą, 
bet ji viską gą galėjo ijiaryti,, lai 
pagelbėti traukti lavonus iš ka
syklos.

Buvo žinoma, kad kasyklo
je buvo gasų ir todėl panaudo
ta visos atsargumo priemonės. 
Manoma, kad eksplozija kįlo 
kam nors iš angliakasių ban
dant pasitaisyti savo saugiąją 
lemputę.

i no, kad 
1 prasidėti 
• kad geležinkeliečių streikas ne
lik nepagerintų, bet dar pablo
gintų padėti, tiMlel dabar vis 
taip ir lūkuriuojama.

Valdžia darosi nuolankesne 
ir jau daug mandagiau kalba 
apie angliakasius ir nebegrąsi- 
na juos galutinai sutriuškinti, 
kaip kad Lloyd George šukavo 
pradžioje streiko. Ji sakosi, kati 
norėtu tartis su Streikieriai ir 
kaip matyt iš laikraščių, ji gal 
išpildytų kuo ne visus angliaka
sių reikalavimus, pastatydama 
savo sąlygą, kad butų padidin
ta produkcija.

Valijos angliakasiai sako, 
kad jie duosią streikieriams sa
vo pasiūlymą: pašalinti kasyk
lų savininkus ir (Kitiems anglia
kasiams vesti jas kol nebus su
sitaikinta su vaklžia ir savinin
kais.

Apskaitomu, kad delei streiko 
jau apie 100,000 darbininkų li
ko išmesta iš' darbo, užsidarinė- 
jant dirbtuvėms.

Meksikos angliakasiai 
streikuoja.

12,000 angliakasių streikuoja, 
gal delei to užsidarys dirbtuvių.

Traukiniai susidūrė
9 žmonės užmušti ir 17 sužeista 

susidūrus traukiniams.

ERIE, Pa., spalių 20. — Kiek 
žinoma, devyni žmonės liko 
užmušti ir mažiausia 17 žmo
nių sužeista, kėli galbūt mirti
nai, šiandie Nevv York Central 
traukiniui ėjusiam iš Chicagos 
į Bostoną, susidūrus su kitu pa- 
sažieriniu traukiniu netoli Uni
on stoties.

Manoma, kad signalizuotojas 
nusigando pamatęs ateinančius 
iš priešingųjų pusių traukinius 
ir sumaišė ‘svičias.

3 žmonės užmušti.
BOANKOE, Va., sp. 20. — 

Trįs traukinio darbininkai liko 
užmušti ir 5 sužeisti šiandie su
sidūrus dviem traukiniam Nor
folk & Westem traukiniam.

MEXICO CITY, spalių 19.
Streikas 12,000 Coahuila anglia
kasių priėmė tokį rusių pobūdį, 
kad prezidentas de la Huerta 
daro didžiausių pastangų, kad 
kaip nors sutaikins ir užbaigus 
streiką.

Jeigu iki rytdienos nebus pa
daryta susitarki mas, daug ge
ležies liejiklų ir kitų dirbtuvių 
turės užsidaryti. Tas išmestų 
virš 100,000 žmonių iš darbo.

Streikieriai reikalauja pakėli
mo algos ir geresnių darbo są-

Italijos valstiečiai 
laimėjo.

Belgijos kabinetas 
rezignuos.

BRUSSELS, spalių 19. Lib- 
re Belgių ne sako, kad premje
ras Delacroix nutarė rezignuo-

tik sugrįš iš Brazilijos karalius 
Albertas.

Kapoja algas.

WEBSTEB, Mass., sp. 16.
^asiri ūkdami tarp ncaprube- 
žjuoto dirbtuvės uždarymo ai’ 
sumažinimo mokesties, 2,000 

Slater & Co. audinyčių darbi-

RYMAS, spalių 20. — Užėmi
mas Sicilijoje žemių užsibaigė 
šiandie, pilnu ūkininkų laimėji
mu. Agrokultūros ministeris 
Miehele vakar pasirašė dekretą, 
kuris reikalauja, kad savinin
kai nuomuotų žemę tiesioginiai 
Sicilijos ūkininkams be jokių 
tarpininkų ir kad butų padary
ti nauji kontraktai su ūkinin
kų kooperatyvais.

Dekretas taipjau paliečia že
mės reformas visoj Italijoj.

DIDELĖS PRAKALBOS!

Bus šiandie, spalių 21 d., Mildos 
Salėj, 3142 S. Halsted g-vė. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vak. Rengia LSS. 4ta 
Kuopa. Kalbės Naujienų Redaktorius 
P. Grigaitis ir kandidatas Teisėju į 
Municip. Teismą Adv. K. Gugis. Pub
lika kviečiama gausiai susirinkti; bus 
kalbama einamais Šios šalies politikos 
klausimais, o taipjau ir apie dalykus 
Lietuvoje. — Komitetas.

20
colius sniego ir vis dar tebesnin-*ninku sugrįš į darbą panedėlyj
ga. su numažinimu 15 nuoš. algos. IJĮĮM ■ f Į ■ W ■ ■ ■ ■■ f ■ ■ ■ ■



Ketvertas, Spalių d., 1920

Skaitytoju Balsai
(4/4 tšreikitaa ilama s k yri a Jo 
nuomones Redakcija neatsako.)

DARBININKŲ VIENYBĖS 
APAŠTALAI.

tokiuNiekur kitur nerastum 
žmonių, kurie butų taip 
prikalbėję ir prirašę apie darbi
ninkų vienybę ir kitus tolygius 
dalykus, kaip kad komunistai. 
Amerikos lietuviai darbininkai 
turbūt dar atsimena, kaip jie, 
“vardan revoliucinio proleta
riato vienybes“ buvo suskaldę 
Lietuvių Socialistų Sąjungą ir 
pačią Socialistų Partijų, luo
me t jie ant kiekvieno gatves 
kampo šukavo, kad artimiau
sias jų liksiąs esąs atsikratyti 
“buržuazijos talkininkų social- 
patriotų“ ir sukurti “tikrą re
voliucinio proletariato partiją.”

Savo tikslo jie atsiekė. Lietu
vių Socialistų Sąjunga ir pati 
Socialstų Partija tapo suskaldy
tos. Bet kas pasirodė? Tie dar
bininkų vienybės ajiaštalai tuč

čias sektas: dvi “tikras” komu
nistų partijas - - komunistus 
darbiečius ir komunistus. O 

_.šiandie mes jau turime net ke
turias tokias “tikras” partijas. 
Keturias komunistų partijas, 
kurių “lyderiai” eina į darbi
ninkus ir sako: “Draugai, eiki
te j mano partiją; ji yra tikroji 
jūsų klesos reikalų reiškėją, o 
tos kitos —- jos niekai!”

šitaip “bevienydami” tie de
magogai galutinai suilvniorali- 
zavo savo sekėjus. Vieni jų nu
mojo tieiiks darbininkų, vieny
bės apaštalams ranka ir nebe
priklauso nei vieniems nei ki
tiems, o kiti — vis dar riejasi, 
vt tos katvs maiše. Nešdami j 
darbininkus tą savo “vienybę,” 
jie galutinai juos suskaldė, pa
sitarnavo ne revoliuciniam dar
bininkų judėjimui, o tik reakci
jai- ’' |

Taip jie padare Amerikoje, 
taip jie daro ir Europoje. Laik
raščių žiniomis, tie palįs darbi
ninku vienybės ąpaŽtalai jau 

Nepriklausomąją
vienybės
ė ir

t i jo je. Kaip dabar pasirodo, 
tai tie gaivalai jau senai vare 
savo darbą partijoje. Lygiai

jas reguliariai. Nemėgink su-j turėti mintyj 
taupyti pašaro išgindamas jas mot reikia vengti žiaurumo ir 
peranksti į ganyklą.

Aprūpink savo karves tyru, 
šviežiu vandeniu, gera prieglau
da ir apsaugok jas nuo musių 
laike karštų vasaros dienų.

Jei karvės turi menką ganyk
lą, duok joms kukuruzų “sailių”, 
arba žalių javų šėko — rugių, 

s žirnių, kukuruzų, kopūstų ir ki
tų prieinamų pašarų.

Duok karvėms kasdien vieną 
svarą grudų ant kiekvienų trijų 
svarų pagaminto pieno, nuo 25 
iki 40 svarų kukuruzų “sailių” 
ir tiek dobilų ir alfalfos, kiek jos 
suėda.

Neleisk savo karvėms kankin
tis ant šalto, blogo oro.

Duok joms kasdien du ar tris 
kartus tyro vandens, kuris nėra 
šaltesnis už pasemtą iŠ gilaus 
šulinio.

šukuok karves kasdien, jei tu
ri prieinamo laiko, nes tas apsi
moka geriau už prižiūrėjimą 
arklių, kurie paprastai nėra ap
leidžiami.

Apsieik su karvėms maloniai 
ir kiek galėdamas venk prievar
tos.

Pasverk pieną kiekvienos kar
vės pamilžęs.

Pasirūpink kartu su savo kai
mynais įsisteigti Babcock pieno 
bandymo aparatą ir juo patik
rink kiekvienos karvės ^ieną.

Nieko nelaukdamas pašalink 
karves, kurios pabaigoj metų ne
užsimokėjo už sunaudotą paša
rą ir jų vieton parink geresnes.

Leisk karvėms pailsėti nuo še
šių iki aštuonių savaičių prieš 
verŠiavimąsi. Jos to reikalauja.

Priklausyk galvijų auginimo 
organizacijoms, karvių bandy
mo draugijoms ir kiekvieniai 
tokiai organizacijai, kurios už
davinys yra supažindinti ūkinin
kus su naujoviniais budais tvar
kymo pieninės bandos.

Laikotarpis, kuriame telyčios 
yra pusantrų metų senumo ir 
kol jos perleidžia pirmą kalvy
stės metą, yra labai kritiškas ir 
reikalauja didelės priežiūras ir 
rūpestingo šėrimo. Virškinimo 
ir pieno gaminimo organai turi 
būti gerai ištobulinti ir padidin
ti; ji turi būt padaryta idealinė

Ikarvė. Pirmiausiai išvystyk jos 
[virškinimo organus, žiūrėk kad 
ji butų ganėtinai stipri, o tada 
tobulink gaminimo sistemą, 
stengdamasi, kad ji sunaudotų 
kiek galint daugiau pašaro. Tas 
reikalauja gabumo ir kantraus 
darbo. Negalima paėmus kar- 

■vę, kuri buvo netikusiai šeriama 
ir prižiūrima, per pirmus trejus 
ar ketverius metus padaryti to
kią, kokia ji turėjo būti, jei ji 

i butų buvus tinkamai šeriama ir 
prižiūrima išpradžių.

— o —
Pieno ir pieninių produktų ga

minimas šiandie virtol svarbiau
sias šalies gyventojų uždavinys. 
Kad pasiekus aukščiausį laipsnį 
pieno gaminime su mažiausio
mis išlaidomis, būtinai, reikalin
ga gerai sutvarkyta pienininky
stė. Geros karves ir patyrę dar
bininkai yra dalykai, be kurių 
pasisekimas nėra galimas. Bet 
tai dar neviskas, ko sėkminga 
pienininkystė reikalauja. Norint 
turėti geriausių pasekmių iš pie
ninių karvių, su jomis reikia ap
sieiti protingai, maloniai, kaip ir 
su visais ūkio gyvuliais. Punk- 
tuališkumą ir reguliariškumą šė
rime ir melžime reikia visados

Visur ir vlsuo-

prievartos su pieninėmis karvė
mis. Reikia prižiūrėti, kad dar
bininkai jų negainiotų, nemuštų 
arba netinkamai su jomis nesi
elgtų. Didžiuma geriausių pie
ninių karvių yra labai nervin
gos, ir mažiausia nederamas pa- - 
sielgimas su jomis būna prie
žastim pieno bėgimo sumažėji
mo. Nereguliariškas melžimas 
maž-daug atsiliepia į pieno ko
kybę ir kiekybę.

Who’s next? - - Taigi, taigi - 
ir Dcbsas jau liko sOcinl-išdavi- 
kas, svoločius, glinda ir dar ki
toks. ‘

betikite? Meldžiamieji, pasi
klauskite Brooklyno chainų- 
nistų organo Laisves. Ji senai 
žino 1

— o —
Pieninės karvės paprastai yra 

šeriamos du ar tris kartus die
noj. Lane, New Jersey, bandy
mo stotis surado, kad šėrimas 
karvių tris kartus dienoj trupu
tį padidino pieno davimą už 
dviejų kartų šėrimo, bet tas ne
apsimokėjo už sunaudotą darbą. 
Grisdale ir Attawas bandomuo
siuose ūkiuose surado, kad kar
vių šėrimas du kartu dienoj da
vė tokių pat pasekmių, kaip ir 
šeriant jas tris kartus. Papras
tai manoma, kad dviejų gausių 
pašaro normų dienoj pakanka 
pieninėms karvėms, šeriant sau
sais grūdais ar miltais pasekmės 
yra geresnės, nekaip girdant jas 
vandeniu.

— o -
Nori kilpos. — Chicago turi 

kuo pasidžiaugti, čia dar esa
ma tokių kultūringų kultūrin
go Tribūne skaitytojų, kuriems 
begalo patinka... kartuvių kil
pa.

Jie sako:
Kilpa orą i t Mes nežino

me kaip kitaip butų galima į- 
kvepti svetimos gyvybes nelie
čiamybės jausmą tiems krimi
nalistams. ..,

Aišku. — Ražas.

Kiekvienas ūkininkas turėtų 
atminti štai ką: c

1. Duok melžiamai karvei kas
dien tris svarus (apie vieną ku- 
bišką pėdą) kukuruzų “sailių” ' 
ant kiekvieno 100 svarų gyvulio > 
sunkumo.

2. Prie to pridėk vieną svarą 
dobilų arba kokių nors kitų pa
šarinių augmenų (ne motiejukų) 
ant kiekvięno 100 svarų gyvu
lio sunkumo.

3. 'šerk vieną svarą grudų ar 
miltų dienoj ant kiekvieno svaro 
sviesto riebalų, kuriuos karvė pa
gamina per vieną savaitę.

4. šerk vieną svarą grudų ar
miltų dienoj ant kiekvienų tri
jų svarų pagaminto pieno per 
dieną. — A. Dvylis.

Skaitykite ir Platinkite

incrikos Socialistų Partijoje: 
konspiracijomis, melu ir įvai
riomis kitomis įmonėmis. Ačiū 
tam jiems pavyko suverbuoti 
didžiumą delegatų panti jos 
konvencijoje. Pasekmėje to

ar luo pasitarnauta “revoliuci 
nio proletariato vienybei”? No

Jeigu jie šito nemato dabar, tai 
jie pamatys vėliau. Suskaldy- 
dami Nepriklausomąją social
demokratų partiją jie suteikė 
m-įkainuojamos panamos vo
kiečių reakcininkams. Tūlam 
laikui Vokietijos darbininkų ju
dėjimas bus sudemoralizuolas, 
ir šilą laiką puikiai išnaudos 

priešai, 
vienybės

apaštalai iš to laimės tiek, kiek 
laimėjo jų sėbrai Amerikoje.

— Es.

darbininkų

Ūkininku Balsas
PIENININKYSTĖ.

\Visconsino agrikultūros kole
gijos pienininkystės departa
mentas išleido sekamus patari
mus ir ragina, kad jie butų pri
imti ant kiekvieno ūkio.

Laikyk gerą veislinį (pure 
bred) bulių iš tų kalvių, kurios 
duoda daug pieno ir sviesto rie-

Gerai prižiūrėk ir augink te- 
liukus tų karvių, kurios per vie
ną ar daugiau gentkarčių buvo 
duosnios ir pelningos pagamini
me pieno ir sviesto riebalų.

Leisk apvaisint telyčias, kuo
met jos yra šešiolikos ar dvide
šimties mėnesių senumo. Gerai 
šerk pirmdėlias karves ir melšk

Ar myli muzikę?
BEETHOVENO muzikom kon- 

se pratari joje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, mui. istorija ir 
harmonija. Baigusiems iiduoda- 
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas
3259 S. Halited Str.

Tek: Boulevard 9244

k

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyf! 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie flt.

Valandos! 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedšliais iki 8 vakare. 
Nedėtomis ofisas uždarytas*

Tel. Austin 737
DR. MARTA

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrąžo Iš Callfornijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldlonius.

ISIDOR YACKTIS
Lietuvys Advokatas

(Reff. Liet. Atstovybės Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
pardpina pasportus ir daro visokius 

legališkus dokumentus.
Hay Bldg., 6th & VVashington Sts, 

Springfield, Illinois.

DIDELIS METINIS

SU DOVANOMS
— Rengia —

DRAUGIJA ŠV. ROKO
Subatoje, Spalio-Oct. 23, 1920

M. Meldažio Svet., 2244 W. 23rd PI.
Pradžia 6 vai. vakare. ĮŽANGA 35c ypatai.

Serijųitikietai geri įžangai.
šiuomi kviečiame visus Ruoskaitlingiausiai atsilankyti į viršmi- 

nėtą vakarą, kur turėsite progos smagiai pasilinksminti ir linksmai 
laika praleisti, o taipgi prie progos dar gal kas gausite ir dovanas, 
$10.00 AUKSU.

Todėl, gerbiamieji, nepamirškite atsilankyti j viršminėtą vaka
rą, o mes iš savo pu.4ps stengsimės kięk galėdami svečius užganėdinti.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti, KOMITETAS.

DIDELĖS PRAKALBOS IR 
KRUTAMI PAVEIKSLAI

Ketverge, 21 d. Spalio-Oct., 1920
Liuosybės Svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

North Sidėje. Pradžia 7:30 valandą vakare.

Šias Prakalbas rengia 47 Skyrius L. G. 1).

Kalbės lietuviški ir angliški kalbėtojai. Lietuviškai 
kalbės Dr. A. L. Graičunas. Pertraukoms padainuos. Vaikų

Kviečiama Gerbiama Publika,
Prakalbų Renginio KOMITETAS.

--------------------------- R r. Vargšo
Vaidins visiems gerai žinomas

DRAMATIŠKAS RATELIS
Nedčlioj, 24 d. Spalio, 1920.

1315 N. Ashland Avę.
Pradžia 6:30 vai. vale.

3-jų veiksnių drama.
Rengia

Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Pas.
Kadangi, veikalas atvaizdina tikrą Lietu

vos gyveninio vaizdeli, todėl visiems patar
tina atsilankyti ir pamatyti.

Po perstatymo šokiai su Omoro Pactu ir 
praisais iki vėlybai nakčiai.

Kviečia KOMITETAS.

Pinigai Išmokėti 
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Marijona Galkienė 
Dominikai Ramašauskas 
Jieva Petrauskiene 
Marijona A. Gerick 
Ignacas čepulevičius 
Marijona Zinavich 
Antonina Karužienė 
Juliona Vozbutiene 
Juozapas Masidlauskas 
Marijona Meckevičienė 
Juliona Juškiene 
Juozapas Rutkauskas 
Mykolas Lapavičius 
F. Milevičia 
Jonas Zaranka 
Kastule Mickevičiūtė 
Viktorija Sirusienė 
Jurgis Grakauskas 
Selvestras PaČesa 
Elzbieta Kriščiunienė 
Kazys Senkus 
Elzbieta Aleskienė 
Johanna Mozgerienč 
Mikas Candaris 
Julijona Blažyčia 
Zuzana Novogrockaite 
Franciškus žalis 
Rozalija Purvinis 
Ona Ignatavičienė 
Pranciškus Pocovičius 
Alexandras žlabis 
Marcijona Paliulienė 
Vincas Jatulis 
Laurinas Kaniauskas 
Marijona Rušinskienė 
Ona Kriajždė 
Antanas Sadauskas 
Teodorija Sidauga 
Vincentas Novogrockis 
Magdelena Šimkiene 
Alena Norvaiša 
Antanina Zalatoriene 
Elena žadeikis 
Leonas Alexandravičia 
Juozapatas Rimkus 
Salempnė Jahulienė 
Martinas Petrauskas 
Veronika Gasparieno (2) 
Anufras Barkauskas 
Alb. Varpučenskas (2) 
Barbora Galkienė 
Base Dvarijonaitė 
Leonas Vinclovas 
Antanina Žukauskiene 
Feliksas Slavinskas

Steponas Slavinskas 
Antanas Jankauskas 
Kazimieras šopis 
Baltins Masiokas 
Liudovika Šimaitienė 
Ignacas Fokas 
Lenkadija Antanauskienė 
Juozapas Skačkauskas 
Teodora Bružienė 
Juozapas Petrauskas 
Franciška Arbašauskienė 
Magdė Juškienė 
Elzbieta Gvergždienė 
Antanas Bakša 
Ona čemauskienė 
Juozapas Razmus 
Dominikos Uksas 
Johanna Uksienė 
Jonas Sutkus 
Kazimieras Mieliauskas 
Barbora žardeckiene 
Antanas Kiveris 
Ona Gelžinienė 
Franc. Križanauskas 
Kazim. Niaurus 
Katrina Skavidienė 
Juozapas Gedminas 
Antanas Kičas 
Petronėlė Dapkienė 
Rozalija Sutkaitis 
Monika Sidabrienė 
Marijona Jankevičienė 
Franciška Dapkienė 
Uršulė Daučiunas 
Povilas Gapševičia 
Morta Guebelienė 
Antanas Kičas 
Ona Mileškienė 
Antanina Karužienė 
Ona Pužerienė 
Natalija Wolk 
Zofija Matulaitienė 
Barbora Dauskortienė 
Andrius Plioplis 
Juozapas Kazonis 
Franciška Jankauska 
Ona Beniušienė 
Liudvika Garbenczow 
Doreta Urmonienė 
Uršulė Noreikienė 
Marė Daugirdienė 
Tekia šulčienė 
Antanas Petraitis 
Domicėlė Rudienė 
Mikolas Račkauskas

Jieva Petrauskienė 
Antanas ir Petronėlė Zolpa 
Petras Dukauskas 
Ona Kisielienė 
Viktorija Gasiunienė 
Marė Garbukienė 
Izidorius Maižis 
Tamošius Vosylius 
Kazimieras Barkauskas 
Ona švereckienė 
Agnieška Stravinskaitė 
Stanislovas Grigaravičius •V ... •» *•’ 
Petronėlė Miesčiutė
Julija širvinskienė 
Juzefą Budrienė 
Jonas Iluff 
Ona Mateušienė 
Ona Žilienė 
Ant. Kažikauskas 
Ona Radajerienė 
Klemensas Dzendoleta 
Elzbieta Pečiuliunaitė 
Elzbieta Gaigalienė 
Juozapas Valatka 
Kazimiera Paškevičiūtė 
Dorota Butkienė 
Jonas Gažauskis 
Ona Gažauskienė 
Petronėlė Strungienė 
Franciškus Tamašauskas 
Ona Blukštienė 
Jurgis Savickas
Apolionija Vildžiūniene 
Jonas Švedas
Tamošius Rauguševičius 
Antanas Riekus 
Tamošius Kičas 
Jokūbas Juška 
Magdelena Zuliuvienė 
Ona Barkauskienė 
Rozalija Lukienė 
Jonas Gapšis 
Marijona Zemeckaitė 
Aniela Desniušienė 
Eva Laskauskienė 
Mikolas Ivanauskas 
Petronėlė Zemeckaitė 
Petronėlė Dubinienė 
Petras ir Ona Jonaičiai 
Anielė Marijanienė 
Antanina Girkantienė 
Alex. Kasperavičius 
Marijona Gricienė 
Motiejus Sakatauskas 
Morta Kunčienė

KVITAI SU PAĖMĖJU PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA. .

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius ęlabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablęgramas pasieks Kauno. ' ■

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyję.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiau s 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta . 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius j markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima. .

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street, ’> Chicago, Illinois

į ■ dD_! iP.'i. ------ ..■■■... „.... ------------------------ _^J..l..dl „i. i i—
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n D CCDAKinrUPI IfiC markių. Iš boto išleidžiant, lai-į RUllLdr UriULlluluUd vll kompanija davė kiekvienam

KENOSHA, WIS.
po duonos kepelaitį;, manom, 
kamtai? Paeinam toliaus, vo
kiečių bėdinieji žmonės apstoja 
mus ir prašinėja duonos; duo
dam markę, neima: geriau, sa
ko, duonos. Tat supratom, kai 
ne kas bus Vokietijoj ir kode 
mums duota po kepalą duonos. 
Nuo Amburko j Bėdiną važia
vom trečia klesa. o nuo Bėdi
no vežė mus prekiniais vago
nais. dagi angliniais. Kelionė

Spal. 9 dieną Lietuvos Lais
vės Paskolos stotis laikė susi
rinkimą, į kurį atsilankęs vie
nas žmogus, pranešė, kad ku'i* 
ten už Mihvaukce esąs mažas 
miestukas ir ten esą gerų lietu
vių. kurie norėtų pirkt Lietuvos I 
Laisvės bonų, bei ten nėra kas
pnrdiKMla. Vietos slotis iikl,nl.1 h*s nuo keliHiinininkŲ atskiria 
sius jo pranešimą, nutarė p,,-1 ir jie kažinkur užkliiua, taip 
siųst <lu atstovus, kad pagelbė-1 i Eitkūnus .'Vikiu
-tu'jiems įsigyti bonu. ' ; ''S1'' .1,l,lkli. ' »»sikjm«ns

I stotyj su visokiais įtariamos 
Buvo prisiminta* apie Lietu- riJsies žmonėmis, kurie lik ir 

vos valstybinį tondą. Vienas at-, (yko, kad ką nuo keliauninku 
stovas prirodinėjo, kad toks' ištraukus. Tai]) ir su mumis 
fondas būtinai reikalingas, bet f atsitiko: jau šešta diena kai]’ 
kiti, butdit katalikai, nurodinė 
jo, kad nereikia. Matyt, bijosi

na visokiais budais kuomet jie 
nori grįžti savo tėvynėn ir su
teikia pagolbą naujai atvažia
vusiems, priveizdi užsilikusių 
palikimų ar šiai]) kokių išmo
kėjimų Lietuvos piliečiams, ir 
apskritai visame kame pridabo- 
ja Lietuvos piliečių teisių i/< tin
kamo jų garbės išlaikymo, b) 
rūpinosi supažindinti atvykusius 
\merikon su šios šalies į- 
datymais, vietos kalba, pragy- 
vtnimo sąlygomis, darydama 
tuo liksiu paskaitas, pamokas, 
ingių ir lietuvių kalbos kursus 
T I.I., teikia savo piliečiams vi
sokių žinių ir informacijų apie 
Amerikos ir Lietuvos Valsty

bių reikalus, parūpindama 
iicm’s ar lai laikraščių ar šiai]) 
raštų, ir c) atlieka visus kitus 
laibus, kuriuos L. P. Sąjunga 
randa reikalingais.

ganizaci jos reikalams.
Pasarga, šių metų jsteigėjų 

susirinkime nutarta du trečda
liu visų jeigu skirti Lietuvos 
Valstybės reikalams, o iš liku
sios dalies 75% gali būti varto
jami Įvairiems vietos lietuvių 
reikalams perina tyliems punk
te 1 sulig patvirtinimų Vyriau-

žarijos tikslams.
VII. Organizacija.

10. Kiekvienoj atskiroj vieloj 
rr kolonijoj, kame susidaro ne
mažiau 15 priaugusių (17 m.) 
Lietuvos piliečių norinčių pri-

buti steigiamas Sąjungos sky
rius. Kiekvieną naujai suor
ganizuojantį skyrių tvirtina Vy-

tų.

Pas mus yra susitvėrusi taip i 
vadinama Katalikiškų Dr-jų j 
Vienybė. Spalio 10 d. buvo su- ■ 
rengus prakalbas. ' Kalbėtoju j 
buvo kun. Budys. Didžioji dalis

laukėm bagažų ir nežinome 
ka la jų sulauksime.

• — AI. Stankus.

Lietuviu Piliečiu
Sąjunga.

Pranešimas apie susiorga- 
nizavimą.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro!

1920 m. Spalių 10 dieną susi
tvėrė Lietuvių Piliečių Sąjun
ga (Lithunnian Citizens Asso- 
cii’tion), kuri tur tikslo rupin-

i lis Amerikos Lietuvių kaipo Lic 
i tuvos piliečių reikalais, ir reni-

likų ir davimas pamokinimų, I 
kaip geriau palaikyti katalikys- Į 
tė Kalbėjo per tris kartus. Jam j 
išėjus ant estrados i*> trečio sy 
kio daugiaus negu pusė 
sios publikos atsistojo ir išėjo I įį- įValstybę’ 
lauk, nes kalbėjo labai silpna,, jii|ig()s p

turintieji nemažiau 17 metų, o

kiose vietose, kur nėra minėto 
kaičiaues asmenų, privalo pri
sirašyti prie artimiausiojo L.

Kiti 
r C

e kolonijose, kartie gali būti 
daugiau 1000 narių, g-.ili būti

ko- 
nebešukau- 
kaip buda- 
ėmė susi

juos tik

Pas tanioj u laiku musų 
munistai aprimo ir 
ja tai]> trukšmingai, 
vo pi1 miaii. Tur būt

lietuviai, pastoję Amerikos pi
liečiais. Visi nariai moka me
tini mokesnį po 3 dol. kasmet, 
o už 1920 metus vieną delerį.

mulkino. Man tiko girdėti kai- 
kuriuos jų kalbant, kad reikią 
lemti Lietuvą, c

buvo atsilankęs, čia žinomas 
kam. kalbėtojas Bimba. Dabar 
jau ir jis nebepludo Lietuvos 
reprigulmybės, bet kalbėjo 
vien ai>ie darbininkų reikalus. 
Gal būt su laiku išdulkės tas

bu lėni Valstybinį Amerikos Lie
tuviu Fondą, iš kurio du treč
daliu eina Lietuvoj Valstybės 
reikalams i;* per Lietuvos At
stovybę Amerikoje atiduoda- 
m >s Lietuvos Valstybės iždui. 
Iš likusios dalies Valstybinio

dės rimčiau 
judėjime.

dirbti darbininkų

*

mus
openityvė bendrovė ir mano 
statyti lietuvių namą. Kol kas 
gerai einasi, bet jie kartais ne

surengtas piknikas ir prakal
bos, ir los bendrovės pirm, 
agituodamas už pirkimą Šerų 
pasakė: “Pirkite Šerus, nebijo-

nai neprapuls, tai šorai gerinus

ir parduoti serus, bet

apsaugoji negu IL. L. bonai tai 
yra nesąmonė ir tokių kalbų 
reikia vengti.

—žaibas.

Iš keliones Lietuvon
Rašo (hieagietis Al. Stankus 

savo broliui:

vandenį per plaukėm laimingai. 
Iš Liverpulio žemės keliu per

mažu butuku į Amburka, i 
ten. gailaus, j Eitkūnus, pri

Chicagos ligi Monlroilio

žiavome laivu “Canada” ir, ži
noma, kai]) mužikai, trečia kle
sa pačia prasčiausia. Ypatin
gai ant laivo .skiriama žino 
gaus klesa. Duona sena, ziipė

da, biskutį saldi, koks svaras 
sviesto tlvvlikai žmonių. Per 
Montrealj važiuojant “inkom 
taksų” nežiūrėjo, pasportų taip
jau maža težiūrėjo. Biauru 
tai])jau, kad verteiviai( tar
nautojai) nuolat kaulija do
vanų. Montrealyj agentas pą-

sus pereiti per Vokietiją; reikė
jo užmokėti po 3 dol., o išleid
žiant iš boto vokiečių valdinin
kai dėjo “stempas” ant paspor-

paliekama įvairiems vietos Lie
tuvių reikalams, ‘ kurie' išlei- 

džiami sulvg sąmatos Vyriau-

Valdybos jiatvintiutos, o Hikii- 
sieji 25ty tos sumos eis įvai
riems Lietuvių Piliečių Sąjun
gos organizacijos reikalams. 
Lietuvių P’iliečių Sąjungos biu
ras yra Lii tuvos Atstovybės 
Amerikoje žinioj ir laikinai yra 
sudaromas prie Lietuvos Misi-

ir Vyriausiosios Lietuviu Pilie-
* *

Tuo tarpu Valdybom išrinkti šie 
penki asmens sulig balsų dau-

Bagočius, J. V. Liulkauskas, J. 
Bagdžiunas ir S. E. Vitaitis ir 
kandidatais V. A. Lazdynas, V. 
Amb ozevičius, A. B. St rimai-

Street, New York, N. i., pažy
mėjus ant konvento: Lietuvių

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
SĄJUNGOS STATUTAS.

1. Vardas iii vieta.

vra visuomenės organizacija, 
v? ikianti kontakte ir sutartinai 

u Lietuvos Respublikos Atsto-

2. Nuolatinė Sąjungos bu- 
viene yra New Yorko mieste, 
arba kitame, sulig visuotinojo 
Sąjungos atstovų suvažiavimo 
nusprendimo.

IL Tikslai.

vo tikslu rūpintis Amerikos lie
tuvių kaipo Lietuvos piliečių, 
reikalais ir remti Lietuvos Val-

III. Veikimai

a) veda registracijų visų Ame
rikoje gyvenančių Lietuvos pi-

me užuodatbio, šelpia darbo ne

'i prigulėti prie L. P.S. jeigu ata
tinkamojo Sąjungos skyriaus 

iie bus priimti i jos narius.
V. Narių Mokesnis.

6. Visi L. P. Sąjungos eiliniai

matini Valstybini mokesnį po 
is dolerius i metus, pradedant 

su spalių pirma diena, 1920 mo
li. Jeigu kuris narys dek i ne

sveikatos arba užuodarbio sto
tos nepajėgtų šio mokesnio už-

tkyrstili dalimis, arba atidėt 
trims m įiesianis, arba ir visai 
ji nuo to mokesnio vieniems 
metams paliuosuoti.

Pasarga. Už 1920 metus mo
kama vienas doleris.

Visi gyvenantieji dabar Ame
rikoje j)rivalo tuos metinius nio 
kesuius mokėti nuo laiko Lie-

gimo, neveizdint j tat, kokiais 
metais prie organizacijos nepri
stotų. Atvykstantieji naujai 
Amerikon moka šiuos mokes
nius nuo tų metų, kuriais jie

7. Be šitų eilinių narių L. P.

visuoliname susirinkime bus 
tokiais, delei pasidarbavimo Lie 
tu vos naudai, išrinkti ir Vyriau 
sios Sąjungos Valdybos patvir
tinti; b) nariai šelpėjai kurie su-, 
moka kiekvienais metais nema-

dą ir e) amžinieji nariai, kurie

nemažiau šimto dolerių, 
bes nariai, nariai šelpėjai 
žinieji nariai turi visas 
teises su eiliniais nariais 
paluosuojami nuo
valstybinio mokesnio.

VI. Lėšos.

Gar
iu am-

ir yra 
pamatinio

<S. Lietuvių Piliečių Sąjungos 
lėšos susideda: a) iš pamatinių 
eilinių narių mokesnio, b) iš 
šelpėjų ir amžinųjų narių mo
kesnio, c) iš pelno nuo rengia
mų Sąjungos vardu vakarų, pra

kių kitų pramogos susirinkimų 
ir d) iš renkamųjų aukų, tes
tamentų palikimų ir visokių ki-

na vienan prie Lietuvos Atsto
vybės sudaromai! iždan, duoda
mi skyriaus ir atskiriems Ba
riams pakvitavimai Įmokėtoms 
sumoms, paliudijimai, ženkle-

Pasarga. Lietuvių Pil. Sąjun
gos skyriai gali pasilaikyti sa
vo kasose tas jeigu sumas, ku
rios paskirtos vietos reikalams 
ir organizacijos tikslams, bet iš

jama, kad panašus skyriai ga
lėtu turtėti nemažiau 30(1 na
rių. Sulig narių skaičiaus sky
riai galės išsirinkti skyriaus vai 
dybą iš trijų asmenų arba iš

bos patvirtinimo. L. P. Sąjun
gos skyriai gali laikyti savo na
rių visuotinus susirinkimus, 
kaip metinius taip ir nepapras
tus sulig savo nutarimo. Visuo
tini Sąjungos skyrių atstovų su
važiavimai skaitosi teisėtais, jei 
susirinkusiųjų atstovu 
trečdaliais 
pažįstami.
kviečiami 
Valdybos,

čia paduota skaitlinė aiškiai

dimą. Lietuvių Raud. Kry
žiui Naujam Vapu $100,000.00 
per visus šių midų surinkta lik

dviem 
balsų jie tokiais pri- 

Visi suvažiavimai 
Vyriausios Sąjungos 
arba reikalui išti-
pa reikalavimo

VIII. Likvidacija.
12. Jeigu delei kokli, 

priežasčių bile
nors 

vienas skyrius 
užsidarytų ar iširtų, lai visos jo 
lėšos atiduodamos Lietuvos At- 
stovvbės žinion ir pavedamos 

iždui, 'taipgi pereina 
Respublikos žinion vi-

Lieluvos
Lietuvos

arba visuotinasis Sąjungos sky
dų atstovų suvažiavimas nutar
tų pačią Sąjungą likviduoti.

Naujani vajui $1000,000.00 
Lietuvos Raudonąjam Kryžiui

Pas Ižd. Dr. J. Kulį $1,838.64 
Chicago K. Wilkcvičia

Detro'i, Mieli, skyr. 16, 
per K. šimelį .................

Rockdale, III. Keistučio
penkių (jeigu narių Imlų dau- polit Kliubo prakalbose
giau 500 asmenų), o jeigu ko- Cbicago A. Sabailis 
kinme mieste ar apskrity susi- Chicago, apskr. L. G. 
rastų daugiau trijų Sąjungos į p per p,. pu]aįkį .... 
skyrių, lai jie gali sudaryti to-Meluose Purk prakalbose 
kio tat miesto ar apskričio Są-( p p j svet;
jungos valdybą, kuri galės veik- pr Slripeiki 
Ii sulig statuto, jų pačių išdirb- w00(], III.
to, bet Vyriausiosios Sąjungos p) Kolektos 
Valdybos patvirtinto.

11. Vyriausioji L. P. Sąjun
gos Valdyba renkama yra trims 
melams visuotiname Sąjungos ; 
skyrių atstovų suvažiavime I 
kasmet Birželio mėnesyje. Ji Į 
susideda iš 9 narių, iš kurių kas 
met išeina po 3 narius prade- J 
dant nuo gavusių 
mažiausia balsų. Jš‘ 
riausiosios Valdyboj 
ir vėl renkami.

iš Bell-

W Pullman, prakal-

$2.00

00.55

12.48
2.00

200.00

10.00
14.89

>se 55 kp. SLA............. 10.14
Aurora, p-lė Thomas .. 1.00 
So. Chicago, prakalbo- 
F. Scereckio svet.

a) Kolekta .................
. b) Izidorius Sadauskas 

niAu]o I Detroit, Mieli, sfk i tlUv" j
rinkimuose į l)er P- K- ^nu°lį ••

10.00

... 42.47 
Roseland, prakalbose

gali būti ;
I a) I

b)
.. ,17.01
. 10.00

Kur dingo skyriai L. G. D.? 
ir dingo geros valios lietu-

via i ?
Amerikos lietuviai, subruski- 

me; dar 
siu laiko 
mėnesiu 
daryti.

l ik reikia, kad gerbiami L. G.

nevėlu; dar du mėne- 
lurime, o per tuos du 
stebuklus galima pa

I)r. A. L. Graičiunas, C. Seki*.

Severos Gyduoles užlaiko 
sęimynos sveikata.

Silpni Inkštai
Kali būti prežasSiu daug Ilgu, kurjos apai* 
reikfita per nkausmą Htrienu. ISblySkusią, 
pageltanavosio odą, sutinimu aplink riešų, 
skaudinga filaplnimr, ir patinimą akiniu 
voku. Kaip tik pajusi kad inkstai netvar- 
ki, ne gaišink laiko ir gauk

Severa’s
Ledsyl
(pirmiau žinoma kaipo Severos GyduolG 
nuo Inkstu ir Kepenų), per ketures de
šimt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai tais! yvaires ligas inkfitu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu pasinaudoi Ir paliks 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mieras, 
75 centai ir $1.25. Ko$noi aptiekoi,

w. r slvera
i.EDAR RAP'DS, IOWA

— ~" f - 1

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonais

ves funkcijas, nustato dar
buotės dėsnius ir visą savo vei
kimo planą. Esamasis Lietu
vos Respublikos Atstovas Ame-! 
rikoje skaitomas garbės pirmi
ninku šios Vyriausiosios Są
jungos. Jis gali patsai (arba 
jį pavaduojąs) dalyvauti visuo
se Valdybos susirinkimuose, 
kaip lygiai ir visuotinuose L. 
P. Sąjungos atstoviu suvažiavi
muose, bet balsaiviniK-ncdajly- 
vauja.

Visi nutarimai, kaip Valdy
bose tai]) ir visuotinuose susi
rinkimuose, daromi balsų dau
guma, jeigu kokiems nors 
dausimams visuotinųjų ar tai 
skyriaus narių ar Sąjungos sky-, 
rių atstovų susirinkimų nebus į 
nustatyta kokia nors kvalifi- !

jungos skyriai, arba '.kokio mie-

Valdyba pa'tįs išdirba savo vei- j 
<imui taisykles, kurios vienok 
reikalauja Vyriausios Valdy-

jungos Valdybai. ■
9. Metiniuose Liet. Pil. Są- j}j 

jungos susiHlikimuose basinei n 
nutariama .kokia visų sąjungos H 
eigų dalis kitais metais privalo j ■ 
eiti Lietuvos Valstybės retika-!|g 
ams, kokia gali būti vartoja- ■ 
ma įvairiems Amerikoje gyve- m 
nančių lietuvių reikalams ir ko-

Kolekta ............
Jonas Embergas
Juozas šaučiulis .. 10.00
Juozas Urbanavičių 10.00

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kurb 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, nervno 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimai 
laronia su elektra, parodančia ma 

žiausihs klaidas. Specialč atyda ai 
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piei 
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampa* 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronii- 
ką, — nervišką ligą.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 96611

DR. G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriiką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yarda 687

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
| gerklę kita, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydai) taipjau ir kitokias ligas kaip 
vvry taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Carp Ma’-shfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
, Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

Dvasia

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Kirmėles ženklai

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

DR. YUŠKA j
1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118 ■■ 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki B

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■

Tel. Prospect 3466

O-C/fli

DYKAI! “CUCKOO-CLOCK” DYKAI!
Ar jus mėgintumet turėti šitą vertingą “cuckoo-clock”, CUCKOO CLOCK 

kuris yra vėliausio šioj* gadynės išradimo? Jeigu taip, tai WITH BAROMETER 
rašyk tuojaus, nes mes turime tik 2,000 “cuckoo” laikro
džių, kurie bus pasiųsti, visiškai dykai kiekvienam, kuris 
prsių; užsakymą ant auksinio laikrodėlio ne vėliau kaip 30 
dienų nuo dabar. 
Jus <la, niekad neturėjote mažiausios progos pamatyti šitą 
pGiktj Laikrodėlį su Barometru, kurį mes duosim visiškai 
dykai su kiekvienu Lakrodūlio pirkimu. Mes teikiame jums 
šitą pasiųlymą dėl tos priežasties, kad jus susipažintumet 
su musų augštos rų^ies Amerikonų išdirbimo Laikrodėliu. 
Šitas Laikrodėlis yra paauksuotas, turi puikiai išmargntus 
dubeltavus kiautus ir yra dailaus nudirbimo — išrodo kaip 
šimtadolerinis Laikrodėlis. Musų Laikrodėlis turi pilnaak- 
meninius Amerikonų išdirbinio vidurius ir yra geriausia 
LAIKRODĖLIS, ką pinigais galima nupirkti — ir yra ga
rantuotas 20-čiai metų. Mes augštinam savo tavorą, bet 
tiktai paduodam aiškius faktus, ką jus galit greitai supras
ti, iš musų musų dykai mėginimo ptana, pagal kurio mes 
pasiųt im jums šitą Laikrodėlį 10-čiai dienų dykai išmėgin 
tb ir jeigu, pasibaigus tam laikui, jus nerasit jį taip, kaip
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jis buvo perstatytas, tai mes noriai sugrąžinsime jūsų pinigus. Ar-gi tas negana teisinga? Ar jus galit reika- B 
lauti geresnės garantijos? šitas laikrodėlis yra vertas $20.00, bes mes leidžiame jums įsigyti jį per šį mėnesį y 
tiktai už $12.95. šitas kaipo specialis supažindinimo išpardavimas yra geras per šį mėnesį tiktai, ir mes pata- ■ 
riame jums veikti tuojaus. Jus niekada nesigailčsit. Boto, jus gausit šitą naudingą Laikrodį su Barometru ■ 
visai dykai, ir atminkit, kad jis padarys dailų pagrąžinimą jūsų namuose! šitas stebėtinas išradimas ne-tiktai ■ 
parodo dienos laiką kaip kiti visi laikrodžiai, bet taipgi pasako dvi dieni iškalno oro padėjimą — ar lietų, ar ■ 
giedrą. Kievienas privalo pasinaudoti proga šio didelio pasiūlymo.

PIRMIAU ATĖJUSIEMS—PIRMESNIS PATARNAVIMAS.
Nesiųsk jokių pinigų — tik iškirpk šitą paskelbimą ir jį jį prisiųskit mums su 35 centais pašto ženkleliais pa- ! 
dengimui parsiuntimo lėšų. Likučius išmokėsit tada, kada Laikrodėlis ir Laikrodis su Barometru, bus jums 
pristatytas. ‘ NE ABEJOK — RAŠYK ŠIANDIE
UNION SALES COMPANY 2029 W. Chicagų Avė. CHICAGO, ILL. ■

Department 562 ■

Tcl. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Are., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield ar. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

J



:fc>.

I

.'V

ii
3t

f
3®

Į&'z 
į ■ 
įjfį

w ■

S

!<•

ra

fc

j..

v

NAT5JIENWS, ChfcagO, ŪL Ketvergas, Spalių 21 d., 1920

NAUJIENOS
LITHUANIAN SJAlLV N£W»

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy
Entered ns Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post oOffico 
of Chicago, III., under tho act of 
March 2nd, 1879.

o ir eko- 
žvilgsniu, 

žmonių

pavyktų

$8.00 
$4.50 
. 2.25

1.75 
. l.Q0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
neėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams...............................
Pusei metų .......... ..............
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija  ..................-—  03
Savaitei .... . ..................................... 13
Mėnesiui ............... ............. *.......... 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams...................................... $7.00
Pusei metų................................... 4.00
Trim^ mėnesiams........................ 2.00
Dviem mėnesiams ....................  1.50
Pienam mėnesiui.............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.50
Trims mėnesiams ....................  2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

-■ . * * ~.....  .1 ■ - ----------ai:

V

Lietuviai prieš 
Lietuvius.

Musų dešiniųjų srovių 
žmonės labai dažnai giria
si, kad jie esą “lietuviai ir 
tiktai lietuviai”. Ir dabarti
niame Liėtuvos krizyje jie 
sako, kad visi lietuviai pri
valą atidėti į šalį savo parti
nius ir klesinius reikalus ir 
jaustis “vien tiktai lietu
viais”, kadangi, girdi, Lietu
vai grūmoja pavojus, kaipo 
tautai.

Vienok pažvelgkime tru
putį arčiaus į dabartinį Lie
tuvos konfliktą su Lenkija.

Berlino “Freiheit” įdėjo 
savo specialio koresponden
to pranešimą iš Vilniaus, da
tuotą 29 d. rugsėjo, kur tarp 
kitko skaitome:

“Lenkai pasiuntė (į Kal
varijos konferenciją) tar
tis dėl ginčijamų Augus
tavo, Suvalkų ir Seinų ap
skričių tris lietuvių kilmės 
dvarininkus iš tų apskri
čių. Lietuvių delegacija 
tuo budu turėjo vesti de
rybas prieš savo viengen
čius lenkų pusėje. Šitos 
aplinkybės priežastis yra 
žemės reforma. Dvarinin
kai, kuriems grūmoja pa
vojus pražudyti savo že
mes be atlyginimo, visi 
kaip vienas stoja lenkų pu
sėn, kad išgelbėjus savo 
turtą. Didžiumoje atsiti
kimų jie, žinoma, yra len
kai, nes dvarai randasi 
lenkų rankose. Bet Kal
varijas atsitikimas rodo, 
kad ir lietuviai dvarinin
kai greičiaus išsižada sa
vo tautos, negu savo šer- 
nolės.”
Taigi aiškiai matome, kad 

tas pavojus iš lenkų pusės 
anaiptol nėra vien tiktai 
tautinis pavojus. Lenkus 
traukia į Lietuvą ne tiek jų 
tautos interesai, kiek lenkų 
dvarininkų interesai; ir Lie
tuvoje tie patys'dvarininkų 
interesai verčia dalį pačių 
lietuvių eiti išvien su len-

kais. Lietuviai eina prieš 
lietuvius.

Teisingai pasakė drg. St. 
Kairys Steigiamajam Sei
me, kad lenkų karė prieš 
Lietuvą yra karė dėl dvarų 
— reiškia, ekonominė, klesi- 
nė karė.

Todėl atremti lenkų už
puolimą yra svarbu ne vien 
tautos žvilgsniu, ne vien 
tam, kad apgynus Lietuvos 
nepriklausomybę, 
nominių reikalų 
Lietuvos darbo 
žvilgsniu.

Jeigu lenkams
uždėt savo jungą ant Lietu
vos, tai pirmoje eilėje nu
kentėtų •Lietuvos beturčiai.

Dabar, akyveizdoje šito
kios padėties, galite supras
ti, kiek išminties yra tame 
klerikalų ir tautininkų nusi
statyme, kad lietuviai turį 
užmiršti savo klesinius (eko
nominius) reikalus ir būti 
“vien tiktai lietuviai”. Už
miršti tą, kas yra svarbiau
sia plėšikiško lenkų pasikė
sinimo priežastis! Užmiršti 
tą, kas gali labiausia paska
tinti lietuvių minias į kovą 
su užpolikais!

Tautininkai su klerikalais, 
ragindami lietuvių darbo 
žmones užmiršti, kad jų eko- 
nominie’ms reikalams grū
moja pavojus iš lenkų impe
rialistų pusės, faktiškai su
laiko juos nuo kovos su Lie
tuvos užpuolikais ir tuo bu
du pačiam Lietuvos nepri
klausomybės reikalui atlieka 
labai blogą patarnavimą.

Rami revoliucija 
Italijoje.

Italija šiandie pergyvena 
didžiausį pervartą. Jisai 
prasidėjo darbininkų už
griebimu dirbtuvių. Po to 
sekė sutartis tarpe darbinin
kų ir kapitalistų, patvirtin
ta valdžios dekretu, pagal 
kurią (sutartį) dirbtuvės 
grįžta į senųjų savininkų 
rankas, bet tąja sąlyga, kad 
darbininkai turės kontrolės 
teisę dirbtuvių vedime. Kar
tu tapo pakeltos darbininkų 
algos.

Dabar tapo padarytas 
naujas svarbus žingsnis Ita
lijoje. Valdžia paskelbė že
mės reformą. Ji paliečia 
pirmiausia Siciliją. Pagal 
valdžios dekretą, dvarų sa
vininkai Sicilijoje turi nuo- 
mot žemę tiesiog ūkinin
kams, aplenkiant tarpinin
kus, ir turi padaryt kontrak
tus su ūkininkų kooperaci
jomis (kokio turinio tie kon
traktai, telegramos dar ne
paaiškina). Pranešama te- 
čiaus, kad šita žemės refor
ma paliečia ir visą Italiją.

Prie šito žingsnio tapo 
prieita panašiu budu, kaip ir 
prie reformos industrijoje. 
Ūkininkai iš pradžių užgrie
bė dvarus, o paskui jau val
džia ir dvarų savininkai su
tiko nusilenkti. Telegrama 
iš Rymo, pranešanti apie tai, 
sako: "

“žemės užėmimas Sicili
joje šiandie pasibaigė pil
nu ūkininkų laimėjimu.”
Tos stambios atmainos 

Italijos industrijoje ir žemės 
ūkyje, kaip sakėme, yra re
formos. Bet reformos ne 
paprastos rųšies; jos dauge
liu žvilgsnių visiškai perkei-

čia ekonominius santykius 
toje salyje. Stambesnių at
mainų retai duoda ir didelės 
revoliucijos. Jos tapo at
siektos ne valdžios gera va
lia, o kovos keliu: valdžia 
buvo priversta įvesti jas. .

Po šitų didelių laimėjimų 
Italijoje dar, žinoma, gali 
būti ir reakcijos, žengimo at
gal. ' Taip pramonėje, taip 
žemės ūkyje viešpataujan
čiosios klesos dar gali iš
veržti iš darbininkų ir ūki
ninkų rankų dalį to, ką jie 
šiandie davė jiems. Šitą ga
limybę mėgsta nurodinėti 
mūsiškiai r-r-revoliucionie- 
riai, kad prirodžius, jogei 
Italijos darbininkai eina 
“klaidingu keliu”; ot, girdi, 
jeigu jie butų padarę revo
liuciją (taip, kaip jiems pa
tarė anarchistai ir komunis
tai), tai tokio pavojaus ne
būtų. Bet, nekalbant jau 
apie tai, kad revoliucijos ne- 
sidaro “pagal užsakymą”,— 
tegul kas nurodo bent vieną 
revoliuciją visoje žmonijos 
istorijoje, po kurios nebuvo 
reakcijos. Tokios revoliu
cijos jus nesurasite. Reiš
kia, revoliucija taip pat nė
ra užtikrinimas to, kad iš
kovotieji laimėjimai nebus 
bent dalinai panaikinti.

Ar Italijos darbininkai ir 
ūkininkai sugebės išlaikyt 
savo rankose tą, ką jie įgijo 
šio pervarto laikų, — tatai 
priklausys nuo to, kaip tvir
ta bus jų vienybė ir pasiry
žimas kovot toliaus. Kiek
vienas proletariato laimėji
mas yra tikras laimėjimas 
tiktai tuomet, kuomet prole
tariatas sugeba padaryt jį 
pamatu tolimesnei kovai. 
Jeigu, padaręs žingsnį pir
myn, jisai sustoja, tai jisai 
neišvengiamu budu esti pri
verstas traukties atgal iš už
imtos pozicijos.

Bet tai, ką Italijos darbi
ninkai ( o dabar jau ir ūki
ninkai) įgijo, yra laimėji
mas, ir labai didelis laimėji
mas, nežiūrint to, kad Rusi
jos Leninas ir jo gramofonai 
kitose šalyse mėto prakeiki
mus ant Italijos proletariato 
galvos. Jie pirmiausia pa
rodė ką gali — demonstravo 
savo pajiegą. Antra, jie iš
kovojo naujų pozicijų, iš ku
rių jie galės pradėti dar di
desnę ataką prieš savo iš
naudotojus.

Marksas apie 
komunizmą.

Mokslinio socializmo įstei
gėjai, Marksas su Engelsu, 
buvo apie vidurį pereitojo 
šimtmečio “Komunistų Są
jungos” nariai. Tos Sąjun
gos vardu juodu parašė 
“Komunistų Manifestą” (iš
ėjo iš spaudos 1848 m.), ku
ris ligi šiol skaitosi vienu 
varbiausiųjų socialistinės li
teratūros veikalų.

Šitįe faktai duoda progos 
žmonėms, menkai išmanan
tiems apie Markso mokslą, 
sakyti, kad jisai stojęs už tas 
pačias idėjas, kaip šių dienų 
komunistai. Bet Marksas 
buvo socialistas, o ne komu
nistas. Po to, kai Komunis
tų Sąjunga, kurios nariu ji
sai buvo, pakriko, tai jisai 
jau nebesivadino komunistu. 
Kuomet pp reakcijos, kuri 
sekė po 48-ų metų revoliuci
jos, darbininkų judėjimas

vėl ėmė atsigauti ir ėmė 
tvertis darbininką organiza
cijos, tai jos vadinosi sočia- , 
listinėmis, ir Marksas^veik- | 
damas jose, taip pat vadino
si socialistu.

Komunizmas yra vardas 
to revoliucinio darbininkų 
judėjimo, kuris gyvavo va
karinės Europos šalyse iki 
1848 m. revoliucijos. Mark
sas, j ieškodamas dirvos savo 
revoliucinei energijai įdėti, 
įstojo į tą judėjimą ir męgi- 
no pakreipti jį į naują vagą. 
Bet tai pavyko jam tiktai 
teorijoje. Komunizmo am
žius jau baigėsi, kada Mark
sas pradėjo jame veikti. Su 
1848 m. revoliucija tasai ju
dėjimas atgyveno savo gady
nę. Kad komunizmas nebe
galėjo tolyn progresuoti, tai 
matyt ir iš to fakto, kad ta 
pati Komunistų Sąjunga, ku
riai Marksas su Engelsu pa
rašė “Manifestą’, neužilgio 
po revoliucijos išmetė juodu 
iš savo tarpo.

Kokios-gi yra to komuniz
mo ypatybės, skiriančios jį 
nuo šių dienų socializmo? 
Apie tai mes randame štai 
kokius žodžius paminėtame 
“Komunistų Manifeste” 
(perskyrime “Kritiškai-uto- 
pinis socializmas ir komu
nizmas”) :

“Pirmutiniai proletari
ato mėginimai, visuotino 
sujudimo laiku, feudolinės 
visuomenės vertimo laiko
tarpyje, iškovot tiesiog 
savo klesos reikalą buvo 
nepasekmingi, ir negalėjo 
būt pasekmingi, kadangi 
pats proletariatas dar bu
vo neišsiplėtojęs ir dar 
truko materialių jo pasi- 
liuosavimo sąlygų, kurios 
juk yra tiktai buržuazi
nės gadynės vaisius. Re
voliucinė literatūra, kurią 
pagimdė šitie pirmutiniai 
proletariato judėjimai, y- 
ra savo turiniu neišven
giamai atžagareiviška. J 
skelbia visuotiną asketiz
mą (biednystę) ir šiurkš
tų visų lyginimą.”
Tai yra be galo įdomus žo

džiai ir verti to, kad apie jų 
reikšmę gerai pagalvojus.

Iš jų mes ,viena, patiria
me tą, ką “Naujienos” yra 
šimtus kartų sakiusios, aiš- 
kindamos socializmą, bū
tent: kad darbininkų pasi- 
liuosavimas tegali būt tikta: 
visuomeninio plėtojimosi pa
sekmė. Proletariatas gal: 
pasiliuosuoti tiktai tada, ka
da jisai pats yra iki tam tik
ro laipsnio subrendęs ir kada 
yra įvykusios materialės jo 
pasiliuosavimo sąlygos. Tos- 
gi sąlygos atsiranda tiktai 
buržuazinėje gadynėje.

Antra, augščiaus paduo
tieji žodžiai iš “K. M.” sako, 
kad visuotino sujudimo lai
ku,- kada buvo verčiama vi
duramžinė feudalizmo (bau
džiavų) sistema, tai proleta
riatas darė mėginimus “iš
kovot tiesiog savo klesos rei
kalą”, t. y. galutinai pasiliuo- 
suot; bet tie mėginimai buvo 
nepasekmingi ir turėjo būt 
nepasekmingi. Turėjo ne 
dėlto, kad mes to norime, o 
dėlto, kad tuomet dar nebuT 
vo atėjęs laikas proletariato 
pasiliuosavimui: dar buvo 
tiktai griaujama feudalizmo 
tvarka, kad prirengus dh‘vą 
buržuazinei tvarkai.

Toliaus. Proletariatas, ar-I kaip ir slenkstis tarpe feu- 
ba bent dalis jo, manė to su- dalizmo ir buržuazijos vieš- 
judimo laiku, kad jau esą patavimo gadynių. Ir ant to 
. ęalima nuversti ir tą tvarką, i 
kuri buvo dar tiktai bege- ] 
manti ant feudalizmo griu
vėsių. Bet ką-gi jisai siūlė 
vieton jos? Kadang^sąly
gų ^ocialistinei tvarkai dar i 
nebuvo gyvenime (nes jos 
atsiranda tiktai buržuazinė
je gadynėje), tai proletarin
as negalėjo sugalvot nieko 

geresnio, kaip tiktai skelbti 
asketizmą (kovą’ turtui) ir 
visų žmonių sulyginimą. Ta
tai ir yra komunizmas.

Komunizmas yra tokia si
stema, kur visi žmonės yra 
ygus, visi yra lygiai biedni.

Marksas pripažįsta, kad 
;os proletariateHdejos buvo 
revoliucinės; bet jisai sako, 
kad, to neveizint, jos buvo 
atžagareiviškos. Jos nero
dė visuomenei kelio pirmyn; 
atpenč, jos buvo priešingos 
pirmyneigai. Jos buvo prie
šingos ir paties proletariato 
reikalams, nes jos ragino 
griauti tą sistemą, kurioje 
turi išsiplėtoti sąlygos, rei
kalingos darbininkų pasil- 
iuosavimui.

Šių dienų komunizmas yra 
ne kas kita, kaip tiktai at
gaivinimas šitų idėjų.

Dabartiniai komunistai ir
gi veda kovą pirmoje eilėje 
prieš turtą ir prieš nelygy
bę. Kiekvienas, kuris pasi
turi bent kiek geriaus už pa
skutinį vargšą, jų akyse yra 
“buržujus”. Jie nori visus 
sulyginti, padarydami tur
tingus taip pat biednais, 
kaip beturčiai.

Tuo-gi tarpu socializmas 
siekia prie to, kad beturčiai 
turėtų tokią pat gerovę, kaip 
turtingieji. Šito tikslo gali
ma atsiekti ne visų lygini
mu, o laipsniškai pervedant 
darbo priemones iš kapita
listų rankų į visuomenės 
rankas ir padidinant darbo 
produktingumą su mokslo ir 
technikos pagelba.

Dabartinio komunizmo ide 
jos gimė pirmiausia Rusijo
je. IČada? Laike revoliu
cijos — “visuotino sujudimo 
laiku”, kada tenai buvo 
griaujama feudalizmo tvar
ka. Rusijos ūkininkai iki 
pat 1917 m. revoliucijos gy
veno viduramžinėje sistemo
je; jie nebuvo dar patapę nė 
pilnais savo žemės savinin
kais; didžiausi žemės plotai 
buvo bajorijos rankose. Ru
sijos valstybė taip pat buvo 
daugiaus panaši į viduram
žinę absoliutizmo sistemą, 
negu į naujovišką, buržua
zinę valstybę. 1917 m. revo
liucija atliko daug-maž to
kį pat darbą Rusijoje, kokį 
1848 m. revoliucija atliko 
Vokietijoje. Ir Rusijoje da
bar, panašiai kaip ir Vokie
tijoje viduryje pereitojo 
šimtmečio, dalis proleta
riato manė, kad gali
ma “peršokt” per buržuazi-

■ nio plėtojimosi gadynę ir vi-
■ sai pasiliuosuot.

Kitų šajiiį komunistai yra 
i tiktai pamėgdžiotojai Ru- 
; sijos komunistų.
; 1848 m. revoliucija tečiaus
i padarė galą feudalizmo vieš- 
• patavimui vakarų Europo

je; nors ji ir neiššlavė jo vi
sai, bet feudalizmo liekanos 
nuo to laiko jau turėjo tai- 
kyties prie buržuazinės tvar
kos. Ta revoliucija buvo

Slenksčio sustojo komunizmo 
progresas^

Tas pat neišvengiamai tu
rės būt ir Rusijoje po da
bartinės revoliucijos. Vi
duramžių sistema Rusijoje 
šiandie yra galutinai su
griauta ; (daugiaus tenai nė
ra nieko atsiekta). Dabar 
tenai prasideda grynai bur
žuazinio plėtojimosi gadynė. 
Faktiškai ji tenai jau prasi- 
|dėjo: dešimtys milionų ūki
ninkų, kurie sudaro dau
giaus kaip tris ketvirtdalius 
gyventojų Rusijoje, jau yra 
privatiniai savininkai; mie- 
stuose-gi spekuliacija tveria 
naują buržujų klesą. Su fe- 
udalizmo gadynės pabaiga 
išnyksta Rusijoje ir pama
tas komunizmo idėjoms.

Naujas darbininkų judė
jimas Rusijojė, kuris išsiplė
tos, kaip tiktai ji atsigriebs 
ekonomiškai, eis po socializ
mo, o ne komunizmo vėlia
va.

“Naujienoms” reikia dar
bininko į Redakciją. Turi ge
rai pažinti lietuvių kalbą ir 
rašybą ir pusėtinai anglų kal
bą; reikia ir aplamo prasila- 
vinimo. Mokestis gera, dar
bas pastovus.

goti nuo perdaug didelių šei
mynų. Po ilgų ir ytin aitrių 
debatų rezoliucija priimta — 
149 balsais prieš 97.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas

ŠVEICARIJA.
Komunistų partijos vadas — 

talkininkų šnipas.
[Iš Federuotofiios Presos]

Bernas, Šveicarija. — Biel 
miesto socialistų laikraštis Vor- 
waerts praneša, kad Šveicarijos 
komunistų partijos centralinis 
komitetas viešai paskelbė, jogei 
buvusis tos partijos preziden-

tinai nuinaskuotas kaipo šnipas 
esantis talkininku fnrnv«lnip”

AUSTRALIJA.
Ir policistai organizuojasi.

[Iš Federuotosios Presos]
Sydney. New South Wa- 

Ics’o policistai nusitarė sukurti 
savo organizacijų. Visuose los 
valstijos miestuose eina stiprus 
judėjimas, ir manoma, kad ne
užilgo visi policistai bus oigani- 
zuoti.

Sukurti savo organizacijų po- 
licistus paskatino Oueenslando 
policistai, kurie jau geroka va
landa kaip susiorganizavo.

•i

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Sukurė informacijų biurą.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — Organizuotieji 

šio miesto darbininkai-italai 
šiomis dienomis sukurė specia
li biurų, kuris teiks visų reikia
mų Italijos darbininkams žinių 
apie padėtį Jungtinėse Valstijo
se. Artimiausias šito biuro tik
slas yra apsergčti norinčius at
vykti j šią šalį italus darbinin
kus. Mat, dabar Italijoj, kaipir 
visose kitose Europos šalyse, 
Įvairių kompanijų agentai lei
džia fiaskalų apie “Amerikos 
rojų’’. Jų tikslas visiems aiš
kus: tai daroma pasipelnymo 
tikslais. Kad išgelbėjus nuo jų 
patiestojo linkio darbininkus, 
biuras todėl užmegs artimų ry
šių su Italijos darbininkų orga
nizacijomis ir per jas, tiksliau 
jų spaudų, teiks visų reikiamų 
žinių apie ekonominę iX politinę 
padėtį Jungtinėse Valstijose.

Indžionkšenas prieš streikinin
kus.

Hoboken. — Kuffel and Es- 
ser kompanija gavo indžionkše- 
ną prieš Internacionalę Mašini
stų Asociacijų, kuriai priklauso 
minėtos kompanijos darbinin
kai, paskelbusieji streikų — už 
didesnes algas ir geresnes sąly
gas darbo. Bet šis indžionkšenas 
daug kuo skiriasi nuo iki šiol 
išduotųjų prieš organizuotuo
sius darbininkus indžionkšenų. 
Jisai draudžia netik “kurstyti” 
darbininkus, kad jie neitų dirb
ti, o kartui ir streikuoti.

Ateiviu skaičius didėja.
New York. — Jeigu ateivių 

skaičius bus toks, kaip kad jis 
buvo liepos ir rugpjūčio mene
siais, lai gak' šių melų Jungti
nės Valstijos turės netoli milio- 
no naujų ateivių. Kai kuriuose 
darbininkų i aleliuose deiei to 
reiškiama susirūpinimo.

Už gimdymų kontrolę.
Utica, N. Y. New Yorko 

valstijos moterų kliubų fede
racija ainiais ‘čia Jaikq savo me
tinę konvencija. Konvencijai 
pasiūlyta rezoliucija, kuria rei
kalaujama, kad valdžia leisiu 
kelbli viešai visa tai, “kas rei- 

kalinpa žinoti kiekvienai šei
mynai”, būtent, kaip apsisau-

VENGRIJA.
Parduoda šalį svetimiems 

naudotojams.
[Iš Federuotosios Presos] 

Berlinas. Vieno vietos laik-
rasoto gautomis žiniomis, Ven
grų diktatorius Hortby nesenai 
padare su Francija sutartį, ku
ria sutartimi šitoji šalis (Vcn- . 
grija) atiduodama Franci jos 
kapitalistų naudojimuisi. Be
kita, kalbama sutartimi visi
Vengrijos geležinkeliai paveda
ma’ tūlai Prancūzų kapitalistų 
kompanijai — ant penkiasde
šimties metų. Be to, Francija 
leidžia Vengrijai laikytics pus
antro šimto tūkstančio vyrų 
armijų, kurių žada aprūpinti 
amunicija — ta pati Francija. 
Maža įto, “esant reikalui,” šitai 
armijai bus duota franeuzų ko
manda. Francija taip jau prisi
žadėjus daryti reikiamos įtek- 
mės^kad Vengrijos rubežių 
klausimas dar kartų butų per
žiūrėtas.

LATVIJA.
Išdalinę dvarininkų žemes.

[Iš Federuotosios Presos]
Berlinas. ■ ••h. Čia gautomis ži

niomis, ^Latvijos Steigiamasai 
Seimas 79 balsais prieš 65 nuta
rė atimti dvarininkų žemes. 
Dvarininkams busiu palikta že
mes nedaugiau kaipir visiems 
kitiems ūkininkams. Už atim
tų dvarininkų žemę bus atly
ginta. Atimtoji dvarininkų že
me bus išdalinta bežemiams — 
lengvomis sąlygomis.

A. Petratie S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes. 

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
9 CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spjrtduliai. Phone Armitagd 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710k, ....—........

.......... ..................—11 1 1 »
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuq 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted SU Chicago, I1L
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Kas Dedasi Lietuvoj

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
GRĮŽIMAS.

Pastaruoju metu vis daugiau

Iš VARĖNOS J NOČIĄ.
Važiuojant iš Varėnos į No- 

čią; visu keliu nematyt nė vie
no telegrafo stulpo, malyt jų 
butiv, bet dabar visi stulpai žmo 
nių nupiaustyti. Kelias labai 
blogas, vienas smėlys, tiltai vos 
laikos, labai blogai atrodo. Įva-| 
žiavus į NoČią, Čia dar blogiau 
atrodo,, miestelis labai nešva-

namų vietų nėr, kryžkeliuos vi- j 
sur lentelės lenkų kalba para
šais, krautuvių iškabos taip pat 
lenkų parašais. Visur didelė 
netvarka, žmonės labai apsilei
dę. nešvariuos namuos gyvena, 
kur patys gyvena, ten ir kiau
les peni ir laiko, dėlto ir serga 
visokiom ligom.

Apylinkėj, miškuos yra daug 
pasislėpusių lenkų kareivių su 
šautuvais. Yra daug ir pabė
gusių iš lenkų kariuoihenės ir 
sėdi jie ramiai namie; vietos 
gyventojai 'taip pat turi daug

šiaulių miesto valdybos pir
mininkui Orlauskui, atsisakius 
išrinktas A. Mikšcvičius, 
“Progreso” vedėjas.

DIEVO GALYBĖ.
“Socialdemokratas” rašo:
Krikščiony^ demokratai la

bai ant musų pyksta ir užsigau- 
na, kuomet juos pa vadiname 
politiniais spekuliantais ir veid
mainiais. Pyksta visai be rei
kalo. Visas musų klerikalų vei
kimas, kiek tik gauname jį sa
vo atmintim aprėpti, duoda vi-1 
są eilę neapveikiamų tam pri
rodymų.

Visi atmename caro ispiau- 
ninkų ir žandarų laikus Lietu
voje. Tie laikai buvo kartu ir 
musų dvarininkų gražios die
nos: kad ir tariamai caro vald
žios persekiojami, jiq vis tik bu 
vo caro globiamas luomas, ku
riam buvo lengva prieiti prie 
visokių svieto gerybių. Tuomet 
musu kunigija savo daugumoj 
kuone kas sekmadienis kartojo 
žmonėms iš sakyklos, kad kiek
viena valdžia Dievo pastatyta 
ir nebe reikalo pąšonėj kardą 
nešioja. Tuomet ji prisimyg
dama vis primindavo “vargo 
pelenis,” kai} paties Dievo žmo
nes suskirstyti į turtingu^, ir 
beturčius, kad vargšas turi po
nų klausyti ir jiems uoliai dirb
ti, ai įdėdamas pasirėkavimą 
su juo vėlesniam laikui, dan-

Paties Ad. Mikos nebuvo na-| 
mie, tat jo vieton turėjo atlikti! 
išpažintį tėvas. Buvo klausia- 

|mas, prie kokios partijos pride- pradeda grįžti į Lietuvą trem- 
Atsakė, kad esąs Kalvarijos linini iš visų Rusijos kraštų.

.............. j Vidhas ešalonas į 2000 žmo
nių buvo Latvių valdžios sulai
kytas Sieberže, kur jie turėjo 
prabut ištisas 
darni leidimo 
vių teritorijų, 
džios atstovų 
kė juos pargabeirt į Daugpilį, iš 
kur jie vežami išvažiuos kiek
vienas į savo gimtąją vietą.

Gautomis naujausiomis žinio 
mis .musų tremtinių yra susi
kaupę šiose vietose. 
Bachmačiuj .... 1500 žmonių. 
Baranovičius .......... 1000 ”
Bobruiske ............. 300 ”
Borisove ................. 300 ”
Vitebske '................. 800 ”
Novosokolikuosc . . 8000 ”
Vclikija Lūki 
Nevely .... 
Polocke .... 
Gomely .... 
Mogileve .... 
Oršoj ..........
Minske ........
Žlobinc ........

——— ■ ra. .
ant bolševikų ir žydų. Nagaikos valsčiaus partijos ir tuo poną 
jisai niekados neužmiršdavo: vi- nuovadą 
sados tyrėjų su savim. Mažei- h vai. 
kių krikščionys demokratai labai žmonės!
nubudo, kai užgirdo, kad Tučkus 
traukiamas atsakomybėn ir tar
domas. . — [“S-d”] Lepelis.

patenkino. Išvažiavo 
nakties. Tai vargo 
— [“S-d”] S—is.

TELŠIAI.

9 dienas, negait- 
važiuot per Lat- 
Tik lietuvių val- 
įsik išimu pasiše

buv.

——------ Mokytojams Kursai.
ŠIAULIAI. šią vasarą Telšiuose buvo

( Musų prof. sąjungų darbas- įkurta mokytojams kursai. Kur
mis, gatvių niekas nevalo, išei- veikimas apmiręs. Susirinkimų sus lankė Kretingos, Telšių ir 

įdaryti neleidžia; visas musų vei-Į Tauragės prad. mokyklų tnoky- 
kimas, kad surengėm du vakarė
liu ir manome toliau dar su
rengti, jei gausim leidimą. No
rėjom įrengti vakarinius kursus 
darbininkams prie sąjungos skai
čiaus (nors 10 Žm.), dar prie są-1 dauginusi buvo vyrai, 
jungos yra šiokia tokia skaityk
la. Provincijoj girdėti taip gi 

j visur apmiręs darbas — laukia
ma “geresnių laikų”.

Matyt norima su komendantų 
pagelba nuslopinti musų tikros 
darbinin. internacionalinės prof. 
sąjugos ir vietoj jų išugdyti re
akcinių gaivalų, visokių juoda
šimčių kr.-dem. ir jų federacijų 
sąjungos. Bet aišku, kad jiems 
darbininkų apgaudinėjimo ir 
mulkinimo darbius nepavyks, pas 
mus jie šaukia ant rugsėjo 12 d. 
savo “federacijos” suvažiavimą, 
— žiūrėsim.

Mes paskelbus karo stovį krei
pėmės į komendantą, kad leistų 
daryt susirinkimą. Gavom at
sakymą, kad norint daryt susi
rinkimą reikalinga jam pristatyt 
2 egz. narių sąrašo; įstatus dėl 
perrengistravimo ir valdybos są
statą. Žinoma mes komendanto 
reikalavimo neišpildėm ir iki šiai 
dienai nežinom musų likimo ir 
nedarom susirinkimų.— [“S-d”]

Šiaulėnų vai. siaučia įvairios 
limpamosios ligos: karštinės, 
škarlatina, dezinteri ja, -raupai 
ir žmonės krinta kaip lapai. 
Valsčiaus gi švaros komisija, 
kurios uždavinys rūpintis sani
tarinėmis sąlygomis, iki 'šiol 
nieko nepadarė, nežiūrint, kad 
joje yra net 8 žmonės: nepada
ryta nei vieno posėdžio, patys 
lAariai viens kito dar nepažįsta.

kaip tenka girdėt, sklando ii* vi-

[“V. A.”] Petras J.

DERLIUS.
Pudreniškių ir Gudogajo apy

linkėse vasarojus labai nevykęs, 
jau dabar ūkininkai nori pirktis 
žirnių avižų, miežių, bulvių. 1 ik 
kai kur dvaruos sugebėta pa- 
slėp produktų nuo bolševikų. 
Rugių derlius labai geras, tiki
masi juo padengti vasarojo ne
priteklius. Linai visur blogi, vos 
užteks vietos gyventojų reika
lam.

kiaušinių turima

tų lašinių. Užtat šįmet labai 
daug obuolių ir grybų. Juos ir 
supirkinėja Vilniaus p 

lėčiau grybų taip yra 
kad džiovinti jie 
būt parduodanti ir kitose 
sc. — ["V. A.”].

daug, 
galėtų 
rinko-

SALOČIAI.

ŠVENCIONYS.
Po lenkų ir bolševikų okupa

cijų gyvenimai Švenčionyse at- 
gįja. Bemaž visur miestely jau 

' iškabintos gana taisyklinga lie
tuvių kalba rašytos iškabos. Vis 
daugiau prigabenania prekių. 
Produktų kainos maždaug 
kaip Kaune. Girdėt iš piliečių 
nusiskundimų dol žemo lenkų 
markes kurso, kuri Čia N’Crtina
rna už vieną caro rublį dvi len
kų markes. Osto pinigų čia apy
vartoj labai maža. Tas apsun
kina užpirkimą prekių ir važi
nėjimą geležinkeliais. Švenčio
nyse gyvuoja lietuvių gimnazi
ja, į kurią rengias ir gudai vai
kus leisti; seniau leidę juos į 
lenkų gininaziją. Žadama at
gaivinti dar prie lenkų susida
riusi vartotojų bendrovė, kuri 
laike perversmų prekes išpar
davė ir veikimą sustabdė. Be to 
organizuojama jaunimo koope- 
tyvas, knygoms, laikraščiams 
ir rašomiems dalykams parda
vinėti.

Yra įsteigta vietos mokytojų 
rupesniu lietuvių kalbos kursai 
svetimtaučiam, kuriuos lanko 

'daugiausia žydai. Netrūksta 
Švenčionyse ir kitokių piliečių, 
kurie nesideda į jokį kuriamąjį 
darbą. Jie vis dar veltui žvelgia

1920 m. rugpiučio 6 d. Sėdžių 
Saločių milicijos bute areštuotas, 
švogeris atneša iš pašto mano 
laikraštį “Lietuvos Ūkininką” 
Nr. 29. Rugpiučio 10 d. įženginį 
straipsnį “Karo stovį įvedus” 
perskaičiau išvadą, kad geram 
žmogui karo stovis nieko neken
kia. Kuomi aš esmi blogas ne- 
kiek nežinau ,ir šiaip ir taip mi
liciją klausiu, bet veltui, žiūriu 
susiranda dauginus prasilęaltėlių 
iki 12 žmonių, prispiriame paaiš
kinti musų kaltybę. Pasirodo 
laiškas be parašo su musų areš
tuoto]ų pavardėmis kad mes turį 
vėliavą 3-jo internacionalo, ren
ką aukas kokiai tai “Draugas”, 
rusų draugijai, žodžiu bolševikai 
propagandistai. Visi vienas/ į 
kitą žiūrime, iš visur surinkti, 
nors pažįstami, bet metai ir pusė 
metų vienas su kitu nesusitikę. 
Pagalvojus — pasirodo krikščio
nių-demokratų priešai ir iš skai
tančių “L. U.”, dauguma analfa
betai, bet su klebonu kiekvienas 
yra priešas. Varo į Vaškus 15 
verstų pas nuovada, iš ten žino
ma, paliuosuoja. Bet... po ilgų 
lietų puiki pagada, žmonės in
gius veža, o mus tampo be rei
kalo, o ant rytojaus lietus (rug
piučio 7) ir vėl laiko skaityti “L. 
U.” 
giai

tojai. Iš pat pradžių Kuršinin
kai suskilo į dvi viena kitai prie
šingi grupi. I vieną grupę įėjo 
mokytojai, pritarianti Liet. 
Mok. Prof. Sąjungai. Toj grupėj 

Antroji 
4 grupė susidarė iš kunigėlių, se
sučių, broliukų ir kitokių jų gi
minaičių, draugų r pažįstamų. 
Toj grupėj buvo labai apsčiai 
merginų, o vyrų buvo tik tiek, 
kiek reikėjo rinkti į prezidiumą. 
Turėjo ta grupė savo rinktinę 
valdybą, bet nei valdyba, nei pa
ti grupė negalėjo parodyti savo 
iniciatyvos, nes visa grupės dar
buotė prigulėjo nuo kun. J. Da
gilio žodžio. Daug žiną žmonės 
kalba, kad kun. Dagilis savo gru
pės visiems nariams) prieš išsi- 
skirstant, davęs kokius tai pažy
mėjimus ir įsakęs tuos pažymė
jimus, parvažiavus į savo moky
klas, įteikti vietos klebonams. 
Tik nei puse žodelio liepęs nepra
sitarti apie tai kairesniemsiems 
mokytojams. Jei tie tvirtinimai 
tikrai turėtų’ pagrindo, tai butų 
įdomu žinoti, kam klebonams y- 
ra reikalingi tie pažymėjimai-... 
Juk mokytojas ir klebonas tai 
visai įvairių sričių darbuotojai, 
mokykla ir klebonija, tai visai 
skirtingos įstaigos... Teko gir
dėti, kad viename savo susiva
žiavime, rodos Varniuose, kuni
gai skundėsi, kad permaža žinių 
turį apie mokytojus, ir nežinia 
esą, kurį savo žmogumi galima 
skaityti, o prieš kurį reikia agi
tacija varyti. Gal tam pačiam ( 
tikslui ir kun. Dagilio pažymėji- į 
mai reikalingi? Mat kaip jie j 
darbuojasi... Rodos, kad apie 
tokių darbuotę turėtų žinot ir 
tie, kurie savo žinioj laiko mo
kyklas ir mokytojus. — [“S-d”]

Pilkas Pilkutis. i

LENKŲ ŽIAURUMAI 
SEINUOSE.

bu-Mariampolė. Paskiausiai 
darni lenkai Seinuos padarė 
daug begėdiškų darbų. Ryš
kiausiai pastebėtas vietos mote
rų garbės nuplėšimas: yra su
skaityta į 31 merginų ir mote
rų, kaip lenkų žiaurumo aukų. 
Dauguma jų guli ligoninėse.

“Karo stovį įvedus”, o ru- 
dygsta gubose. — [“S-d”]

M. Petronis.

...8000 ” 
. 8000 ” 
.. 8000 ” 
.. 2000 ” 
.. 1000 ” 

... 1000 ” 
. 3500 ” 
... 300 ” 
.. 500 ”

Smolenske . ........ 1200 ”
Šiuos visus tremtinius tikimą 

si dar šį rudenį sugrąžint betar
piai ruožtu Molodcčno-Soly-Vi- 
leika.

Be to yra viltis, kad begrįž- 
tant vokiečių belaisviam seksis 

tremti- 
bei Si-niaųi 

biro.

KAUNAS.

įvyko Kaimo Spaudos 
ninku Prof. Sąjungos 
nas susirinkimas.
klausimų nutarta organizuoti 
visos Lietuvos S. 1). Pr. Sąjun
gą. Tuo reikalu pavesta valdy
bai neatidėliojant susižinoti 
tokia pat sąjunga 'Vilniuje.

Savivaldybe.

Kaimo koperatyvai.
Vilniaus koperacijos sąjun

gos instruktoriai, apvažinėję 
sodžių koperatyvus, praneša, 
kad nežiūrint žymių nuostolių, 
sodžių koperatyvai pradėjo at- 
gyt Apsik'iity varomas smar
kus organizacinis darbas. Stei
giama naujų koperatyvų, senų 
valdybos perrenkamos. Prekių, 
stoka verčia pačius ūkininkus

ŽEM. KALVARIJA.

GELEŽIES YPATYBĖ 
Daugelio metų

Prirodo Von Schlicko Bulgariška 
kraujo arbata, kad yra didžiausia šei
mynos gyduolė 4)nt svieto, nuo pilvo, 
žarnų, plaučių, inkstų ir kraujo. Su
laužymui šalčio ir apsisaugojimui nuo 
influenzos, gripo ir niumonijos, tik iš
spausta gert einant gulti. Atsimin
kit, kad vienintelis tikras.

Bulgarian Blood Tea
— apsisaugot sudėtinių ir pamegž- 
džiojimo — prašyk savo vaistininko 
Von Schlick tikros Bulgarian Blood 
Tea arba prisiųsk $1.25 už vieną di
delį šeimynai baksą arba $3.15 už 
baksus arba $5.25 už 6 baksus.

Antrašas:
H. H. VON SCHLICK, president, 

Marvel Products Co., 
451 Marvel Bldg., 

Pittsburgh, Pa.
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MAŽEIKIAI.
Nusirito sunkus t akmuoNusirito sunkus1 akmuo nuo 

Mažeikių piliečių nugaros. -Tai 
buvusia apskričio viršninkas 
Tučkus. Jisai kliudė visuome
nės veikimui neleido jokių drau
gijų kurt^ neregistravo profesi
nės sąjungos įstatų, persekiojo 
veiklesnius piliečius. Tebumojo

Rugp. 31 d .apie 9 vai. vakaro 
atbildėjo į Gečaičių s. pas ukin. 
S. Miką Plunkęs mil. nuovados 
su vietos milicijantais, pasjkvit?- 
tė porą kaimynų kaipo liudinin
kų ir puolė krėsti jo sūnų “cici- 
liką”, Ad. Miką. Katrie namiš
kių buvo nesugulę, suvijo visus į 
vieną kambarį ir apstojo. Riks
mo sužadinti sukilo ir sugulusie
ji. Ypatingu uolumu pasižimėjo 
bėk re Si ant vietos milicijantas 

(Vismontas, žmogus su praktika, 
nes tarnavęs dar carui. Krėsta 
smulkiai ir rūpestingai, tat po 
kratos visk ak liko išversta ir su
knista. Kratai pasibaigus, buvo 
surašytas protokolas, iš kurio 
sekė, kad nieko “nekašerno” ne
rasta.

špardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

‘ Perskaityk šį kainų sanstatą. Vyrų 
ir vaikinų gatavų ir neatimtų ant už
sakymo pasiutų siutų, overkotų, vė
liausių ir paprastų madų, po $15, $20, 
$25, $30, $37.50, $42.50 ir $47.50. Mė
lyno serge siutai $30, $37.50 ir $42.50. 
Vaikų ir kūdikių siutai $5 ir daugiau 
Vaikų ir kūdikių overkotai $8.50 ir dav 
giau. . .

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 h 
daugiau. s

Vyrų kelinėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak.t Subato- 

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomi.* 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

Gaščunuosc, Šiaulių apskr., 
įvyko Joniškio, Meškučių, Ly
gumų, Gruzdžių, Pašvintinio, 
Kriukų ir Gaščunų valsčių at
stovų pasitarimas, kaip apsau
gojus miškus nuo iškirtimo. 
Svarstyta apie sudarymą tam 
tikro kapitalo valsčiuos^ miš
kams paimti į savivaldybes ran
kas, apie kūrimą Šiaulių ap
skrity Miškų Koperacijos, kad 
atėmus iš žydų rankų miškų 
prekybą ir apie kitas priemones 
miškams nuo išnykimo apsau-

Papilės Valsčiaus Taryba pa
siuntė per atstovą K. Balinį 
Sleig. Seimui savo nutarimų- 
nageidaviųių: 1) dėl miško: 
valstiečiams draudžiama ganyti 
po mišką, iki eglaites išaugsią' 
daugiau P/2 sieksnio augštumo, 
tatai esąs be prasmes suvaržy
mas, ir neatsižvelgimas vals
tiečių reikalų, liekančių be jo
kių ganyklų; 'reikią geriau už
drausti berželius ir eglaites kir-l 
sli įvairioms iškilmėms, šven- 

Darbi- tems, teatrams puošti ir lt.; 2) 
visuoli- dėl milicijos — pasiskundimas< 

Tarp kilų | dėl jų neteisėto elgimosi, kratų

su

(“Sietyno” Žinios)

Šeduvos miesto savivaldybė 
susidarė tik š. m. gegužės mėti., 
atsiskyrus nuo valsčiaus; jo
kios pažangos betgi miesto ūky 
ir tvarkoj, kaip rašo “Tauta”, 
nežymu.

Panevėžio miesto tarybos 
rinkimuose laimėjo Darbo fe
deracija, kurios atstovas išrink
tas yra ir Miesto Tarybos pir
mininku. .

PRISTATOME Į VISAS 
DALIS AMERIKOS. 

Oro neįleidžiantis vario 
katilas.

..... $5.00 

....... 6.42 

......  8.34
.. 9.67 

..... 15.00 

.....  25.00

Dydiš ir kaina
4 galonų .......................
6 galonų ................... •
8 galonų ....................
10 galonų .....................
15 galonų......................
25 galonų ......................
Musų katilai padaryti iš 100% čy

sto vario, geriausiai padaryti ir už
tikrintas išdirbimas.

Mes atsargiai supakuojame į medi
nes dėžes ir įvirtai apkalę pasiunčia- 
me per American Expresą.

•/2 colio minkšto 100% čysto vario 
dūdos 40c už pėdų.

% colio minkšto 100% čysto vario 
dūdos 30c už pėdų.
Sujungimai, dėl sujungimo dūdų prie 
katilo be suvirinimo $1.00 kiekvienas.
Skirtinga kaina tuzinais imant 7*/z% 

atskaitomo pardavėjams.
Pasiųsk draftų arba Money Orderį, 

o mes užtikrinamo greitą prisiuntimų. 
Paliudijimai: Duns ir Bradstreets.

THE PEOPLES FAIR STORES’. 
Samuel Kunin,

3222 W. 26 St., Dept. 67, Chicago, III.'

ginklų atiminėjimo, veikiančių 
įstatymų nedabojimo, nesiskai-’ 
tymo su valsčiaus savivaldybė
mis, pridengimo nusikaltėlių, 
smuklininkų, dektindarių ir lt. 
.— Seimas tą papiliškių pasi- 
skimdimą-prašymą dol miško 
perdavė Miškų Dep-tui, iš kurio 
gautas raštas, kad jo išleistasis 
š. m. birž. 7 d. aplinkraštis dėl 
galvijų ganymo miškuose ne
busiąs perkeistas.

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th C o art 

Cicero, III.
Tel. Cicero 231®

i

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

LAIŠKAMS POPIEROS.
Su dainomis — eilėmis.

Dabar Naujienų knygyną yra 
labai gražių laiškams p ‘erų ra
šyti į Lietuvą. Tie laikai yra 
su gražiomis eilėmis ir kvietko- 
mis.

Užsisakjfkit tuojau
Kaina 1 laiško ir konverto 

su prisiuntimu 10c.
Surašąs Laiškų

1. Pas tėvus
Baltas karvelėli lėk į tą kraštą.
Pas pačią ir vaikučius
Užaugau kiemelyj
Kur banguoja Nemunėlis
Tikėk, kad grius tamsybių sienos
Kaip darže rūtelė
Į tėvus
Mylimąja!
Ant marių krašto Palangos mie

stelyj
11. Linksmas Pavasarėlis
12. Sveiki gyvi mano gentis, kas pas 

Jus girdėti.
13. Pasakyk panytėle, ar tu mane 

myli.
14. Pas brolj.
15. Gerk ir peškis, busi vyras.
16. “
17. Davatkų gadŽinkos
18. Jau saulė leidžias.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Pas savuosius

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halsted 8t, CblMfO, Dl. 
kampas 18th 8t

Phone Ganai 247(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

ORKESTRĄ—BENĄ

Didelis Gramofonų 
Išpardavimas

Turime daugybę gramafonų, 
katruos reikia tuoj parduoti nuleid
žiant 35% (procentą) ir daugybę re
kordų po 65c. Gramofonai geriausių 
išdirbysčių, garuantuoti ant 10 metų.

Užlaikome geriausius Brunswick 
. Columbia ir Victoro Gramofonus, 

katrus7 parduodame už žemiausias 
marketo kainas už cash ir ant lengvų 
išmokėjimų.

JEWELRY 
STORE

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland į/, . Į
Avė., Chicago, III. B

Tel. Boulervard

Darbo Žmonių
Knygynas

3238 So. Halsted SL, Chlcagc 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
Kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
giją, biografiją, kalbamokslius, po 
ezųą ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome ]a 
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6< 
krasaženkliu.

Didelis pasirinkimas įvairiausių rekordų, Rus- 
kų, Polskų, Angliškų, Italijoniškų ir 1.1. Kataliogas 
knygų, rekordų, gramofonų, prisiunčiam kiekvie
nam dykai.

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po $1 vienas.
Indainavo M. Perauskas.

Piemenėlis ir Pavasaris.
Mielašlrdystė. Vai verčia laužo.
Spragilų daina. Strazdelis.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Šia Naktele.
Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovą.
Lietuva Tėvyne Musų. Tiktai Nemunėlis Teka.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai.
Pasakyk Mano Mielas Krašte. Indainavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Girtuoklio Metavonė Pasakos Stebuklai.
Jonas Šmikis. Maušo Kelionė.
Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.
Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
Velnias Ne Boba. 2 dalys.

Įvairus Rekordai.
O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų šokis.
Plaukia Sau Laivelis. Lopšine.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
Bijūnėli Gražus. Važiavau Dieną. Choras.
Einu Per Dvarelį. Gaila Tėvynes.
Mergele Tu Mano Miala. Kur tu eini.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas.
Virbaliu Polka. Sesutės Valcas.
Kas Subatos Vakarą. Jau Saulute Leidžias.
Alvito Ežero Bangos. Pilviškių Valcas.
Krokoviakas. Ant Armonikų.
Padespanas.
Rusijos Liuosybės Maršas.

Baloboo. Fox trot.
Mahomem. Fox trot.

Ant armonikos.
Karvedžio. Maršas.

4415
4474
4272
3840
2358
2356 
2392 
4362

4716
4535
4475
4237
4099
2343
1248

1247
3291
3191
3906
2225
4647
4536
4717
4363
4181
2002
3417
4165
A2998 Venecijos Mėnulis.
2883 Afghanestas.
3834 Lola šokis
2903 Bostono Maršas.

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame, už prisiuntimą mes 
apmokame.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Ketvergas, Spalių 21 d., 19:

Kas dedasi 
Lietuvoj.

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

• mo naudai.-Iš vieno tetenka ste- 
I bėtis, — kaip “krikščionių” 
l taktika kūliavirsčiais ir taip ci
ningai mainosi, čia tai jau. tik
rai reiškiasi Dievo galybė.

gitus karalystėj. Kas 
klausė, buvo Dievo 
griovikas, bedievis.

jų ne- 
tvartkos 

“peklos”

Lietuva, St. Seimas ir 
Lietuvos ateitis.

kandidatas.
mus 1904 -5 metų 
(pirmoji Rusų re- 

a išimai nė
atsitikimai
voliucija) ir viskas
Kunigija iškarto nutilo, o pas
kui viešai ėmė sakytis: mes ir- 

ponus.gi prieš caro valdžią ir 
mes su liaudim.

reakci- 
kaipo

Po revoliucijos atėjo 
jos metai, ir klerikalai, 
visuomenės luomas, vėl kaip 
bematant su si sėbravo su
pristavais. vėl virto caro kam

pininkais. turtingųjų rėmė
jais, uoliais darbininkų keiki-

caro

visokiais “cicilikais.”
Kai Rusuose iškilo dabartinė 

revoliucija, ji ne tik išgriovė 
carų režimą ir buržuazinę 
tvarką, bet vėl aukštyn kojom 
pastatė ten patekusių musų 
klerikalų programųs. Iš monar
chini nkų jie kaip bematant vir
to nespublikonais, iš turtingųjų 
užtarėjų darini žmonių drau
gais. Ir tas Rūsčiose dėjosi 
tuo pačiu metu, kai pačioj Lie
tuvoj. dar sugniaužtoj Vilgel- 
nio saujoj. tie patys klerika
lai ruošė mūšų kraštui Urachą, 
dar vilesi kartu su “Pažanga” 
sutvirtinti Lietuvoje turtingų
jų viešpatavimą.

Bet pasaulio evoliucija vis 
plėtėsi, visose šalyse darbinin
kai vis labiau Įsigalėjo, tat ir 
musų klerikalai darėsi vis 
“demok ra tingesni”, vis karštes
ni darbo žmonių “ginėjai”. At
sirado “Darbo Federacijos”, 
savo programon “krikščionys” 
įvedė visą eilę socialių (refor
mų darbo žmonių naudai, o sa
vo demagogine taktika ėmė 
varžytis su pačiais bolševikais. 
Prisiminkim kad ir kun. Kru
pavičiaus visą “veikimą.”

Paskutiniais laikais klerika
lai duoda dar vieną stambų pri
rodymą, kad jie yra 
nes spekuliantai. Iki 
kaip žinoma, žemės 
stovėjo už tai, kad 
kailis birtų užmokėta
mę iš jų žemę. Dabar 
čionys” jau susiverčia.
v ė” Nr. 1K6 jau rašo apie tai, 
kad “teisingumo žvilgsniu nė
ra perdidelio reikalo atlyginti 
už imamą žemę”. Tam savo nu
sistatymui patvirtinti laikraštis 
šaukiasi šv. Baziliaus pagalbos 
ir sako jo lu|M>mis: “Alkanam 
priguli ta duona, kurią tu lai
kai supylęs aruode, nuogam 
priguli tie rūbai, kuriuos tu, lai- 

o basam
laikai

Po užrašu “Kelionės Lietuvo
je”, Berlino universitatės prof. 
d-ras Bergstraesser Karaliau
čiaus vokiečių laikraščiuose ra
šo:

Lietuvos valstybe stojasi iš 
vokiečių laimėjimo ir pralaimė
jimo. Ji pergyveno sunkius lai* 
kus, kuriuose viskas rodėsi lai
kina esant ir daugis laikina bu
vo; dar ir šiandien valdžia nėra 
savo tikrame vyriausiame mie
ste, Vilniuje, bet Kaune, kuris 
ateityje bus tik vyriausiu Lie
tuvos vienos apskrites miestu...

Ir Lietuvos’St. Seimas tik lai
kinai pavietuotas. Jis
džiuoja buvusiosios rusų gimna
zijos svetainėje, kurioje tūlą lai
ką ir vokiškoji Lietuvos valdžia 
veikė... Namas yra gražiai at
naujintas, svetainė gražiai Lie
tuvos vytimi padabinta.

Seimo kalba yra lietuviškoji, 
pilnai skambanti savo balsių ga
lūnėmis. Tečiau kiekvienam at
stovui valia ir savo kalbą kal
bėti. Vienas žydas atstovas; 
ksivtn. didelę knlbą laiko žydiškoj i 
kalboj, ką žinoma tik retas su- ’ 
prato... Trys lenkai atstovai ir 
vienas vokietys atstovas k< ,ba- 
lietuviškai.

Man apsilankant St. Seime, 
lygiai buvo svarstoma apie du 
svarbiu mokesnių sumanymu. 
Pirmasis ėjo apie spiritų ir deg-

tam yra ir atstovų pavadinimai...
Aukštesnieji, ir mažesnieji 

pasilaikymai žinoma labai pa- 
I lengvina ir darbą; atstovai visi 
kits kitam pažystami; kiekvie
nas jų turi kokį pavadinimų; yra 
daug laukininkų, daug pirklių, 
ir taipo jau savo pavadinimais 
sudaro sąryšį tarp naujųjų da- 

►vadų ir gyventojų, kas jaunai 
valstybei labai svarbu yra.

Dar su keliais ponais pasikal
bėjęs, išėjau iš Seimo ir užlipau 
ant kalno. Nuo čia žiurėjau že
myn j Lietuvos žemes, į Nemu
no žaliąsiais krantais, į miesto 
senąsias bažnyčias su jų aukš
tai bokštais, šitame dvasios 
va ižde .susi rišo senasis su naujų, 
ir naujasis praskaidrėjo savo 
aiškia ateitimi, lai vra kvlanti 
sodiečių valstybė, tvirta, prak
tiška, blaiva ir savo svarbumą 
atjaučianti. Ji jau eis tolyn sa
vo keliu, o kad šitas Steigiama- 

posė-’sis Seimas bus virtęs didele že
mės atstovybe kokiame puikia
me Vilniaus palociuje. Nesą 
gyvenime visas svarbumas pa
eina iš vidaus, iš džiaugsmo į 
darbą, iš noro ir iš meilės į visa.

— [“Rytojus”].

133 
139 
142 
144 
147 
148
150 

kuris to- 151

ganizuoli tanios šventę. Žada- 
*lna leisti juokų ir pašaipoj laik
raštį “Raseinių Magdė”. — Ma- 
riampolės, jaunuomene pasi
skelbė leisianti greit mėnesinį 
laikraštį “Jaunimas
balinsiąs jaunuomenės kultū
ros dvasią. Politinių jauni
mo organizacijų tarpe, be krik
ščionių (pavasarininkų) pami
nėti tenka nauja socialistinės 
jaunuomenės ‘ organizacija 
“Draugas,” kuri ėmė steigti įvai 
riose vietose savo skyrių.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europok; dėl 
negero1 adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia kiaugti prie “Advertised. 
Window” (lobėj nuo Adams, 
gatvės), pasakant laiško nume- ( 
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- ■ 
turioliką dienų nuo paskelbimo.Į

5

152 
154 
163 
167 
171 
173 
175 
177 
17!) 
180 
187 
188 
196 
197 
198 
206 
212 
219 
222 
224 
225

Petkus Viktoras
Prunckunas K
Puodzinkas A
Radovich Min J
Rakickas Jonas
Rimkus Jahan
Rudis C
Rynko Stanislaw
Sabutis Leon
Šalna Wla<l
Semsi Mikas
Simaicui Coli
Snarskis John
Stadalnikas Juozą
Stakclunui Aleksandrai 2
Sturkus Petras
Sucilla Johan
Sutkus T
Tamosajtis K
Tamasiunas Jonis
Unikas Jonas
V ai skis Jos
VaJstibe Petras Sragis
Waranius Wicintas
Wiidžiunas A
Zakovicite Palu
Zenowich T
Zounes IT
Zvybas Anna

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunomijos, influenzos, 
skaudančios gerkles, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių, 
centai, taxus priskiriant, 
duodama vaistinėse, 
bevertį substitutą, 
kad butų šis parašas:

Kana 7b
Par- 

Neimkit 
Tėmykit,

ant dugno kiekvieno pakelio 
Jeigu negalite gauti savo apie- 
linkinėj vaistinėj, pasiuskit 78 
centus S. K. Sass, 1 725 W 18tb 
St., Chicago, III. ir / nola atvyks 
pas jus pirmutiniu grįžtančiu 
pačtu.

pakelio

Kultūra. Švietimas
(“Sietyno” Žinios)

Eržvilke Valsčiaus savivaldy
bes kuriama progimnazija.

- Kurščnuošė i i-no&iainasi
į kurti 1 kl. vidurine mokykla.

Antrame Lietuviu kariuome
nės Kultūros ir švietimo Komi
sijų suvažiavime paaiškėjo, kad 
visos beveik kariuomenės da
lys turi savo knygynus (po 200 

300 knygų), mokyklas, kai- 
kur gi ir kareivių rūmus su 

vaidini-

visuome- 
šiol jie, 
klausimu 
dvarinin- 
nž inia- 

“krrkš- 
“Lais-

kai savo sandėliuose, 
ta avalinė, kuria 
save.”

Toliau “Laisvė” sako, kad, 
girdi, iki šiol “stabmeldiškoji 

• valdančių dvasia” neleidusi 
“krikščionims” vykinti gyveni
me jų siekimų, bet dabar atėjęs 
laikas “išsižadėti vakarikštės 
melo dienos ir džiaugsmingai 
sveikinti naujų erų.“ Dvarų 
žemės išpirkimo šalininkų pri
rodymui tai esą “parizejų už- 
nietinėjimai ir priekaištai, jų 
susenėjimo žymė, ir ]>olitmio 
gyvenimo gulbes daina.”

Vadinasi, visi tie, kurie tur
tinguosius rėmė ir gynė jų val
džią, yra jiarizejai, yra veid
mainiai.

Pasakykit gerbiamieji, kat
ras klerikalų priešų sugebėtų 
jiems skaudžiau uždrožti per 
pasturgalį, kaip tai daro p. Pet- 
rūkelis ‘^Laisvėj”. Ir kam. gi 
“krikščionių” frakcija Sdime 
kėlė triukšmą, s-demo’kratams 
savo deklaraciją skaitant Aiš
kus, amžinai jauni spekulian
tai, visuomet nose gaudą “lai-

pas

x. „ . . . ,v. skaityklomis ir scenatinę. Prie trumpo valdžios su- Į 
manymo buvo iš atstovų tarpo 
užmanyta degtinę ir spiritą me
dicinos ir mokslo tikslams mo- 
kesnimis neapdėti. Du gydyto
ju labai už tai stojo... Užma
nymas tapė priimtas. Nubalsa- 
vimas sekėsi greitai, rankų pa
kėlimu... Atstovai sėdi davad- 
niai. Vidurys skiria krikščionis 
demokratus, būtent daugumos 
partiją, nuo kitų partijų...

Tada sekėsi svarstymas apie 
tabako mokesnių sumanymą. 
Apie jį buvo komisijoj svarsty
ta. Sumanymas tapė greitai 
priimtas, iŠ ko aš labai nusidy- 
vijau, nesą laipsniai yra labai 
aukšti, — prie geriausio taboko 
jie prasideda su 48 mk. vienam 
svarui, koris dar yra rusiškas 
(400 gr.)... Atpenč makorka, ta
bakas mažojo žmogaus, tik 3 
mk. vienam svarui. Tai nei so
cialdemokratai nepriešinos... 
Man pasakojo, kad krikščionys 
demokratai šiaip butų šnnpso 
mokesnius dar ankščiau pakėlę.

Lietuvoje mokąsniai į tiesio- 
gius ir netiesiogius dar ne labai 
išdalinti. Dar gyvenama be
veik tik netiesiogiais mokes
niais, kuriuos žinoma reikia kiek 
tik galint sociališkai (labdarin
gai) išvesti. Prie tabako tas 
yru psiscfcusi... IJcituvoj da
bar vadinama c i garėtai s, kurie 
be pfalu, o popyrosais, kurie su 
palais.

Iš to matyt, kaip labai leng
vai kalba apsigelbėti gali. Tok
iai primenu, kadangi atsimenu, 
kaip tankiai, vokiečiams dar 
valdant, sunkenybių rasdavos, 
tai vieną tai kitą įsakymą lietu
vių kalbon beišverčiant. Dabar 
lietuviai patys valdosi tai ir jų 
kalba lyg savaime susiranda sa
vo uždavinyj; ji yra pastojusi 
labai palankiu į ankiu tam, kurs 
josios gražiai pasinaudoti moka. 
O kaip kalba, taip ir žmonės. 
Lietuviai greitai priprato prie, 
parlamentario darbo, laiminga'

nio-

kur-

ni ui.
Telšių apskr. vasaros moky

tojų kursuose dalyvavo dau
giau ne 120 žmonių iš T 
Tauragės ir Kretingos a 
Kuršininkai turėjo sudarę 
menų tarybą, dalyvavusią 
k y to jų taryboje.

Šiaulių apsk. mokytojai
sininkai liep. 23 d. darė ekskur
siją į Bubius.

Jaunimas. Raseiniuose įsikū
rusi jaunimo lavinimosi kuope
lė pasistatė tikslo: žadinti tauti
nę liaudies sąmonę, dorą, kovo
ti su ištvirkimu, šviestis iir švie
si i, rinkti senovės liekanas, fol
klorą, ruošti dorų pramogų, or-

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, ar jis pasirodė 
tik kaipo Hay karštis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksiztnus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

sitaikint, norį phiduriuot gyve
nimo paviršiu ir graibyti gyve
nimo pasmetonius savojo hio-

■■ ..... 1... .
Telephone Yards 5834

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

Carter’s little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

Reikalaukit tikrojo IRON PILLS
Grynų Daržovių.
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28
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38
3945
48
58
61
63
65
67
68
69
72
73
74
89
93
95
96
98

100
105
111
113
115
117
119
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Andrikis Frank
Arbacauskis Wladislawas
Bakus Antonas
Balintckis Witcentas
Bejnar Bronislawa
Bizauskas Petras.
Bljnstru Jan
Batakewicene K
Dargis Anton
Didzgalvis Jahn
Dorsa Petras
Dowejke Majk
Dybas Viktoria
Gabraite Ona
Gaszkiewicz Katie
Gedutis Frank
Gedvvell IVT rs JVT
Grdinis Alsr
Guzanckas Juozapas
Jablonskį John
Janavice Antanas
Janiūnas Danieline
Jurginas Juzapas
Juricus John
Kairys Frank
Kamninsky Stanislaw
Kazlauckas Jonas
Kerutis Tonu
Kimont Leonard
Krikstanauce Kazimeri 2
Kucinski Boleslavv
Kupru Kazimeri
Kusinskici Widry
Sabalevskas Aleksiandra
Lamanauskena Antanina
Lucas Charles A
Manelis Felix
Maktuseni Marcyonaj
Maslauskas Meri
Meilas Juozas
Mikolojunas Stanislawas
Misevicz Georg

GUNARO LINUOS
Laivai:

Caroline — Spalio 27
Niagara — Lapkr. 10

SAXONIA
Cabin — $180.00 ir $5.00 War Tax

Tiesiai j Hamburgą ............... $125.00
j Eidkunus per Hamburgą $130.40

Kreipkitės pas arčiausį Cunard Agentą.

........................ ............. 20c.
CARUSO. Iveiksmo ' 

................  15c 
Komedija 
............... 25c.
Drama 4 

. 20c.
1 
.. 20c

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

. DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Deatbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nodėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

10c.

Didelis Išpardavimas
Einant iš biznio, priversti parduoti j 30 dienų laiko, vertės $10,000 

ta vorų su didžiausiais mums nuostoliais.
Iš šimtų šio bargeno kuriuos atsilankę ras, pažymėsime bent keletą.

Vyriški viršutiniai marškiniai gra
žiai spalvuoti, vertės $3.00. Parsiduo- 
da už.............................  $1.98

Vyriški marškiniai, vertės $4.00
Parsiduoda už .....  $2.50

Vyriški gelsvi muitiniai marškiniai 
vertės $2.50, parsiduoda už . $1.75

Vyrų kaklaraiščiai, vertės $1.00,
Parsiduoda už............  59c

Vyrų kaklaraiščiai, vertes iki $1.50
Parsiduoda už..... 79ir 95c

Vyrams kepurės, vertės iki $3.00
Parsiduoda už ........... iki 51.15

Vyrų apatiniai (išvien) stori marš
kiniai, vertės $2.50 už •..........  {Jį 1 nQg

Vyrų vilnoniai apatiniai marškiniai 
ir kelnės, vertės $1.75 už.......j b25
Vyrų pančiakos, vertės 35c, parsi

duoda už..........  20c

Vyrų vilnonės pančiakos, vertės
50c, parsiduoda už

Vyrų kalnieriai, vertės 30c, parsi
duoda už ................................

Moterų Georgette jekės, vertės 
$5.00, parsiduoda už .... $3.25

Moterų Georgette jekės, vertės 
$8.00, parsiduoda už..............$4.98

Moterų išvien apatiniai, vertės
$1.00, parsiduoda už ....  59c

Moterų naktiniai marškiniai, ver
tės $2.00, parsiduoda už ... $1.45

Moterų pančiakos, vertės iki 35c, 
parsiduoda už ...... 20c

Mergaitėmis, baltos, puikios išsiu 
vinėtos dresės, vertės iki $9.00, už......

98c $1.99 $2.95
KP: $3.25 ir $345

Didžiausias nupiginimas kokio dar niekad nebuvo, ant: svederių, gorsetų, jar- 
dinių materijų, vaikams viršutinių ir apatinių drabužių — žodžiu, viskas nupigin
ta, kad ir nėra čia pažymėta dėl vietos stokos.

Nepraleiskite šios pr.ogos, bet ateikite ir gaukite tikrą bargeną.

TREINIS DEPT. STORE
3218 So. Halsted St., tarpe 32 ir 33 gatvių, Chicago, III.

•IS .,

Komedija vieno ak- 
..................................  20e. 
1 veiksmo tragedi- 

...........  15c. 
1 akto kome- 

.......... 2bc. 
1 akto 
.......... 10c.

TEATRALINĖS 
KNYGOS.

Dabar įvairios draugijos ir teatra
liškos kuopos pradeda rengties prie 
lošimo. Bet kai kurios jų neturi te
atralinių veikalų. Mes Čionai paduo
dame surašą nurodydami veikalo Var
dą, kiek ypatų dalyvauja lošime ir 
knygelės- kainą. Kas rengiasi prie 
lošimo, ir neturi knygelių, malonės 
parašyti mums ir prisiųsti reikalau
jamą sumą pinigų, tuoj gaus knyge
les.
SVETIMAS DIEVAS, drama tri

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

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

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

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

ŽMONĖS. Drama Sjose veiks- 
mėse, 8 ypatų ....................   20c.

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

NASTUTĖ. 2 veikmių, 3-jų 
paveikslų drama, 6 y p.......... 15c

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

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

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

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

ŽILĖ GALVON—VELNIAS UO
DEGON. Komedija 1 yeiksmo, 
5 yp...........................................  15c

PIRŠLYBOS. Komedija, 9 ypa
toms .

PIETRO
drama, 6 ypatų .....

DĖDĖ ATVAŽIAVO.
1 akto, 6 vpat. ... 

PIRMI ŽINGSNIAI, 
veiksmų, 11 ypatų

CONSILIUM FACULTATIS. 
vėiksmo komedija, 8 yp. .

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ 
DANTĮ. Juokai 1 akto, 5 vp. 15c

PONO FELIKSO ATSILANKY- 
IMAS?. 1 veilcsmo komedija,
5 y p............................................................. 15c.

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

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

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

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

MILIJONAI VANDENYJ. Dra
ma 3 veiksmų, 9 yp..................... 15c

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

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

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

BOMBA. Komedija 2 aktų, 8 
yp.............................................. 25c»

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

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

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

ŠIAURĖS KARŽYGIAI. 4 veik
smų tragedija, 12 yp.............  35c.

GERTAUS VĖLIAUS — NEGU 
NEKAD. 
to, 7 yp.

SVEČIAI.
ja, 6 yp.

CARAS SIBIRE.
dija, 5 ypatoms

PERSKIRŲ TEISĖJAS, 
komedija, 11 ypatų .

MINDAUGIS LIETUVOS KA
RALIUS. Istorijos paveikslas,
5 aktuose, 11 y p......................... 35c.

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

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

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

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

GADYNĖS ŽAIZDOS. Drama
4 veiksmų, 9 yp......................... 25c

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

ANT DUGNO. Paveikslas 4 
veiksmų, 15 ypatų ............... 50c.

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

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

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

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

SOLOMEA. Drama 1 akto, 15 
yp. ..............................................25c.

PINIGŲ NĖR. Vaizdelis iš jau
no dvarininko gyvenimo, 11 yp. 10c 

LEGALISKI ŽMOGŽUDŽIAI.
Tragedija 8 aktų, 17 yp.......... 10c.

LINKSMOS DIENOS. 2 veiks
mų, iš liaudies gyvenimo vaiz
delis su dainom ir šokiais, 12 
ypatų ...................................... ioc.

AUKSO VERŠIS. 1 veiksmo ko
medija. 5 yp..........................*..... 15C,

MACHBETH. Tragedija 5 aktų,
21 y patai ................................ 75c

NIEKO BE PRIEŽASTIES, ko
medija, 3 ypatos ......................  20c.

EXPROPRIJACIJA, drama, 13
ypatų .........................................  15C.

AMERIKA PIRTYJE, komedija,
9 ypatos .....................   20c.

UŽSIPELNĖ DIPLOMĄ, drama,
7 ypatos .................................. 20c.

KNARKIA PALIEPUS, komedi
ja. 4 ypatos .............................. 20c.

SNIEGAS, drama. G vpatos 40c
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA

BINU, juokai. 4 ypatos ........... 20c.
RUTVJLĖ, ŽEMAITIJOS MER

GELĖ, istoriška tragedija, 22
VPatos .......................................... 50c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI, 
su dainomis, lošti reikia kelis 
vakarus, 65 ypatos ............. 75c.
Andaryta  ...................................$1.25.

AUDĖJAI, drama, 12 ypatų .... 50c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKI?

te



Iv t \ n .. I <1 , l'^'D gTAUJIENDS, Chicago, ni.
eLietuviu Rateliuose! JOHN KUCHINSKASROSELAND

■ Plėšikai užpuolė Commercial nauja policija, o stneikininkai i.š to kampo Lietuvos kur nęse- 
and Savings banko žygūną. Įgalėsią eiti kur tinkami. nai dar Lenkai šeimininkavo,

žinios-žinelės.
WEST SIDE

Ponai22-ros kuopos darbuotė.
Arine

Ru-j Lauer, ir atėmė iš jo septynias- viceprezidentas,

, ir šiaip varė gan Nebegalįs suvadyti piktadarių.
I

dešimties

vintą.

leiviją.

tikrųjų, pirmutinis atrado žmo-

550,060 vyru ir 334000 moterų.

— Kuopietis.

var

“Chicaga jau turi kuro”.

v

n? AO CAHTFK

Ir poliėistai paskelbė streiką.

AUKA LIET. RAUD. KRYŽIUI.

kuri bus sekamų ncdėldienį. P;
v.

Orswn for ttiis paper By FlStier

MOHE'*

'.•I

Trjs nepažįstami banditai už
vakar užpuolė Coniiinercial and

Aukojusiųjų vardus ir sumas 
kvituokite patys rinkėjai, bet

a
Q

CHICAGA TURI 884,120 
, BALSUOTOJŲ.

miestelio balsuotojus, tai viso 
Chicago turėtų 896,918 balsuo
tojus. v

Chicago. — Svvifto skerdyk
lose, prie vilnų išdirbystės, bu

re ti
ku r i

AUKOS LIETUVOS. 
AUŠRININKAMS.

Demonstracijoj dalyvaus visos 
pažangiosios Chicagos darbi

ninkų organizacijos.
kad joje rastųsi daugiau reikia
mos literatūros — laikraščių ir 
knygų.

KETURI POLICISTAI GAL 
NETEKS DžIABO.

kai. Išviso konferencija buvo 
surinkusi daugiau kaip tūks
tantį dolerių aukų. Prie jų sn-

RE1KALINGAS DAR DVIEJŲ 
ŠIMTŲ POLICISTŲ.

TWO i 
NĖfcRS 
UĄTER

RENGIA DIDELĘ DEMON
STRACIJĄ.

nepatenkinti. Jie metę 
Ren’kalauja padidinti

Bet jų streikas, matyt,

Spėjama, kad demonstraci
joj dalyvaus nemažiau kaip 
penkiasdešimts tūkstančių 
žmonių.

Va!ka|r oficialiai paskelbta, 
kad Chicago dabar turi netoli 
devynis šimtus 
suotojų,

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drovcr 7042

pernai tuo klausimu kone 
buvo 

Bet šiemet —*vi- 
žingsniu. Lyg ir

Tuoj,. tuoj—gausite1 pigiai 
pavalgyti. ,

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

na Petruliutė $1, ir dar vien«Š 
asmuo $3,36.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dantistas—
3331 S. Halsted S t., Chicrfgo, III.

Valandos:—

taip, kad konferencija paliovė 
veikusi. Bet daugiau kaip šim
tas dolerių dar liko pas konfe
rencijos iždininką, d. A. Leka
vičių. Jis ir dabar tas aukas

Kelios savaitės atgal ‘Naujie
nose” tilpo Lietuvos socialisti
nės moksleivių organizacijos, 
Aušrininkų, atsišaukimas į Ame

Sako, jie turėję artimų ryšių su 
“viskės genge”.

Melrose Park miestelio poli
cijai 
darbu.

algas.

Daktaras
J. LEBOVITZ, M. D.

dirbęs per trejetą metų ligoni
nėje vėl atidarė savo ofisą tarp 
lietuvių šiuo adresu:

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatves

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

Daktarą taipgi galima matyti 
kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
ligoninėje Post Graduate Hospi- 
tal, kampas 24-tos ir Dearbom 
gatvių.
Telefonas ofiso: Yards 344 
Telefonas namų: Austin 2093.

3113 S. Halsted
(ant antrų Ijubų) 

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

..................... . |

poniškai ir susipešė.

Kaip jus, draugai, manote? 
Gal Ino pasii upins busimoji

šimtus hikslančįų jbal: 
būtent, 550J)6() vyrų ir

Aukavo AieksamĮjras Davido- 
nis $2, Onyte Davidbnienė $2,

o,

I f

! ATĖMĖ SEPTYNiASDESIMTS nevyksta: randasi ir lokių, kur relis Lietuvių, ai jausdami da- 
TUKSTANČIŲ DOLERIŲ. ! didesnių algų esą nereikalingi. ■ bartinį padėjimą Lietuvos ir 

________  Ils jų tarpo tatai ir sudaroma ! josios vargus, ir visi paeinantys

* ♦ *

Kiek girdėjau, tai ir Roselan-

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dcntistas

* ♦ *

Musų “Aušra“ dabar pasida
rė kultūrinių vietos lietuvių

- 00 YOU KNOW WHY— You Seldom Win AnythingIn'alaw-Suit? Cartooh Co N. Y. > Ą-o^\

^niiiRiy
įį^ AKIŲ 

šlakstymui
SUN WIND DUST and CINDERS

Rekomenduota ir panlavojama viso-
! se vaistinėse ir pas Optikus.

Reikalauk veltui knygelės apie akis.
MURINĘ CO., Chicago.

T. Pullman 5432

AKUŠERI*
A.SHUSHO

n I vaikšto aukštvn kojomis,
pestingai prižiu- [ gi 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, Iii.

Pa-

prie

, v „.ji į;/,, i.;,,,''..' 4 . MHuIBHhHbb

l’el. Carai 6222
DR. G K. CHERRYS 

LIET UVIS DENT1STAS 
2201 W 22nd & So. Lear!U SU 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto ild 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 rtilfera

rylų ir draugai -cicerieČiai bei 
ros< landiečiai. Tuomet visos 
Chicagos apskrities kuopos ir 
vėl butų n organizuotos, ir ap-

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cašh arba ant išmokėjimo. •

Pirmutini Lietuviu Elcktoe Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Prea. '

1S19 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.

Ltarninko vakare, spalių 19,1 
Įvyko nepaprastas LSS. 22-ros' 
kuopos susirinkimas.’ Susirin-iĮ 
k imas šaukta dviem tikslais. 
Pirma, kad pasitarus dėl trinki
mų kampanijos reikalų; antra, 
kad išsĮircndus nekuriuos 
{Jausimus musų organizacijos 
reikalais.

Del rinkimų kampanijos — 
nutarta kiek galima daugiau iš
platinti socialistinės literatūros. 
Kiekvienas narys pasiskirs sau 
distriktą ir jame platins litera
tūra. Be to, sekama 
kuopa ropgia prakalbai- 
jau rinkimų kampanijos reika 
lais. Apie tai bus paskelbtą' 
Naujienose.

Del musų Sąjungos organo 
Bangos nutarta visais gali
mais budais platinti jį ir, esant 
reikalui, teikti piniginės para
mos. čia jau visi susirinkime 
dalyvavusieji draugai užsipre
numeravo savo organą.

Pasitarus dėl kurių ne kurių 
kitų musų organizacijos reika-1 
lu susirinkimas uždaryta. Se
kamas kuopos susirinkimas 
taipjau kampanijos reikalais

Jau kuris metas, kai]) čia ta
po reorganizuota vietos LSS. 
kuopa. Atsikračiusi "buvusių 

j žmonių" kuopa ir vėl pradėjo 
.savo socialistinį darbą, ir tenka 
pasakyti — kuosekmingiausia. 
Kiek laiko algai kuopos pasi- 

idarbavimu Socialistų Partijos 
| rinkimų kampani jai remti sp- 
; rinkta daugiau ikaip •šimtas 
dolerių. Gi šiomis dienomis 
kuopa buvo surengusi prakal
bas taipjau rinkimų kampa
nijos reikalais.

Nors nariu kuopa turi ncpir- 
daugiausia, bet jie daugiau pa
veikia nei kad paveikdavo tuo- 

sąvaitę met, kada joje kėlė jomarkua 
tai])- musų buvusieji draugai.

* ♦ *

Butų labai gera, kad draugai 
i pagalvotų^apie atsteigimą vie
tos LDLD. kuopos. Toje kuopo
je ir pirma vadovaujamą rolę 

.lošė socialistai. Kada ją užval
dė "buvusieji žmonės," tai pa
starieji pasitraukė, ir dabar 

[ apie tą kuopą *nič nieko n (‘.be
di, Matyt, ji jau pąlaido- 
Bet draugai turėtų pasiru-

Beje,, uždarius, susirinkimą,. <h> lietuvių draugijos tariasi da- 
draugai prisiminė apie atgaivi-; lyvauli Chicagos lietuvių 
nimą vietos LDLD. 45-tos kuo-1 ganioje dcinotnstracijojc, 
pos, kurią palaidojo musų "bu
vusieji žmonės”. Kadangi ne
maža Dvidešimt Antrosios na
rių yra taipjau ir LDLD. 45-tos 
kuopos naciai, tai nutarta da
ryli pastangų, kad kuopa butų 
atgaivinta. Reikia manyti, kad 
tai bus įdaryta už sąvaitės-ki-

bus spalių 31 dieną.
* ♦ *

Kažin kada incą pasistatysi- 
me nuosavą svetainę? Atsime
nu. i 
kiekvienas Tosdandietis 
susidomėjęs, 
sa eina želvos 
negerai.

K;DS-~“Thanlc You” Note*.

(Lee! i Cantthuhk. 
0F NOTHIN IEH SaY ’

La pelinė j tie patįs seni 
gai. Lankytojų skaičius 

| žio mažėja, ir ganytojui 
guostis dcl ko, kad “svietas 

.” Tal- 
Roscland ietis.

INTERNATIONAL CARTOON CO.

VIETOS LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲ DOMEI. 

Del socialistinių organizacijų 
konferencijos.

Kovo mėnesy 1917 m. Chica
go j buvo sukurta Rusijos išei
vių socialistinių organizacijų 
konferencija. Sukurta ji tuo 
liksiu, kad teikus reikiamo pa-[Savings banko žygūną, 
larnavimo grįžtantiems 1 
suosiui politiniams nusižengė- dešimts tūkstančių 
liams, kurie, carui dar ivešpa- pinigais ir šiaip 
laujant, buvo priversti aĮdcisti popieromis*. 
savo šalį.

Kalbamoji konferencija vei
kė daugiau kaip metus laiko. 
Kiek pamenu, jos skyriai buvo 
susikorė ir keliuose kituosi' 
miestuose. Chicagos konferen
cija be teikiamo grįžtantiems į 
patarnavimo, 
spartų socialistinį darbą. Ji 
rengė prakalbas ir biznio vaka
rus ir surinktus pinigus panau
dojo socialistinės agitacijos va
rymui šioj šaly, o kariu ir tam, 
kad išlaikius Rusų revoliucijos 
laimėjimus.

Tenka pažymėli, kad (ame 
ę lošė ir 
socialistai, 

i draugai

dole rių - - 
• vertingomis 

Užpuolimus pa
daryta vienoje Weslern gatvės 
elevatoriaus stotyje.

Plėšikai dar nepagauti.

Cement koni|Hinijos 
, ponas Ray- 

mond W. ILaynes, šiandie guli 
Iroąouis ligoninėje, o policija 
jieško dviejų jo bendrų, su 
kuriais jis susipešė ir kurie pra
mušt) jo galvoje net penkias 
dideles skyles, šitas poniškas 
ponų “failas” turėjęs vietos 
puošniame Sherman viešbuty
je. Policija mano, kad visi trįs 
susipešusioji ponai buvę gir
ti.

Chicagos lietuviai i 
Konferencijoje musų 
buvo pasiuntę savo delegatų 
daugiau kaip nuo 
kuopų. Belo, konferencijos dar
bą nemaža pastūmėjo ir musų 
spauda Naujienos ir tuomet 
dar buvęs socialistinis laikraš
tis Laisvė. Jos darbą taipjau 
rėmė ir kilų tautų socialistinė 
spauda. Trumpai sakant, . 
tuviai konferencijoje buvo va
dovai! jamoji jėga.

Vėliau betgi dalykai susidėjo 
taip, kad konferencija skilo. 
Mat, konferencijoje turėjo savo 
delegatų ir tūlos sindikalistinės 
grupelės. Jų dclegatiii Užsi
manė padaryti konferenciją 
savo sektos įnagiu. Didžiuma 
tečiaus jų užmačias atrėmė, ir 
jie pasitraukė.

Jiems pasitraukus konferen
cija dar ilgoką valandą veikė 
sutartinai, - tol, kol Bušuose

vo irgi lietuviai socialistai. Da
lis tų pinigų buvo pasiųsta Ru- 
suosna, kur jie, kiek pamenu, 
buvo pavesti bolševikų frakci
jai. Kita dalis buvo paskirta 
įvairiems socialistiniams reika
lams šioje šalyje. Teko ir mū
siškei Laisvei ir Kovai.

nenutarė kur ir kaip jas sunau
doti. -

/

Mano manymu, riekėt ų jas pa 
skirti Lietuvių Socialistų Są
jungos reikalams. Ir lai dėl tos 
paprastos priežasties, kad, kai]) 
jau minėjau, Chicagos lietuviai 
socialistai daugiausia prisidėjo 
prie jų surinkimo ir kadangi 
toji konferencija jau galutinai 
paliovė gyvavusi. Dagi, nėra 
vilties, kad ji ir vėl galėtų pra
dėti savo darbą, nes ir rusai ir 
latviai, kurie pirma buvo socia
listai ir dalyvavo konferenci- 
je, dabar nuėjo pas komunis
tus, taigi prie socialistų surink
tų pinigų jie neturi jokios tei-

SalČO, kad policijos viršinin
kas Gariity reika Įingas dar 
dviejų šimtų policistų. Tai dėl
to, kad policija jau m bepajie- 
gianti apsidirbti su plėšikais, 
kurie tolydžio darosi vis drą
sesni ir drąsesni. Atatinkamos 
įstaigos šilą policijos viršinin
ko reikalavimą turėsiančios iš
pildyti, jeigu... busią surasta 
būdas, kaip apmokėti jiems al-

težinomas piktadarys vakar 
naktį padėjo bombą prie namo 
46 Suįh rioų gatvėj. Vienas žmo 
gus lengvai sužeistas. Piktada
rys pabėgo. Policija mano, 
kad tai “munšainerių gengės" 
darbas.

išreikšdami savo prisiimsimą 
prie Lietuvos, laike pietų suau
kojo: ’

Antanas Ramanauskis, Ado-7 
mas Garki, Vincas Rimšelis, Vi- 
lušis Paukštis, Augustinas Bi- 
liauskas, Jurgis Pelkauskas, 
Jonas Vasiliauskus, Antanas! 
Bukėnas, Anufras Rastenis, 
po $10.00; Silvestras Paukštis, 
Mikolas Rųmanauskis, Silvest
ras Blaževičius, Antanas Kairjs, 
Jonas Trapikas, Silvestras Gim
žauskas, Motėj us Atrošika, 
po $5.00; Antanas Jocius, Vitu- 
šis Ringu i.ši s, Adomas Kučins
kas po $2.00; Antanas Buk- 
kintas -$1.00.

Pinigai pasiųsti Lietuvos Mi
sijai, kad perduotų Liet. Baud 
Kryžiui Kaune.

— Ežereniškiai.

‘Pasakojimai apie Jėzp”
Toks yra vardas knygutės, ku

ri ką-tik išėjo iš spaudos. Tuos 
pasakojimėlius parašė žinomas 
Amerikos rašytojas F r a n k 
II a r r i s, o lietuvių kalbon, 
gavęs autoriaus leidimą, išvertė 

<A. Lalis. Reikia pažymėt, kad

Kad kaip, keturi poliėistai ne
teks savo “džiabo”. Mat, tapo 
susektų, kad jie turėję artimų' 
ryšių su svaiginamųjų gėrimų 
pardavinėtojais ir jų pirkėjais. 
Jų “keiša” dabar-sprendžia ci- 
vil Service komisionieriai.

Vaikšto gandų, kad ir dau
giau policistų busiu patraukta 
atsakomybėn, ir veikiausia at-

Apskrities prokuroro ofisas 
vakar j)askelbė, kad “Chicago 
jau turi kuro". . Bėgiu trijų pa
starųjų dienų Chicagon atvežta 
netoli tris šimtai tuksiančių to
nų anglies. Jos užteksią dau
giau kaip mėnesiui. Bet lai 
esanti tik dalis to kuro, kuris 
dar bus atgabentas Chicagon.

“Kai kas" ir "kai kur" vakar 
sužinojo, kad visų didžiulių vi- 
durmiesčio valgyklų savininkai 
jau tariasi numažinti kainas. 
Atatinkamų j,staigų savininkai 
tečiau vakar visą dieną bastęsi 
po valgyklas ir jų savininkų at- 
klausinėję ar visa tai tiesa.

JO5 *\Gi<u£0»U
p, r ro«Nf.'<

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakar*, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VWU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
EgzaminaojH Abstraktas 

perkant
arba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legaliį- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mą Mortgečią ant lengvą sąlygą. 

West Sids ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan Stata Ban- 
kos, 2201 W, 22nd St., Cor, Leavitt 

Tel. CanaJ 2552.
.................

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz 

AKUftERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse.
sėkmingai pa- 
tainauja 
gimdymo. Duo 
<la rodą viso
kiose ligose 
moterims ir/ 
merginoms.

rikos lietuvių, socialistinę moks- autorius žiuri į Jėzų ne bažny- 
Kad parėmus tą orga- tininko akimis, bet kaipo į “di- 

nizaciją, keletas asmenų šunie- džiaus] žmogaus Sūnų, kurs, iš- 
tė $10,36, kas sudaro lygiai 700
auksinų,.- Pinigai ’su laišku ta- guje sielą, kalbėjo iš sielos ir 
()o pasiųsti Aušrininkų Centro dėl sielos, kaipo viršesnio daly- 
Komiteto j)irn^inmikui, Ladui }ko negu protas.”

Knygelę “Pasakojimai apie Jė
zų” (42 pusi.) išleido Nau

jienai. Spaudinta ant labai 
popieros, su viršeliu pa- 

rymojau s Sunaus paveiks 
lėliu. Kiekvienas gerų raštų 
mylėtojas skaitys paaakojime- 
lius su didžiausiu pasimėgimu. 
Galima gauti Naujienose už 50 
centų su prisiuntimu.

Spalių 31 d. Cook paviečių 
socialistų organizacija rengia 
didelę demonstraciją. Rengia
ma ji Dėbso paliUo«avimo ir 
rinkimų kampanijos reikalais. 
Demonstracija prasidės po pie
tų — iš dviejų atskirų vietų. 
Pirmoji demonstrantų divizija 
pradės eiti nuo Kedzie ir Ogden 
gatvių. Ji eis Kedzie gatve iki 
šešioliktos gatvės; iš čia į Cen
tral Park gatvę, 12-tą gatvę, 

Taylor, Paulina ir Van Buren 
gatves, šioje vietoje demons
tracija užsibaigs, demonstran
tai susirinks didžiuliu Ashland 
Auditoi iuman.

Kita divizija susikurs prie 12 
ir Blue Island gatvių. Ir jie pa
trauks į Ashland Auditoriumą.

Demonstracijoj, sako, daly-

jganigacijų. Pav., Amalgama- 
ted Clolhing Workcrs unija, 
International Ladies Garment 
\Vorkers unija, žydų darbinin
kų unijos, American Freedom 
Foundation ir daug kitų. Pa
viečių organizacija, be to, de
monstracijoj (kily vau tų pa
kvies visas svetimkalbių fede
racijas.

Del Liet. Soc.-Dim. Rėmimo 
Fondo aulu.

Prieš keletą mėnesių Lietu
vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondas išsiuntinėjo L. S. S. 
kuopoms knygutes aukoms 

rinkti. Kaikuric draugai stro
piai darbavosi ir turi surinkę 
nemaža aukų Fondui. Tatai 
dabar kreipiuos į visus tuos 
draugus ir prašau grąžinti j 
fondą kai]) surinktąsias aukas 
tai]) ir knygutes. Kaip veikiai 
suplauks kason apie 500 dole
rių, manome siųsti antrą siun
tinį į Lietuvą Lięt. Socialdemo-

iHHHHiiflHiaiasiBBissaEEan
Telcphone Yards 1532

- DR J. KULIS ■
< • LIETUVIS M

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

E 3259 So. Halsted St., Chicago. M

iu

vardu, pažymėdami, kiek kuris 
yra surinkęs, /lėkius arba mo- 
ney orderius reikia išrašyt iždi
ninko S. Michelsono vardu ir 
atsiųsti sekretoriaus (mano) 
adresu.

J. Yuknis, L. S.-D. R. F. Sekr. 
763 S. Kolmar Av., Chicago, III.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3453 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Offso Tel. McKinley 7G
DR. I. H. GINDICH 

DENTIŠTAS
Mes savo darbą gvarantuojanie 

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

Arti 38-th Street

Rez. 1139 Independentą Blvd. Chicago
* Telephone Van Bur-jn 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telcphone IT ver 9G93 

Valandos: 10—11 ij >; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS



NAUJIENOS, Chieago, III.

Pranešimai PRANEŠIMAI

North Side. — Didelės prakalbos ir 
krutami paveikslai, įvyks Ketverge, 21 

ybės svetainėje, 1822 
Pradžia 7:30 vai. 

rakai bas rengia 47 
Kalbės lietuviški ir 

Lietuviškai kal- 
A. L. Graičiunas. Pertrau- 

padainuos Vaikų Choras “Biju- 
|žangu dykai. Kviečiame ger

biamą publiką.
— Prakalbų Rengimo Komitetas.

\Vabansia

lskyrius 
angliški kalbėtojai 
bčs Dr 
kom

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta- 
i r y bos pildančiojo komiteto, ir draugia 
Centralinio Komiteto susirinkimas 
įvyks spalių 21 d„ Naujienų name. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 

I abiejų komitetų, prašomi atsilankyti į 
j šį susirinkimą. Yra svarbus reikalas 
dcl nusprendimo. — Kviečia Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAMALžEMe DRAUGIJOS DRAUGUOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ LENKŲ VER

ŽIMĄSI LIETUVON ĮVYKS 
SPALIO 31, 1920.

7th Regiment Armory (Wentworth 
Avė ir 34th St.)

VISI CHICAGOS LIETUVIAI, BE 
SROVIŲ SKIRTUMO, DALYVAUJA! 

at-Kiekviena kolonija sudaro savo 
skirą diviziją, sekančiai:

I) Town of Lake, eiliuojąs) 
Emerald Avė, tarp 35 ir 33 gatv.

II) Brighton Park, eiliuojąs) 
Auburn Avė., taip 35 ir 33 gatvėj

III) West Side, eiliuojąs! ant Eme
rald Avė., tarp 31 ir 33 gatv.

IV) 18tos gatvės, ciiiuojasi ant 
Emerald Avė, tarp 29 ir 31 gatv.

V) Bridgeport, eiliuojąs! ant 33, 32 
ir Auburn Avė., tarp Halsted ir Mor
gan gatvių.

Kiekviena divizija turi s
Visos divizijos susirinks 

tose 1:30 vai. po pietų.
Maršrutas prasidės 2 va
Svetainė atdara bus 2:30

Svarbus pranešima
Administracijos lietuvių 

privalo susirinkt ateinančią pėtnyčią 
šv. Jurgio parapijos svetainėn, spa
lio 22 d., 1920, 8 vai. vak., “sharp’’. 
Tame susirinkime bus paskirti mar
šalkos divizijų ir galutinai nustatytas 
visas programas

Kareiviai, profesionaliai ir 
kviečiami!

Lietuviai! Atėjo laikas

ant

ant

<avo be na.
< savo vie

po pietį), 
po pietų.

draugijų

veikėjai

lenkams, k 
Kas gyvas,

i<i Lietuva ne iu 
tegul rengiasi į tą

namai: 
demon-

Draugijos, kareiviai, biznieriai, pro 
fesionalai, kunigai, — visi lietuviai — 
prie darbo!

Vardan Pildomojo Komiteto:
J. J. Hertinanavičius, Pirmininką:
J. Mickeliunas, Raštininkas

Bridgeporto Kareiviams Lietu-

pos svarbus susirinkimas įvyks pčt- 
nyčioj, spalių 22, 7:30 v. v. A. Urbo
no salėj, 3338 S. Auburn Avė. Visi na
riai būtinai atvykite.

— F. Krasauskis, Rašt.

Gary, Ind. — L. S'. S. 299 K p. eks
tra susirinkimas įvyks nedėlioj, 24 d. 
spalių, 1-mą vai. po pietų, A. Karoso 
svet., 1520 Grant St., Tolleston, Ind. 
Draugai nepamirškit atsJJAnkvt.

— M. T—kis, Sekr.

North Side. — Liet. G. D. 47 sky
rius rengia prakalbas ir krutamus pa
veikslus ketverge spalių 21, 7:30 vai 
...— ?, Liuosybės Svetainėje, 1822 

Avė. Kalbės geri kalbėto- 
iame gausiai susirinkt.

— Komitetas.

vakare, 
Wabans 
jai. Kv

Chicagos Lietuvių Rengiamosios 
monstracijos Nedėl., Spalio 31 d., žu
domojo Komiteto iš dvidešimts dvie
jų (22) narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio 22 d., 8 vai. vak. 
šv. Jurgio pa ra p Svet. ant trečių lu
bų. Visi kviečiami atsilankyti susi
rinkimam

J. A. Mickeliunas, Sekr.
4410 S. Richmond St.

De-

North Side. — Pėtnyčioj, spalių 22, 
įvyks Liet. Am. Rūbų Išdirb. B-vės 
visuotinas šėrininkų susirinkimas 
VVicker Park svet., 2040 W. North Av. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak. Visi šė- 
rininkai privalo atsilankyti būtinai. 
Bus rinkimai veikenčios direkcijos. 
Susirinkime dalyvaus drg. .J. Gudžiū
nas, bendrovės mechanikas, kuris va
žiuoja Lietuvon pradėt darbą. Taipgi 
yra kviečiami ir tie, kurie norėtų pa
tapti bendrovės nariais. — Valdyba.

Svarbus pranešimas.
Spalių 22 d., t. y. pėtnyčios vak. 8 

vai. šaukiamas yra susirinkimas 18- 
tos gatvės lietuvių kolonijos, į Dievo 
Apveizdos parapijos svetainę, didžiau
sios Chicagos lietuvių demonstracijos 
reikale, kuri ketina įvykti Nedėlioję, 
Spalių 31 d. ^viečiami visų lietuvių 
draugijų valdybos, ar atstovai, ir visi 
veikėjai. — Rengimo Komisija.

Dramatiško Ratelio lošėjams. — Ge- 
nerališka repeticija veikalo, Lizdas 
Naminio Liūto įvyks ketverge, spalio 
21 d., Meldažio svetainėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi lošėjai tam 
veikale, prašomi atsilankyti.

— Valdyba.

So. Chieago, UI. — Lietuvių ex-ka- 
reivių susi rinkimas bus ketverge, spa
lių 21, kaip 7:30 v. v. Frank Sverec- 
kio svetainėje 8756 Austin Avė. Visi 
buvusioji kareiviai kviečiami atsilan
kyti, turime daug svarbių reikalų.

— Joe Trijonis.

Lietuvių Ex-Kareivių Independent 
Society 2-ros Kuopos narių susirinki
mas jvyks subatoj, spalių 23, 7:30 
vai. vak. Ųašinskio salėj, 731 W. 18th 
St. Visi nariai atvykite, nes turime 
labai svarbių reikalų atlikti.

— 2-ros Kp. Valdyba.

Ratine, Wis. — Svarbus susirinki
mas bus laikomas A. L. T. Sandaros 
35 kuopos, Union Hali ruime 4-tame, 
1:00 vai. no pietų. Broliškai visus na
rius kviečiu būtinai dalyvauti, nes tu
rime labai svarbių reikalų aptarti.

Prot. rašt.

LSS. VIII Rajono Konferencija 
įvyks nedėlioj, spalių 24 d., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., Chi
eago, III. (North Side). Pradžia 10 vai. 
ryto. Delegatai pribukite paskirtu lai
ku. — J. J. Čeponis, Sekr.

Svarbus pranešimas. — Lietuvai 
Gelbėti Draugijos Chicagos Apskritys 
kviečia visų skyrių valdybas, atstovus 
ir šiaip narius į susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, spalių 21 d., 8 vai. 
vakare, u. A Žuko svet., So. Auburn 
Avė. ir 83 gatvės. — Valdyba,...

I ^aj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEšKAU savo brolio Sihvestro 
Pc.cevičiaus, paeian Kauno rėdybos, 
Telšių apskričio, Pikelių parop., kaimo 
Bukončių; Amerikoj kur gyvena ne
žinau. Meldžiu jo paties ar pažįsta
mu duoti žinia ant šito adreso: 

LEONAS BUKONTAS,
1754 W. Madison St., Chieago, 111.

PAJIEŠKAU apysenės merginos ar
ba našlės apsivedimui. Aš esu 48 me
tu amžiaus našlys be vaikų. Mylin
čios smagų ūkės gyvenimą, malonė
kite atsišaukti.

FRANK RAKAVVSKY, 
Box 33,

Frontier, Minn.

PA.JIEŠKAU brolio Antano Riš
kaus, Kauno rėd., Šiaulių apskr., De
gučių dvaro, šeši metai atgal gyve
no Easton. Pa. Jis pats malonės at
sišaukti arba kas žino praneš ant ant- 

nes turiu labai svarbų reikalą.
PETRAS RIŠKUS,

ra>

Chieago, III.

PAJIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
\ titanas Dauderis, iš Gindvilių, Ku

piškio vai., Panevėžio apskr., jieško 
Amerikoj savo brolio Kazimiero Dau- 
de:io, gyvenusio, o gal ir dabar tebe- 

I g\ veriančio Baltimorėj, Md. Jis pats, 
I arba kas jį žinotų, meldžiu labai pra
nešti man augščiau paduotu mano ad
resu.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
>.ŠS1RENDAVOJA kambaris: švie

sus, švarus, garu šildomas, vana, elek
triką ir visi parankumai, ir labai gra
žini vietoj arti White City ir Jackson 
parkų.

G743 E. Eberhardt Avė.
1 lubų South

KEIKIA DARBININKŲ 

VYRU

8 vyrų geležies liejikų 
(moulderių) benčinis ir flo- 
rinis darbas. Gera mokes
tis dėl gerų vyrų.

Atsišaukite:
MASON DAVIS CO., 
7740 So. Chieago Avė.

REIKIA paprastų darbininkų 
dirbti j geležies atmatų kiemą. 
$6.00 j dieną, nuolatinis darbas. 
RELIANCE 1RON & STEEL CO 

2133 S. Sawyer Avė.

REIKALINGAS KLERKĄ į 
banką 19 ar 20 metų amžiaus. 
Gera proga ateičiai. Atsišaukit 
ypatiškai.
UNIVERSAL STATE BANK 

3252 S. Halsted St.

REIKIA gero kriaučiaus prie 
naujų ir senų rūbų siuvimo ir 
taisymo. Darbas ant visados. 
Gera mokestis. Gera vieta dirbti.

CHARLES STENGAL
146 Broadvvay, Melrose Park, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA geras galiūnas, 

apgyvento] Rusų, Lenkų ir Lie
tuvių vietoj. Senas biznis. Pri
versti parduoti, nes turime kitą 
biznį. Gera proga padaryti pi
nigą.

1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI biliardine 
(poolroom), cigarai, cigaretai. 
Taipgi jei kas nori ir rakandai 4 
kambariams. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon. Va
kare 5 vai.

2026 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė.' Geroj vietoj, Brigh- 
ton Parke. Atsišaukit į Nau
jienų ofisą po num. 161.

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP H AIR PIN 
MNFG. CO.,

1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

PARDAVIMUI

Ir

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Taipgi arklys ir 
vežimas.

1715 So. Canal St.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, lietuvių apgyvento] vie
toj. Biznis 10 metų senumo. Parda
vimo priežastis einu j kitą biznį. Pa- 
sinaudokit proga, nes tai bargenas.

4545 So. Paulina St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Biznis gerai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos.

2901 So. Emerald Avė.

EXTRA!
Parsiduoda grosernė ir 

bučernė lietuvių ir lenkų ap
gyvento] vietoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1836 S. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas, lietu
vių apgyventoj vietoj, geras biz
nis. Negaliu jo laikyti, noriu 
greitu laiku parduoti. Parduosiu 
nebrangiai.

3558 Parnell Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos 
saliunas su didele svetaine, 
Bridgeporto apielinkėje.

Atsišaukite į “Naujienų” ofi
są pažymėdami No. 159.

RAKANDAI
PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 

RAKANDŲ.
Parduosiu už $195 puikiausia $500 

vertės overstuffed 3 šmotų šilko ve- 
luro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitėmis, springsai atsilošimui ir 
springsai rankoms. Taipgi grojiklis 
pianas ir didelis dubeltava sprendžina 
phonografas grojąs visus rekordus — 
gva. rantuotas.

Vėliausios mados valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas, rugsai, davenport, pastatoma ant 
grindų lempa, bliudai ctc. Už priei
namą pasiųlymą. Nepraleiskit šios 
progos.

Residencija: 1922 S. Kcdzie Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių čysti, 
grąžus rakandai. Norintieji, gali ir 
gyvent toje pačioje vietoje. Vieta gra
ži, Roselande. Kreipkitės:

K. JAMANTAS,
1739 So. Halsted St.

Chieago, 111.

NAMALžEMe
NAUDOKIS Iš MANO SENATVĖS.

Esant man senam ir negalint dirbti 
parduodu dvi labai geras formas: vis
kas auga; arti dviejų didelių miestų 
—Clevelando ir Akrono; dvi mylios 
nuo farmersko miestelio; geri budin- 
kai, sodas ii’ tt. Viena farma 80 ake- 
rių, kaina $7,950.00, antra 120 akerių 
kaina $9,500.00. Įmokėti trečdalį, li
kusią sumą lauksiu ilgai—pagal su
tarimą. Taip-gi, kartu galiu parduo
ti: gyvulius, mašinas ir-gi pigiai. Yra 
lietuvis kaimynas. Pasiliuosuok nuo 
bedarbes mieste, o buk patsai ant sa
vęs bosas—eik ant farmos ir gyvenk. 
Norėdami piikti, pasiskubinkit, nes to- 
kis pigumas nesitęs ilgai.

J. SMITT,
Box 33, West Akron Sta., 

Akron, Ohio.

PARSIDUODA namas su kar- 
čiama arba ir be. Turi būti grei
tai parduotas. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Atsi
šaukite :

3553 So. Wallace St.

DARGANAS 2 augštų 6—6 
kambarių. Kaina $3,900.00.

5313 So. Manard Avė.
kaina $2,250.00; $300.00 iki 

$500.00 cash.
J. McDONNELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

BARGENAS.
Ant Emerald Avė. ir 33-čios 

gatvių. Parsiduoda lotas už pigią 
kainą. Pirkėjas padarys pinigą.

Atsišauk prie savininko
S. M. SKUDAS

1911 Canalport Avė.

GERA PROGA geram mechanikui 
lietuviui. Parsiduoda ant Bridgepor- 
lo mūrinis šildomas g'arage ir lotai 
50X180. 15 karų telpa, — taisymui 
įrankiai su geriausiomis mašinomis. 

_ _______ ____________ Kaina $10,000.00, reikia cash $6,000.00.
vaitę.” Kitos bučemes arti nėra. L-ie- lakusius ant mėnesinių išmokesčių.

‘ ‘ — Atsišaukite laišku:
C. A. VALANTTNOVICZE 

3365 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai. Turi būt parduota šią sa-

tuvlais tirštai apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

1834 Canalport Avė.

TIKRAS PAAUKAV1MAS, puikiau
sioj apielinkėj, netoli Logan Square. 
Naujas mūrinis namas pastatytas pa
gal naujausios ir puikiausios mados, 2 
flatų 5 ir 6 kambarių: gasas, elektra 
ir maudynės, garu apšildomas, cemen
to skiepas, ir vėliausios mados stogas 
ir pastogės; ugniavietė, knygoms šė
pa, miegamosios porČiai. Visas kiet- 
medis. Dideli mūriniai porčiai, pui
kus apsodintas lotas, didumo 32X125 
pėdos. Parsiduoda, už mažiausią kal
ną. Nepraleiskit Šitos progos. Pasima- 
tykite su savininku,

JOHN X. WALULIS, 
1649 N. Girard St. 
Netoli North Avė.,

Chieago, III.
(Top floor)

PA RSl DUODA 4 kambarių 
namas, su cementuotu skiepu; 
du lotai, viena karvė ir 25 vištos. 
Viskas parsiduoda pigiai.

7402 58th St., 
Summit, III.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų ir 
krautuve — mūrinis namas, 
telefonas ir kiti pagabumai. 
$8,500.00 už cash.

2844 W. 38th St.
Savininkas gyvena ant 3-Čių lubų 

nuo užpakalio.

Gasas, 
Kaina

PARSIDUODA — vienas iš geriau
sių kampų ant Bridgeporto, mūrinis 
namas 3 augštų, 4 pagyvenimų, 2 sto
rai.

J. P. RASHINSKI,
3200 So. Halsted St., 

Chieago, 111.

KAM REIKIA daryti mažus patai
symus prie namo malonėkit kreipties 
prie manės. Esu patyręs staliorius, 
galiu daryti viską kas reikalinga iš 
medžio. Darbą išpildysiu kuogeriau- 
siai ir kuopigiausiai. Mane galima ma
tyti visada.

MARTINAS SULA,
4716 So. Marshfield Avė.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chieago Avenue

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite Viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 
' Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigulmingu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo?- Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinantios.
Nat. School of Gsrinent Designing 
Room 328, 74 W. VVashington St.

QRA ŲŲLJOS Ui ORO A 
NfZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA. 
Valdybos adresai:

Pirmininkas, J. P. Markus, 
1739 S. Halsted St.

Raštininkas, J. F. Vilis, 
2538 Charleston St.

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1617 N Winchester Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

Avė.
Avė

Pirmininkas, A. Kvedaras.
3122 So. Union 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas, 
3259 So. Union

G. Šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St. 

Finansų Baštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė. 

Rjtsierius, J, Mazelauskas»
3259 So. Union Avė,

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETO- 
VIŲ PAREITOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lernesh,
Vice-pirm., Justinus Butkus ,

• Prot. Rašt. Jon. Sumas, 
Fin. Rašt. Jon. Mucik, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: P. Stonis, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka, Antanas Lionis. 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa 

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — Jon. Šamas, 15719 Wood-
bridgc Avė., Harvey, 111.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APAVI ET()S DR A UG YST ĖS 

Valdyba 1920 m.

III.

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1104 So. 18th Ct., Cicero, III.

Ant, Klainis, Vice-prezidcntas
1526 So 49th Ct., Cicero,

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Ave„ Chieago, 111. 

Telefonas Van Buren 3005 
Jonas J. Marazas, Finansų Rašt.

1512 S. 50th Ct., Cicero, 111. 
Marijona Bartkiene, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

ncdėldienį kiekvieną menesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Ncffo svetainėj. 
1500 So. 49th Avenue.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. Stale St., Roseland, III 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
’0707 S. Wabash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington,III. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10149 S. Wcntworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas. V. Darg’s, 

10520 So. Stale St.. Roseland. III

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
3833 W. Van Buren St.

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1381 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1258 N. Wood St. 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
2252 West 22

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. JazavitienS, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienč, 
3333 So. Wallace 

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė, 
3309 So. Union Avė.

st.
st.

st.
st.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. L 

Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pirmlninkas, L Ragauskis.
4435 So AVood

Nutarimų Bašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų BaŠt., S. Stankus,
6118 So. Justin St. 

Kasierius, A. čosna,
4509 So. Paulina St

st.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STfiS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Avė

Avė

St

'itmininkas Juozapas Butą,
3131 So. Emerald 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

Nut. Hašt., Kaz. Demereckis,
3327 So. VVallace 

Fin. Rašt., VVilIiam Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chupltnskas,
3417 So. Emerald Avė 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35tb St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 \V. 33rd Plnce.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišų sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

St

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- •
DO, MEI.ROSE. PARK. 
Valdyba 1920 metams.

KENOSHA W1S. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Err*~lld
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 
722 W. 
glob., 

12048 
iždo gi

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

Avė

J.

A.

Gruzdis, ižd

Mikalauskas,

Uteuon
120 St.

Union

Avė

Avė

St

Si

St

Ketvi'rgas, Spaliij 21 d., 1920

DRAUGUOS
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams:

W. Prusis, Pirm.,
2508 N. Francisco Avė.

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

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

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

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. L TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetain»jeXi4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chieago. 111.

NAUJIENŲ” STOTIS
DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE. 
Valdyba 1920 metams.

Fin. rast.
st 
st

Pirm. Ant. Margevičla,
1923 S. Union Avė 

PadėJ. Juoz. Valantiejus,
619 West 141h Place 

Prot. rašt. Iz. .lusčius,
1967 Canalport Avė 

. Vcdeckis,
712 Barhcr

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber 
Centr. rašt. Antanas .Tuščius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chcrnauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
'Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių truMee, P. Kasparaitis 
Komitetas Juoz. Švedas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė 

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

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

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

Iždininkas, Jonas šaulys, 
2152 W. 24th St 

Kasos globėjui: 1) Domininkas čepela 
» 2) Jonas Arlauckas,

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare 
D. šemaicio svetainėj, prie 18-tos i) 
Union gatvių.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
2841 W. 40th Place 

Benį Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50tb Avė., Cicero} III 

Ig. Žilinskas, nutar rašt.,
1G35 N. Hcrmitage Avė. 

Dominik Danta, f><i -ašį .
G950 Wolfrane St. 

Antanas Tumavičm, k isierius,
1329 So. 50th Ct.. Cicero. III 

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vnl. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P 
Viršininkų antrasai 1920 m.

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

2053 Bingbarn St 
Kalaine, Nutar. Bašt.,

1965 Evergreen Avė 
Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė 
Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av 
. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. \Vestern Avė
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

j.

J.
Dr

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

♦ 1920 metama.

I. B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union Avė

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas.
1719 N. Harnrituge Avė

L. Ashmanta. nut. ruStlninkas,
S10 W. 19 SI

Fran. Girdwainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted SI

M. Yamilaitis. kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė 

D. Shemaitis, Kasierius,
i 1750 So. Union Avė
Susirinkimui būna kas mėnesį an

trų suimtos vakarą, 7:30 vai. vakare 
D. Shetnaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.Pirmin. Simonas Bružas,

Box 344. Melrose Paik, 111.
Padėjėjas Romašius Maziliauskas,

Box 1079, Melrose Park, 111.
Nut. rašlin. Antanas .Lisinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, Iii. 
Fin. raštin. l'rancišk'is Kazakauskas,

Box 681. Mebose Park, III.
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
L Kasos globėjas Mvk. Zankevičia.

Box 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia, 

Box 514, Melrose Park.
Maršalka Stanislovas Poška ,

< Bo?. 403, Melrose Pnrk.
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park,
Savo susirinkimus Kn. Algirdo Kon rašt., J. Ascilla.

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 4725 W. 12-th Place, Cicero.
nj kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po Iždo globėjai:
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 — 2$ K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
gatvė, kampas Lake gatvės. J. čemauskas, 1719 W. North Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Pai Valdyba 1920 metama

III

tu
III.

Pirmininkas, S. Danilavičia,
.. 1617 Winchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. .Tuozapavičia,

1547 N. Wnnd St
Iždininkas, J. Degutis, 8913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

1049 Marshfield Avė.
4725*NV. 12-th Place, Cicero.

AveitturoR ir gatvių kampai kur vi
sados gulima gauti Naujienas 

nusiuikti.
VIDURMIE8TYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NNV 
Vari Buren ir Franklin. NW 
Van Buren ir Wells. S\V
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. S\V
Harrison ir VVabash. NNV
18th ir State. NNV

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

L B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 842 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
Švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnis, 3416 NVallace St. 
Pcldžius, 3651 NVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
j. Budi'ikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janatifikas, 4563 S. \Venlhworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 \V. 35th PI.

Gatvių kampai 
Halsted ir Madison. NNV 
Halsted ir Jackson, NW 
Halsted ir Van Buren, SNV 
Halsted ir 12th, NE 
12tb ir Jefferson, NE 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir l lth, NE 
Halsted ir 18th. SNV 
Halsted ir Archer, NNV 
Halsted ir 31 st. NNV 
Halsted ir 35th. NNV 
Halsted ir 42nd SNV 
Halsted ir 47th, SNV ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentwortb ir 35th. SE 
\Ventwotrh ir 47th, SNV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Milvvaukce ir Paulina, NNV 
Mihvaukce ir Lincoln, SE , 
Milvvaukce ir Roby. NE ir NNV 
Mihvaukee ir Western, SE

VVEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
J. Kaulakis, 2214 NV. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley A v.

GATVIŲ KAMPAI 
Blue Island ir NVestcrn, NNV 
Leavitt ir 22nd, NNV 
1211) St. ir Iloman Avė.
18tos GATVSĖS AP1EL1NKĖ 

Agentūros
J. F. Mali v, 633 W. 18th St. 
C. Yutelis, 733 NV. 14th PI. 
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 NVashtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie A ve. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
J. Zalinas, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Beknskas, 2617 NV. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
\Vestern ir 47th gatvės

TOWN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bcrtash, 4C01 Hcrmitage Avė. 
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SNV ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros 

A. Rudinskas, 1409 S. 491h Avė.
ROSELAND, ILL.

P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė. 
M. G. Vaiaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais. 114 E. 1071h St.

Naujienų pinigų siun
timo skyrius atdafas 
kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, suba- 
tomis iki 9 vai. vakaro. 
Nedaliomis nuo 10 vai. 
rytb iki 2 vai. po piet.


