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True translation fiJcd with the post* master at Chicago, III. May 19, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917

PAKEIS BALSAVIMA TEISES.

Bolševikai pripažino Siberijos 
respublika ,

Kariuomenės maištai Kynijoj

Lietuvos Steigiamasis Seimas prasidėjo
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 19, 1920 
as retpiircd by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO
SIBERIJOS RESPUBLIKĄ.

MASKVA, geg. 16. (suvėlin
ta) — Siberijos respublikos už
sienio reikalų m misteriui Kras- 
novarske, Knisimo v-1 lalkovui 

šiandie pasiųsta nota, kuria pra 
nešauna, jogai Rusijos sovietų 
valdžia nutarė pripažint demo
kratinę tolimųjų rytų respubli
kų.

Notoj pareiškiama Busijos so
vietų valdžios troškimas, būtent, 
kiiogreičiausia už mėgsti dplo- 
malinių san tikiu, turint omeny 
padarymą pirklybinės, politinės 
bei ekonominės sutarties. Kar
tu reiškiama sovietų valdžios 
linkėjimai naujai Siberijos res
publikai.

True translation tiled with the post 
master at Chicago, III. May 19, 1920 
us reuuired by the act of Oct. 6, 1917

KARIUOMENĖS MAIŠTAI 
KINIJOJ.

Daug žmonių užmušta.

LONDONAS, geg. 18. — čia 
gautomis žiniomis, Kynijoj ki
lo visa eilė kariuomenės maištų. 
Maištai kilę todėl, fcad| kareiviai 
negavę jiems priklausomos al
gos.

Daug žmonių užmušta ir su
naikinta už milionus dolerių sa- 
vosčių.

LIETUVOS STEIGIAMASAI 
SEIMAS PRASIDĖJO.

Bostono “Darbininkas” iš
spausdino gautą iš Kauno kab- 
legramją, kad gegužės 16 dieną 
prasidėjo Lietuvos Steigiamojo 
SeimD pasė<llžia*i—Kaune.'

Steigiamojo Se.’mo pirminin
kui išrinkta Stulginskis, sekreto
rium Natkevičius.

True translation filed with tl»e post- 
master at Chicago, III. May 19, 1920 
as reuuired by the act of Oct. <>, 1917

LENKAI IR VOKIEČIAI
PEŠASI.

Italai skiria.

BEBLIN, geg. 17. — Vietos 
laikraščiu žiniomis, Mariemvor- 
derie lenkai vakar buvo suren
gę demonstricijų, kurios užsi
baigė sus* rėmimu su vokiečiais. 
Daug žmonių sužeista. Pagalios 
peštynesna įsimaišė italų oku
pacinė kariuomenė ir a t steigė 
tvarka, v

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 19, 1920 • 
»s rrqu»red bv the rri of Oct. 6.1917

PASKANDINO KETURIS 
ŠIMTUS RUSŲ.

VVASHINGTON, geg. 18. — 
šiandie čia gauta iš Varšuvos 
žinių, kad bolševikų polime ties 
Gliboniu, kuris buvo surengtas 
liksiu atsiimti Kevą, keturi 
šimtai sovietų Busijos kareivių 
ta|M> įvyti Dniepro upėn ir pa
skendo.

Žymiai sustiprinti bolševikai 
ėmę pulti lenkus, bet lenkų ka
riuomenė, vadovaujama gen. 
Pilsudskio, juos pasitiko kontr
ataka. Priversti trauktis į upę 
bolševikų pulkai pairo ir jie lei
dosi bėgti palikdami daugybę 
užmuštų — neskaitant tų, kur 
l>askendo. <

SUĖMĖ 30,000 BELAISVIŲ.

COBLENZ, geg. 18. — Pati
kėtinomis žiniomis, lenkai kon
centruoja savo kariuomenę Po- 
dolijoj, į pietus nuo Kievo.

Leonas Trockis, bolševikų ka
ro ministeris, išleido atsišauki
mą, kviesdamas visą Rusiją su
kilk prieš Lenkiją.

Nuo balandžio 25 iki gegužės 
10 lenkai suėmė trjsdešimts tū
kstančių belaisvių, šimtą pen
kiasdešimts kanuolių ir penkis 
šimtus kulkosva. džių.

True translation filed w»th the post* 
master at Chicago, III. May 19, 1920 
is reuuired bv the act of Oct. 6,1917
LENKAI STUMIAMI ATGAL.

Mūšiai už Klevą tebesitęsia.

LONDONAS, geg. 18. — Ofi
cialiuos. Busijos sovietų valdžios 
pranešimas sako, kad šiaurinėj 
fronto daly bolševikų kariuo
menė turinti pasisekimo. Ties 
Beriozina vienoj vietoj lenkai bu 
vo priversti pasitraukti.

Kievo srity, pasak ,pranešimo, 
kova dar tebesitęsia. Girdi:

“Kievo srity, ant kairiojo 
Dniepr upės šono, mūšiai dar 
tęsiasi — šiaurvakariuose ir 
pietryčiuose nuo Kievo.

“Ties Shlobnu ir Masirovu 
musų kariuomenė pradėjo kontr 
ofensivą ir nustūmė priešą ant 
dešiniojo Beriozina upės kranto.

Čerkasy srity, musų besiver
žianti priekin kariuomenė ant 
deš'niojo Dniepr upės šono už
ėmė tūlą skaičių kaimų.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, 111. May 19, 1920 
as required by the act of Uct. (i, 1917

LATVIAI NESUSITAIKO SU 
BOLŠEVIKAIS.

Bolševikai nelinkę išpildyti jų 
reikalavimus.

MASKVA, geg. 16. (suvėlin
ta). — Taikos tarybos tarp Bu
sijos sovietų valdžios ir Latvi
jos dabar užimtos rišimu rube- 
ž. ų klausimo. Lat^yop delega
tai yra linkę nusileisti, būtent, 
kad kai kuriuosy apskričiuose 
rubežių klauMrtms butų išrištas 
plebescitu. Bet jie spiriasi dėl 
Prisen a p.<4k rities. 'Tasai aps

kritis, pasak jų, buvo reikalinga 
okupuoti tuo tikslu, kad išlai
kius Latvijos neutralumą. Tuo 
klausimu sovietų valdžia nuro
do palinkimo nusileisti.

Tote translation fiied with the 
master at Chicago, 111. May 19, 1920

reuuired t>y the act of Oct. (i. 1917

TAUTŲ LYGA SVARSTO
RUSIJOS KLAUSIMĄ.

BOMA, geg. 18. — Tautų ly
gos taryba šiandie išryto ir po 
pietų čia lai'kė eksekutyvių ]>o- 
sėdžių. Diskusuota Busijos 
klausimas. *

APKALTINO SKERDYiTlŲ
KOMPANIJAS.

NEVV YOBK, geg. 18. — Pri- 
saikintieji teisėjai vakar išnešė 
kaltinimą prieš Morris ir Ku- 
dahy skerdyklų kompanijas.
Kompairijoa kaltinamos dėl su- į jai vakar turėjo laimingą die- 
inokslo - kelti kainas mėsai, ną: pardavę už visą nTilioną do- 
Kada prasidės byla, dar nežinia, lerių tavoro.

Kiekviena moteris ir kūdikis 
turės balsavimo teisę.

PARYŽIUS, geg. 18. — Fran- 
c jos atstovų butini rengiamasi 
pasiūlyti naują Įstatymo projek
tą, kuris, jeigu bus priimtas, 
suteiks balsavin|o teisių nelik 
moterims, bet ir kūdikiams. Bal 
šuoli, suprantama, tegalės lik 
tėvas arba mot na. Bet jie tu
rės tiek balsų, kiek šeimynoje 
yra narių. Pa v., jeigu be tėvo 
ir molinos šeimynoje dar bus 
trįs kūdikiai, lai tėvas galės bal 
šuoli už visus penkis, taig' turės 
penkis balsus.

šitam pasiūlymui, sako, pri
taria 170 atstovų. Manoma to
dėl kad jis praeis.

TURI NAUJOS PRAMOGOS.

Turtingieji paryžiaečiai kuria 
nuskurėlių kliubą.

PABYŽIUS, geg. 18. — Tur
tingieji Paryžiaus piliečiai su
galvoja dar vieną liauju pramo
gėlę: apie š’mtas “obivatelių” 
nusitarė Įkurti nuskurėlių kliu- 
bą. Kliubo organizatoriai pa
darė sutartį, kad bėgiu vienų 
metų jie nepirks nė vieno nau
jo skudurėlio. Lopys ir nešos, 
lopys ir nešios tuos pačius se
nuosius drabužius. Keli “obiva- 
teliai” jau Vaikšto prakiurusio
mis kelenėmis ;r kepurėmis. 
Tai vis, sako, dėl tos “pragyve
nimo brangenybės”.

True translation filen with the post- 
master at Chicago, 111. May 19, 1920 
as reuuired by the act of Oct. 6.1917

NITTI PRAŠOMAS NAUJĄ 
MINISTERIJĄ SUDARYTI.

BOMA, geg. 18. — Karalius 
Emanuelis ir vėl kreipėsi į pre
mjerą Nitti, kad jis užbaigtu da
bartinį valdžios krizisą — suda
rydamas naujai m misterių kabi
netą. Pranešama, kad Nitti jau 
pradėjęs reikiamas tuo klausi
mu tarybas. 

v

Pabrngsią sviestas ir kiaušiniai.

ALBANY, N. Y. geg. 18.
New York o ūkininkų laikraščio 
Farm and Home redaktorius 
vakar čia pareiškė, kad delei 
šalto pavasario javų derlius šie
met turėsiąs būt labai prastas. 
O tai reiškia, kad maisto pro
duktų kainos pakilsiančios dvi
gubai ir net trigubai. Jis sako, 
kad jeigu begiu sekamų šešias
dešimts dienų u‘k i trinkai nesu
lauks “geresnio oro”, tai reikia 
laukti bado. Sekamais metais 
sviesto svarui reikės mokėti du 
doleriu, o kiaušinių — net tris.

IŠRADO NAUJĄ DVIRATĮ.

Galės važiuoti ir saužemiu ir 
vandeniu.

SOPERTON, VVis., geg. 18.
Tūlas Mike Sopcense gavo pa
tentą naujos rųšies dviračiui, ku 
riuo busią galima važiuoti ir 
sausžemiu ir vandeniu.

Rado žmogaus lavoną.

PRIERE, S. D. geg. 18. — 
Tik-ką atvykusiame iš Kanados 
lavoniniame vagone policija su
rado žmogaus lavoną. Pas jį 
rasta Kanados pinigų ir vizitinė 
kortele, parašu “Frank Kušliui*”. 
Manoma, kad jis bandė atvykti 
į Jungtines Valstijas už dyką, 
Ik t kefly pasimirė.

Laiminga diena!

ST. LOUIS, geg. 18. — St. 
Louis brangiųjų kailių pardavė-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 19, 1920 
H reuuired by tnc net of Oct. 0,1917

Graikai mušasi su 
turkais

Radikalusai elementas valdo 
Trebizondą.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
18. Gauta žinių, kad dvide
šimts myliu atstu nuo Smymos 
kilo ylių rimtas susirėmimą,* 
tarp graikų ir turkų kariuome
nių. Turkai ten pradėję ofen- 
syvą ir regimai verbuoja dar 
daugiau kariuomenės, idant lę- 

Įsus puolimą prieš graikus.
Taipjau butą mūšių ties Mag

niui ir Menamen.
Turkų kariuomienės koman- 

duolojas Adrianopoly, .Tafar 
Tayar, atsiuntė čia pranešimą, 
kad apie keturiasdešimts tuks
iančių turkų ir bulgarų rengia
si kovon prieš graikus. Jisai 
dar pare škia, kad sukilėliai ža
da pasilikti graikus pusiaukely 
tarp čatalijos ir Adrianopolio; 
pasitkli, kada pastarieji pradės 
užimti Trakiją.

Turkų spaudos b ūras čia pa
skelbė, kad “vietos bolševikai” 
užėmė svarbią Juodųjų marių 
prieplauką Mažojoj Azijoj, Tre
bizondą. Gyventojai tuoj nu
ėmę 'Turkijos vėliavas ir vie
toj jų užkėlė bolševikų emble
mas. Po 'didelės demonstraci- 
jos lapo įkuria lakilioji valdžia.

PAYNE PASKIRTAS GELE
ŽINKELIŲ DIREKTORIUM.

VVASHINGTON, geg. 18.
Przidentas Wil'$onas šiandie pa
skyrė Jungtinių Valstijų gele
žinkelių direktorium vidaus rei
kalų sekretorių, John Barton 
Piayne. Buvęs geležinkelių di
rektorius, VValker D. Hines, ku
ris k.'ck laiko atgal įteikė savo 
reziganiciją, jau pasitraukė.

40,000 BEDARBIŲ DETROITE.

Tai dėl geležinkeliečių streiko.

DETROIT, geg. 18. — Micbi- 
gano valstijos fabrikantų aso
ciacijos manageri's, John L. Lo
veli, vakar paskelbė, kad jo ap- 
skaitliavimfu, Dkdroite dabar 
vaikšto be darbo apie trįsdešimls 
ar keturiasdešimts tūkstančių 
darbininkų. Dirbtuvėms sto
koja žaliosios medžiagos ir lo
dei fabrikantai priversti atsta
tyti darbininkus. Jeigu šitaip 
buklią dar kiek laiko, tai labai 
galimas daiktas, kad dirbtuvės 
visa i užsidarysiančios.

Tai esanti tiesioginė svičme- 
nų streiko pasi’kmė.

GELEŽINKELIEČIŲ REIKA
LAVIMAI.

CHICAGO.. — Geležinkelie
čių atstovai vakar įteikė gele
žinkelių tarybai reikalavimą. 
Reikalauja padidinti algas - 60 
nuoš. Jeigu jų reikalavimą iš
pildyti, tai kompanijoms reikė
tų išmokėti virš vieną bilioną 
dolerių kalsi metais daugiau, ne
gu kad jie mokėdavo iki šiol.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg 17 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.83
Austrijos 100 kronų ............... 0.54
Belgijos, už $1 ....... frankų 18.55
Danijos 100 kronų ............... $16.85
Finų 100 markių ............... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... franktj 13.67
Italijos, už $1 ............... lyrų 19.80
Lietuvos 100 auksinų...........$ 2.15

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $ 0.65
> Norvegų 100 kronų................$18.65

Olandų 100 guldenų ............. $36.50
Švedų 100 kronų ............... $21.15
Šveicarų, už $1 ........... frankų 5.62
Vokiečių 100 markių ........... $ 2.15

MAISTO SPEKULIATORIAI 
VAGIS—SAKO SENATORIUS.

Kaltina kongresą, kad jis nesu 
va'do tuos pelnagaudas.

VVASHINGTON, geg. 18.
Demokratas senatorius Walsh, 
iš Mass. vaisi jos vakar senate 
pasakė stiprią kalbą prieš muis
to sipekuliatorius. Jis stačiai 
pasakė, kad “tie ponai yra va- 
gjs”. Gi šios šalies kongresas 
n'č nieko nedarąs, kad juos su
valdžius.

Senatorius Walsh reikalauja, 
kad kongresas tuoj išleistų rei
kiamų patvarkymų maisto spė
kai ia toriams suvaldyti.

GAL PAGAUS ŽUDEIKAS.

Nesą vilties, kad Kikulskis pa
sveiktų.

CHICAGO. —Polic jai pavy
ko surasti šoferį, kurio automo
biliam važiavo tie žudeikos, kur 
kėsinosi nužudyt skerdyklų dar
bininkų organizatorių, Jobu Ki- 
kulski (Žiur. vielos žiniose). 
Tai esąs tūlas Jt>e Bate!. Gyve
nąs 4247 So. Wood gatvėj. Jisai, 
sako, jau prisipaž’nęs. Dabar 
policija turėsianti sužinoti žu- 
deikas ir areštuoti juos.

Kikulskis dabar guli Deaco- 
nen Tgoninėj. Nesą vilties, kad 
jis pasveiktų.

FBANCUZAI PATENKINTI.

Džiaugiasi nuvertimu Nitti 
kabineto.

PARYŽIUS, geg. 18.- Fran- 
c.'jos spauda reiškia didelio pa
sitenkinimo delei nuvertimo 
premioro Nitti kabineto. Tai 
dėlto, kad Nitti buvęs “perdaug 
uolus pacifistas”. Nekalbant 
apie vokieč ius, jis bandęs gretin
tis ir pri-e Maskvos. Francijai gi 
tatai nelėmė nieko gera.

Patįs italai tečiaus tuo ne
labai tesidžiaugia. Klerikalai, 
kurie prieš Vatikano norą pa
dėjo socialistanrs nuversti ka
binetą, vis dėlto, ipalįsl dabar ne
drįsta stoti prie sudarymo naujo 
kabineto: nusimano, kad tatai 
re.'kštų jų politinės įtekmės šer
menis. Liberaline partijos gi ir 
norėtų ir vėl abejoja — tariasi, 
tariasi ir nieku budu nesusita
ria. Soc'alistų pozicija aiški: 
valdžioje jie nedalyvausią.

Aplamai, Italijos padėtis da
bar yra ylių kebli.

Argentinai sekasi.

BUENOS AIRES, geg. 18.
Atidarant pailamento posėdį Ar 
gentinos prezidentas pasakė pra 
kalbą. Be kita jisai nurodė, kad 
tos respublikos padėtis dabar 
yra geresnė negu kada nors pir
ma. šalies pramonė ir pirk- 
lyba praeitais metais sparčiai 
progresavusi ir esą vilties, kad 
aite.ity ji dar sparčiaus progre
suos.

ženotč ar neženoti?

LISBON, Ohio, geg. 18.
Trisdešimtis trįs porelės čia da
bar turi didelio galvosūkio: ar 
jos galinčios skaitytis vedusio
mis ar ne? O tai ve delko. Tei
sėjas James G. Moore patvar
kė, kad visi tie, kuriems apsive
dimo laisnius davė laikos teisė
jai (jusitice of the peace), skai
tosi nelegaliai apsivedusiais. 
Nuo praeito rudens taikos teisė
jai nebeturi teisės duoti apsive- 
dirno laisnius. Dar daugiau, jis 
sako, kad tie taikos teisėjai da
bar nėra jokie teisėjai.

LONDONAsT^g^ Š^ Lon
dono moters vis dažniau stve
riasi —~ cigaretų. Vietos laik
raščiai tatai vadina “nauja rū
kymo epidemija”.

Riaušės Ispanijoj
Išbadėjusios moters mušasi su 

policija.

MADRIDAS, geg. 18. — čJa 
gaida žinia, kad Caceres ir Der
vas miestuose, vakarinėj Ispa
nijoj, kilo didelių riaušių, ku
rias iššaukė maisto reikmenų 
stoka. Badaujančos moleres ir 
kūdikiai užpuldineję maisto 
krautuves.

Aviloj daugiau kaip 3 tukdan 
čiai badaujančių moterų surengė 
demonstraciją. Demonstrantes 
užpuolė policija. Viena mote
ris pavojingai sužeista.

Maisto riaušių buvo ir Plasen- 
cijoj. Smulkmeningų žinių dar 
nėra.

True trnnslntion filed vvith the pnst- 
master at Chicago, 111. May 19, 1920 
as reuuired by the act of Oct. G. 1917

JAPONIJA DIDINA ORO 
LAIVYNĄ.

HONOLULU, geg. 18. — Vie- 
; los japonų laikraštis Nippu Ži- 
j zi gavo iš Tokio žinių, kad Ja
ponijos valdžia rengiasi padidin
ti oro laivyną — dar dviem es- 
kadronais. Tuo budu Japonijos 

■oro laivynas susidės iš šešių es
kadronų.

LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJAI 
ORGANIZUOJASI.

WASHINGTON, geg. 18. - 
Daugiau kaip šimtas laikraš- 

' č ų leidėjų vakar čia laikė su- 
! siirinkimą ir Įkūrė t.v. Nesvsprint 
j Conservation lygą. Vyriausias 
| tos lygos tikslas, kaip tai rodo 
i jos vardas, bus tausoti popie- 
rą.

NEBEDfiS DIDŽIŲJŲ 
GARSINIMŲ.

Į SYRACUSE, geg. 18. — Trįs 
i vietos- laikraščiai vakar paskel
bė, kad delei stokos popieros jie 
esą verčiami nepriiminėti didžių 
jų skelbimų. Dės lik t. v. clas- 
s’fied skelbimus.

Nusižudė ant moters ir kūdikio 
kapo.

GBEENVILLE, III. geg. 18.— 
Harley Breasley, kuris kiek lai
ko atgal čia nužudė savo jau
ną moterį ir du kūdikiu ir ku
rio policija visur jieškojo, va
kar rastas ant savo moters ir 
kūdikių kapo. Nusišovęs.

KRAUTUVĖS NUMAŽINO 
KAINAS.

OMAHA, geg. 18. — Penkios 
didžiulės šio miesto krautuvės 
susitarė ir numažino kainas pre
kėmis. Numažino nuo 20 iki 30 
nuošimčių.

LONDONAS? g^g? 18.“1 Lon- 
don-derry, Irlandijoj, šaindie ra
mu. Kariuomenė vaikšto gat
vėmis ir žiuri, kad butų tvarka.

Praeitą subatą ir nedėldienį 
čia buvo riaušių.

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairių didelių ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
už Lietuvos auksinus arba markes.

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už riziką bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Carranza 
rezignuosiąs

Turėjęs figą pasikalbėjimą su 
senatorium.

MENICO CITY, geg. 18. — 
Čia lik-ką sugrįžo iš Puebla vals 
tijos senatorius Alfonso Cravio- 
to. Pueblos kalnuose, kur da
bai yra 'pa'-isplcjjęs buvusis 
Meksikos prezidentas, senato
rius turėjęs su juo ilgą pasikal
bėjimą. Be kita Carranza sena
toriui pareiškęs, jogei išpildant 
tam tikras sąlygas, jiA mielai su 
tiks rezignuoti.

Pasirinko kandidatus.
Sukilėlių vadai, generolas ()b- 

regon ir Gonsales, jau pasirin
kę kandidatus busimojo Meksi
kos prezidento vietai. Obrcgo- 
no kandidatai yra Fernando Ig- 
leslas Calderon ir generolas An- 
tonio Villareal. Generolo Gon- 
žales’o — Juan Sancber Azcona 
ir generolas Jacinto Trevino.

Lai’knąjį Meksikos prezidentą 
turėsią paskirti kongresas.
Vilią vyksta Meksikos sostinėn?

WASHINGTON, geg. 18. - 
Meksikos laikraščių žiniomis, 
buvusis Meksikos banditų va
das, Francisco Vilią, vyksiąs 
respublikos sostinėn. Vykstąs 
vienas pats, be jokių ginkluotų 
palydovų.

Meksikos sostinėj ramu.
JUAREZ, geg. 18.—gautomis 

iš Meksikos sotinės žiniomis, jo
je pagalios pavyko alsleigti 
tvarką. Visa esą ramu. Sve
timšaliams negresia joks pavo
jus.

Iš visų respublikos apskričių 
sostinėn vis dang au renkasi su
kilėlių kariuomenčs. Kad sosti
nė kada nors bepatektų į Car- 
ranzos rankas, niekas nė negal
voja s.

ATEIVIŲ SKAIČIUS DIDĖJA.

NEW YOBK, geg. 14. — Atei
vių skaičius žymiai padidėjo. 
Praeitą savaitę Nevv Yorko prie- 
plaukon atvyko 12, 871 ateiviai. 
Tuo pačiu laiku Jungtims Val
stijos apleido 4,310 žmonių.

NEW YORK, geg. 17. — čia 
pasimirė paskilbusis žydų sce
nos p/onieris Jungtinėse Valsti
jose, David Kessler. Paėjo iš 
Kišenevo, Rusijoj. J Jungtines 
Valstijas atvyko 1886 metais ir 
visą laiką čia darbavosi išplėto
jimui žydų teatro.

ESCANABA, Mvh. geg. 18. — 
Netoli Negaunee miestelio, šiau
rinėj Michigano valstijos daly, 
užsidegė dideli plotai miško. Jei
gu vakar; prasidėjęs lietus nesu
laikys gaisro, prisibijoma dide
lių nuostolių.
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Šventųjų žaizdų stebuklas
FRANKO 1IARRIS PASAKOJIMAS.

VERTE A. LALIS.

[Tęsimas]

Matote, — tęsė to ii tfu Simonas, — skelbia
moji Povilo mintis, kad ta žadėtoji mums, žy
dams, karalybė esanti dvasios karalybė, tariant, 
tiesos ir teisybės, o ne medžiagos karalybė. man 
atrodo gera. Ji bent yra praktinga, o tai jau kų- 
nors reiškia. Gi tasai Jėzus, apie kurį Povilas 
kalba, turėjo būt ištikro nepaprastas asmuo, di
desnis už pranašus, didesnis dagi už Eliją. Jis 
sakydavęs: “Mano karalybė ne iš šio pasaulio’’, 
ir susėdėdavęs tik su nuskriaustais, su patvirku
siomis moterimis ir su paliegėliais. Ar tau, Još
va, teko kada-nors matyti jį Jeruzolimc?

Jošva sėdėjo akis žemyn nuleidęs, ir po valan
dėlės išlėto, tylomis atsakė:

Jis ne kų tebuvo Jeruzolimc.

—Ar tie žmonės teisingai liudija Povilo žo
džius? Ar ištiktųjų Povilas šitokių dalykų skel
bia?

Simonas trumpai atsake:
—Taip. Tai jo žodžiai.
Jošva pažvelgė į jį gailesio* pilnom akim ir 

tarė: \
—Aš nebeeisiu, Simone. Aš negalėčiau klausyti 

Povilo. Jis skelbia visai ne taip,x kaip Jėzus kad 
skelbė. Geriau aš eisiu sau.

Simonų truputį apmaudas paėmė, ir jis atkirto:
—Tik niekus kalbi! Kų tu žinai apie Jėzų, jei 

drįsti Jo apaštalui prieštarauti?
Bet Jošva ramiai atsakė:

Aš žinau, kaip Jėzus mokino. Taip, kaip 
čia kad girdžiu, jis niekados nemokino. Atsime
nu gerai Jo žodžius; štai kaip Jėzus sakė: “Kas 
ne prieš mus yra, tas^yra su 'mumis”. Jis, Simo
ne, visados mokino meilės; o šitas žmogus... Ne, 
aš geriau eisiu sau!

Simonas truktelėjo pečiais ir atkirto, lyg per-

— Gerai. Bet Judytė labai pyks!

damas savo žingsnius atgal, matė, kaip žmonių 
sriautas, pagriebęs su savim ir Simona, plaukė 
vidun ir akyluoju pripildė triobesį.

Diena po dienos judėjimas vis plito ir plito, 
kaip tas daubų vanduo nuo lietaus. Rodos, kad 
žydams įtikinti Povilo jėgos neturi nė jokių ri
bų. virtimai sekė po atvirtimų; susirinkimai 
augo ir augo; susidomėjimas tuo, kų jis skelbė,

zarėjos žydai patapo Nazarėticčio sekėjai. Ju- 
dėjiniias persimetė ir į kitas miesto dalis, ir į už
miesčius. I susirinkimus ėmė lankytis žvejai 
finikiečiai, ir kaimo žmonės, kartas nuo karto 
ir Romos kareivių, o kartais dagi ir koks karei
vių viršininkas. Bet tieji tai daugiau dėl įdomu
mo, ne kaip dėl užjautimo.

Kadangi Tabita ir Judytė buvo vienos tų. kur 
pirmutiniai virto naujo mokslo išpažintojais, tai 
suprantamas dalykas, jogei jų uolumas dar la
biau stiprėjo1’ matant, kaip jų pavyzdžiu būriais 
sekė ir kunigai ir Levitai ir kiti žmonių vyres
nieji. O todėl Judytė nepaliovė vertus Jošvą, kad 
jis, jeigu jau ne daugiau, tai nors eitų ir rimtai, 
nuoširdžiai pasiklausytų naujo mokslo, taip kaip

Nuo tos dienos Judytė pasidarė labai šalta su 
savo vyru, ir to savo šaltumo visai neslėpė nuo 
jo. Dagi Simonui atrodė, kad Jošva blogai da
rus. Jošva, mat, nebenorėjo visai klausytis kal
bų apie Povilų; vienas tik atiminėjimas Povilo 
vardo, rodės, skaudino jį, kankino. O kad Ju
dytė vis dažniau ir dažniau ėjo Povilo pamokslų 
išgirsti, spraga tarp jos ir jos vyro kasdien vis 
platesnė darėsi.

Galų gale ji nebegalėjo ilgiau pakęsti. Vienų 
popietį, sėdėdama ir žiūrėdama, kaip jos vyras 
skaptavo iš medžio jungų, Judytė prabilo:

Jošva, aš norėčiau tau kų pasakyti; norėčiau 
pasikalbėti.

Jošva pasirėmė ant savo dirbamojo įrankio, pa
siruošęs klausyti, kų ji norėtų jam pasakyti, ir ji

AIVAKŪRTES
UROPON

Jau Yra Parduodamos
NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko j Angliją ar Franciją ...... $71.50
Iš New Yorko į Paryžių.............. . .............. $75.00
Iš New Yorko į Hamburgą...................... $110.00
Iš New Yorko į Danzigą.......................... $128.00

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON! doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą. 

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TA VORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass. 

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Bet JoKva buvo atkaklus.
Vienų betgi vakarą Judytės uolumas buvo at

pildytas. Visi jie buvo susirinkę Simono namuo
se ir kalbėjosi apie naują mokslą. Besikalbant, 
Judytė gabaus pakartojo Povilo žodžius apie mie- 
laširdybę:

“Mielaširdybc ilgai kentėjo; ji maloni; ne leng
vai surustinama; nemano nieko p kta... visa ką 
paneša; visu kuo tiki; dėl visa ko turi vilties; vi
sa ką pakenčia”.

Kai ji pabaigė, Jošva pakėlė akis ir valandikę 
pasižiūrėjęs į ją trumpai tarė:

Aš ryto eisiu su jumis pasiklausyti Povilo.

—Nors man labai skaudu, kad reikia tau apiV 
tai pasakyti, bet kitaip nebegaliu. Man širdį so
pa. mane sąžine griaužia, kad visoj Cezarojoj tll 
pasilikai vienų vienas toks snkietejtįsios Širdies 

žydas, kad nenori dagi girdeli, ką Jėzus mokino. 
Dabar ve Povilas tuojau iškeliaus iš čia. Ligi iš
keliausiant, jisai... jisai prašė mus parašyti jam 
kokių nors klausinių, į kuriuos jis norėtų atsa
kyti, kad tuo bildu mes nesijaustame taip ap
leisti, kai jis rš čia iškeliaus.

Nutilo. Buvo truputį lyg susimaišius; bet pa
sidrąsinus tęsė toliau:

—Aš... žinai, aš taipjau kai-ko jo klausiau. 
Aš paklausiau jo, — čia ji drąsiai pakėlė akis į 
savo vyrą, aš paklausiau jo, ar ne nuodėmė 
gyVenti su žmogum, kurs netiki; su tokiu, kurs 
nenori klausyti tiesos žodžio, nei nieko apie tai 
girdėti. Žinai, kų Povilas atsakė?...

Šiandien dar galima gauti vietų ant laivo “New 
York”, kurs išplaukia birželio 19 d. ir ant laivo “Ad- 
riatic”, kurs išplaukia liepos 3 d.

Laivakorčių reikale galite dabar , 
kreipties į NAUJIENAS.

Ar Skauda Galva

8
 Galvos skaudčji- 
mas gali paeiti nuo 
Didelio Žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas m nne nemokamai ir- klintį 

prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
nia dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

rrr

Ant rytojaus, einant į susirinkimo vietų, jie 
atsidūrė dideliausioj žydų minioj. Mat, 
dėl daugybės sus rinkusių žmonių, duris buvo 
uždarytos. Ir kiekvienas minioj kalbėjo vis apie 
naująjį mokslų.

- Man labai patinka Povilas, dėlto kad jis yra 
žydų žydas, kilęs dagi iš farizūjų, — pasakojo 
vienas.

Ar jus pamenate,

neprietelis alksta, papenėk jį; jei jis trokšta, pa- 
g’rdyk, nesang tuo tu papilsi degančių žarijų ant 
jo galvos.” Ka! ka! ka! Degančių žarijų. Pui
ku, ar ne?

O ir tiesa! — garsiai pritarė kaimynas. ' 
—Ir nauja! — šuktelėjo kitas.
Ir žmonės kits kitą apsikabindami džiaugėsi; 

jų veidai ž bėjo neįveikiamu užsidegimu.
Jošva timptelėjo Simoną už skverno:

va nuostabiai žiurėjo į ją, bet nieko nesakė. Pa
galios ji vėl pradėjo:

Vakar jis man atsakė; atsimenu gražiai 
kiekvieną jo žodį. Jis pasakė: “Nebūkite nely
giomis sujungti su netikinčiaisiais, nesang ko 
bendra turi teisumas su neteisumu ir kokio bend
rumo turi šviesa su tamsa—”

Ji atpasakojo tuos žodžius karštai, lyg būda
ma dvasios pagauta, ir pakeltu balsu dėdama kir
tį ant paskutiniojo žodžio ji didingai pažvelgė į 
savo vyrą, tikėdamos pamatyti jį užsirūstinusį. 
Bet ji pasiliko. Jo akįs buvo tik ašaromis pa- 
sriuvusios. Tad apmaudaudama dėl jo neprieš- 
taravimo ji, dar labiau pakėlus balsą, baigė:

—“ir kokia sandara gali būt tarp Kristaus ir 
Šėtono?”

Po valandėlės tylėjimo Jošva liūdnai prabilo:

I'!"?! -J

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per S metus, nuslabnftjjA pilvelis buvo. Dlspee 

sija,nevirb)imas pilvelio, nuslnbofijimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, ka« 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažistajniems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Ualsifed Si- Telephona Canal 6417. Cbieago, m.
S«QSr'

GYDYTOJŲ RECEPTAS

Suteiks greitą palengvinimą prasišal- 
dyme, slogoje, karštligėje ir t. p.
Gal būti vartojamas vaikų ir suaugu- 

į šių su neabejojimu saugumu. Dvejo-

QU!CK RELILF S N L! F F

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros duris nuo Fair sankrovos j 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
scptintadicniais nuo 10 iki 12.

Saugok akių regėjimą

Girdžių, — nekantriai atsakė Simonas. Vieš
pataująs žmonių ūpo pakilimas ir užsidegimas 
užkrėtė ir jį, ir jis nenorėjo trukdomas. — Ži
noma, kad girdžiu! ar

Ve, pasirodė kažin-koks žydas raudonais kai 
liepsna plaukais ir kai auksas barzda. Besi- 
sprausdamas pro minią jis, rankas pakėlęs, šaukia:

—Geriausiai tai man patiko tai, kų praeitame 
savo pamoksle jis pasakė apie atskalūnus ir tuos 
kur tuščia s ginčais kursto abejojimą; o visų- 
labiausiai man patinka tie didi Mesijo žodžiai, 
kur jis sako: “Kas ne su manimi, tas prieš ma
ne; ir kas su manimi nerenka, tas išbarsto’’.

Taip tasai kuKtnngaivis didžiu baloti šaukė, 
tartum jis butų visų pasaulį nugalėję®.

Jošva vėl timptelėjo Simonų už skverno, ir 
kai Simonas atsisuko į jį, jis nustebo, pamatęs 
dailydes vedų visų kaip pienas išbalusį, o akis 
jo ašarose paplukusias.

Kas yra, Jošva? — susirūpinęs klausė Si
monas.

Jošva bandė kalbėti, bet valandėlę negalėjo nė

su
yra 
yra

LENKŲ DARBAI VIŠTYTYJE. Valstiečių Sąjungos kuopa, kuri
—---- dabar, Huri žymų narių skaičių.

Čia, kaip ir kitur, kunigai ne
matydami

Simonų, jis tik paklausė:
—Ar girdi, kų jie sako?
— Na, žinoma, kad girdžiu, — šiurkščiai atsa

kė Simonas, kliris kų tik pasigėrėdamas klausės 
vaizdžios, karštos raudongalvio kalbos. — Aš tik 
nesuprantu, kodėl tau tai nepatinka. Ir ko tu 
ta p nusiminęs? ,

Bet Jošva paklausė:

susisielojęs ir nustebęs: — ar ištikrųjų lai butų 
Povilas, kurs sakosi esąs Jėzaus sekėjas, o betgi 
užgina jo mokinimus? “Nebūkite nelygioms su
jungti su netikinčiaisiais”, sako Povilas; bet Jė
zus butų šitaip pasakęs: “Bukite nelygioms 
jungti su netikinčiaisiais”, nesang tikėjimas 
stipresnis ne kad abejojimas, Raipogi šviesa 
stipresnė ne kad tamsa.

Ak, ne! ne! — sušuko Judytė pašokdama iš 
vietos. — Tai netiesa! Povilas sako: “Bukite 
atsiskyrę ir nelieskite nevalaus daikto, ir tada aš 
priimsiu jus”.

Taip jai kalbant, Jošva ištiesė į ją. rankas, mal
daudamas :

Ak, Judytė, Judytė, lai nėrą mokinimas mei
lės; o Jėzus atėjo į šį pasaulį mokinių meilės; 
nieko kita, kaip meilės. Povilas sutaisė tikėjimo 
dėsnių ir elgiinos taisyklių; bet Jėzus nenorėjo 
n.ieko daugiau, kaip meilės: meilė yra daugiau, 
ne kad teisumas... Gal būti, kad jis kiek pasiri- 
ko, kalbėjo jis toliau drebančiu dėl didžio su
sijudinimo balsu: — Jis pilnai pasitikėjo Dievu; 
savo begaliniuose kentėjimuose jis šaukėsi Jopi, 

tikėdamasis ūmios pagalbos... Bet veltui... Jis 
buvo apleistas, žiauriai apleistas.. . ir visas jo gy
venimo darbas sunaikintas. Bei ištiesų jis ne
klydo skelbdamas žmonėms meilę^— meilę, kuri 
yra tikrasis sielos gyvenimą®.

Jis kalbėjo neapsakomu švelnumu ir didžiai 
susijudinęs. Bei Judytė akis primerkus, lyg įtar
dama ir nepasitikėdami pertarė jį:**

—Bet ką gi tu žinai apie Jėzų ir kaip Jis ką sa
ke? Tu man niekados nieko pirmiau apie Jį ne
pasakojai. Ar tu jį pažinojai Jeruzolimc?

(Bus daugiau).

Lietuvos valdžia yra kovo 31
d. gavusi visų Vištyčio miestelio ; snaudžia, 
gyventojų prašymą su 744 pa-1 _ 
rašais, išvaduoji juos nuo lenkų Jie pradėjo vesti agitaciją prieš 
okupacijos ir kartu išgelbėti nuo Valstiečių Sąjungą, ir prieš jų 
bado. Lenkai yra paėmę Viš- įkūrė krikščionių demokratų 
tylį, peržengdami demarkacijos ; partijų.
linijų, ir Vištyčio miestiečių lau j Dabar pasižymi savo darbais 
kai ir miškai yra likę šiapus len ■ naujas klebonas p. Survila, ku
ku okupacijos linijos. Delio ris nenori priimjti išpažintin, ku 
Vištyčio gyventoja', negalėdami 
įdirbti žemę, ir numatydami ba
dą, kreipėsi į Lietuvos valdžią, 
prašydami daryti reikiamus ! 
žingsnius, jleinb išgelbėti.

Beaguodami ji lenkų okupaci-’ 
jos žiaurumą, Vištyčio gyvenlo-

žmones pas dydis — 50c ir $1.00. Užsisakyk 
• spiečianlis į Valstiečių Sąjungą. tu°J-

GORDON LABORATORIES
2438 N. Albany Avė., Chicago, III.

ric nenori pasiduoti jam.
[L. Uk.]

PRIENAI, (Mariampoles ap- 
skrit.) Vargu kur bus klerikalų 

, lizdas taip stiprus, kaip Prie
nuose.

I Kas šventadienis daromi su- 
viėtčjc apie 2000 žmonių, nu- sinukiinai, kur ir kujt. kalanu.s 

j- .... v , . . ! ist kimiems krikščionių demo-sprende perei’ti iš lenku okupa- . , ... ,... • . • r • r • » i kratų partinis dorybes. įstabiauei jos ir kreiptis i Lietuvos vai-. . v , o •,v. : i.iii šia, kad Kriks.-dem. Sąjungosdzią. Ino taniu atvykę lenkų . . ...... .■ . v. l. . j v- c nariai- darbininkai vasario 22kareiviai, žiauriai apdaužė su-, v , __ . .
sirinkusius, šmuly.... ui j juos.1 .Kauno ‘'unu'-
rikromis žiniomis yra primuš-l,ake,e «alvUS' . V1S1 
tų 100 žmonių. [ L. U.]

svetimas kunigais iš sakyklos ra 
gino visus balsuoti už krikščio
nių demokratų partijų. Savo 
politiniam/; priešininkams išjuo
dinti nepašykštėjo ir riebesnių 
žodžių, išvadindamas juos ru
pūžėmis ir velniais.

Bet vargiai ras šeduviečių 
tarpe gerą dirvą savo sėklai, nes 
vietinis klebonas savo elgesiu 
daugumų nuo kunigų atgraso.

[L. Uk.]

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl'jūsų a- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausį patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

ANTAZAVAS, Ežerėlių apskr. 
Ežerėlių apskritis daugiausia iš 
kentėjo vargo ir skurdo už visų

sustreikavo, nežiūrint, kad kai 
kurie pelno dienai 50 auksinų.

[L. Uk.]

ŠEDUVA. Kovo 25, 26 ir 27 
d. musų bažnyčioje buvo reko-

Lietuvą, nes čia 3 melus stove-. lekcijos. Žmonių prisirinko nė
jo vokiečių frontas, o pusę me-'maža. O kunigėliai nepamiršo 

savo partijos 
reikalams. Per dvi pirmąsias

tų bolševikai viešpatavo, Lau- tuo pas naudoti 
kų daug čia stovi dirvonais.

Po naujų Metų čia susikūrė rekolekcijų dienas atvažiavęs

ŽEM. PANEMUNĖ, (šakių 
auskr). 1920 m. vasario 22 die
ną Panemunės liaudies mokyk
loje įvyko steigiamsai j tiamino 
kulopos susirink mas. Paskai
čius Panemunes Jaunimo kuo
pos įstatus, pagandintus mokyto 
jo A. šumakerio, įsirašė į 30 na
rių. Išrinko valdybų iš keturių 
asmenų: S. Bindokytės, P. Bu
kaičio, A. šumakerio ir C. Ki- 
b ldaitės. Išreikšta noro ruošti 
vakaras, steigti knygynas ir iš
sirašyti tuojau laikraščių. Atei
tyj kuopa tikisi susijungti su ki
tomis kuopomis ir draugijomis.

[L. Uk.]

50 P°IE
—Sffoi"

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
žcnkliai primokama.
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[korespondencijos
PHILADELPHIA, PA.

Iš darbo lauko.

Philadelpb joj rubsiuvių dar
bai ikišiol ėjo labai gerai. Bub- 
siuviai tvirtai laikėsi savo A. C. 
W. A. unijos ir buvo iškovoję

Bet dabar darbams truputį 
sumažėjus, samdytojai sumanė 
uniją pakrikdyli. Prie 10 ir Fil 
bor gatvių yra nemaža Pinkus 
Bros. Co. dirbtuvė, kurioj dau
giausia dirbo lietuviai. Nesenai 
samdytojai pradėjo po vieną at
leidinėti senuosius darbininkus, 
o jų vieton samdylies neprigu
linčius prie unijos ir už mažes
nę algą. Kiti darbiu ūkai tam 
pasipriešino ir pareikalavo, kad 
senieji darbininkai butų sugrą
žinti. Samdytojai su tokiu rei
kalavimu nesutiko ir darbinin
kai visi kaip vienas mete darbą 
ir sustreikavo.

Jau ketvirtą savaitę streikas 
tęsiasi. Streikicriai ikišiol lai
kosi tvirtai, nes jiems padeda 
kitų dirbtuvių darbininkai, atei
dami pikietuoti rytais ir vaka
rais. Būna ir areštų. Tik į vie
nų dienų buvo areštuota 11 
streikierių. Bet užsimokėjus 
po $2.50 tuo jaus buvo paleisti.

/?

Unija taipjau gelbsti slreikie- 
riams, mokėdama pa šelpus ve
dusioms po $10, o pavieniems 
po $8 į savaitę. Streiklaužių 
visai mažai randasi. Tad strei
kas galės būti■ laimėtas, jei dar-

narių nežino už ką balsuoti, ir 
koks žmogus butų atsakantes- 
nis, kuris tarnautų vien SLA. 
reikalams.

Buvo svarstoma ir apie busi
mąjį SLA. seimų. Pasirodė, kad

Kilos dirbtuvės turėtų juos 
paremti, nes visų darbininkų 
priedermė yra remti vienas ki
lų. Jeigu tos dirbtuvės darbi
ninkai pralaimės, tai tas pats 
atsiliks ir su kitais. Tad drau
gai darbininkai kiek galėdama 
remktle šį streikų, kad ji laimė
jus, nes musų laimėjimas, bus 
sykiu ir jūsų laimėjimu.

Nors jau ketvirta savaitę 
kaip streikuojame, bet lietuvių 
spaudoj ap'e šį streikų nebuvo 
jokių žinių. Mat musų orga
nas “Darbas“ tapo paverstas į 
šmeižtų organų, tad darbinin
kų reikalams ten mažai vietos 
belieka.
— Streikieris A. A. Garliauskas.

SO. OMAHA, NEBR.

vo mėnesinį susirinkimų, ku
riame taipjau buvo balsavimai 
SLA. centro viršininku. Iš bal
savimo matyt, kad didžiuma

Važiuokite į Lietuvą
PER i

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ.

\ ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

įsigyk Nuosavą 
Namą

liūs, kad ir dabar sunkaus darbo 
dirbti negaliu.

Bet dėl žiaurumo visų vokie
čių irgi negalima kaltinti, nes vi 
si žiaurumai buvo atliekami aug 
štesnės kilmės žmonių, ar jų pa 

tarp narių yra didelis nepasi-1 liepimais. Gerais žmonėmis pa
tenkinimas daibartine centro si rodydavo bavarai katalikai ir 
valdyba. Pavyzdžiui, kada ei- visi socialistai.
na klausimas apie pakėlimų nio- Naumiesčio išdegė mažesne 
kesčių, centro valdyba pali pa- pusė, o Širvinta Uaip išdegė, kad 
kelia kiek ji nori, visai neleis- neliko nė vienos triobos. Bet 
daina lo nubalsuoti patiems Širvinta sparčiai budavojasi ir 
nariams. Tas pats yra ir su or- jau apie kelis desetkus Iriobų 
ganu Tėvyne, kuria niekas ne- paslayta ir tai pagal naujų siste 
užganėdintas ir kuri užpildo sa- mų. Musų gi Naumiestis pasi- 
vo skiltis pašaline politika ir liko visai suvargintas. Valdžia 
bizniu. Ir lik palįs menkieji neva duoda padegėliams me- 
klausimai patenka nariams bal- ližių, bet nėra kam jų parvežti 
šuoli. is girios ir nėra pas suvargusius

Daugelis “Lietuvos” skaityto žmones pinigų budavojimui. 
jų nusiminę, sugriuvus jų “tvir- Valdžia visai į tai atidos ncat- 
lovei.” Kalbasi, kad dabar rei- kreipia, nors, kaip girdėti, ji ga- 
kės eiti prie Naujienų ir darbi- vo iš vokiečių atlyginimų už 
ninku. — Darbo žmogus, nuostolius. Vokietijos valdžia 

savo žmonėms pabūdavo jo na
mus visai be pinigų, lik raktų a- 
tiduoda — cik ir gyvenk.

Draugijų pas mus mažai yra. 
Buvo susitvėrus darbininkų pro
fesinė sąjunga, bet valdžia jų už
darė, nes buk esanti bolševikiš
ka. Mat pas mus tokia jau ma 
tla, kad jei kas laisviau išsitarė, 
arba alkanas pareikalauja duo
nos, tų jau tuoj persekioja ir 
areštuoja kaipo bolševikų. Tie
sa, pas mus buvo atsiradę ir tik- 

> rų bolševikų, kurie norėjo vis
ką sugriauti, o būdavot visai ne 
norėjo. Vienu tarpu prie tų ne
va bolševikų buvo susirašę apie 
100 vagių, bet vadą areštavus ir 
da kelis jo evangelijų platinto
jus sukišus j kalėjimą, ir ta va
gių armija išsiskirstė.

Dabar pas mus jau rengiasi 
rinkti į steigiamąjį seimą. Bet 
žmonės tam seimui visai netiki, 
nes, kaip matyt, tas seimas ne
bus demokratiškas, o greičiau 
panašus į buvusią rusų durną. 
Taryba su seimu darys 
rėš, bet darbininkai 
mato nieko gera.

• Nuostolių Lietuvai 
baisių, 
miestai 
mažiau
Miknaič’ai visai išdegė ir pusė 
Bajoraičių. Girias vokiečiai taip 
iškirto, kad vos trečdalis liko. 
Didelė dalis Lietuvos mergelių 
turi po vokietuką ar kazokutį; 
taipgi didelė dalis merginų užsi
krėtė veneriškomis ligomis, ku
rios ir dabar dar tcbcsiplatina.

Brangumas pas mus didelis. 
Darbininkai gi gauna į dieną 
) rublius. Butų gerai, kad nors 
larbo butų — vis 10 svarų duo
nos butų galima nusipirkti, bet 
larbų nėra. Ir aš pats turėjau 
parduot pačios skrandą, kad 
maisto nusipirkus. Norėjau 
'aut kokią tarnystę, bet luiržu- 
>ų nuomone, aš esu perdaug lais 
vų pažiūrų, dėlto ir neišteko tar

BRIDGEPORT, CONN.

Nuo susi įvėrimo paskolos ko 
miteto, L. L. paskolos bonų par
duota už apie $10,000. Kovo 21 
d. buvo surengta paroda pasili
kimui Lietuvos misijos nario 
Žadeikio. Parodoj dalyvavo ir 
60' tarnavusių Jungi. Valstijų 
kariuomenėj lietuvių kareivų. 
Paroda traukėsi nuo geležinke
lio stoties iki svetaines, kur bu
vo prakalbos. Jose kalbėjo ir 
trįs įžymiausieji šio miesto po
li1 tik ieria i. Po prakalbų buvo 
surengta Slratfield viešbutyj va
karienė, kurioj dalyvavo apie 
70 žmonių. Tokia vakarienė 
buvo dar pirma sykį šiame mie 
sle. Buvo ir prakalbų. Svar
biausią kalbą, lietuviškai ir an-

tė iš Ne.w Haven, Conn. Taipjau 
surinkta $50 aukų badaujan
tiems Lietuvos kūdikiams, o 
svetainėj surinkta $109 šaulių 
fondan, vien Jurgis Adomavi
čius iš Sbelton, Conn. aukavo 
$20.

Gegužės 9 d. L. L. komiteto 
pastangomis Varpo d r-j a iš New 
Britain, Conn., vadovaujama A. 
Mikalausko, pastalė didžiausia
me mieste Plaza teatre istorinę 
tragediją “Živilę.” Dar pirmą 
sykį bridgeportiečiai malė tokį 
didelį veikalą. Lošimas nusise
kė labai gerai.
— Presos komisijos narys A. S.

Daugiausia 
ir miesteliai, 
nukentėjo.

ka Bo
tame ne-

pridaryta
išgriauti
Sodžiai

Muistai ir

laiškai iš Lietuvos.
Iš Naumiesčio, šakiu apskr.

Cbicagiečiui A. K. rašo jo 
draugas iš Naumiesčio:

Užpuolus vokiečiams rusus 
musų Naumiestis pasijuto tarp 
kūjo ir priekalo. Žmonės bego

T

Dr. A. R. Blumenthal

6.

8.

Dyka!
Gyvenimas yrą 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph< 
thalmometer. Y< 
patinga doma at 
kreipiama į vaL

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4112 
Boulevard 6437

SVEIKATA
Kickvienas privalo įsigyti šią 

labai naudingą
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 

knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.

Kas yra alkoholis.
Cirkuliacija (kraujo) 
Kvėpavimas.

9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10.
11.
12.
13.
14.

Inkstai, oda ir jų priedermės.
Dirksniai (nervai).
Pajautimai.
Liga (bakterijos)
Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

Chicago, III.

šo Pranui Doveikai, Riverton, 
III.:

4

Dr. Charles Sagai
Persikėlė J savo naują afišą 
pu. 4729 Se. Asland Avė. J ii 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Iki 5 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
daliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

3795

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

Gražioj dalyj North-West Sideje. Galima įsigyti pa
gyvenimą už

Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 
norėsite.

PARKAI — APSUPIA APIELINKE 
$8.00 į mėnesį.

Mes prigelbėsime jums įsigyti nuosavą namą.

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION
1009 Woods Theatre Bldg., Chicago, III.

; Rusižkos ir Turkiškos Vanos

t&T -M"? » ...

12th STREET 
Tek Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST

PASIŲSK §1 KUPONĄ DELEI INFORMACIJŲ
Vardas
Adresas

V--'V...

.'u.an

^SįįHVVtrtl

są savo turtų ir gyvulius. Ku
rie buvome nebaugus, paisiryžo- 
me likties j>er mūšius mieste, 
pasitikėdami augšta vokiečių ci
vilizacija. Bet labai apsiriko
me, nes vietoj civilizacijos pa
tyrėme vokiečiuose didžiausį 
žvėriškumų. Vokiečiai atėminė- 
davo iš lovų nuo vyrų moteris 
ir nuo tėvų dukteris ir jų aky
va izdoje žagindavo, pinigus ir 
maistų atimdavo, o jaunus vy-

gyt gi duodavo pusę svaro avi
žinės duonos ir vandenio. Ku
ris visai nusilpnėdavo, tą muš
davo su šautuvų kulbėmis, o jei 
kuris pabėgdavo, lai tokį pririš
davo prie medžio 3 valandom 
nesijudinant stovėti ir taip da
rydavo per dvi savaites. Kas 
nenusiimdavo kepurės prieš vo
kietį, ypač prieš oficierių, tas 
gaudavo antausių iki neparvirs
davo. Jei kas turėdamas piktu
mą ką įskųsdavo kaipo neapken
čiantį vokiečių, apskųstąjį ty
rinėdavo koks budelis ir mušda 
mas nendrine lazda liepdavo pri 
sipažinti. Paskui sušaudyda
vo ar išvarydavo į Francijos 
frontą apkasų kasti.

Vieną kartą užpuolę vokiečiai 
rado mano šluboj apsigyvenu
sius rusų kareivius ir kartu su 
jais ir mane suėmė. Jau buvau 
vedamas sušaudyti, bet laiku už 
molė rusai ir tuo išsigelbėjau 
nuo įnirtęs. Bet vokiečiai be
mušant kulbe išlauže du šohkau I

į Naumiestis apvaikščiojo dvie
jų metų sukaktuves Lietuvos 
nepriklausomybės. Bet darbo 
hnonės nebuvo prileidžiami 
>rie prakalbų. Tik vieni bur
žujai rėkavo kiek norėjo ir gi
lėsi kaip įmanė. Pasibaigus iš
kilmėms norėta buvo keletą žo- 
Ižių pasakyti nuo profesinės są
jungos, bet buržujai neleido dar 
bininkams kalbėti. Tik vie
nas žydukas pasakė: “Ui, vyru
liai, ta nepriklausomybė tai yra 
tokia dėžė ir joj yra tik vienas 
skatikėlis; o jus barškinate ir 
sakote, kad,ta dėžė pilna pini
gų; ale kada atidarote, tai ran
date tik vienų skatikėlį”. Dau
giau jam nebeleido kalbėti.

Kaune pakėlė maištų batalio
nas kareivių ir susišaudė. Iš 
ibiejų pusių krito po kelis ka
reivius, jų tarpe ir Amerikos 
karininkas. Bet valdžios ka
riuomene numalšino sukilėlius. 
Pasirodė, kad keli lenkai norėjo 
sukelti bolševikams prijaučian
čius kareivius, o paskui/paro
dyti santarvei, kad Lietuvoj 
jau yra bolševizmas ir prašyti 
santarvės leisti lenkams malšin
ti Lietuvos bolševikus. Mat len 
kai net pagelba provokacijų

Viršaičio nusiskundimai.

Aib. Gedaminas, Kušleikių k., 
PapHės vals., Šiaulių apskr. ra-

raščių. Atspėjai, kad man ge
riau patinka laisvamaniški laik 
rščiai, bet mėgstu skaityti viso
kius. Brolis, rodos, išrašė “Nau 
j ienas”.

Dabar netoli rinkimai vals
čiaus tarybos atstovų, kurie iš
rinks valsčiaus valdybos narius: 
viršaitį, padėjėją ir iždininką. 
Aš jau jokiu bildu nebesutiksiu 
būti viršaičiu, nes dabar žmo
nės per nepakeliamus vargus 
jau yra išvirtę į gyvulius ir ne
bėra pas visus žmogiškų jaus
mu. Biskis kasdie ir nieko ne
gali išpildyti, ką spiria Rūgštes
nė valdžia ir dienos reikalai.

Žmogų pastatyk nors aniolą, 
bet jokiu bildu visiems neįtiksi 
ir tave visi yVlniu vadins. Jei 
tave kas dar gerbia, tai pastok

I viršaičiu ir tuoj gausi vagies 
vardą, žinoma, be faktų ir pri
rodymų.

I Aš viršiačiu būti lik per dide- 
'į užsispyrimą apsiėmiau ir dėl
to, kad mačiau, pog nėra kam 
užimti toš vietos, kuris negir
tuokliautų, ar kyšių neimtų. Ma 
io ūkis toli nuo miesto ir nėra 
kam būti prie ūkio, tai turiu di
deliu nuostolių.

Kolčakams užėjus aš ir mili
cija buvome apleidę savo vie
tas, bet nė vieno skatiko ir kny 
gos, kas buvo valsčiaus, nepra- 
žudėm. Bet bertmontiečių į- 
veikti žmonės metė kaltę ant 
mus, kad mes jų neapgynėm. 
Tuoj pirmame susirinkime, su
sirinkus visokiems nubaustiems 
smuklininkams, degtindariams 
ir bolševikams buvo pakįlęs 
triukšmas, kad nereikia tokios 
valdybos ir milicijos ir visaip 
visą valdžią ir mus iškoliojo ir 
dargi be jokios kaltes norėjo pa
varyti ir kailinius nuvilko. Ži
noma, iš to niekas neišėjo ir ant 
rytojaus atvykusi kariuomene 
tuoj aršųjį agitatorių sušaudė, o 
kiti, kurie tapo išduoti ar mu
sų pačių į protokolą įrašyti; bu
vo tardomi. Mes prie to nesi
rengėm, tai ir negalime nuro- 
lyti agitatorių, tik kai-kuriuos,

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

SALDŽIAUSIS IŠRADIMAS
Nesenai tapo išrastas saldumy 

nas (skystimo pavidale), kuris y- 
ra 120 kartų saldesnis už cukrų. 
Jį išdirba: Shugroz Products Co. 
šitas saldumynas, yra vartoja
mas, vietoje cukraus, dėl užsaldi- 
nimo kavos, arbatos ir kitų gėri
mų. Kairia $1.00 už bonką; 3 bon 
kos už $2.90; 4 bonkos už $3.85. 
Su viena bonka šito saldumyno 
užsaldinsite tiek, kiek su 15 sva
rų cukraus. Pirkite ir vartokite 
šitą puikų išradimą, nes jau tūk
stančiai šeimynų jį vartoja, kai
po geriausį ir pigiausį cukrų.

Galima užsisakyti pas:
CHAS. P. URBONAS, 

Dept. N.
942 W. 34th St., Chicago, III.

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Ste. 

CHIGAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakare.
-............ — '

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Pullman 652
APTIEKA 

August Yonaitis
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Roseland, Iii,

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 8 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedėliotais nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt 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 iki 12 dieną

Telefoaaa Pullmaa 8*6, 
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentista* 
196*7 Michiga* Ave^ Roselaad.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
-... ■ i...», .......................... ......... ... ......

Telephone Yards *032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytę 
ir auo 6 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOUS
Gydytoja* ir Chirargaa 

Ofisas: 1757 W. 47 St
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 
Roselande; 10900 S. Michiga* Ava. 
Telefonai, Pullman 842 ir 8186 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvirtą vakarais nuo 5:36 
-7. TeL Yards 721.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 6-12 ryto

IMS 8. Mar<a* Si. Chicafo, OI.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St. kampjfarshfleid ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 Ir nuo 7 iki 9 vakare.
TeL Proapeet 11*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 St., Chicago.'
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NAUJIENOS I pusė šimto metų atgal bau- 
^ME LITMUANIAN DAILY NEWS džiavos tapo panaikintos, 

ir darbininkai su kunigais 
e.bn.h.4 DU1, 80.4., b, I dab,ar «e.«aIi versti ūki- 
tk* Ltthuaniaa Newi pub. Co, ia«. i ninkus dirbti jiems uzdyką. 

Bet jie turi turtus, kuriuos 
jiems baudžiauninkai sukro 
vė; jie turi milžiniškus plo
tus žemės, kuriuos jie vidu
ramžiuose suktybėmis arba 
spėka atėmė iš ukipinkų.

Sutriuškint šitų išnaudo
tojų galybę tai ir yra Sian- 

’ die didžiausias Lietuvos rei
kalas. Lietuvoje galės pa- 

■ sėkmingai plėtoties amatai, 
• pramonė ir pirklyba, galės 

bujot mokslas ir menas (dai 
lė) tiktai tada, kada ji vi
siškai nusikratys ir dvasiš
kų ponų jungo.

Darbo žmonėms tečiaus 
reikia da daugiaus. Pasiliuo 
savę nuo > vienų išnaudotojų 
jungo, jie gali pakliūti po 
kitų išnaudotojų letena. Lie 
tuvoje, kaip ir visose šalyse, 
kur tapo nuversta feudaliz
mo tvarka, augs ir stiprės 
buržuazija. Taigi darbo 
žmonės turi įgyt sau tokių 
teisių, kad jie galėtų ginties 
nuo buržujų išnaudojimo. 
Šiandie buržuazija Lietuvoje 
da yra menka, todėl dabar 
kaip tik yra laikas apsižiū
rėti, kad jai neužaugtų ra
gai.

Yra žmonių, kurie mano, 
kad geriausias būdas apsi
saugoti nuo buržuazijos iš
naudojimo yra panaikinti 
ją, pirma negu ji suspės įsi
galėti. Tas būdas ištiesų 
butų geras, jeigu tiktai ji
sai butų įvykinamas. Bet ji
sai yra Jnejvykinamas. Pa
naikint buržuaziją butų ga
lima, tiktai įsteigus socializ 
mo tvarką. O Lietuva, kuri 
šiandie da beveik- neturi 
stambiosios pramonės, visai 
nėra pribrendus socializmo 
tvarkai. .

Taigi šioje valandoje tė
ra tiktai vienas būdas apsau 
goti nuo pavergimo darbi
ninkus Lietuvoje, būtent, už
tikrinant jiems tokias teises, 
kad jie galėtų nevaržomai ko 
voti prieš skriaudikus.

žodžiu, Lietuvos darbinin 
kams dabar reikia dviejų da 
lykų: sugriauti viduramžių 
tvarkos liekanas ir apsau
got save nuo pavergimo bur 
žuazijai.

Uitai P, Grltaltli

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephoa* Canal 1506

Subocriptiou Rate*:
86.00 per year in Chicago.
85.00 per year outside or Chicago.
87.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914. at tho Post Office 
of Chicago, III., uode? the act of 
March Jrd, 1879.

Naujieno* eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. —. Telefonu: Canal 1806.

Užsisakomoji Kainai 
Chicagoj* — paštu:

Metams .................. . . ...........
Pusei metų .........................
Trim* mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj* — per aešlotojus!
Viena kopija ........................
Savaitei .................................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

85.00 
3.00 
1.65 
1.25 
.65

86.00
3.50
1.85
1.45

.75

Metams .............. v
Pusei metų..........

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams ................................   87.00
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams ...........  2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, karta su užsakymu.

Ko reikia Lietuvos 
darbo žmonėms?

Lietuvos darbo žmonėms 
reikia visų-pirma to, ko 
reikia visai Lietuvai.

Lietuva stoja j naują gy
venimą. Pirma ji buvo po 
svetimos valstybės jungu ; 
dabar ji patapo atskira val
stybe ir gali tvarkyties taip, 
kaip nori jos piliečiai.

Senoji Lietuvos tvarka 
buvo pusiau-feudališka ir 
teko jai, kaipo viduramžių 
palikimas.

Feudalizmo, arba vidur
amžių, gadynėje visuomenė 
buvo pasidalinus į luomus. 
Žmonių teisės buvo ne vie
nodos. Vieni žmonės turėjo 
daug teisių, kiti mažai. La
biausia pavergta žmonių 
klesa buvo ūkininkai; jie 
buvo ne laisvi, negalėjo pa
gal savo norą pasirinkti gy
venimo vietą arba užsiėmi
mą; turėjo dirbti ponams, 
eiti baudžiavas.

Ūkininkus išnaudojo dvi 
klesos: svietiški ponai, dva
rininkai ir dvasiški ponai, 
kunigai. Šitos dvi klesos 
mito ir lobo iš baudžiaunin
kų darbo; jiedvi kartu su 
karaliaus (arba caro) tar
nautojais valdė ir lupo žmo
nes.

Buvo da ir trečia žmonių 
klesa, stovinti augščiaus už 
ūkininkus — laisvi miestų 
amatninkai ir pirkliai. Jie 
neturėjo niekam baudžiavų 
eiti, bet ir jiems niekas nė
jo baudžiavų, šita klesa va
dinasi buržuazija (nuo fran- 
cuzičko žodžio “bourgeois”, 
miestietis). Laikui bėgant 
iš jos išsiplėtojo šių dienų 
kapitalistų klesa.

Nuo tos viduramžių tvar
kos Lietuvoje pasiliko iki 
šiandie dvi išnaudotojų kle
sos, dvarininkų ir kunigų. 
Jos įsigalėjo ačiū tam, kad 
per šimtus metų jos, kaip 
kokios dielės, čiulpė kraują 
ir prakaitą iš ūkininkų. Tie 
sa, jos šiandie jau neturi 
daugelio senųjų savo privi
legijų. Jau daugiaus kaip

Socialistų Partija 
ir Internaciohalas.

Vakar mes pažymėjome, 
kaip Socialistų Partija nu
sistatė savo konvencijoje 
svarbiausiuoju šios dienos 
klausimu—proletariato dik 
taturos. Kaip minėjome, ji 
užėmė tuo klausimu aiškiai 
socialistišką poziciją ir nu
tiesė griežtą ribą tarp savęs 
ir komunistų.

Šitoks Partijos nusistaty
mas negalėjo neatsiliepti ir 
į jos nusistatymą Internaci
onalo klausimu.

Keletas mėnesių atgal So
cialistų Partijos nariai dide
le didžiuma balsų nutarė, 
kad Partija turi prisidėt 
prie vadinamojo trečiojo In
ternacionalo. Tas bolševi
kų sutvertasai Internacio
nalas tečiaus yra komunis
tiškas, o Socialistų Partija 
nėra komunistiška. Kaip 
tad turėjo pasielgti Parti
jos konvencija, kad iš vie
nos pusės nesumindžiojus 
referendumu išreikštąją di-

džiumos narių valią, to iš vome Partiją, ir mūsiškiai 
antros pusės kad sutaikius “kairiasparniai” mėgino pa
su ja savo principus? naudot tatai, kaipo argu-

Konvencija štai kaip pa- mentą prieš “Naujienas”. Jie 
sielgė: ji nutarė pasilikti sakė tuomet, kad Partija da 
prie trečiojo Internaciona- nesanti tokia bloga, kaip lie- 
lo, bet apribavo tą nutari- tuviškieji socialistai. Bet 
mą dviem sąlygom. Viena dabar jau tie rėksniai šau- 
sąlyga yra tokia, kad tre- kia, kad ir Partija pasida- 
čiasis Internacionalas negali riusi niekam netikus, 
reikalaut, idant I artija, sto Tai yra gerai. Provoka- 
dania į jį, priimtų proleta- L-orjų bendradarbių smerki- 
nato diktatūrą sovietų for-mag yra komplimentas So
moje arba kokią-nors kitą cjalisty Partijai. Sarmaty- 
foi mulą atsiekimo socializ- Ljeg reįkėtų, jeigu jie girtų 
mo. Trumpai kalbant, kon
vencija pareiškė, kad Ame
rikos Socialistų Partija no
ri būt savarankiška savo po 
litikoje ir pati spręst, ko
kiais keliais yra praktiškiau 
šios šalies darbininkams ei
ti prie socializmo tvarkos. 
Jeigu trečiojo Internaciona 
cionalo vadai nesutiktų pri
pažint Partijai tokio sava
rankiškumo, tai ji nestotų į 
trečiąjį Internacionalą.

Antroji sąlyga yra tokia, 
kad Partija gali dalyvauti 
tokiuose judėjimuose už tre
čiojo Internacionalo ribų ar
ba žadint tokius judėjimus, 
kurių tikslas yra sujungti 
viso pasaulio tikruosius so
cialistus. Reiškia, nežiūrint 
ar Partija įstos į trečiąjį 
Internacionalą ar ne, ji pasi
lieka sau teisę veikti kartu 
su tomis partijomis, kurios 
nėra prisidėjusios prie tre
čiojo Internacionalo, ir 
stengties sutvert Internaci
onalą, vienijantį viso pašau 
Jo socialistus, o ne vien tik 
tai kokią-nors vieną frakci
ją. Jeigu trečiojo Interna
cionalo bosai nepripažintų 
Partijai šitos teisės, tai ji 
nestotų į jį.

. Dalis konvencijos delega
tų (vadovaujama tokių pu- 
siau-komunistų, kaip Eng- 
dahl ir Kruse) priešinosi 
toms sąlygoms ir reikalavo, 
cad Partija be jokių rezer
vacijų prisidėtų prie komu
nistiško Internacionalo. Jų 
reikalavimas tečiaus buvo 
atmestas 90 balsų prieš 40, 
t. y. daugiaus kaip dviejų 
trečdalių didžiuma.

Sąlygos, kurias priėmė 
tonvencija, suprantama, da 
ro gana abejotinu dalyku, 
ar Partija kada-nors prisi
dės prie bolševikų Interna
cionalo. Tatai priklausys te 
čiaus nuo to Internacionalo 
vadų. Jeigu jie varysis ant 
to, kad visos prisidedančios 
prie jų partijos priimtų ko
munistų programą, tai į tą 
internacionalą nestos ne tik 
;ai Amerikos Socialistų Par
tija, o ir jokia kita tikrai 
socialistiška partija. Tuo
met bus aišku, kad tas In
ternacionalas yra ne tarp
tautinė darbininkų klesos 
organizacija, o tiktai tarp
tautinis komunistų frakci
jos susivienijimas.

“Naujienos” su pasitenki
nimu gali pastebėti, kad ta 
pozicija, kurią užėmė Inter
nacionalo klausimu Parti
jos konvencija, žymiai pri
siartino prie tos pozicijos, 
eurią visuomet gynė musų 
dienraštis. Astuoni ar de
vyni mėnesiai atgal, kada 
buvo susirinkus Partijos 
konvencija tik-ką po įvyku
sio socialistų atsiskyrimo 
nuo komunistų, Partijoje 
buvo galima da pastebėt di
delio palinkimo eiti į kom
promisus su “kairiaspar- 
niais”. Mes už tai kritika-

Apžvalga
VISAI NE VYRIŠKAI.

“Tėvynės” redaktorius kiek 
laiko atgal pareiškė, kad jisai 
pasitaisysiąs, jeigu mes jam nu
rodysime, kame apsireiškia jo 
redaguojamojo laikraščio par- 
tyviškumas. Mes jo norą iš- 
pildėme ir nurodėme, kad vi
suose Lietuvos politikos klausi
muose “Tėvynė” užima tokią 
poziciją, kaip tautininkų parti
ja; kad ji, pav. kartu su tauti
ninkais užtaria Smetonos-Gal- 
vanausko valdžią, nežiūrint vi
so jos atžagarciviškumo, ir 
smerkia socialistus už ką jie 
kritikuoja ją; kad ji, tolinus, 
visuomet remia tautininkų par
tijos sumanymus ir jų organiza
ciją, o atsisako duoti vietos ne 
tautininkų partijos praneši
mams; kad ji nuolatos veda po
lemikas su kitomis partijomis.

Ką-gi dabar atsako “Tėvy
nės” redaktorius į šituos musų 
nurodymus?

Delei vieno musų nurodyto

ferencijos rezoliucijų ji esanti 
negavus. Mes neturime priro
dymų tvirtinti, kad ji sako ne
tiesų, bet galime užtikrinti skai
tytojus, kad tos rezoliucijos bu
vo “Tėvynei” pasiųstos; kiti laik
raščiai, kuriems jos buvo išsių
stos kartu, gavo jas—mes apie 
tai žinome.

Kitų faktų, parodančių /Tė
vynės” partyviškuftią, jos redak
torius neužginčina, bet mėgina 
išaiškint juos. Jisai, girdi, nosi

pozicijos, bet ot taip išeiną, kad 
jo pozicija esanti artinih tauti- 
njnkų partijos nusistatymui— 
argi jisai esąs kaltas tame? Sa
ko:

/
Mos nesistengiame l'aiky-

tis jokios partijos pažiūrų 
Lietuvos politikos klausiniuo
se. Mes tik stengiamės laiky
tis tokios pozicijos Lietuvos 
politikos klausimuose, kuri, 
musų supratimu, daugiausiai 
naudos neša Lietuvos valsty
bei ir Lietuvos darbo žmo
nėms. Jei tautininkų partijos 
nusistalimas yra artimas mu
sų užimamai pozicijai, tai ne 
musų kalte. Pagalinus musų 
nusistatymas linkui šiandie
ninės Lietuvos valdžios per
mainos ir kitų dalykų supuola 
netik su tautininkų partija, 
bet net ir su Lietuvos social- 
liaudininkų i n socialdemokra
tų nusistatymu.
Viena, tai yra neliesa, kad 

“Tėvynės” nusistatymas esąs 
toks, kaip Lietuvos socialistų. 
Tokias pasakas jisai gali sekti 
mažiems vaikams, o ne suau
gusiems žmonėms. Bet, kas 
svarbiausia, tai čia eina ginčas 
visai ne apie tą klausimą, kurį 
pakišo mums jos redaktorius!

Mes nereikalavome, kad “Tė
vynes” redaktorius rašytų prie
šingai kokiai-nors partijai arba 
solidarizuolųsi su kokios-nors 
partijos pozicija. Ir mes taip- 
pat nereikalavome, kad jo pa-

bes ir Lietuvos darbo žmonių 
naudų” butų kitokios, negu jos 
yra. Bet nie^ reikalavome, kad 
jisai partijų pozicijas, partijas 
ir politikos klausimus atidėtų į 
šalį arba traktuotų šituos daly
kus vi(sai bešališkai.

“Tėvynė” yra ne partijos or
ganas ir apskritai ne politikos 
laikraštis, todėl ne jos biznis 
yra kišties į partijų reikalus ar
ba kreipti savo skaitytojų nuo
mones prie kokių-nors pozicijų 
politikos klausimuose. Ji turi 
pakankamai medžiagos rašyti 
apie tuos dalykus, kurie rupi vi
siems S. L. A. nariams be par
tijų skirtumo, t. y. apie apdrau- 
dos ir abelnos kultūros daly
kus. Jeigu “Tėvynės” redakto
rius neranda intereso šituose 
dalykuose arba nemoka jų aiš
kinti, tai, reiškia, jisai yra ne 
kompotentiškus redaguot S. L. 
A. organų.

P-as Vitaitis naiviškai teisina
si, kad jo supratimai apie Lie
tuvos ir darbo žmonių labų esą 
tokie, kaip tautininkų. Bet tų 
“paslaptį” juk senai visi žino; 
ir jisai be reikalo įsivaizdina, 
kad jį kas-nors už tai smerkia. 
Jisai turi teisės turėt tokias pa
žvelgus, kokios jam geriausia 
patinka. Bet savo pažvalgas ji
sai privalo pasiilikti sau arba 
skelbti jas per tokius laikraš
čiais, kurie yra tam tyčia leidžia
mi, o ne kišti jas į beparlyvės 
organizacijos laikraštį.

“Tėvynės” redaktoriaus teisi- 
nimasi, kad jisai, būdamas tau
tininku, negalįs vesti S. L. A. or
ganų kitaip, kaip tiktai tauti
ninkų partijos dvasioje,
nepateisina jo, o tiktai rodo, 
kad jisai pateko ne į savo vietų. 
Ir todėl jisai pasielgė visai ne 
vyriškai, kada jisai anąkart) vie
šai prisižadėjo “pasitaisyt,” jei
gu jam bus nurodyta jo party- 
viškumas. Rimti, žmonės nežada 
to, ko jie nenori arba negali iš-

visai

Tautininkai, sakysiu, yra trum 
paregint Kaip jie nepermatė, 
jog susidėję su klerikalais jie į 
pelkę brenda, taip jie nenuma
to ir kokiu keliu vystysis Lietu
vos politinis gyvenimas. 40% 
Lietuvos gyventojų nebalsavo už 
klerikalus. Nėra abejones, kad 
tie 40% yra veikliausia dalis 
Lietuvos visuomenės. Jie už
ima svarbiausių vietų, atlieka 
svarbiausių tarnybų kaip vals
tybiniam taip ir ekonominiam 
Lietuvos gyvenime. Tai labai 
daug reiškia.

Lietuva, kaipo valstybė, yra 
kaip ir, maiše, atkirsta [?] nuo 
jūrių, nesantaikoj su Latviais, 
Vokiečiais ir kovojanti su Len
kija. Jei tik kitos didžiosios 
valstybės leistų, tai lenkai ry
toj butų Kaune.

Nėra abejonės, jog kaipo di
džiosios vidstybės griežia, taip 
Lietuvos atžagareiviai šoka ir 
šoks. Klausimas tik, ar, padė
kime, Anglija ramiai žiūrėtų, 
kuomet Lietuvos klerikalai no
rėtų atimti politines ir pilieti
nes teises iš Uetuvos gyvento
jų ir stengtųsi įvesti viduramži
nę tvarkų?

Anglai patarė sušaukti Stei
giamąjį Seimų, ir kad jisai bu
tų išrinktas demokratišku budu.

Anglijai, matyt* rupi, kad Lie 
tuvoj butų demokhitinė tvarka. 
Bet Anglija rūpinasi Lietuva tik 
lodei, kad ten tikisi parduoti sa
vo išdirbinius, vesti prekybų. 
Parduoti jai rupi kuodaugiau- 
siai, nes juo daugiau parduos, 
juo greičiaus iš skolų išbris. Kad 
parduoti Lietuvoj dauginus pre
kių, reikia, kad Lietuvos žmo-

Kazimieras Gugis
Veda vitokiat reikahu, kaip krimtnaliikuoie 

taip ir civiliikuoat ttUmuott. Daro 
vlaoMu* dokumentui ir popieraat

Namų OfUaa:

3121 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drorer ISIS

Miesto OfUaat
UI I. lutom lt.

1111-11 Inlty BMf.
Tel. Central 4411

3249 So H4lfccd Chicago fliinoii
ItLtPHONF. Bot E^ARO 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas tr Chirurgą* 
25 £. Wa*hingtou St. 
MarehalI Field Aunas 

18th fl. Raima* 1827 
Phono Centrai 8882 

Valandos: nuo 18 Iki 12 ryte

2121 North Western Are.
Valandos: 8 iki 8 vakar*.

I-SplndnlUL Pbone Armltaga 2811 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Talephon* Drover 8082

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAfl

Valandos: nno 10 Iki 8 tai faka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 8*. Halsted St. Chicag*, UL

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DEL KLERIKALŲ LAIMĖJIMO

Laimėjini>is klcrikalųj rinki
muose į Lietuvos Steigiamąjį 
Seimų,—labai skaudus smūgis 
“tautiečiams” kaip čiou taip ir 
Lietuvoj. Tas klerikalų laimė
simas juos išgąsdino ir apsvai
gino... Jie bijo, kad klerikalai 
gali nušluot nuo politinio vei
kimo lauko visus savo priešus, 
socijalistus, tautiečius ir kitus.

Teisybę pasakius, tautininkus 
jau jie nušlavė. Ir niekas kitas 
nėra kaltas dėl to tautininkų 
pralaimėjimo kaip tik jie patįs. 
Kas-gi neatmena, kaip jie per 
savo laikraščius rėkavo, kad įsi
leidimas socialistų iš Amerikos 
į Lietuvą dabartiniu laiku yra 
Lietuvai. blėdingas. Tik kleri
kalai ir tautininkai buvo pagei
daujami. šliupas, Račkauskas, 
Balutis ir kiti nubėgo su pata
rimais klerikalams, kaip ame
rikonišku budu darbininkų or
ganizacijas užgniaužti. Ir pa
žanga buvo persekiojama, o pa
žangus žmones grudžiami į ka
lėjimus ir ištremiami. Uždėta 
cenzūra, įvestas kares stovis su 
atėmimu veik visų pilietinių 
teisių žmonėms. Kariškiai ir 
klerikalai pradėjo terorizuoti 
laisvus žmones. Kad užsienis 
nieko apie tai nežinotų, įvedė 
cenzūrą laiškų einančių į užsie
nį.

O musų tautininkai čia šau
kė, jog Lietuvoj pilna laisvė, o 
tą, kas tvirtino, jog Lietuvoj ne
viskas gerai, tai išgama vadino; 
rengė juodąjį įsąrhšą, grūmojo 
į Lietuvą neįsileisti arba, kas dar 
geriau, “prie sienos pastatyti”.

Ir kokios gi užuojautos savo 
nelaimėj tautininkai dabar gali 
laukti nuo pažangiosios lietuvių 
visuomenes? Kiekvienas pasa
kys, jogei užmokesnis gautas 

pagal nuopelną.
Labai liūdnai žiuri dabar tau

tininkai į Lietuvos ateitį. Net 
mato Meksiką ten įvykstant.

Del Lietuvos ateities nėr ko 
nuliūsti, bet tautininkams dcl 
savo partijos ateities tai jau, 
sakysim, reikia ir rankas ūžia už 
U.

Naujienos žiuri optimistiškai 
j Lietuvos ateitį. Visi tikrai pa
žangus žmonės irgi nenusimena 
dėl klerikalų laimėjimo.

jas pirkti. Bot pavergtas ir nu
skuręs Lietuvos darbininkas bu
tų blogas “koštuįnoris” Angli
jos fabrikanto. O todėl Angli
ja norės, kad Lietuva butų de- 
mokratinga šalis, su laisve žo
džio, spaudos ir organizacijų.

Nors klerikalai labai norėtų, 
vienok jie jokiu budu neįstengs 
“nušluoti” nei socialdemokratų, 
nei profesionalinių sąjungų, nes 
jų gyvenimias apsaugotas netik

kės, bet ir spėka pasaulinio pro
greso. • Dėlto nėra didelės prie
žasties pesimizmui, — bukime 
optimistai. Bet nėra reikalo ir 
seilėti rankas sudėjus.

—K. Janonis.

P-0 A. B. STRIMAIČIO 
PONAVIMAS.

DR. C. K. KLIAUGA'
Dentista*

1821 So. Halsted St, Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir £—9 vak.
Phone Canal 257

—

Phone: Yards 4061.
GROLL & YANKUS

PLUMBING GAS-FITTING 
HEATING & DRAINAGE 

900 West 52nd St., Chicago, III.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligosė; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III

57 kp., Worcester, 
Mass., kuopos komitetas' laikė 
savo j)asitarimą, kad rekomen
davus kuopos susirinkimui tin 
kalnesnius kandidatus atsto
vauti kuopą busenčiame SLA. 
seime. Kad būti pilnai tikru, 
komitetas parašė paklausimą 
centro sekretoriui, nurodyda
mas tų kandidatų vardus ir pa
vardes ir klausdamas ar jie yra 
gerame stovyje centre. Centro 
sekretorius savo paties ranka at
rašė laišką, kad visi kandida
tai yra “O. K.” centre.

Bet kada kuopa pasiuntė tų 
pačių kandidatų mandatus, tai 
centro sekretorius atrado ketu
ris suspenduotais ir pareiškė, 
kad jie nebus įleidžiami į SLA. 
seimą.

Iš to galima tik išvesti, kad 
p-as A. B. Strimaitis su SLA. 
įstatais, kaip su kokia armoni
ka grajina—pagal savo norą ar 
nužiūrėjimą. O gal p-as A. B. 
Strimaitis užsirūstino ant 57 
kp., kad ne jis laimėjo kuopos 
rinkimuose?

— Sekr. Antanas T. Jasaitis.

SLA.

TRENGTH 
AFETY& 
E R VIC E

Saugumas

■ «•»»»••••»»•«•

••v

Puritan Salyklas Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Patarnavimas
Kada jus deposituo- 

jate savo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
Šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The 
STOCK YARDS 

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St., 

Chicago^
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Lietuviu Rateliuose
PROTOKOLAS S. L. A. II 
APSKR. SUVAŽIAVIMO.

S. L. A. II apskričio suvažia
vimas įvyko balandžio 25 d., 
Uosdami—Chicago, 111.

1. Susirinkimų atidarė 2:30 
v. po piet pirmininkas Dr. A. L. 
Graičunas.

2. Mandatų sutvarkymui pa
skirti S. Vaiskus, P. Babelis ir 
K. Genia

3. Tvarkos vedėju išrinktas 
Dr. A. L. Graičunas, raštininku 
K. Kalnietis.

4. Spaudos komisijon išrink
ti J. Ižbickis, P. Petronis ir P. 
Kisielius.

5. Skaitytas ir priimtas pe
reito susirinkimo protokolas.

6. Nutarta, kad visos priklau
sančios į S. L. A. II apskr. k uo
lios užsimokėtų ne vėliau, kaip 
iki sekamo suvažiavimo.

7. Įnešta, kad S. L. A. II
apskr. surengtų išvažiavimų į 
miškus. Po trumpo apkalbėji
mo įnešimas atmestas didžiu
ma luilsų. .

8. Mandatų komisija prane
ša, kad mandatai jau sutvarky

U Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjtnasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo -pleiskanų,* 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaįkins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 1
I nų atsinaujinimo. I

RUFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. I
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 1 

j RUFFLES, jei turite pleiskanų. - I
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi |
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: > į
♦►——•F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York —

šviesą Ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THEBRIDGEPORTELECTRICCO, Ine.

A, BARTKUS, Prn.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. ChlcafO, ŪL

LIBERTY BONDS
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- P A C H 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /u S ITH

J. G. SACKHEIM & CO.Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—• 
Utarninkais, Ketvertais 
fr Subatomis t—f

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo4 Sta.

ti. Suvažiavime dalyvauja 46 
delegatai, atstovaujantįs 10 kuo
pų.

9. Suvažiavime dalyvauja se
kami delegatai:

a) 194 kp., Cicero, III.—P. 
Stanislo vaitis, J. Klimas, A. 
G ropštis.

b) 63 kp., Burnside, Chicago. 
— K. Ambrožiunas, P. Pivoriū
nas, A. Maželiauskas.

c) 139 kp., Roseland, Chica
go,—D. Saikus, Z. Kltbicne, P. 
Petronis, M. Gražis, P. Babelis, 
A. Karaliūnas, J. Kiaušas, J. Ber 
notas, P. Apolskis, P. Kisielius, 
Laiber, Bučius ir Urbanavičius.

d) 289 kp., Harvey, III.,—K. 
Kazanauskas, A. Skirsmantas, 

S. Venskus, J. Ižbickis.
e) 129 kp., Chicago,—P. Ak

stinas, J. Stankulis, K. Krasau
skas.

f) 55 kp., West Pūliniai),— 
A. Statkus, S. Lekavičių, K. Mak 
siimivičia.

g) 36 kp., Chicago,—A. Sta
niulis, A. žalauskas.

h) 109 kp., Chicago.—P. Es- 
brednis, J. Juška, A. Paunks
nis.

i) 208 kp.—F. Poškiene.
j) 89 kp., Kast Cliicago, Ind. 

—J. Kudirka.
10. Įnešta, kad S. L. A. H 

apskr. surengtų S. L. A. savai
tę. Po trumpo apkalbėjimo 
atidėta sekamam suvažiavimui.

11. 289 kp. delegatai skun
džiasi, kad nominuojant kan
didatus į pildomųjų tarybų 289 
kp. paduotieji balsai į sekreto
riaus vietų, tapo visai išmesti. 
Nutarta, kad S. L. A. II apskr. 
valdyba užklaustų pildomųjų 
tarybų kodėl ta/ip yra daroma.

12. 129| kp. ir 289 kp. delega
tai skundžiasi, kad negali gau
ti iš centro S. L. A. konstituci
jų, kas apsunkina prirašinėji
mų naujų narių j S. L. A. Tas 
taipgi pavesta S. L. A. II apskr. 
valdybai užklausti kodėl vic- 

iioms kuopoms konstitucijų pn 
siunčiama kiek reikia, o kitoms 
visai nesiunčiania ir pareikalau
ti, kad pildomoji taryba neskir
stytų kuopas į ištikimas ir ne
ištikimas.

13. Apkalbant kandidatus į 
S. L. A. pildomųjų tarybų, kurie 
jų butų tinkamesnių i s, suvažia
vimas atrado sekamus kandida
tus tinkamiausiais ir per dele
gatus pataria kuopų nariams už 
juos balsuoti:

į prezidentus-—T. Baltrušai
tienė;

į vice prezidentus, nesant de
legatų, kurie pažintų kandida
tus, palikta kuopų valiai;

į sekretorius—T. Dundulis;
į iždininkus—K. Varašius;
į iždo globėjus—J. M. Danie

lius ir M. A. Raginskas.
Visus delegatai rekomendavo 

vienbalsiai.
Į daktarus-kvolėjus Dr. A. L. 

Graičunas patartas 45 balsais, 
o Dr. F. Matulaitis 1 balsu.

14. Duotas patarimas S. L. A. 
II apskr. kuopoms, kad jos 
įneštų S. L. A. seimu!, jog pil
domosios tarybos narys išbu
vęs dvi tarnystes, t. y. du sy
kius ix> du metus, trečiąja) ne
begalėtų statyti savo kandida
tūros. Patarimas priimtas vien
balsiai.

15. Duotas patarimas kuo
poms, kad jos iš tarpo savo na
rių išrinktų tinkamus narius į 
įvairias S. L. A. seime renka
mas komisijas ir tuos narius 
rekomenduotų seimui.

16. S. L. A. II apskr. duoda 
patarimų S. L. A. seimui, kad 
'Tėvynėje” butų talpinamas 
Sveikatos skyrius.

17. Atsilankius S. L. A. II 
apskr. orgalrzatoriiii K. Devei- 
kiui, pareikalauta išduoti rapor
tų. Iš raporto pasirodė, kad 
organizatorius dar nieko nevei
kė.

18. Sekam? S. L. A. II apskr. 
suvažiavimų nutarta laikyti Ci
cero, III.

Susirinkimas užsidarė 6:30 
vai. vak. Rašt. K. Kalnietis. 

J. Kikulski pašautas.
Skerdyklų darbininkų vadovas 
pašautas nežinomų užpuolikų.

Panedelio naktį, apie 11:30 
v., arti savo namų 2640 N. Cen
tral Park Avė., tapo sumuštas 
ir galbūt mirtinai pašautas sker 
dyklų darbininkų organizato
rius .John Kikulski.

Vakare jis kalbėjo Columbia 
svetainėj, ant Town of Lake ir 
ai kėliais draugais sugrįžo na
mo. Ten pasikalbėjus, jis savo 
draugus pavežėjo, o paskui nu
vežė savo automobilių į gara
žų. Einant iš garažo namo, 
prie jo privažiavo Vinį taksika- 
bas, iš kurio iššoko du žmones. 
Vienas jų smogė Kikulskiui bi
liardine hole į galvų, o ki
tas paleido du šuviii, vienas ku
rių pervėrė Kikulskiui inkstus. 
Sužeistąjį nuvežta į ligonbutį, 
kur tuojaus tapo padaryta ope
racija, bet abejojama ar K kni
skis pasveiks.

Kas jį pašovė dar nežinia. 
Automobilio šoferis tapo areš
tuotas, bet perklausinėjus jį pa
leista.

Jau nuo tūlo laiko tarp sker
dyklų darbininkų buvo frakci
nių kivirčių. Didžiumos frak
cijų vadovavo Kikulskis, o ma
žumos—John W. Johnstone ir 
Murphy. Tarp tų dviejų frakci
jų buvo didėlių kivirčių, vieni 
kilus kalt/no ir tie ginčai pasic-

kė net Chicagos Darbo Federa
cijų, kuri pradėjo tardymus Ki- 
kulskio ir Johnstone veikimų.

Tūli laikraščiai rašo, kad ne- 
įsenai Johnstone šalininkai net 
apšaudę Kikulskio frakcijos su
sirinkimų.

Tūli mano, kad pasikėsini
mas ant Kikulskio gyvasties ir 

čų. Kikulskis jautęs, kad ren
giamas yra pasikėsinimas, todėl1, 
visuomet vaigščiojęs apsigink- Į 
lavęs. Jis net apie pasikėsini
mų užsiminęs ir savo drau
gą m s. Kada Kikulskį pašauta 
ir kol dar jis neteko sąmones, 
paklaustas, ar jis nežinąs kas jį 
pašovė, jis atsakė, kad nežinąs,1 
bet manus, kati tai bus pačių! 
Johnstone ir Murphy ar jų ša
lininkų darbas.

Kitokios nuomonės apie pašo- 
vinią Kikulskio laikosi Chica-i 
gos Darbo Federacijos preziden 
tas John Fitzpatrick. Jis neina-! 
no, kad pasikėsinimo priežas- ‘ 
tini butų buvę nesutikimai 
tarp skerdyklų darbininkų uni
jų, bet visai kiltos priežastįs. Ko-| 
kias priežastis jis mena, jis at-' 
sisakė laikraštininkams pasaky- 

Kai kam ginčai unijose ir. 
tari) unijų yra labai naudingi.' 
Dagi net milionai dolerių išlei-1 
džiama, kad sukėlus tokius ne
sutikimus. Kad sukančius to- i 
kius nesu tikimasi ir suardžius 
unijas, pernai net rasinės riau
šes tapo sukeltos.

Kol darbininkai tarp savęs
kovoja, jie negali būti tvirtais ir 
neturi laiko kovoti su savo ben
dru priešu. Šaudytojai tada 
gali ramiai ilsčties, ar dar la
biau stiprinti silpnesnes pozici
jas, kur jie buvo pralaimėję. 
Gal ir Kikulskis yra auka kapi
talistų sumokslo sukčlti dar di
desnius nesutikimus tarp uni
jų, nes dabar, beabejonės, sa- 
vytarpinė kova tarp darbinin
kų dar labiau pasididins, paaš
trės. O kapitalistams to tik ir 
reikia.

Kikulskis yra vedęs ir turi 
penkis vaikus.

MIESTO DARBININKAI VĖL 
GRĄSINA STREIKU.

5,100 darbininkų streikas gal 
šiandie prasidės.

Miesto darbininkai vėl neri
mauja. Prižadėjus miesto ta
rybai pakelti algas, jie buvo 
kiek aprimę, bet to prižado nc- 
išpildžius, nerimavimas alsinau 
jino.

Jau keletas dienų atgal 5,100 
miesto darbininkų—gatvių va
lytojų, šiukšlių išvežiotųjų, gat
vių ir šviesų taisytojų,—-padavė 
viešųjų darbų komisionieriui 
Burkhardt reikalavimų pakelti 
algas, bet nesulaukę atsakymo, 
pranešė, kad’ jie sustreikuos 
kaip pereitų naktį.

Ko misionierius sako, kad jis 
neturįs teisės pakelti algos, nes 
lai esąs miesto tarybos finansų 
komisijos dalykas. Finansų ko
misija sako, kad tai yra daly
kas arbitracijos tarybos. Taryba 
sako, kad ir ji nieko negalinti 
veikti. Taip ir nesiranda kas 
galėtų tų dalykų išrišti.

Gal kada darbininkai sustrei
kuos, atsiras ir kas galėtų algų 
klausimų rišti.

Dar neranda teisėjų.
W«****f^

Komunlistų darbieclų byla

iš Širdies
James Allen 

St. Biežis.

TURINYS:
1. širdis ir gyvenimas.
2. Proto pobūdis ir pajiega.
3. Proto pasidarymas.
4. Darymas ir žinojimas.
5. Pirmi žingsniai į augštesnį gyveninių.
6. Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės.
7. Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa
kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimą.

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą ir 
skurdą. Blogas paprotys nutraukia žmogų į 
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybė 
gerų ir blogų papročių.

šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėti. 53 puslapiai.

Knygelės kaina tik 15 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

ketvirtas šimtas pašauktųjų bū
ti teisėjais, yra perklausinėjami. 
Bet tik dar du tapo kol-kas pri
imti abiejų pusių. Bet ir tie 
du dar gali būti pašalintais. 
Taip kad ištikrųjų dar nė vie
no teisėjo nėra.

žmogžudystė už merginą.

Du vaikinai, Charles Micka, 
2220 S. St. Louis Avė. ir John 
Dozouska, 1031 W. 20 St. (lie
tuviai?) mylėję vienų merginų 
—Mario Sclnvciger, 2331 Nel- 
son St. Kada toji pasižadėjo te
kėti už Mickos, Dozouska nusi
tarė atkeršyti ir nuėjęs pas 
Mickų jį nušovė. Dabar Dozou- 
sik:4 suimtus, suimta ir mergina, 
kuri laikoma kaipo liudytoja.

Vyrėję ir patarnautojų streikas.

Nežiūrint daugelio viešbučių 
išgautų injunCtionų, vyrėjų .ir 
patarnautojų streikas tęsiasi vi
su smarkumu ir darbininkai lai 
kosi vienybės. Kada streikas kį- 
lo, prie streiko prisidėjo daug 
neorganizuotų darbininkų. Da
bar jie skubiai rašosi į unijų. 
Keli viešbučiai jau nusileido ir 
pripažino unijų.

Plėšikai užmušė.

Arnold Wd:lnroth, 5621 Cahi- 
met Avė. užpuolė du plėšikai, 
kurie revolverių rankenomis 
perlskėlė jafin galvų. Ant ryto
jaus jis mįirė. Dabar policija 
suėmė du nužiūrimus žmones.

Vis reikalauja biblijos 
mokyklose.

Prolestoniškosios bažnyčios 
vis nesiliauja spirties, kad viso
se viešose mokyklose butų įves
tos biblijos pamokos. JosĮ nori, 
kad apie tai pravestų įstatymų 
valstijos konstituanta. Tuo tik-

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir, FrankJin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir Stale, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Burcn ir FrankJin, NW 
Van Buren ir Wells. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. SW
Harrison ir Wabash, NW
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.
SOUTH SIDE 

Agentūros:
J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcwski, 3121 Lime St.
Wladis, 2801 Union Avė.
Svagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė.
SVelrtis, 3416 Wallace St.
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Elfierald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35lh PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SW
Halsted ir 12lh, NE 
121h ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwcll, ŠE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18lh. ŠW
Halsted ir Archer, NW
Halsted ir 31st. NW
Halsted ir 35th. NW
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47lh, SW ir NE
Halsted ir 51st, SE
Wentworlh ir 35th. SE
Wcntwotrh ir 47th, ŠW
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jcnurich, 2023 Grecnwich St, 
J. Stropus, 1656 Wabansia lAve.

tolų, rašo rezoliucijas ir rcika-t 
lavintus ir siunčia savo delega
cijas pas konstituantos narius. 
Labiausiai darbuojasi lame da
lyke metodistai, presbiterionai 
ir baptistai. Pereitų ncdeldie- 
nį keletas tokių bažnyčių, žino
ma, paragintų kunigų, irgi pri-

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 80. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomist 9 iki 1 po pietų
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egsaninaoja Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namų, lotą ar
ba tarną ir padirbu visokius 
Legaliikus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
«*lygų*
West Side ofisas atdarąs vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street
Cor. Leavitt TeL Canal 2552.

Tel. Yards 36541
Mrs. A. Michniewich I

AKUŠERKA
Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pąnnfiilva-1 
nijos hospital&J 
se, Pasekmin- ' 
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose i 

moterims ir 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 206.

NUSTATAU STYGAS, Taisau Pi~ 
janus, Player-Pijanus ir Vargonus. 
Darbą gvarantuoju.

M. F. MILLUCK,
4943 Grand Blvd. Chicago, III. 

Phone: Kenvvood 2481.

DR. VAITUSH, O. D.
_ C Lietuvis Akių 

ĮgįįjįĮ Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avę.
Phone Drover 9660.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dienų Iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vaL 
vakar*. Nedėliomis iki 6 v, vakar*.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chicago. HLprasidėjo savaitę atgal ir jau siu jos turi išrinkę savo komi-J ėmlč tokias rezoliucijas.

BY BAKER
W£UL HOVV'P YA EVE8 
ACCOMPLlSH SUCH A

QQ YOU MEAN TAT6LU 
ME.YA SAVEP A6IR.U 41 
F KO M PROVVNIN’Į

WELL SH6 VVASHEP
HCRfELF A5HORE.'

VVELC WHAT 
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TIME,ANP I TRROV HEfl 
PUT A CAKE OF SOAP-.
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Sereda, Gegužės 19 d., 19206

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALŽEMEPranešimai VYRŲ VYRŲMOTERŲ

RENGKIS PAVASARIUI Avė.

Avė.Pirk lotą arba mažą ūkę
RAKANDAI st.

st.

st.

REIKIA

Paj ieškojimai
REIKIA er C. O.ASMENŲ JIEšKOJIMAl

REIKIA
STORAGE III.

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pict.

K.

R EIKI A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ A.

PUIKIOS FARMOS ILI

UŽLAIKYMO KAINA

pi-

JIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ir

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAIMERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Samdos ofisas atdaras 1
PARDAVIMUIvisą dieną. 2.

Kreipties: 4500 Fillmorc St.

Westermi
Electric

REIKIA
o

NAMAI-ŽEMĖ48th Avė. ir W. 22nd St.

prie

Avė.

.1.
J.

PARSIDUODA groserių ir saldainių 
krautuve. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus; prie pat mokyklos ir bažnyčios. 
Pardavimo priežastis patirsite ant vie
tos.

REIKIA
DISHVVASHERIŲ 

IR YARDMENŲ
310 E. 43rd Street.

ki- 
že-

REIKIA pakuotojų pakavimui į 
skrynias ir keliavimo maišus. 

755 West Polks St.

REIKIA
PATYRUSIO VEITERIO AR 

VEITERKOS
W. JUCIUS, 

3305 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, 3 
krėslai, geroj vietoj, pigi renda tik 15 
dol. į mėnesį. Turiu parduoti šią sa
vaitę, išvažiuoju į kitą miestą.
4934% So. Ashland Avė. Chicago, III.

DRAUGYSTfiS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.

REIKIA BARBERIO, 
Gera mokestis.

B. SODAUSKIS, 
611 E. Lincoln Highvvay, 

DeKalb, III.

REIKIA 
Upholsterių 
Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS. 

832 Maxwell St.

REIKIA pečkurio $85, kambaris 
valgis. Klausti Chief Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51st and Comell Avės.

PARSIDUODA geras pečius, gazu 
ir anglimis kurianamas “Combina 
tion”. Parduodama pigiai. Klausti: 
Janitoriaus— antros lubos.

729 W. 18th St.

PARSIDUODA trokas 2% tono. Ge
ri tajeriai beveik nauji ir Fordas. Par
davimo priežastis išvažiuoju į Lietuva.

WM. DOMBRAUSKAS, 
817 W. 34 St

B. DIRMEIKIS,
3222 Auburn Avė., Chjcago, III.

REIKALINGAS vienam vaikinui 
geras, šviesus kambaris su valgiu ar
ba be valgio. Atsišaukite greitai.

B. BANDŽIUS, 
3422 So. Emerald Avė. Chicago, III.

REIKIA moterų sortavimui naujų 
regsų. Gera alga.

VVESTERN LEATHER DRAPERY 
COMPANY,

618 So. C anai St., Phone West 2118.

REIKIA
Vyrų darbui serap Iron Yarde. 

ALTON IRON & METAL CO., 
2122 So. Loomis St.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Gera mokestis, geras kambaris.

F. THERIEN,
6226 Harper Avė., iš užpakalio,

PARDAVIMUI farma 40 ak
rų, su gyvuliais ir budinkais. Netoli 
yra miestelis Corridon, Mo.

L. KIBARTAS, 
1217 N. 9th St. East St. Louis, III.

miestus prisiunčiame pi 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

LEIBERIŲ REIKIA Nuolatiniam 
darbui dūdų (pipe) dirbykloje. 
Ateikite pasirengę darbui.

1388 W. 22nd St.

REIKIA Leiberių, 8 vai. diena, 
7 dienos į savaitę; 53c į valandą. Nuo
lat darbas. Kreipties:

5844 So. Throop St.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTfiS 

Valdyba 1920 m.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
PARSIDUODA RESTAURANAS. 

Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

ALEX BUTAKES,
954 W. Van Buren St.

LSS. 158 kp. susirinkimas įvyks 
seredoj, geg. 19 d., 8 vai. vak. F. S. 
bute, 1256 So. Albany Avė. Draugai 
ir draugės prašomi atsilankyti, nes y- 
ra daug svarbių reikalų.

Rašt. John Bogdyšenko.

A.M.C. and B. W. of N. A. Lietu
vių skyriaus 257 laikys labai svarbų 
susirinkimą ketverge, geg. 20 d., 8 v. 
vak. p. J. J. Ežerskio svet., 4600 So. 
Paulina St. Bus svarstoma apie rei
kalavimą vieną dolerį dienoje daugiau 
užmokesnio. Visi dirbanti gyvulių 
skerdyklose privalote dalyvauti šiame 
susirinkime ir išreikšti savo nuomonę.

— J. P. Parkauskas.

Didelis gegužinis piknikas Lietuvių 
Janitorių Vyrų ir Moterų ftiš Kliubo 
įvyks nedėlioję, geg. 23 d. G. M. 
Chemausko darže, Lyons, III. Meldžia
me Lietuvių ir lietuvaičių skaitlingai 
atsilankyti. Kvieča Rengėjai.

PAJIEŠKAU brolio Juozo Navicko 
iš Naukaimio, Šimkaičių vai. Raseinių 
apskr., Jis gyveno Pensylvanijos val
stijoje. Meldžiu jo paties ar kas jį ži
no pranešti adresu.

PETRONfiLC POCIENfi, 
3310 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Benedikto Gavėnavi- 
Čiaus ir Juozapo Banio iš Svėdasų 
miestelio, Ukmergės apskr. Meldžiu 
atsišaukti adnpsu:

JUOZAPAS MATULEVIČIUS, . 
4544 Wentworth Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos Samsonaitės iš 
Ramygalos miestelio, Panevėžio apskr. 
Ji gyvena Chicagoj, kame tai apie 18 
gatvę. Meldžiu atsišaukti.

ANTANINA BALTRUNAITfi, 
4544 Wentworth Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo seserų Julijonos 
Siamas ir Marijonos Valečukas ir pus
seserės Agotos Maikas; jos visos gy
vena Montreal, Canada. Meldžiu jų at
siliepti arba žinančių apie jas praneš
ti adresu:

KAZIMIERAS KUCINAS, 
315 W. 3rd St., Duluth, Minn.

PAJIEŠKAU giminaičių Jono Var
niams ir Juozo Rekašiaus; paeina iš 
Pajūrio, Tauragės apskr., Gyvena a- 
bu Chicagoje. Meldžiu jų atsišaukti 
šiuo adresu: 

VLADAS NOREIKA,
1006 So. Adams St., Peoria, III.

REIKIA
COIL WINDERIŲ

kurios susikalba angliškai ir yra 
nesenesnės 30 m. amžiaus. Dal
bas lengvas ir švarus. Sąlygos 
geriausios šiame mieste. Laike 
mokinimosi bus mokama 39c į 
valandą; uždirbdamos pirmą są- 
vaitę $19.47. Kiekviena apreitor- 
ka abelnai uždirba $25 į savaitę.

Patyrusios apreitorkos pada
ro $30 iki $40 į savaitę.

PATYRUSIŲ 
OFF PRESERIŲ

REIKIA
Moteriškų prie Saločių. 
Patyrusioms gera 
mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties: 
SPOEHR’S 

179 N. Michigan

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

abelnam darbui kepykloje. Paty
rimo nereikia. Gera mokestis. 
Darbas dienomis .

Kreipties:
1107 West Congress St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

Abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.
Naktimis dalbas.
MOODY & WATERS
1107 VV. Congress St.

Cloak ir Millinery salesvvomen. 
Velytina lenkės ar lietuvės 
Augščiausia mokestis. 
Nuolat darbas apvalį metą.

B. B. BURROVVS 
4742 So. Ashland Avė, 

Drover 1859

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus į Naujie
nų ofisą.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18tb St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA 
IJ^IRERIŲ

Vidaus darbui dirbykloje. 
.Gera mokestis ir bonus.
Nuolat darbas.

HEPPERS — NELSON 
BOOFING CO.,

FULL DRESS COATŲ 
ir 

OVERCOATŲ

HART SCHAFFNER & MARX, 
4512 West 22nd Street

REIKALINGAS Darbininkas prie 
balnojimo arklių; gera mokestis ir rui
mai. Darbas ant visados.

STADMAN SADDLE HORSE 
LIVERY,

4129 Emerald Avė.

REIKIA 
Tvirtų vyrų prie darbo cold 

Storage.
UNITED STATES COLD 

STORAGE CO., 
2101 W. 39th St.

Vyrų ir vaikinų mašinų dirbyk- 
klai. Patyrimo nereikia, bet turi 
būti pastovus. Gera mokestis pa
stoviam ir sąžiningam darbinin
kui.

REX MACIIINE CO
3201 Shields Avė.

REIKIA 
Darbininkų prie Punch Presso. 
Darbas ūždavo ir bonus.

Geros darbo sąlygos.
D. C. HUGHES & CO. 

4642 Ravenswood Avė.

REIKIA 
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA 
GEAR CUTTERIŲ

Vyrų apsipažinusių su darbu arba 
galinčių nustatyti eutting mašinas 
dėl spur arba bevel gearų. Nuolat 
darbas. Kreipties 8:10 vai. ryto.

ALBAUCH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA
Cabinet makerių 

prie taisymo rakandų.
Kreipties: 

GLABMAN BROS. 
832 Maxwell St.

REIKIA vyro abelnam darbui po
pierinių atmatų dirbykloje. Taipgi 
vežikas prie vežimo ir pagelbininkas. 
Gera mokestis mokama.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 W. Taylor St., cor. Desplaines St.

100 karų carpenterių, 
Patyrusių ant Freightų.

Kreipties:
ROCK ISLAND LINES 

124th St. Shops 
124th St. ir Ashland Avė.

Blue Island.

REIKIA
Vyrų darbui serap iron yarde. 
$35 į savaitę. Taipgi vežiko 
prie vežimo.

711 W. 15th Place.

REIKIA 
MERGAIČIŲ

Vyniojimui sviesto.
Gera mokestis pradžiai.
Pakilimas. Kreiptis.

BLUE VALLEY CREAMERY 
COMPANY, 

700 So. Clinton St.

Sausage makerių, stufferių ir 
tvvisterių ir leiberių.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

REIKIA
Vieno dienai, kito nakčiai peč- 
kuros su Engineer License.

Kreipties: 
MID-STATES GUMMED 

PAPER CO., 
25th ir South Robey.

REIKIA 
LEIBERIŲ

JAS. B. CLOW & SONS, 
534 Franklin St.

REIKIA 
LEIBERIŲ 

Nuolat darbas. 
Gera mokestis.' 
Kreipties tuoj

FULTON SAW WORKS, 
52nd Avė. ir 22nd St. 
Cicero, III.

PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 
.ransferuojamas. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinį, 
5 žmonėms.

E. ADOMAITIS, 
3329 So. Auburn Avė., Chicago.

Phone Yards 879.

PARSIDUODA Pirmos Klesos sku- 
ykla labai pigiai: 3 krėslai, maudynė, 
lizniavoj ir puikioj vietoj. Nuo senai 

apgyventa lietuviais ir kitų tautų. No
rintis pirkti atsišaukite į Naujienas 
No. 92.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARSIDUODA barzdaskutykla. Pir
tis apačioj. Gera proga lietuviui, kuris 
vartoja rusų kalbą. Guli padaryti ge
rą biznį. Kreipties:

M. TITIŠKIS,
1109 Madison St., Gary, Ind.

PARDAVIMUI bekernė (kepykla), 
olselis ir dalimis pardavimas. Pardavi
mo priežasctis — mirtis. Biznis neša 
$1800 j savatę. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite į Naujienas pažymint 
numerį 93.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, su vi
somis maišnomis ir prosais. Viskas 
varoma elektrikos pajiega. Biznis iš
dirbtas per 9 metus. Kas nori pirkti 
gali padirbti kokį laiką, pamatys kaip 
biznis eina. Atsišaukit į Naujienas 
pažymint num. 94.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamą.

'urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
‘ ‘ ‘ D.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės uvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne- 
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime sa\o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mohcnlš- 
Virusių tr *ų šmotų parloto rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. • Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-VVest Sample Furn. Storame, 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

TfiMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertes. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

PARSIDUODA beveik nauji Ra
kandai, 3 savaitės kaip pirkti. Po
draug išnuomuojama ir kambariai. 
Parduosiu už pusę kainos. Matyti va
karais po 5 vai.

5018 So. Wentworth Avė.

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo į ki
tą miestą, parduoda labai pigiai ra
kandus — (forntiure)) Puikus sekly
čios setas, cerpetas, phonograph, ko
modos ir valgomojo kambario setas. 
Kam reikalingi rakandai nepraleiskite 
progos. Matyt galima kas dieną iki 

9. vai. vakare, apart Nedėldnenio.
2912 W. 40th PI., 1-mos lubos. 
■■ ......... .......——■■■------------------------ įjįhjb

PARDAVIMUI mūrinis namas, bar- 
nė, ir 2 akrų žemės. Labai gera vie
ta bučemei ir grosernei.

M. DARGIS
173 Leitrupt Avė.,

E. Hazel Cryst, III.

ATIDAI VISŲ!
PARSIDUODA vištų farma Chica- 

gos priemiestyj labai pigiai; nauja 
stuba, bamė, 4 karvės, 2 arkliai; viš
tų, ančių ir kitų gyvulių ir paukščių 
galite pirkti atskirai nuo farmos.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS, 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI:
3152 Emerald Avenue
7-nių kambarių namelis
šiltas vanduo, šildoma daržinė 
$2,300.

BACON & THAYER, 
700 West 69th St.
Phone — Wentworth 2422.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook Connty Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
% akro ..................................... $275
% akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko Čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
rnos. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina j upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kunus įneš parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. LSI h St. Chicago, 

Phone Canal 6296

GERAS MŪRINIS NAMAS 
Raudonų plytų, 4 augščių, 7 familijų, 
maudynės ir privatos. Rendos atneša 
$1200 į metus. Namas randasi po No. 
722 W. 18th Street, prieš Lietuvių 
Apveizdos Dievo Parapijos Bažnyčią. 
Kaina $9999. Namas yra vertas daug 
daugiau. Parduosime ant lengvų išly
gų.
Federal Land Agency & Loan Co., 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

PARSIDUODA 80 akrų farma su 
visais puikiais budinkais, 10 akrų sod
nas , puikus žuvų prūdas; arti prie 
mokyklos, prie gero kelio; 3 mailės 
nuo puikaus miestelio, žemė geriau
sia dėl visokių javų. Kaina $6,400.

104 akrų farma, geriausia žemė, bu- 
dinkai sudegę, bet yra daug materio- 
lo ant vietos ir galima greitai ir 
giai pastatyti kitus butlinkus. 
Kaina $4,370.

159 akrai, 7 kambarių namas ir 
ti visi geriausi budinkai, geriausi 
mė ir visa lygi; puiki farma; kaina 
tik $60 už akrą.

40 akrų farma, su gerais budin
kais gera žemė; puikioj vietoj, kaina 
$2,200.

Platesnių žinių kaslink minėtų far- 
mų kreipties pas:

S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted St., Chicago,

EXTRA. Kas nori mainyti ant ru
siškų pinigų namą arba mažą farmą; 
gera proga važiuojančiam į Lietuvą ir 
norinčiam mainyti namą arba mažą 
farmą netoli Chicagos. Atsišaukite 
tuojaus.

PETER GERLIKAS,
942 W. 34 St., Chicago, III.
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MA5TER 
5Y5TEM LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 

DO, MELROSE, PARK. 
Vaidyba 1920 metama.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo būdu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo, designing ir siuvime 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši 
nos varomos elektros Jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku 
riuo laiku, diena ar vakarais, pasi 
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios rnadu knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOl
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madisoa, 
1851 N. Wella St

137 Mokyklos Jungi. VslstiJoas. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti sinti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Waahington Street 

Mlkinamn dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus

Mokinama: angliškos ir lietuvi* 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, typewriting, pir 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 rytu 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
Iki Ki \ ji.iiulaL
1106 80. HALSTED ST„ CHICAGO

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-ST£S 
VALDYBA 1920 METAMS. 

Pirmininkas'Juozapas Buto, 
3131 So. Emerald 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

Nut. Rašt., Kaz. Dcmereckis,
3327 So. Wallace 

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis. 
2018 So. Peoria

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

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

Kasierius, Antanas Antanaitis, 
819 W.' 35th St. 

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union Avė. 

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

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

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

Kasierius, J. Mazelauskas, 
3259 So. Union Avė.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KI\ 
Valdyba 1920 metams.

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

12248 Emerald Avė.
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union Avė.
Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
Riepšas, iždo glob., 

12048 Union Avė.
Mikalauskas, iždo gi., 

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

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

12143 Green St.

DRAUGYSTfiS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

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

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nu
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina St.
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,

4435 So AVood St.
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

3259 So. Union Avė.
Finansų Rašt., S. Stankus,

6418 So. Justin St.
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Mclrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Mclrose Park, 111. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
13i)0 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškur. Kazakauskas,

Box 681, Mcliose Park, III. 
Kasierius FranciŠkus Lapinskas, \ 

Box 1109, Melrose Park, III. 
Kasos globėjas Myk. ZankeviČia, 

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

Box 514, Mclrose Park, III.
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Bqx 1116, Mclrose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1404 So. 48th Ct., Cicero, 111.

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

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 

Telefonas Van Buren 3005 
Stcp. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

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

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

Pirm. Ant. Margevičia, 
1923 S. Union Avė. 

Padėj. Juoz. Valanliejus,
619 Wcst 14th Place. 

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

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber St.

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globojai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

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




