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New Yorko socialistai ir vėl pašalinti
-  I“ —’—------------------------- ■——   . ■ , ' ■ .. —=—-—■

Valstijos legislatura išmetė 
tris socialistus

Japonija didina kariuome
nę Korėjoje

Vrangelis suėmė 2,000 bolševikų
NEW YORKO SOCIALISTAI 

IR VĖL PAŠALINTI.

Valstijos legislatura išmetė tris 
socialistus as*emblymenus.

NEW YORK, rūgs. 22. — 
Valstijos legislatura devynias
dešimta balsais prieš keturias- 
dešimts penkis šiąnakt ir vėl 
pašalino tris socialistus assem- 
blymenus, kuriuos ji buvo pa
šalinus praeitą žiemą, bet kurie 
ir vėl buvo išrinkti nepapras
taisiais rinkimais praeitą sąvai- 
tę.

Pašalinta šie assemblymenai 
Louis Waldman, Charles Solo- 
mon ir August Claessens.

Visi pašalintieji) socialistai 
assemblymenai kaltinta — kaip 
ir aną kartą — dėl nclojalingu- 
mo.

Kiti du assemblymenai, Sa- 
muel A. l)e VVitt ir Samuel Orr, 
didžiuma balsų nutarta palikti, j 

ALBANY, N. Y., rūgs. 21. — ! 

legislaturai pasiūlyta rezoliuci- ' 
ja, kuri reikalauja, kad butų 
išmesta tie penki socialistai 
assemblymenai, kurie pereitą 
žiemą jau buvo išmesti, bet ku- , 
riuos New Yorko piliečiai-bal- 
suotojai ir vėl išrinko.

Rezoliucija tuoj atiduota le- 
gislaturos teisių komisijai, ku- Į 
ri neužilgio ją grąžino — ši . 
kartą be jokios savo rekomen
dacijos.
šiandie po pietų toji rezoliuci- 1 

ja pradėta svarstyti. Kokių tas 
svarstymas duos pasekmių, dar 
pa matysime.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept 22, 1920
as required. by the act of Oct. G, 1917 
JAPONIJA DIDINA KARIUO

MENĘ? KAREJOJ.

Prisibijo korėjiečių sukilimo.

TOKIO, nigs. 22. — Vietos 
laikraščių žiniomis, Japonijos 
transportas, grįžtąs iš Siberijos 
su kariuomene, dalį jos išsodi
no Korėjoj. Tai dėlto, kad sus
tiprinus tenai esantį garnizoną 
ir tinkamai atremus augantį gy
ventojuose neramumą.

■S
S*

Teisia politinius nusižengėlius.
I 

SEOUL, Korėja, rūgs. 21.
Kaltinamųjų dėl sumokslinin- ; 
kavinio už Korėjos nepriklau
somybę byla, kuri — remian- 
lies technikinėmis kliūtimis — 
tapo išmesta iš žemesniojo teis
mo, dabar ir vėl atnaujinta ape
liacijų teisme.

Senule tvarka išlaikoma. Val- 
dininkai lėčiau prisipažįsta, 
kad esama ytin stipraus bruzdė
jimo šiaurinėj ip pietinėj Phy- , 
ongyong provincijos apskrity
se. _________________ Į

ORAS
___ __ «

Cliicagoj ir apielinkėse. — 
Gal bus lietaus; truputį vėsiau.
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Rusų-Lenkų Taikos Konferencija Rygoj

True translation file<l \vith the post- 
master at Chicago, 111., Sent 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VRANGELIS SUĖMĖ 2,000 
BOLŠEVIKŲ.

Stato pavojun Aleksandrovską.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
22. Gautomis iš Krymo ži
niomis. pastarasai generolo 
Vrangelio kavalerijos puolimas 
prieš bolševikus suteikė jam 
(Vrangeliui) vertingų strategi
nių pozicijų. Taipjau suimta 
daugiau kaip du tūkstančiai be
laisvių ir nemaža ištekliaus. I

Pietų Rusijos kavalerija, 
skubiu pasimojimu, bolševikus 
užklupo visai netikėtai ir užė
mė Petropavlovsk geležinkelio 
kryžkelį, o kartu ir Oriancho- 
vo miestą.

Generolo Vrangelio kariuo
menė stato pavojun Aleksan- į 
drovsko miestą, esantį prie 
Dniepr upės, apie deviniasde- 
šimts mylių nuo Azovo juros.

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Sept 22, 1920 

i as required by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA NORINTI TAIKOS 
SU RUSIJA.

BERLINAS, rugš.22. — Ang
lija nori taikos su sovietų Ru
sija, ir tai dėl sekamų divejų 
priežasčių:

Pirma, kadangi to reikalauja 
Anglijos darbininkai ir jos biz
nio žmones, o civilinis karas 
Irlandijoj dar oją (taiką) pa
genda ifj a ma.

Antra, kadangi Anglijos po
zicija artimuosiuose rytuose ir 
Indijoj yra statoma pavojun.

Tai yra diagnosis tos padė
ties, kuri nūdien susikurusi 1
tarp Rusijos ir Anglijos, kaip 
kad ją pristatė Rusijos sovietų 

i darbuotojas,/Leonas Kamenev, 
kuris dajxtr grįžta Maskvon, 

‘kad gavus asmeninių instrukcL 
jų—po ytin triukšmingos kar
jeros Londone.

FORDAS NUMAŽINO KAINAS 
AUTOMOBILIAMS.

Nenorįs būt profitieriu.

DETROIT, nigs. 22. — Pas- 
kilbusis automobilių fabriki- 

ninkas, Henry Ford, vakar pas
kelbė, kad jisai numažina kai
nas automobiliams — nuo 14 
ligi 31 nuoš. Savo paskelbime 
Fordas sakosi, kad jis nenori 
būt profitieriu.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KA
REIVIAI SERGSTI BALSAVI

MO URNAS.

SALVADAR, nigs. 22. čia 
gauta žinių, kad Nicaragua 
respublikoj, kur dabar xeina 
respublikos prezidento rinki
mai, balsavimo urnas sėrgėti 
pristatyta Jungtinių Valstijų 
jurininkai. /

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept 22, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

Padėtis Italijoj
ITALIJOS DARBININKAI ATI

DEDA NACIONALIZACIJOS 
REIKALAVIMĄ.

Palieka jį paskesniam laikui; 
reikalauja tik kontrolės.

W. N. EWER’O 
Londoniškio Federuotosios Presos ir 
Naujienų korespondento kablegrama.

LONDONAS, rūgs. 20. — 
London Daily Herald Rymo ko
respondentas paduoda smulk
menas ilgo Nacionalinės Vei
kiamosios Tarybos su Italijos 
premieru Giolitti pasikalbėji
mo, įvykusio jo pakvietimu 
Turino, kur metalo dirbtuvės 
yra sovietų rankose.

Kaip išdėsto tarybos išleis
tas manifestas, tikslas kovos 
ten yra iškovoti unijai abso- 
liutės kontrolės' visose metalo 
dirbtuvėse, įgyti unijoms teisės 
tyrinėti sąlygas produkcijos ir 
nustatyti algas bei darbo valan
das visose industrijose.

Darbininkai sutinka, kad na
cionalizavimo klausimas pasi
liktų išspręsti paskiau. Rot 
tarp eilinių darbininkų auga 
reikalavimas platesnio progra- 
mo, įskaitant visų industrijų 
socializaciją ir proletariato 
diktatūrą.

Giolitti sutiko paskirti komi
siją iš fabrikantų ir darbinin
kų, kad išdirbti susitaikymui 
pieną.

Atsako Lloyd George’iui.
Anglijos darbininkų Veikia

moji Taryba išleido atsakymą 
i premiero Lloyd George kal
tinimą, kad Rusijos pasiuntinis 
Leonas Kamenv, užmegsdamas 
ryšių su ta tarybai, sulaužė sa
vo prižadą nevesti komunisti
nės propagandos.

“Tas kaltinimas yra keistas,’’ 
pareiškia taryba-, “atsižvelgiant 
į tą faktą, kad kada internacio
nalinė situacija buvo kritiška, 
lai pats premieras ragino tary
bą panaudot siavo įtekmę į so
vietą valdžią — per Kamene- 
vą.

“Vienatinis dalykas, koks 
svarstyta musų konferencijoj 
su Kamenevu, buvo sovietų 
politika apie galimą taiką tarp 
Lenkijos ir Rusijos. Tokia at- 
stovybinė įstaiga kaip musų, 
tikrai turi teisės gauti tokias ži
nias, be prikaišiojimo Rusijos 
taikos delegacijai apie sulaužy
mą prižado.”

ANGLIJOS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS NEBETOLI.

" "T"------- ---

Darbininkų įgaliotiniai neg a 
lį susitarti su valdžia.

LONDONAS, nigs. 22. 
Angliakasių federacijos pildo- 
masai komitetas šiandie viešai 
paskelbė, jogei iki šiol vesto
sios su valdžios įgaliotiniais ta
rybos nedavė jokio užtikrini
mo, kad angliakasių streikas 
bus išvengtas. Valdžia tenorin- 
ti tik to, kad nebūtų paskelbta 
streikas, bet pati nieko neža
danti.

Jeigu iki sekamos subatos ne
bus atsiekta susitarimo, tai 
streikas pasidarys neišvengia
mas. Tą dieną mat užsibaigia 
terminas, kur duota progos ir 
samdytojams ir valdžiai išpil
dyti darbininkų reikalavimus. 
Jeigu jie iki šiol to dar nepada
rė ir nepadarys iki sekamos su
batos, tai darbininkai niesią 
darbą.

Tūlose sferose tečiaus jau 
vaikšto gandų, kad streikas 
vistiek netils: sutikimo busią 
atsiekta kadi r paskutinėje va
landoje.

DANAI PERKASI KRUPPO 
GARVEŽIŲ.

Sėcialistai reikalauja sociali- 
zuoti geležinkelius.

HAAGA, rūgs. 22. —< Danijos 
valdžia padare su Kruppo, Vo
kietijoj, firma kontraktą. Pas
taroji turės padaryti Danijai 
trįsdešimts septynis lokomoty
vus.

Čia gautomis žiniomis, so
cialdemokratų frakcija Vokieti
jos parlamente rengiasi paduo
ti įstatymo sumanymą, reika
laujant, kad tuojaus butų na
cionalizuota geležinkeliai ir 
kurie nekurie žemės plotai. O 
vėliau busią daromai pastangų, 
kad nacionalizavus ir kitas vie
šąsias įstaigas.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rūgs. 21 d., užsienio pinigij 

kaina, perkant ių ne mažiau kaip u> 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitom; 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ..................  $3.5f
Austrijos 100 kronų ............... $0.4^
Belgijos, už $1...........frankų 14.0C
Danų 100 kronų ......   $13.7f
Finą 100 markių ..................  $3.21
Francijos, už $1 ....... frankų 14.72
Italijos, už $1 .....  lirų 22.0r
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.6F
Lenkų 100 markių ............... $0.4f
Olandų 100 guldenų ........... $30.9<
Norvegų 100 kronų ........... $13.71
šveicarų, už $1 ........... frankų 6.V
švedų 100 kronų ........t..... $20.4(
Vokiečių 100 markių ........... $1.05 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Sept 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VENGRIJOS PLĖŠIKAI TER- 

RORIZUOJA AUSTRIJOS 
GYVENTOJUS.

Harthy režimas nepaiso 
talkininkų.

FREDRICK KUH
Naujienų ir Federuotosios presos 

korespondentas.
VIENNA, rugsėjo 24.— [Paš

tu]. — Kiekvienai diena čia 
didina militaristinės Vengrijos 
pavojų. Kuomet vengrų terro- 
ristai padrasinami rengti kąs- 
dvisavaitinių plėšimo ekspedi
cijų Austrijos teritorijoj, tai jų 
sėbrai baltarmiečiai kuria nau
jų agresijų prieš Jugo-Slaviją.
Mobilizacija Vengruose eina 

ytin skubotai. Aš tik-ką gavau 
iš Rudapešto ofickilinį doku
mentą, kuris išrodo Vengrų c I •armijos Stiprumą. Vengrų dik
tatorius Harthy nūdien turi 
paruošęs karui septynias divi
zijas infanlerijos, vieną divizi
ją kavalerijos ir tūlą skaičių 
artilerijos, kurios jėga tečiaus 
neišrodyta. Kiekviena divizija 
susideda iš trijų regi menių, o 
regimentas — trijų batalionų. 
Tuo budu, darant vidutinį ap
skaitymą Vengrija turi 150,000 
kareivių, apginkluotų ir aprū
pintų amunicijai, pagaminta 
Szepel dirbtuvėse ir kitur.

Reiškia, Vengrija turi 
115,000 kareivių daugiau nei 
kad jai leista turėti Neuilly tai
kos sutartimi. Ret talkininkai, 
kaipir Vokietijoj, užsimerkia 
prieš by vieną taikos sutarties 
laužymą, kuris kreipiama kovai 
prieš darbininkus.

Trupėjimas Vengrų armijos 
tečiaus vis dar tebesitęsia. 
Tas faktas vargiai padrasins 
Ikrthy’ą burti savo militarinės 
jėgas skubiam kariniui pasi- 
mojimui.

NEDARBAS MASSACHU- 
SETTSE?

Ten esą daugiau darbininkų nei 
darbų.

BOSTON, nigs. 22. — Seka
mą žiemą Massachusctts valsti
jos darbininkai turės sunkių 
laikų. Valstijos darbo parupini- 
mo biuro surinktomis žiniomis, 
•au ir dabar bedarbių skaičius 
\sąs didesnis nei kad pareika- 
ivimas darbininkų. Gi kada 
>risiartins žiema, bedarbių 

skaičius dar labiau padidėsiąs.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sent 22, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917

Turkai kaujasi su 
franeuzais

10,000 turkų puola Adona mies- 
tą Mažojoj Azijoj.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
22. — Turkų nacionalistų ka
riuomenė vis dar kaujasi su 
okupacine franeuzų kariuome
ne, esančia pietinėj Mažosios 
Azijos daly.

Dešimt tūkstančių turkų ir 
arabų apsupa Adana miestą, o 
kili kasdieną apšaudo Tarsus 
miestą. Apšaudo senomis penk- 
colinčmis vokiečių kanuolėmis, 
kurias operuoja vokiečių oficie- 
riai besibastantis čia nuo to lai
ko, kuomet tapo sutarta paliau
ba musių.

Dažnai surengiama puolimų 
jr ant Mersina miesto. Ret jie 
atmušami francijos karinių lai
vų ugnimi — iš prieplaukos.

ANGLIAKASIŲ UNIJOS VIR
ŠININKAS Už REPUBLL 

KONUS.

MARION, rūgs. 22. — United 
Mine Workers pildomosios ta
rybos narys, W. J. James, va
kar čia paskelbė tokį “state- 
mentą:”

“Pats biulamas republikonas, 
aš visomis jėgomis remsiu 
Hardingo«Goolidge tikietą ir 
kitus raginsiu remti jį. Aš įšiti- 
kinau, kad republikonai anglia
kasiai rems republikonų tikie
tą, o demokratai — demokrač
ių.”

Kažin ar angliakasiai taip 
greit butų užmiršę gautą savo 
streiko metu lekciją...

MOTERŲ TEISIŲ PRIEŠININ
KAI PRALAIMĖJO.

Norėjo, kad Valstybės Sekreto
rius Colby atsiimtų savo 

prokliamaciją.

WASHINGTON, rūgs. 22. —- 
Valstybės Sekretorius Colby at
sisakė išpildyti moterų prieši
ninkų reikalavimą, būtent, at
šaukti savo prokliamaciją, ku
ria buvo oficialiai paskelbta, 
kad toji pataisa prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos, kuria su
teikiama lygių balsavimo teisių 
visoms pilnametėms moterims, 
jau ratifikuota.

•Šito atšaukimo reikalavo tū
li politikieriai iš Tennessee val
stijos.

Susivaidijo ir pastove.
CHICAGO. — Chicagos uni-

GHICAGO. — Plaviečio ligo-1 yersiteto seismografas vakar 
ninėj šiandie guli du žmonės, | užrekordavo stiprų žemės dre- 
abudu mirtinai pašauti. Vienas bėjimą, kuris tęsėsi per visą va
jų šoferis, kitas — negras pa- landą. Žemės drebėjimas turė- 
sažieris. Jiedu, sakoma, vakar jęS vietos apie pustrečio tuk- 
susivaidiję dėl užmokosnio, ku-, stančio mylių atstu nuo Cbica- 
rio reikalavo šoferis, jo pasa-lgos 
žierius nenorėjęs mokėti. Besi
ginčijant jiedu ėmė šaudytis ir 
abudu mirtinai pasišovė, šofe-

CHICAGO. — Plaiviečio ligo- 

rio vardas Ben Martin, jo pasa- 
žieriaus — Elmer Rider.

Maisto kortelės Europoj.

ATLANTIC CITY, nigs. 22. 
—-Buvuąis Jungtinių Valstijų 
miaisto administratorius Her- 
bert Hooveris, šiandie be kita 
bankininkų asaciacijos konven
cijai pareiškė, kad apie 
trečdalis Europos gyventojų 
ir dabar tegauna maisto tik spe
cialiomis maisto kortelėmis.

RIAUŠĖS IRLANDIJOJ.

Sinnfeineriai užpuldinėja poli
ciją ir valdifninkus.

DUBLIN, Irlandija, rūgs. 22. 
—Čia gauta žinių, kad įvairiose 
Irlandijos vietose ir vėl kilo di
desnių ar mažesnių sumišimų. 
Keliose vietose pašalinta valdi
ninkų ir policistų. Taipjau pa
šauta ir keli sinnfeinerių, tūli 
turbūt mirtinai.

Vienoj vietoj! policija, norė
dama atsimokėti sinnfeine- 
rianis, sako, užpuolusi miestelį 
ir pridariusi nemaža nuostolių 
dėl to, k aid ten buvo pašauta 
du policistai.

Kitos žinios skelbia, kad esa
ma užmuštų.

LOWDENO STATYTINIUI 
BUSIĄ KARŠTA.

Federalinė valdžia žadanti pra
dėti tyrinėjimų.

CHICAGO.— Vaikšto gandų, 
kad atatinkamosios įstaigos ža
da pradėti tyrinėjimų dėl tik- 
ką užsibaigusių balsavimų. 
“Kaikur” mat sužinota, kad 
balsavimų metu ir prieš balsa
vimus butą didelių suktybių 
papirkinėjimų “tam tikros 
spaudos ir pavienių asmenų,” 
kad pervarius “tam tikrus as
menis į atatinkamąsias valdžios 
įstaigas.”

Sąryšy su tuo minima vieno 
kandidato vardas, kurį labai 
rėmė Illinois valstijos guberna- 
torbius Lowdeno mašina ir ku
ris tuo budu laimėjo nominaci
ją. Sakoma, kad tas asmuo sa
vo nominacijai pinigų tikrai ne
sigailėjęs: žarstęs jais visomis 
pusėmis.

Didelė audra Meksikos įlankoj.

WASHINGTON, rūgs. 22. —■ 
Čia gauta žinių, kad Meksikos 
įlankoj siaučia didelė audra. 
Įlankos pakraščių gyventojams 
—Louisianos ir Texas valstijo
se — pasiųsta persergėjimų.

Padėjo bombą.

MADRIDAS, nigs. 22. — Ne
žinomi piktadariai vakar jKidė- 
jo bombą prie tūlo kliubo buto 
viename Madrido priemiesty, 
Talavera. Ekspliozija pridarė 
libai didelių nuostolių, bet už
muštu nėra.

Vienas įtariamas asmuo 
areštuotas.

žemės drebėjimas Chicagoj.

BRIGHTON PARK.
Svarbios Prakalbos

%

Rengia LSS. 174 kuopa 
ketverge, rugsėjo 23 d., 
kaip 7:30 vai. vak., Liuo- 
sybės Svetainėj, 3925 S. 
Kedzie Avė.

Kalbės Dr. A. Montvidas.
Vietos ir apielinkės lie

tuviai darbininkai ir dar
bininkės kviečiami susi
rinkti kuoskaitlingiausia.
i —Komitetas.
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SUDEIKIAI.

Uteno* apskr.

Rugpjūčio 3 d. Sudeikių pa
rapijoj kai kurios vietos labai 
nukentėjo nuo lietaus ir ledų. 
Labiausiai Seiminiškių sodžiaus 
vasarojus. [L. Uk.] J. B.

žemoji ūkio mokykla nuo ru
dens atidaroma Raseinių ap
skrityje. Vedėju paskirtas ag
ronomas K. Skabeika. Į mo
kyklų priimaimi išėję pradeda
mųjų mokyklų. Į L. Uk.]

PASVALYS.

Jau antri meai, kaip gyvnoja 
jaunimo kuopa “Vairas”. Tiks
las šviest jaunimą. Įstatuose 
pažymėta, kad kuopa nepartinB. 
Ir buvo ji nepartine. Bet atsi
kėlus į Pasvalį apskrities įstai
goms musų kuopa virto partine.

Q“L Uk.”] Nepažystamas.

licija kartais vieną kitą ••čium
pa. [“L. Uk.”] Pabijotas.

VILNIUS.%

Rusų bolševikai besikrausty- 
dami iš Vilniaus vežasi su sa
vim žmonių turtų. Išveža Zis- 
mano, Rutkausko, Žukausko ir 
kitas spaustuves. Veža gelžke- 
lio turtą, telefonus, vielas. Šiam 
pinėja po visas gatves ir butus 
ir atima iš privatinių žmonių 
ineblius ir kitus reikalingiau
sius vilniečių daiktus. Visa tai 
daro atvirai, tikindami darbi
ninkus, kad tai esą reikalinga 
“proletarų laimėjimui”. Angarie- 
čio įsakymu areštuojama daug 
žmonių ir sušaudoma. Jaunus vy 
rus bolševikai nori prievartos ke 
liu mobilizuoti į savo armijų.

[“L. Uk.”]

VAIGUVA, Šiaulių apskr. 
Bravorėlių turime daugybę, ku
rie sau dirba “samagonką”. Ir 
niekas jiems netrukdo; nors mi

SKĖMIAI, Baisogalos valsčiaus, 
Raseinių apskr. Skėmių jauni
mo rupesniu buvo surengtas Ske 
minose rugpjūčio 8 d. viešas va
karas. Buvo vaidinama “Gims 
tautos genijus”, drama, ir “Ar 
jau bus gerai”, komedija. Ypač 
komedija patenkino publiką, nes

Ateikit ir Pasiimkit 
Savo Dalį

Geriausia vieta darbui.
Visi miesto parankumai.
Užtektinai vietos
Ganykla karvei dykai
Tiktai 15 minutų nuo tuzino dirbtuvių
Lengvos išlygos ir žemos kainos.

Nebūk ten kur gyvenate susigrūdę 
Čia gyvenimas kaip ant ūkio.

Ofisas atdaras kasdien 9 iki 6; panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 7 iki 9 vak.; nedėlioj po piet nuo 
2 iki 4.

A. J. SM1TH & SON
12000 So. Halsted St., 

West Pullman, Chicago, III.
Phone Pullman 242.

Paimk State Street karą (119th & Morgan).

F. AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo ilraugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia^

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

nutildonias. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus:

BAMBINO
Vaikai myli Jį! Jie nori jo daugiaus!

Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 6oc. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Bud Terminai Bld(. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

gavo lig sočiai pasijuokti. Buvo 
manoma surengt vakarėlį mo
kyklos bute, bet išėjo antraip. 
Jaunimas išsiėmė iš Ked. apskri
ties komendanto leidimą ir ma
nė statyt komedijos Skėmių 
mok-los bute, bet labai nustebo, 
kai sužinojo, pog valsčiaus tary
ba užprotestavo ir neleidžia 
rengt vakarą mokyklos buto. 
Bet Skėmių jaunimo butą drą
saus. Sužinoję, kad taryba ne
leidžia mokyklos bute, tuojau 
susigriebė taisyti ore. Ir pri
taisė sceną. Šokiai buvo taip 
pat lauke. Tuo Tarybos pasiel
gimu jaunimas yra pasipiktinęs.

[“L. Uk.”] Vyturys.

AKfičIAI (šakių apskr., Luk
šių valsčiaus). Čia ūkininkai da 
ro negražų darbą, nes taip sun
kiai įsteigtą mokyklą į 3-us me 
tus visai apleido.

Mokyklą apleido, nes nerado 
tinkamo mokyklai buto, šiais 
1920 metais toje mokykloje pa
sibaigus mokslui vietinė moky
toja buvo sušaukusi mokinių 
tėvus, kad aptartų mokyklos bu- 
to reikalą, šiam reikalui susi
rinko tiktai 5-ki ūkininkai. To
kiu budu nieko nenutarė. Dar 
buvo ne kartą ir daugiau susi
rinkimų, bet vis tesusirinkdavo 
ne daugiau žmonių.

Ligi šiol mokyklą laikė ūki
ninkas J. Pavalkis, bet jam at
sakius, negalint toliau laikyti, 
daugiau nieks neapsiimu duoti 
mokyklai buto.

čia retas ūkininkų supranta 
apie mokslo naudingumą, nes 
daugumas visai nenor leisti vai
kų mokyklon.

ši mokykla buvo įsikūrusį ga
na geroje vietoje, daugiau mo? 
kyklų aplinkui nėra, artimiau
sia mokykla už 4-rių varstų.

[“L. Uk.”] Meilutis.

VAŠKIAI, Pasvalifc- Biržų aps. 
Prieš karą čia buvo gerokas su- 
sipratusio jaunimo būrelis. Bet 
kilus karui turėjo liautis veikęs. 
Dabar aplinkybėms pagerėjus 
sumanė sukurti čia nepartinę 
jaunimo kuopą. Ir keletas ap- 
šviestesnių draugų susirinko ge
gužės 30 d. Vaškuose ir nutarė 
parašyti prašymą apskrities vir
šininkui, kad leistų daryti susi
rinkimus ir organizuoti apylinkė
se jaunimą į musų nepartinę 
kuopą.

Bet atsakymą gavome; kur 
buvo pasakyta, jog reikia įteikt 
kuopos įstatus, tuomet jis pa- 
tvritinsiąs juos. Kitą švėntadie- 
nį susirinkę parašėme įstatus. 
Kadangi patys dar neturėjome 
pagaminę savo įstatų, tai teko 
j ieškoti kitų kuopų įstatų. Taigi 
ir pasiskolinom daug ko iš “Ob- 
šrutų” jaunimo įstatų, kurie bu
vo atspausdinti “Lietuvos Ūki
ninke” ir surašę 3 ekzemplio- 
rius, prilipinę markių už 60 auk
sinių įteikėme apskrities virši
ninkui patvirtiinti Bet vėl at
sakė mums, kad kai susirinks 
tam tikra komisija, susidedanti 
iŠ taikos tardytojo, apskrities 
viršininko, milicijos vado, tad 
patvirtins. Praėjo nuo tos die
nos jau du mėnesiai, o patvirti
nimo jokio nesusilaukėm.

Baigiasi puikusis’ vasaros lai
kas, ir tenka nosis pakabinus 
snausti. O juk vasarą kaip tik 
galima rengti vakarų, geguži
nių, paskaitų ir t.t. Girdėti kal
bant, kad pavasarininkų kou- 
poms niekas nekliudąs.

[“L. Uk.].

laukai dirbti. Daugelis važiavo 
šių į stuiką gryžta vieni be ark
lių. Kur tik lietuvių kariuome
nė įėjo pirmiau, tenai valstie
čiai rainiai galėjo dirbti savu 
lauko darbus. Ten rugiai buvo 
laiku suvežti ir prirengta žemė 
sė j imu i. V ašaroj us pas mus dar 
neblogas, nors vasara buvo sau
sa. Užimtose bolševikų vietose 
vargas ir bado pavojus žmo
nėms gresia, nes rugiai nvežti, 
arklių nėra, žemė neprirengta sė 
jimui. \ .

Kur viešpatauja bolševikai, 
ten gyvenimas apmiręs. Bolševi
kai agituoja prieš lietuvių val
džią, pasižada nesitraukti iš Lie
tuvos. Jų “revkomuose” daly
vauja vien tik kitataučiai.

Musų kaikurie lenkai išmoko 
jau lietuviškai kalbėt ir laukia, 
kad tik ateitų lietuviai ginti nuo 
bolševikų. [“L. Uk.”] Artojas.

TROŠKŪNAI.

Liepos 25 d. miške buvo su
rengta gegužinė senelių prie
glaudos naudai. Vieta buvo iš
rinkta labai graži, oras irgi pa- 
jitaikė gražus. Iš suaukotos pro 
vizijos buvo surengtas bufetas. 
Pritemus buvo rodyti gyvi pa
veikslai, bengaline ugnimi ap
riesti. Buvo rodoma Abraomo 
auka, paskutinė Lizdeikos auka 
ir girtuoklio galas. Ant miško 
dugno paveikslai išėjo labai gra
žiai.

Visa gegužinė padarytų malo
nų įspūdį, kad ne daug girtų. 
Buvo apie penkiasdešimt naujo
kų; visi ne savo balsu rėkavo, 
griuvo barėsi ir net atsitiko muš 
tynęs. Bet ką daryti ? Jauniems 
vaikinams galima daug ką do
vanoti. Didesnė gėda senes
niems vyrams ūkininkams, ku
rie girti kėlė skandalą. Tokių 
iš miestelio ir aplinkui sodžių 

gana daug buvo. Gegužinės pa
jamų davė 669 rub., išlaidų tu
rėta 369 rub. 40 kap., tokiu bu
du gryno pelno paliko 300 rubl. 
nors iš perpus, girtų negalima 
buvo atsiimti už įėjimo bilietą.

[“L. Uk.“] K. G.

Vienu Laivu Tiesiai
į Libavą

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpų laikų.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvų, Markėmis pagal die
ninį kursų.
Parduodame Draftus ir čekius.

Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumų
Visais reikalais kreipkitės pas:

¥

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Waukegano 
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieki:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
VVaukegan, BĮ.

•BJRK
(EzUUKUUBHBBBBBBHBBHB'imirnr rmiw gą

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKU6ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v 
h i .... ■ /

Saugok akiu regėjimą

Mažosios Liituvis jaunimo 
atsišaukimas.

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė.

Tel.: Yards 145.
Chicago, III.

Žmo^ue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi 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, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFI/EJ®
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. /

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jutos tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačtn 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: ' •

—‘'—•r. AD. RICHTER & CO., 326.330 Broadway, New York —*«-

PAŠEMINĖ, Švenčionių apskr.
Lenkų kariuomenė besitrauk

dama daug pridirbo žalos. Iš
plėšė daug namų, išnešė ne vie
no paskutinį kepalą duonos ir 
šiaip visokių valgomų daiktų. 
Musų žmonelių daug išsivarė su 
pavadomis, kurios ir šiendien 
dar nesugryžo.

žodžiu, ilgai lietuvis atmins 
lenkų viešpatavimą Lietuvoje. 
Lenkams atsitraukus buvom su
silaukę bolševikų, apie kuriuos 
daugelis manė, kad busią geres
ni. Bet kas taip manė, — apsi
riko. Bolševikai ėmė rinkti pad 
vadas, o kai surinko, tai kitų ir 
šiandien dar nėra. O čia reikia

Mažosios Lietuvos jaunimas, 
kursai nebepa'keldama's vergo
vės pančius jau pirm karo pra
dėjo pabusti ir organizuoties, 
karui užsibaigus pradėjo per
trauktą darbą išnaujo ir ligšiol 
Įsisteigė apie 10 jaunųjų drau
gijų. šitos draugijos, kurių 
programas visokiu budu šelpti 
ir auklenti lietuviškumą, susi
tvėrė pernai rudenį į vieną cent 

rą, draugijų “Santarą”, šioji 
iavo konferencijoje nutarė leis
ti kas antrą sąvaitę jaunųjų 
laikraštėlį “Darželis”. Ligšiol 
išėjo jau du numeriu. Musų 
jaunųjų draugijos nėra dar to
kios stiprios kaip Did. Lietuvos 
arba Amerikos draugijos. Trū
ksta musų -draugijoms moks
leivijos. Neturėjome nei vie
nos lietuviškos mokyklos, Ir 
šiandien, jau esant Lietuvai 
kaip grynai (lietuviškam kraš
tui nuo Vokietijos atskirtam, 
leturi m dar nei vienintėlės lie
tuviškos mokyklos. Užtat la
bai daug priešų. Tačiau musų 
jaunimas dirba ir kruta, kiek 
išgali. Parodo tai ir leidimas 
’aikraštėlio. Tutiškasis susi
pratimas berods dar ne toks 
didis, bet nuolat stiprėja. Ir pi- 
nigiškai mes dar labai silpni. 
Kreipiamės todėl j savo sesers 
ir brolius Did. Lietuvos ir Ame
rikos, prašydami mus pašelpti. 
Įsitaisėm “Lietuvių Banke”, 
Klaipėdoje, fondą dėl leidimo 
jaunųjų laikraščio. Už aukas, 
ir menkiausias, sakom jau da
bar širdingą učių. “Darželis” 
kainuoja su prisįuntimu viens 
numeris Maž. Lietuvai 60 ska
tikų, Didž. Lietuvai 1 auksiną, 
Amerikai 20 centų. Visoms 
korespondencijoms antrašas 
toks:

Mažoji Lietuva, 
Martinas Glaže.

Klaipėda (Mėmei)
Hospilalstr. 15, II.

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 metą patyrimas su
teiks jums geriausj patarnavimą 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklle 
Ligos gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekei
Tfimy kitę mano parašą.

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

i, ..i y     ■ ■■ 11 į     i 

Laivas

SAXON1A
Išplaukia Rugsėjo 30 dienų

STAČIAI Į HAMBURGU
Trečia klesa $120.00 ir $5.00 War Tax. 
Kreipkitės pas arčiausj Cunard Agcntg.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymų:

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

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra molina ir ruda oda, astuo
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro- 
gvarantuojame, kad sučedysite bent 75 nuošimčius, 
dykai bikur mieste ar priemiestyje.

gos, mes tikrai
Mes pristatome ,

Atdara kasdien iki 9 v. v. Nedaliomis nuo 10 v. iki 4 v. po piet.
NATIONAL STORAGE CO., -

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės.

_ .......... ... -

LIETUVIS
VAISTININKAS A. BELSKIS

Nupirko Bischoff’o Aptiekų
1900 South Halsted Street

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 
Tel. Canal 114.

HES5338T5!?—11—'ii-—i- JJJUS!!1.Uli'.JIi iii-—.    . -

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

ZBHHEBII&EIHBBBHBBBIBII

KAS YRA UŽ 
AUKSĄ 

BRANGESNIS?
Daugelis žmonių tą klausimą tai

kiai sau persistato, bet tam klausi
mui lengvas atsakymas.

Jei esti nesmagu, plaukai puola, 
galvą niežti, ar prišašusi, nupuškę 
ar nupleiskanavęs veidas, ar kūnas, 
tad tikrai esi nelaimingas, Štai 
vartok pirmas Lietuvių var
du gyduoles P. ir B. Rūta, kuries 
tikrai* pagelbės. Jei myli savo tar
tos kalbą, tai ir vartok P. ir B. Ri 
ta, galima gauti Lietuvių kolonijų 
aptiekose. $1.00 dėžute.

P. ir B. RŪTA
1316 N. Wood St. 

Chicago, III. 

--------------------------------~

Telefonu Pvliman 854
DR. P. P. ZALI.YS 

Lietuvis Dentistas 
10801 S. Michigan Avn Roaelaad 

Valandos: 8 iki 9 vakare. 
. .     i..../

Teisinga drabužių kainaiuiuiii^u uiuMtitiu nu m ui
Kainos kurios tinka bile vieno ki

šenių). Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 60 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vytų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir aid 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
$32.60 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siut 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siut 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų si 1- 
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyi-ų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serga 
Vėlinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5 nuoš. kiek
vienam pirkiniui, kuris turi būti siu 
Siamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 vi J. 
vakare. Sųbafomis iki 10 vai. vakaie.

li
ii
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Nedaliomis iki 6 vai. vakaro.
S. GORDON

1415 So. Halsted StM Chicago, UI.
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žmonės pradėjo byrėti iš trau
kinio.

Si Pači t iko vandenyno ant- 
krantė, ši vieta labai gerai ma
no akims atrodė. Viskas pui-

sykiu linksminties, ir jie tave 
suprastų, o tu juos.

Bet dabar jie yra visi sveti
mi, svetima žemė, rodos ir 
gamta svetima...

Dr. A. R. Blumenthal
Kalifornijos padangei MJ ° J dagus lietuviškas inteligentas,

k ja i parengta ir išpuošta, čia 
daugybės pasilinksminimo vie

naip gal bučiau svajojęs il
giau, jeigu ne žmonių atsisto-

šventadienis Kalifornijoj.

svydau, jo- I 
ryto. Link-

i įsiminus, 

s. ir nuo darbo bu-i
u liuosas.

geriausiais 
prie arli- 
s ir ėmiau 

h‘ stovinčia “Bill 
■s vidun sėdaus 
užsisakiau “hani 
kumpio su kiau-

nuėjau

listas, jaučiaus daug gerinus ir 
tur biit, atrodžiau daug gerinus
nes kad eidamas laukan prie 
durių mokėjau kasierei už vai

ivo melu 
ir ma-

reikšdamas pagerbimą, kilste 
Įėjau savo kepurę ir išėjau.

au prie ei 
ir išsimai

HC'l > 1
kita

garų 
niau
ant 
ginu, 
įsikišimi rankas kelnių kiše-
niuosna. Ir ką? Pasijutau kaip 
Morganas, arba Bockel’eleris.

sėdau Į

vbės žmonių prisigrūdę trau- 
unvjc; vieni kalbėjosi garsiai

kili kuždėjo tyliai, bet juoka
vo garsiai; bet niekas nekalti
no tųjų jaunųjų.

pučių važiavimo 
galios sustojo. 
Vrnice! 
sušuko.

jie vis gar- 
Po kokiu 10 mi

tra ūki nys pa- 
Venice Bcach,

konduktorius garsiai 
Seni ir jauni, ir viso- 

anržiaus, ir visokių tautų

knygą. Pasiųsk jį šiandien

■ City .................................A
....... State....................  (8)

Nurodymų Knyga

EAGLE BRAND 
[CONDENSED M ILK)

Tinkamiausias kūdikių maistas—pada
rytas iš riebaus karvės pieno ir malto 

specialiai kūdikiams. Reko-

Iškiipk kuponą. I

11111111111111111111

PALAIKYK KŪDIKI SVEIKU IR TVIRTU
Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai 
priguli nuo priežiūros ir jam duodamo 
maisto. Jūsų vaikutis turi būti kas
dien maudomas, ir reguliariškai maiti
namas. Jei negali jo žindyt, bandyk

cukrau* 
menduojamas gydytojų visur delei jo 
kokybes ir atsakantumo.
Augšta vertė—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie pagaminimo valgių ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks
lams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jį su pyragaičiais ir tam panašiai.
Jeigu norite maisto, kuris padarys jūsų kū
diki stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandien ku
poną ir reikalaukit dykai Kūdikių Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York

Insteigta 1857

STPA1GHT"
IO MELBA 1O< 

STRAIGHT

OTHER 
SlZKS

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klav?k savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- 
I u jis neturėtų tokių^-rašyk mums.

I.LEWI5CIGARMFG.C0.Newk.NJ.
Lardest Independent Cijjar Factoru inttie World

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Artf St. L o ui i Avė. 

CHICAGO, ILU

tų, ir graži smiltėta antkrantė, 
kur žmonės išėję iš šalto van
dens šildėsi saulės spinduliuo-
se.

Už 
jutau 
plikiu

keliolikos minučių* j>asi- 
ir nš tarpe* minios pus- 
nbiejų gilučių. BrolMi 

Iii mano, jeigu lietuviška do- 
vatka čia pamatytų vyrus ir 
moteris kartu tokiais drabu
žiais! Kertu laižybas, ji žegno
tus! ir šauktų: O Jėzau! kaip 
Dievas siera jų nebaudžia. Ir 
bėgtų šalin. Bet žmonės su 
geroms sveikoms smegeninis 
nieko čia nepadoraus nemato.

įo šimtmečio civilizacija su
trumpino moterių drabužius iš 
visų galų.

Man bežaidžiant su vandens 
vilnimis ię beplaukiojant| pra
dėjo galiaus dantys barškėti, 
tad patikęs tąjį gražųjį dailio
sios tvties vaizdo smilkau kam
barin prie drabužių. Aps 
sęs, pavaikščiojęs aplinkui, 
nepasijutau kaip atsidūriau 
kimo salėje.

yra labai didelė, 
didžiausių Paeifiko

, turinti labai geras 
šokimui, ir išrėdyta 

puikiai, su žydinčioms gėlėms 
ir rožėmis, čia gali pamatyti 
gražiausių rožių pasaulyje, o 
tai yra — Kalifornijos gelton
plaukės. Ir kada sužiba stik
lai nuo elektros šviesos, vaka
rui atėjus, tųjų gražiųjų rožių 
čia susirenka šimtai. Jųjų šil
kai tik šlama, žandeliai raudo
nuoja, lupelės šypsos, akelės 
lik mirga ir — jaunasai žmo
geli! jeigu turi poetiškų sielų, 
tose mėlynose akutėse gali iš
vysti dangų.

čia besilinksmindamas ir be
sidžiaugdamas su savo jauny
stės dienomis, gražiais regi
niais ir svetimais daiktais, nei 
nėpamačiau kaip keletas va
landų praslinko. Tad movęs

bu t viena 
pa kraštyj,

nei 
šo-

žemės dangaus ir sapnų namų. 
Nors vakaras artinosi ir ant 

širdies darėsi liūdniau, bet vis 
nenorėjau dar važiuoti namon, 

naudojaus proga ir band- 
linksminties, gerti sveika 
stiprinti energijų ir sem- 
jiegų mintims, i Nutariau

palaukti koncerto, kurs prasi
deda 7:30 
dai buvo 
mininčių. c 

Moterys 
vaikučiais 
rinkosi sau
ir visai sėdynių nebeliko; žmo
nės rinkosi aplinkui ir stati 
stovėjo, ir laukė

ziau
orų, 
tie

vai. ir iki tai valan- 
belikę vos keliolika

ir vyrai, su mažais 
ir su paaugusiais 

sėdynes, paskiaus

pradedant 
prasidėjo

jimaš benui sugriežus: 
“My country ’tis of theo,

Paskiaus išvydau parašų 
priešais! pagrindus:

“Good Nigbt”.
Ivnip iš miego xill>n<lęs lei- 

datiM pro būrius žmonių prie 
traukinio. I ir po ilgo pusva

landžio pasijutau vėl beesąs

nį šioje gražioje Kalifornijoje.
Jeigu žinočiau, kad lietuviai 

myli apie čia kų nors girdeli ir 
skaityti, aš daug kų parašyči 
Ne vien tik apie save, be 
apie kilus, ir šį kraštų.

Visados su jumis.
W. Roman.

PITTSBURGH, PA.

L. G. D. 36-to Skyriaus 
darbuotė.

ir

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
36-to Skyriaus nariai užsimo
kėjo: A. Aliukas $5; B. Pa
plauskas $3; Po $2.00: B. Mi
liauskas, K. Stonis, P. Talandis, 
A. Musneckis, S. Bakanas, J. 
Dangveck, J. Na vali nekas, G. 
Smočius, P. Štokas; po $1.00: 
P. Laulkaivičia, F. Salavegus, 
V. Atstupas, J. Pečiulis ir P. 
Šabonas. Viso $31.00. Nuo 
pirmiau buvo $71.57, taigi viso 
36-to Skyriaus kasoj yra $102.-

rugsėjo 26 dienų,

1). 36-to Skyriaus susirinkimas 
Lietuvių Piliečių Name, 2711 
Liberty Avė. Kviečiame gau
siai atsilankyti lietuvius ir pri
sidėti prie šio pakilaus ir nau
dingo Lietuvai darbo. Visi ko
lektoriai būtinai kviečiami at
vykti, nes šiame susirinkime 
reikės daug svarbių dalykų ap
svarstyti. F. Pikšris, pirm.

---------------- Į------ ?

INDIANA HARBOR, IND.

Kiek laiko atgal vietos kuni
gas J. Čiuberkis buvo sušaukęs 
parapijos mitingų. ! 
sias nutarimas buvo 
tvorų apie bažnyčių, 
kia nemaža pinigų, o 
Pradėta kolektos, nuo 
no 5, nuo pavienių po 
ių, bet pasekmės

aptverti 
Bet rei- 
jų nėra, 
šeimynų 
10 dole- 
menkos.

Žmonės sako, kad pirma reikią 
išmokėti skolas, o paskui jau

Po kiek laiko kunigas vėl su-

grieže ir
tik trumpoms
Man, kaipo muzikos
tie gražus balsai, tie

grieže, su- 
per-

nutarimas — parsigabenti ang
lių tiesiai iš kasyklų, kas daug 
■jigiau atsieisiu, nes mat dabar 
už minkštųjų anglių tonų rei
kia mokėt $11.50, o už kietųjų 
BĮ8. Visi nudžiugo gausių pi
dau anglių, bet dabar pasiro
do, kad tų anglių pigiaus gau
dų lik tie, kurie duosiu penkis 
totorius bažnyčios tvorai. Žmo
nės vėl nepatenkinti.

— Kunigo augintinis.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Siu

koncertas.
Muzika 

stodama 
traukomu, 
mylėtojui,
virpantieji tonai smuikų ir triu
kų, kartais linksmi, kartais 
liūdni, taip širdį graudino, kad 
beveik ašaros iš akių spaudė.

Saulė nusileido, paslėpė sa
vo veidų už plačiųjų vandenų, 
pradėjo darylis tamsu: vien tik 
vakarų dangaus skliautas buvo 
tamsiai raudonas atmušdama? 
savo pašvaistę j plačiojo Paci- 
fiko vandenynų. Vilnys siūba
vo, judėjo, m ir 
na i tai tamsiai
bavo tai silpniau tai smarkiau, 
bet niekad nesustodamos, taip 
amžinai, i Muzika vis griežė, 
vilnys vis judėjo, siūbavo, ir 
mano mintys skrajojo po pla
tųjį pasaulį. Bet siedoj’ pasi
darė taip liūdna, kaip kad nie
kados pirmiau. Juk aš čia esu 
vienų vienas. Tarp tūkstančių 
žmonių, bet vienas. Be savo 
žmonių, be savo pažįstamų ir 
lietuvių. Kaip, rodos, butų 
malonu būti tarp tokio būrio 

*/ j lietuvių? Rodos, kad čia butų 
Ii musų žeme, Lietuva, kaip bu

tų linksma ir malonu. Su jais
B galėtum kalbėtis, ir juoktis ir j

Delei Amerikos lietuviu 
dalyvavimo Steigiamojo 

Seimo darbuose.
Kai-kurios Amerikos lietu

vių organizacijos'yra paroiškil
sios pageidavimą dalyvauti 
Steigiamojo Seimo darbuose. 
Me pareiškimai buvo padaryti 
betarpiai pačiam Steigiama- 
am Seimui. Lietuvos Atsto

vybei šios organizacijos nėra 
gnomos ir todėl šiuo skelbia
me viešai Steigiamojo Seimo 
itsakymų, kursai per Užsienio

Ministerijų tapo pri- 
Lietuvos Atstovybei

12 d.,
siųstas 

(liepos 1920 m., N-

Seimo prezi- 
gerbdamas ir

“Steigiamojo 
liunias augštai
Vertindamas Amerikos lietuvių 
filių tėvynės meilę, jųjų pada
rytąsias ir daromas dėl Lietu
vos Valstybes aukas, apsvar-

Važiuok Lietuvon
Laivakortės tiesiog j Liepoj y 

(Libau) 
Kainuoja $145.00.

Laivakortės tiesiog j Eitkūnus 
(Eydtkuhnen)

Kainuoja $106.80.

Del platesnių žinių kreipkitės j

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą priėmėjo 
iš Lietuvos.

Central Manufacturing 
District Bank
1112 West 35th Street

Turtas virš $6,000,000.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Suimtoms vakarais

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą apticką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 SJ.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma
ne su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu.

Prie šios aptickos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

A. KARTANAS, APTIEKORICS
523 VVcst 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Pullman 169.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjirrto.

Pirmutine Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

• THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago,. III.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halstcd St.. Chicago

slys šį klausimų, priėjo prie nei

absoliulingai jokio; 
Amerikos lietuvii 
irėli Steigiamajan

galimybe 
atstovus 
Seime, k 
mo narius sprendžiamoji! bal 
su;

atstovų į Steigiamų jį Seimą 
patariamuoju balsu, kaip kad 
siuto kai kurios Amerikos lie
tuvių organizacijos, vargu jau 
galėtų turėt pozityvinės nau
dos. Toksai jų dalyvavimas 
varžytų ir pačius Amerikos lie
tuvių atstovus, 'tarptautiniu

lietuviai formaliniai

3) Prezidiumas mano, kad 
pačios reikšmingiausios Ame
rikos lietuvių partinės grupės 
Steigiamajam Seime atstovau
damos jųjų partiniais vienmin
čiais gyvenančiais Lietuvoje. Jų 
larbui sustiprini Amerikos lie
tuviai galėtų savo partijų drau
gam siųst žmonių, kurie padč- 
’ų jų darbuotei komisijose ir 
frakcijose. Amerikos lietuviai 
tokioj prasmėj savais jlatari-

laukiami.
(Pasirašo): .T. Natkevičius,

A. Stulginskis, 
Steig. Seimo Pirmininkas”.

J. VILEIŠIS.
Lietuvos Atstovas Amerikoje

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

doma. at
kreipi a.ma į vai- 

kus. Vai,: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Anhland Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

L --------------------- ------------- -------- -----------

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drezei 2880
V----  i

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuA’iams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drcxel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

i • .

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIL/JS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Leavittt St. Phon® Canal 6222. Va
landos! 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 ik: 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktas 

perkant
arba parduodant narną, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius LegaliŠ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 

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

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

Tel. Canal 2552.

Telephone Yards 5032

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

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

ĮHNSIIMDKaHHBaaiaaHBB
H Tel. Boulevard 2160 ‘
S Dr. A. J. KARALIUS 5
o Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto g
2—9 vakaro ■

■ 3303 So. Morgan Street, ■
Chicago, 111. '

IIIMIIEBIIBIBIIIIIII

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicagc 
Telephone Van Baran 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
, Vaikų ir visų chroniškų ligy

Ofisas: 3351 So. Halstcd St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 1(1—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų

I PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Ckirergaa
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

;------------------------------------------■ ■

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas- Boidevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Denfietna—
8831, S. Halsted St, Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A M. 1—5, 7—8 P. M.

Ofi»o Tel. McKinley 76
DR. I. Ę, GINDICH 

DENTISTAS
Męs saro darbą gvarantaojame 

Kalbame visas Enropiikas kalbas 
8804 S. Kedzie Avė. Chicago, III. 

Arti 88-th Street

iibibiiiiiiiiiiiiiir 

“ DR. YUšKA ; 
s 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118 >
y Ofiso val.i nuo 10 ryto Ud 8 ■
II vakare. ,
g Rezidencija: 2811 W. 63 St. h

Tel. Prospect 3466
IBBBHBBaBnBHBHHBaHHa

' ..... ' A
Tel. Pullman 842 ir 3180.

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė. Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:30 vak.
V Į Į Į ------------------ l ■

DR. JOHN N. THORPe J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1637 W. 51 st. kamp.Marshfield av. 
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157 l. ' I ........... ... ■
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CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Ganai 1506

jau senai skundėsi Seime, 
jogei protekcija apgina už
mušėjus. Ta pati protekci
ja mėgina ir dabar apsaugot 
nuo bausmės Mikuckį ir tris 
nusidėjusius generolus.

Iš to aišku, kad tie skan-l 
dalai iškėlė aikštėn ne vien 
asmeninius tam tikrų Lietu
vos viršininkų blogumus, o 
ir visos sistemos. Tos siste
mos, kuri duoda progos pa-

«

Subscription Ratas i
$8.00 per ycar in Canada. . .
$7.00 per year outside oi Chicago. Slleidusiems ir prasigėrU- 
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar the act of 
March 3rd, 1879.

$8.00
$4.50

2.25
1.75

, 1.00

03
18
75

siems gaivalams užimti 
svarbias vietas vyriausybė
je ; tos sistemos, kurioje ne- 

I kalti žmonės yra persekioja
mi ir žudomi, o nusidėjėliai 
viršininkai yra užtariami ir 
apginami nuo bausmės.

Lietuvos valstybė da yra j 
visai jaunutė. Jeigu, to ne
veizint, tenai jau suspėjo 
prisirinkti tiek puvėsių, tai 
reiškia, kad puvimas yra įsi
metęs į pačias jos šaknis.

Lietuvos valstybė iš pat 
pradžių buvo tveriama, kai
po įrankis viešpataujan-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506, 

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paltu: 

Metams........ . .........—■
Pusei metų__

/ Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per neiiotojuat 
Viena kopija --- --- —
Savaitei ________ —_____
Mėnesiui ___ ____ ____ ___

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltu:

Metams _ $7.00
Pusei metų _____ _  - 4.00
Trims mėnesiams....  -- 2.00 | Čioms klesoms pavergti eko-
Dviem mėnesiams_________ 1.50
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Puvusiai.
Apžvalgoje skaitytojai 

ras aprašymą žmogžudys
tės, kurią atliko Kauno ko
mendantas Mikuckis, ir ži
nią apie tris generalinio Lie
tuvos kariuomenės štabo 
narius, gen. Katche, gen. 
Nastopką ir gen. Jakaitį.

Tai stambus asmens Lie
tuvos valstybėje. Vienas — 
laikinosios sostinės galva; 
kiti trys — Lietuvos kariuo
menės vadai.

Pirmasis, pasirodo, , yra 
paleistuvis ir žmogžudys, o 
šie trys — girtuokliai, ne
paisantys savo pareigų.

Tie dalykai išėjo aikštėn 
tiktai gale rugpjūčio mėne
sio, kada minėtieji asmens 
padarė tokių darbų, jogei 
jais pasipiktino visa Lietu
vos visuomenė.

Bet žinių apie tai, kas per 
vieni yra tie gaivalai, buvo 
pakankamai ir pirmiaus. 
Buvo žinių, kad Kauno ko
mendantas žiauriai apsieina 
su žmonėmis, kad jisai ima 
kyšius ir kraujasi sau lo
bius bei paleistuvauja. Bu
vo panašių žinių ir apie ki
tų miestų komendantus. Bu
vo žinių apie savavališkus 
areštus, apie “snukių” dau
žymą ir net apie sušaudy
mus.

Taip pat buvo žinių ir apie 
netvarką ir apsileidimą ka
riuomenės viršūnėse.

Bet Lietuvos valdžia ir 
tos jiegos, kurios stovi už jos 
pečių, nesirūpino tuo, kad 
tuos blogumus prašalinus. 
Net socialdemokratų protes
tai negalėdavo priversti ją 
prie to. 
mėjai 
darbų,
darbininkų judėjimu; 
k ėjo gaudyt “bolševikus”.

Taigi tie blogumai, kaip 
kokia votis ant valstybės 
kūno, augo ir augo — kol 
truko. Įvyko skandalas. Vi
suomene sujudo. Ir patys 
atžagareiviai tapo priversti 
“pasipiktinti”.

Atžagareiviškoji “Tauta” 
sako, kad socialdemokratai

nominiai silpnąsias klesas, 
darbininkus.

Tokią pradžią jai davė 
kaizerinės okupacijos laikais 
įsikurusioji Valstybės Tary
ba, vadovaujama kunigų ir 
dvarininkų. Tokia ji buvo 
ir smetoninės valdžios lai
kais. Ir tokia pat ja sten
giasi palaikyt dabartinė val
džia, išėjusi iš klerikalų kon
troliuojamojo Steigiamojo 
Seimo.

Ir dėlto tai Lietuvos vals
tybėje turėjo progos susi
sukti lizdus tokie gaivalai, 
kai]) komendantas Mikuckis 
arba generolai Katche, Nas
topka ir Jakaitis.

Lietuvos valstybės maši
nerija yra nuolatiniam ka
rės stovyje su darbininkų 
klesa, ir joje apsireiškia to
kios pat ydos, kaip ir kiek
vienoje karinėje organiza
cijoje: “graftas”, savavalia
vimas, žiaurumas ir tt.

Kariaudama su darbinin
kais, Lietuvos valdžia netu
ri kada valyt “Augijaus 
tvartus” valstybėje. Ji ne
turi nei palinkimo tatai da
ryt, nes “valymas” neapsei- 
tų be viešumo; o kėlimas 
aikštėn ydų valstybės vidu
je duotų progos tiems, prieš 
kuriuos ji kovoja, smarkiau 
atakuoti ją. Todėl valdinin
kų šunybės yra slepiamos; 
įkliuvusieji valdininkai sten
giamasi išsukti nuo atsako
mybės.

Šitiems blogumams gali
ma padaryti galas, tiktais iš 
plėšus valstybės galią iš vie
špataujančios klikos rankų 
ir pastačius ją po darbo 
žmonių kontrole.

Kova už įvykinimą demo
kratijos valstybės gyvenime 
yra kartu kova prieš puvė
sius valstybės organizme.

.Kaune pasklydo tikrų P«s tų sąjungų viršininkus ir 
kad ‘trys generolai’ areštavo juos.

tai]) įnirto gerti, kad juos 
reikėjo apstatyti nuo vietų, 
norint priversti išsiblaivyti,

atsipagirioti”.
Kauno chronikojc tas pats 

laikraštis paduoda ir vardus tų 
generolų, kurie tapo atstatyti 
nuo tarnybos. Jie yra: gene
ralinio štabo viršininkas gen. 
Katche, jo padėjėjas gen. Nas
topka ir gen. “kvartirmeiste
ris” Jakaitis.

Apie tuos skandalus rašo ir kuri ikišiol pritardavo visiems 
kiti Lietuvos laikraščiai. Pu- bjauriems Lietuvos valdonų 
siau-klerikališkoji “Tauta” (]ar])ams, dabar jau irgi ima 
(“Pažangos” organas) šitaip piktinties girtais Lietuvos gč- 

aprašo Dirses užmušimą: nerolais ir Kauno komendanto
Šeštadienio vakarą Metro- piktadarybe. Bet ji mėgina su- 

polio i bufeto, kurį išnuomuo-1 yc'rsti kaltę už tai ant bedievių 
ja kažinkam Inteligentų Klu- inteligentų . lai begėdei rei- 
bas, Katino Komendantas H'pasakyti, kad Lietuvos val- 
Juozas Mikuckis kėlė vaka-1 kontroliuoja krikščionys 
rienę 
pažįstamą, 
jis pakilo nuo stalo, pa]>raše 
A. Dirsę, kad užmokėtų są
skaitą, jo “soderžanką” Ba- 
landienę palydėtų jo naman. I Pasaulio DarbiniflRlJ 
pats ilsėjo neva reikalais ir 
jiasirodė kareivių klube. Čia 
paveRjęs žaisti! ilgiau, negu 
įstatymai leidžia, padaręs 

skandalą — viešai pareikala
vęs jam palikt dailiii panelę, 
gi rai po 12 išėjo. Apie pir
ma ties savo namais šttviu 
į pakaušį nudėjo A. Dirsę.
Aiškiai planuotas darbas.
Pasirodo tečiaus, kad kiti 

Lietuvos vyriausybės šulai už
taria tą žmogžudį. Jo nesu- 
areštavo ir nepasodino į kalėji
mą: tardymo nedaroma. “Tau
ta” sakp:

"J. Mikuckis nesuimtas sa
vo bhte, viršininko Merkio 
apstatytas kareiviais, kad jo 
negalėtų suimti ir kai]) įsta
tymai reikalauja, pasodinti į 
kalėjimą. Tardymo vis nėra. 
Pasitenkinta užmušėjo pa
reiškimu. Karo teismas nu
sprendęs, kad komendantas, 
nors karininkas, pavartojęs 
jam įduotą ginklą žmogžu
dystėj, ne kaipo “komendan- 
tas”T tik kaipo privatinis as
muo, ir esąs teistinas krimi
nalinio teismo, iš kurio fega- 
lis Liauti norą savaičių areš-

remia “open shop” kovą priei 
organizuotus darbininkus.

“Toks j ilsų perkėlimas pini
gų atliks dvigubą darbą — jis 
pagelbės North Dakotos ūki
ninkams jų kovoje prieš kapita-

areštavo juos. Kada socialde
mokratai kėlė protestus delei 
to, tai valdžia jų nepaisydavo. 
Ta pati “Pažangos” partija, ku
rios organas dabar taip karštai 

j reikalauja teismo žmogžudžiui, I liziną ir bankierių sindikatą, ku- 
' pirma remdavo Mikuckį. Mat, | ris bando sutriuškinti pirmą tik- 
koliai jisai areštuodavo ir šau
dydavo darbininkų vadus, tai 
buvo gerai; jo nusidėjimus ėmė 
matyt “Pažangos” žmonės tik
tai tuomet, kuomet jisai nužu
dė fabrikantą!

Amerikos klerikalų spauda,

rą bandymą pasiliuosuoti iš po 
jų jungo, tuo pačiu laiku nepn- 
leiskite, kad jūsų pečių pinigai 
butų panudoti prieš jus laike 
streikų.*’

Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas John Fitzpartrick 
pasakė:

“Jeigu jus norite pasiųsti sa
vo pinigų į North Dakotą, Ju» 
turite savo apsaugai išimti juos 
iš vietos banko ir sudėti į sau
giąją dėžutę. Jūsų pinigai, uz 
kuriuos jus gaunate 3 ar 4 nuo
šimtį, uždirba 60 ir 70 nuoš. Jū
sų prispaudėjams.

_______ ___ ___ . , . . “Tie pinigai yra naudojami iš- 
Stalan sodino bet ką demokratai ir, reiškia, JO’ kėlimui kainų ant gyvenimo 

Apie vidurnaktį |° ne an* kH°* P*r,n'ausn! I reikmenų. Tas reiškia badavi- 
puola atsakomybė, kad tenai mf} vaįkų -r jus)?
darosi tokie šlykštumai. I pačių pinigai yra paverčiami Į 

Lkruvinus pinigus”.
Sakoma, kad Chicagos ban

kuose yra $22,000,000 unijų pi
nigų.

Chicago Tribūne mato tame 
darbininkų žingsnyje besiarti
nančią revoliuciją. Ji sako:

“Jei kapitalas puls, užsidarys 
dirbtuvės, algų nebebus, produk
cija apsistos, transportacijfi 
žlugs ir badas, ligos ir minios 
valdžia įsiviruos. Taip prasidės 
proletariato revoliucija”.

Nepavyko.
Dės Moines, la. — Valstijos 

jomarko viršininkams tapo už
drausta kliudyti pardavinėjimui 
Uptono Sinclairo knygos apie A- 
merlkos laikraštiją “The Brass 
Check”. '

Iowa World War Veteran s 
prezidentas McCarthy nusisam
dę jomarke budelę, atsigabeno 
1,000 egz. tos knygos ir pradė
jo pardavinėti ją ūkininkams. 
Tuoj aus jomarko vedėjai palie
pė budelę uždaryti remdamiesi 
tuo, kad ta knyga yra I. W. W. 
literatūra.

Bandymas pertikrinti vedėjus, 
kad tokis tikrinimas yra labai 
kvailas, nepavyko. Kada Mc
Carthy išaiškino, kad toje kny
goje yra vien iškeliama supuvi
mas Amerikos laikrašti jos ir 
kad Sinclair nieko bendra netu
ri su I. W. W., vedėjai atsakė: 

“Well, vistiek tai yra bloga 
knyga. Ji sukelia nepasitenki
nimą. Jeižmonės linksmi, te
gul jie ir bus toki.”

Bet čia atsirado pažangus lai
kraštininkas James M. Pierce, 
leidėjas ūkininkų savaitraščių, 
kuris pasamdė advokatą, atsi
kreipė į teismą ir tuojaus gavo 
uždraudimą kliudyti pardavinė
jimui tos knygos. Knyga delei 
jomarko bandymo ją uždrausti, 
labai pagarsėjo ir jos reikalavi
mas žymiai padidėjo.

Vyčiai galėjo suplaukti į Drau
giją ir paskui reikalauti iš 
Draugijos Iždo pinigų. Bet ši
tokių dalykų negali būti, drau
gijos čartoris ir įstatymai duo
da teisę tik tiems, kurie yra 
pilni draugijos nariai, bet an
aiptol ne tiems, kurie yra są- 
žininii peržengę Draugijos įsta
tymus. Tie žmonės neturi jo
kios teises prie Draugijos iždo.

A. Petriką, kurio užpakalyj 
stovi fraininė komunistų maši
na, yra nustojęs tiesų prie L. 
I). L. D-jos tuomet, kuomet jis 
drauge su savd sėbrais prisidė
jo prie Komunistų Sąjungos, 
išstodamas iš Socialistų Parti
jos ir LSS. šitie visi faktai, ir 
daugelis kitų yra priduota mu
sų advokatui d. M. Ilillųuitui. 
Pagal tuos faktus d. Hillųuit 
pasakė, kad laimėjimas turi 
būti musų pusėj, ir jiems, kai
po peržengusiems Draugijos 
statymus, nėra progos laiinė-

Reikia draugams primintu 
cad ta byla kaštuos Qnaugijai 
kelis šimtus dolerių. Gaila, ia-

Sereda, Rugsėjo 22 d., 1920
U-U—................. ... .. .................. ... ..............

nio lenkų universiteto Kroku
voje, arba jų atidaryto Vilniu
je, kurio fakultetai dabar išmė
tyti po visokius Lenkijos rniesL 
tus, kurie, dėl stokos tinkamų 
lenkų profesorių, ir Vilniuje 
buvo nepilni; su vargu surasti 
profesoriai buvo ne gerjausi, 
tat ir svetimų studentų patrauk
ti negalėjo.

Austrijoj dabar atliktas jot 
respublikos gyventojų suskai 

tymas. Pasirodė, kad vietoj 50 
inilionų žmonių Austrija da
bar be t minti tik 6,076,000 gy
ventojų, arba 227,209 mažiai 
negu tame pat plote buvo lai
ke gyventojų suskaitymo 1910 
metais. Didžiausis gyventoji 
skaičiaus sumažėjimas pasiro
dė Klagenfurle; sumažėjo ji| 
tai]) ja u Vienoj ir Voralbergc 
apskričiuose, nors ir ne taip 
daug. Didesnė visos Austrijos 
gyventojų dalis gyvena Žemu- 
tinėji Austrijoj, nes 3,313,155; 
Vienoj gyvena 1,842,200 (189, 
493 mažiau negu 1910 metais) 
Grąže 157,632, Salzburge 36,- 
150. — šernas.

Judėjimas
Australijoj.

Kovoja už 44 vai. darbo 
savaitę.

[Iš Federuotosios Presos]
Sydney, N. S. W. —Austra

lijos unijos organizuojasi, kad 
visur iškovojus 44 vai. darbo 
savaitę. Daugelis unijų jau dir 
ba 44 vai. ir manoma, kad dar 
labiau susiorganizavus, tą ga- 
ės padaryti ir visos kitos uni
jos. Skaitoma, kad sutrumpi
nimas darbo valandų yra išri
šimu nuolatos didėjančios be
darbės, kuri kįlo delei po ka
rinio rekonstrukcijos periodo 
ir delei užsidarymo daugelio 
dirbtuvių, kurios dirbo tik karo 
laiku.

New South Wales unijos su
sigrupavo sekamai: geležies 
pramonės, gaso darbininkai, na 
mų budavolojai, batsiuviai, 
spaudos industrija, odmenų 
darbininkai, gėrimų išdirbėjai, 
transporto darbininkai, geležin
kelių' ir gatve.karių darbininkai 
ir visokie darbininkai.

44. vai. butų dirbamos 5 die
nas į savaitę — nuo panedėlio 
iki pelnyčiai, paliekant subatas 
ir nedeldicnius liuosais.

*

Darbo Laukas.

ima

spa- 
Ka<lapkr. mėn. š. m. 

pusėje turės būti laimė
tai abejonės negali būti, 
draugai, griebkitės dar-

Valdžia ir jos rė- 
turėjo svarbesnių

Keikia kovot su
rei-

Apžvalga
nuuar»

Bnsijį. “Pažangos organo, 
visuomenė esanti baisiai suju
dinta t$a žmogžudyste ir pri
vers valdžią patraukti Mikuckį 
atsakomybėn, lygiai kai]) ir 
tuos tris prasigėrusius genera
linio štabo narius. Sako:

Kauno visuomenė tiek pa-

SKANDALAI LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖJE.

ko
kius

Kauno “Socialdemokratas 
rašo 17-ame numeryje:

“...Garsusis Kauno 
mendantas Mikuckis,
buvo laikomas kaipo ‘smar
kus*, ‘mokąs suvaldyti’, iš 
keršto ant gatvės nušovė 
žmogų, jauną fabrikantą Dir
sę, supykęs ant jo dėl kokios 
tai moteriškės.

žadasi nenusileisti, kol nebus 
patenkintas jos teisybes jaus
mas. Visuomenė žmogžu
džiui karo padėties žvilgsniu 
reikalauja lauko teismo, ly
giai, kaip ir savavališkai ap- 
leidusiems generalinio štabo 
pareigas girtuokliams gene
rolams: Katcbei, Nastopkai 

1 ir Jakaičiui. Ypač, kad jie 
kelyje į frontą savavališkai 
sustoję kelioms dienoms mir
tinai gerti. Paskalos apie tą 
generolų paskyrimą vadais į 
frontą baime perima visą vi
suomenę.

Protekcija, ypač komen
danto, sakoma, nebopavyk- 
sianti, kaip pavyko prote
guoti kilus užmušėjus dclko 
kartkarčiais Seime skundės 
Soc.-demokratai.
Visa šita istorija parodo, kad 

tiesą turėjo Lietuvos socialde
mokratai, kritikuodami valdžią 
už lai, kad ji stalo į augšlas vy
riausybes vietas nekompeten- 
liškus ir ištvirkusius sutvėri
mus, kurie ne tiktai ne pildo 
savo pareigų, o. da skriaudžia 
žmones ir daro kriminalius dar
bus, t

Musų skaitytojai atsimena, 
kad “Naujienose” jau keletą 
kartų buvo rašyta apie Kauno 
komendanto savavaliavimus. 

Tai jisai yra tas “didvyris”, 
kuris uždraudė socialdemokra
tams laikyt konferenciją, truk
dė profesinių sąjungų atsto
vams suvažiuoti, darė kratas

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
Bedarbė.

Akron, O. — Bedarbės rykš
tė pasiekė šio gumos miesto gy
ventojus. Pereitą mėnesį Goo
dyear Co. atleido 15.000 daibl- 
ninkų, Goodrich Co. 12,000, ki
tos firmos irgi atleido nemažai 
savo darbininkų.

Viso turbut yra apie 30,000 
bedarbių. O gyventojų mieste 
yra viso vos 200,000. Delei di
dėjimo bedarbės mažėja ir ph* 
klyba.

Didžiausios gumų dirbtuvės, 
kurios pirmiau dirbo 3 šiitais, 
dabar dirba tik vieną šiftą ir tai 
nepilnu skaičių darbininkų.

Prasidedant bedarbei samdy
tojai deda pastangas nukapoti 
algas. Vielose, kur pirmiau bu
vo mokama po 80c ar $1 į va
landą, dabar siūloma naujai sam 
domiems darbininkams po 35c. 
į vai. Svetimtaučiai negalėdami 
iš tokio uždarbio pragyventų 
kasdie būriais išvažiuoja į savo 
gimtines šalis. Bet kur ame
rikiečiai, kurie sudaro didžiumą 
gyventojų, dings?
Pataria išiimti pinigus iš bankų.

Chicago. — Vietinė presą su 
dideliu susirūpinimu žiuri į vien 
balsį Chicagos Darbo Federaci
jos nutarimą perkelti savo pini
gus iš vietinių bankų į North 
Dakotos Nonpartiyan State 
Bank.

Kada rezoliucija buvo balsuo
jama, Federacijos sekretorius 
Edward Nockelis pasakė:

“Išimkite savo ir unijų pini
gus iš vietinių antagonistinių 
bankų — net jei tas reikštų už
plūdimą ant tų bankų — ir su
dėkite 
banką.

centų, tokiems svarbiems tiks
lams, išaikvoti teismui. Bet 
mes, draugai ir draugės, ne- 
nnam ant savęs tos dėmės, nes 
ne mes peržengem įstatymus, 
)et jie, t. y. komunistai, ir ne 
mes traukom juos į teismą, bet 
jie mus. Tokiu budu jie 
visą kaltę ant savęs.

Teismas regis turės būti 
lio ar 
musų 
j imas, 
lodei,
1)0 gavimui naujų narių ir aj- 
gaivinimui kuopų. Reikia pa
sakyti, kad komunistai, kurie 
naudoja musų Draugijos var
dą, dirba daug sparčiau, ir jie 
yra daugiau narių prirašę ne
gu mes. Užtad, draugai, jei 

norit, kad Draugija duotų pa- 
geidaujamų vaisių, mes turi
me dirbti daug daugiau. Dabar, 
kuomet vasaros karščiai jau 
praėjo, pasistengkite, draugai, 
kur tik yra galima rengti va
karėlius, pralekcijas ir tuomi 
pat laiku, prirašykite naujų na
rių draugijai.

Draugijos iždas yra visas 
tvarkoj, knygas pirmiau vedė 
d. M. J. Iškauskas, bet aplinky
bių verčiamas rezignavo. Da
bar jof vietą yra užėmęs d. J. A. 
Valeika, 372 Wasbington St., 
Cambridge, Mass. Dg. Valei
ka yra gana rimtas žmogus ir 
draugai galite būti tikri, kad 
jis mokos draugijos reikalus 
tvarkyti. Kas dėl Draugijos pi
nigų, tai teiksitės priimti ma
no užtikrinimo žodį, kad nė 
vienas centas neprapuls, ir kaip 
tik bus galima aš visus perduo
siu ten, kur draugai nuskirsite.

Kuopos ar pavieniai nariai, 
reikalaudami bent kokių infor
macijų, kreipkitės į draugą

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. — American Cari 

Co. mašinistai visoje šalyje pa 
skelbė užuojautoj streiką su
streikavusiems Nefvvark, N. J. 
dirbtuvės mašinistams. Newar- 
ko mašinistai ja ntrįs mėnesiai 
kaip streikuoja, reikalaudami 
)0 c. į vai. ir panaikinimo boi- 
mis sistemos. Jie dabar gauną 
nuo 40 iki 50 c į vai. ir bonusą.

Tarp 5,000 ir 6,000 darbinin
kų metė darbą San Francisco, • 
Sea t tie, Indianapolis, Baltinio- 
re, Kansas City, Chicago, May- 
wood, 111., Waukegan, III. ir Jo- 
lict, III. dirbtuvėse. Kompani
jos pastangos atsigabenti s t reik 
laužiu nedavė geistinų pasek
mių. >

1,000 darbininkų streikuoju 
Chicagoje. Jie gauna $1 į vai. 
ir pakėlimo algos nereikalau

ja.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vltokias refkattu, kaip kHminaUikuoti 
taip ir civiliikaose teiimaose. Daro 

visokias dokumentus irpopierasį
Namų Ofisaai

332) $. Hilsted tt
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 N. leirbom tt 

1111-1) Onity Bldf.
Tel. Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

RE AL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

juos į North Dakotos 
Jungt. Valstijų bankai

L.D.L.D. Reikalai

Sekr. Valeikų, arba j niane, o 
mes mielai visiems patarnausi
me.

Kaz. Liutkus, LDLD. Ižd.

L. D. L. D. Draugų žiniai.

Daugelis kuopų ir pavienių 
draugų klausia manęs, kaip da
bar stovi L. D. L. D. reikalai.

Čia nors trumpai draugams 
pabriešiu apie dabartinį stovį 
musų Draugijos. Nuo laiko, 
kuomet daugelis Draugijos na
rių suikomunistėjo, atsimetė 
nuo socialistų judėjimo, panie-

S„ ir peržengė L. D. L. D. įstar 
tymus, jie susimetė į atskirų 
grupę žmonių, ir, pasivadinę 
taipjau L. D. L. D-ja da ir da
bar veikia musų draugijos var
du ir niekina mus kiek tik jie 
gali. Negana to, komunistu 
virtęs A. Petriką, prisiėmęs L. 
D. E. D. pirmininko vardų, pa
traukė mane į teismų kam aš 
L. D. L. D. iždų užlaikau ir ne- 
ti t įduodu jiems. Stebėtina lo
gika tų komunistų! Jie patys 
peržengė Draugijos įstatymus; 
palys save išsimetė iš draugi
jos ir dabar jie turi drąsos rei
kalauti nuo manęs,‘kaipo Drau
gijos Iždininko, pinigų! Šito-

Iš Įvairių Sričių
Austrija pirma itr dabar. Aus

trija prieš karą buvo viena di
džiųjų Europos viešpatysčių.

už dabartinę savo pergalėtoją 
Fra nei ją, be jos kolonijų: ji tu 
rojo suvirsimi 50 milijonų gy
ventojų. Karui pasibaigus yra 
visai kitaip. Dabar iš jos su
sikūrė kelios nepriklausomos 
valstybes, kitos vėl jos kraštais 
pasidalino, kai]) aula Lenkija 
ir Italija. Pačiai Austrijai liko 
lik trupiniai buvusios viešpatys 
lės, ir ji dabar nei sapnuoti ne
mėgina palaikyti galingą cie- 
coriaus sostą. Austrijai liko 

menka, vien vokiečiu apgyven
ta respublikėlė, o visi kili ne vo
kiečių gyvenami kraštai nuo 

jos atsiskyrė. Austrija savo 
sostinėj Vienoj turėjo vieną ge
riausių ant žemės universitetų, 
kurį lankė ir daugelis amerikie
čių. Dabar tokiam universite
tui užlaikyti Austrijai trūksta 
pinigų, ir jis, nors valdžiai ir

kia logika vadovaujantis, tai ir/nenorint, turės nupulti iki laips-1

DR. A. MONTVID
CHICAGO

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

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201C 
Rezidencijos telef. Albany 8710

* .......................- ' I !■ I !■■■■ !.!■■!

/
Telephone Drover 505$

Dr. A. Juozaitis
jSentistas

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

i ..... ... .. . ..........—»

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSUO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State S:r.

Chicago, III.
mmiiiiiiRiaiKiBi

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 v ak. 
Phone Canal 257



Sereda, Rugsėjo 22 d., 1920 B

■etoviu Rateliuose
KUR DINGO LIETUVIŲ 

GRAMATIKOS MOKYKLA?

Pereitų 1919 metų rugsėjo 7 
dieną, susirinkęs lietuvių būre
lis Hoffman’o mokykloj įkūrė 
Lietuvių Gramatikos Mokyklą.

Pradžioj mokinių įsirašė ne- 
perda ilgiausia. Bet paskui pri
augo iki kelių dešimčių. Moky
tojautų buvo pakviestas Dr. A. 
Montvidas, kuris mokino ilgo
ką laiką. Tada mokyklon su
sispietė ir tokių elementų, ku- 

mo- 
kad

Mes ir vėl likome be mokyto
jo-

Dviem savaitėm prieš rezig
nuosiant Augus tina vikius pra

nešė, jog galįs rekomenduot į 
savo vietą kitą gerą mokytoją, 
bet kažin kodėl tas taip ir pra
ėjo, ir dabar vėl likome be mo
kytojo.

Jau antras niėnuo kaip už
daryta musų mokykla. Nieko 
apie ją negirėt. Nors paskuti
nį mokininiosi nedėldienį mo
kyklos sekretorius buvo prane-

nauja apie bolševizmą, kad ir 
nesuprasdami apie jį, toki žmo
nes yra dagi pavojingi darbi
ninkų klasei — Lietuvos juodo
ji spėka jų laukia — nemok
šos bus geri panapijonai, arba

Patrauktieji teisman laik- 
varėsi

rie ėmė j ieškot priekabių: 
kytoją 'pradėjo niekinti, 
jis esąs “ne tos partijos žmo
gus”, “socialburžujus”. Žmo
ni i. toki ir panašus užsivarinė- 
jimai daugelyj mokinių sukėlė 
pasipiktinimo, o mokytoją pri
vertė rezignuoti.

Po šitam epizodui buvo pa
kviestas mokytojautų medici

nos studentas — Vitkus. Prieš 
šitą vyrą nieko neturėjo nei 
“įvairieji” nei “dešinieji” moki
niai, nes Vitkus turi nepapras
tų mokytojo gabumų. Nelai
me neilgai mokino. Išvažia
vo baigt medicinos mokslą. 
Vėl netekome mokytojo.

Ant galo mokyklos valdyba j 
pakvietė mokytojautų studen-

virius mokino per kelioliką są- 
vaičių, aiškindamas lietuvių 
kalbos ir gramatikos slapty
bes, bet nelaimė, kad po kiek 
laiko ir jis apleido musų moky
kla ir išvažiavo universitetan.

C

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik ix) 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,

rastas (Philadelphijoj I) ir mo- 
kinimosi kursai prasidėsią už 
dviejų savaičių laiko. Apie tai 
busią paskelbta spaudoj. Vie
nok žodis kūnu nesistojo...

Nejaugi manoma likviduoti 
mokyklą? Jeigu taip, tai rei
kėtų paskelbti viešai spaudoj, 
kad visi mokiniai žinotų apie 
tai. Ižde, rodos, yra vienas ki
tas desėlkas dolerių, kurie tu
ri būt suvartoti tam, delko su
mokėti, arba kitam naudingam 
apšvietos reikalui.

Mokyklą pakrikdyti dabar, 
išlaikius vasaros laiku, butų di
delis nusidėjimas. Šiandie mok
slas be galo reikalingas netik 
ponų, kunigų, buržujų ir kapi
talistų klasei, bet daugiau jo 
reikia darbininkams, kurių gy
venimas priklauso vien tik nuo 
didžiūnu malonės, v

Daugelis lietuvių darbininkų 
rengias grįžti į gimtąjį kraštą. 
Sugrįžus, žinoma, tik toki dar
bininkai galės dalyvaut darbi
ninkų judėjimo ir sėkmingiau 
kovot už savo klasės reikalus, 
kurie maž-daug sugebės juos 
suprast, pažint. O, kad darbi
ninkas galėtų suprast savo rei
kalus, jis turi būt bent kiek ap
sišvietęs, susipratęs. Tamsus 

vergas, kuris nepajiegia skai
tyt nei a, b, c, toks niekados ne
supras priežasčių savo sunkaus 
gyvenimo, kuriame jį laiko 
šiandieninė kapitalistinė tvar

ka. Kaip ponas ar kunigas 
tamsiam darbininkui sako, taip 
jis tiki, nes per tamsumą ir ne
moksią nesugeba atskirti dar
bininkų draugų nuo priešų.

Lietuvoj daug dar tamsybės 
įstaigų ir daug tamsintoji]. Pa
vyzdžiui paimkim kad ir kuni
gus, kurių Lietuvoj galybės. Ši
tiems tamsybes apaštalams tik 
ir reikia tokių žmonių, kurie 
nei skaityt nemoka ir savęs ne
pažįsta. O toki žmonės, kurie 
mokslą “kritikuoja” gyvenda
mi Amerikoj, kai kada pastė-

Pažangesniosios darbininkų 
klasėš rėmėjai ir kovotojai už 
darbininkų reikalus negali mok
slą smerki, negali išsižadėt ap
švietus, nes tik per apšvietą ir 
mokslą skurdžių klasė pasi- 
liuosuos iš vergijos. Mokslas 
ir apšvieta sulaužys erškėčių 
takus, kuriais mes einame.

Baigdamas rašinį klausiu 
minėtos mokyklos valdybos: 
Kur dingo Lietuvių Gramati
kos Mokykla? Studentas.

BALTIEJI VfiL BANDfi 
SUKELTI NEGRŲ 

SKERDYNES.

Daug negrų užpulta ir sumuš
ta užpereitą naktį, 
prasidėjo užmušus

Sumišimai 
užpuoliką.

buvo ra-Vakar Naujienose
Šyla, kad du negrai užpuolė ir 
užmušė konduktorių Charles 
Barrett gatvekaryje ir paskui 
pasislėpė, nuo minios tūloje baž-1 
nyčioje. Tokios buvo pirmos 
žinios tuoj po kįlusių riaušių. 
Bet dabar, kada viskas kiek ap
rimo ir kaltininkai yra suimti, 
dalykai pradeda aiškėti ir pa
sirodo, kad viskas atsitiko ki
taip, negu kad buvo išpradžių 
skelbiama.

Trįs negrai grįžo iš darbo ir 
priėjo ties Nally salimui misi-, 
pirkti laikraščių. Tuo tarpu 
priėjo ir konduktorius Barrett,

kių sėdėjęs kalėjime už muš
tynes ir užpuldinėjimus ant 
negrų, ir pradėjo tuos negrus 
stumdyti. Kįhisiosc muštynėse 
vienas negrų peiliu perpjovė 
Barrettūi gerklę.

Ant negrų tada užpuolė dail

Moterų ir Merginų Atydail!
Pranešu visoms draugėms ir pažįstamoms, kad 

aš sugrįžau į Chicago da geriau prisirengus patar
nauti visuose moterų reikaluose. Per du metu ma
no buvimo kitose vietose gavau daugiau ir įvaires
nės praktikos. Kaip pirmiau, taip ir dabar duodu 
patarimus moterims ir merginoms dykai.

A. M. Kaitienė
Akušerė.

3011 Emerald Avė., Chicago, III.

Garrity sako, kad riaušės li
ko sustabdytos ir kad jis ne- raščiai labai smarkiai 
besitiki jų atsinaujinimo, jei prieš Thompsoną ir visais įma- 
bent pavienių mažų atsitikimų. 
Bet policija bus laikomai dis- 
trikte dar per keletą dienų, kol 
nebus aišku, kad viskas galu
tinai aprimo.

Suėmė Dementį ir Zaleskį

BRIGHTON PARK

Keistučio Kliubo veikimas.

noinais budais stengėsi priro
dyti kaip jis niipulde miestą ir 
miestas dabar yra neturtin
gas. Pastebėtina: abiejų tų 
laikraščių triobėsiai stovi ant 
iš miesto mokyklų pasigrobtos 
žemės. Mayoras jau yra užve
dęs bylą prieš Tribūne, kad 
privertus tą laikraštį išsikraus
tyti nuo miesto žemės.

L. K. Keistučio Pašalpos ir Po
litikos KliulA) mėnesinis susi
rinkimas. Narių atvyko geras 
būrys. Iš revizijos komisijos 
raporto už praeitą pusmetį pai

ki iškejo, kad Kliubas stovi ge
rai, savo turtu ir narių skaičiu
mi ar tik nebus tvirčiausia tarp 
Chicagos draugijų organizaci
ja: pinigų turi daugiau kaip ke
turis tūkstančius dolerių, o na
rių apie pusketvirto šimto. Dra
mos skyrius darbuojasi puikiai, 
kaip užtikrino to skyriaus orgar 
nizatorius. Vakarų renginio ko
misija pranešė, kad vakarui, 
kurs įvyks spalių 16 d. C. S. P. 
S. salėj taipjau visa kas pri
ruošta. Scenoje bus statoma 
vienaveiksmė drama, Grodenės 
Duktė Solomeja. Vargšo-Lauce- 
vičiaus Paminklo Statymo ko
misija paaiškino, kad pamink
las jau pastatytas Tautiškose 
kapinėse, bet už jį užmokėt dar 
trūksta 30 dol. Nors Kliubas 
tam paminklui dėjo gražią dalį, 
bet likusios skolos padengimui 
žadėjo aukoti dar 15 dol.

Svarstant Kliubo reikalus kai 
kurie nariai pastebėjo, kad sve
taines savininkas nedaleidžiąs 
eiti svetainėn pro šalines duris, 
bet verčiąs eiti per saliuną. O 
kadangi Kliubo narių yra ir 
moterų, tai joms per saliuną ei7 
Ii labai nemalonu. Tečiaus tas 
klausimas taip ir palikta. Rei
kėtų vienok kas nors daryti, 
kad to nemalonumo išvengus.

—Laisvės Varpas.

Cicero policijos viršininkas 
neteko vietos.

CiceroKeletą dienų atgal 
mayoras Jose.ph Klenkiai paša
lino savo policijos viršininką 
Edvvard Hali. Pašalinęs delei 
nepildymo pareigų ir girtavi
mo. Hali atšovė j tai kaltinimu, 
kad mayoras taipjau girtok- 
liauja ir mažai būna miestely
je ir palieka viską vesti savo 
broliui. Be to esą mayoras pas
kolinęs savo broliui miesto au
tomobilių, kuriuo jis su pačia 
paskui važinėjosi per visą mė-j 
nosį. Karlu Hali duktė vedė i 
smarkią kampaniją už tėvą, 
šaukė susirinkimus, rengė pro
testus.

Užvakar buvo miestelio ta
rybos susirinkimas, kuris vis

Užvakar miesto detektivams, 
vadovaujamiems paskelbusio 
McDonough ir dalyvaujant spe
cialiam justicijos departamen
to agentui Jacob Spolanski, pa
darius kratą “Vilnies” spaus
tuvėj, tapo suimti manadžeris 
Juozas Dementis, 1257 S. 
Ctovvford Avė. ir Petras Zales
kis, 3010 S. Union Avė. Krata 
buvo daroma ne sąryšyje su 
Wallstryčio bomba, bet jieško- 
ta tūlo, uždraustos knygos, ku
rią pardavinėjant kokioj tai 
salėj matę šnipai. Suėmus tą Į 
pardavinėtają pas jį rasta 
sakymas, išpildytas Vilnies 
trasu; tame užsakyme tarp 
ko buvo reikalaujama ir 
draustosios knygos. Delei to ir 
buvo padaryta krata, jieškan* 
tos knygos. Jos tečiaus betgi 
nerado.

Suimtuosius nugabenta į 
centralinę policijos stotį.

52,000 lanko vakarines 
mokyklas.

tai

činsi abiejų pusių kaltinimus, 
nutarė 6 balsais prieš 1 paša
linti Hali iš vietos, o jo vieton 
paskirti irtayoro rekomenduo
tą Albert W. Valecką.

Šiandie tad Cicero turi jau 
naują policijos viršininką. Ret 
ar džiaugiasi tuo — abejotina.

susikirtimas ir gyventojams 
nuo to nė kiek ne geriau.

Nė vienas nebenorėjo.

FederaHs Agtnturą Bendrorl*.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIEN, SEl’T. 22, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.00
LATVIJOS 100 rublių ....... $1.75

' VOKIETIJOS 100 markių .... $2,00
LENKIJOS 100 markių ......  $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą | pinigą 80 ritiolimtjs 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. 18th Street, Chicago.

už- i 
an- 
kit- 
už-

Pereitą panedėlį atsidarė 
miesto vakarinės mokyklos. 
Pirmą vakarą atsilankė 52,000 
žmonių 29 vakarinėse mokyk
lose. Ypač padidėjo moterų 
lankytojų skaičius. Jos dau
giausia mokinasi šeimininka
vimo. Vakarinėms mokykloms 
šiemet paskirta $319,590, kuo
met pernai buvo paskirta 
$211,520. Be to iš mokinių 
mot imama po $2.

DOMICĖLĖ JONI KAITĖ 
mirė 19 d. Rugsėjo, 5 vai. 55 m. 
po pietų. Paeina iš Kauno rčd., 
Tauragės aps. Yra gimusi Tau
ragėj, užaugusi Batakių mieste
lyj. Buvo 35 metų amžiaus Ir 
paliko vyrą dideliame nubudime 
ir 3 dukteris: Marijoną, Adlai- 
nę ir Magdeleną. Po vyru vadi
nosi Lukošaitienė, 1301 Indepen- 
dence Boulvd., iš ten j švento An 
tano Bažnyčią, po pamaldų į šv. 
Kazimiero kapines. Giminės ir 
pažįstami, meldžiu dalyvauti lai
dotuvėse, kurios įvyks seredoj 
22 d. Rugsėjo, 8 vai. ryto. Paliko 
Jevą Lietuvoj, Joną Joniką ir du 
broliu NarČižą ir Kazimierą Ame 
riko j.

Tardys beisbolninkus.

tik 
šie-

vakar

TiesiogiLiepojŲ
Laivakortė kainuoja $145.- 

00; ant laivo kambariai su 2 
ir 4 lovomis visiems; baga
žai čekiuojami stačiai į Lie- 
Pojų.

Laivai išplauks: Rugsėjo 
30; Spalio 14 ir 21; Lapkri
čio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir

Valstijos p ro k u r o r a s 
pašaukė prieš specialį 
jury žymiausius savininkus 
VVhite Sox ir Cubs beisbolnin- 
kų, taipjau daugelį kitų žmo
nių. Mat vaigšto gandų, kad 
savininkai užsiimdavo gemblc- 
riavimu ir iškalno susitardavo 
kas turi laimėti žaismę. Grand 
jury dabar tą viską tyrinės ir 
jei suras, kad tas buvo daro
ma, jis išneš apkaltinimus. 
Nors dėti pinigus už lošėjus 
yra uždrausta, bet slapta nere
tai sudedama dideli pinigai už 
vieną ar kitą pusę, tad delei 
susitarimo tarp žaidžiančių jų 
apie lai, kuri pusė kada turi 
pralaimėti žmonės pralaimi 
daug pinigų ir laimi juos tie, 
kurie susižino su žaidėjais. 
Beisbole yra mėgiamiausias 
a i n e ri k i e či ų sp o r ta s.

Rašykite delei lietuviško 
paso blankų ir pridėkite 2 
et.Mrs. Flossie Sampuci, 17 

stovėjo vakar prieš teisėją Prin- 
deville. Jis turėjo išrišti klau
simą kam ji priklauso.. Sale 
jos stovėjo du jos vyrai, Peter 
Sampucci (No. 1) ir George M.

m. štampą, pas,
P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avė., 
Brooklyn. N. Y.

Negalėdami ištrukti iš vis au
gančios minios, negrai pasislė
pę šv. Gabrieliaus bažnyčioje, 
nrie 45 ir Lowe Avė. gatvių. 
Minia pradėjo laužtis į bažny
čią, kad negrus nnlinčiavus. 
Bot laiku atvykusi policija neg
rus išgelbėjo ir išsivežė.

Prisibijant tolimesnių riau
šių, tuojaus į visą distriktą me
sta šimtai policijos, su įsaky
mu šaudyti, jei bus padarytas 
nors mažiausias pasipriešini
mas policijai. Ir ištikrųjų tuo
jaus prasidėjo pavieni užpuldi
nėjimai ant negrų.

Daug negrų liko nutraukta 
nuo 31, 35, 39 ir 47 gatvių gat- 
vekarių ir juos sumušta. Bal
tasis Frank Gavlin lapo pašau
tas mušant negrą prie 43 ir Ra- 
einc gatvių. Vienas negras li
ko užpultas prie 937 W. 35 St. 
Jį 30 sykių perdurta peiliu ir 
jis galbūt mirs. Daugelis neg
rų liko sumušti Halsted gal 
vės apielinkėje, Bridgeporte 
Keli sumušti ir prie 32 ir Limc 
gatvių. Abclnai mušeikos la
biau siautė Bridgeporto, o ne 
skerdyklų apielinkėje. Tą pa
čią naktį tapo areštuota apie 
10 baltųjų už dalyvavimą mu
šime negrų.

Pribuvęs i sumišimų vietą 
lolieijos viršininkas Giarrity 
iiojaua paliepė visoje apygar

doje uždaryti karčiainas ir pa
statyti policiją kliubuose, kad 
negalėtų juose susirinkti žmo
nes ir tarties apie rengimą pla
tesnių skendinių.

Miestas 
raščius;

traukiau teisman laik- 
r ei k alau ja $20,000,000 

atlyginamo.

Mayoras Thompsonas, varde 
Chicagos miesto, patraukė teis
man du didžiuosius Chicagos 
laikraščius — Chicago Tribūne 
ir Chicago Daily News, reika
laudamas $20,000,000 atlygini
mo už miesto apšmeižimą. Tur
būt dar pirmas atsitikimas yra, 
kad miestas trauktų laikraščius 
teisman. Tiedu laikraščiai kal
tinami tame, kad jie, vesdami 
atkaklią kampaniją prieš ma- 
vorą Thompsoną, neteisingai 
prirodinėjo, kad miestas yra 
nusibankrutijęs, nebeturi ižde 

•rinigų ir nebegali išsimokėti. 
Tai esą pažeminimas miesto 
vardo ir pakenkimas jo kredi
tui.

Miesto advokatas sako, kad 
lar permažas atlyginimas rei
kalavimas iš tų laikraščių, 
tie laikraščiai padarė 
daugiau nuostolių,

kuris tų laikraščių butų para
šęs, kad telefonų kompanija, 
'atvbkariai ar kokis didžiulis 
vidurmiesčio bankas yra nu-* 
bankrutijęs ir nebegali išsimo-

sako
Sampucci Longui.

“Ne, -tu imkis ją,” atsako 
jam Long.

“Aš jos daugiau nebenoriu,” 
spiriasi Sampucci.

“Ir aš jos nebenoriu,H atker
ta Long.

“Jie manęs nebenori, kur 
aš dabar dingsiu, bedalė?” 
skundžiasi teisėjui Flęssie.

“Ji buvo pabėgusi su juo,” 
sako teisėjui Sampucci, • rody
damas į Longą.

“Aš nieko bendra su ja ne
turiu, aš jos nevedžiau,” atker-

“Ji tavo,’’ pagalios nusprendė 
teisėjas ir Sampucci turėjo pa
siimti savo Flossie ir eiti su ja 
namo.

“Ha, ha, ha,” nusijuokė 
Long, jiems išeinant iš teismo.

Tol. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedčliais iki 8 vakare. 
Nedčhomis ofisas uždarytas.

C-....‘.............. . ' i' —■ i..

Kaltina sankrovininkus.

Robert S. lies, advokatas 
miesto tarybos pragyvenimo 
brangumo komiteto, sako, už 
brangumą vaisių yra kaili vien 
sankrovininkai, nes miestas 
via užverstas vaisiais ir jie 
uzdaminiuo.se sandeliuose par- 
sidavinėja gana pigiai. Bet pa-

PLUNKSNOS.
čystos‘baltos sanitariškos plunks

nos svaras .............................. 98<
Čystos baltos žąsų sanitariškos 

plunksnos svaras ............... $1.31
čysti balti žąsų puvai sv........  $1.95
Geriausi čysti balti pūkai sv.....  $2.21

BECKS DEPARTMENT- STORE 
3323 So. Halsted St.

(Seka ant 6 pusi.).

PRANEŠAME apielinkčs lietu
viams, kad mes užlafkom. puikią už
eigą- pasilinksminimui ir pakeleivių 
gali gauti puikią nakvynę. Patarna
vimas pirmos klesos.
ALEX ARMON IR JOE POCIUS 

936 W. 33rd Street, 
Telephone Yards 2750.

nes 
miestui 

Esą, jei = I KUR

Nothiag To Es Afraid Oi r

iai’ ant didesnes sumos. O 
niestas yra nepalyginamai 
laug didesnė korporacija, negu 
tokia nors didžiausia kompa
nija.

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro- 
pos metodu nuo visokių ligų.

Mes turime tų sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tų sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dykų.

SALUTARAS COMPANY
. PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St.. Tel. Canal 6417 Chicago, III.

JIJ5a Albo™Toraorrmv !• Far Awayl 3; Ad Carter

t:0 Y9U KMOVl WHY - •• •• Šame Man Aro So Bravo - • • Whe.i Ttere’s Brawn for Ibis CEjjcr E‘f fiSta

uzdaminiuo.se
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NAUJIENOS, Chicago, III. Sereda, Rugsėjo 22 d., 1920
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CHICAOOS
ŽINIOS ::

PRANEŠIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI

NINKŲ TARYBOS Centralinio komi
teto susirinkimas įvyks Naujienų na
me ketverge, Rugsėjo 23 d., 7:30 v. 
vak. Visi komiteto nariai prašomi at
silankyti, yra naujų ir svarbių reika
lų aptarimui. — Pirmininkas.

REIKIA DARBININKU
MOTEBV

REIKIA DARBININKŲ
J X "~l ~ _-- |_J— _ — J~~ -I— u - ‘ i ~LI- L- ~~ Į B^^ • —

VYRŲ

(Tąsa nuo 5 pusi.).

vieni sankrovininkai neperka 
tu vaisių ir laiko kainas iškėlę.

Niekurie sankrovininkai apie 
63 gatvę pardavinėję po 2c. už 
svarą, bet visi kiti sankrovinin
kai pardavinėja jas po <8 ir 10c. 
už svarą, kuomet teisinga kai
na turėtu būti ic. Tas pats yra 
ir su kitokiais vaisiai.

Išteisino.

Max Cohen, 5139 Prairie Avė 
kuris pasmaugė David 
muštynėse už merginą 
koronerio teismo liko 
las. Daugelis žmonių

Slavina 
vakar 

išteisin- 
li ūdijo,

kad Slavinas ir pirmiau kerši
jo Cohenui ir ketino jį užmuš
ti. Vienok teismas įsakė valsti
jos prokurorui dar syk visą šį 
dalvka ištirti, •r *

A ręsta vo kunigą.

Kun. B. E. Jenkinson, sūnūs 
paskubusio Chicago* presbite
rionų kunigo Henry S. .Jenkin
son, tapo areštuotas Denveryj 
už išdavimą beverčių čekių už 
du automobilius, kuriuos jis 
nusipirko. Jis be kunigavimo 
dar yra suorganizavęs 
kompanijų, kurios jau 
nusibankrutyti.

porą 
spėjo

Nušovė žmogŲ.

vakar
34 m.

Policistas Shannon 
nušovė Oscar Brown, 
Lduis NVolens sankrovoje, ku
ri tik pusę valandos atgal buvo

Socialistų Partijos rinkimų 
Kampanijos Fondas.

Per L. S. S. 81 kuopą aukojo:

Martinaitis
K.

Kala i nė

C. Yushka .

Miller ........
Danilavičius
Jokubaitiene
Jokūbaitis .

J.

J. Draugelis

Jašmantas

J.
A. Valiulis 

Sudeikis . .

Eronimas Y.
A. Rudinskas

. $10.00 
. 10.00 
. 1O.(K) 
.. 6.20 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 4.00
. . 2.00 
.. 2.00 
.. 1.50 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00
.. 1.00 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50 
... .25 
... .25 
... .25

.. $91.95
Visiems aukojusiems varde

Viso ...

Pinigai pasiųsta Soc. Parti 
Kampanijos Fondai).

Jonas.

Pranešimai
Veikalo Lizdas Naminio Liūto repetici
ja įvyks ketverge, rugsėjo 23 d., Mel- 
dažio svetainėje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi Dramatiško Ratelio lošė
jai imanti dalyvumą tame veikale, 
prašomi pribūti. — Režisorius.

Brighton Park. — Svarbios prakal
bos, rengiamos L. S. S. 174 kuopos, 
įvyks ketverge, rūgs. 23 d., Liuosy- 
bės Svet., 3925 S. Kedzie Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kalbės Dr. A. 
Montvidas. Darbininkai ir darbinin
kes, susirinkite gausiai. — Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo dramos skyriaus repeticija veikalo 
Salomėja, įvyks Ketverge, Rugsėjo 23
d., 7:30 v. v. A. Pociaus svet. 3824 So. 
Kedzie Avė. Malonėkit visi lošėjai 
susirinkt laiku. — Organizatorius.

Pa j ieškojimą i
ASMENŲ JIEŠKOJ1MAl
»J ieškau savo brolio Jono Meilučio 

44 metų amžiaus, iš Pamero kaimo, 
Rumiškių vai., Kauno apskr.; 26 me
tai kaip Amerikoj. Jis pats, ar kas 
jį žinotų, meldžiu man pranešti adre
su: Lietuva, Kaunas, šancai, Autų ba
talionas, mokoma komanda, kareivis 
Mikas Meilutis.

PAJIEŠKAU brolio Antano Liuli, 
žigačių parap., Prišmontų kaimo. Apie 
19 metų gyvena Chicagoj.

Cicilija Liulike-Mikaitienė.
82 Washington St., Warcester, Mase.

P A J IEŠKAU merginos arba našlės, 
kad ir su vienu vaiku, apsivedimui. 
Nejaunesnės 25 m. amžiaus ir nesenes- 
nės 32 m. amžiaus. Uždirbu gerai, ga
lėsiu užlaikyti šeimyną tinkamai, šliu
pą imtumem civilį. Parašykit laišką 
ir prisiųskit fotografiją.

J. P.
1739 So. Halsted St.

Pa j ieškau savo brolio Giedrai
čio Antano, girdėjau, kad gyve
na Amerikoj Paeina iš Kauno gu 
bern. Raseinių pav., Šimkaičių 
vals., Pakalnupio kaimo. Meldžiu 
atsišaukti ant šito adreso: Peter 
Gedar 1326 7-th St., Columbia 
Ilotel, Rockford, III.

RANDAI
IŠRENDUOJU ofisą dėl daktaro 

lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Atsišaukite bile laiku.

11853 Michigan Avė.
Phone Pullman 4337

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA

50 MERGINŲ PAKAVI
MUI SALDAINIŲ (CAN
DY). NUOLATINIS DAR
BAS, DARBO VALANDOS 
8:30 IKI 5 PO PIET. SUBA- 
TOJ 8:30 IKI 12:30 PO PIE-
TŲ.

TEMPTATION CANDY
FACTORY,

1929 S. HALSTED ST.

REIKIA
Merginų lengvam čys- 

tam darbui. Patyrimas 
nereikalingas. Gera mo
kestis pradedant. Atei
kite pasirengę dirbti. 

PEERLESS LIGHT CO.
663 W. Washington St.

Reikia
Patyrusių burlap maišų 
dirbėjų; taipgi merginų 
pramokti. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis ir pui
kios darbo sanlygos. Atei

kit pas
WESTERN BAG & BUR 

LAP CO.
Western Avė. & 14th St.

REIKA—
Merginų patyrusių ant jiegi- 
nių siuvamų mašinų. Papras 
tas darbas tiktai. Valandos 
8 iki 5, subatoj iki 12. Gera 
mokestis. Klauskitės 
Volmer.
CHAS. EMMERICH &

501 West Huron St.

Mr.

CO.

REIKALINGA senyva moteris prt- 
dabojimui kūdikių; visas išlygas sulig 
mokesčių susitaikinsim ant vietos. Mel 
džiu atsišaukt greitai.

P. PIKTURNA
5323 Shields Avė., Chicago, III.

REIKIA—MERGINOS
patarnavimui ant stalo
Patyrusiai mokama $20 ir dau
giau. Ateikitetuojaus

1947 So. Halsted St.

REIKIA — MERGINŲ 
Tarpe 14 ir 16 

Pastovus darbas, 
dirbtuve. Gera 
tižiai. Karštas 
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos

metų amžiaus.
Puiki čysta 

mokestis pra- 
čokoladas Ir

REIKIA —

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

MNi'G. CO.,
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

Paprastų darbininkų — 
$5.00 j dieną.
Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

1710 S. Peoria St.

Reikia merginų prie 
lengvo dirbtuves darbo. Nuo 
latinis užsiėmimas, gera 
darbo vieta. $15.60 j savaitę 
pradedant, 
mui.

Proga jsidirbi-

REIKIA patyrusio rakan
dų pardavėjo, vyro apie 28 
metu amžiaus.

GOLDSTEIN FURNI- 
TURE CO.

3609 S. Halsted St.

Paimkit 
vekarį iki

Grand Avė. gat- 
Rockwell St.

Atsišaukit j Employment 
Dept.

MECHANICAL RUBBER 
CO.

2639 Grand Avė.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo senų popierų. Gera mokestals 
mokama.

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
62G W. Taylor St., kampas Dc> 

plains St.

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA —

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas.

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamentas 

40th St & So. Kedzie Avė. 
arba

15th and Canal Streets

REIKALINGAS buceris. 
Geram bučeriui gera mokes
tis.

Atsišaukite tuojaus.
1949 Canalport Avė.

REIKIA
Anglių mėtytojų (coal pas 

sers) Gera mokestis, kamba
rys ir valgis. Ateikite pas 
Chief Engineer

Chicago Beach LIotel 
51 & Cornell Avė.

KEIKIA.
Mokyklų ar ofsių janitoriaus, $125 

ir augščiau, 8 valandos, naktinių ar 
dieninių. Chemikų ir padėjėjų. Vyrų 
automobilių šapoj, 65 c. iki 70 c. į va
landą. Patyrimo nereikia. Vaikų 14 
metų ir senesnių, $65 j mėnesį ir dau
giau. Dailydžių (cabinetmakers) į 
mašinšapę. Inžinierių 85c į vai. ir 
daugiau, 6 dienas. Perkuriu ir pa
dėjėjų, 65c. iki 70c. į valandą. Sargų 
$130 iki $150. Assemblerių. Parankių 
vyrų į mašinšapę. Paprastų darbu 
ninku, 75 c iki 80 c į valandą. Au
tomobilių plėvojų, $35.00. Mašinistų ir 
padėjėjų 80c į vai. ir bonai. T.angų 
plovėjų. Įvairių darbininkų koteliuo
se ir restauranuose, $85 ir daugiau ir 
valgis. Maliorių, steamfitjerių, pa
dėjėjų vinių kalėjų. Milhvnght ir pa
dėjėjų. Drill ir punch presą darbi
ninkų. Hammermenų. 3 oilerių.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted St. ant antrų lubų. 
Kalbame lenkiškai.

~REIKIA
Paprastų darbininkų. $6.00 

j dieną. 9^> vai. j dieną. Nuo
latinis darbas.
PRICE IRON&STEEL CO. 

67th St. and 49-th Avė.
REIKIA -

Stiprių vyrų. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas nak
timis.

CENTRAL COLD STO- 
RAGE CO.

350 N. Dearborn St. 
Ctyicago, III.

REIKALINGAS geras buče- 
ris. ,

Atsišaukite greitu laiku.
B. WILCHOWSKI, 

2349 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kurčiama su gra

žiom pianu. Geriausioj vietoj visų 
tautų apgyventoj, prie pat dirbtuvių. 
Pardavimo priežastis — turiu greitai 
išvažiuoti Lietuvon.

2535 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geroj vietoj ,lietuvių ir lenkų 
apgyventoj. Priverstas esu greitai 
parduoti. Priežastį pardavimo, pa
tirsite ant vietos.

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Sa
vininkas rengiasi važiuoti Lietu
von.

Atsišaukite į Naujienas po No.
1 11.

PARSIDUODA šiaučiaus mašinos 
elektra varomos. Parsiduoda ant vie
tos arba galima perkelti. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja 
ant ūkės.

2159 W. 46 PI.

PARDAVIMUI saliunas, visokių tau 
tų apgyventa vieta. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju Lietuvon.

453 Vermont St.
Blue Island, III.

PARSIDUODA saliunas su pianu iš
mokėtų ir kitais dalykais. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

4258 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA PIENINĖ su Namu 
arba be namo. Geras biznis. Lietu
vių ir kitų tautų apgyventoj vietoje.

2120 W. 24-th Str.
Store.

PARSIDUODA groserne 
ir bučernė. Geriausia vieta 
apielinkėj. Parduosiu pigiai 
jeigu bus tuojau nupirkta.

3400 So. Ashaland Avė.

PARDAVIMUI anglinis 
virimui pečius pigiai.

2902 Emerald Ave.‘
1 fl. front

PARSIDUODA saliunas ir du 
mūriniai namai, arti McCarmick 
dirbtuvių. Parsiduoda viskas kas 
yra saliune. Pardavimo priežastį 
rasite ant vietos.

2462 Blue Island Avė. 
Kampas Hoyne Avė.

bargenaS
Parsiduoda bučernė ir groser- 

nė lietuvių tirštai apgyventoj 
vietoj, ir visos bučemėj reikalin
gos mašinos.Priežastį pardavimo 
datirsite ant vietos.

4605 So. Paulina St.

PARSIDUODA gera gro
sernė ir bučernė geriausioj 
vietoj. Atsišaukit telefonu 
nuo 9 ryto iki 5 vakaro.

Central 2590.
Mr. LESSOR

PARSIDUODA — Pekamė ir gro
sernė. Senas biznis. Visokių tautų 
apielinkėj. Pardavimo priežastis —» 
savininkas turi ir kitą biznį, turi par
duoti, nes abiejų negali apeiti.

552 W. 37th St. 
Savininkas galima matyt po 5 vai.

vakare.

AUTOMOBILIAI
BA RGENAS—Packard Limouslnas 

8 pasažierių, visa mašinerija naujai 
perdirbta. Važiuoja kaip naujas. Par
siduoda, už labai žemą kainą. Nepra
leiskite progos.

P. VIZGARD,
6443 S. Western Avė.

PARSIDUODA Cadilac, 7 pas., 
pirmos klesos mechaniško padė
jimo. Galima matyti bile kada.

4434 So. Hermitage Avė.

RAKANDAL
PARDAVIMUI rakandai (fur- 

niture) frontruimiui; setas ir 
karpetas.

827 W. 33rd St.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisves bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonogpafas su rekordais par- 
siduos už $69.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvos bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
” ~PALIKTA ŠTORAGE’Y

— Dykai deimanto adata
/faįjįSP ii" 24 parinktiniai re-

kordai. Gražus didelis 
Mfrr Victrola, kaip naujas,H HHHHI vertas $185, už 

Gvarantuotas 
unfllmiBL ant 10 metų. Taipgi

įjU 'l\\\\l|)li 1 daugel kitų (ĮniktųH hnlwl I P’K’a* parduodamų.
ĮI)ljĮįįp| I Turime labai gražių

W sulyg ilos dienos ra-
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma

li VA. tyti, kad apkainavus. 
* Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

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

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

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $Ž00, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA RAKANDAI: ‘ 
su dideliu paaukaviinu. Trijų I 
šmotą seklyčios setas, Fonogra
fas, kaurai, valgomojo ii- mie
gamojo kambariu setai, viskas 
kaip nauja.

3221 Michigan Avė. Ist. Apr.

NAMAI-ŽEMfi
PARSIDUODA bizniška propertė, 

labai pigiai, ant Halšted St., arti 16- 
th St. Turime parduoti.

Kreiptis pąs savininką:
18 E. Congress St.

Tel Wabash 8192.

PARSIDUODA š.’a’ir-rytinis kam
pas Halsted ir 17th St. Dviejų augštų 
medinis namas su garažium užpaka
lyj. Bučernė užima pirmą augštą. 
Ateikit pas Halsted Co., 17tli Str., & 
Halsted Str.

Phone Canal 3046.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotų arba mažą ukę

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plakies upė< ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vldunnics- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro .............  $275
Vt 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, ančią. žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumaž.įsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės Inidayoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 181h St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

NAMALŽEMĖ.

ANT GREITŲJŲ
Parsiduoda gražus mūrinis, dviejų 

aukštų namas. Viskas pagal nau
jausią madą, 5 metų senumo, vande
niu šildomas, elektra, gasas, visos 
grindįs geltono aržuolo, 3 pagyveni
mai ir krautuve, gali pirkti su krau
tuve arba namą vieną, turi būt par
duota į 10 dįenų. Pirmas teisingas 
pasiulimas bus priimtas.

A. S.,
6530 Šo. Robey St., 

Chicago, III.

DRAUGIJOS
HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PASELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Katkus , 
I’rot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas \Valenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

Petras Wašclkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa- 

nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiais svetainėje, Halsted St. Pho- 
enbe, III, — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Ilarvey, III.

PARSIDUODA — 2 augštų, mūras 
2 po 6 kambarius flatai. Pastoge ir 
basementas. Karštų vandeniu apšildo 
mas. Lotas 50x125.' Arti 63 St. Kaip 
tik j vakarus nuo Ashland Avė. Tik
tai $9,300. Cash $3,500. Ateikit pas

EICHBERG,
1714 W. 63 St., Prospect 47

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rubu Kirpi 
mo ir Designing Mokykla.

Mnsą sistema ir mokymo budi 
trumpu laiku išmoksite viso a 

mato.
Mes tarime didžiausius ir geriau 

<us kirpimo, designing ir sluvim- 
skyrius, kur kiekvienas gmina gero 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose irm#’ 
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-kn 
ciuo laiku, dienų nr vakarais, pas* 
žiūrėti ii pasikalbėti dėl sąlygą.

Patterns daromos sulig inierot 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ko 
rios madų knygos.

MASt'ER IIESIGNING SCHOO1
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

19?) N. STATE STREET, CHlCAGt 
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

8. Halsted, 2407' W. Msdisou, 
1850 N. Wel1a St.

137 Mokyklon Jungi. Valstijose.
Moko Siuvinio, Patterną Kirpi

mo, Dcsigning bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai Mokslas lengvais ai- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės, 
'lelef. Seeley 1643.

SAKA PAl’EK, Pirmininke

VYRAI—IŠMOKIT ĘARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant . savo dieninį 
darbą mokinanties. šis a5natas su
teiks jums amžiną neprigulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tai
gi prisirengk ateičiai tuojaus. Di
delis reikalavimas ir algos. šimtai 
šapų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
ninės ir vakarinės klesos.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei

tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas' 
i mokinanties.
Nat. School of Garment Designing
Iloom 323, 74 W. Washington St.

L—----s----- ---- K---- ......................- --v
AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviu 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
(ės. stenografijos, typewriting, pi: 
klybos leisiu, Suv. Vaisi, istorijos 
abelnos Istorijos, geografijos, poli 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai 
liarašystės ir tt.

Mokiviirio vidaiidos: nno rytu 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
lltt Iii v;U:ni(|»i
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

DRAUGIJOS IR ORGA-
nizacijos

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. MargeviČia,

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

619 West 14th Place. 
Prot rašt. Iz. Jusčius,

1967 Canalport Avė 
Fin. rašt. Iz. Vedeckis,

712 Rartier St 
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barbei* St 
Ccntr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
L J. Gtizauskis; 2. G. M. Cbernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Slanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis 
Komitetas Juoz. Švedas.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė 

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

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

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
ApšVJEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas

1404 So. 48tli Ct., Cicero, III. 
Ant. Klainls, Vice-prczidentas

1526 So 491 h Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, UI. 
Telefonas Van Burcn 3005 

Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

Marijona Bartkienė, Iždininke
2001 So. Cicero Avė., Cicero, III. 

^Susirinkimai laikomi paskutini 
nedėldienį kiekvieną mėnesj, kaip 2 
vai. po įlietų, .J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 491h Avenue.

KENOS11A VVIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė.
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

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

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Rūbelis, 313 Quince St.

TAUTIŠKA DR-STE MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENS1NGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. (jaudulis, 
10855 So. Stale St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shhnkus, 
10707 S. VVabash Avė., Roseland, UI. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensinglon Av, Kensington.Ill. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10149 S. \Vcntworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Daugis, 

10520 So. State SI.. Roseland. Iii.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELROSE. PARK. 
Valdyba, 1920 metams.

Pirndn. Simonas Bružas.
Box 341, Mclrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
‘ Rox 1079, Meluose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškur. Kazakauskas,

Box 681, Mehose Park, Iii. 
Kasierius Franclškus Lapinskas, ,

Box 1109, Meluose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Meluose Park, III.
2. Kasos globėjas Putros Aperavičia,

Box 514, Meluose Park, UI. 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Meluose Park. 1)1 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Meluose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta,
3131 §o. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis,
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. \Vallace St.

I?in. Rašt., XViHian> Btiishas,
1712 So. Huble St.

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria St.

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

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

Kasierius, Antanas Antanaitis, 
819 W. 351h St.

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALP1N1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers A v.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius, 

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

dienį kiekvieno menesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

DR-STE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis, 
4508 So. Paulina St.

Vice-pirinininkas, 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.

DRAUGYSTES MEILES"LIETUVIŲ 
No. 1. T()WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas.
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.


