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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Oct. 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai perspėja Lenkiją
True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 20, 1920 
as reųulred by tire act of Oct. 6, 1917

Rusija turi 180,000,000 
bušelių kviečių.

“TĖVUKAS SU SABALIU”

Pasmerkia lenkų užgriebi 
mą Vilniaus

Rusai atsiėmė Minską, sumušė Vrangelį
Talkininkai persergsti 

Lenkiją.
Francija ir Anglija pasiuntė 

Lenkijai notą apie Vilniaus 
užgriebimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Oct. 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Naujas suokalbis 
prieš Rusiją.

L()N1X>NAS, spalių 19. 
Franci jos ir Anglijos atstovai 
Varšuvoje, veikdami kartu, ne
dėlioję įteikė lA'nkijos valdžiai 
notą apie Vilniaus padėtį.

Nota pareiškia, jog talkinin
kai skaito, kad Vilniaus užėmi
mas prieštarauja musių paliau
bai su Lietuva, padarytai tarpi
ninkaujant tautų lygai ir taip
jau p. ieštarauja Lenkijos duo
tiems talkininkams ir tautų ly
gai užtikrinimams.

čioje formoje.
Abi valdžios išreiškia nuomo

nę, kad Lenkija turi pilnai pa-

ir tuo duoti satisfakciją tautų 
lygai, kurios autoritetas liko la
bai pamintas.

jei situacija 
Anglijos ir 

bus privers-
greitai nepageiės, 
Francijos valdžios 
tos svarstyti kokių žingsniij vei-

Paderewskis pakviestas į tautų 
lygos posėdį.

PARYŽIUS, spalių 19. — Bu
vusia Lenkijos premjeras Pade- 

tapo paprašytas daly
vauti tautų lygos pi Įdomiosios 
tarybos posėdyje, kuris bus lai
komas Brusselyj ir prasidės ry
to. Manoma, kad taryba svars
tys Vilniaus klausimą. Pade- 
revvskis šiąnakt išvažiuos iš

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 20, 1920 
as required by the aot of Oct. 6, 1917

Rusai atsiėmė Minską.
lankai turėjo apleisti Baltgudi- .

jos miestą.

LONDONAS, spalių 19. —Pa
sak rusų šiandie išleisto oficia
liu pranešimo, Rusijos bolševi
kai atsėmė Minską, kurį lenkai 
a pledo.

True translation filed with the paat- 
master at Chicago, III., Oct. 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis sumuštas.
Vrangelio spėkos nuvytos per 
Dnieprą į Krymą ir aplaikė di

delių nuostolių.

Rusai atgaleiviai dedasi prie Vo
kietijos ir maldauja jos pagel- 

hos nuversti bolševikus.

BERLINAS, spalių 19. Di
delis sujudimas gimė viduri
niuose rateliuose B tįsi jos kontr
revoliucinių grupių, kurios lin- 

. ksta prie Vokietijos, o ne prie 
Francijos, kada patirta, kat’i pa- 
fkilbęs “internacionalmis šni
pas” Ignatius T. iLincoln, ku. is 
sulošė žymią rolę Kaippo k'ontr- 
revoliucijoj Vokietijoj, išdavė 
slaptus rusų plonus Francijai.

Tarp išduotųjų paslapčių, sa
koma, yra išdirbtas pulk. Bau- 
er, kuris buvo viršininkas Kap 
po štabo, strategiškas pienas 
bendram rusų, vokiečių ir veng
rų užpuolimui pavasaryj ant 
Rusijos, kad nuvertus bolševi
kus. Jei tas butų pavykę, tada 
visos trįs valstybės butų, stoju
sios išvien prieš Versailles su
tartį ekonominiai ir politi
niai. '

Lincoln buvo konfidecialis 
pulk. Bauer agentas laike Kapp 
perversmo. Sakoma, kada da
bar jis yra konfidencialiu agen
tų naujosios valdžios.

Prieš bolševikus eina <lu ju
dėjimai. Vienu vadovauja gen. 
Vienu vadovauja gen. Vrangelis 
ir jis yra Francijos įtekmėje, 
kuomet kitas jungiasi su Vokie
tijos atgaleiviais.

Francuzų grupė labiau prita
ria monarchistinei Rusijai, su
sivienijusiai su Francija prieš 
Vokietiją. Antroji grupė mato 
šalies išsigelbėjimą, jei ji vie
nysis su Vokietija. Ji beto skel 
biasi, kad ji norinti Rusijos 
valstijų federacijos.

BERLINAS, spalių 19. — 
Vielos komunistų organe Rau
donoji Vėliava atvykęs i čia iš 
Maskvos Di. štovski sako, kad 
Rusijos sovietų respublika turi 
šįmet apie 180.900,090 bušelių 

j kviečių.
Šlovski, sakoma, yra sovietų 

diplomatu ir pirmiau buvo te
geri jos patarėju Berne.

Jis sako, kad Rusijos išmui
tinimui reikalinga nominaliai 
225,000,000 bušelių kviečių, bet 
valdžia pasitiki, kad ji galės 
šiaip taip praleisti žiemą.

Maisto ir l;ansporlaeijos pa
dėtis taipjau gerėjanti.

Dr. šlovski tvirtina, kad su 
Vrangelio kareiviais bus apsi
dirbta už kelių savičių. Nors 
Vrangelio spėkos ir siekiančios 
virš 100,000 ka eivių, bet tikrų 
kariautojų yra tik 60,000, dau
giausia buvusių Denikino karei
vių, kuriuos sykį jau buvo su
mušę bolševikai.

Gali sugrąžinti monarchiją

PARYŽIUS, spalių 19. — Di
plomatai mano, kad pasekmės 
nedėlios rinkimų Austrijoje ža
da naujų keblumų talkinin
kams. Laimėjusieji krikščionįs 
socialistai yra šalininkai mo
narchijos ir turėdami parlamen 
te didžiumą jie galbūt bandys 
vėl pasodinti ant sosto nuvers
tąjį Austrijos karalių Karolių 
Hapsburgą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Zinovjevas nenori apleisti 
Vokietijos.

BERLINAS, spalių 19. — Ru-

novjevas ir Losovski, kuriems 
paliepta apleisti Vokietiją delei 
jų terroristines agitacijos nepri
klausomųjų socialistų konven
cijoje Dailėj, pasisamdė advo
katus ir paskelbė šiandie, kad 
jie priešinsis Vokietijos val
džios paliepimui apleisti šalį. 
Bolševikai sakosi einą į Armė
niją, kad įteeigus ten “laisvę”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 20, 1920 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

SEVASTOPOLIS, spalių 17. 
—Gen. Vrangelio pastangos 
paimti Chackovkos tilto tvirtu
mą visai nepavyko ir jis ne
teko daug kareivių užmuštais 
ir sužeistais, taipjau daug me-
džiagos pateko į bolševikų ran-' Bolševikai ir Armėnija, 
kas. Tarp užmuštųjų yra ge-1 --------------
ncrolas, komandavęs Barbovič TIFLIS, spalių 19. — Turki- 
kavalerijos korpusais.

Gen. Vrangelio kareiviai tapo; ant Kars, į šiaurvakarius a a • W "V • • * V ta • • nr B • • w B. -a-v .A. » n. .m. <a m «
l. iuiv.ll> jaa,* a-a-a aavjaa va VUĮay f aa* - . 

mo apygardą, kur jie dar lai- ' apsistojo, 
kosi.

Sakoma, kad Rusijos sovietų ševikų misiją Tiflise, grąsinda- 
karo ministeris Leonas Trockis; mi gyvasčiai komisaro Ki'rov, 
asmeniškai iš Orio vadovavęs 
Dniepro kampanija.

| jos nacionalistų besi veržimas 
iz--- i xi-1--- nuo

atmesti per Dniepro upę į Kry- Erzerumo, Armėnijoj, laikinai

Armėnai paėmė šturmu bol-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

kuris prakalboje pareiškė, kad 
dabartinė Armėnijos valdžia 
yra talkininkų įrankiu ir kad 
bolševikai todėl ją atakuoja, 
kad įsteigus Šalyje laimę.

Photo Copyrighted by Keysfon Co., N. Y.
Lietuvos valstietis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonija ginkluojasi.
Perkasi kur tik gali ginklus ir 

amuniciją. *

LONDONAS gpalių 19. — 
Kaip patirta iš išlikimų šaltinių, 
Japonija dabar yra vienatinė iš 
didžiųjų šalių, kmi supirkinėja 
amuniciją h* kituW karo reikme- 

Likusios vietos teko ; nis. Japonijos slapti agentai 
daro kontraktus ir plačiai tyri
nėjas! apie kard medžiagas. Tas 

Sreikuos delei numušimo algų, japonų valdžios veikimas sukc- 
---------- — , lia daug spėliojimų, kadangi Ja 

LYNN, Mass., sp. 16. — Dar- ponijai dabar negręsiai jokia pa- 
bininku uni jos padarė žingsnių., vojus, vien tik eina ginčai su 

Amerika apie japonų immigra
ciją. Gal tas ir yra priežasti
mi japonų ginklavimosi.

Sulig gautų žinių japonai de
da visas pastangas, kad supir- 
kus kuodaugiausia didžiųjų ir 
mažųjų kanuolių ir amunicijos. 

, Ypač jie nori gauti nors vieną 
I geriausią kanuolę, kad turėjus 
i modelį iir jiaskui jų daUlMnu- 
i giau pasidirbdinus.

LONDONAS, spalių 19. — j Japonija, kuri neturi priemo- 
Šiandie čia tapo areštuota pa- nių išdi^bimui aeroplanų, pa
skubusi Anglijos sufragistė Syl ’davė didelius užsakymus ant 
via Pankhurst. Ji yra kaltina-' aeroplanų ir hydroplanų Angli
niu išleidime maištingos litera- ♦ • •
turos.

narių Austrijos parlamente da
bar bus 71 krikščionįs socialis
tai, 75 socialdemokratai, 12 pan- 
gernianų.
mažosioms partijoms.

kad užbėgus už akių pirmam 
bandymui čeverykų pramonėje 
nukapoti darbininkams algas. 
Unija paskelbė generalinį strei
ką: W. Kenney & Co. dirbtuvėj, 
kada tapo paskelbta, jog delei 
blogo marketo stovio daugiau 
nebebus darbininkams įmoka
mi bonusai.

Sylvija Pankhurst areštuota.
spalių 19. —

Badaujantis kalinis pasimirė.
LONDONAS, spalių 18. - 

šaindie Cork kalėjime, Airijoj, 
pasimirė Michael Fitzgerald, ku 
ris buvo laikomas kalėjime be 
jokio teismo 
tais 1

Anglija malšins Airiją
Bet ji nestabdys dabar siaučian

čio ten policijos ir kareivių 
tenoro.

i joje. Tie užsakymai palaiko 
net kelias dirbtuves.

Areštuoja anarchistus.

LONDONAS, spalių 18. —Iš 
Milano pranešama, kad ten va- 

ivisuiu. Jis kartu su ki- , areštuotas Italijos
10 kalinių paskelbė bado j anarchistų vadovas Enrico Ma- 

streiką, reikalaudami paliuosa- iatesta. Jis kaltinamas suoka 1-
• t? m...__ u- 1. .vimo. .

to 68 dienas.
mirė, lx't ir kiti kaliniai yra tiek 
nusilpnėję, kad ir maistas jiems 
nebegali pagelbėti. Jie irgi vei
kiausia už dienos ar kitos mirs.

Cork mayoras McSwiney, ku
ris jau 66 dienas badauja Lon
dono kalėjime, irgi yra tiek nu
silpnėjęs, kad turbūt šią savai
tę mirs.

Tik imąsi, kad jų mirtįs dar 
labiau sukels airius prieš ang
lus ir gali net ipasidaryti atviras 
sukilimas.

LONDONAS, spalių 19.
Valdžios vadovas atstovų bute 
Andrew Bonar Law šiandie pa
reiškė, kad valdžia mano įneš
ti ir remti bilių apie valdžią 
Airijoje. Liberalai tuoj aus pa
klausė ar valdžia mano sustab
dyti dabar Airijoje siaučiantį 
policijos žudymą žmonių ir de
ginimą miestų ir miestelių, j 

ką Bonar Law atsakė, kad val
džia dės visas pastangas ir grieb 
sis visų priemonių, kad sustab
džius žmogžudystes. Bet ne 
policijos daromas žmogžudys
tes, o airių užpuldinėjimus ant 
policijos: policijos terroro val
džia nestabdys. s

Irlandijos sekretorius Green- 
\vood pranešė, kad nuo sausio 1 
d. Airijoje liko užmušta 100 po
licinių ir 18 kareivių, 160 poli- 
cistu ir 66 kareiviai sužeisti ir 
667 policijos barakų buvo už
pulta. Vidaus reikalų sekreto
rius pareiškė, kad nebus per
mainytas nusistatymas į badau
jančius airių kalinius ir bus 
leista jiems mirti, jei ir toliau 
jie norės badauti.

3 žmonės užmušti.
DUBLIN, spalių 19. — Poli

cija šiandie išvilko iš namų Tip- 
perary ir Roscomon 3 žmones 
ir juos nušovė.

Per mainė savo giesmę.

LONDONAS, sp. 18. — An-
Jie visi išbuvo tie mais- t Liaviine prieš valstybę. Pirmiau Prijos užiubezinių reikalų mi- 
licnas. HtegeraM jau blrvo panešta, kadi ten tapo su- nisteris Curzon nesenai laišku

sektas anarchistų suokalbis ir 1> anešč bendram Anglijos žydų 
kad redaktoriai anarchistų laik- užrubežiniam komitetui, kad vi 
raščio Umanita Nuova tapo> pranešimai apie netikusį su 
areštuoti. ; žydais elgimąsi ateityj butų

! siunčiami tautų lygai. Gavęs to- 
. kį laišką komiteto sekretorius 
j Lucien Wolf pakele prieš lygą 

Vakar, spalių 19 d. užsienio pinigų klausimą apie netinkamą elgi- 
kaina, perkant įų ■« mažiau kaip už mąsi su žydais Lenkijoje, bet 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma . . . ,, . . , , #
Amerikos pinigais liaip: J«ni įtuoj atsakyta, kad lyga

kol-kas neturi mašinerijois to
kiems dalykams rišti.

PINIGU KURSAS.

Anglijos angliška- Graikijos kara- 
siu streikas |jus mjrg

PARLAMENTAI SVARSTYS 
ANGLIAKASIŲ STREIKĄ.

Valdžia maldauja parlamentą 
tvirtai laikytis prieš angliaka
sius. Bedarbių įkaičius auga.

LONDONAS, spalių 19. — Vi
sos šalies akjs dabar yra at
kreiptos į parlamentą, kuris su
sirinko šiandie ir iš jo laukia
ma sutaikimo ir užbaigmo ge- 
neralio angliakasių streiko, ku- 
:is jau pradeda, atsiliepti i visos 
šalies gyvenimą.

Parlamentas dar netarė savo 
nuomonės. Šiandie vien kalbė-

Karalius Aleksandras pasimirė 
nuo beždžionės įkandimo.

Laukiama kovos už sostą Gre- 
kijoje.

LONDONAS, spalių 19. —- 
Central Nevvs žinia iš Athcnų 
praneša, kad šiandie ten pasi
mirė Graikijos karalius Aleks
andras. Jį spalių 2 d. įkando 
beždžionė, nuo kurios jis bandė 
apginti savo šunį; įkandimas bu 
vo mažas, bet jis greitai užnuo
dijo visą karaliaus kūną ir pri
vedė prie mirties.

Karalius Aleksandras užėmė
jo parlamente pirklybos tarybos Graikijos sostą birželio 17, 
pirmininkas Robert Horne, ku- |1917 m., kada talkininkai nuver 
ris davė pranešimą apie anglia-' te karalių Konstantiną už jo

MILANAS, sp. 16. — Didelį 
dirbtuvė sugriuvo Affori, Itali
joj, palaidodama daugelį darbi
ninkų. 8 lavonai jau išimti, bet! 
dar dairg jų, manoma, yra iš
laidoti dirbt u vėd rudyje.

Amerikos pinigais liaip:
Anglijos 1 svaras ................... $3.42
Austrijos 100 kronų ........... $0.37
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.75
Danų 100 kronų ...................... $13.80
Finų 100 markių ................... $3.00
Francijos, už $1 ....... frankų 15.54
Italijos, už $1 ............... lirų 26.20
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Lenkų 100 markių ............... $0.44
Olandų 100 guldenų $30.65
Norvegų 100 kronų .‘.......... $13.65
Šveicarų 100 f ranki} ........... $6.33
Švedų 100 kronų.................... $19.65
Vokiečių 100 markių ........... $1.50

LANS1NG, Mich. Earl Roop 
iš nusiminimo dėlei netikusio 
derliaus ir kad jo pati dar vie
ną vaiką pagimdė, jis pasiėmė 
du savo vaikus ir juos prigirdė. 
'Faskuį pasidavė policijai J Jį pa
imta b'ėiprotnamin.

kasių streiką. Jis papasakojo 
apie visas vestąsias su anglia
kasiais tarybas ir nurodė pasek
mes, kokias jau spėjo atnešti 
angliakasių streikas. Jis sakė, 
kad delei stokos anglių 
dirbtuvės užsidarinėja ir kasdie 
išmetama iš darbo vidutiniškai 
po 10,090 darbininkų. Anglijos 
kreditas užrubežyje delei strei
ko taipjau sumažėjo, taip kad 
vien iš Amerikos importai nuo 
birželio mėn. sumažėjo po 
£590,999 į mėnesį.

Nors Horne ir pripažįsta, kad 
padėtis de’-ei streiko nuolatos 
rustėja, vienoll jfs nepataria 
nusileisti angliakasiams. Esą 
3 V. R. taoihrdlu taoirdlu 
valdžia turi tvirtai pasistatyti 
prieš juos. O lai dėlto, kad jei 
angliakasių reikalavimai bus iš 
pildyti, tai, girdi, tada visi pra
dėtų rekalauti pakelti algas kas 
tris mėnesius, nes žinotų, kad 
užtenka lik prigrąsinimo strei
ku, kad privertus valdžią išpil
dyti reikalavimus. Esą valdžia 
turi nenusileisti ir išpildyti tik
tą, kas yra “teisinga” ir turin
ti sustabdyti algų vijimąsi pas
kui pragyvenimo brangumą.

Be parlamentd, 'Visų alkįs 
taipgi yra atkreiptos į geležinke
liečius ir transporto darbinin
kus kokią poziciją jie užims 
šiame streike. Geležinkeliečiai 
ir transporto darbininkai turė
jo savo pasitarimų, bet nieko 
dar nėra galutinai nutarta. Ry
to Vėl įvyks svarbus jų susirin
kimas ir galbūt bus galima pa
matyti kurlink jie krypsta.

Vaigšto gandų, Ikad valdžia 
sutiktų pakelti aigą angliaka
siams 1 šilingu į dieną, o ki
lus angliakasių reikalavimus ati 
duoti arbii t racijai. (Angliaka
siai gi reikaluja 2 šilingų į die
ną ir kartu nupiginti anglių kai
ną vartotojams).

Anglijai gręsia ir kitas krizis, 
lai nuolatos didėjanti bedarbė. 
Pastaruoju laiku bedarbių skai
čius ir taip nuolatos didėjo, o 
dabar tą skaičių labai padidino 
angliakasių streitkas. Bedar- 
)iai pradeda nerimauta ir reika- 
aukti, kad valdžia kąnors da
rytų palengvinimui jų būvio. 
.k>yd George bedarbių atsto

vams prižadėjo tuoj aus įnešti į 
parlamentą atatinkamą įnešimą 
apie šelpimą bedarbių ir paru- 
)inimą jiems dai^bo. Valdžia 
abai nusigando to, kad vakar 
bedarbiai demonstracijoje i&- 
<ėlė raudonas vėliavas ir dai
navo revoliucines giesmes.

Palaidojo gyvą savo pačią.
NEW BRUNSWICK, N. J.— 

Manville policijai pranešta, kad 
vienas vyras primušė savo pa
čią, surišę jos rankas ir ją gy
vą palaidojo. To žmogaus var
do neskelbiama, bet policija 
rengiasi apjieškoti kapines, kad 
suradus tos moteries kapą.

prithrima| Vokietijai. Užėmus 
sostą Alekandrui Graikija tuoj 
įsimaišė karau talkininkų pu
sėje.

Sosto įpėdinis dar nėra pa
skirtas i: todėl tikimąsi, kad 
Graikijoj daliar iškils smadki 
kova už sostą, nes pretendentų 
prie sosto yra keli. Gal ir se
nasis karalius Konstantinas ban 
dys atgauti dabar sostą. Jis gy
vena Šveicarijoje. Kiti jo vai
ku iirgi nori sosto. Vieną to
kių pretendentų remia ir Ame
rikos auksas, kadangi jis yra 
vedęs amerikietę mi'lionierę. 
Bet manoma, kad veikiausia 
ant sosto bus pasodintas toks 
karalius, kokio norės Anglija ir 
Francija, o ne kokį norės Grai
kijos politikieriai, kad ir pats 
Venizelos. Graikijos gi liaudis 
senai jau jokių karalių nenori.

Francijos angliakasiai rengiasi 
reikalauti pakėlimo algos.

PARYŽIUS, spalių 19. Fran
cijos Angliakasių Federacijos 
nacionalinės tarybos nariai su
sirenka čia spalių 22 d., kad ap
svarsčius reikalavimus tuojaus 
pakelti angliakasių algą. Kiek 
bus reikalaujama pakelti algą, 
dar nežinoma, bet įmanoma, 
kad I ar 5 frankai į dieną. Me
nama, kad kompanijoms bus 
duotas visai trumpas laikas rei
kalavimus išpiklyti ir jei jos ne 
sutiks jų priimti, tuojaus bus 
paskelbtas streikas.

Priešinasi kasyklų 
socializacijai.

Vokietijos socializacijos komi
tetas nutarė vien paimti anglių 

kasyklas valdžios kontrolėn.

BERLINAS, spalių 19. — 
Valdžios paskirtas socializaci
jos komitetas, suidedantis iš 21 
industrinių darbininkų vadovų 
ir ekonominių ekspertų, vieno 
balso perviršiu išsireiškė prieš 
tuojautinį užgiiefrimą šabes 
anglių laukų.

Komisija pasidalino į dvi gru 
peš, kurių mažoji reikalavo na
cionalizacijos visos produkci
jos ir anglių išdalinimo. Ta gru
pė rėmė jau paleistą pirmesnę 
komisiją, kuri rekomendavo 
tuojaus konfiskuoti kasyklas.

Didžioji grupė iš 11 narių rė
me pasiūlymą atiduoti valstybei 
absoliutę kontrolę ant kiekvie
nos uncijos iškasamų anglių, 
neduodant jokio balso savinin
kams nė padalinime, nė nusta
tyme anglių kainos. Visas ka
syklų gaminis butų paimtas an
glių komisjos, kuri turėtų tei
sę nusatytii kainas ir atlyginimą 
savininkams.

GALSERim UI, sp. 18. — 
Daugiau kaip 1,000 delegatų 
dalyvauja šiandie prasidėjusioj 
lllintis Feflemijbfr kbi- 
ventijoj.
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Padėtis Europoje.
Scott Nearingo pareiškimas 

Federtfotosios Presos 
korespondentui.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — “Kapitalistine 

tvarka Europoj jau pasiekė to 
laipsnio, kur ji turės subirėti į 
skivytus.”

Šitaip čia pi reiškė Scott Nea
ri ng, kuris tik-ką sugrįžo į šią 
šalį — po kelia to mėnesių vie
šėjimo Francijoj ir Anglijoj.

Prof. Nearing pareiškė, kad 
tuo pačiu metu, kuomet įvairių 
valstybių diplomatai ginčijasi 
dcl skolų, kurių jie patįs prida
rė didžiojo karo metu, tai Eu
ropos darbininkai ant senojo 
gyvenimo griuvėsių tolydžio 
kuria naują, kitokį gyveifinią. 
Italijos darbininkai puikiai de
monstravo šitas naująsias as
piracijas, kuriomis dabar alsuo
ja visa darbininkiškoji Euro
pa. Jų nusitarimas grąžinti 
samdytojams dirbtuves visai 
neliudija, kad jų kova yra pra
lošta, kaip kad apie tai nuola
tos bubnija kapitalistine spau-

• da.
“Aš gerai suprantu tuos ka

pitalistinės spaudos pranešimus 
apie darbininkų sumušimą dėl 
tariamųjų pasistengimų sovie- 
tinti Italijos miestus” — pasakė 
Nearing. “Bet taip nėra. Dar
—

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

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

Tel.: Boulevard 9244

bininkai savo samdytojams pa
rodė tik tai, ką jie gali paveik
ti. Tai visa. Tai buvo perser
gėjimas samdytojams. Dirbtu
ves jie užėmė ramiai ir tvarkin
gai. Po to jie iškėlė raudonąją 
vėliavą ir leido jai plevėsuoti 
taip ilgai, kaip jie tatai skaitė 
esant reikalingu. Vėliau jie ją 
(vėliavą) nusiėmė. Nusiėmė 
niekieno negrumojanii. Valdžia 
neturėjo nei kariuomenės nei 
policijos, kuria ji butų galėjus 
pasitikėti. Tamstos mat negali
te įkalbėti darbininkams, kad 
jie imtųsi patįs sau už gerklių.

“Pietų Italijoje dagi patįs ka
reiviai užgriebė dvarus, išmata
vo juos ir padalino beže
miams. Italijos darbininkų nu
sistatymas anaiptol nėra sulau
žytas. Toks manymas butų 
perdėm klaidingas. Sekamas 
žingsnis, kurį padarys Italijos 
darbininkai, ir jie tai padarys 
neužilgo, bus toks, kad premje
ras Gioletti pasitrauks arba jis 
bus priverstas pasitraukti.

“Anglijoje ir Francijojc, 
ypatingai gi Francijojc, jau ir 
dabar yra didelis nedarbas. Lai
vų statymo, plieno dirbinio ir 
medvilnės industrijose, taigi 
faktinai visose žymesnėse in
dustrijose, neapsakomai suma
žėjo “liuosųjų rankų” pareika
lavimas. Tatai rodo, kad eko
nominis tų valstybių pamatas 
stipriat supurtyta — taip gamy
bos taip finansų žvilgsniais. Vi
sos kapitalistinės industrijos 
žvelgiasi į Jungtines Valstijas. 
Tuo tarpu gi Jungtinės Valsti
jos numoja ranka.

Pasak Nearingo, “Francijos 
gyventojai dideliausia beviltimi 
laukia sekamos žiemos.”

To neveizint, Francijos žmo
nės eina priekin. Jų pastango
mis tenka pasidžiaugti. Ir pir
mosiose to judėjimo eilėse sto
vį socialistai.

_________________ t-----------------------------------------

“Frrtncija turi savo luitų nuo
motojų lygą, kurios narių skai
čius begiu pastarųjų keturių 
metų priaugo ligi 45,000. Arti
miausias jų tikslas yra sociali- 
zuoti gyvenamuosius butus, — 
netaip, kaip kad daroma čia, 
kur tereikalaujama tik “sąži
ningo butų persamdytojų elgi
mosi.”

Prisiminęs apie padėtį tre
čiajam Internacionale Nearin- 
gas pareiškė:

“Nuo to laiko, kada lapo pa
siųsta devynios įstojimo (In
ternacionalai)) sąlygos Franci-

priklausomųjų Bocialdemokra-

šlus — visokius buvusius caro 
ir kaizerio valdžioj, dabar įsi
spraudusius į Lietuvos valdžią 
“dcržimot’das - Činovninkus.“ 
l ik labai gaila ir bloga, kad 
tas “šlavimas” eina ;po laikui. 
Kaip koks “Činovninkas” pada
ro kokią baisią šunybę arba iš
eikvoja keliasdešimtis tūkstan
čių valdžios pinigų, tai tada val
džia jau suima, kiša į kalėjimą 
ir teisia savo sėbrą. O kuomet 
toks “deržiiftorda“ joja raitas 
l*er žmones ir žmonės šaukiasi 
— “gelbėkite”! tai tada valdžia 
sako, kad tie žmonės varo agi
taciją prieš Lietuvos ncipriklau- 
soin^ię, kad jie yra bolševi
kai.. .

somąjai Darbo Partijai Angli
joje, pasireiškė tendencija Ru
sų mainymosi į jų vidurinius 
reikalus nepriimti.

“Tenai (Europoje) reiškiasi 
tokia nuomonė, kad rusai sie
kias! diktuoti. Tai tiesa, kad 
Antrasai Internacionalas yra 
miręs. Kiekvienas tai pripažįs
ta.” Tegalimas tiktai trečia- 
sai, o gal ir ketvirtasai Interna
cionalas. Galimas daiktas, kad 
Irancuzai visuomet 
taip būti, kaip dabar, 
mėje to gali susikurti 
sai Internacionalas.

“Kuropos darbininkų judėji
mui šiandie geriausia žinomi 
yra du paskilbę Jungtinėse Val
stijose asmenys: Samucl Gom- 
persas ir Eugenius Debsas. Eu
ropos darbininkai į Gompersą 
tečiaus žiuri kaipo į kraštutinį 
atžagareivį. Žymiausiu Jungti
nėse Valstijose žmogumi Euro
pos darbininkai todėl skaito 
esant — Debsą. Tenka pažy
mėti, kad Europoje Debsas yra 
žinomas nemažiau kaip kad jis 
žinomas pačiose Jungtinėse 
Valstijose.”

nenorės
Pasek- 

ketvirta-

Dabar Kauno kalėjimas “val
džios sėbrų” prikimštas braška. 
Pirmą tų “sėbrų” vietą užima 
buvęs Kauno komendantas Juo
zas Mikuckis, kuris komendan- 
tuodamas su nagaika darbinin
kų reikalavimus “užganėdinda
vo”. Tas komendantas taip į- 
prato žmones šaudyti,/kad vie
šai nušovė buvusį karininką 
Antaną Dirsę, buvusio prezi
dento Antano Smetonos gimi
naitį. A. Dirsę, tai ne šiaip žmo
gus; už jį komendantas Mikuc
kis atsidūrė ten, kur darbinin
kus taip mėgdavo kimšti, tai 
yrą — kalėjime. Tokių ko
mendantų daug Lietuvoje yra.

— Saviškis.

Naktis
<15 Milžinkapio Pasakos)

Laiškas iš Kauno

Pinigai Išmokėti 
Lietuvoje

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

Pinigus gavo:

Kuomet keli prenumeratoriai 
kalba, visiems yra lygus patarna
vimas. •

Nebūtų gerai nei praktiška pa
skirti dienos laiką kiekvieno nau
dojimui. Visi turi turėt lygias tei
ses ant lygių terminų. Tikras^ ne
smagumas pasidaro vien tik paeinąs iš pa
čių prenumeratorių.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

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 kati-, 
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitį stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

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

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus;

BAMBINO
t

Vaikai myli jį! Jie nori jo daugiaus!
Tik rasai turi Bambinodėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
5oe. butelis vaistinyčiose arba 6oc.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER A C0., Bush Terminai Bld<. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Telefono linija negali būti ilgiau už
imta kaip penkias minutas vietiniuose pa
šaukimuose. Per ilgas pasikalbėjimas, ga
li būt priežasčia suvėlavimo svarbiuose rei
kaluose kitų, kurie nori telefoną naudot 
urnai netikėtam reikalui atsiradus.

[Naujienų korespondencija]
Sunkiai rašosi. Esu įsižadė

jęs kuodažniau rašinėti iš Kau
no, bet — sunkiai rašosi. Lietu
vos gyvenimas pilku tiku ap
siaustas. Nepriklausomybės ir 
valstybingumo gijos apmestos, 
lai labai puiku ir idealinga, bet 
valdžios staklės išklerusios ir 
ataudai perdaug kurkohioti 
rusiški, lenkiški vokiški, tad 
audimas — valstybes kūryba 

vėžio eisena vėžlioja. Nebe
sant ko nors gera parašyti, nėra 
ūpo kasdieninius nuotikėlius 
braižinėti.

Neva tvarkosi. Visgi, ilgai
niui, Lietuva tvarkosi. Tai Stei
giamojo Seimo nuopelnai! 
Nors lame Seime viešpatauja 
buvusieji caro ir kaizerio patai
kūnai krikščionys demokratai, 
nors jie lošia visagalinčių val
donų rolę, bet ir kairieji ne- 
nesnaudžia. .Jie išdėstydami 
darbo žmonių vargus, lankiai 
aptemdo skaisčias krikščionių 
demokratų buržuines svajones.

Seime vaizduojama visas 
Lietuvos gyvenimas — visi už
kietėję skauduliai atveriami. 
Kas žmonių pasikalbėjimuose 
ar laikraščiuose jokiu bildu ne
galima buvo minėti, tas Seime 
be atsižiūrėjimo poškinama. 
Laikraščiai apie Seimo veiks
mus nedaug be.aso; bot “Seimo 
Darbuose” visos 
Seimo veikimo, 
Seimas klauso
minia klauso Seimo balso 
abeji kristalizuojasi.. .

Šluoja šlamštus. Lietuvos 
valdžia Seimui susirinkus pra
dėjo šluoti iš savo tarpo šlam-

NAKTIS ant žemės nusileido, 
Aplink malonu ir tamsu.

Nerodo mėnuo gelsvo veido
Iš po juodųjų debesų.

Tvirtai užmigo miškas žalias
Suvystytas šalta migla;
Ir nedulka atdrėkęs kelias,
Visur ramybė ir tyla.

Gamtos netrukdo niekas miego, 
Taip lengva, lengva ir gerai...
Dienos nelaimės jau nubėgo.
Jas pakeitė nakties sapnai.

* ♦ *
Migloj milžinkapis iškyla, 
Papuoštas vakaro rasa, 
Jis užžavėjo platų šilą, 
Jo klausosi gamta visa.

Milžinkapis daug matė, žino...
Nors amžius buvo ir sunkus, 
Nors laikas sunaikint mėgino, 
Bet jis dar pergyvens laikus.

Jis žino, kaip seniau gyveno 
Galingi bočiai mus čionai, 
Kaip jie kovodami paseno 
Ir miega po žeme nūnai.

Milžinkapis nūn irtiškui sako 
Malonią pasaką senų
Gadynių... Jis ant amžių tako 
Pažino daug tamsių dienų.

Bot .tiki, jog ateis gadynė, 
Kad viešpataus visur tiesa, 
Sulygins vargšą paskutinį ' 
Su ponu meile ir šviesa. A

Ir klausosi galiūnas šilas,
Ir stebisi visa gamta,
O pasaka vis tęsias, pilas 
Lengva, maloni ir prasta.

[P. L. Balsas]

Rozalija Taraškevičienė 
Jugosė Dagienė 
Ona Mataitienė 
Adomas Daučunas 
Cecilija Zalubienė 
Barbora švomberienė 
Antanas Gegnis 
Teodora Pilipavičia 
Uršulė Stankūnas 
Jonas Medelinskas 
Juozapas Danila 
Elzbieta Danila 
Barbora Belsk ienč 
Ona Urbonienė 
Alena Spurgienė 
Petronėlė Petrauskienė 
Juozapas Maskoliūnas 
Rozalija Kopus 
Oskar *Freman 
Kazimiera Kontrimienė 
Juliana Skiautaitė 
Rapolas Masiokas 
Barbora Margelyčia 
Marijona čekatauskienė 
Albertas Kukevičia 
Petronėlė Bozrinienė 
Medestas Mičiuda, 
Kotrina Pakeltienė 
Barbora Margelyčia 
Grasilda Mikulienė 
Petras Skipitis 

'Adomas Sabanskis 
Gabrielius Šileikis 
Jurgis Kaupas 
Kotrina Zalatorienė 
Jurgis Nykštalas 
Albert Kukevich 
Karolis Minskas 
Ona Jokubanaičia 
Marijona Klimaitė 
Kazimieras šliažas 
Antanas Čekanauskas 
Tamošius Zamblauskas 
Elzbieta Vegienė 
Jonas Balevičius 
Marijona Gaidelienė 
Ona šereiva 
Jigase Lukašaitienė 
Juozas Petraitis 
Adomas Pabarška 
Rozalija Bružiunienė 
Agota Misevičienė 
Kaz. Pavilionis 
Valerija Ambrazas

J. Augustauskas 
Andrius Markūnas 
Alfonsas Gutauskas 
Jonas Talačka 
Jonas Binčus 
Antanas Markūnas 
Karolis Dambrauskas 
Juliona Tarulytfi 
Jurgis Tarulis 
Leokadija Avižonienė 
Antanas Vičius 
Jurgis Jonas Jukonis 
Veronika Gasparienč 
Sebastijonas Praninskas 
Kazimieras Urbaitis 
Kazimer šereiva 
Petras Petrauskas 
Jonas Ladukas 
Nikodemas Svirskis 
Narbutas Ulevičius 
Palionį j a čepaičiutū 
Jurgis Križinauskas 
Juozapas Pielis 
Franciškus Silunas 
Petras Saluckis 
Antanas Čekanauskas 
Jurgis Žila
Salomija Budrienė (2) 
Dominikas Žukas 
Mykolas Dobilą 
Antanas Mickus 
Pranas Petrauskas 
Elzbieta Burusienė 
Robertą Viršamirskienė 
Pranas Petrauskas 
Jonas Rimkus 
Stan. Vaišvila 
Xevera Misetienė 
Magdalena Šalčiunienė 
Juozapas Kušlis 
Juozapas Zacharas 
Teodoras Bitė 
Stanislovas Kazikaitis 
Magdalena Lementauskienė 
Vincentas Yuknis 
Vincentas Mamonas 
Marijona Matukaitė 
Teodora Urbonienė 
Cecilija Nakčunienė 
Stanislava Misevičienė 
Petronėlė Dirmeikienė 
Juozapas K. Yankowskis 
Petronėlė Daukintaitė 
Justinas Simonavičia

Juozapas Kreivėnas 
Agota Dikmonienė 
Franc. Kontrimas 
Zidorius Mineikis 
Bronislava Vaišviliutė 
Marijona Rimkienė 
Juozapas Poška 
Ona Bružienė 
Kotrina Kačinskienė 
Marijona Rutkauskienė 
Vincentas Stančius 
Steponas Rutkauskas 
Stasys Petrauskas 
Juzefą Navicką 
A. Bagvilas 
Marija Yunkarienė 
Domicėlė Voronavičia 
Juozas Petkauskas 
Juozas Vaitkus 
Pranciška Petravičienė 
Julijona Balakaitis 
Antana^ Ziniauskis 
Mateušas žagunis 
Marijona šeputienė 
Leonas Sidabras 
Ona Meleškienė 
Ona Jurgutienė 
Povilas Bielskis 
Kazimieras Valenčius 
Jurgis Liberis

‘ Adomas Klikunas 
Kazimieras Senkus 
Petras Kumbrevičius 
Jonas Jutkus 
Simonas Miliušis 
Pranas Pečauskas 
Juozapas Jucikas 
Ona Akučkienė 
Steponas Mineikis 
Antanas Valiukevičius 
Kazimieras Kučinskas 
Petronėlė Patkus 
Barbora Vasiliauskienė 
Petronėlė žiulpienė 
Marijona Burškienė 
Marijona Pašakarnienė (2) 
Zopija Drejeckaitė 
Petronėlė Kazlauskienė 
Brone Plioplis 
Dominikas Puidokas 
Alena Gudžiunienė 
Kazimieras Bračas 
Marijona Mockienė 
Jonas Klemenis

RANDASI “NAUJIENŲ”

smulkmenos 
spausdinamos, 

minios balso, 
ir

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Pagedėliais iki 8 vakaro. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

3208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldieniua.

Serganti vyrai ir moterįs, ko
dėl kenčiate? Kam tai eikvot 
laiką ir pinigus be jokios nau- 
dos ? Neatsižvelgiant kuomi 
sergat, tai gali būt negavftne at
sakančių gyduolių. Jei matai, 
kad tau nepagelbsti, ateik ir ma
tyk mane. Mano ilgas patyri
mas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galin
čiu suteikt geriausia gydymą ir 
sugrąžyt tavo sveikatą. Mano 
moderniška laboratorija aprū
pinta naujausiais gydymo apa
ratais. Pilnas ekzaminavimas, 
radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. 
Neduok silpnyt savo sveikatą ir 
tuštint kišenių nepaisant ant 
dalyko ir nekentėk daugiau. Aš 
aplaikau rezultatą, kuomet ki
tiems nepavysta.

DR. C. T. DONOHOE
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 ilioras, Delaware
Bldg., Roomai 200-201. 

Chicago, III.
Valandos': 9 A. M. iki 8. P. M. 
Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS
OFISE.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie-
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną j porą dieną, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

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

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

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

6oc.su
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KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL. . stokoja pirmųjų tenorų ir, kas 

■ svarbiausia, choras nesugebi ar
Koncertas; LSS. 75tos kuopos ‘ stačiai nenori pasirinkti tinka-

darbuotė.

rtngta koncertas į- — Butėno 
koncertas. Bengė jį “buvusie- 

“dramos 
prisidengu-

ji žmonės”, LDLD. 
skvrius” skraiste
šieji.

Tenka pažymėti. kad p. Bu- 
danininkas. 

Jo dainos padarė įspūdžio. Jo 
palydovu buvo chicagictč, p-lė 
Petkutė. Tik kiaušy tojuj ne
maža nervavo tas’ vakaro vedė-, 
jas. Mat, pas mus, rackfordie-į 
čius, nepriimta spausdinti pro-I

• svetima?

mų dainų. Tą patį tenka pa
sakyti ir apie moterų chorą. 
Jos dainavo kokią ten vakarinę 
dainą, bet aš drįstu paabejoti: 
kažin ar pačios dainininkes su- 
p ato ką dainuojančios... Pati 
to: “dainos” meliodija airiška, 
o žodžiai lietuviški ir netu- 

I i n lis jokios prasmės. Norė
tųs toms “progresistėms” pa
tari i, kad tos rūšies 
gresyvumo reikėtų

labiausia venglii, jeigu ne
norima pasistatyti save ant juo
ko. Juk mes turime ytin daug 
savų ir gan gerų dainų. Kam 
pamėgdžioti tai, kas mums yra

pro- 
kno-

gramai. Vietoj prograino 
mums pabūna vakai o vedėjas. 
Tik šį kartą tas vedėjas buvo, la 
bai keistas. Pristatydamas pub
likai dainininką ir jo dainą jis I manė parodyti 
visa taip supina, kad pats dai
nininkams turi jo klaidas ati
taisyti. Tai nė šis nė tas.

Pirmas ant pagrindų pasiro
dė LDLD. “dramos skyriaus”

Antras negeras dalykas tai 
rengėjai kažin kodėl užsi- 

‘gerbiamai pub- 
itala su... armoni- 4likai”

ėjo vidutiniškai, bet jau tie ki
ti gana, gana! Jis tik pats 
save ir publiką vargino.

vadovaujamas. Chore, matyt 
yra neblogų dainininkų, tik jam

Severos Gyduoles užlaiko 
v Šeimynos sveikata.

Silpni Inkštai
Kali būti p retesniu daug Ilgu, kurios apsl- 
reiklu per skausmu strieuu. ISblyikusig, 
pageltanavoslę odg. sutinimu aplink riešą, 
skaudingą llaplnlmą ir patinimą akiniu 
voką. Kaip tik pajusi kad inkital netvar* 
ki. ne gailink laiko ir gauk

Koncertas mat 
bu t tik koncertas.

suprasti

Severa’s
Ledsyl
(plrml*a žinoma kaipo Severos Gyduolė 
nuo Inkatū ir Kepenų), per keturea da
limi metu tie galingi vaistai pasekmin
gai teisi yvairee ligas inkitu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu pasinaudoi ir paliks 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mietas, 
75 centai ir |1.25. Koinoi aptiekei,

W. CO
CtDAR RAPIDS, IOWA

apie kokią ten “šipkortę”. 
Žmonės, suprantama, juoko 
turėjo. Bet man rodos, kad su 
koncci. tu tas dialogas maža te
turėjo bendra, 
visuomet turi 
o ne lošimas, 
rodos, turėtų
inr.sų “buvusieji žmonės”.

Beje, bučiau pamiršęs paini 
nė i i musų “žvaigždę”, kuri la 
bai pyksta, jeigu koresponden 
lai nesumini josios vardą. Ta 
p. Šimaitienė. 
Dainavo taip, 
sėics” musu

Ji dainavo salo, 
kaip kati “paga - 
dainininkas Lan- 
iš jos gal ir butų

solistė, jeigu ji norėtų ir galė
tų tinkamai išlavinti savo balsą. 
O dabar - tiek lo.

Vis dėlto, Butėnas musų dai
nininkams kaip lik ir parodė, 
kad mes turime daug.tavų dai
nų, kmiomis galima puikiai 
pasirodyti, tik, suprantama, rei
kia mokytis. P-as Butėnas

Sunkus Laikai Lietuvoje
Aprašoma daugelyj laišku iš ten i Amerika.

AR SUŠELPEI
SAVO GIMINES LIETUVOJE?

Jei ne — daryk tai dabar — neatidėliok.
Pinigai siunčiami dabar į Lietuvą per šį didelį 

valstijinį banką nueina ten
j trumpą laiką.

Del informacijų matykit p. Rapolą Gečias, 
prie langelio No. 4.

PEOPLES s BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO

17th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

Baltikes ir . fortai

IS H«,

^Capudine
Pamėgink tai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

rockfordicčiams paliko. Jis tori 
ytin stiprų ir malonų balsą. 
Dainavo daugiausia kompozito
riaus Miko Petrausko dainas.

Dar žodelis apie publiką. 
Programų melu galerijoj kaž
kokie “jankės” pradėjo rodyti 
savo “gabumus” kelti triuk
šmą. Ir čia komitetas “nesu
siprato,” kol pats p. Butėnas 
nepareiškė, kad jis nedainuos 
tol, kol “gerbiamoji publika” 
nenusiramins... Keista!

Praėjus vasaros karščiams ir

deda veikti. Spalių 31 dieną ren 
giama prakalbos. Kalbėti pa
kviesta žinoinasai Amerikos 
lietuviams kalbėtojas, Naujie
nų redaktouius d. P. Grigaitis. 
Be to, bus ir šiaip įvairių pa- 
marginimų. Pav., dainuos žino- 
masai Bockfonlo lietuviams 
dainininkas, Juozas Bacevičius, 
kurį vietos lietuviai, dėl jo ma
lonaus balso, pavadino “Bock- 
fordo tenoriukn”. Taipjau bu
siąs ir chicagietis Juozas Uktve- 
r’s, kuris los monologą. Prakal
bos rengiama vienoj puikiausių 
vietos svetainių Mendelsono 

antrą
valandą po

Pradžia kaip 
pietų.

čia tapo sukurta 
dramos draugija 

, kurią globoja vietos 
1 kuopa.

žmonės” dėl to savim 
tveria.
jai, tik nevy
na J. Bacevičius, o režisieruoja 
t* Liveris.

Nesenai 
muzikos ir
“Mirga

Buvusieji 
nebesi- 

Labai norėtų pakenkti 
Chorą moki- c

^Tffignliningieji” ir “nepri- 
gulmingieji” vis dar nepabai
gia bylinėtis. Norį sužinoti, ku
rie esą geresni.

— Korespondentas.

CLEAR CREEK, UTAH.

Nelaimė kasyklose. Užmušta 
lietuvis Pranas Blucukis.

Utah Fuel kompanijos ang
lių kasyklose k risdamas, akmuo 
užmušė ant vietos lietuvį Praną 
B’ucukį. Buvo laisvų pažval-

nu skaitytojas. .Jis paėjo iš Vie
kšnių para,p., Telšių apskričio. 
Paliko kiek ir turto. Ar jis turi 
čia kur-nors artimų giminių ne
žinome. Jeigu kur yra jo gi m i 
nių ir jie norėtų artimesnių 
apie velionį, prašom rašyti 
mano adresu:

Juozapas Gedvilą.
P. O. Box 27, Olear Creck, Utah

Lietuviu piliečių sąjun- 
ffos Įsteigimas.

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)

nuo L. Inf. Biauro
VVashingtonas. — Spalių 8 

dieną, 11 vai. iš ryto, New Yor- 
ke, VValdorf Asto.ria viešbuty, 
įvyko visuotinas Valstybinio 
Amerikos Lietuvių Fondo įstei
gėjų susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo atstovai nuo jau su
siorganizavusių šešių ‘ Valst. 
Am. Liet. Fondo skyrių, nuo 
šešių iLictuvių Piliečių Sąjun
gos skyrių ir šiaip keletas asto- 
vų nuo įvairių organizacijų, iš 
viso iki 30 žmonių.

Susirinkimą atidarė Lietuvos 
Atstovas Amerikoje Jonas Vi
leišis, trumpai paaiškindamas 
šio susirinkimo tikslą ir svarbą.

Susirinkimo pirmsėdžiu bu
vo išrinktas pil. J. O. Sirvy
das, sekretorium-gi buvo išrin
ktas S. E. Vitaitis. , Susirinki
mas sutinka su pasiūlyta prane
šimuose dienotvarke.

Iš pradžios perskaitomas vi
sas Valstybinio Amerikos Lie
tuvių statuto projektas ir atida
romos bendros diskusijos delei 
jo reikalingumo ir tikslumo. 
Bendrose diskusijose pabrėžia
ma, jog rasit tinkamiau butų 
visa organizacija' pavadinti 
•Lietuvių Piliečių Sąjunga, nes 
Amerikoje Fondo vardas la
biausiai tinka kokio iždo ar 
kasos pavadinimui, o be to pa
vadinimas šios organizacijos, 
kaipo Lithuanian Gitizens As- 
sociation, ^Lietuvių Piliečių Są
junga” atatiktų jau vartojimui

panašių vardų pačių Amerikie
čių. Buvo paduota patarimų, 
kad patį organizacijos iždą ga
lima vadinti Valstybiniu Ame
rikos Lietuvių Fondu. Paga
linus buvo nurodyta, jog susi
tverusieji jau šeši Lietuvių Pi
liečių Sąjungos skyriai, turin
tieji apie 7(10 narių, randa šį 
vardą tinkamiausiu.

Lietuvos Atstovas Amerikoje 
pareiškė, jog jis visai nėra prie
šingas pačios organizacijos 
vardo pakeitimui, juo labinus, 
kad tuo darbu ireiškiau pabrė
žiama, jog tat yra visuomenės 
Lietuvos piliečių ir Amerikiečių 
lietuvių organizacija. Visais 
susirink tusių balsais nutarta 
įverti tokią organizaciją ir pra
dėta svarstyti statuto projek
tas papunkčiais. Pirmame, po
sėdyje iki piet tapo priimti pir
mieji trys statuto straipsniai, o 
po piet kitame posėdyje lapo 
priimti ir visi kiti straipsniai, 
su mažomis atmainomis.

Tolinus prieita prie Vyriau
sios’ Lietuvių Piliečiu Sąjungos 
Valdybos :rinkimo. Iš tos prie
žasties, jog iki šiol tesusitvėrė 
dar nedidis skyrių skaičius ir 
kad kai-kuriu visuomenės vei
kėjų tikslas ir patsai Valstybi
nio Fondo darbas liko iškraipy
tas ir neteisingai nušviestas 
spaudoje, nutarta tuo tarpu 
parinkti Vy.:Įaustoji Valdyba iš 
penkių asmenų ir keturių kan
didatų ir pavesti jai ypač patį 
organizacijos darbą. Pilnoji 
Valdyba bus išrinkta kitame 
visuotiniu jame susirinkime,
kuomet bus įsteigta daugiau

Pabaigoje parkaityti buvo keli 
pasveikinimai ir linkėjimai nuo 
kai-kuriu susitverusių skyrių, 
kurie negalėjo prisiųsti savo 
atstovų, ir nuo “Dirvos” Bedak- 
toriaus K. S. Karpavičiaus. Už
baigiau! susirinkimą, Lietuvos 
Atstovas Amerikoje nurodinėjo 
į svarbumą šio momento, kurį 
Lietuvai prisedna pcrgj’venti ir 
kvietė visus prie Lietuvių Pilie
čiu Sąjungos prisidėjusius uo
liai dirbti Lietuvos |abui, rink
ti tėvynės apgynimui aukų ir 
užsiimti Lietuvos laisvės pasko-1 
los bonų pardavinėjimu.

Susirinkimas užbaigia 8 vai. 
vak. Vyriausioji Liet. Piliečių 
Sąjungos Valdyba paruošusi 
yra pranešimą apie IL. P. S. su- 
siorganizavimą ir apie jos sta
tutą'.

Iš Lietuvos Atstovybės
LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje^ yra 
prisiųsti žemiau surašytiems žmo
nėms laiškai nuo jų giminių ir pažįs
tamų iš Lietuvos. Artimesnių adre
sų ant jų nėra ir todėl jie bus laiko
mi Atstovybės raštinėj iki savininkai 
juos atsiims. Norint gauti šiuos laiš
kus prisiųskit savo adresą ir pašto 
ženklelį padengimui persiuntimo lė
šų

Armanavičia John, nuo J. Jankūno.
Juozapas Amalevičia(> nuo Povilo 

Mataičio.
M. F. Sossong, nuo Mato šiaulio
Baltrukonis Antanas, nuo Razali- 

jos Baltrukonienės.
Anton Bauktis, nuo Tadeušo Bauk- 

šio.
Benecki Vincenti, nuo Adomo 01- 

chausko.
Bielskis Ona, nuo M. Bielskitčs.
Bliznik Antoni ,nuo Povilo Bliznik.
Baundzai Endziui nuo Onos Meje- 

rienės
Buzas Antanas, nuo A. Buzienės.
Juozas Butčnis, nuo Marcijonos 

Butėnienės.
Jack Callin, nuo Frank Misel.
Izidorius 

lio. ’
Domeikis 

meikienės.
Juozapas 

Dransutavičiaus.
Greičius Antanas, nuo A. Vabalo.
Gestautienč Agnieška, nuo Prano 

Jurgaičio.
Gageckiui Aleksandrai, nuo Juozo 

Vembrio.
Gudelis Antanas, nuo Cecilija Gu

delis.
Aleksandras Glusniskas, nuo Juozo 

Januševičiaus.
Gudauskas Jonas, nuo P. Gudaus

ko.
Chekavičiai, Jurgis, Jonas ir Jurgis 

Pranas, nuų Kazimicros Chekavičie- 
nfis.

Čepui Antanui, nuo Juozo Čopo.
Abram Ludgin, nuo Elja Ludgin.
Joseiči I^eonardas, nuo Bronislava 

Joseičė.
Ivanauskas Augustas, nuo Jono 

Moskaičio.
Jančauskas Kazys, nuo Onos Meje- 

rienės.
Kazinauskui Vaslav., nuo Onos Ka- ) 

zinauskienes.
Kązinauskas Vaclovas, nuo Marijo

nos Kaziniauskienės.
Keizer Frank, nuo A. Kezis.
Kurtis Juozas, nuo A. Kurtio.
Kančiukas Jonas, nuo A. Kančiukie- 

nčs.

Čepulis, nuo Mato čepu-

Domininkas, nuo V. Do- ,

Dransutavičia, nuo Igno

Km u s ni o/r

daugiau niežėjimo, kasįmosi, 
jvykstančių nou pleiskanų.

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 jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

—~F. AD. RICHTER & CO,

Žtnoguc 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 moterjs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

Pirmas Kūdikio

Metas Yra Svarbiausias 
Jo gyvenimo pradžia priguli nuo mais
to, kokį jis gauna pirmais dvylika mė
nesių. Sustiprinimui kaulų ir tvirtų 
kojų maistas turi buti atsakantis, mai
stingas ir sykiu lengvai suvirškinamas. 
Jeigu negali kudikio žindyt

EAGLE BRAND
(CONDENSED MlLKl

Turi buti pirmutinis ant minties. Per 
virš 60 metų motinos ant jo atsidėjo. 
Eagle Brand yra labai rekomenduoja
mas ir užrašomas gydytojų delei savo 
švarumo, saugumo, lengvai pritaisomo 
ir gatavai suvirškinimo.
EAGLE BRAND, delei savo augštos vertės 
ir atsakantumo, yra idealis visiems tikslams 
kur paprastai naudojama pienas ir cukrus. 
Bandykit jį dėl sosų ir pyragaičių.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje, verkia ir 
yra atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit ku
poną šiandien reikalaudama dykai musų Kū
dikių Knygos ir maitinimo instrukcijų jūsų 
kalboje.

THE BORDEN COMPANY
New York 

Insteigta 1857

Iškirpk kuponą. Pažymėk knygą. Pasiųsk jį šiandien 

Mrs....................................... City....................................
Street..........................................Stąte....................  (8)
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga
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326-330 Broadway, New York »<•—♦

✓

Or. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

. _ kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av, kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nua 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 Drexel 2880
■-........................... i i į i y

DR. M. HERZMAN
I« RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 S. HaJst*d St 
VAI,.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonai i

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

3149 S. Morgan stM kerti 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

------ —....................y----------------- ---- -

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dianą.

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dominikai Kanišauskui, nuo Onos 
Pocienės.

Kasputis Domininkas, nuo P. Var- 
nagio.

Kreivėnas Juozas, nuo K. Milaus- 
kio

Kasputis Jonas, nuo Johanos Kas- 
putienės.

Ludzui Juozui, nuo Marjonos Ka- 
valtukės.

Lengvinas Paul, nuo J. Benedikta- 
vičiaus.

Meškauskiai Pranas ar Baltrus, nuo 
J. Ūsas.

I’eter Miliauskas, nuo A. Kirvaičio.
Mažonienė Magdalena, nuo Prano 

Demarko.
Mikėnis Jonas, nuo J. Gogelio.
Mėlis Anna, nuo Jonas Mėlis.
Masiulis Kazimieras, nuo A. Masiu

lis.
Antanas Pargauskis, nuo Pranciš

kaus Pargauskienės.
Mikas ir Bolesl. Prijalgovski, 

Petro Jogmino.
Prunska Jokūbas, nuo Petro 

balio.
Rafol. ir Bronisl. Petraičiai,

Vlado Petravičiaus.
Palecki Vaclav, nuo Onos Paleckie

nės.
Juozas Petkus, nuo Pr. Girdvainio.
M. Bacevičia, nuo Onos Pocevičie- 

nės.
E. Putrysza, nuo Zosės Putrysza.
Rapšyčia

Ziaunio.
Refkofski

kas.
Radinske
Jonas RemenČius, nuo E. Remen- 

čius......
Rudzevičius Juozas, nuo Agota Ru

dzevičienė.
Šamas Kazys, nuo O. Samėna 
Ignas Šimkus, nuo Vinco Januškos. 
Svarat August, nuo Pašakarnis.
Sidaravičių Julius, nuo Elzbietos Si

daravičienės.
Sutkus Stasys, nuo Stasės Sutkie- 

nčs.
Sichelman BirukS, nuo Elja Siman.
Sušitis Kazys, nuo M. Sušaitės. 
šiaulis Jonas, nuo A, Jasacukfi.

Saugok akių regėjimą
DR. YUšKA 

1900 S. Halsted St.
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

nuo

Uzu-

nuo

Juozapata, nuo Povylo

Romens, nuo P. žilins*

Sohleime, nuo Simon.

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
suteiks jums geriausį patarnavi
mą dėl

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D,

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos

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

i Tamulis Juozas, nuo Onos Tamulio- 
I nės.

Tuminskas, nuo Baltro čemeckio.
Umražunas Petras, nuo K. Umbra- 

žunienės.
Urbanavičius Kazys, nuo Viktoro 

Urbono.
Urbonas Mikalojus, nuo Julės De- 

bulskytčs.
Ūsaitis Antanas, nuo Adrosaičio.
Jankauskas Petras, nuo D. Trima

ko.
Vačkauskis S. nuo Vačekauskienės. 
Vitkus Frank, nuo J. Knieža. 
Žadeikis Franas, nuo E. Žadeikio. 
Žukas, nuo Petrašuno.
žilevičia Vladas, nuo D. Simauskie- 

nės.
Norkytė Jokohana, nuo Marės Bal- 

cerienės.
Pilipavičia M., nuo Barboros Bag> 

(Jonienės.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOI.’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet. 
Telephone BcKinley 263

iiiiiimiaiimiiii
■ Tel. Boulevard 2160
■ Dr. A. J. KARALIUS S 
i Gydytojas ir Chirurgas ■ 
J VALANDOS: 9—12 ryto S

3 2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, ■ 

; Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

..........................
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

10900 Michigan Ave^ Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:80 vak.
- ------  -.... ....... ......

DR. JOHN N. THORPE ) 
Gydytojas ir Chirurgas

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

• 4 Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Republikonų 
agentai.

Pereitą savaitę gavome iš 
vienos republikonų partijos 
agentūros straipsnį su ant- 
galviu “Ar nesanti valstybė 
gali kariauti?” Jame išva- 
džiojama, kad demokratų 
partija, kurios rankose šian
die yra Suv. Valstijų admi
nistracija, apseina su Lietu
va, kaip su kariaujančia ša
lim, nežiūrint to, kad kon
gresas nepaskelbė karės Lie
tuvai. Straipsnis baigiasi 
šitaip :

“Tą visa mes turime at
minti už poros savaičių, 
būtent 2 lapkričio, kada 
eisime balsuoti prezidento 
rinkimuose. Demokratų 
partija nesiskubina patir
ti, kad Lietuva yra, o sku
binasi su Lietuva apseiti 
kaip su kariaujančia šali
mi. Republikonų partija, 
gal, tos nesąmonės nepa-

ščioniškieji socialistai”. Jie, 
girdi, turesi}| parlamente <ii- 

džiumą.
Austrijos “krikščioniškie

ji socialistai” nėra jokie so
cialistai. Tai yra klerikalų 
partijos vardas. “Socialis
tais” jie vadinasi tiktai tam, 
kad apdumus akis darbinin
kams. Klerikalai visur yra 
atžagareiviai, o Austrijoje 
jie yra dar atžagareiviškes- 
ni, negu kitose šalyse.

“Krikščioniškųjų socialis
tų” laimėjimas Austrijoje 
reiškia, kad dabar tenai su
sidarys grynai buržtiažinė 
valdžia. Iki šiol, po revoliu
cijos, tenai buvo koalicinė 
valdžia, kurioje vadovauja
mą rolę lošė socialdemokra
tai.

Matyt, kad Austrijoje su
stiprėjo reakcija. Karė tą 
šalį baisiai suvargino. Ver- 
sailles’aus taika padarė iš 
didelės Austrijos valstybės 
mažiukę šalelę, kur! pasiga
mina vos apie trečdalį rei
kiamo jai maisto. Jos dirb
tuvėms trūksta žaliųjų me
džiagų ir rinkų prekėms 
parduoti. Darbininkai ne
turi uždarbio; visi gyvento
jai kenčia badą.

Šitos sąlygos ir privedė 
prie to, kad žmonių ūpas 
Austrijoje pakrypo į reak
cijos pusę.

Pirmiaus negu Austrijoje, 
reakcija įsigalėjo Vengrijo
je. Šitoje šalyje ji atėjo 
kruvinu keliu, pasiremdama 
Rumunijos kardu, o Austri
joje ji paėmė viršų ramiai.

Reakcija sustiprėjo, ir to
lyn vis dar labiaus stiprėja, 
ir Vokietijoje. Vokietijos 
valdžioje jau senai nėra so
cialistų, kurie tuoj po revo
liucijos buvo paėmę šalies 
vairą į savo rankas. Pasku
tinėmis dienomis Vokietijo
je suskilo galingoji Nepri
klausomųjų socialdemokra
tų partija; taigi dabar reak
cija tenai turi progos dar 
labiaus atsigriebti.

Ir visa tai dedasi tuo lai
ku, kada pagal komunistų 
pranašavimą turėjo kilti vi
so pasaulio revoliucija. Blo
gi jie pranašai!

Kylant reakcijos bangai 
visoje Europoje, proletaria
tas turėtų kaip galint tvir- 
čiaus susivienyti. Vieton to, 
jo eilės skaidosi vi$ labiaus 
ir labiaus.

į didžiųjų partijų prezidentų 
lus : p. I Lirdi ti<l- 

resu: Republican National 

Comnuttee, 19 West 44-th 
St., New York City, ir Dcmo- 
eratie National Coinrinillcc, 
Grand Central Palace, New- 
York City.”
Atidžiai perskaičius šitą atsi

šaukimą, puola į akį vienas da- 
ykas: Informacijos Komitetas 

ragina lietuvius kreiptis tiktai į 
didžiųjų partijų kandidatus ir

iečių balsus. Iš to aišku, kad 
as Komitetas yra iškalno irtisi-

kas
<as

i eis.

)arbo partijas.
Antra, tasai Komitetas, pa

tardamas rašyt abiem kapitali
stiškom partijom, pamini tik
tai republikonų partijos kandi
dato vardą. Tuo jisai parodo, 
<ad jo simpatijos yra išanksto 
Kilinkusios prie Republikonų.

'Taigi ta organizacija yra nic- 
daugiau, kaip ipolitilkieriš- 
republikonų partijos jran- 
Ret ji nepasisako, kad ji 

tokia; priešingai, ji mėgina
msirodyti, kaipo visai baparty- 
viška. Reiškia, tarf Komitetas ne 
liktai yra pasiryžęs tarnaut ka
pitalistų partijai, o ir mėgina 
apgaut lietuvių visuomenę.

Ret jisai daro ne tiktai šitą 
vieną apgavystę. Jisai dengiasi 
ne tiktai “buparlyviškumu” o 
ir lietuvystės skraiste. Žvejoda
mas lietuvių balsus kapitalisti- 
lei partijai, jisai stengiasi įkal
bti žmonėms, kad tai esą daro
ma dėl Lietuvos labo!

Tokiu humbugu yra nesunku 
apdumti akis Amerikos lietu
viams šioje valandoje, kuomet 
jie visi yra susirūpinę Lietuvos 
ikiinu. P-as Sirvydas tatai nu

mano ii' mėgina išnaudot Lietu
vos nelaimę tani, kad pasitar- 
lavus kapitalistiškiems reakci

onieriams.
Mes čionai klausiame ponų 

antininkų: kada jie paliaus po 
lietuvystes priedanga išdavinei 
darbininkų reikalus?

KAS NEAPGALVOJO?

“Tėvynė” vėl duoda mums 
lekciją. Ji dar neatšaukė to sa
vo prasimanymo, buk Lietuvos 
socialdemojk ratai ncjsirupiną 
Lietuvos gynimu nuo užpuoli
kų, ir rašo'naują prasimany
mą — apie Amerikos lietuvius 
socialistus.

Tą straipsnį mes žinoma, 
numėtėme į gurbą. Nuosta
bu mums tečiaus buvo, iš 
kur republikonų partija gau
na šitokios rųšies raštų, pa
gamintų lietuvių kalboje. 
Buvo aišku, kad tas straips
nis yra parašytas žmogaus, 
pratusio valdyt plunksną. Jo 
stilius mums priminė chica- 
ginio “Draugo” editorialus.

Ir ką jus manote: ant ry
tojaus žiuVime — tas straip
snis pasirodo “Drauge”, kai
lio redakcijos straipsnis!

Taigi kun. Bučys patapo 
republikonų partijos agen
tu. Ir “Draugas”, kuris sa
kosi ginąs katalikystės ir 
lietuvystės reikalus, pavirto 
kapitalistinės partijos įran-

Apžvalga
LIETUVIŲ POLITIKIERIŲ

“SKYMAS.”

Iš Brooklyno tapo išsiuntinė
ta visiems lietuvių laikraščiams 
“Atsišaukimas į Amerikos lie- 
vius”, po kuriuo pasirašo “J.

Lietuvių Informacijos Komite
tas.”

Atsišaukime sakoma, kad 
New Ymke “galutinai” susida
rė tokia organizacija,, vardu 
Amerikos Piliečių Lietuvių In
formacijos Komitetas, kuri da-

kiu.

Europoje stip
rėja reakcija.

Pereitąjį nedėldienį Aus
trijoje įvyko parlamento rin
kimai. Telegrama praneša, 
kad\ rinkimus laimėjo “krik-

žiu kandidatų ir ant kandidatų 
į Suv. Valstijų prezidentus, kac 
Amerika pripažintų Lietuvą. 
Atsišaukimo autorius tarp kit
ko ragina:

Kreipkitės į vietinių vald
žių kandidatus ir reikalauki
te pasisakymo: katrie rems 
savo atatinkamose įstaigose 
Lietuvos nepriklausomybes 
pripažinimą. Tokie kandida
tai gaus Lietuvių balsais pa
ramą. Kreipkitės taipgi ir

ganas panaudoja savo išvadžio
jimams apie lietuvius socialis
tus kaikuriuos žodžius iš straip
snio, įlipusio kelios savaitės at
gal “Naujienose” . Tenai tarp 
kitko buvo pasakyta, kad

“Kol valstybė yra savinin
kų klesos (buržuazijos) kon
troliuojama, tai ne darbinin
kų ‘biznis’ yra, skriaudžiant 
save, rūpintis jos bujojimu. 
Jie, žinoma, turi pildyt tas 
pareigas, kurias uždeda ant 
jų įstatymai. Ret visuomet 
jie turi žiūrėti, kad butų pa
tenkinti jų reikalai, ir kovot 
u;1 įgijimą vis didesnio ir di
desnio balso valstybės kont
roliavime, kol pavyks, paga
lios, išveržti ją visai iš dabar
tinių jos ponų rankų.”
šitie musų žodžiai, pasak 

“'Tėvynės,” esą “neapgalvoti” ir 
pasakyti “ne vieloje’. Ve kaip

butų normalėje padėtyje, besi- 
iviipinaJibi vien savo vidujinio I 
snsitvarkymo reikalais. Bet <la- I 

bar, kuomet šalis deda iiaskuti- 
nes jėgas apsigynimui nuo už
puolikų, tokias mintis skleisti 
yra ir ne laikas ir ne Lietuvos 
darbo žmonių gerovei darbas.”

Kadangi “Tėvynė” prikaišio
ja mums “neapgalvojimą,” tai 
mes iiažvelgsime, kiek ji pati 
galvojo, rašydama šitą notaci
ją I

Mes kalbėjome apie darbi
ninkų klesos reikalus, o “Tėvy
nė” pasakoja mums apie luo
mus. Luomų šiandie Lietuvoje 
nėra. Jau laikinoji Lietuvos 
konstitucija nustatė, kad visi! 
Lietuvos piliečiai, nežiūrint ko-Į 
kios jie yra kilmes, turi lygias 
teises.

Piliečių teises nustato įstaty- Į 
mai. Tie įstatymai nustato ir 
jų pareigas. Kadangi visų Lie
tuvos piliečių teisės yra lygios, 
lai ir jų pareigos turi būt ly
gios. ‘’Naujienoįji’-gi aiškiai 
pasakė, kad darbininkai turi 
pildyti savo pilietines pareigas. 
Jie anaiptol nereikalauja sau 
privilegijos tiktai naudotis tei
sėmis, išsisukinėjanl nuo parei
gų, kurias pildo kili piliečiai; 
jeigu jie taip darytų, lai jie bu
tų privilegijuotas luomas.

Tarp kitų piliečių pareigų, 
žinomia, yra ir pareiga ginti sa
vo šalį. Lietuvos darbininkai j 
pildo šitą pareigą ne blogiau už 
kitus Lietuvos piliečius musų 
supratimu, dar net geriau.

Tad kam “Tėvynė” pasakoja, 
buk mes skleidžiame mintis, 
priešingas Lietuvos gynimui 
nuo lenkiškų grobikų?

Apie ką mes pasakėme, kad 
tai yra “ne darbininkų biznis”? 
Mes pasakėme, kad “ne darbi
ninkų biznis yra, skriaudžiant 
save, Tupintis bujojimu” vals
tybės, kurią kontroliuoja bur
žuazija. Mes kalbėjome apie 
valstybės bujojimą, o “Tėvyne” 
kalba apie šalies gynimą nuo 
pavergimo. Tai juk yra didelis 
skirtumas. Galima visai nesi- 
aukaut tam, kad valstybė bujo
tų.— pasidarytų didelė, galin
ga ir lt.; ir kartu galima būt 
pasiryžus aiduot savo gyvastį 
už šalies laisvę.

Toliaus, ar šalies gynimas 
nuo paveržimo yra skriauda 
darbininkų klesai? Visai ne; 
priešingai, skriauda darbininkų 
klesai butų, jeigu šalis taptų 
pavergta. Pati “Tėvyne” pri
pažįsta, kad darbo žmonių ge
rovė reikalauja, kad šalis butų 
apginta nuo pavergimo.O jeigu 
taip, tai kam ji prasimano, buk 
mes esą priešingi Lietuvos ap
gynimui?

'Taigi pasirodo, kad “Tėvy
nė” redaktorius “kritikuoja” 
mus, nepasistengęs net supra 
Ii, kas buvo pasakyta musų 
straipsnyje. Ir kartu jisai pri
kaišioja mums, kad mes neap
galvojome savo žodžių!

Ištiesų, drąsus jisai yra “mo
kytojas.”

(C 
darbo žmonės visuomet 
žiūrėti pirmoje vietoje savo irei- 
kalų. Tačiaus kaip kiekvienos 
valstybės, taip ir (Lietuvos dar
bo žmonės turi dar ir kitas pa
reigas ir, musų supratimu, 
daug svarbesnes pareigas, negu 
savo luomo reikalai, šiandie 
Lietuvai grūmoja pavergimo 
pavojus iš pusės lenkiškų gro
buonių, ir lodei Lietuvos 
vės apgynimas yra daug 
besnė pareiga kiekvieno 
vio, negu jo luomo — 
jos reikalai. Todėl pasakymas, 
kad-lai ne darbininkų biznis, 
yra, skriaudžiant save, rūpintis 
jos (valstybės) bujojimu’ 
mums rodosi yra neapgalvotu 
išsitarimu. Toks patarimas bu- 

, tų vietoje, jei šiandie Lietuva

Suprantamas dalykas, kad 
turi

lais- 
svar- 
lietu- 

jo parli-

pastarųjų metų revoliucijos ir 
piliečių ka.ro lunko dauguma 
nuo 30 iki 60 nuoš. dirbamos 

žemės pasiliko visai neapdirb
ta. Turtingiausioje Tainbovo 
gub. delei to pasiliko neapdirb
ta 00 ųtioš. žemės. Re išvardin
tų priežasčių prisidėjo prie li
kęs išgriovimo ir betvarkes re-

Esant tokioms apy stovam s, 
maisto klausimas Rusijoje pa
sidaro labai opus. Vienintelis 
maisto šaltinis pasilieka Ukrai
na, kur derlius atrodo šiek-tiek 
gerdlesnis. Vasaros įkarščiai, 
sako laikraštis, yra daug pavo
jingesni, nei Vrangelis ir len
kai. Laikraštis pataria kata
strofos prašalinimui, militari
zuoti maisto aprūpinimą.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

RUSIJA.
Sulig laikraščio “Ekonomiče- 

skaja Žizn” žinių konslantuo- 
jama, kad šių melų derlius la
bai y a blogas. Vakarų šiau
rės, Vidaus ir Pavolgės guber
nijose veik visą vasarą nebuvę 
lietaus. Bado šmėkla gręsia 24

Skailytoju Balsai
(t/i tire t kitas iiame tkyriuj^ 
nuomones Redakcija neatsako.}

ANGLIJA.
Apgautos viltjs.

[Iš Federuotosios Presos]
Londonas. — Vietos darbinin

kų laikraštis, Daily Herald, spa
lių 11 d. padvigubino kaina. Da
bar viena to laikraščio kopija 
kainuoja keturi centai. Dauge
lis darbininkų judėjimo priešų 
jau buvo bepradedą manyti, kad 
šitas laikraščio žingsnis prives 
prie to, kad jis neteks “bent pu
sės savo skaitytojų”. Pasirodė 
tečiaus, kad jų viltįs neišsipildė: 
laikraščio skaitytojų skaičius ne
tik kad nemažėja, bet tolydžio 
auga.

NETINKAMAS AGITACIJOS
DEL PASKOLOS BUDAS.

dėl 
Al
ko, 
jos 
pa
yra

Laikraščiuose pasirodė Lūjf 
uvos Misijos atsišaukimas 
sietuvos Laisvės Paskolos, 
sišaukime Misija, be kita 
ragina Paskolos stotis, kad 
savo pranešimuose Misijai 
žymėtų “koks maždaug
kolonijoje skaičius šeimynų ir 
suaugusių piliečių — tai vienas 
svarbus dalykas;” na, o antras 
svarbus dalykas tai esąs toks, 
kad 
/

“Lietuvos Valstybė turi ži
noti, kas per vieni yra tie, 
ką ne lik kad bonų nepirko, 
nors pirkti galėtų, bet ir ku 
tus atkalbinėja neduoti Lie
tuvos Respublikai paskolos, 
elgdamiesi lokiu bildu kaipo 
Lietuvos neprigulmybės prie
šai. Visi loki priešininkai 
paskolos turi būt žinomi, 
kad su jais butų atsilyginta 
sulyg jų ‘nuopelnu’ (mano 
pal raukta. EI).
Asmeniškai aš ne “priešinin

kas* paskolos. Suprantu gerai, 
ka<Į savarankiam Lietuvos poli
tiniam gyvenimui besikuriant 
jai reikia pinigų, ir daug ją.

4 pir-
7

nuo

nuo

Nuolatiniai dantys. — 
inieji, ik> vieną viriui ir 
kožnam žande, nuo 5 iki 
metų senumo*

2 apatiniai priešakiniai,
5 iki 7 melų senumo.

2 viršutiniai priešakiniai,
) iki 8 metų senumo.

4 priešaškiniai, po apatinį ir 
viršutinį kožnam žande, nuo
6 iki 8 metų senumo.

4 iltiniai, po apatinį ir viršu
tinį kožnam žande, nuo 8 iki 10 
metų senumo.

2 akiniai ir du pilviniai, nuo 
9 iki 12 metui senumo.

2 antri krūminiai, nuo 12 iki 
14 metų senumo.

2 treti iltiniai, nuo 17 iki 25 
metų senumo.

Iš Įvairių Sričių

ir k. gyvena po 
metų. Francuzų 
botanikai, nore- 

seniausį medį pa- 
j ieško t i visuose 

pagalinus jie ma- 
Santa

kapinėse, Meksikoje.

Seniausias pasauly medis. — 
Žmonės žino, kad kurie-nckurie 
medžiai, kaip antai kedrai, kip- 
risai, ąžuolai 
keletą šimtų 
mokslininkai 
darni surast 
saulyj, ėmė 
kraštuose ir
no suradę jį miestelio 
Chiara
Tasai medis tai kiprisas, ir ži
novai spėja, kad jis yra nema
žiau kaip penketą, o gal šešetą 
tūkstančių metų senumo. To 
medžio kamienas augšluinoj

AUSTRALIJA.
Laimėjo streikų.

[Iš Federuotosios Presos] 
Sydney. — čia gautomis žinio

mis, gaso dabininkai Melbourne 
mieste po šešių savaičių streiko 
pagalios palenkė samdytojus. 
Jiems netik kad padidinta algos, 
bet samdytojai buvo priversti 
išpildyti ir kita svarbų darbinin
kų reikalavimą. Jis yra toks. 
Po kiekvienų trijų mėnesių algų 
klausimas turi būt keliamas iš- 
naujo, ir jeigu pasirodys, kad 
pragyvenimas nepinga, bet dar 
brangsta, tai darbininkų algos 
turės būt padidintos. Tuo rei
kalu tapo sukurta specialė arbi- 
tracijos komisija.

AUSTRIJA, 
žada pasekti Italijos darbinin

kus.
Vienna. — Viennos darbinin

kai žada pasekti savo draugus 
Italijos darbininkus. Rakande 
industrijos viešpačiai, nebetu
rėdami kur iškišti savo prekes, 
atstatė didelį skaičių darbinin
kų. Atstatytieji darbininkai 
tuoj sukorė Veikiamąjį Komi
tetą, kuris dabar grūmoja sam
dytojams, kad bus daroma pa
stangų užimti dirbtuves, jeigu 
atstatytieji darbininkai nebus 
priimami atgal į darbą.

INDIJA.

Smaugia indų spaudą.
Clacutta. — Anglų valdžia 

yra pasiryžusi pasmaugti netik 
darbininkų, bet ir šiaip jai ne
palankiąją indų nacionalistų 
spaudą. Keli laikraščiai jau už
daryta, kiliems dairoma vi
sokių trukdymų. Ypač nesigai
lima darbininkų spaudos.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Nedarbas Detroite.

[Iš Federuotosios Presos]
Detroit. Neveizint samdy

tojų asociacijos tikrinimų, kad 
“krizis industrijoj jau praėjo”, 
taigi, kad bedarbių skaičius to-~ l c» ’ -- --  — ----— c

gubernijoms, iš daugelio guber- lydžio mažėja, tuksiančiai dar-
nijų valdžia neturi dar žinių, 
būtent: Kalugos, Tūlos ir lt. 
Kaitros sunaikinusios derlių

bininkų vaikšto gatvėmis. Ir 
visa rodo, kad nedarbas čia dar 
ilgai patvers.

jose, Tobolo ir kitose. Birželio 
pabaigoje prasidėję lietai šiek 
liek pagerinę nekuriose vietose 
javus, bet bendrai imant visa 
tai nelaimės neprašilina.

Te viso priežastis — pirmiau 
šiai, sausas ir ankstybas pava
saris. Praeitą žiemą lai]) ' gi 
veik nebuvę sniego. 'Toliau, di
džiausia stoka žemes ūkini įran 
kių, arklių ir darbininkų. Pikt
žoles užgulėjusios laukus, sun
ku su jomis buvo kovoti, ypač 
esant sausai vasarai. Be tų dvie
jų priežasčių minima ir trečio
ji — karas. * Delei karo ir delei

Verbuoja*! streiklaužių.
[Iš Federuotosios Presos]

Oklahoma City. >- Jau kuris 
metas kaip čia sparčiai veikia 
organizuotieji dai lydės. Vaiz
bos butas savim neliesi įveria, 
šiomis dienomis jo pasitengimu 
j čia atgabenta būrys streiklau
žių. Samdytojai mat nujau
čia, kad darbininkai ruošiasi 
streikai], lodei ir jie daro pri
sirengimų, kad savo darbininkų 
pasipriešinimą sulaužius.

Andais čia sustreikavo laik
raščių pardavinėtojai. Reika
lauja pripažinti jų uniją.

t

rečiau, kad kiekvienas, kurs lik 
gali, pirkių jų, ir kad ta Lietu
vos Laisvės paskola kuogeriau- 
siai pavyktų. Ret šitokiai grū
mojimo politikai tai esu griež
tas priešininkas.

Ištiesi], Tai]), kaip Misijos 
žmonės kad kalba, gali kalbėt 
ne išmintingas, ne rimtas žmo- 
gus — nors po kalbamu atsi
šauki m u pasirašęs Majoras P. 
Žadcikis — bet vaikas arba 
arogantas. Atsišaukimo auto
rius visai užsimiršta, kad A- 
merika tai ne Kaunas, ir kat 
jis čia ne komendantas, galįs ne 
tik grūmoti “atsilyginimu”, 
bet ir tikrai imti “atsilyginti.”

Ne, tokiais grūmojimais čia 
nieko nepabaidysi, juo mažiau 
paskatinsi pirkti bonus tuos, 
kurie dėl savo nesusipratimo, 
ar užsispyrimo nehori padėti 

savo gimtajam kraštui jojo pir
mutinėse ir sunkiausiose sava
rankio valstybinio gyveninio 
dienose. Atbulai, dar labiau 
juos suerzinsi, ir jie tik pasi
tyčios iš tokio “giįnorių” aro
gantiškumo.

Kad Lietuvos Laisves Pasko
lą sėkmingai pravedus, reikia 
agituot rimtai, išrodinėti žmo
nėms jos reikalingumą besiku
riančiai Lietuvos Respublikai 
įtikinamais argumentais, kal
binti juos gražumu, — tada tik 
ir tie, kur šiaip šaltai ir dagi 
nepalankiai į paskolą žiuri, bus 
palenkti ir prisidės prie jos su
kėlimo. Ret ne tuščiais grūmo
jimais ir erzinimais. — EI.

37 metrus ir 80 centimetrų 
įuostos. Pirm šimto metų apie 
tų kiprisą minėjo jau moksli
ninkas Humboldtas.

Redakcijos Atsakymai
Naujienų skaitytojams. — 

Nors mes buvome andais pa
skelbę, kad privatinių laiškų, 
siunčiamų iš Lietuvos savo gi
minėms' Amerikoje, mes nebe- 
dėsime j Naujienas, lėčiau žmo
nės vis dar juos siunčia Redak
cijai ir prašo išspausdinti. Tai
gi paantriname, kad privatinių 
laiškų Naujienose nebedėsime; 
žinių iš Lietuvos dabar laikraš
čiai gauna iš kitokių ir geres
nių šaltinių, negu privatiniai gi
minėms rašomi laiškai.

M'flttnniNMMRRanBnBnūMMnHHMv

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Pardsoda
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS
809 West 35th St., Chicago, III.

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611Įvairumai

Dantų dygimas. Pabaigoj 
šešto mėnesio, jeigu kūdikis 
sveikai auga, pirmi dantys, pa
prastai apatiniai, pradeda pasi
rodyti, ir paskiau mčnęsis po 
mėnesiui kiti išdygsta; papras
tai dantys dygsta šitokia eile:

2 apatiniai priešakiniai, nuo 
5 mėnesių iki 7 mėnesių senu
mo.

2 viršutiniai 
nuo (i mėnesių 
senumo.

2 apatiniai 
nuo 7 menesių 
senumo.

2 viršutiniai 
nuo 8 mėnesių 
senumo.

I užpakaliniai krūminiai, po 
vieną viršui ir žemai kožnam 
žande, 10 mėnesių iki 14 mėne
sių senumo.

1 kili krūminiai, užpakalyje 
pirmesnių, kada, kudikis esti be
veik 2 metų.

4 iltiniai, po vieną viršui ir 
žemai kožnam žande akiniai ii’ 
pilviniai), nuo duejų molų iki 
dviejų ir pusės.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

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

priešakiniai, 
iki 8 mėnesių

pirmųjų,
iki 9 mėnesių

ša’le l>irmųjų,
iki 10 mėnesių

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St. 
Marshall Field Annex
I8th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

A. M. KAITIS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Su daugelio metų patyrimu ligoni
nėse ir namuose prie gimdymo ir 
kitų moteriškų ligų.

3014 Emerald Avė., 
Chicago, III.

f J i ' \ ‘ j. i. < !dL
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KRYKLIAI.
čia buvo lig šiol įsikūrusį 

Valstiečių Sąjunga. Nartais bu
vo daugiausia mažažemiai. Są
jungos/ nariai matydami Vals
tiečių darbą Seime, kad jie dir
ba sutartinai su krikščionimis- 
demokratais, rinko prezidentą, 
balsavo už karo stovį, netiku
siai riša žemės klausimą ir tt., 
nutarė likviduoti savo Sąjungą 
ir mano tverti Socialdemokra
tų partijos kuopą.

—į“S.-d.°] Girdėjęs.

KRYKL1AI, šakių apskričio

Čia kaimo jaunuomenė su
rengė vakarėlį. Po vaidinimo

kitą

jo mušti. Kiti vaikinai užsis
tojo mušamąjį. Kilo didelis 
“maištas.” Kareiviai norėjo ša u 
ti į savo “priešininkus”, bet na
mų savininkas ir kitu du ūki
ninku pagriebė už šautuvų ka
reiviams ir neda leido. šakių 
apskrities komendantas nu
baudė namų savininką ir tuo 
du ūkininkų į 1800 auksinais 
už tai, kad pastarieji griebė ka
reiviams už šautuvų ir nedavė 
jiems šauti. O ar imasi ko- 

m,endantas kokių priemonių 
kad girti kareiviai nesulaužytų 
su ginklais po vakarėlius.

[“S.-d.”] Girdėjęs.

JURBARKAS.
Jurbarke šią vasarą buvo 2 

mėnesių vasaros mokytojų 
kursai. Į kursus suvažiavo 103 
mokytojai ir apie 15 laisvų 
klausytojų. Lektoriai visi savo 
dalyko specialistai. Kuršininkai 
irgi energingai darbavosi. Pa
mokų būdavo net iki 9—10, bet 
paprastai 7. Todėl ir darbo pa
sekmės pasirodė geros. 12 mo
kytojų augštesnio išsilavinimo 
išlaikė kvotimus, gaudami mo
kytojo teises. Dauguma išlaikė 
beveik iš *’isų dėstytų kursuose 
dalykų ir cenzo įgijimui liko 
tik nekurie dalykai, kuriuos ki
tuose kursuose ar prie Moky
tojų Seminarijų išlaikys pasi
mokino. Kursuose matėsi de-

tojai turėjo savo Tarybą. Lek
torių Tarybos posėdžiuose kur
šininkus atstovavo du jų išrin-

kli atstovai. Tikybą dėstė vie
linis kunigas.

Kuršininkai duodavo kuni
gui daug paklausimų, bet jis 
nesugebėdavo visus paklausi
mus išaiškinti ir galiausiai pra
šė paklausimų neduoti viešai, o

kinti. Nekurie kuršininkai 
klausimuose sukirsdavo kuni
gą. Kursų užbaigimui buvo 
surengtas pasilii(ksminimas. 
Per pasilinksminimą buvo atė
jus vietinė girta milicija ir no
rėjo visus išvaikyti, o kursų pir
mininką areštuoti, nors ir buvo 
pranešta komendantui. Darant 
“oblavą” Raseinių komendan
tui su savo girtais kareiviais 
po Jurbarką, keletas mokytojų, i 
nors ir turėjo pasus, vidudieny 
gavo nuo girtų kareivių gerai 
“pilti”. Stebėtina, kaip valdžia 
tokius netikusius valdininkus 
laiko ir nebaudžia. Bet karo 
stoviui esant, valdžiai gera to
kius “mušeikas” turėti. —

[“S.-d.”] Mokytojas.

RUMŠIŠKES, Kauno apsk.
Sofija Zakarauskienė iš mie

stelio Rumšiškio atidavė savo 
vaiką 8 m. aųižiaus piemenau
ti pas vietinį kleboną. Vaikas 
buvo atiduotas pabaigoje gegu
žės m. sąlygomis “Ką ponas 
klebonas sutiks” ir apart to bu
vo sukalbėta, kad klebonas 
duos vaikui rubus. Vaikas vasa
rą išganė kunigo kiaules ir kuo
met motina nuėjusi pamatė, 
kad vaikas baisiai apleistas ir 
neprimintus, pradėjo p. klebo
nui išmetinėti. Tuomet klebo
nas motiną išvarė ir žadėjo iš- 
piudyti šunimis, prie to darbo

Kunigas mojavo lazda, gaspadi- 
nė gi šluota.

Motina atsiėmė vaiką klebo
nas rūbų neatidavė. Vargšą vai
ką sušelpė vietos vaistininkas.

Moteriškei klebonas grasino 
numirus nepriimti į kapines.

GRUZDŽIAI.
Nauji masažištai (braukytojai).

Išaikvojus geroką dožą “sprog
stamosios medegos” (nuo žod
žio prisprogti-prigerti) ir pa
skendęs giliose svajonėse, Gruz
džių milicijos vadas, auštant grj-

 NAUJIENOS, UHteSga, UI
žo namo. Tik ką įvažiavus į Matininkų kursuose (Kaune) 
miestelį, mato — prie valsčiaus kvotimai bus spalių 7 dieną, 
pilksermėgis šeria arklį. Jo kil- Prašymai priimami ne vėliau 
niose svajonėse kilo mintis, kad rugsėjo 15 d. Smulkesnių žinių 
tas pilksermėgis yra vagis. Per- suteikia žemės Tvark. ir Matav.

1 kūnijos smarkumu partrenktas 
žmogelis guli ant žemės, nuga
rą gi masažuoja šautuvo apyso
das, o antausius glosto lipšnus 
milicininko kumštelis; tik ačiū 
įsimaišymui valsčiaus viršaičio, 
kuriam taipgi grąsino panašus 
masažas, žmogelis liko nenuglo- 
stytas.

Išsvajotasai milicininko vagis 
pasirodė Šakynos parapijos ra
miausia pilietis. Anksti išva
žiavo į Šiaulius, kad bimbalai ne
apstotų arklio. Bijodamas vie
nas pervažiuoti “šilelius” laukė 
daugiau atvažiuojant ir susilau
kė ne vietoj masažo ir vanos — 
įkišo į kalėjimą.

Į Tą patį rytą, antras milicinin
kas darė tokius pat beveik “mė
ginimus” ant nugaros kaimyno, 
to paties miestelio piliečio dėl 
nemandagumo. Pasibaigus tom 
operacijom ištrukęs, tą pačią 
dien spyrės į “aukštybes” j ieš
kot užtarimo, bet ten neperdaug 
prie širdies priėmė jų skundas. 
Negavę tėviško užtarimo “auk

štybėse”, manė surasiąs čia pat 
žemiškame liūne. “Išmasažuo
tieji”-kreipės į valsčiaus Tary- 

Ibą, prašydami apginti nuo taip 
neįprastų “prasčiokėliams” ponų 
masažistų. Taryba labiau už
jautė savuosius ir susirinkus 
šventądienį pradėjo tyrinėt tą 
atsitikimą. Pajutęs vyresnysai 
“masažistas”, kad eina tirinėji- 
mas jo gastrolių, įpuolęs į vidų 
kliudė Tarybai darbuotis; pasta
roji, nerasdama kitoniško budo 
nusikratyt, sumanė ji areštuoti 
telefonu “aukštybėm”, iš kur at
vykę milicininkai išsivežė vyres
nįjį. Storžieviai tarybininkai vi
są “masažo” medegą nustūmė į 
Seimą ir dabar laukia, kaip ten 
sučiaudės. Buvusieji “masaži
sto” priegloboj pabrikantai-deg- 
tinistai, “birbalninkai” ir kiti 
tamsaus plauko asmenys, dusau- 
na, verkia, rankas laužydami, 
renka aukas, žada siųst ar į Kre
tingą.... kad kaip nors atgavus
savo gerąjį užtarytoją. O gal ir 
pavyks! Jog dabar avantiūristų 
laikas. — [“Sietynas”]

A. Vaidila.

D-tas. 4

šakiai (Suv.) Visame apskri
ty] jau veikia virš 60 pradžios 
mokyklų, kairiose darbuojasi 
daugiau kai 70 mokytojų. Maž
daug išeina nulio 2—3 verstai 
vienai mokyklai. Tikimasi, kad 
šiais metais į tas mokyklas su
tilps veik visi Šakių apskrities 
mokslo metų vaikai. Bene bus 
lai pirmas Lie/luvos apskritis, 
kuriame jau vaikų visuotinas 
mokslas veik pasisiekiamas. 
Tiesa, daugelio mokyklų butų 
yra visai netinkamų, bet prad
žios mokslo pamatas jau rimtai 
padėtas. —4 M.

Tauragės visuomenės dar
buotojai ir valdininkai susiru- 
)inę savo klubo kūn ini u. Girdė- 
i, kad klubas rudenį busiąs 
įkurtas. — M.

Raseinių Sr. Žem. Ūkio Dari). 
Rrof. Sąjungos atstovų suvažia
vime Eleonavos dvare dalyva
vo 25 atstovai nuo 2500 narių, 

darbo sąlygų 
darbininkų nio- 

konlrolcs teisę
pagerinimą, 
kyklas, butus, 
ir lt.; protestuota prieš Rasei
nių komendanto Stencelio dar
bininkų plakimą ir dėl vilkini-1 
mo nubaudimo kaltininkų.

Jurbarko mokytojų vasaros 
kursus lankė 100 klausytojip Jų 
vedėjas A. Sabas.

KOPERACIJA
(“Sietyno” Žinios)

Kauno koperacijos kursus, 
surengtuosius Koperacijos B- 
vių Sąjungos, lankė 32 klausy
toju, jų tarpe 23dš provincijos, 
ll-iš Kauno, bendrovių siųstų— 
17, savo noru įstojusių — 17, 
b-vėse tarnaujančių—12, kitose 
įstaigose — 15, niekur netar
naujančių — 7; mokslo visi į- 
vairaus. Nuo /rugpjūčio 20. <1. 
atidaromi dar vieni koperacijos 
kursai 5 menesių.

i

SIŲSKIT == ŠIANDIEN
Kalėdinius pinigus Lietuvon. Musų pinigų siuntimo skyrius turi 
tūkstančius kvitų su pinigų priėmėjų parašais. Pinigai siunčia
mi greitai, saugiai ir pigiai. Užeik tuojau.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir į visas dalis svieto.

Laivakortes parduodame ant visų linijų.

Central Manuf acturing District Bank
1112 West 35-th Street

Turtas Virš $6,000,000.00

VALSTIJINIS BANKAS

Atdara: Pancdėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

ri 173, dauguma ūkininkai, b- 
vės darbu mažai įdomauja. Su
sirinkimai įvyksta tik iš antro 
sykio. Sąskaityba ir prekių ži
nios vedamos tvarkingai. Apy
vartos vidutiniškai — 100 auks. 
į dieną. Be kiaušinių supirki
nėjimo b-vė stato sviestą vals
čiaus valdybai ,gaudama iš 
valsčiaus kiek avanso: tuo bil
du norima paliuosuoti b-vės na 
rius nuo priverstinųjų rekvizi
cijų. Prekės b-vė ima iš Šiau
lių Sąjungos • (apie 80% visų 
gaunamųjų prekių).

Kultūra. Švietimas

CUNARD LINIJOS
Laivai:

Caroline — Spalio 27
Niagara — Lapkr. 10

SAXONIA
Cabin — $180.00 ir $5.00 War Tax

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

Kreipkitės pas arčiausį Cunard Agentą.

Pranešimas Musų 
Draugams

Kad nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov.) 1920. 
Musų ofisas bus perkeltas į naują vietą, 4601 So. 
Marshfield Avė., kampas 46-tos gatvės. Šiame nau
jame ofise mes galėsime dar geriau ir teisingiau pa
tarnauti musų visiems draugams visuose reikaluose: 
SIUNTIME PINIGŲ Į LIETUVĄ; PARUPINIME 
PASPORTŲ; PARDAVIME LAIVĄKARČIŲ I 
LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS; PIRKIME IR PAR
DAVIME NAMŲ IR LOTŲ; APDRAUDAS (IN
SURANCE) NUO UGNIES IR VISOSE FORMOSE 
IR visais kitais reikalais kreipkitės pas

Zolp ir Barčus
Senas adresas 4547 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

(“Sietyno” Žinios)

Ginkunų žemės ūkio mokykla.

rupesniu steigiama Ginkunų 
dvare (3 varstai nuo Šiaulių) 
žemesnioji žemės ūkio mokyk
la., Jai ir mokiniams butą duo
da savininkai Fledžinskiai, taip 
pat reikalingą žemės plotą ir

Kauno centrinis! darbininkų 
koperativas “Vienybė” pradė
jęs turėti paskutinį laiką nuo
stolių: jis beturįs vieną krautu
vę; valgykla, kepykla ir viena 
krautuve uždaryta. Mat, b-vės 
nesilaikinla riiikos kainų, jos 
narių nesidomėta valdybos dar
buote, nebūta geros/ sąskaity
bos .

Pandėlio Vartotojų B-vė, kaip 

rašo “Talka”, šiais metais di

Tauragė dar neturi savo ko- 
perativo krautuvės. Gal dėlto 
duonos ir kilų prekių kaina 
veik kasdien mainosi. Ima kiek 
kas ir nuo ko nori. Rodos, to
kios krautuvės reikalu yra kam 
rūpintis tik bene bus nerangu
mo žymė.

ją, kuri ištyrus ir paskaičius 
nuostolius, prašo, nukentėju
sius paliuosuoti nuo mokesčių 
ir pylų (rekvizicijų). Rodos, 
reikėtų duoti id pašalpos, kad 
neliktų laukai neužsėti. * Kaip 
gerai būt, kad ūkininkai turėtų 
susišelpimo fondą arba apsi
draudimo b-vę nuo gamtos 
bių.

Warkegano
Giraitės žentas.

Savivaldybė

ŪKIS. PRAMONĖ
Pagiry, Ukm. apskričio, bu

vo sumanyta steigti pakrikas 
vilnoms verpti ir austi, sudėta 
apie 100,000 auks., bet sumany
mas kol kas apmiręs. Ukmer
gės tokio pakriko savininkas 
rūpinąsis gauti 5 metams pri-

1- I ■ I ■ •Lietuviaiei-

(“Sietyno” Žinios)
Savivaldybių Departamentas į 

yra nusistatęs, kad statybos rei i 
kutams tvarkyti apskričiai ir 
miestai apskričių teisėmis pri
valo turėti tam tikrą tęchniką- 
instruklorių, kurį tvirtina Dcp- 
las, siūlant Savivaldybės įstai
gai. Tokių specialistų technikų 
dabar j ieškoma, atlyginimas 
skiriamas jiems 1400 auks. mė
nesiui, išlaidas padengia pusiau 
Dep-tas ir Apskričių Valdybos.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 

■kreipkitės į J. E. Eruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

IJJIllirmi 11 r rt r

lieka remontą ir duoda kurą. 
Valdžia aprūpina mokytojus. 
Mokyklosl tikslas priruošti že
mės ūkini tinkamų darbininkų, 
kurie gyvendami savo u'ky, ga
lėtų tinkamai ūkininkauti arba 
dirbti valstybės ir [savivaldybes 
dalbą žemės ūkio srity. Moki
nama bus: lietuvių kalbos, tiky-

lia nevedusi nei išeinamųjų, nei 
įeinamųjų raštų, nei posėdžių 
protokolų, nei, pagaliau, pačių 
posėdžių kaip reikiant nebuvę. 
Nauiai valdybai tekęs tad sun-

laiką negalėtų visame apskrity 
panašios pramonės taisytis.

kus likimas.

teigiama 
kuri ru-

“Lieluvos 
pamatiniu 
., akcijos

metikos, pamatinių žinių iš bo
tanikos, zoologijos, fizikos, 
chemijos, žemės dirbimo — 
apie trąšas, sėjamuosius auga
lus, žoles, naminių gyvulių vei
simą, sodnus ir daržus, bitis, 
sąskaitybos vedimo, bendrų ži
nių apie valstybės ir savivaldy
bės tvarką. Priimami baigu
sieji liaudies mokyklą. Mokestis 
metams 200 auks. Mokslas 
sidės jau spalių mėn.

Kybartuose, Suv., 
gaminamoji bendrovė 
pįsis vaisiais sunaudoti (dirbti 
vyną, ekstraktą). Manoma į- 
kurti taipgi! ir cukraus pabri
kas. i

Stačunų, šiaul. ap., Vari. B- 
vė rengiasi taisytis dokalkų ir 
cementinių plytų dirbtuvės.

Šimonyse, Panev. ap., kuriasi

Kaune susidarė 
Statybos” b-vė su 
kapitalu 5 m ii. -auks. 
po 500 auks. Jos tikslas — sta
tyti gelžkeliiiis, plentus, tiltus, 
atstatyti sunaikintuosius mies
tus. Valdybą sudaro J. Tūbe
lis, K. šliupas, M. Yčas, inž. K. 
šakiams, Grinkevičius ir Vizba
ras. Pirmasis b-ves darbas ža
dąs būti gelžkeliuko liesimas 
tarp Pasvalio ir Biržų.

Garlaivininkavimo b-vė nu
pirkusi 2 garlaiviu už 80 m ii. 
auks. prekėm ir keleiviam ve
žioti tei ’p Klaipėdos ir New- 
Yorko.

Šiaulių Miesto Tarybos pri
imtas, pagaliau, po ilgų svars
tymų ir svyravimų statymo ko
misijos paruoštasai planas. Dau 
gelis galvių išplatinama iki G— 
10 sieksnių; vedama nemaža 
naujų gatvių, jų tarpe viena ap
linkinėj taikinantis ateities tram 
vajaus magistralei; paskirtos 
vielos visuomenės įstaigoms ir 
namams (I). Posadnos ir Kalno 
g-vių \ kampas), ,'l sodnams), 
eikšlėms; numatyti bulvarai: 
Bažnytinė, Kalėjimo g-vės ir 1.1.

PALIKTA STORAGE’Y 
$35.00

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas, 
vertas $185, už $35. 
Gvarantuotas ant 10 
metų. Taipgi daugel . 
kitų daiktų pigiai par
duodamų. Turime la
bai gražių sulyg šios 
dienos rakandų sek
lyčioms (parlor). Rei
kia matyti, |pd apkai- 
navus. Pri am i Li- 

isoma.

pra

yra
ir

Pasvalio apskr. Taryba 
nutarusi steigti Joniškėly 
Biržuose žemes ūkio mokyklas.

Telšiuose nuo rugp. 15 dieną 
moterų ūkio mokykla, kur bu
sią mokoma virimo, kepimo, 
daržininkavimo 
mo, 
mo, bitininkavimo ir šiaip na
mų ūkio irliošos ir rankos dar
bų. Be to busią mokoma iš te
orijos — liet, kalba, skaičiuotė, 
ist., geogr., gamta, buchg kny
gų vedimai ir lt. Vedėja 
Kondratienė.

bendrovė, kuri pradžioje nori 
taisytis malūną ir lenlpiuvę; 
mat, per karą apylinkėje iš
griauti malimai ir daug sude
ginta sodžių ir Šimonių bažny
čia, kurių atstatymui --/reikės 
daug medžiagos gamintis.

Panevėžy “Eglyno” b-vė įsi
taisė tarloką špatams, lentoms 
pinuti; žadama rakandų dirbti, 
ilgainiui gi ir popieriaus pabri-

pienininlkavi- 
si avimo, palik šlilnlinkavi-

Mariampolėje vasaros moky 
tojų kursuose skaitoma buvo ir 
apie k operaciją. Paskaitų klau
sė 67 kuršininkai. Skaitė ko- 
peratorius Zakarevičius.

dai išmušo daug javų: apie 100 
deš. rupių 200 deš. vasarojaus, 
užmųšo 21 paukščius ir lt.

Šiaulių stačiatikių cerkvės 
šventikas rūpinasi atgauti Ge
gužių dvarą (Šiaulių vai.), ku
ris pirma priklausė cerkvei, 
taipgi 5 deš. pievų Šiauliuose 
lies rusų kapais. Tas dvaras ir 
pievos yra duotos cerkvei caro 
malone po 1864 metų sukilimo 
ir atimtas yra iš žmonių. Savi
valdybes, remdamosi žemės re
formos įstatymu, nusistačiusias 
yra negrąžinti tų žemių cerk
vei.

berty Bondsai. Vėl tui p

WESTERN FURNITU 
STORAGE

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

ir nedaliomis iki 4.

Stačiūnai, Šiaulių ap. Įsikū
rusi su 2500 a. pajinio kapita
lo, Stačiūnų vari, b-vė pradėjo 
plačiau veikti š. m. balandžio 

K.*men. pasisamdžius alsakoinin- 
gą paidavėją. Narių dabar lu-

Janonai (Šventežerio 
m. liepos 15 d. Janėnų 
kruša sunaikino javus, 
siekė lik pusę kaimo, 
siekė

kaime
* vKnisa 

bet kur
lai nieko nebeliko. Nuo-

pievas užnešė žeme, pinuti ne
galima. Šventežerio vai. Val
dyba sudarė tam tikrą komisi-

■it

Šiaulių Apskr. Valdybos in- 
struktoris važinėja po apskri
ties valsčius, tikrindamas vals
čių atskaitomybę ir raštvedybą 
ir duodamas atatinkamų nuro
dymų ir patarimų.

Panevėžio/ Miesto Taryba 
rugp. 21 d. nutarė perimti iš 
Rabinavičiaus savo žinion elek
tros stotį, kad sutvarkius ir ge

riau aprūpinus šviesos reikalą 
gyventojams. Nutaria atidary
ti dar vieną žydų mokyklą (ant
rąją) ir vieųą ligoninę dezinte- 
rininkams; taip gi padidinti 
miesto milicijai algas iki 500 
auks. mėnesiui.

Šėtos (Ked. ap.) Valšč. Tary
ba, išklau uis Vai. revizijos pra 
nešimo d< padarytos revizijos,

plikti visus apskrities ir vals

(Tąsa seka am 6-to puslp.)



NAUJIENOS, Chicago, III. Sereda, Spalių 20 d., 1920

Kas dedasi 
Lietuvoj.

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

čiaus tarybą nutarimus, vesti 
tam tikras knygas ir daryti kas 
mėnuo savo ir komisijų darbų 
ir pinigų atskaitas.

Iš jų įstaigų atimta visa eilė 
butų ar namų. Sakysim, -.rugp. 
26 d. iškraustyta profesinės 
darbininkų įstaigos iš namo Nr. 
I. ties Katedros eikšte. Užda
ryta gelžkelio darbininkų ir tar
naujančių klubas buvusios gel
žkelio technikos mokyklos na
me Vakzalo gatvėj. Tų pačių 
dieną uždaryta transporto ir 
juodo darbo darbininką klubas

Tauragės miesto reikalai bu
vo suvisu apleisti. Iki šiol mies
tu rūpinosi ne tai Ap. Valdyba, 
ne lai valsčius, kurio tikslu 
regis, prie valsčiuos buvo susi
tveręs miesto skyrius. Ištik- 
rųjų miestas niekam nerūpėjo, 
dėlto ir apleistas. Gatvės be 
parašų, be vardų. Gavę iš aps
krities leidimus, namus statėsi 
gyventojai kaip norėjo, neatsi
žvelgdami į miesto patogumų. 
Vežikai neregistruoti, miestas 
veik nevalomas ir 11. Visa ta ne
tvarka matyti jau visiems įky- 
lėjo, rasi dėlto ir jau susidarė 
laikina miesto valdyba, kuri 
pasiryžusi umu laiku pravesti 
miesto tarybos rinkimus.

Paprastu keliu

Va

nų padėta antspaudas ant visų 
rūmų Varnų g. Nr. 5, kuriuose 
buvo darbininkų klubas, val
gykla, bufetas, skaitykla ir kny
gynas. Tuose namuose darbi
ninkų įstaigos susikūrė dar vo
kiečių okupacijos metu ir išbu
vo* iki neatėjo lietuviai. Na 
mams pa taisyti ir įsikurti dar
bininkams teko išleisti labai di
deli dvi jų pinigai. Demokrati
nės Lietuvos antspaudas nema
tė reikalo su tuo rokuotis.

Sakoma, kad dabar valdžios 
agentai, ypač kariškiai ima daž
nai lankytis darbininkų name 
Gubernatoriaus gatvėj Nr. 4, 
matomai jiems ir tas namas la
bai patinka ir bene norima ir 
jis užimti.

Nedaroma ypatingų ceremo
nijų su pačiais darbininkais. 
Rugp. 29 d. miliciantas šauda
mas išvaikė darbininkus, susi
rinkusius Pilimo gatvėj “mal
kų” aikštėj, kur jie. paprastai 
rinkdavos darbo laukiant. I ž 
tai vadinamos “juodosios bir
žos” (spekuliantų .mugė)
pačioj gatvėj niekas nekliudo.

Rugsėjo 9 dienų padalyta 
“oblava“ ant darbininkų klu
bo Grosero vardo Vilniaus gv. 
17, suimta visi, kas tik ten bu
vo, išviso 57 žmonės ir nuga
benta Lukiškių kalėjiman. las 
klubas gyvuoja jau 13 metų ir 
visuomet skaitlingai žydų dar
bininkų lankomas; turi savo 
chorų, skaityklų ir bufetų. Su
imtieji apkaltinta, kad jie esu 
padarę neleistų susirinkimų ir 
už tai komendanto nutarimu 
visus pasodinta trims mėne
siams kalėjiman.

Kalėjime suimtieji tardomi ir 
mušama. Vienas kalinių pra
neša savo žmonai, kad jam be
tardant buvo įstatę gerklčn re
volverio vamzdį, kad išvardintų 
“Bundo” organizacijos žmones, 
buvo bemėginu imti jį “na- 
gan” ir tik nusitvėrus tardo
majam kėdės, atlyžę, ir atidėję 
kitam kartui. Kalėjimo valgis 
— prastas; patalines ulėmis ap- 
nyktos.

Mes suprantam, kad Žvalgy-

ba senai apsibuvusi su daug 
baisesniais daiktais, gali tik nu- 
sišipsoti iš čia paminėtų “niek
niekių”. Bet mes taip pat su
prantame, kad už karo stovį ir 
pačių žvalgybų atsakoma yra 
valdžia, mušiškė “da.i bo žmo
nių“ valdžia, kaip ji mėgsta da
žnai ii* iškilmingai kartoti. 
Mums taip aišku, kad iš jos a- 
gentų vedamos politikos Vilniu
je aiškiai matyti ir bendra vald
žios linija darbininkų atveju, 

skaityti juos vidujiniais sa
vo priešais, įtariamais žmonė
mis, visuomenės klase, kuriai 
gyvenime tinka tik paskučiau
sios vietos, tamsios kertės, dėl 
kurios dar nemokama pripa
žinti ir taikinti paprastas žmo
gaus teises. Ar valdžia mano ir 
toliau panašiu budu ieškoti su
sipratimo su Bylų gyventojais 
ir ypač darbininkais? Kurį sau 
kelių ji pasirinks, tai jau jos 
dalykas. Tik vieno tini neuž
miršti
tuvos darbininkai jau gerai mo
ka įvertinti valdžių ne iš jos 
deklaracijų, bet iš jos darbų ir

budu 
tikslus

Tik vieno turi
Lietuvos liaudis, Lie-

sugebės galų gale rasti 
savo teisėm ginti, savo 
atsiekti ir įgyvendinti.

IŠ STEIGIAMOJO 
, MO DARBUOTĖS

SEI-

toj

“Socialdemokratas” rašo:
Dar senokiau, kai tik žudoma 

buvo užimti Vilnius, mums te
ko spėti, kad dabartinė valdžia 
ir Lietuvos Rytuose bus greita 
vartoti prieš darbininkus, 
pačias priemones, kaip ir 
mok ratinguose“ Lietuvos
karuose. Spėjimai, berods, 
žada pasitvirtinti greičiau, kaip 
buvo galima manyti. Demokra- 
tingoji musų valdžia iš pirmojo 
žingsnio apdovanojo sostinę 
geriausiomis savo įstaigomis,

Komendantūra ir Žvalgybos 
skyrium. Valdžia dar pusės žo
džio buvo neprašnekusi į gy-

paskirti Vilniui savo atstovo,— 
vyriausio politinio komisaro, o 
jau paminėti dvi įstaigi “veikė”.

Veikimas veikimui, žinoma, 
nelygus. Yra tikrai demokratin- 
gų šalių, kur net karo stoviui 
esant valdžios agentai moka 
apsieiti su piliečiu, neatsižiu- 
rint į jo padėtį visuomenėj, nc- 
skausdami bent pamatinių jo 
teis'ių. Vilniuje, kaip tenka 
mums patirti, įvesta savo “mū
siškė” praktika.

Valdžios agentai ir ten pir
mučiausia susirūpino darbinin
kais ir jų organizacijomis. Iš

prasinešęs darbininkų organi
zacijų išsivystymas.

Konstitucijos Komisija.
Per tris mėnesius laiko Konsti
tucijos Komisija dirbo Konsti
tucijos planų, kuri sulig to pla
no turi susidėti iš sekančių 11 
skyrių: 1) Lietuvos teritorija ir 
Valstybės forma; 2) Lietuvos 
piliečiai ir jų teisės 3)< Svetim
šaliai 
mas;
irimas; 6) Valstybės finansai!; 
7) Savivaldybės; 8) Kultas; 9) 
Mokyklos; 10) Konstitucijos 
keitimas bei papildymas;
Pereinamieji nuostatai.

Komisijos vienbalsiu
sprendimu Komisijos pirminin
kui, Tumėnui pavesta parašyti 
Konstitucijų prisilaikant minė-

4) Valdžios sutvarky
5) Krašto apsauga ir gi

lyti šie svarbesnieji klausimai: 
trobų, galvijų ir šiaip durto ap
draudimas; įstatymo sumany
mas apie, perdavimų į kitas ran
kas dirbtuvių, fabrikų ar šiaip 
oramonės įmonių tais atsiliki
mais, kuomet jų savininkai bus 
kirbų sustabdę l>e pateisinamų 
priežasčių, o dirbtuves galima 
vesti, kas daryti nedarbo su
mažinimui Vilniuje; sutarties 
klausimas su vienu Anglų ban
ku dėl pardavimo su jo pagal
ba Lietuvos linų, miškų ir įku- 
’imo emisijos banko Lietuvoje 
;avų pinigų leidimo reikalui, 
atkraus ir celiuliozos fabrikų 
kūrimo klausimas, iškeltas ka
li (alininkų grupės.

Pirmuoju klausimu valdžios 
paruoštas įstatymo projektas 
;au svarstomas atatinkamos 
pakomisijos.

Antruoju klausiniu nutarta 
sudariti įstatymo sumanymų, 
kuriuo valdžiai butų leidžiama 
tam tikrais atsitikimais perduo
ti į antras rankas sustabdytas ir 
pamestas dirbtuves. Del nedar
iu) Vilniuje nutarta išketlti tų 
klausimų seniūnų 'sueigoj ir pa
daryti pasiūlymų, kad valdžiai 
nitų leista nedarbui sumažinti 
n'ganizuoti darbui ir duota tam 
’eikalingi pinigai. Darbas turi 
būt patiektas visų pirma darbi
ninkams. Anglų banko siūlo
moji sutartis dėl linų, miško iir 
banko steigimo dar nebuvo 
•varstyta, bet žada sukelti įdo
mių ginčų. Tai tas pats bankas, 
kuris šįmet buvo j>asiėmęs pač
iuoti užsieniuose Lietuvos li
nus ir berods Bus gerai musų 
valdžių įklampinęs. Siūlomieji 
■nimanymai turi aiškaus tikslo 
naimti savo saujon visos Lietu
vos ūkio gyvenimas ir jis melž
ti. [“Soc.-dem.”]

F.O. CARTER, M l
— Žvairos Akys Atitaisoma

Tansiliai išimami 
Akių, ausų, nosies ir gerkles 
ligos išgydoma.

Nešiok Okulisto pritaikin
tus akinius už žemą kainą 

$5.00
Kreivos akys atitaisoma be skausmo 

— pavojus arba chloroformą mano ofi
se. Nereiks ligonbučio arba ekstra iš
laidų. Jus galite paklausti savo žmo
nių apie gydimą ir mano 23 metų paty
rimą. Jšsigydžiusių vardus suteiksiu 
ant pareikalavimo.

F. 0. CARTER, M. D.
120 So. State St.

Didelis apgarsinimo ženklas krutan
čia šviesa.
Vai.: nuo 9 iki 5. Nedėk nuo 10 iki 12.

li)

nu-

Kiekvienas Konstitucijos 
Skyrius bus rašomas komisijė- 
lei smulkiai apsvarsčius jo tu
rinį, komisijėlėn įeina po vieną

Nusiėmė savo akinius.
Buvau manius, kad reikės akinius nešioti visą 

amži, bot po Dr. Carterio pataisymui, galiu puikiau- 
’ šia skaityt be jų.

Buvo nustojęs vienos akies regėjimo.
/“Viena mano akis greitai pradėjo temti nuo 

žvairumo. Labai dėkingas, kad paklausiau draugų 
patarimo nueiti pas Dr. Carterj, garsų akių specia
listą. Jis atitaisė akis ir atgavau regėjimą, kurios 
buvo žvairos. Nekenčiau skausmo laike gydymo ir 
tai buvo greitai padaryta. Tai buvo stebuklinga”.

Tris pasekmingi išgydymai vienoje šeimynoje.

“Mano akis buvo taip apsikeitę, kad galėjau ma
tyt tik baltą ir mano pirmesni gydymuisi per niek. 
Mano moteries akjs susibėgdavo prie nosies į kam
pučius. Kuomet viena tapo pataisyta, tai kita nebu
vo gerai. Taipgi turėjo nešioti akinius. Mano kū
dikio žvairos akjs nuo pat pirmų dienų. Todėl musų 
šeimyna nebuvo linksma iš nesmagumų. Kreipiausi 
prie Dr. Carterio. Jis trumpai atsakė, kad galjs iš
gydyt mus visus tris. Nenorėdamas tam tikėt, pa
dariau biznišką kontraktą — tada užmokėsiu, kaip 
akjs bus pataisytos. Nevien’ką padarė gero, bet dar 
išgydė ir kitą mano seseries šeimynoje”.

Žvairos akjs atitaisytos 16 metų atgal.
“Šiuose metuose esu 24 m. amžiaus. 8 metų am

žiaus Dr. Carteris atitaisė mano akis ir dabar gerai 
stovi po 16 metų. Aš. mokinuosi daktarystės ir ko
kios ateities laimės bus, panaudosiu savo profesijoj. 
Skolingas Dr. Carterio gabumams. Jis taipgi atitai
sė mano sesers kreivas akis su geriausiais rezulta
tais”.

ŽEMĖS ŪKIO DARBI
NINKU SUVAŽIAVI
MAS VILKA VIŠKYJ.

Markes iš Roselando i Lietuvą
$1.75 už 100 Lietuviškų Markių

Dabar siunčiam pinigus į visas dalis Lietuvos ir j trumpą laiką 
mums sugrįžta kvitą su parašu priėmėjo pinigų. Tą kvitą mes ati
duodam siuntėjui dėl atminimo, kad jo žmonės priėmė pinigus ku
riuos jis siuntė gelbėti juos.

Siųskite pinigus į Lietuvą per
J. C. Astrauskas, Asst. Cashier

KIMBARK STATE BANK
(Taupymo Valstijinis Bankas)

Kapitalas $100,000.00
108-ta gatvė ir Michigan Avė.

Chicago, III.

jos narių, Tumėnui pirminin
kaujant. Paruoštas skyrius įne
šamas j Komisijos plenumą ga
lutinam aps va rstym ui.

Steigiamojo Seimo atstovų 
metu Komisijos apsvarstytas ir 
priimtas 1 Konstitucijos sky
rius, sekančioj formoj:

1. Lietuvos Valstybė yra de
mokratinė darbo žmonių res
publika, valdoma sulig taisyk
lių, šioje Konstitucijoje nusta-

Stebėtina Proga
Ši stebėtina proga yra pirma Amerikoje, lietuviams mokantiems 

rašyti arba kokį amatą; mes turime didžiausią dirbtuvę Amerikoje ir 
beveik kiekvienoje valstijoj. Musų dirbtuvėje dirba 35 darbininkai. 
Uždirba po $100.00 i savaitę ir mažiau ir visi amatninkai yra lietu
viai. Mes turime užsakymų tiek, kad nespėjame išpildyt, nes musų 
tavoras yra geriausio išdirbimo ir prieinamiausis. Musų mekanikai 
vra gerai išsilavinę ir pirkliai yra susipažinę su musų išdirbyste.

Dabar gauname per laiškus užsakymų. Musų dirbtuvė yra 3-jų 
augštų ir apima du lotu. Tavoro per mėnesį išsiuntėm už $30,000.00. 
Dabar norime dar padidint dirbtuvę ir dadgiau mašinų pastatyt. Čia 
yra reikalinga žmonių pagelba ir pinigų. Tame ir yra lietuviams pro
ga, kokios dar nėra buvusios. Mes žinome, kad daugelis lietuvių yra 
pasiturinčių, bet nebuvo progos sutikt pasisekimo. Nusiperka kokį 
namą, o pats eina pas žydus dirbti, ot čia ir yra ta proga likti pačiam 
dirbtuvės savininku, ši proga, likimas savininku reikia įnešti nuo $15,- 
000.00 iki $20,000.00 pinigų, šituos pinigus trumpu laiku atgausit. 
Daug lietuvių turi pinigus padėją į banką,. tai svetimtaučiai naudo
jasi jūsų pinigais, o pats dirba kokioj dirbtuvėj arba nusiperka nuo
savą namą ir pats eina į dirbtuvę, kuomet praleidžia progą pačiam 
būti dirbtuvės savininku.

Pasarga: Rašydami laišką paŽymėkit užsiėmimą: bizniu ar darbu 
per paskutinius 5 metus ir ar mokate rašyt, arba kokį amatą moka
te; kiek pinigų galite įnešti arba Real Estate.

Rašykit į “Naujienų” ofisą pažymėdami No. 157.

>eje nevei- 
ar įsaky

mas, priešingas šiai Konstituci
jai.

3. Valstybės padatinimas sri
timis — galutinai dar neišriš
tas klausimas.

4. Suverene valdžia priklau
so visiems Lietuvos piliečiams, 
kurie tų valdžių reiškia per sa
vo atstovus šioje Konstitucijo
je numatytais budais.

5. Valstybės Valdžių sudaro: 
Seimas, Vykdomoji Valdžia ir 
Teismas.

6. Valstybės spalvos: geltona, 
žalia, raudona; Valstybes ženk
las: raudoname dugne baltas 
Vytis.

7. Valstybės kalba — lietuvių 
kalba. Vietinių kalbų vartoji
mų Valstybinėse įstaigose ir 
raštuose nustato Konstitucinis 
įstatymas.

8. Augščianisios Valstybės 
Valdžios buveinė — Vilniuje.

Dauguma tų punktų priimta 
ne vienbalsiai. Daugiausia buvo 
ginčų delei 3 ir 7 punktų.

Nuomonių Skirtumas ne tik 
pamatiniuose dalykuose, bet ir 
smulkmenose; ir stoiką pavyzd
žio, kuris pilnai atatiktų Lietu
vos ypatingoms sąlygoms, žy
miai trukdo darbų. Tai gi šian
die sunku butų spėti, kada bus 
paruoštas Konstitucijos projek
tas.

Ekonominė Komisija.
Komisijos svarstymui pasta-

kia joks įstatymas,

Bugpiučio 22—23 d. įvyko 
rečias iš eilės Ž. U. D. P.r. Są
jungos Atstovų Suvažiavimas. 
Atstovų atvyko 102 nuo 1700 
narių. Sąjunga turi savo sky
rius Vilkaviškio, Maria m pales 
ir šakių apskrityse. Buvo svar
stomi šie klausimai: 1) žemės, 
2) organizacijos, 3) sodžiaus 
darbininkų organizavimo, 4) 
darbo sąlygų nustatymo, 5) mo
kyklų, 6) spaudos.

Žemės, organizacijos ir dar
bo sąlygų klausimu priimtos 
Suvažiavimo Kaune š. m. lie
pos men. 20 d. rezoliucijos.

Svarstant organizacijos klau
simą Suvažiavimas rado reika
lingu pilniau apibrėžti uždavi
nius dvarų komitetų negu lai 
padaryta Kauno suvažiavime. 
Delio pridėti sekanti punktai:

1. Dvarų bei sodžių komitetai 
kontroliuoja įeigas ir išlaidas 
savo teritorijoje, t. y. dvare, so
džiuje.

2. Komitetai daboja ir vykdo 
gyvenimam

a) nustatytas darbo valan
das;
b) kad darbininkams alga bei 
ordinarija butų teisingai išmo
kama;

c) kad darbininkai nebūtų be 
sutikimo komiteto mėtomi iš 
butų;

d) kad senatvėje bei ligoj tei
singai gautų iš darbdavio nu
statytą užlaikymo pašalpų;

e) kad dvaruose bei sodžiuo
se butų įsteigtos mokyklos ten, 
km* jos yra reikalingos. Komi
tetas prižiūri kad darbininkų 
vaikai butų mokomi ligi 14 me
tų amžiaus.

Pastaba. Mokyklos reikalin
gumų ir vietų sprendžia vietos 
amuletas.

g) kad butų įsteigti suaugu
siems darbininkams vakariniai 
tursai ten, kur tam tikras dar- 
nininkų skaičius jų reikalauja.

3) Darbininkų išrinktieji ko
mitetai, kontroliuodami įstai
gas žemės ūkio srityje, prižiūri, 
tad ūkio produktingunias ne
mažėtų. Ten kur savininkai ne- 
sugebia vesti visą ūkį, tai dar
bininkų komitetai perima visą 
jos turtą į savo rankas, kaip gy
vą, taip ir negyvą inventorių.

Stokai vietos esant, negalima daryt 
kad ir svarbesnių ištraukų iš sekančių 
laiškų. Vardai ir antrašai bus priduo
ti atsišaukusiems. Šimtai ir tūkstan
čiai išgydytų ligonių, visoje šioje šalyje 
su noru liudys, kad jie aplaikė pagelba 
nuo Dr. Carterio specialus metodos pa
taisyme žvairų akių. Jis pats prirodė 
žmoniškumo draugu ir žmogaus pa
gelba.

Skaitykite Šiuos Liudijimus:
Regėjimas atgauta po išgydymui jos žvairų akių.

Aš buvau sakiusi, kad nieko negalima su mano 
akimis padaryti, kaip tik akinius nešiot, bet Dr. 
Carteriui pataisius man akis, atgavau pilną regėji
mą. Mano regėjimas šiandien kuo goriausias. La
bai dėkinga išgirdusi šį stebuklingą akių specialistą.

Buvo ligonbutyj ant operacijos atitaisymui 
kreivų akių, — nepasisekė.

“Dr. Carteris užima vietą kaipo nepasekmes pa
tikusių profesorių. Aš buvau ligonbutyj per tris sa
vaites. Sidabrinis dratas buvo įdėtas mano akies 
muskulan, kad palaikytų ją vietoje. Dratas nusly
do ir akis apsistojo savo senoj vietoj. Mano akis ne
buvo geresnė už mano išlaidas ir laiką. Dr. Carte
ris atitaisė mano akis į 15 minutų. Linksmai galiu 
kalbėt bile su kuomi apie mano atsitikimą”.

Dr. Carteris išėmė tansilius ir išgydė reumatizmą.
“Turėjau reumatizmą per 10 metų, ir tapau iš

gydytu išimant tansilius”.

Elektriškas gydymas neišgydė jo.
“Esmu meiginęs įvairių elektriškų gydymų ir 

daug pinigų išleidau, o kuomet išgirdau apie Dr. 
Carterį, labai buvau linksmas. Nusprendžiau atsi
duoti į raukas, kad rezultatas pasirodė atgavime re
gėjimo ir esu linksmas žmogus dabar. Negaliu kal
bėt augšta iškilme apie šį žmogų — Dr. Carterį. Aš 
ir kitiems pasakysiu ką yra padaręs man.

4. Darbininkų komitetai pe
rėmę ūkį į savo rankas, privalo 
jį vesti tai]), kad neišeitų pačių 
darbininkų nenaudai ir šalis 
ekonomiškai nesubankrulitų.

Mokyklų klausimu suvažiavi 
mas, išklausęs įdomios referen
to K. paskaitos, priėmė vien
balsiai sekančių rezoliucija:

1) Kadangi mokslas po šiai 
dienai prieinamas tik pasiturin
tiems shiogsmams, darbinin
kai gi neturi tam reikalui nei 
lėšų nei laiko ir mokslu naudo
tis negali;

2) Kadangi dvasiškija ir bur
žuazija su savo sėbrais nori už
grobti švietimo darbų į savo 
rankas ir dar toliau pavergti 
dvasiniai idarbininkų klase — 
suvažiavimas kviečia darbinin
ku: kovoti su slopintojais dar
bininku klasės susipratimo ir

špardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 b 
daugiau.

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

mis 8 ryto iki 10 vak. NedSliomi^ 
8 ryto iki 6 vak.

. S. GORDON,
1415 So. Halsted Str.

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

ANOLA
geriausią išlaukinę gyduolę nuo 
peršalimo, kosulio, kataro, bron- 
chitis, pneunorujos, influenzos, 
skaudančios gerklės, sutinusių 
gilių, užkimšimo, galvos skau
dėjimo ir dieglių. Ks 
centai, taxus priskiriant, 
duodama vaistinėse, 
beverti substitu tą. 
kad butų šis parašas

Par- 
Neimkit 

Tėmykit,

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

reikalauja:
1 Dvaruose, kame alsi:aulų 

25 vi.ikai nuo 7—14 meta am
žiaus .turi būti įsteigta mokyk
la.

2. Luta duoda dvarininkams.
3. Valdžia turi, aprūpini! mo

kytoja ir duoti visą kas reik:’, 
linga mokyklai. <

4. Prie mokyklos, jei reika-

PLUNKSNOS.
čystos baltos sanitariškos plunks

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

plunksnos svaras ................... $1.31
Čysti balti žąsų puvai sv........  $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv...... $2.2t>

BECKS DEPARTMENT STORE
8328 So. Halsted St

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88-th Street

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago.

skaičius, turi būti įsteigti suau
gusiems kursai, ruošiamos pa
skaitos, pasikalbėjimai ir tt.

Pastaba. Mokslas, kaip pra
džios taip ir vidurinėse mokyk
lose, nemokamas.

5. Laisvė spaudos ir susirin
kimų be ko darbininkas, kaip 
žuvis be vandens negali gyven
ti.

Spaudos klausimas. Suvažia
vimas reikalauja valdžios, kad 
butų leista darbininkams spau
da — priešingame atsitikime 
darbininkai bus priversti kreip
tis į kitų šalių darbininkus pa
galbos ir užtarimo. I

Mokesnis už darbą sodžiaus 
padieniams darbininkams. j

Nuo gegužes 1 dienos iki lap
kričio 1 dienos:
caina už rugių cnt. — 3 dienos1

„ miežių
„ avižų
„ mišinio
„ žirnių

Pasėliai ir ganyklos:

vo sėkla 2 dienos. Už sėjimą 
gorč. linų savo 
dien.

|2 dien. Už ganymą
I avies 1 diena. Už šėrimą žiemą 

1 avies 2 dienos. Už ganymą va
sarą T karvės 3 dienos. Už šėri
mą žiemą 1 karvės 10 dienų.

Už porinę padvadą parsive- 
žimui malkų ar kokio kito ku
ro savo pašarui — 3 dienos dar
bo.

Darbo dienos už ganyklas, 
posėlius, padvadas turi būti pa
skirstytos lygiai į visus metų 12 
menerių. — [“S.-d.”]

sėk.
Už ganymą vasarą 

vasarų

LAIŠKAMS POPIEROS.
Su dainomis — eilėmis.

Dabar Naujienų knygyne yra 
labai gražių laiškams popierų ra
šyti į Lietuvą. Tie laiškai yra 
su gražiomis eilėmis ir kvietko- 
mis.

Užsisakykit tuojau
Kaina 1 laiško ir konverto 

su prisiuntimu 10c.
Surašąs Laiškų

1. Pas tėvus
2. Baltas karvelėli lėk į tą kraštą.
3. Pas pačią ir vaikučius
4. Užaugau kiemelyj
5. Kur banguoja Nemunėlis
6. Tikėk, kad grius tamsybių sienos
7. Kaip darže rūtelė
8. J tėvus
9. Mylimąjai

10. Ant marių krašto Palangos mie
stelyj

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

Jus girdėti.
13. Pasakyk panytėle, ar tu mane 

myli.
14. Pas broli.
15. Gerk ir peškis, busi vyras.
16. Pas savuosius
17. Davatkų gadžinkos
18. Jau saulė leidžias.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St

Chicago, III
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Vietos draugijų darbuotė.

No: thsidiečiai visuomet bu
vo veiklus. Vrikia jie ir dabar. 
Veikliausia vietos lietuvių orga
nizacija reikia skaityti LSS. 81 
kuopų. Nepasiriksiu, pasaky
damas, kad šiuo metu musų 
kuopa yra skaitlingiausia viso
je Sąjungoje. — Praėjus vasa
ros karščiams kuopa pradeda 
ruoštis prie “žiemos dirtbų”. O 
tų darbų ji turės nemaža. Be 
pramogos vakarų draugai dar 
mano turėti ir šiaip sueigų-su- 
eigėlių lavinimosi reikalais. Ir 
reikia manyti, kad sekamų žie
ma kuopos veikimas bus daug 
sėkmingesnis nei kad praeitų. 
Mat, tuomet mums teko stip
riai kovoti su buvusiais musų 
draugais, dabar - “buvusiais 
žmonėmis.“ Sekama žiema to 
nebus. Tie žmonės, kur ant 
žut-bul buvo pasirįžę daryli vi
sokių kliūčių socialisams, da
bar jau pamatė, kad iš to nieks 
neišeina, ir jie nurimo.

(ievai darbuojasi ir musų 
Draugijų Sąryšis. Jo pastango
mis tapo sukurta lietuvių kal
bos mokyklėlė. Visa rodo, kad 
darbas bus sėkmingas. Be to. 
Sąryšis rengiasi duoti didelį 
koncertą. Apie tai teciaus pra
neš pati koncertui rengti komi
sija.

Spalių 16 dieną LDLD. 86-ji 
kuopa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Be kita kaip vienu 
balsu nutarta išrinkti specialę 
komisijų, kuri, susižinojus su 
kitomis vietos kuopomis, turės 
daryli reikiamų žingsnių a įstei
gimui LDLD. Chicagos apskri
čio. Nėra reikalo ryškinti, kad 
sumanymas yra geras. Atgaivi
nus apskriti musų darbas pasi
darytų dvigubai spartesnis. 
Neabejoju, kad tuo pasirūpins 
ir kitos vietos LDLD. kuopos 

LDLD. 19-toji kuopa tai pa- 
-Hrir? n *ypt'ii'iij Hl —eE Į-r- Fr»

bus galima sušaukti visų įgalio
tinių posėdį ir galutinai nutarti 
kada ir kaip pradėti darbas, 
l ik darbas pradėti reikėtų ne
vilkinant. Keikia daryti visa, 
kad musi| organizacija kaip ga
lima greičiau galėtų pradėti 
platų apšvietus darbą, kuris dė
lei kilusių joje vaidų tapo su
trukdytas. Chicagiečiai visuo
met buvo veiklus. Bet man're
gis, kad jie turėtų veikli dar 
sparčiau. O veikli dar spar
čiau mes galime, tik mažiau 
“ifiiosofuokimc“. Reikia būti 

ir praktingiems! — V. M.

BRIGHTON P ARK
A

Pramogų vakaras.

Praeitos sabalus vakare, spa
lių 16, Keistučio Paš. Kliubas 
surengė pramogų vakarą C. S. 
P. S. svetainėje. K Ii ubo nariai 

mylėtojai, susibarusieji į 
dramos, skyrių, vaidino viena
veiksmę dramą Salomėja. Vei
kale pristatoma Kristaus lai
kai. Kad visa tinkamai atli
kus, kam reikalinga netik ge
rų lošėjų, o dabar labiau tinka
mų scenerijų. Gi pastarojo C. 
S. P.S. svetainėje kaip tik ir 
stokoja. Kai dėl vaidinimo, 
lai tenka pasakyti lik liek, kad 
jisai buvo gan geras, 'l iesa, ku- 
rie-nekurie lošėjai savo užduo
tį •galėjo atlikti daug geriau 
nei kad atliko. Bet iš savanorių 
lošėjų daug reikalauti nei nega
lima.

Tenka pažymėti, kad mate
rialiniu žvilgsniu vakarty* nepa
vyko. Žmonių buvo labai ma
ža. Tai dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, kiek man žinoma, dau
gelis norėjo pamatyti “Kerštą,“ 
kuris vaidinta tą patį vakarą 
School Hali svetainėje. Antra, 
tai patįs kliubieciai maža do
mės tekreipė į savo pramogas. 
Nors komitetas darė. visa, ką 
galėjo, bet to dar nepakanka. 
Kiek man žinoma, Kliubas turi 
netoli keturis šimtus narių. 
Taigi, jeigu nors pusė jų butų 
atėjusi i Kliulm valurrų, — jisai 

pilnai pavykęs. 131-1 aš nia-

Valdžia rengia®! pastatyti į Savo skundą užbaigti jam ne-
1 riams to kaip tik ir reikia. Ne- naują pašto triobėsį, kuris kal

sekamoji rajono konferencija, mis kainomis. Spelkuliato-

Pasitarus dėl konferencijos veizint lo, kad šios šalies gy-

kulia toriai jį mielu noru pi įsta
tys Anglijon.

Jeigu kuro spėkuliatoriai ši-

reikalu, cenlralinis komitetas 
nutaria įteikti konferencijai du 
sekamu pasiūlymu:

L kad butų pakeista tas Ra- laipj. padarys, nėra jokios abejo- 
jono konstitucijos paragrafas, I nes, kad Chicagos ir kitų mies- 
kur kalbama apie < 
komiteto rinkimą ir jo sudėtį. 
Kitais žodžiais, kad cenlralinis 
komitetas butų renkama ne re
ferendumu, bet 'rajono konfe-; 
rencijose. Savo pasiūlymą ko-! 
miletas pamatuoja tuo, kad gy-! 
veninio praktika jau davė- pa
kankamo liudymo, jogei ren-

Vakar naktį policija surengė 
naują medžioklęę. Gaudyta 
žinoma, “raudonieji.“ Dvyliką 
žmonių sulaikyta.

beteko. Įdomimi prietelis pa
darė naują gestą: išskėtė ran
kas, stipriai sujudėjo ir davai

JOHN KUCHINSKAS

'! Specialis Cragin prekinių va- 
ccnlralinio tų biednuomenei teks pergyven 1 

ti sunkus laikai.

sitaiko ytin didelių kliūčių, ku
rios paskui trukdo patį musų 
organizacijos darbą. Visa tai 
bus išvengta renkant komitetą 
konferencijose. Savo nusista
tymą cenlralinis komitetas iš-

2. Kad rajono konferencija 
pasiūlytų LSS. Pildomam Ko
mitetui pakviesti į Jungtines

cialdemokratų Partijos atstovų

Panytės “subedievėjančios.”

; ganizacija skelbia, kad iš dvie
jų tuksiančių studentų, lankan
čių Chicagos universilalę, yra 
lik vienui vienas “bedievis“ ir 
du agnostikai. Visi kiti — ka
talikai.

Bet... klerikalai tuo nelabai 
tesidžiaugia. Ir ve dclko. Mer
gaitės mokinės rodančios di
delio apsileidimo: nenoriai te
lankančios bažnyčias. Palįs 
klerikalai prisipažįsta, kad baž
nyčią dažniau lanko mokiniai, 
o ne mokinės. Blogi popieriai.

valinis komitetas maną, kad tai 
atneštu dideles naudos ir Ame
rikos ir Lietuvos socialistiniam 
judėjimui. Viena, tuo butų 
užmegsta artimesnių iryšių su) 
draugais Lietuvoj. Antra, tai 
sustiprintų pačią musų organi- 

nomenkos
musuC

zaciją ir suteiktų 
medžiaginės paramos

'lartasi ir <tel dabartinės pa
dėties Lietuvoj. Tuo klausimu 
nutarta' papuošti rezoliuciją ir 
pasiūlyti ją konferencijai. Rezo
liucijoj bus pabrėžia musų nu
sistatymas dėl lenkų veržimo
si Lietuvos teritorijon ir kaip 
mes žiūrime Į dabartinę Lietu
vos valdžia.

Beje, spalių 31 dieną Chica
goj rengiama didele demon
stracija, kad užprotestavus 
prieš lenkų veržimąsi Lietuvos 
terilori jon. Demonstracijos 
rengėjai joje dalyvauti pakvie
tė ir socialistus. Centralinis

NBr tartą atliko naudingą 
darbą.

policistai, kur skirti spe- 
lik “raudonųjų“ gaudy-eialiai

mui, pagalios atliko naudingą 
darbo. Bemedžiodami “raudo
nuosius“, užvakar jie sugavo 
vieną paskilhusj piktadarį — 
plėšiką. Beikia tikėti, kad “rau

re ne “per klaidą.

Gudrus vagiliai.

Pons janitorius, John Ed- 
wards, dirbąs 'viename Ridge 
gatvės triobėsy, šiandie jaučia
si tarytum žemę pardavęs. Ir

mi “džentelmenai“ (jis pats ir 
kiti žmonės juos vadina vagi
liais) jį taip gudriai apsuko... 
Jisai pasitiko juos išeinant iš 
triobėsio ir rūsčiai a įklausė:

Jo plojimas man labai primi
nė paskilbusio Niagaios van- 
denpuolio kriokimą.

Šimtai akių instinktiviai ėmė
Bonų jardo policistus Krausejslkli J” pasijudini-
vakar naktį ant vietos nušovė in^ , ...
tūlą Thomas Wicisek. Policis- prietehs urnai ištiesė dešinę.Priedelis urnai ištiesė dešinę.
tas sako, kad nušautus;,! bandęs bedamas

o kaip s,yčiy •įlysti vienan vagonan.
ten ištikro buvo, tai lik jis vie
nas ir težino.

Teatras ir muzika.
“KEROTAS.”

Mečiau viską ir važiavau

Scliool Hali salę pamatyti 
“Kerštą,“ kurs praeitą 'nedėkiie- 
nį ten buvo vaidinamas. Dar 
vaidint nepradėjus, salė buvo 
jau pilna žmonių. Mat kiekvie
nas tikėjosi pamatyti tikrai ge
rą teatrą, o geras jis būtinai tu
ri būti, nes jame dalyvauji! mu-

bickaitė.
Pasikelia kortina. Prasideda 

vaidinimas... ir pasibaigė vai
dinimas... ir kaip nemaloniai 
apsivykime savo užsitikėjimu 
pamatyt tikrai gerą teatrą. P-le 
Babickai tė, matyt, darė visa ką

padarius, bet... žodžiu, vaidin
ta prastai. Kili aktoriai, matyt, 
pirmą kartą ant estrados pasi-

neišmokę, o judėjimai... Tik
rai nuostabu, kaip p-le Babic-

scenos lokiam gražiame veika
lų ir su taip silpnais padėjėjais. 
Pati los sales scena taipjau la
bai prasta: nė dorų scenerijų, 
nei kiek tinkamesnių šviesų...

— Roselandietis.

KONCERTE.

Butė-
nas.

Bet jo basas musų “galior- 
ką“ tik kaip kajla atlanko.

Kaž-kas dar pakartoja:
—Daržinė!
Išeina panytė Rudauska'ite.
Išeina panytė Staniuliutė.
Išeina “pirmu kartu Chicago j 

ir antru kartu ant eskadros 
[pasak gerbiamojo pirminin
ko] — Kriaučiūnas.

Vėl panytės Rudauskaite ir 
Staniuliutė.

Klausomės jų ir mažai tesu- 
klausome.

Jų balsai, tarytum susitarę, 
lekia pro langus, stogą, lik ne- 
nor pasiekti musų “galiorka“...

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO, LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
fauną ir dirbu visokius Lcgalii- 
ku* Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgeėių ant lengvų sąlygų. 

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

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

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi-. 
ją; ilgai prak-

Penn- 
’ hos- 

l’a-

tikavusi
silvanijo 
pitalėse. 
sėkmingai pa
tarnauja 
gimdymo.
da rodą
kiose ] 
moterims 
merginoms

prie 
Duo 

viso- 
ligose
i • ir

---
3113 S. Halsted St., Chicago, Jll 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Ką

T. Pullman 5432

Turiu patyrimu 
moterų ligose; rū
pėsi ingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

Te). Canal 6222
DR. C. K. CIIERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną ! 

nuo 1 po pietų iki 9 vokr.ro

nau, kad vakaran galėjo atvyk
ti netik patįs kliubiečiai, o dar 
ir pašalinių atsivesti. Bet to 
nebuvo. Kažin kodėl kliubie
čiai taip susnudę

— Pirmas žaibas.

savo narį

—Mes elektros vielų taisyto
jai. Meldžiame užmokėti 
mums vieną! dolerį.

1 <<_ i I<:i lil 11 j;l tini isllillit polis ISit- 

\vards užmokėjo. Bet neužilgo

inate ir girdėjo “galiorka.“
Prietelis X andais mane tem

pė j Butėno koncertą.
Eikiva, šiandie Pulaskio

Žiu! Musų prietelis ir vėl da
ro naują gestą. Iškelia rankas 
ir —

Mes nusigandome ir nutilo
me. Manėme, kad jis dar stip
riau ims ploti

Ne. Jis neplojo. Tik 
gingai ėmė mosikuoti.

Tuo parodydamas, kad 
panytės nepatinka.

Kad jos privalomos pasipro-

enei

jum

“Galiorka” ėmė stipriai kva
toti. O viena jauna panytė [o 
gal i;- ponia] dagi su ašaromis

senas kavalie-

Daktaras
J. LEBOVITZ, M. D.

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

3501 So. Halsted St.
Kampas 35-tos gatvės

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

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

rius

Ir “galiorka“ užmiršo viską 
Ir Butėną.
Ir panytes Rudauskaite i 

Staniuliutę.
Ir Jakutį.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas C

4712 So. Ashland Avė
i “ant

kurio Telefonas; Drovcr 7042

LSS. VIII RAJONO CENTR. 
KOMITETO POSĖDIS.

Sekamą nedeldieni Rajono 
konferencija.

fa ii ■■ i. i ■ »—<

Panedėlio vakare, spalių 18, 
Įvyko LSS. VIII rajono cen tra
linio komiteto posėdis. Arti
miausias reikalas, dėl kurio ko
mitetas turėjo pasitarti, buvo

jais dėlei sąlygų, kuriomis so
cialistai suliktų dalyvauti. Tuo 
klausimu komitetas duos savo 
pranešimą konferencijoje, kuri 
turės smulkmeningai apsvars
tyti jį ir padaryti atatinkamą

pas ji atbėga viena kambarių 
nuomotoja ir alkiausia ar jis 
nematęs kokių nors svetimų 
žmonių. >

—Mačiau. »

trką“ ir atsisėdome.
Sėdime ir skaitome susirin- 
įsi svietelį. Čia matosi viso-*

ką — pradėjus savo pareigas 
eitų — cenlralinis komitetas 
veikia sutartinai. Gali būt, kad 
jis nepaveikė visa, kas reikėjo 
paveikti. Bet lai ne jo kalte.

klausia moteris.
—Nieko. Užmokėjau jiems 

vieną dolerį. Jie sakosi sutaisę 
tamstos kambary elektros vie
las.

-—Mulki! — riktelėjo mote-

JUST KIDS —— Hi» Latest Prize.

teciaus bus išaiškintos pačioje 
konferencijoje. Bet šiaip ar 
ta i Į), bėgiu vienų melų musų 
organizacijos darbas pastatyta 
Šveikais ir stipriais pamatais.

IR VĖL PRADEDAMA KAL
BĖTI APIE “ANGLIŲ 

BADĄ“.

Spekuliatoriai bandysią pasi
naudoti Anglijos angliakasių 

streiku.

Mulki, tai buvo vagįs. Jie 
doleriųišsinešė už du šimtu 

mano mantos!
Pons Ed\vards dabar 

moja, ar jis ištiesų yra 
ar tai buvo tik toks 
sapnas.“

nebesu- 
nuilkis, 
“keistas

Jasinskas dar nepaliuosuojama
Lietuvis saldainių krautuvė-

ris andais areštuota kaipo “pir
mas Stoklickio (vėliau jis “pa
sidaręs“ Lenino) leitenantas,“ 
dar vis nepaliuosuojamas. Rei

ir komunistų ir sočiaIpatriotų, 
ir, pagalios, vienas kitas “alas” 
ir “ietis.“

Mano prietelis pakuždėjo:
Kaipir lietuviška tarptauti

ne. . .
Išplėtoti šilą genialingą min

tį mums nebeleido įdomi Pu
laskio “speičiaus” uždanga ir 
dar Įdomesnis musų “galior- 
kojė“ prietelis.

Begalo įdomi ta Pulaskio už
danga.

Ji nieku budu nenor pasi
duoti. Du vyrai tempia ją j

Nusigandome:
Argi, argi ji nenor parodyti 

nuims Butėną?...
Musų prietelis ūmai pasirai

tojo rankoves ir ėmė jai diri
guoti:

- Kelkis, kelkis, kelkis...

tenoras turi dar apie tuziną 
mažų tenorlulių.

Ir pagalios, Pulaskio “darži
nę.“

Visa, visa ji užmiršo.
Ji gyveno tik vienu: geniai i il

guoju savo prieteliu ir dar ge- 
nialingesniais jo gestais.

. Sekė jį akimis nuo pradžios

kon-
certas, visa “galiorka“, tary
tum vienu balsu, klausė:

—Tai jau po koncertui?
—O kodėl mes nieko nema

tėme?
—Kodėl mes nieko negirdė-

Gnila.. .■—TiptbTapu.

HY’NE SUPPOSITOREI
Didžiausia moterų gyduolė 32 

metų vartojimo nesirado jam ly
gaus.

Visose vaistinėse.*

lErzaaEacRZCLTrzE’KBGELir 
Telephone Yards 1532 1

DR. J. K ULIS -
LIETUVIS ■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H 
Gydo visokias ligas moterų, vai- 2 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- E 

pančias, senas ir paslaptin- H 
gas vyrų ligas. M

3259 So. Halsted St., Chicago. H

Ui 
M 
Li
U

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

RHHSBKMM
Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III. 
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M

By Ad Carter
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“kai-kur“
tūkstančių kaucijos.

ir vėl 
j “ga

lima laukti didelio anglių ba-

Pa si rodo choras.
Klausomės jo ir 

klausome.
nieko nesu-

mgliakasiu slrei-C

Anglija busianti
reikalinga, kuro. O gauti jo ji 
tegalinti tik iš Jungtinių Valsti-

kad sulaikytieji žmonės jau ne
bus deportuojami, kaip kad da
ryta iki šiol. Mat, esą surasta 
koks ten “užmirštas įstaty
mas“, kuris leidžia “raudonuo
sius“ pirma pasodinti kalėji-

stogą, ] 
liorka“.

langus, pro 
“ga-

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3453 North Cicero Avė.
Chicago, III.

Rez. 1139 hidependence Hhd i hieago 
Telephors Van Buran 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone P> ver 9693

Valandos: 10—11 j; 2—3 po piet

Mirė subatoj, 16 d. spalio (Oct.), 
j 1920, 4 vai. vakaro. 17 m. amžiaus, 

dar- Gimė Philadelphijoj, Chicagoje išgy- 
Ir kam jie šilą laužų 1 veno lfi nietų. Laidotuvės bus iš na- 

. •’ 1 mų 4059 So. Maplevvood Avė.
irgi — S’. Šimkus

Tikrai kaip lietuviškoj Skaitykite ir Platinkite

00 YOli KNOW WHY Hm Are So Many Parts To A Sunday Paper? Otam ’f»t ttils fanai i$ FisIlOf

UM-THff

VvHERC 
: XOU

Vve>S, H£-Wi a minute

Ą4° ĄLEKAnoerJ
t--------------

; International Cartoon Co„ n. y.

m''
a u
m/'

w-ae5.f?.er 1S'— 
THE HACfKZlMV 
SGCTiOH* 
OH.HEfae 

IT IS

I I Hope i 
Fino ths 

Foote^ll scoae 
BEF’oraje' ns.xt-

, tuesdan j—

THOOU4H

vokr.ro


NAUJIENOS, Chicago, III 1920

Pranešimai
DIDELĖS PRAKALBOS!
Bus

Salėj, 
kaip 
Kuopa.

i ketverge, spalių 21 d., Mildos 
3242 S. Halsted g-vė. Pradžia 

7:30 vai. vak. Rengia LSS. 4ta 
___r .. Kalbės Naujienų Redaktorius 
P. Grigaitis ir kandidatas Teisėju į Į 
Municip. Teismą Adv. K. Gugis. Pub
lika kviečiama gausiai susirinkti; bus 
kalbama einamais šios šalies politikos 
klausimais, o taipjau ir apie dalykus 
Lietuvoje. — Komitetas.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DOMEI.

Pranešimas.
Antrame Chicagos lietuvių Demon

stracijai Rengti Komiteto posėdy tapo 
nutarta atsišaukti į visas vietos lietu
vių organizacijas ir pavienius geros 
valios asmenis. Visi: susivienijimų 
ir sąjungų kuopos, jų apskričiai, pa
šalpos ir politinės organizacijos, pa
rapijos, biznio ir šiaip idėjinės Įstai
gos, žodžiu, visos musų viešosios įstai
gos bei kuopelės, kurioms brangus 
žmoniškumas ir Lietuvos žmonių lais
vė, tegul pasitaria ir buriasi daiktan
— didelėn protesto demonstracijon, 
kuri rengiama spalių 31 dieną. Susi
rinkę daiktan mes dar kartą pakosi
me galingą protesto balsą prieš tas 
biaurias nedorybes, kurių atliika len
kų grobikai, jau užėmusieji musų val
stybės sostinę Vilnių ir besikėsiną pa
trempti Lietuvos žmonių laisvę. Tą 
laisvę, kuri taip brangiai nusipirkta
— musų žmonių krauju ir ašaromis.
Mos privalomi ginti ją; ginti, kol dar 
nepraradome jos. Todėl visos Chica
gos draugijos ir kuopos prašomos tuo
jaus sušokti NEPAPRASTŲ susi
rinkimų ir tartis kaip ii ----- -
geriausia prisidėti prie rengiamos de
monstracijos. Už dienos-kitos bus pa
skelbta visos reikiamos informacijos 
apie demonstraciją. Tuo tarpu gali
ma pranešti tiek, kad po demonstra
cijos bus prakalbos Seventh Rcgimcnt 
Armory svetainėje, prie 34 ir Went- 
worth gatvių. — Bendras De

monstracijai Rengti Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

KEIKIA — MERGINŲ
Tarpo 14 ir 16 metų amžiaus, k 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra- K 
džial. Karštas čokoladas fr ■ 
užkandis duodama dykai.

THE HUMP H AIR PIN
MNFG. CO„ !

1918 Prairtą Avė., Cor. 20th St. į]

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Silvvestro 

I P:icevičiauR, paeian Kauno rėdybos, 
i T( išių apskričio, Pikelių parop., kaimo 
Bukončių; Amerikoj kur gyvena ne
žinau. Meldžiu jo paties ar pažįsta
mų duoti žinią ant šito adreso:

LEONAI BUKONTAS, 
1754 W. Madison St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo kūmo Badi.dovo 
Lumsargio, gyvenusio Chicagoje. Jis 
pats 
žino

malonės atsišaukti arba 
pranešti šiuo antrašu:

PETRAS ŠIMKUS, 
2369 W. 9th Avė., 

Gary, Ind.

kus JI

PAJIEŠKAU apysenės merginos ar
ba našlės apsivedimui. Aš esu 48 me
tų amžiaus našly 
čios

be vaikų. Mylin- 
smagų ūkės gyvenimą, malonė- 
atsišaukti.

FRANK RAKAWSKY, 
Box 33, 

Frontier, Minn.

r kokiu budu Kūčių dvaro.

PAJIEŠKAU brolio Antano Riš
kaus, Kauno rėd., Šiaulių apskr., De- 

šeši metai atgal gyve
no Easton, Fa. Jis pats malonės at
sišaukti arba kas žino praneš ant ant
rašo, nes turiu labai svarbų reikalą.

PETRAS RIŠKUS, 
1955 Canalport Avė.

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ŠSIRENDAVOJA kambaris: švie-

Sb. Chicago, III. — Lietuvių ex-ka- ' sus. švarus, garu šildomas, vana, elek- 
reivių susirinkimas bus ketverge, spa- į trika ir visi parankamai, ir labai gra
lių 21, kaip *7:80 v. v. Frank Sverec- žioi vietoj arti White City ir Jackson 
kio svetainėje 8756 Austin Avė. Visi | parkų, 
buvusieji kareiviai kviečiami atsilan
kyti, turime daug svarbių reikalų.

— Joe Trijonis. I____ _

6743 E. Eberhardt Avė.
1 lubų South

PARDAVIMUI RAKANDAI RAKANDAI DRAUGIJOS DRAUGUOS

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių šaukia ekstra susirinkimą šian
die, spalių 20, 7:30 v. v., S. Zvibo sve- 
tain., 1347 So. 50th Avė. Reikalas: 
susitarti dėl protesto prieš įlenki) už- [ 
ėmimą Vilnius ir dalyvavimo j 
siančioj lietuvių protesto demonstra
cijoj. Visi nariai būtinai atvykite j 
šį ekstrą susirinkimą. — D. L. K. Kor.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusios mer- 
įvyk- Į ginos į valgyklą, patarnaut 

į publikai. Gera mokestis.
1947 So. Halsted St.

Lietuvių Ex-Kareivių Independent 
Society 2-ros Kuopos narių susirinki
mas įvvks -subatoj, spalių 23, 7:30 
vai. vak. Rašinskio salėj, 781 W. 18th 
St. Visi nariai atvykite, nes turime 
labai svarbių reikalų atlikti.

— 2-ros Kp. Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

Racine, Wis. — Svarbus susirinki-1 
mas bus laikomas A. L. T. Sandaros Mėsininko ir visokiam
35 kuopos, Union Hali mime 4-tame; dtirblli VVTU 
1:00 vai. po pietų. Bi-oliškai visus na- v J' 4*
rius kviečiu būtinai dalyvauti, nes tu
rime labai svarbių reikalų aptarti.

Prot. rašt.
Atsišaukite:

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos pildančiojo komiteto, ir draugia 
Centralinio Komiteto susirinkimas 
įvyks spalių 21 d., Naujienų name. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
abiejų komitetų, prašomi atsilankyti i 
šį susirinkimą. Yra svambus reikalas 
dėl nusprendimo. — Kviečia Valdyba.

VIENNA SAUSAGE 
MFG. CO.,

1215 S. Halsted St.

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

2026 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA cash bučernė 
pigiai, šalę grosernės, lietuvių 
apygardoj. Aukso kalnas lietu
viui.

4608 Wentworth Avė.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kitos bučemčs arti nėra. Lie
tuviais tirštai apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

1834 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis 10 metų senumo. Parda
vimo priežastis einu j kita biznį. Pa- 
si naudok i t proga, nes tai 

4545 So. Paulina
bargenas. 
St.

pardavėjo.REIKIA inteligentiško
Turi kalbėt angliškai. Gali padaityti 
didelius pinigus. Atsišaukite ypatiš
kai tarp 1 ir 3 po piet Seredoj ir Ket- 
veige, po num. 2324 W. 22nd PI., že
mai, užpakalyj arba laišku j “Naujie
nų” ofisą pažymint No. 162.

PARSIDUODA karčiama ge
roj vietoj dėl lietuvio ar bohe- 
mo. Atsišaukite: 

ELDERADO PARK, 
39th & Hass Avė., 

L^ons, 111.
Chernauskas No. 2.

irPARSIDUODA grosernė 
bučernė. Biznis gerai įdirbtas. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos.

2901 So. Emerald Avė.

EXTRA!
Parsiduoda grosernė ir 

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

1836 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Taipgi arklys ir 
vežimas.

1715 So. Canal St.

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

3558 Parnell Avė.

UŽ STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

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

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

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

RETA PROGA
Parsiduoda keturių kambarių 

kandai beveik visai nauji; vertės $800 
dol., parduosiu už $400 dol. Savinin
kas važiuoja j Lietuvą. Atsišaukite po 
sekančiu antrašu: 3201, kampas 32-ros 
ir Halsted gatvių.

Telephone: Drover 9053.

NAMAI-ŽEMĖ

ra

PARSIDUODA prie 5706 So. Mor
gan St. 4 flatų namas. Parsiduoda 
tikrai pigiai ir ant lengvų išmokesčių. 
Netoli Parko, geroj apielinkėj. Kaina 
$5,500.00.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.,

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lota arba mažą ūkę

$275
$425
$550

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
lĄ akro .

akro . 
1 akras .

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių prisiaugin
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau ąpsipirko čia ukes ir 
greitu laiku prądėfl būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, korius mos parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Pbone Canal 6296
1404

"T

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

RUBSIUVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 W. Washington St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI 
NINKU TARYBA. 
Valdybos adresai:

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

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

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1617 N Winchester Avė.

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood 

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

Nutarimų rašt., R. Buchinskienė, 
2252 West 22 

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
8114 West 42 

Iždininkė, P. Baleckienė,
8333 So. Wallace 

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
8810 So. Lowe Avė. 

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

St

st
st.

st.

st.

DDRAUGYSTftS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

2841 W. 40th Place
Benį Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50lh Avė., Cicero, III. 
(g. Žilinskas, nutar. rašt.,

1635 N. Hermitage Avė. 
Dominik Danta, fin. rašt.,

6950 Wol trane St. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

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

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m. 
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina 
Vlce-pirmlninkas, J. Bagauskis, 

4435 So AVood 
Nutarimų Hašt., A. Tarvidas,

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

6418 So. Just i n SI 
Kasierius, A. Cesna,

4509 So. Paulina St

SI

st

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

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

2053 Bingham St.
J. Kalaine, Nutar. Rašt.,

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

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North A v.
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. YVestern Ave.-
Suslrinkimai otsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 \Vabansia Avė.

Avė

A VI

SI

St
St

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STfiS 
VALDYBA 1920 METAMS. 

Pirmininkas Juozapas Butą, 
3131 So. Emerald 

Pagclbinlnkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald 

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis.
3327 So. VValhice

Fin. Rašt., WilHam Buishas, 
1712 So. Buble 

Kontrolės rašl. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

2 Kasos glob. Povilas Chuphuskas,
3117 So. Emerald Avė 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St 

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metamu.
I. B. Zitra, pirmininkas,

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

1719 N. Hannitage Avė.
L. Ashmanta. nut. raStlnlnkas,

810 W. 19 SI.
Fran. Girdvvainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yarnilaitis, kontr. rašt.

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

1750 So. Union Avė. 
Susirinkimai būna kns mėnesj an

trą subatos vakarų, 7:30 vai. vakare.
D. Shcmaičlo svet.. 1750 So. Union

šiuomi pranešu. Tūlas laikas at
gal, buvau patėmijęs “Koleivije” pa- 
jieškojimą pabėgusios moteries nuo 
vyro. Bet jos pačios, ir su kuo pabė
gus vardus pamiršau. Kaip buvo 
laikraštyj pagarsinta, kad moteries 
kairės rankos “bevardis” pirštas su
laužytas. Taigi Čia /tokia moteris yra 
tik-ką parvažiavusi /su ne didelio ūgio 
vyru Frankiu Bagdonu, — sakosi, kad 
iš Chicagos parvaževę. Moteries kai
rės rankos “bevardis” pirštas taipgi 
sulaužytas. Kas nori apie juos dau
giau dažinoti, tegul atsišaukia ant že
minus paduoto adreso.

Ben Bernett
P. O. Box 141,

Oregon City, Ore.

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

Lietuvai Gelbėti Draugijom 3-čias 
skyrius kviečia visus narius, nares, 
bei visus lietuvius be skirtumo, atsi
lankyti į susirinkimą trečiadienyj, 
spalių 20 d., 8 vai. vak., Šemaičio 
svet., So. Union Avė. ir 18 gat. La
bai svarbus reikalas. — Valdyba.

Svarbus pranešimas. — Lietuvai 
Gelbėti Draugijos Chicagos Apskritys 
kviečia visų skyrių valdybas, atstovus 
ir Šiaip narius į susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, spalių 21 d., 8 vai. 
vakare, u. AŽuko svet., So. Auburn 
Avė, ir 33 gatvės. — Valdyba....

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

PAJIEŠKAU dėdės Kazimiero šim- 
kevičiaus, Panevėžio apskr., Pumpėnų 
par. Turiu svarbių žinių nuo jo žmo
nos iš Lietuvos ir kitokių jam prane
šimų.

1918 m. gyveno Racine, Wis., o da
bar girdėjau, kati gyvena Chicago, III. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas jį žino 
ptraneėtf ant šio antrašo.

JOS. ŠIMKEVIČIUS, 
1409 Rowson Avė., 

So» Milwauk««, Wise.

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

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

REIKIA paprastų darbininkų 
dirbti į geležies atmatų kiemą. 
$6.00 į dieną, nuolatinis darbas. 
RELIANCE IRON & STEEL CO 

2133 S. Sawyer Avė.

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

3252 S. Halsted St.

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

CHARLES STENGAL
146 Broadway, Melrose Park, III.

REIKIA vežėjų, prie žirklių ir 
į kiemą vyrų; į geležies atmatų 
kiemą.
ALTON IRON & METAL CO.

2122 S. Loomis St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA geras saliunas, 

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

1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI —• moters, štai jums 
proga nusipirkti drapanų: vilnonių, 
saržinių, trikotinių, poplininių, škotiš
kų languotų už pusę kainos. Mes iš
važiuojame į vakarus. Todėl, mes no
rime išleisti apie 250 dresių ir sijonų. 
Atsilankykit po no. 6615 S. Oakley 
Avė., tarpe 2 ir 8 vai. vak. visą Su
batos ir Nedėlios dieną. Privatiškas 
namas, ne krautuvė.

NAUDOKIS Iš MANO SENATVĖS’.
Esant man senam ir negalint dirbti 

>a: duodu dvi labai‘geras farmns: vis
kas auga; arti d.viejų didelių miestų 
—Clevelando ir Akrono; dvi mylios 
nuo farmersko miestelio; geri budin
tai, sodas ir tt. Viena farma 80 ake- 
rių, kaina $7,950.00, antra 120 akerių 
kaina $9,500.00. įmokėti trečdali, li
kusią sumą lauksiu ilgai—pagal šu
tai imą. Taip-gi, kartu galiu parduo
ti: gyvulius, mašinas ir-gi pigiai. Yra 
lietuvis kaimynus. Pasiliuosuok nuo 
bedarbės mieste, o buk patsai ant sa
vęs bosas—eik ant faunos ir gyvenk. 
Norėdami piikti, pasiskubihkit, nes te
kis pigumas nesitęs ilgai.

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

Akron, Ohio.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

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

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

Fii-ansų Raštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė, 

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

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdjba 1920 metams. 

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

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, III 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, 11) 
Fin. raštin. Francišktir. Kazakauskas

Box 681, MchGse Park, III 
Kasierius FranciŠkus Lapinskas, 

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

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

Box 514, Melrose Park, 
Maršalka Stanislovas Poška .

Box 403, Melrose Park. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Park, 
Savo susirinkimus Kn. Algirdi 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie 
ni kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. |x 
pietų, Frank ir Jame svel.. 171 — 2J 
gatvė, kampas Lake gatvė®.

m
m
m

..... 'J"' u

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

“Hudson” 7 pasažierių; labai ge
rame stovyje. Parduosiu už ge
rą pasiūlymą.

3360 Watlace St.
Fiat 1.

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

3553 So. Wallace St.

flARVEY, ILL., AMERIKOS LIETO 
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYB.A 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vlce-pinn., Justinas Ratkus , 
Prot. Rast. Antanas Bernotas. 
Fin. Rašt. Mikolas \Valenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

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

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
onix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, UI.

KENOSUA W1S. DRAUGYSTE 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakiis. 552 Grand Ava 
Vica-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. Bubelis, 313 Quince St

RAKANDAI
PAPIGINTAS IŠPARDAVIMAS 

RAKANDŲ.
Parduosiu už $195 puikiausia $500 

vertės overstuffed 8 šmotų šilko ve- 
luro seklyčiai su palaidomis paduš- 
kaitėmis, springsai atsilofiimui ir 
springaAi rankoms. Taipgi grojikli® 
pianas ir didelis dubeltava sprendžina 
phonografas grojąs visus rekordus — 
gvarantuotas.

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

Residencija: 1922 S. Kedzie Avė.

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

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

$500.00 cash.
J. McDONNELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

iki

BARGENAS.
Ant Emerald Avė. ir 33-čios 

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

Atsišauk prie savininko
S. M. SKUDAS

1911 Canalport Avė.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETUS DRAUGYSTES 

Valdyba 1920 nu , 
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 48lh Ct., Cicero, III. 
Ant. Klainis, Vice-prczidentas

1526 So 491h Ct., Cicero, III. 
A. R. Liutkus, Protokolų Baštin.

> 763 So. Kohnar Avė., Chicago, III.
Telefonas Vau Buren 3005 

Jonas J. Marazas, Finansų Rašt.
1512 S. 50th Ct., Cicero, III. 

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

Susirinkimai laikomi paskutini 
nedėldienį kiekvienų mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

WEST PULLMAN. 8. L. A. 55 KP. 
Valdyba 1920 metamą.

K. i.apie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskls, pnd., 12020 Halsted Si
J. Andruška, tar. rašt., 

12248 Edi-Aid
A. Statkus, fin. rašt., 

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

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi., 

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

3310 So. Halsted Sk
P. Laukk, marš.-durininkus. 

13143 Green Si

Avė

Avė

4 kambarių rakandus, 
arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų šmotų seklyčios
užmokėta $200, parduosiu už

visus
susi-
seto,

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 
sykiu 
deda 
buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmoklta 
$225 už $50, »u rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis na
mas, ant 2 lotų. Geros išlygos. Di
džiausia bargenas ant South Sidės. 
$19,500.00. Savininkas ant 1-mo aug- 
što. Su pora ar trejetą tūkstančių 
galima nupirkti.

980—982 W. Garfield Blvd.

MOKYKLOS

TAUTIŠKA DR-STiž MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENS1NGTON, ILL. 
Valdyba 1920 iu.

Pirmininkas, 1. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, 111.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington.Ill. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10149 S. Wentworth A v., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 Sn. State St.. Roseland. III.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdvha 1920 ««(«■*.
Pirm. Ant. Margevičla,

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

619 West 14th Place.
Prot. r«št. Iz. Jusčius,

1967 Canalpmt Avė. 
Iz. Vedeckis,

712 Barber St 
Tautkus, 712 Barber St. 

Čentr. rašt. Antanas Jusčius.
Kasos globėjai:

Petras Venckus ir Petras Vertelis. 
Maršalkos*.

t. J. Guzauskis; 2. G. M. Gbernanskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

Ei n. rušt.

Kas. Jon.

""W

IŠSIMOKINK BARBERIAVIMO
Pastok neprigultningu ant visada. 

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

tuojaus. Atdara vakarais. Mokina
ma dienomis ir vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE 
165 Se. W«lls Str.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metama: 

Pirmininkas, Antrinas Booben, 
3231 So. Emerald Avė 

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

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

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
8612 So. Emerald Avė. 

Iždininkas, Jonaa Šaulys, 
2152 W. 24 th St. 

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

Kontrolės rašt. 
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikopii trečią pėtny-

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR
MOTERŲ PASALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metama.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

8154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas,

3838 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Aahland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

8959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- . , _ ■ _ . ,

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei čią» kiekvieno menesio, 8 vai. vakare, 
svetainėje, 8720 W. Harrison St., D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
kaip Ima vai. po pietą. Union gatvių.

A. C. W. of A. I.OCAI. UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius.

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm.,

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. l’afi Valdyba 1920 metama 

Urmininkas, S. Danilavičia, 
.. 1617 Winchcster Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

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

1547 N. Wnod St.
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė.
Kon rašt.. J. Ascilla.

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

K, Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
L Cernauskas, 1719 W. North Avė.

DRAUGYSTĖS* MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

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

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėjeAilSOl So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chičago,* III.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusiuikti.

VIDURMTESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas
Madison ir Well, NW
Madison ir State, N\V
A dums ir La Šalie, NW
Van Buren ir Frank Jin, NW
Van Buren ir Wells. SW v
Van Buren ir Clark. SW 
Vau Buren ir State. SW 
Harrison ir Wabash. NW 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH 81DE 
Agentūros:

J. R. Aglinskas, 8238 S. Halsted St 
J. Mirauskas, 842 W. 33rd St.
M. Matulewskl, 3121 Lime St. 
NVladis, 2801 Union Avė. 
švugždis, 2958 Union Avė.
A. L Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnia, 3416 Wallace St.
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikailis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd A Cattage Grove 

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

Avė.
J. Čeplinskas, 930 W. 35th PL

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE 

Jefferson, NE 
ir Maxwell. SE ir NE 
ir 14th, NE 
ir 18th. SW

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

ir Archer, NW 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

31 st. NW 
35th. NW 
42nd SW 
47th, SW ir NE 
51st, SE


