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Kaip švestaPirmoji Gegužes
Washingtono pasakos neišsipildė

ropiečių “raudonųjų” papročiui 
- švęsti Pirmų Gegužės. Viso
je eilėje Kansas valstijos mies
tų rengiama patriotingų demon 
st racijų.

UŽSIENIUOSE.

Argentinos sostinė apmirusi.

BUENOS AIBES? geg. L 
Darbininkai paskelbė 24 vai. 
streikų. Dirbtuves uždaryta ir 
gatvekariai nevaikšto. Bengia 
ma didelių demonstracijų.

Darbininkai iškilmingai apvaikščio
jo savo šventę

CHICACO. — Chicagos soci
alistai ir kiti organizuotieji dar
bininkai šiemet Pirmų Gegu
žės apvaikščiojo iškilmingiau 
nei kada, nors pirma. Ir tai ne
veizint to, kad susidėjusios ap
linkybės buvo kuobiauriausios. 
Visa “tvarkai ir ramumui išlai
kyti” mašinerija buvo atkreip
ta prieš juos. .Apie surengimų 
demonstracijos gatvėj nebuvo 
galima ne manyti. Prisiėjo ten 
kintis svetaine. Bet čia irgi ne
buvo saugu: buvo sakyta, kad 
ir čia, tur būt. bus panaudota 
ta “mašinerija”. Matai, prieš 

• Pirmųjų Gegužės “didžioji spau 
da” (dar didesniems melams 
skleisti) savo naiviems skaity
tojams pripasakojo visokiau
sių “baisenybių”: apie “radika
lų sumokslus”, “riaušes”, kėsi
nimąsi ant valdininkų gyvasties 
ir kitokius nebūt niekius. Prie
dais dar pridėta, kad valdžia 
“jau pasirengusi” — pasirengu
si pulti kadir svetainėse laiko
muosius susirinkimus.

Visa tai, suprantama, daryta 
tuo tikslu, kad nugąsdinus; at
grasinus minias taip, idant jos 
nedalyvautų socialistų susirin
kimuose — nešvęstų Pirmų Ge
gužės. Jų pastangos buvo berg 
ždžios. Didžioji Seveoth.Regi- 
ment Arniory svetainė ir Ash
land Auditorium buvo pilnos 
pilnutėlės. Ir tai neveizint to, 
ka abiejose svetainėse susirin
kimai atidaryta kaip tik tuo pa
čiu laiku. Pirmojoj gegužinę 
apvaikščiojo rubsiuviai - ainal- 
gameitai, antrojoj — socialis
tai. (Ir vienoj ir antroj kalbė
jo tie patįs kalbėtojai — socia
listai Stedmanas, Cunea ir tt.). 
Bet visa buvo taip tvarku, kad 
patįs “tvarkos ir ramumo” iš
laikytojai stebėjosi — ir galbūt 
savim nesitvėrė neturėdami kas 
veikti. Susirinkimai neveizint 
tos išanksto surengtosios “ma
šinerijos” spaudimo, vis dėlto 
buvo labai entuziastingi. Ap
skaitoma, kad vienoj tik Chica- 
goj Pirmų Gegužės ęventė apie 
(>O tūkstančių darbininkų.

Bubsiuviai jų šventė kaip vie 
nas vyras. Nė viena dirbtuve 
nebuvo atidaryta ir nė vienas 
rubsiuvis nedirbo. Kitose in
dustrijose, kur darbininkai nė
ra taip susiorganizavę, darbų 
metė atskiri būreliai darbinin
kų.

Policijos viršininkas ir kitų 
atatinkamų įstaigų valdininkai 
nors ir mato, kad jų rengiamasi 
buvo bergždžias, vis dėlto, esu 
lal>ai patenkinti; patenkinti tuo, 
kad “riaušių” ir “prievartos dar 
bų” neįvyko tik ačiū tam, jogei 
buvo stveriasi “reikiamų žings- 
nių”. Gi tie “reikiami žings
niai” buvo tokie, kad policijos 
departamentas areštavo kelis 
šimtus pabustų, o “didžioji 
spauda” juos priskaitė prie ra
dikalų. Tai visa.

kia”: tai esanti “raudonųjų” 
demonstracija. Bet ir Palme- 
ris ir visi kiti greit nusiraminę 

tai buvęs “tik nekaltas past
rik imas”.

Šiaip iš niekur kitur nesu
laukta jokių “baisių žinių”. 
Viename tik Clevelande vald
žios agentai sulaikę tūlų Iliją 
Vidovičių. Jisai, sako, dalinęs 
komunistų partijos atsišauki
mų. lr visa.

Dabar AVashingtonas rainiai 
ilsisi. Tik prokuroras Palmeris 
dar žadųs saugiai daboti, kad 
tariamieji radikalai nepravestų 
savo sumoksiu, būtent prieš 
tuos valdininkus, kuriuos jie 
“tarėsi” nužudyti.

KITUOSE MIESTUOSE.

NEW YORK, geg. 1. — But- 
gers Square policija šiandie iš
vaikė darbininkų susirinkimų, 
šiaip visur ramu. Policija ir 
kariuomenė prisirengusi viso
kioms galimybėms.

TULSA, Okla., geg. 1. - - Ata
tinkamosios įstaigos pilnai pri
sirengusios pasitkt “raudonųjų 
pasiaubą”. Be didelio skai
čiam policijos, keturi orlaivi- 
ninkai dar laksto po apielinkę 
ir žiuri' ar visa ir visur yra tvar
koje. Išrodo, kad Pirmoji Ge
gužės čia praeis ramiai? '

PITTSBURG, Kan., geg. 1. 
— Du trečdaliai Kansas valsti
jos angliakasių nedirba, švenčia 
Pirmų Gegužės.

. CLEVELAND, geg. 1 — Poli
cija nuo galvos iki kojų apsigin 
klavusi. Gatvėse matyt kulko
svydžių. Miesto majoras griež
tai uždraudė laikyti Pirmos Ge
gužės demonstracijų. Visa ra
mu.

ST. PAUL, geg. 1. — Pirmo
ji Gegužės čia veikiausia praeis 
ramiai. Kol kas nieks jokių de 
rnonstracijų nerengia.^

TOLEDO, geg. į. / Gatvė
mis vaikšto policijoje justicijos 
departamento agentai. Pirmo
ji Gegužės, tur būt, praeis ra
miai.

SAN FRANCISCO, geg. L— 
Nors darbininkų organizacijos 
nežada rengti demonstracijų, 
vis dėlto, valdininkai yra prisi
rengę. Kiekvienas neteisėtas 
darbininkų pasistatymas busiųSj 
tinkamai nugniaužtas. Demon
stracijos draudžiama .

Kruvinasai Paryžius.

PARYŽIUS, geg. 1. Pary
žius šiandie ir vėl kruvinas.
Trįs žmonės ant vietos nušauta, 
o apie penkiasdešimts sunkiau 
ar lengviau sužeista. Tarp (Su
žeistųjų yra du atstovų buto na 
riai socialistai, Vaillant-Courtu 
rier ir Alexandrc H. Blanc. Jie
du sužeista ištikusiame susirė
mime tarp policijos ir darbinin
kų de la Republique aikštėje, 
loję aikštėje mat buvo sulaiky
ta apie 300 žmonių; sulaikyta, 
kadangi jie nepaklausę policijos 
ir kariuomenės. Aikštę apsto
jo didelės minios žmonių. Ru
da sulaikytieji paliuosuota, mi
nia juos iškėlė ant rankų ir su
rengė dideliausių ovacijų. Kaž
kas kažką pasakęs į žandarus ir 
fie užpuolę mitrią pradėjo sker 
dynę. Paleista darban kardai, 
o vėliau ir revolveriai. Kada 
minia buvo išvaikyta aikštėje 
pasiliko užmuštiejiyir sužeistie
ji. Vėliaus jų d/a ilgai juos pa
siėmė ir nusinešę į Darbo Fe
deracijos raštinę/ Kittvs susirė
mimas įvyko ani Gęand bulva
ro, kur minia biTtfo pastojusi 
kelių studentams - streiklau
žiams, užėmusiomis omnibusų 
operuotoji! vietas. Ir čia kelin
tas žmonių sužeista.

Nors demonstracijos uždrau
stos, bot gatvės buvo perpildy
tos žmonėmis. Susirinkimai 
laikyta per yiųą dieną. Geležin
keliai, tramvajai nevaikščiojo; • 
visos dirbtuvės ir čia.ip viešosios 
įstaigos buvo uždarytos.

Didelė demonstracija Ix>nodne.

LONDONAS, geg. 1. — Lon
donas šiandie buvo raudonas. 
Darbo unijos, k.ooperatyvės 
draugijos socialistai surengė di
delę bendrų demonstracijų. 
Demonstracijoj dalyvavo apie 
penkiasdešimts tūkstančių žino 
nių.

Spėjama, kad visoje Anglijo
je šiandie nedirba apie astuoni 
inilionai darbininkų.

Berline tas pats.

BEBLINAS, geg. 1. — Mies
to surengta didelių demonstra
cijų. Demonstracijose dalyva
vo ir pradinių mokyklų vaikai. 
Tramvajai ir požeminiai gale- 
žinkeliai nevaikšto. Daugelis 
dirbtuvių uždaryta. J Mieste bet 
gi ramu.

Pakvaišėlis šovė į demons
trantus.

Washingtonas ramiai ilsisi.

WASHINGTON, geg. 2. — 
Generalio Jungtinių Valstijų 
prokuroro Palmerio pranašavi
mas neišsipildė. Nė to terro- 
rizmo nė visuotino sukilime, tu 
rinčio tikslų “nuversti konstitu-. 
cingųjų valdžių” nebuvo — jei
gu neskaityt vieno labai juokin
go atsitikimo pačiame Washing 
tone. O jis buvo toks. Studen
tai ten surengė savo parodų. 
Kažkoks juokdaris primokęs 
prie telefono pranešė “kur rei

PIFILA DELPHI A, geg. L 
Apie septyni tūkstančiai daily- 
džių metė darbų. Darbininkų 
organizacijos demonstracijų ne 
rengia. Tenkinamasi svetainė
mis

KAiNSAS CITY, geg. 1. — 
Miesto ir federalčs valdžios a- 
gentai prisirengę. Pirmos Ge
gužės demonstracijos draudžia
ma.

C1NC1NNATI, geg. 1. — Ke
turi tūkstančiai mašinistų mete 
darbų. Jokių demonstracijų ne 
rengiama.

TOPEKA, geg. 1..— Valstijos 
'Hibematorius įsakė švęsti “ame 
rikieČių dienų”, kad tuo užbė
gus už akių negeidaujamftm eu

Angliakasiai metė darbi).
TORONTO, geg. 1. Nova 

Scolia angliakasiai, viso pen
kiolika tūkstančių vyrų, metė 
darbą ir švenčia Pirmą Gegu
žės. Tai protetstas prieš įka
linimą Winnipėgo darbininkų 
vadų.

Pačiame gi VVinnipege su
rengta dalelių protesto dernęn- 
st racijų. 

-------- -----------------
REAKCIONIERIŲ DARBAI 

VIENNOJE.

Studentai puola žydus ir 
socialistus.

......X ..
VIENNA, geg. 1. — Reakci

ninkų suneliai-fjtudentai neliau- 
ja rengę demonstracijų prieš 
žydus. Tolydžio jos darosi vis 
dažnesnėmis ir rūstesnėmis. 
Nekartą tenka išgirsti piktų šu
kavimų: “šalin žydai!’’ ir “ša
lin socialistai!”

Tatai taikoma, nesupranta
ma, daugiausia prieš socialis
tus studentus, kurie reakcinin
kų sūneliams rčiškia nepritari
mo.

Dažnai tie pabludusieji de
monstrantai pasirodo gatvėse 
dagi su ginklais, ir bėda tam žy 
dui, kur pasipainioja jų. kely. 
Apie užpuldinėjimą žydų mok y 
klase nėra kas kalbėti.

l'rue translation filcd with the post- 
master at Chicago, 111. May 3, 1920 
as required by tnc act of Oct. (i, 1917

Bolševikai užėmė 
Baku

----------  ’^l
LONDONAS, geg. 1. šian

die oficialiai paskelbė, kad ba
landžio 28 dienų bolševikų ka
riuomenė užėmė svarbių Kas
pijos juros prieplaukų Baku, ku 
ris yra centru dideliu aliejaus 
laukų vakariniame Kaspijos ju
ros pakraštyj.

Balandžio 27 diena Azerbei- 
džano-valdžia gavo bolševikų 
ultimatumų. Po to ji tuoj re
zignavo. Visų partijų įgalioti
niai padarė susirinkimų ir nu
tarė pavesti valdžios reikalų 
tvarkymų sovietams. Tada 
bolševikai pripažino Azerbei- 
džano valdžių ir sekamų dienų 
jų kariuomenė įėjo į miestų.

Ouch!

PHILADELPHIA, geg. 1.
Tasai rakandų krautuves savi
ninkas, pons Morris Cohen, ki
tą kartą ir pirštą bijosiąs pa
krutinti prieš moterį. O tai dėl 
to, kad pons teisėjas vakar lie
pė jam užsųnokėti ne dau
giau nė mažiau kaip vieną tūk
stantį dolerių. Užsimokėti to
dėl, kad jis “tik truputuką” 
drįsęs užgauti bėdinų moterį, 
tūlą Sopbie Siindenaneier, ka
dangi ji negalėjus laiku išmokė
ti jam reikalingos bilos už “for-• Y • M nicius .

VikruaJicUndE.

AURORA, III., geg. L — Fox 
upėje, netoli Burlington gele
žinkelio, lietuvis Jonas Petkus 
pagavo “didžiausią Fox upės 
lydeką”, ir pagavo ją ne tinklu 
ir ne meškere kadangi ji su
lūžusi — tik “visu glėbiu”. Bu
vo taip. Petkus įsėdo valtelei! 
tikslų pažuvautų. Įleido meš
kerę ir laukia. Jo laimikiui, 
žuvis neužilgio pagavo meške
rę. Peikite bandė įtraukti ją 
valtelėm Be?]koks čia paibelis? 
Žuvis pasirodė stipresne už Pet
kaus meškerę. Nulūžo. Nie
ko nelaukdamas Petkus pūkšt 
vandenin ir žuvis jo glėbyje.

Po penkias minutes tverusios 
“mirtinos kovos” Petkus išsi
traukė trįsdešimt keturių ir pu
sės colio lydeką, žuvis sveran 
ti apie dvyliką svarų. Medalio, 
suprantama, Petkus negaus, bet 
tų pagyrų vietos yankės jum 
duodu “tiek ir tiek”.

Trae fransjAtinn tilea w<»h th«* nn«a 
master at Chicago, 111. May 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VENGRIJA GAUS TAIKOS 
SUTARTI.

PARYŽIUS, geg. 1. — Amba
sadorių taryba nutarė įteikti tai 
kos sutartį Vengrijos delegaci
jai — sekamų ketvergų. Ven
grų delegacijai, pirma negu ji 
pasirašys sutartį, busią leista* 
per dešimt dienų apsvarstyti ją.

True translfltion filcd wHh the pns< 
master at Chicago, 111. May 3, 1920 
ds reąuired by the ėct of Oct. 0*3917

KOLČAKO ARMIJOS LIKU
ČIAI MUŠASI SU BOL

ŠEVIKAIS.

Japonai skubinasi jiems į talkų.

Rengias pult Meksikos sostinę
Latvija reikalauja vieno 

biliono markių

Lenkai jau prie Kievo?
SUKILĖLIAI RENGIASI PUL- 

TI MEKSIKOS SOSTINĘ.

Carranza galbūt pasitrauksiąs; 
gal įsimaišys ir Jungtinės 

Valstijos.

frue translntlnn filed with th? pn«t- 
master at Chicago, III. May 3, 1920 
iŠ miuii ed bv th<* PCI ot Ocl. <». 1917

LENKAI JAU PRIE KIEVO?

Bolševikų komanda pasitrauku
si į Charkovą.

MADBIDAS, geg. 1. - - Tūks
tančiai žmonių vaikšto gatvė
mis nešini socialistų ir profesi
nių sąjungų vėliavas. Demons
trantai elgiasi kuotvarkiausia. 
Tik veinoje vietoje kilo sumi
šimas, kurį iššaukė tūlas pak
vaišėlis, paleidusis šūvį į demon 
strantus. Jisai areštuota. Su
žeistų nėra.

Belgijoje ramu.
BURSELIS, geg. L — Viso

je Belgijoje švenčiama Pirmo
ji Gegužės. Demonstracijų te
čiaus nerengiama. Darbinin
kai tenkinasi svetainėmis.

Visa Ispanija nedirba.

MADBIDAS, geg. 1. — čia 
gautomis žiniomis, visuose in
dustrijos centruose darbininkai 
metė darbų. Kone kiekviena 
dirbtuvė, kasykla ir sandėlis už 
daryta.

Paliuosavo 34 badaujančius 
sinn feinerius.

BELFAST, geg. 1. — šian
die čia paliuosuota iš kalėjimo 
trįsdešimt keturi badaujantis 
sinn fein organizacijos nariai. 
Jie yra visai silpni, todėl tapo 
nugabenti į ligoninę.

Riaušės Finlandijoj.
HELS1NFORS, geg. 1. — Pra 

eitos pėtnyčios naktį čia kilo y- 
tin rinitų riaučių. Daug žmo 
nių sužeista. Riaušių priežastis 
nepaduodama.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoje, geg. 1, užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.84
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.55
Belgijos, už $1 ....... frankų 15.50
Danijos 100 kronų ........   $17.10
Finų 100 markių...................$ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 16.68
Italijos, už $1 ............... lyrų 22.10
Lietuvos 100 auksinų...........$ 1.80

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

Lenkų 100 markių ........... $ 0.65
Norvegų 100 kronų ....... . $19.30
Olandų 100 guldenų ........... $86.80
ftveclų 100 kronų ............... $21.40
šveicarų, už $1 ....... . frankų 8.60
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.80

VLADIVOSTOKAS, geg. L— 
Pasak gautų iŠ Bušų šaltinių ži
nių,, Čitoje, eina atkaklus mušis 
tarp admirolo Kolčako armijos 
likučių Trans Baikalo, kuriais 
vadovauja generolas Voicekov- 
skis ir bolševikų Kartu pa
reiškiama, kad japonai remia 
generolų Voicekovskį.

Japonijos atstovas šičia pa
reiškė, jogei šitam japonų ka
riuomenės veikimui pritaria ir 
talkininkai. Nauji japonų ka 
riuomenės būriai vis dar at
vyksta į Vladivostoku.

LAIKRAŠČIAI BRANGSTA.

ST. LOUIS, gi'g. 1. — Viši 
vietos laikraščiai nuo; vakar die
nos jau pradavinėjama po tris 
centus kopijai. Darbininkų ir 
visų spaudos reikmenų pabran
gimas sakosi leidėjai.

COLUMBUS, geg. 1. - Sun- 
day Ohk) State Journal jau par
davinėjama po 10 centų kopi
jai.
Kalėjimo sargas padėjo ištruk

ti kriminalistams.
NEW YORK, geg. 1. York 

iniestelio, PennsyJyanijo's vals
tijoj, kalėjimo sargas andais 
“pasigedo” kelių kriminalistų. 
Policijai įsakyta pagauti juos. 
Vienas jų jau pagauta—ir kas? 
Pasirodė, kad jiems paliėgti pa
dėjęs pats kalėjimo sargas. Pa
teks bėdon.

WASHINGT()N, geg. L- čia 
gauta pranešimas,kad Meksikos 
sukilėliai daro prisirengimų, 
idant užpuolus pačią respubli
kos sostinę-Mexico City. Taip 
jau rengiamasi paimti savo kon 
trdnlen ir didžiuosius aliejaus 
šaltinius Tampikoj.

Puolimas ant Meksikos sosti
nės, sako, busiąs pradėtas iš 
Guerrero, Michoacan ir Jalisco 
valstijų.

čia gaunama vis daugiau pra 
nešimų, kad galų gale preziden 
tas Carranza turėsiąs pasitrauk
ti — gera valia ar sukilėlių ver
čiamas. Pasitraukti jam patar 
rę jo paties generolai. Jų pa
siūlymo jis tečiaus dar nepriė- 
męs.

Washingtono valdžia stropiai 
seka dalykų padėtį Meksikoje. 
O juo tolyn tuo labiau darosi 
aišku, kad ta padėtis ten yra 
labai rusti. Labai galimas daik 
tas, kad VVasliingtono valdžia 
nutars daryti kokių nors žings
nių, idant apsėrgėjus šios ša
lies piliečių gyvastis ir jų man
tą Meksikoje.

Fra? translation filed wtth the phst- 
master at Chicago, III. May 3, 1920 
as renuired by the act of Oct. G. 1917

LAVIJA REIKALAUJA VIENO 
BILIONO MARKIŲ.

Vokietija gal pasirašys sutartį

BEBLINAS, geg. 1. — Mano
ma, kad šiandie Vokietija pasi
rašysi sutartį su Latvija. Latvi
ja reikalauja, kad Vokietija už 
mokėtų vieną bilioną markių 
atlyginimo, atiduotų tūlą dalį 
lokomotivų ir kitų medžiagų. 
Karo stovis tarp tų dviejų vals
tybių prasidėjo nuo tada, kai, 
praeitą rugsėju mėnesį, pulki
ninkas Avalov Bennondtas 
pradėjo savo karo žvgi Pabal
tu

Texas darbininkai nenori nė 
vyno nė alaus.

CLEBURNE, geg. 1. — Po 
tris valandas tvėrusi; debatų 
Texas valstijos Darbo Federaci
jos konvencija didžiuma^ balsų 
atmetė rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad legislatura jyriimtų įsta 
tymą, leidžianti dirbtų “lengvą 
alų ir vyną”. x

VABŠAViA, geg. 1. Prane- 
šamu, kad lenkų kavalerija jau 
pasiekusi Ukrainos sostinės, 
Kievo, priemiesčius. Bolševikų 
komanda pasitraukė rytų link, 
'į Charkovą. Pėstininkų pulkai, 
sako, skubiai eina prie Kievo.

Laikraščiai nepaprastai giria 
šitą kavalerijos žygį. Kai ku
riose vietose kavalerija taip 
sparčiai, kad pėstininkai likę 
ytin toli nuo jos.

Lenkų kariuomenė atkirtusi 
70 ir 44 bolševikų divizijas nuo 
vyriausios jų kariuomenės da
lies ir jos dabar yra apsuptos 
Biordičevo ir žitomiro apskri
ty. Sakoma, kad jos daro des- 
peratinir, pastangų prasimušti 
rytų link *
Trockis bando išgelbėti savo 

kariuomenę.
Karės ir laivyno ministerio 

Trockio įsakymai, pasiųsti be
vieliu, kurie tapo perimti, rodo, 
jogei yrą daropui pąsbvngy, 
idant'tiedvi diviziji išgelbėjus. 
Kol kas tečiaus šitos pastangos 
tapo išardytos, ačiū tam, kad 
lenkai sužinojo bolševikų pie
nus. Su apsuptaisiais bolševi
kais yra ir divizijų komanduo- 
tojai bei jų štabas.

Lenkų miestai išpuošti vėlė- 
vomlsf ir rengiamasi pažymėti 
armijos veržimąsi dideliais 
apvaikščiojimais. Iš visų pu
sių sostinei) ateina daug pavei
kiai m u.

Sovietai žada atsimokėti.

LON1X)NAS, geg. 1. — Gau
tas iš Maskvos bevielis prane
šimas sako, kad Kievo ir Char
kovo sovietai pareiškė savo pa
siryžimo “ginti revoliuciją nuo 
lenkų užpuolikų”. Jų rezoliu
cijoj sakoma: “Tarp rusų, uk 
rainų ir lenkų prasidėjo spren- 
džiamasai musys, kuris užsi
baigs tik galutinai sutriuškinus 
lenkų bajorijos skydnešius”.
“Pripažino” Ukrainos nepri

klausomybę.

WASH1NGTON, geg. 1. — 
Šiandie Lenkijos legacija gavo 
pranešimą, jogei Lenkija pripa
žino Ukrainos nepriklausomy
bę. Ją turės valdyti generolo 
Petluros direktoriatas.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

■
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Į Siųskite pinigus per

Į European American Bureau
; A. BETRATI S & CO , Vedėjai

nes pinigai* siunčiami per tą įstaigą tikrai nueina ir tampa išmokami 
g grynais pinigais paskutinėse paštose.

štai ką liudyja vienas iš siuntėjų:
Oelwein, Iowa, April 18, 1920 

EUROPEAN-AMER1CAN BUREAU
Chicagi, Illinois.

Gerbiami Tamistos:— ‘
Aš nuo tamistų lašką gavau, ir sykiu tris kvitas ant kurių pa

žymėta summa taip: 2000-2000-595, ųū sykiu 4595 Auksinų-Markių, 
o taipgi ir mano moteries pasirašyta ant kiekvienos kvitos. Tai la
bai žemai ir daug sykių tariu jums ačių, už jųsų teisingą pinigų per
siuntimą į Lietuvą. Ir neturiu jokios abejonės, kad tamistos pasiuntėt 

a pinigus į Lietuvą labai teisingai, tai dar sykį tariu jums ačių. Tai 
I ir toliau reikalą turėdamas visuomet kreipsiuos į jūsų įstaigą, o taip-
■ gi ir savo draugus prikalbinėsiu, kad jus teisingai patarnaujate. Tai
■ tas dalykas jau užbaigtas, ir aš daugiau tamistos nebeprivalau var-
■ ginti, ačiū jums.
■ Dabar linkiu jums viso gero, ir pasisekimo jūsų įstaigai.
■ Su pagarba,

SIUNČIA PINIGUS,
• PARŪPINA PASPORTUS,

■ PADARO PASPORTUS
■ PARDUODA MARKES,
! EUROPEAN AMERICAN BUREAU

3249 So. Halsted Street, Phone Boulevard 611 Chicago, UI.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

M

V

8BEtYGAlJL — Vasario 
čia buvo visuotinis Vaisi. 
Sąjungos kuopos susirinkimas 
išrinkti atstovui į susi žiu vi
lna. V

Del iškilmės vielinis klebonas 
visų los dienos pamokslų buvo

čiavęs klebonas įėjo į tokią eks
tazę, kad siikhipdęs visus žmo
nes ant kelių uždavė sukalbėti 
balsu po 3 “tėve musų” už tų 
sveikatų, kurie yra įsirašę į V. 
S. kublia, tikindamas, kad per 
“ščyrą” maldų galima busiu dar 
Dievų atsiprašyti. [L. Uk.].

'i

Waukegano
Lietuviai—
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Važiuokite į Lietuvą
PER

Oepositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

I CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ.
ATEIKIT, arba ĖAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

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

! KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ HFŽYBŲ KALBOMIS?-

ŠIAULĖNAI. — Musų klebonas 
ėjo ir priėjo liepto galo. Ne

begalėdamas sukrikdyli įsikū
rusios L. V. S. kuopos, nutarė 
pats supasuoti. Pereitų sekinu* 
dietų pamokslą sakydamas pa
baigė: -- "Parapijonai, nebeap 
kenčiat manęs, o aš jums užda
rysiu bažnyčių ir išvažiuosiu, ži 
nokitės sau, mirkit be kunigo. 
Jus geidžiate, kad kunigai duo 
tų arklius, mobilizacijų, norite 
atimti žemes...”

Žmonės, išėję iš bažnyčios, 
kalbėjosi - laimingos kelionės, 
lik nebegrįžk. — [L. Uk.]

TROŠKŪNAI, I^tnevėžio apskr.
— Trošku n iečiai turi pašto 

skyrių. Bet gi jo viršininku yra 
rusas Vilkas, kuris prieš karų 
irgi šiame' pašte tarnavo, kaipo 
padėjėjus. Musų paštas pasi
žymi gražiais darbeliais Pavyz
džiui, į Trošku nūs yra siunčia
ma įx) 10 egz.“Darbo” o gauna
ma labai retai. Dar prieš Nau
jus Metus buvo siunčiama po 10 
egz. “Socialdemokrato” irgi po 
tiek “Darbininkų Gyvenimo,” 
bet gauta nevisada ir labai daž
nai nepilnas skaičius. [L. Uk.]

Akių, Ausų, Nosių ir 
Tonsilio Expertas

Kada gerklinės gilelės pagenda, jos pasidaro lizdu visokių nuo
dingu bacilų. Jos išaukia sausligę, galvos, krutinės ir pilvo skau
dėjimą. Kaip pastebėsite tokius apsireiškimus, o gilelių svembimą, 
tai tuoj duokite jas išegzaminuoti. Aš jas pagydau arba sugedusias 
išimu. * 1

Aklumas ir kurtumas pasidaro dėlei apsileidmo. Neapleiskite 
savo akių, tuoj eikite prie gydytojaus, kad priskirtų jums akinius. 
Nepatikėkite savo akiu pardavikams akinių arba optikams. Duoki
te gerai ištirti savo akis. Aš per 21 metą gydau akis ir visokias 
ligas akių, ausų, nosies ir gerklės. Prašalinu gerklės gileles, ištai
sau kreivas noses ir gydau krutinės ir gerklės ligas. Atveskite sa
vo kūdikius išegzaminavimui. Pasakysiu jums teisingai, kas jums 
kenkia ar jie turi adenoidus arba turėjo gerklės giles.

Aš išgydysiu, juos, mano ypatingas gydymo būdas pritraukia 
man daugybę ligonių, kurie buvo laikomi neišgydomais jeigu jaučia
tės, jog jūsų gerklė nesveika — ateikite pas manęs.

Ištaisymas žvairų akių tai mano speciališkumas.
Taipogi išėmimas gilelių iš gerklės be užmigdymo. Ligonis už 

15 minučių po išėmimui gali keliauti-namon.

Be riziko. Be skausmo.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. 29 metai prie State gatvės

Valandos: Nuo 9 iki 6 kasdieną. Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienos.

Sveikam Kūne Stipri
.Kam be reikalo kentėti? M Ano ž;je- 

dalis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, n gydosi visai 
kitokios ligos; dėl t ogi ir neifisigy-

Dvasia
turi 
nuo 
ilo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokiy simptomu turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku. ;,t j/

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyru t^P ir moterų. Patarimai dykai. v

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Jaru Marahfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

VARANAUSKAI, Miroslavo

vai. Alytaus apskr. — Vara- 
nauskų kaime dektindariai įsi
taisė bravorų ir dirbt^pyd apy
linkei,1 Irum tik reikėjo? vestu* 
vėms ar krikštynoms.

Gudelių kaimo vienas akiniu 
kas padavė 12 pūdų ruginių m it 
tų, kad jam pridirbtų degtinės 
sūnaus vestuvėms. O degtinda
riai lig lik paleklo pravorų tai 
visos apylinkės gyventojai, dide 
Ii ir maži, užuodę degtibes kva
pą, pradėjo rinktis p/žiurėli. 
Susirinkusieji pradėjo ragauti 
skysty mėlį, o beragaudami pasi 
gėrė ir pakelė peštynes, ir pačių 
degtinę išgėrė.

Tada ūkininkas perpykęs ant 
savo degtindari^, kad jam su i 
naikino 12 pūdų miltų, nuvažia 
vo pas kitus degtindarius ir nu
pirko degtines už 2100 auksinų.

Per vestuves taip visi Įsigėr 
re, kad net pats jaunikis parvir
to aukštieninkas ir šaudė iš 
brauningo į viršų. [L. Uk.]

-T- j .... •- J.. - -- .. /

Mokinių skaičius švietimo mi
nisterijos mokyklose.

Šių mokslo metų pirmą pus
metį aukšlesnkkse* mokyklose, 
vadinamose gimnazijose buvo 
išviso 7733 mokiniai, t. y. buvu 
šioj Suvalkų gub. 2088 moki
niai, o buvusioj Kauno gub. 
5645 mokiniai. Aukštesniose 
pradedamose mokyklose mokė
si 898 mokiniai (Suvalkijoj — 
305, Kauni joj 593). Pradeda
mųjų mokyklų buvo 1166; jose 
mokėsi prie 1460 mokytojų 
(696 vyrų ir 764 mot.) per 70,- 
000 mokinių. {'L. Uk.]

PASAI Į PRŪSŲ LIETUVĄ.
Ujžsienio Reikalų ministerija 

yra pranešusi atskirtojo Klai
pėdos krašto valdytojui, kad į 
Didžiųjų Lietuvą bus įleidžiami 
tik tie žmones iš to krašto, ku
rie turės savo pase Prūsų Lietu
vių Jautos Tarybos pažymėji
mų, jog tas pasas tinka įvažiuo
ti į D. Lietuvą ir grįžji_j Maža- 
jų. [L. Uk.]

NAUJAS SUSUUNKIMŲ 
ĮSTATYMAS.

Valdžia Išleido naujų susirin 
kimų įstatymų, kuriuo susirin
kimai dalijariii į viešus ir užda
rytus. Vieši susirinkimai yra

NEPAPRASTAS cebatų 
IŠPARDAVIMAS PAS 

.r

13■ 3 I Ei■>IH
3442 South Halsted Sreet

f
Motery Balti Guzikuoti čebatai

Dydis 3—8

$1.50
Vaikų Sliperiai, Patentuotos 

Skuros. Dydis 3—8

$1.49
Moterų Balti Oxfordai 35c Vyrų Pančiakos, Pilkos,

Dydis 3—8 Juodos, Rudos ir Baltos

. $2.49 J1 15c
Mergaičių Balti Sliperiai Moteriškos 35c Pančiakos

Dydis 9—2 Juodos ir Baltos

Į $1,50 Į Į 19c

'■J?' k,V L'-'A’l

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ fe !
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

Genialis Plaukų 
Vaistas!

Jeigu jūsų plaukai šimpa, darosi 
plonais, turite niežėjimą galvos o- 

dos, turite plaiskanų arba kitoniškų 
symptonų galvoje, nuo kurių puola 
jūsų plaukai, arba žyla, arba yiaž- 
daug jau yra išpuolusių. Nepasigai
lėkite laiko, bet prisiųskite už du cen
tu stempą ir savo adresą, o gausite

iie, kuriuose gali dalyvauti visi 
piliečiai ir pilietės dovanai ir 
už pinigus. Uždaryti susirinki
mai yra< įregistruotųjų draugi
jų ir teisėtai didaančiųjų bend
rovių narių sfiriritikimai, jų 
valdybų ir kitokių jų vykdomų
jų organų posėdžiai, žodžiu ar 
raštu asmeniniai kviestųjų žino 
nių susirinkimai. Viešųjų susi
rinkimų rengėjai privalo pra
nešti rasiu apie lai tos milicijos 
nuovados viršininkui, kur yra 
daromi susirinkimai, nepas- 
kiau, kaip 21 vai. prieš susi
rinkimų. Pranešime turi būti 
pažymėta susirinkimo tikslas, 

diena, valanda, vieta, rengėjų 
vardas, pavarde ir gyvenamo
ji viela. Susirinkimuose drau
džiama dalyvauti ginkluoliepis 
ir girtiems žmonėms. Viešuose 
•nisirinkiinuose turi teisės būti 
milicijos atstovas. Milicijos at
stovas turi teisės pareikalaut 
susirinkimų uždaryti tik tuo
met, kada kurstoma sukilti 
prieš Lietuvos valstybę, ir jos 
tvankų, laikinosios Konstituci
jos pagrindiniais dėsniais nitsta 
lytųjų, prievarta nuversti esa
mųjų valdžių, yieną gyventojų 
dalį sukelti prieš kitų ir lt. Mili
cijos atstovas, uždariusis susi
rinkimų, gali būti susirinkimo 
rengėjų arba vedėjų apskųstas 
Taikos teisėjui. [L. Uk.]

Laiškai iš Lietuvos.
v I

Iš Zabiky, Šiaulių apskr.

Antanas Daunis „rašo savo 
draugui Vincui Rupšiui Chica- 
goje:

Brangus mano drauge Vin
centai. Pirmiausia sveikinu 
tamstų su nepriklausoma lais
va .Lietuva. Nes lai yra užvis 
maloniau kaip mums, taippat 
ir man rodos,Nymslai, nes ir 
tamsta pabėgęs iš caro Mikės 
nagų, ir sunku butų bebuvę ir 
ptimišlyti apie gryžimų į numy
lėtų prigimtų šalelę tėvynę 
Lietuvą. Dabargi mielas drau- 
gužęli turbūt jau nebetoli tas 
laikas, kuomet grįši į savo gim
tinę vietelę. Bet negrįši jau į 
Svetimų leriojamų ir skriaud
žiamų tėvynę, bei grįši į tikrų 
lietuviškų valstybę, kur mielai 
lietuviškai kalbės ir geležinke-

lio stotyje ir valsčiaus raštinėje, miškų, o patįs apkase kentėjo 
Kur lietuvio nesigėdis nė augš- me.
las valdininkas nė kariuomenes
vadas...

Toliau,
aprašysiu apie perkentėtu*' ver
gus

NotS'-kulkos kaip bitįs vir
šum zvimbė, šrapneliai šalip, 

| sprogo ir gilias duobes rausė, 
brangus drauguželi, bet visi išlikome gyvi. Per ke- 

p* tiiFkm-dieott^-ėjo-HHfšiai aplink 
valdant mus vokiečiams, Zabikus, Žardelius, Šventupius 

bolševikams, kolčakinh|kams ir ir Kinkius, bet visi išlikome gy
li. Išaušo 1915 metų neramus 
pavasaris. Vis kas kart aiškiau 
.pradėjo girdėties kanuolių bal
sai... Tik vienų gražių dienų 
pajutome, jog rusai jau trau
kiasi. Traukėsi labai suvargin
ti, laip kad kareiviai vos pasi- 
vilko. Traukdainies nemažai

purmankų, kurios gavo nuvaJ 
žinoti iki pat Rygos, ir tik po 
'mėnesio laiko kai kurie besugrj 
žo. Tuo tarpu vokiečiai paėmė

miesterius — be mūšio. Bet 
kuomet vokiečius po Mintauja 
sunuišo, tuomet vokiečiai atsi
traukė lig Ventos ir apsikasė 
apkasuose. Kiek tada buvo bai
mes, negaliu nė apsakyti! Vaik
ščiojome nei mirę, nors nieko 
blogo dar nematėme. Už sa
vaitės laiko pradėjo rodyties ru
sų ir vokiečių žvalgai. Atsitik
davo šaudymasi, — tuo kart 
tai tiesiog bepročiais palikda- 
vom iš baimės; nežinojom nei 
kur bėgti. Paskui prasidėjo mū
šiai apie Ventų. Granatos atlėk
davo iki pat netoli musų. Nuo 
trenksmo net ausįs buvo apkur 
tusios. Kareivių buvo visur kim 
šte prikimšta, 
buvo pilni, bet 
mėti šlamėjo, 
ta vasara buvo
per visas pelkes važiuodavo su 
anuotomis. Turbut kaip že
mė stovi, musų šunkeliai dar 
nėra matę liek daug visokios 
baisenybės, kaip kad tuo laiku 
matė. Paskui jau su viskuom 
apsipratom ir gėrėdavomės tpo 
trenksmu. Bet prieš baigas, kuo 
mot vokiečiai rusus pradėjo 
ginti, o tie lurėties, tuomet tai 
jau nebejuokai buvo. Kariuo
menes buvo tiek daug, kad ne
begalima buvo net prasigrusti. 
Pradėjo su kumščiais laukan 
varyti, anuotas riktavoti, apka
sus kasti. Gavome betgi ant 
Žagarės, nors kai kurie ir iniške 
kentėjome. Zabiky. kaimas vi
sas buvo išbėgęs, 
muši/ kaimynas 
Mantų ir gyvulius

Ne vien sodžiai 
ir miškai šia-. 
Ant nelaimes, 
taip sausa, kad

bet mes ii* 
nebėgome, 

išvarėme į

vi, nors 
iššaudė, 
davo tai 
lei rusai

gyvulių tai daug kam 
Per tų laikų viršų im- 

rusai tai vokiečiai, ko- 
pasijuto bejjų lig vilko 

nasruos užtraukti. Kuomet jau
nuo Žagarės pradėjo vokiečiai 
pulti, tuomet leidosi bėgli ant 
Joniškio, bet tiek pat maž visi 
įkliuvo į vokiečių nagus.

Galop 1918 metaiš, lapkričio 
mėnesyje, sugriuvo vokiečių ge
ležinė valdžia, pradėjo tvarky
tis vietos valdžia ir jau butų 
buvę gerai. Tik šiai 19 sausio 
1919 melais atvažiavo su šar
vuotu traukiniu rusai 1 bolševi
kai. Kai kurie, ypač biednuo- 
rnene, jų labai laukė. Bet pas
kui visi pradėjo nebeužkęsti ir 
laukti, kad tik kas juos išvary
tų. Laukimas išsipildė. 5 kovo 
mėnesio bolševikai, genami vo
kiečių ir lietuvių kariuomenės 
atsitraukė. Tuo kart prasidėjo 
išnaujo lietuvių valdžios susi
tvarkymas. Butų viskas labai ge 
rai po savo valdžia gyventi, lik 
bėda, kad Lietuvoje žmones 
dar labai tamsus...

Pirmoji mobilizacija Papilė
je buvo padaryta birželio mėn. 
1919 m. Tuokart ėmė gimusius 
1897 ir 1898 metais. Dabar kai- 
kuriuose valsčiuose yra jau ima 
mi jaunesnių metų.

Dabar midlas draugeli šir
dingiausiai lamstai ačiu už laik
raščius. Gavau" keturis nume
rius Lietuvos, Draugo, Keleivio 
ir Naujienų. Visus jau perskai
čiau. Kaip pastebėjau laikraš 
čiuose, Amerikos lietuviai dau- 
giaus yra išsidalinę j partijas 
negu Lietuvoj. Geriausiai man

leidžiami tur-but vienos parti
jos, tiktai Keleivis daug lais- 
vamaniškesnis. Išrašyk man ku 
rj laikraštį iš tų keturių labiau 
mėgsti; Aš laikrašty Naujieno
se radau apskelbimų, kad Chi- 
cagoj eina mėnesinis žurnalas 
arba laikraštis Kardas, kuris 
Amerikoje kainuoja metams 
vienas doleris. Labai aš tamstos 
prašysiu, kad taiiista man anų 
siuntinėtuiii.

informacijas. Net ir tie, kurie turite 
sveikus plaukus ir jums neprošalį 
butų turėt žinias. Bus duodami recep
tai pasekmingos - spccialės.

Iridėkite už 2 centu š tempų 
ir rašykite į

VVESTERN CHEMICAL CO., 
P. O. Box 9, VViikes Barte, Pa.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mų — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA *
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATTS aptiekus
Tėmykitc mano parašą.

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

JOHN KUCHlNSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Tąjephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvi 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viriurn Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W» 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

s. b. LachaWicz
; Lietuvys Graboriui

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
iriausia. Reikale meldžiu atsi- 
ankti, o mano darbu busite uL 

ganėdinti,
UU W. 28 P1m« Chlea**, III

Teyęwi.m».

Ak . i-: t •. iM i’LL. ‘, A' ? L to.
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KORESPONDENCIJOS

YARDSPEOPLWATERBURY, CONN

Darbininkai streikuoja

STATE BANK
Tvirtas Patikėtinas Bankas Vertas 15 Milijonų Dolerių

BENLD, ILL

Tūlos didžiausios industrijos ir išdirbimų įstaigos, Suvienytų Valstijų Valdžia, Chicagos miesto valdžia, prie

Siame Tvirtame Banke
Tarpe jo Didžiausių Savininkų ir Direktorių yra sekantjs didelių turtų vyrai

VIRŠININKAIBENLD, ILL

BANKPEOPLHAMTRAMCK, MICH

Ashland Avė., Kampas 47tos Gt ■ag

AURORA, ILI
Aušros

Atdaras OfisasTel. Canal 6222,

STOCK
VAROS 
STATE

jo pietų ir nuo 
edėliomis nuo

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

R. J. Schleizinger, Prezidentas.
«»

H. C. Laycock, Vice-Prezidentas.
Krank J. Kohn, Vice-Prezidentas 

I '

Leon Drwenski, Vice-Prezidentas 
Norman O. Geyer, Kasininkas, 
Joseph C. Vlasak, Asistentas Kasininko

John De Gerald( Asistentas Kasininko.
Clarence R. Webster, Asistentas Kasininko.
E.-Nylin, Sekretorius ir Patikėjimo Viršininkas

Telephone Boulevard 216* 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto

N. THORPE 
IR CHIRURGAS

DR. JOE
GYDYTOJ.

1637 WJ1 8L kampjfarehfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I Iki 

4 Ir nuo 7 iki I vakaro.
Tel. Pfospect HM

kius žmones, kurie nepriėmė 
kandidatūros, ir nededamas ki
tų žmonių, priėmusių kandida-

Dr. Charles Segal
Persikėlė | savo naują Rflsą 
pa. 4729 Sh. Asland Avė. Jb 
gydo ligas vyrų, moterų hr val
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 Ud S va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v.£r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Rpselande: 10900 S. Michigaa Ava. 
telefonai, Pulliftan 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergu vakarais nuo l:M 
—7. Tel, Yards 721.

Kas dėl T. Dundulio tinka
mumo j SLA. sekretorius, tai, 
deja, reikia pasakyti, kad jisai Prirengia keleivius ir prigelbsti jiems išgauti pas- 

portus veltui Visus, pasiryžusius grįžti savo tėvynėn 
kviečiame kreipties į

tr Chirurgas 
/. 47 St

Tel. Boulevard 166. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 diena. 

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 263

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 —

6—8 vakare
9—2 po pietų.

Telephone Yaręls 687,

Biuras atidaras kiekvienų dieną iki 7 vai. vakare, 
o nedėlionys iki 2 vai. po pietų.

Mes kalbame Lietuviškai.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telephone Drover 9693 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų.

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto Iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Bal. 17 dienų IJV1PS. 71 kp. 
buvo surengusi prakalbas. Kal
bėjo V. Ivanauskiutė. Ji kvietė 
moteris rašyties prie LMPS. ir 
kilu, darbininkiškų organizaci
jų. Tarpais deklamavo mažos 
mergaitės ir vaikutis.

Paskui J. J. Guževičius paaiš
kino apie LDLD. ir paragino su 
tverti kuopų. Kuopa susitvėrė 
viso iš 18 narių.

— Suvalkietė.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

o krutinę. Vidurių rėžimas 
mėnesių išgerdavau kas sa- 

» 3 mėn. savo paveiksle pa* 
moju Salutaras mylistų ga

biais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrtou. Prof.
1707 So. Halsted 8U Telephone Canal 6417. Chicago, Ht

Čia prasidėjo dalelis strei
kas. Daugelio dirbtuvių darbi
ninkai jau streikuoja, kiti gi 
žada irgi tuoj prisidėti prie 
streiko. Darbininkai reikalau
ja 8 vai. darbo dienos ir pakėli
mo mokesties.

Jei darbininkai tik laikysis 
vienybės, gal ir greit streiką lai
mės, nes dabar chirbininkų vi
sur stokoja.

— Dėdės Draugas.

Balandžio 25 <1. čia buvo su
rengtos parkai bos agitacijai, 
kad žmonės pirktų Lietuvos pa 
skolos bonus. Kalbėtojas buvo 
iš Chicagos; sako, kad universi
teto studentas. Ragino pirkti 
bonus, remti Lietuvos valdžių ir 
neklausyti
Čių, kurie skelbiu, kad Lietuvoj 
esanti kunigų ir ponų valdžia; 
netiesa, girdi, ten esanti tikra 
darbininkų valdžia. Bet žmo
nės, jeigu ne iš ko kita, tai iš 
jų pačių gaunamų nuo savo gi
minių laiškų iš Lietuvos labai 
gerai žino, kokia ten “darbinin
kų” valdžia; bereikalo todėl to
ki kalbėtojai užsimautu per a- 
kis netiesų jiems kalbėti.

Prakalbose Buvęs.

Telephone Yards 5834

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

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

sija.nevirinimas pilvelio, mislabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kuuo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame-: 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėto mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir 
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių c 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to*

DIREKTORIAI:
' -t
J. A. Spoor, Prezidentas Chicago Junction Railroad, ir 

direktoris First National Bank, Chicago.
Nelson Morris, Pirmsėdis Morris & Company Tarybos 

ir Direktoris-First National Bank, Chicago.
Edward Morris, Prezidentas Morris & Company.
E F. Swift, Vice-Prezidentas Swift & Company.
Arthur Meeker, Vice-Prezidentas Armour & Company
H. E. Otte, Vice-Prezidentas National City Bank of 

Chicago.
C. M. Macfarlane, Vice-Prezidentas ir Iždininkas Mor

ris & Company.
Thornhill Broome, Prezidentas Midland Warehouse

& Transfer Company.
J. Oppenheimer iš J. Oppenheimer & Company
C. J. Atkins iš Atkins & Freund.
Wm. J. Rathje, Prezidentas Mid-City Trust & Savings

Bąnko.

visuomet stata savo ambicijas 
augščiaus už viską. šiandie* ji
sai statosi dideliu kovotoju “už 
(LtrBitiinkų lcles4j.” l>et ryto .ga
li iižgiedot visai ką kita. Juk 

pirma jisai buvo socialistas, o 
paskui socializmo išsižadėjo, 
kada ėmė. pusti kitoks vėjas. 
Lygiai taip buvo kitusyk ir sfu 
A. B. Strimaičiu.

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pamatyldt musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyru kelinSs $4 ir daugiau. MClino Berge kelines >5.50 iki >17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, 
1411 So. Halsted SU Chicago, IB.

DR. M. HERZMAN 
IS RŪSIUOS

Gerai Uetuviama iinomaa per 22 ase* 
ir ak 'ie aMraraaa

Gydo aitrias Ir ehronlikaa lieta, vy
rą, moterį) ir valkų, pagal naojaoalaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1U1 W. Utk 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plet% Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
Teleohonafi J 8110 867

j Naktimis Drexel 
/ t 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 1412 g. Halsted Street
'VALANDOS: 8—1 ryto, tiktai.

Telefonas Pallman 866, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
19667 Michigaa Ava, RoselanA.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Šios apieimkes kasyklos dir
ba pilnų laikų. Jei kas ir su
genda, tai stengiasi kuogreičiau 
šia sutaisyti ir vėl dirba.

Nors vyrai dirba ir nemažai 
uždirba, bet musų moterjs vis 
dar yra nepatenkintos uždar
biais ir pačios važiuoja uždar
biauti. Nesenai ir musų gra
žuolė. buvo išvažiavus uždar
biauti j Chicago. Bet vieton už 
darbių ji prisiviliojo ten kokį 
tai vedusį kriaučių. Dar sugrį 
žus pas savo* vyrą prisipirko rei 
kalingų daigių ir vėl su tuo mei 
lužiu išvažiavo, |xisiėmusi mer
gaitę
Jos meilužis palikęs Chicagoje 
moterį su 3 vaikų. Tai tau ir 
uždarbiavimas. Meilužis.

Mokykloj
Yra šie skyrjai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai E Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, Jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslų, kad su Jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

maičiui, kad jis mane idėjo delei lai
ko trumpumo. Tai aš ir pasakiau 
Strimaičiui, kad triukšmo dėlto ne
kelsiu.

Dabar man paaiškėjo, kad ne lai
ko trumpumas buvo priežastis, bet 
visai kas kita: — tai p. Strimaičio 
gudrus “skymas”, idant balsai pa
sidalintų tarpe manęs ir draugo, o 
tuomet jo (Strimaičio) laimėjimas 
užtikrintas.

Draugiškai, A. M. Metelionis.
120 Wing Avė., 

Collinsville, III.
SLA.. 212 kuopa, matydama 

tokių nesvarią politikų SLA. 
viršininkų, labai abejoja, ar 
kas nėra bloga SLA. Centre, 
kad dabartinis sekretorius taip 
bijosi, kad naujas žmogus neuž 
imtų jo vietos, ir griebiasi to
kios nešvarios politikos. Todėl 
virš minėta kuopa laikytame su 
sirinkime 20 dienų balandžio, 
1920 m. nutarė paskelbti minė
tų laiškų viešai, su tikslu, kad 
ir daugiau SLA. narių paskai
tytų ir apsvarstytų ar tiesotai 
pasielgė musų rašt. Strimaitis 
taip darydamas.

Komisija:
J. Baubonis, 
Sam Elijošius ir 
J. Strish.

Russian American Bureau,
0F CHICAGO

Nuo Redakcijos. — Prie to, 
! kas augščiaus pranešta, turime 
pridurti, kad tose SLA. vir.šinin 
kų nominacijose yra dar ir 
(langiaus keistų dalykų. Mes ži
nome, pav., kad Kl. Jurgelionis 
priėmė kandidatūrų į SLA. pre
zidentus, o K. (rugis — į SLA. 
iždininkus; vienok jŲclviejŲ 
vardų, nėra kandidatų surašė. 
Kuo tatai išaiškint, nežinia; iš
rodo lėčiau s, kad dabartinis 
SLA. sekretorius, p. A. B- Stri
maitis, varinėja kokią tai politi
kų, dėdamas į kandidatus to-

Telephone Yards 1032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo | iki 8 vakare.

Russian American Bureau
706 West 12tR St., Chicago, III.

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Ecaaminnojn Dykai 
V Gyvenimas yra

tuščias, kada pra
J J A nyksta ri fėjiim >

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 

CJ thalmometer. Y- 
patinga doma at

Čia gyvena apie 18 lietuvių 
šeimynos ir apie 100 pavienių. 
Visi jie neblogai uždirba. Bet 
veikimo jokio nėra. Visas jų 
rupesnis — pasidaryti degtinės 
ir pasigerti. Muštynių delei to 
būna irgi gana daug. Draugi
jos jokios nėra.

— Chicasrietis.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Į Kelias Lietuvon Jau:

Mums pristatyta Metelionio 
laiškas rašytas Dunduliui. lėliš
kas paliečia gana svarbų daly
kų iš SLA. Centro politikos. 
Štai to laiško kopija:

Collinsville, III.
Bal. 15, 1920.

Draug. T. Dunduliui, Chicago, III.
Mielas Drauge! Jau beabejoį 

draugas pastebėjai, kad aš konku
ruoju prieš draugą j SLA. Centro 
sekretorius; tą čia ir noriu draugui 
perstatyti,- kaip ištikrųjų dalykas 
yra. Aš visai neprėmiau kandidatū
ros ir todėl mano vardas ant bal
savimo blankos yra įdėtas be mano 
Žinios.

P-nas A.. B. Strimaitis atsiuntė man užklausimą ir sykiu praneša, 
kad dėl “laiko trumpumo” jau ir 
mano vardą jdėjo į balsavimo blan
ką. Aš atsakiau p. Strimaičiui, 
kad kandidatūros nepriimu, ir ba
riau už dėjimą mano vardo ant 
blanko#. Vienas dalykas, aš sužino
jau, kad draugas priėmiai kandidatu 
turą ir delei šito aš tikėjau Stri-

*4’
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAIL

tenai raginami paimti dirb
tuves į savo rankas ir dirbti 
jose tiek, kiek “loska”, i- 

, mant tokias algas, kokių jie 
Publiahed Daily axeept Sunday by _nn - - - -
the Lithuanlan. Novu l’ub. Co, Ine. Į UŽSimanO.

pat yra “puiku”, kaį tenai 
yra įvesta verstina darbo pa
reiga, dirbtuvės atimtos iš

Mito* P. Grigaiti*

NtW8

darbininkai užims bankų di
rektorių vietas ir t. p., kurios1 
dabar taip yra reikalingos Lie
tuvos “demokratijai” ir jos 
“atstatymui”, nes SLA. konsti- 

Dabar jai taip- tucijos skyr. I, para4(r. 5 šutei- • e • 1 • •• . _ __.1 • .. s • .1 - 

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoae Canal 15H

kia jiems galios tai daryt.
Ką mes Susivienijimo nariai 

turime daryt, kad sumažinus 
SLA. išlaidas? Yra du keliai: 

i” ir “negalimas”. Pir-darbininkų kontrolės ir pa- ♦••galimas1
vestos į rankas valdžios pas-1 mas—- turime sumažini centro 
kirtųjų specialistų iš buržua-

OT.00 , lik$ valandų ir nemokama
J5.00 per year outside of chieago. i už viršlaiki, ir kad bolševi-

2c per copy. ; kai reikalauja net, kad dar-
Entered as Second Class Matter 

Ifarch 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, 111- under the act of Mareli 3rd, 1879.

t 16.00
, 3.50

1.85
u 1.45

.75

. raštinės personalą ant tiek, kad 
zijos’kad darbas tęsiasi dvy- niusy apm^ami darbininkai 

’iM'galėtų užsiimt pašalintais dar 
bais. *

Bet prie šios administracijos, 
man regis, negalima tatai pa
daryt. Turime todėl, pavartot 
galimąjį kelią. Galimasis ke
lias toks: SLA. centro valdyba 
yra renkama visuotinu narių 
balsavimu. Kaip tik dabar jie 
ir turės įvykt. Miusų, v/sų Sū

riu, priedermė 
kandidatus, 
Nhuja ad- 

turės dau- 
dirbli Susi-

bininkai kaikuriomis dieno
mis dirbtų visai be atlygini
mo.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčjdienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St~ Cmcago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas;
Chicagoje palto:

Metams ..................................
Pusei metą .........................

'Trims menesiams ..............
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoja — per nešiotojus:
Viena kopija .......................j.,. 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui .....................................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
paštu; l

Metams ................................. $5.00
Pusei metų............................   3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............  1.25
Viėnam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................  $7.00
Pusei metų.............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Juodojo “Žiburio 
kaulinimai.

Vienas “Naujienų” skaity
tojas iš Springfield, III., klau 
šia mus, kas per organizaci
ja yra “Žiburys”,, kuriam 
prašoma duoti aukų laiške, 
gautam iš Lietuvos. Kartu 
jisai prisiuntė mums ir tų 
laišką.

Apie tai, kad tokio turinio 
laiškų gauna amerikiečiai, 
mes esame girdėję jau ir 
nuo kitų žmonių; todėl ma
nome, kad bus naudinga pa
aiškinti apie tą dalyką laik
raštyje.

“Žiburį” kaikurie žmonės 
maišo su “Žiburėliu”; o tai 
yra visai skirtingos organi
zacijos. “žiburėlis” yra be
simokinančios Lietuvos jau
nuomenės šelpimo draugija. 
Ar šiandie jisai tebegyvuoja, 
mes nežinome, bet karės lai
ku jisai veikė ; p-nia Bulotie
nė, būdama Amerikoje, rin
ko jam aukų/“Žiburėlis” y- 
ra pirmeiviška organizacija. 
O “žiburys*’ yra klerikališ- 
organizacija.

1905 m. Suvalkų guberni
joje pažangus žmonės įkūrė 
apšvietos draugiją “Šviesą”. 
Ji trumpu laiku atidarė savo 
skyrius ištisoje eilėje miestų, 
steigė knygynus, rengė pas
kaitas ir t.t. Kad užbėgus už 
akių šitai draugijai, Suvalki
jos kunigai įkūrė “Žiburį”. 
Kunigai paskui, “malšinda
mi kramolą”, skundė “Švie
sos” veikėjus caro žanda-

Pirma ji sakydavo, kad Ru 
sijoje esanti “didžiausia lai-1 sivienijimo 

i svė” darbininkams, o dabar 
ji sako, kad tenai esąs di- 
džiausiąs darbininkų pasi- gjau |)asišvcntii,lo 
šventimas”. Bet jeigu ta “di
džiausioji laisvė” privedė 
prie tokios • -padėties, kad 
šiandie Rusijos darbininkai 
turi išsižadėt ne tiktai jos, 
o ir tų pagerinimų, kuriuos 
jie buvo iškovoję net prie ca
riškos valdžios, tai reiškia, 
kad ta “laisva” 
tvarka buvo ne išganymas 
darbininkams, o pragaištis. 
Antra vertus, labai keistai 
išrodo, kad tenai šiandie vyk 
dinama pagelba prievartos 
(ir bausmių) tas, kas, pasak 
“Laisvės”, esą daroma iš 
“pasišventimo”.... Ar ne lai
kas jau butų jai prisipažinti, 
kad ji iki šiol apgaudinėjo 
save ir kitus savo neteisingo
mis pasakomis apie Rusiją, 
— ažuot mėginus toliaus tę
sti tą patį darbą?

narių, 
balsuot už naujus 
o ne. už senuosius, 
ministracija bent

vienijimo naudai.
Mes neprivalome kreipi (lo

mos į tą, ką p. Strimaitis mums 
skelbia, būtent, kad nauji cent
ro darbininkai nualinsią Susi
vienijimą! Tai vaikiška pasa
ka. Patsai p. Strimaitis užėmė 
ŠIA. sekretoriaus kėdę savo 
mokslą ir patyrimą sėmęs irgi 

bolševikų |a,lt Genies, anglių kasyklose, o 
ne nuo Marso. Todėl nėra bai
mės, kad musų organizacija nu 
kentėtų išrinkus naują valdy
bą. Priešingai.

Ponas Strimaitis moką “biz- 
niškai” kalbėti, kad ir užsimerk 
damas prieš gyvąjį faktą. Ta
me pačiam straipsny jis sako, 
kad musų algos pakilę, veik dvi 
gubai, todėl galį užsimokėt po 
dešimtuką išlaikymui organiza
cijos nuo suirimo. Bet jis ne
mato, kad pragyvenimo reik
menys kai kur pakilo net ant 
l(X) nuošimčių. Kas nežino, 
kad pirm šių “didelių” algų 
žmonės geriau gyveno, negu da 
bar? — Laisvės Mylėtojas.

Skaitytoju Balsai Kodėl augame ir 
mirštame?

\Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

DELEI SLA. LĖŠŲ FONDO.

Tėvynėje 
nariams

Atmetus dievus, dvasias ir 
šventuosius, pasaulyje nėra e- 
sytfes be kūno. Tų kūnų yra vi-

kuprotų, senų, jaunų. Butų ber
gždžias darbas klausinėti kodėl

substancijas, na siimalta.’ Pirmas Į tam tįkrą 
laiką užaugo ilgio 18 saikelių, 
antras 23, trečias 33, ketvirtas 
43 ir puse. Taigi, jautiena pa
greitino augimą du ir pusę kar
tų. Lawes, Gilbert ir Prosherto 
tyrinėjimai taipgi patvirtina, 
kad nitriniai maistai (pienas, 
kiaušiniai, pupos, mėsa) pa
greitina augimą. Kaikurie nuo 
dai irgi pagreitina auginią. Duo 
kiine, Tyrulės kalnynų gyven
tojai (paprastai merginos) val-

Įvairias druskas, 
vandenį ir perdirba tą medžia
gą i gyvą materiją. O kadangi 
geometrija mums sako, jog du 
daiktu negali ^užimti vieną ir 
tą pačią vietą Irto pačiu laiku, 
tai gyvos materijos perdirbta 
negyvoji medžiaga užima kitą 
vietą šalo gyvosios ir kūnas 
“auga.”

Pradžioje, kuomet kūnas la
bai jaunas jis reikalauja daug 
vandenio. H. Fehlingas 1877 me į
tais atrado, kad šešių savaičių go aršeniką, kuris padaro žmo- 
senumo vaisius iščiuje sveria gaus kūną apvalų ir pilną. Sa- 
975 gramus (gramas yra tuks- liuninkai ir alučio gerėjai irgi 
tautinė dalis kilogramo. Pinigas dažnai įsigijo storoką liemenėlį, 
‘nikelis’ sveria penkis gramus), O alkoholis ir aršenikas 
iš kurių 950 priklauso vande- nuodai, 
niui. Vaisius 36 savaičių senu- Nuolatinis 
mo sveria 1640 gramų, iš ku- tais daiktais

yra

susilietimas* su ki- 
taip-pat veikia į 

Irių 1216 (arba 7^'nuošimtis) I kūno ūgį. Duokime, korsetas iš- 
priklauso vatldehiui. Suaugu- kraipo moterų šonkaulius bei 
šio žmogaus kūnas susidaro iš plaučius; kieti diržai, saistai, 
66 nuošimčių vandens ir 31 kepurės palieka kone amžinus 

(nuošimčių “sausos” medžiagos, [ruožus; kinietis avi siauromis 
arba kiekviename kimo svare kurpėmis, idant kojos taptų tik 
randasi du trečdaliai svaro vau- kojukėmis ir tt.
dens. Panašus rezultatai tapo Bet šiluma turi, turbūt 
gauti bcnagrinėjoiit kimus kilų svarbiausios įtakos. Higgen- 
gyvių: viščiukų, varlių, žuvių. bothamas laikė varlių kiaušine- 
Už kiek laiko augantis jaunas liūs šitokiose šilumosc: 60, 56, 
kūnas reikalauja daugiaus “sau 53 ir 51, laipsnio Fahrenhcito. 

Įsos” medžiagos: košelių, miltų. Kūjagalviai atsirado šiap: pir- 
niėsos, ir tt. Bet vandens ėmi- mieji 9-tojc dienioje; antrieji 
mas vistiek per visą gyvenimą 14-toje, tretieji 20-toje, ir ket- 
viršija sausąją medžiagą. Mėsa, 
musų valgoma, turi tarp 40 ir 
60 nuošimčių vandens, o duo
nos sausos be vandens nieks ne
valgo.

Žmogaus kūno angim t•: sus
toja 25-tiris metais jo amžiaus 
arba net ankščiau. Jei skaitysi
me, kad tuo laiku kūnas sveria 
63 kilogramus (139 svarus), 
tai galima išrokuoM, jog kas
dien jis didėjo su šešetą ir puse 
gramų. Bet augimas, kaip ži
noma, nėra vienodas. Kitas vai 
kas neauga, neauga, bet jau kad 
tiesteli kartą, tai atauga už vi
są'neaugimo laiką.

Kaip žmogaus taip ir bile gy
vio kūnui ateina laikas, kuomet 
pasididinimas sustoja. Augštyn 
kūnas nebesitiosia, nors gali 
nutukti. Tas laikas dažniau
siai supuola su lytišku kimo 
pribrendimų. Nuo tos. valandos, 
galima sakyti, kūnas eina se
nyn, tai yra netenka galios aug-

glydosolip ir benzoinės rūgš
ties”, (National Organo-The- 
rapy, by von Poehl-Tarza- 
nov). Bet žmogaus, kaipo 
žmogaus, jau nėra, atgaivinti 
jo negalima.

Tai yra naujausia mirties te
orija: musų chemiška kūno ma 
šina pridaro tokios medžiagos, 
kurios nebeįstengia išmesti ir 
jos rateliai sustoja taip kaip su
stotų garo inŽinas, jei viršuje 
stumtuvo atsirastų gabalas ge
ležies, nebeleklžiąs stumtu
vui judėti.

Beikia pridurti, ką ta teorija 
apeina tik taip vadinamą natu- 
ralę mirtį.’ Kuomet automobi
lius uždobia'žriiogų, arba liga 
jį pakerta tai į klausimą “kodėl 
jis mirė?” atsakymas beveik 
pats savaime grūdasi mintyn. 
Ir tokių mirčių pasauly yra di
delė daugybė. Paėmus domon 
faktą, kad protoplazma yra ne
mari, kad atskiros kūno dalįs 
gali ilgus metus (gal būti am
žinai) gyventi be kitų dalių, jei 
tik joms atatinkamas maistas 
yra teikiamas, atsukimas klau
simai! “Kodėl mes mirštame” 
netaip lengva surasti. Ar virš
minėta teorija išlaiko moksli
ninkų bandymus, parodys atei
tis. — Šarūnas.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

bių) yra nemari. Gyvūnėliai, 
vadinami protozoa (nes suside
da iš vieno protoplazmos nar
velio ir plėvelės),, kiek biologai 
patiria* nemiršta niekados. Jie 
ima maistą iš aplinkui esan
čios medžiagos ir taiso iš jo 
dauginus “gyvos materijos”. 
Prisidėję, jie plyšta pusiau 
ir abi puses atkartoja vėl tą pa
tį1..Taip einasi per metų eiles, ir 
gali būti, amžius. Abu naujai 
atsiradusi protoplazmos narve- 
liuku yra tiek pat seni, tiek pat 
jauni.

Mirtis atsiranda tik tarpe gy
vių vadinamų metazoa (nes jie 
susideda iš daugiau kaip vieno 
protoplazmos narvelio. Duoki
me, žmogus jų turi šimtus mili
jonų). Šitos rųšies gyviai plati
nasi ne plyšimo metodu, bet 
gimdymo arba vaisių budu. Jie 
dažniausiai miršta kaip tik Su
teikia progą naujai gentkartei 
atsistoti ant kojų. Nors žinome 
medžius, kurie gyveno per 5000 
lietų (baobalo medis Afrikoje 
ies Capc^Verdi) ir butų gal po 

šiai dieirai gyvenę, jei audros 
arba žemės drebėjimai nebūtų 
. ų nuvertę. Anglijoje, Cante- 
jurio rūmuose du želviai išgy
veno po 128 ir 107 metus, o tre
čias, atvežtas ant salos Matin
ius 1765 metais tebegy

vena ir šiandie. Anglas Tho- 
nias Parr išgyveno 153 metus. 
Sunkiai dirbti jis metęs tik 20 
metų prieš mirtį. Atradėjas 
žmogaus kraujo tekėjimo kūne 
mokslininkas Harvey, “išrevi- 
davo” to senio kūną ir atrado, 
kad jis buvo normališkas visa
me kame, išskyrus smegenis, 
kurios išgedusius buvo.

Bet vis dėlto galas ateina. Ma
tyt, • metazojų organizacijoje 
(kūne) gyvenimo laiku atsiran
da nuodai, kurie užgniaužia gy
venimo ugnelę. Tie nuodai tega 
Ii atsirasti dėl chemiškų akcijų 
tarpe protoplazmos narvelių. 

Kas tie nuodai ir kaip jie atsi
randa — nėra tvirtai žinoma. 
Jei viršminėta mintis yra teisin
ga, tai musų gyvenimas butų 
lyg įvykimas tam tikros chemi
škos akcijos, kaip ir degimas 
.balanos.. ..Sudegė balana, pasi
baigė chemiška akcija — išny
ko ir šilta ugnelė. Taip pat ir 
gyvybė musų kūne: ji dega 
tol, kol yra medžiagos ir kol 
nieks neužgeso jos. Jei atsi
randa nuodai, tai jie užgniaužia 
gyvybės ugnelę, taip kaip srio- 
vė vandens užgesytų balaną. 
Liktų kūnas, bet gyvybės jame 
jau nebėra. Ant galo ir kūnas 
(lygiai ir balana) supimą.

Prof. J. Loeb padarė keletą 
bandymų tos minties patikrini
mui. Savo rezultatus jis apra
šo gruodžio laidoje “31 ic 
Scientific Monthly”. Jis paėmė 
kelias dešimtis musėlių (kurios 
gyvena soduose iš vaisių) ir 
pašalino nuo jų kūno visas bak 
terijas, taip kad joms nebūtų 
galima primesti kokios nors ro
lės kimo augime ar užmušime. 
Chemikai jau šenai žino, kad

virtieji 20-toje. Varliųkės išsi
vystė šitokia tvarka: 73-oje die
noje, 161-oje, 171-oje ir 235-oje. 
Iš to matome, kaip šiluma pa
greitina augimą. Kiaušinėliai 
laikomi 60 laipsnyje Fr. išsi
vystė į varliukes tris kart grei
čiau negu tie, kurie buvo laiko
mi šilumoj 51 laipsnio. Viščiu
kai perisi geriau kuomet 
šiluma esti 38 laipsnių centi- 
grado. Bet jei juos perimi prie 
41 laipsnio šilumos, tai jie iš
sirita perpus greičiau.

Paskutiniais laikais daug da
roma su taip vadinamomis 
“glands” (Lalio Žodyne 
”gland” reiškia gilę). Žmogus ir 
kiti gyviai turi po keletą gilių, 
kurie gamina tam tikrus viens 
nuo kito skirtingus įskystymus. 
Tie skystymai, pasak kai-kurių 
tyrinėtojų tiesiog stebuklus da
rą su augimu. Nelabju senai iš 
Paryžiaus atplaukė žinia, buk 
rusas Dr. Voronovas su pagelta 
vienos tokios giles (interstital 
gland) skystinto atjauninęs 
žmogų! Esą, stoka kito skysty- 
nio sustabdo žmogaus augimą 
ir tuomet mes turime neūžau
gas — f. y. mažyčio ūgio žmo
nes. Del tos pačios priežasties 
kai-kurie žmonės turi trumpą,

.Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiUikuose teismuose. Daro 

visokius dokpmentuS irpopierost

Namų Oflaaa: 
3322 S. Halsted 3t 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

. Mi«to OfUaii
U7 N. Detrtera lt 

111VU InltyBUt.
T«l. Central 4411

Bet kodėl jis nebegali augti? 
Juk tebeima jis į save mėsą, 
vandenį, miltinį nuristą, iš oro 
degį. Jis perdirba tą medžia.- 
gą į “gyvus” proteinus, raume
nis, kraują. Kas sustabdo kūno 
augimą? čia mes prilipame 
liepto galą, nes mokslas dar ne
turi patenkinamo ir pilno išaiš 
kinimo. Šimtai gabių vyrų ir 
moterų tyrinėja tą dalyką ir 
galima nurodyti į jų darbo vai
sius. Galutino atsako juose nė
ra, bet atrasta keletas intekmių, 
kurios kontroliuoja augimo 
spartumą, bet kurios nevisados 
pakeičia augimo tvarką arba 
pobūdį.

Pirmiausia, maistas turi įta
kos į augimą. Kuomet maisto 
perteklius — gyvis greičiau au
ga. Tas ūgis greitai vienok pa
siekia rubežių, kurio neperžen
gsi. Nors kaip nepenėsi kūdi
kio, jis į 8 metus nepasidarys 
kimo 25 metų senumo. Nors 
dažnai vaikinas 15-18 metų at
rodo tikru vyru. Dažniausiai 
gyvis maisto perteklių suvarto-

SLA. sekeretorius 
kalba apie uždėjimą 
daugiau mokesties į lėšų fondą, I mes juos turime. Bet patyrinė- 
ir sako, kad Pil. 'Karyba pasiu- ti, iš kur tie kūnai atsirado, 
liūs dvi propozicijas apsvarsty- kaip jie tapo toki koki yra, ir 
inui, iš kurių viena būtinai tu- kur jie dings, tai labai naudin- 
rėsianti būt įvykinta. Pirma: | gas darbas, kurs suteikia mums 
nariai privalą užsimokėti po 
10c į mėnesį į lėšų fondą; ant
ra, kad kiekvienas narys mokė
tų po $1 ir kad pinigai turėtų 
būt sumokėti bėgyj šešių mė
nesių pradedant su 1 d. liepos 
š. m.

Bet dą įdomiau, kad, tas fon
das turįs net 12 tūkstančių do
lerių skolos — nedatekliaus; 
neatsižvelgiant nė į tai, kad jau 
mokėjome vienus metus po 
penktuką ir tebmokame į tą 
fondą. Puola ir gana

Taigi sulig Pil. Tarybos nu-' 
tariniu turėsime mokėt po 15c. 
Į lėšų fondą, 
ar to užteks, 
sparčiai auga? 
tume naujai gimusias lėšas, bet 
kada atmokėsime tuos 12 tuk
siančių skolos?

Centro sekretorius, supranta
ma, nurodo ir priežastį lėšų di
dėjimo, būtent, popieros kaina

Bet klausimas, 
kada lėšos taip 
Gal ir padcng-
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rams, ir valdžia pagalios uz-^sanli daug aufištesnė, negu ka-
darė ją. O tamsusis kunigų 
“žiburys”, palikęs be kon
kurentų, ėmė augti ir bujoti.

Dabar jisai prašo pašalpos 
iš Amerikos lietuvių darbi
ninkų, norėdamas su jų pa- 
gelba pristatyt da didesnių 
tamsos tvirtovių Lietuvoje.

Protaujantis darbininkai 
neprivalo remti to klerikalų 
padaro.

“Laisvė” viską girią, kas 
tik dedasi bolševikiškoje Ru
sijoje. Jai buvo “puiku”, kad 
da pradžioje bolševikų vieš
patavimo darbininkai buvo

da pirmiau buvus. Tai tiesa. 
Bet p. Strimaitis, manau, ne
drįsta SLA. nariams nurodyt 
tikrąjį to fondo tuštėjimo prie 
žastį.

Už suvirs tūkstančio mylių 
gyvenantis, žinoma, įiegali tik
rai atspėt, kur tie pinigai eina. 
Bet matant iš pačio organo Te 
vynės, kad musų centro darbi
ninkai turi dar “džiabų” ir ki
tose privatinėse firmose, neno
rams priseina spręsti ,kad cent
ro darbininkai dirba svetimoms 
firmoms, o jų darbą atlieka jų 
pavaduotojai, kurie irgi yra 
apmokami iš SLA. lėšų fondo.

Taip dalykams einant, gal 
tuojau turėsime mokėt po 25c. 
lėšų fondan. O musų centro

nemaža įdomių faktų.
Pradžią tyrinėjimui paimsi

me laiką, Kada tik ką gimęs 
kūdikis pasirodo tėvams džiau
gtis. Pabaigsime gi ta valanda, 
(kurioje “graborius” šypsoda
mi trina rankas, jog bus “biz
nis.”

Tėvams svarbiausias faktas 
naujame kūdikio kūne, turbūt, 
yra nurodymai “Lką jis pana
šus: į tėvą ar motiną.” Bet mok 
alininkams labiausia puola į 
akis ypatybė, kurią visi jauni 
kūnai turi, būtent diena po die
nos augti. Jie stebisi iš to fak
to, kad kūdikis, pasirodęs šia
me pasaulyje augštumo 8—12 
coliui ir svarumo 2—5 kilogra
mų, palieka jį turėdamas per 65 
colius augščio ir apie 65-70 ki
logramų svarumo (Kilogra
mas sveria per du svaru). Jie 
stebisi ir stengiasi išaiškinti 
sau: kodėl jaunas kūnas auga, 
kaip jis auga, kodėl nustoja au
gęs bei miršta.

Visų aiškiausia augimo ypaty
bė yra didėjimas ugiu, platumu 
ir storiu. “Pirma Jonukas bu
vo toks, o dabar ve koks dide
lis užaugo,” sako žmonės. Bet 
užėmimas pasauly didesnės vie
tos nėra vienatinė augimo ypa-

vanduo, irgi auga. Užtat geriau 
sis ūgio apsklembimas, kurį 
mokslininkai įstengė surasti, 
yra: “augimas yra pasididini- 
mas gyvos materijos.”

Kaip ta materija didinasi?
Pilnas atsakymas dar nėra 

suformuluotas, bet aplamai nu
rodoma, kad gyva materija ima 
iš aplink esančios negyvosios

lašinių, kuriuos suvartoja užė
jus “liesiems laikams”. Kupra
nugariai yra klesinis pavyzdys. 
Jie, kuomet maisto perteklius, 
sudeda į savo kuprą tiek mai- 
tingų medžiagų, kad gali ke
liauti per Saharos smiltynus sa
vaitę ir kitą neėdę negėrę.

Prof. T.' H. Morganas laikė 
be maisto tam tikras prėsko 
vandens kirmėles (planarijas) 
keletą mėnesių. Jos sumažėjo 
15 sykių, palyginus su pirmyk
ščiu didumu. Vienok, tokią kir
mėlę perpjovus pusiau, galvos

Vienoje knygoje prof. J. Loeb 
kalba apie varliukę, kuri gyve
na jau kelinti motai, bet neau
ga, nes tam tikros gilės skys- 
tymas yra nuo jos atimtas, Ta 
varliukė nelabai daug didesnė 
už “nikelio” pinigą.

Taigi matome, kad įtakų į au
gimą nemaža. Tos įtakos ir ki
tokios padaro mitsų kimus įvai- 
rjo dydžio, pločio ir pilnio. Jei 
tų įtakų nėra — musų kūnas 
negali augti — gyventi, ir jis 
miršta, het kodėl jis* miršta, 
kuomet jam ir maisto ir šilu
mos nestoka?

Augščiau mes maišėm rezul
tatus gautus betyrinėjant žmo
gaus kūną, su tais, kurie tapo 
apturėti iš kūno varlių, viščiu
kų, kirmėlių ir tt. Kodėl taip da
rėme? Todėl kad biologija su
teikia mums pakankamai fak
tų tikėti, jog gyvybės sąstatą y- 
ra įnaždaug vienoda visame pa-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietavis Gydytojas ir CMrarras 
25 E. Waahinfftoa 8L 
Marahall Field Ana«x 

18th fl. Ruimas 1837 
Phone Central 1362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

pusėn nuo pirmosios). Naujai 
aughnčios dalįs naudoja išalku
sias senąsias dalis, bet auga.

Kokybė maisto irgi turi įta
kos į augimą. Yung penėjo ke
turis kūjagalvius (buožgal-

lių), vadinamų protoplazma. Gi 
protoplazma visame gyvame 
pasaulyje susideda kone iš vie
nodų elementų: degis, vanduo, 
nitras, siera, fosforas, geležis 
ir lt. Jei protoplazma elgiasi vie 
naip viščiuke, tai galima tvirtai 
spėti, kad ji elgsis panašiai ir 
žmogaus kūne. Tik elgimąsi, pa 
einantis iš protoplazmos narve
lių susigrupavimo-organizaei- 
jos budo, bus kitoks, bet pama
lu dalykai, kaip augimas, bus . . . v • • 1

ciją. Duokime, druska, cuk
rus greičiau ištirpsta karštame 
vandenyje (nors tai nėra che
miška akcija). Ostwaldas išro- 
kavo, kad padidinus šilumą de
šimčių laipsinų, chemiška ak
cija eina dusyk greičiau. Prof. 
Loeb todėl laike savo be bakte
rines museles įvairiuose šilu
mos laipsniuose. Ir kas-gi? 
Ko šaltesnėse apyslovosc muse
lės buvo laikomos, to ilgiau jos 
gyveno. Ko šilčiau jos gyveno, 
to greičiau mite. Mirė, nežiū
rint to, kad nebuvo bakterijų 
kurios galėtų “liga” užkrėsti.

1121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki $ vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 61M

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomls pagal sutarimo. 
1261 So. Halsted St. Chicafio, I1L

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

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

mis 2) sutrintais varlių kiau
šiniais; 3) žuvimis; ir 4) jaulie

eis tais pačiais keliais. Todėl 
mokslininkai ir nesibijo pritai
kyti rezultatus gautus betyrinė
jant gyvius prie žmogaus. Nors 
tas daroma atsargiai.

Pati protoplazma (prie tam 
tikrų karščio, maisto aplinky-

gyvenimas yra chemiška akci
ja. Jei šilčiau — ta akcija užsi
baigia per trumpesnį laiką ir 
muselės greičiau miršta.

Nuo muselių iki žmogaus ga
na didelis šokis. Bet, kaip jau 
sakyta, protoplazma kone vie
noda visur. Tad kodėl nema
nyti, kad ir žmogaus' gyveni
mas yra chemiška akci.fa, kuri 
(rind tol, kol atsiradę nuodai jos 
neužgniaužia? Išimk atskiras 
žmogaus kūno daleles ir įstatyk 
į tam tikrą maistingą skysty- 
mą — 
nes savo funkcijas: 
gamins tulžį ir šlapumą; inks- 
t&i gamins hipurinę rūgštį iš

jos dar gyvens ir attiki-
* : “kėpiais

Tele Yards 6492

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
3255 So. Halsted 
St., Chicago, 111

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentlstas. 

NAUJIENŲ NAJM
17*9 So. Halsted SU Chlcage, HL 
Valandos i 1 — 12 ryto lt 3 - I 

vakaro Phone Canal W
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S.L.A. II APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS.

mas įvyko balandžio 25d. Rose- 
lande.

Suvažiavimą atidarė apskr. 
pirm. Dr. A. L. Graičiunas, 2:30 
v. po piet. Sutvarkimui man
datų tapo paskirta Komisija iš 
trijų narių ir po trumpo laiko 
ji pranešė, kad suvažiavime da- 

atstovau-

POVILAS KAVALIAUSKIS 
mirė Balandžio 30 d. 1920 metų, 
11 metų amžiaus, Kūnas pašar
votas prie 4801 Wegg Avė. E. 
Chicago, Ind.

laidotuvės įvyks panedėlyje 
gegužio 3 d. iš namų į Lietuvių 
Katalikų bažnyčią Indiana Har- 
bor, Ind. iš ten į švento Kazi
miero Kapines Chicago, III.

Giminės ir pažįstami meldžia
me dalyvauti musų sunaus lai
dotuvėse.

Paliko dideliame nubudime tė
vai, viena sesutė ir du broliai.

Juozapas ir Liudvika 
Kavaliauskai, tėvai.

jantįs 10 kuopų. Tvarkos vedė
ju tapo išsunktas Dr. A.L. Grai
čiunas, Sekr.K. Kalnietis. Spau
dos Komisija išrinkta iš trijų 
narių. Tolinus sekė sekami tari 
mai?

1) Nutarta, kad priklausan
čios į II-trą apsk. kuopos turi 
užsimokėti duokles į apskr. i- 
zdą iki sekamos Konferencijos, 
zdą ikisekanios Konferencijos, 
kita i |) neteks balso apskr. reika
luose.

2) Pakeltas plausimas 
agitacijos savaites reikale, bet 
tapo atidėtas iki sekamo suva
žiavimo.

3) Svarstyta Susivien. L. A. 
289 k p skundas ant Pildomosios 
Tarybos, apie užslėpimą balsų 
nominuojant kandidatą į centro 
sekratorių. Kadangi į kitus urė
dus minimos kuopos balsai til
po org. “Tėvynėje,” tai nutarta 
užklausti per a<pkšr. sek. centro 
valdybą, kodėl taip padaryta.

4) Nutarta, kad apsk. valdyba 
paragintu centro sekr., kad pa
starasis suteiktu S.L.A. konsti
tucijų dėl 289 kp., kadangi mi
nimos kuopos reikalavimai esą 
ignoruojami.

5) Centro valdybos Yinkinių 
klausime, suvažiavimas vien
balsiai nutarė rekomenduoti II-

Nuxated Geležis Padidins 
Stiprumą Menkų žmonių

Savaites Laiko
mo: tėmyk kaip ilgai gali dirbti ar- 
ba/kaip toli gali eiti be nuoilsio. Ta
da pradėki imti po dvi pili paprasto
jo Nuxated Iron tris sykius dienoje 
po kiekvienam valgiui bėgyje dvie
jų sąvaičių. Tada vėl mėgink savo 
vieką ir tėmyk pats kiek tapai stip
resniu. Gali kalbėti kiek patinkama 
apie visas naujausias gyduoles, bet 
išmėgink ir persitikrinsi, jog niekas 
neesti taip gera, kaip geležis, kad 
Įgijus skaistus skruostus, sveiką iš
žiūrą ir tvirtus raumens. Tai esti taip 
gi labai gera sutvirtinimui dirgsnių, 
pagerinimui virškinimo ir-gi esti vie1 
nas geriausų pasaulyje kraujo ga
mintojų. Senovėje geležis būdavo 
gaminama neorganiškose formose 
kaip tai: geležies tinkturo, geležies 
acetonas ir t. p. dažnai tokia gele
žis gadindavo žmonių dantis, sustab
dydavo jų vidurių virškinimą, ne
tilpdavo kūno vidiniuose ir tokiu 
būdu iš to budavo daugiau blėdies, 
negu gero. Bet išradus naujus bu
dus pagaminimui geležies organiško
se formose —, vis\i tat tapo prašalin
ta. Nuxated Iron, pavyidžiuK yra 
maloni priimti, nepažeidžia i\ntų 
ir urnai veikia. \

į Dvi
Daugelyje ataitikiniŲ, sako miesto 

gydytojai, žmonės , kenčia metų 
eiles nežinodami padaro juos 
nuvargusiais, aptingusiais ir nie
kam netikusiais, kuomet jų tikra 
priežastis yra — stoka geležies 
kraujuje — kaip pasakyti.
Jeigu jus darysite tikrą kraujo iš- 

niicravimo kiekvieno sergančio 
žmogaus, jus gal būt labiausiai nusi
stebėsite koks didelis nuošimtis ku
riems stok a geležies ir ku
rie seriHujur'del kitų priežasčių kaip 
lik nuo stokos' geležies. Tame mo
mente kaip lik geležį gauna daug 
pavojingų symptomų pranyksta. Be 
geležies kraujas tuojaus žudo spėką, 
negali permainyti maistą į gyvą me
džiagą ir todėl, ką jųs\nevalgysit, ne
pagelbės nieko; jus negausite spė
kos iš jo. Jūsų maistas pereina per 
systemą kaip komas per malūno vo
lus kurie negali sumalti. Kaipo 
sėkmės to be geležies kraujo — 
davimas nervų, žmonės abelnai 
sidaro silpni, nervingi ir suiro 
galų gale įsivysto į visokias Ii 
Vienas perdaug plonas;
įerdaug riebus; kiti yra taip silpni, 
tad vos tik gali paeiti; kiti mano, 
tad jie turi dispepsiją, inkstų ar 
cepenų nedateklius; kili negali mie
goti naktį; kiti yra mieguisti ir pa
vargę visą dieną; kiti neramus ir nėr 
vingi; kiti sublogę ir bekraujai, bet 
visi yra fiziškai silpni ir neveiklus. 
Tokiuose atsitikimuose labiau negu 
žiopla imti stimuliuojančių gyduo
lių ar kiblių žolių, kurios ant va
landėlės sitauZThs jūsų spėką, bet 
gal būt "reikės už tai vėliau atkentė
ti kita liga, nėra skirtumo kas jums 
ką sakytų, jei jus nesat stiprus ir 
nesijaučiate gerai, jus esat skolin
gas pats sau daryme sekančio bandy-

pa-
ba- 
pa- 
kol 

igas. 
kitas yra

Išdirbėjų pastaba: Nuxatcd' gele
žis, augščiau aprašytoji, nėra tai ko
kia slaptybės gyduolė, priešinga) jį 
yra labai gerai žinoma visur kiek
vienam vaistininkui. Nepanašiai se
novės neorganiškoms geležies drus
koms, ši yra lengvai kimo tarpinama 
nepažeidžia dantų, nepadaro jų tam
siais, nė neapsunkina vidurių. Išdir
bsiąs užtikrina pasekmingas ir tik
rai patenkinančias pasekmes kiek
vienam pirkėjui, kitoniškai — pini
gai bus sugrąžinama. Tai padaryti 
privalu kiekvieno gero vaistininko.

Chicago

TAISOME RADIATORIUS
Pirma lietuvių šapa, kur taisoma automobilių 

radiatoriai, tankai ir fenderiai — Mus darbas už- 
anėdina visus. — Iš apięlinkių kreipkitės laiš- 
ais. .
OGDEN PARK AUTO REPAIR 

SHOP
6308 So. Racine Avė.,

Telephone Wentworth 1598.

Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—5 
Utarninkais, Ketvcrgais

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte,

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina Ir Wood Sta.

UST KiDS Hu Capital Totalod Be. Bv Ad Carter
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kuopom sekamustro apskr.
kandidatus :\į prežidentus J. T 
Bftltrušhitiėne\ Plttšburgh, Pa. 

 

į iždininkus K.\Varašius, Pitts- 
burgh, Pa., Į dhktatą kvotėjąA. 
L Gnučiunaš) Chicdgo, ftl., i 
Kasos globėjus J.M. Danielius, 
Brooklyių N.Y. M.A. Raginskas, 
Plymopfh, Pa.

6)Suvažiavimas išreiškė pagei 
davimą, kad kuri-nors S.L.A. 
11 apskr. kuopa paduotų bust
inam seimui inešlmą, kad bile 
narys Pildomosios Tarybos, iš
buvęs du terminu centro valdy
boje, dauginus negali kandida
tuoti.

suvažiavimą ntitarta laikyti Ci
cero, III. Suvažiavimą uždare 
pirm. A.L.Graičiunas 6:30 v. v.

šis slivažiavįmas, buvo vie
nas iš pavizdingiausiu II apsk. 
suvažiavimų. Visi pakelti klausi
mai, buvo svarstomi rimtai, be 
jokiu užs įkarščiu vi m u. Suva-

legatai išreiškė didelį neužsiga- 
nėdinimo dabartine org. “Tėvy
nės” pakraipa, ir visi pasižadė
jo vesti neatlaidžią kavą per sa
vo kuopas, kad pašalinus iš su
sivienijimo politiką.

Spaudos komisija:
P.J. Petronis. 

P. Kiškius.
v J.Izbickas.

Teise už vieną žmogžudy
stę, prisipažino dviejose.

AdVokatas Moran sunkiai dir 
bo, kad prilydžius nekaltumų 
kaltitiamo žmogžudystėj Frank 
Zagaiv ir beveik jam tai buvo 
pasisekę, kuomet pats kaltina
masis Zagar prieš advokato pa
tarimą panorėjo liudyti ir viską 
sugadino.

bino visą teismą atvirai prisipa
žindamas, kad jis netik nušovė 
Polidaris Serdakisy ir sužeidė 
Spiris Kalzouros, kaip kaltina
ma, bet pusę valandos prieš tai 
jis nušovė ir kitą žmogų, Paul 
Palipo. Visus jis nušovęs todėl, 
kad jie neganėtinai greitai iš
kėlė rankas, kad jis bandė juos 
įpiplėšti.

Jo advokatas bandė jį patei- 
cihti beprotyste, bet ekspertai 
pripažino,kad jis yra sveiko pro 
to. Jis pats irgi sako, kad 
bepročiu yra tik tai, kuris bail
io Ji beprotiškai išteisinti.

Pabėgo 7 vaikai.

WHbtir Lanc pasiėmė tėvo au
tomobilių, pasikvietė dar kilus 
vaikus ir išvažiavo nežinoma 
kur. Jų dar nesurandama. Visi 
jie 13ni.
Wm. Vadijesk, 14m. 2710 S. St. 
Louis Avė., pasijemė motinos 
J514O ir išvažiavo į “vakarus” 
;r daugiau nebegrįžęs.

,u T L IJJ I

Areštavo 1,500 pabastų.

Laike poros pastarųjų dienų 
policija padare medžioklę ant 
pabastų ir areštavo apie 1,500

nužiūrimų kriminalistų. Tokių
medžioklių buna tankiai ir pa
prastai areštuotuosius tuojaus 
paleidžia. . Bet kad dabar buvo 
gegužinė šventė, tad Idipitalistų 
laikraščiai pasinaudodami tuo, 
su didžiausiu triukšmu paskel
bė, kad areštuotiji yra “raudo
naisiais” ir tik jau pabaigoj il
giausių straipsnių paaiškino, 
kad tai yra ir kriminalistai.

Sustabdė gatvių taisymą.
Augščiausioji teismo nuosp- 

prendžiu liko sustabdytas dar
bas prie taisymo gatvių, ku
rioms buvo manyta išleisti dau 
ginu kaip 5,000,000. Teismas 
nusprendė, kad miesto tary
bos patvarkymai esą nepakan-. 
kami ir visiškai neapibudinan- 
tįs nutartųjų taisymų.

Apkaltno 4 pelnagaudas.

Grand Jury pelnyčio] inešė 
24 apkaltinomis prieš 1 cukraus 
ir maisto pelnagaudas. Jie kai-1 
linami tame, kad ant niekurių 1 
dalykų jie ėmė pelno net pif 100 i 
iuioš. ir daugiau.- Daugiausia 
jie pelnėsi ant bulvių.
Prasikaltėliai ir prasikaltėlės.

Teisėjas Houston vakar įias- > 
kelbė iš 362 merginų, Cook pa
vieto kriminalių ir municipa- 
lių teismų laike pastarųjų 6^ 
mėnesių atiduotų prležiuron 
pfobacijos teismo, buvo 
163 tarnaitės, 57 amatninkės, 
41 klerkas, 'M patąrnau to j os, 7 j 
siuvėjos, 8 profesionalės mote-1 
rįs, 8 aktorės, 2 modeliai ir lt.1 
Teisėjas sako, kad tarnaitės dau' 
giau prasižengia už kitas la
biau išlavintas darbtftlnkes lo
dei, kad jų uždarbis yra daug ' 
žemesnis ir jų darbas yrttUabai ; 
monotoniškas Tas jas ir stu
mia j prasižengimų kelią

Vyrif prasižengėlių yra dau
giau. Tuo pačiu laiku, kada , 
tik 362 moteris atiduota proba* J 
cijai, vyrų probacijai atiduota 
net 1,500. Jų tarpe 130 buvo 
klerkai, 131 šoferis, 71 vežėjas,

Galvckarių kompanija skun
džiasi. Ji skundžiasi, kad yra 
parlindusi skolon iki ausų, kad 
ji toliau nebėgai laikylies, kad 
ji daugiau nebegauna paskolos 
ir nebegali padaryti jokių pa
gerinimų. Ji todėl reikalauja, 
kad public Utilities kommisija 
vėl leistų pakelti karterių kai
ną, nes kitaip ji turėsianti ban- 
krutyti. O kur nuėjo dabarti
nis karterių pakėlimas ir delei 
to padidėjęs pelnas. — Ugi iš
mokėjimui šerininkams didelių 
dividendų.

Bet kada miestas siūlosi pa
imti gatvekarius į savo rankas, 
užmokėti už juos teisingą kai
ną ir prisiimti visas skolas — 
gatvekarių kompanija piestu 
prieš tai stoja. Ji bankrutija 
kada reikia aptūpti pasažierius 
ir neduoti gero patarnavimo, 
bet šiaip ji semiasi didelių pel
nų ir moka šerininkams 
liūs dividendus.

ERA spauda 
erą naudą nešą.

Gera spauda yra brandi, 
bet naudingesne ir 
pigesnė už prastą. t

«' Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

bartenderiai ir lt.

Gatvekarių kompanija skun
džiasi. Lietingas menuo.

O O mes spausdiname 
viską, kas JLik galima 
spausdinti.

balandžio mėn. 21 
dieną buvo lietinga ar snigo. 
Tokio lietingo balaildžio nebu
vo per 50 melų.

Laiškai iš Lietuvos Naujienų 
ofise.

Andrikonis J.
Ačiui AL. (2 laiškai)

Barcevičia,
Gribus Tony,

Puirius G., 
Petrenas J, 
Songaila J.

Šidlauskas J.,
Tumėnas P.,
Juodis T.,
Kniukšta S. (2 laiškai),

dide-

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, 1LL

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, D E L 
SVAIGIMO, DEL

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- • 
sis pasaulyje 
valytojas 
j aknų ir 
skilvio.

IVĘR Pilis.

rADTErt SVAIGIMO, DE
WITTLE UŽKIETĖJIMO

DEL ABELNOS

WU

Svicsą Ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, ffl.

Reikalaukit tikrojo C^RT G?n?iI5o?ųN

kuriems chicagiečiams; dėl ne
gero adreso, paštas adresatų 
nesiranda. Kam tie, laiškai pri
klauso, tegul todėl kreipiasi 
į vyriausi j į paštą, Clark ir 
Adams gv. Reikia klausti prie 
“Advertised Window” (lobėj 
nuo Adams g-vės), pasakant lai 
ško numeri: c

Pavardė ir vardas:

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau 
Ine.

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

Mikalauskis A.,
Vitkauskis A.,Nusižudė aktorė.

Mrs. Mario n Willianis, 
re ir šokike Grden Mill 
dens, parėjusi iš kavinės 
4878 Magnolia Avė. at
gazą ir nusižudė. Ant veidro
džio dažymo paišeliu buvo už
rašiusi: “Brangi motina, dabar 
man gera”.

franciškusTkesrIuskis 
mirė Gegužės 1 d., 1920 sulaukęs 34 
metų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, Vai
nutą miestelio. Paliko dideliame nu
budime moterį Agotą, sūnų ir dvi duk
teris. Laidotuvės bus seredoj, geg. 5 
8 vai. ryte iš namų 3042 l/owe Avė.

Giminės ir pažįstami prašome atsi
lankyti j šermenis ir dalyvauti laido- 
tuvęse.K —Agota Itesrauskiene.

Gar
inamo Žilinskas J. V. 511 — Baranaū is Albertas

512 — Barinauskis Stanislavais
513 — Baron J.
511 — Bartkevičius Mikolas
515 — Bal tuška Josef
536 — Brajene (Bražienė? Jule

No

Nepristatyti laiškai.

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER

501 — Abraoovičius Antonas
501 — Aksanait Teofil
507 — Ambrasas Astone 
510,— Bagdonci A.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos kaį-

International, cpt,
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NAUJIENOS, Chiearde, I1L
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Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
■ ■ I ■ ! .U«»l _■■_!■_'g'■l!H l . I . U««nttL"gJB"3'

VYRŲ

Draugijų pranešimu* apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai lš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
l’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojau* 
numeryj.

REIKIA moters popi eroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,.
1405 W. 21 SU Chicago.

REIKIA Sausage Stufferių ir 
linkerių.

HETZEL & CO., 
1743 Larrabee Street.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Jefferson 
1917 m. labai gerame padėjime; ma
žai naudotas, geras kaip naujas. Par
duosiu pigiai už geriausią pasiūlymą. 
Galima matyti adresu:
1543 W. 46th St.. Phone Yards 7125

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

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

Valdyba 1920 metam*:

REIKIA
— Cicero. — Naujienų stotis persike
lia i naują vietą, sykiu su V. Shileikos 
spaustuve j Pociaus namą, 4932 W. 
14th St. Kurie pirkdavote pavienius 
Naujienų numerius, malonėkite ateiti 
po nauju antrašu.

A. Rudinskas,
“Naujienų” agentas

Duonkepyklai Darbininkų.
Gera mokestis. Nedaliomis ir 
Šventomis dienomis nedirbama 

HARMONY CAFETERIA
27 West Randolpb St.

REIKALINGAS geras 11- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

Kensington. — LMPS. 67 kp. mėne
sinis susirinkimas jvyks utaminke, 
Aušros kambariuose 10900, M ich i gan 
Avė. 7:30 vai, vak.>Yisos narės ma
lonėkite atsilankyti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Sekr. širvinskienė.

Burnside. — LDLD. susirinkimas 
jvyks utaminke gegužės 4 d. J. Mar
cinkevičiaus svetainėj 1036 E. 93 St., 
7:30 vai. vak. Visi draugai malonėki
te pribūti 
reikalų.

laiku, nes turėsime daug 
—Sekretorius.

Janitorių Vyry ir MoterųLietuvių
Pa*. Kliubas nedėlioj. geg. 9 d., 7 v. v. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. stato 
scenoje Br. Vargšo trijų veiksmų dra
mą “žmonės” Inžanga 35, 50 ir 75c. 
Po teatro šokiai. Muzika Sarpaliaus. 
Pusė pelno skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondan. — Komitetas

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 

lengvam darbui dirbyklos dar
bui prie drill pressų, benčiaus ir 
inspekcijas. Patyrimo nerei
kia. Mes išmokysime jus. Sam
dos ofisas atidaras Panedėliais, 
Semtomis ir Pėtnvčiomis iki 8 
va. vak. Subatomis iki 3:30 v.v.

Kreipties:
311 West Austin Avė.

VYRŲ REIKIA
Nuolat darbas*

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt. 
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.

r." ■■'H.!..' .L 1!^ "r

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, nntrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

NAMALžEMfi

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimu: našlės, 

be vaikų, arba merginos, nuo 30 iki 
37 metų amžiaus, aš esu 35 metų am
žiaus, našlys, be vaikų; rašykit laišką 
ir įdėkit savo fotografija; duosiu at
sakymą kiekvienai ir fotografija grą
žysiu atgal.
2844 W. 40 St.,

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
Abelnam darbui Kepykloje. 

Patvrimo nereikia. Gera mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties:
1107 West Congress St.

Chicago, III. RANKOMIS SIUVĖJŲ

PAJIEŠKAU Izidoriaus Bartkaus, 
girdėjau, ka<i jisai gyvena Ch.CAaro, no 
rėčiau susieiti. Paeina iš Raseinių ap
skričio, Kražių parap., Vienkiemio Ka
pris. Jei kas žinote jo adresą, malonė
kit man pranešti.

A. VAŠKELIS, 
2246 So. Leavit St. Chicago, UI.

■

Keikia patyrusių finišerkų 
prie apsiaustų siuvimo, taipgi 
Mergaičių ir Moterių mokinties 
darbo finishing. Gera mokes
tis laike mokinimosi.

PAJIEŠKAU savo švogerio Jono 
Sabučio, Raseinių apskr., Viduklės vai 
ščiaus, Jukainių kaimo. Gavau svar
bų laišką nuo jo moters. Malonės u- 
mai atsišaukti. 1

ONA APŲ£!KĖ 
843 W. 331 St., Chicago. III.

Hart Schaffner
& Marx

4512-4540 W. 22nd St.

PAJIEŠKAU Juozo Slumbo nesenai 
sugrįžęs iš armijos; jis rasė man laiš
ką, bet nepadavė tikro antrašo. Mel
džiu atsiliepti adresu:

ANDRIUS SLUMBA
332 N. Michigan Avė.

Marine Firemen and Oilers 
Union Hali

Chicago, UI.

REIKIA 10 patyrusių mote
riškų sortavimui skudurų. Nuo
lat darbas; $25 j savaitę.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

PAJIEŠKAU Pranciškaus Daulio, 
Plungės parapijos gyveno Chicago, 111. 
ir buk susižeidęs šapo j ir miręs 1914 
m. ar 1913 m. Kas žinote apie jo miri
mą arba pakavojimą meldžiu man pra
nešti; yra «vt»tbus reikalas.

I.EON NOREIKA
212.) W. 24 St.‘ Chicigo, 111.

Phone Canal 13)4

REIKIA Mergaičių, kurios ga 
Ii siūti mokinimuisi plaukų dar 
bo. Augščiausi mokestis laike 
mokinimosi.
WESTEHN IIAIR GOODS CO.

209 S. State St., Rm. 1008

PAJIEŠKAU savo brolio Vitoldo 
žebemo, kuris gyveno Chicagoje. Pa
eina iš Šiaulių miesto, Kauno rėd.

ELENA ŽEBERNAITĖ, 
Kauno rėd., Šiaulių miestas, Dvaro 
gatvė, savo namai. Lietuva.

RASTA-PAMESTA
PAMESTA krepšelis su žiedu, žie

dai labai brangus man, bet mažai ver
tės radėjui. Pamečiau, Klein Bros. 
Krautuvėje, subatoj, gegužės 1, tarpe 
5 — 6 vai. vakare. Kas radote, malo
nėkite sugražinti į Klein Bros, ofisą. 
20th and Canalport Avė. 3 fl.office. 
Gaus dovanu'

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
LENGVIAM DIRBYKLOS DARBUI; 
$16 į SAVAITE PRADŽIAI; GALI 
UŽDIRBTI NUO $20 IKI $30 KADA 
PATYRUSIOS, BONUS MOKAMA už 
STROPUMĄ. NUOŲAT DARBAS. 
KREIPTIES TUOJ

OLSON RUG CO., 
1308 WEST MONROE ST.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

WEST SIDfiS DIRBYKLAI

REIKIA mergaičių virš 16 me
tų Lengvas ir švarus mašinų ar-/ 
ba benčiaus darbas. Geriausi 
mokestis.
ILLINOIS MINIATURE LAMP 

DIVISION
2243 W. Harrison St.

MERGAIČIŲ
16 metų ir senesnių lengviam 
toiletinio muilo dept. darbui 
ir dėžių dirbykloje.
Mokėsime 30c į valandą ir 
bonus laike mokinimosi.
Valandos 8 ryto iki 4:30 po 
pietų. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios dirbti.

ALLAN B. WRISLEY CO.,
925 So. Wells St.

REIKIA moterų arba merginų. 
Trumpos valandos, lengvas darbas, 
patyrimas nereikalingas, pusė dienos 
subatoj. $16 i savaitę pradžiai.
6957 Wentworth Avė.'kampas 70 gat.

REIKIA 10 patyrusių moteriškų sor 
tavimui skudurų; gera mokestis, nuo
lat darbas. Kreipties.

1403 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ "

RUBSIUVYKLAI DARBININKŲ
Geriausiam panaudojimui savo pa

tyrimo,1 pasirinkite šiuos darbus.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
Finisherių 
Basting pullerių 
Ali around operatorių 
mergaičių dėl triminimo sleeve 

linings

KELNIŲ SIUVYKLAI
Machine Operators
Button Felerių (Arbetter)
Floor mergaičių

The Hotise off 
Kuppeiniheimer 
Polk St. ir Karlov Avenue.

(Arti. Cravvford Avė)

REIKIA darbininkų prie Great 
Northern and Soo Line gelžkelio. 
Kompanijos Sekcijoje ir prie extra 
gengės darb.ų. Mokestis $4.40 j dieną. 
Laikas ir pusė už viršlaikį Važinėji
mosi veltui suteikiama. Minnesota, 
North Dakota ir Montana. Del Infor
macijų kreipties j

FEDERS BROS.
24 $o. Canal St., ' Chicago, UI.

PARSIDUODA bučernė ir groserne. 
Gera vieta, lietuvių ir lenkų apgyven
ta. Parduosiu pigiai. Už teisingą pa
siūlymą., Turi būti parduota greitai 
— savininkas eina į kitą bizni

4555 So. kaulina St.
PARDAVIMUI kepykla (ba- 

kery), parduosim sykiu su na
mu ir visais įtaisymais.

2315 So. Leavitt St.

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

REIKIA porterio į departamentinę 
sankrovą. Nuolat darbas ir gera 
mokestis.

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

PAR.SIDUODA pigiai naujas ice 
box ir du beveik nauji pečiai. Vienas 
yra ant gaso ir anglių, antras žiemi- 

s kietoms ir minkštomsnis tinkamas 
anglims.

4523
J. ŠIMKUS
So. Sawyer Avė

REIKIA
LATHE IR PLANER HANDS

Yra pastovių darbų mašinis
tams, lathe ir planer darbinin
kams ir mašinų pagelbininkams; 
laikas ir pusė virš 8 vai. darbo 
geros darbo ir gyvenimo sąly
gos. Kreipties.

208 So. La Šalie St.
Room 1310
8 vai. r. iki 5 vai. vak.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

PARDAVIMUI DU VISAI nauji / 
namai naujoj Lietuvių sėdyboje, prie 
So. Washtenaw ir 43rd St. Vieno aug- 
ščio medinis su sąkrova už $3500 ir 
kitas 2 augščių muro namas su są
krova už $15000. Keturi metai atgal 
pabudavojimas jų kainavo $18,000, 
šiandie jų pabudavojimas apsieitų 
$30,000. Parsiduoda atskirai arba krū
voje už $18,000. Kreipties į savininką.

LOUIS EBEL, 
2659 W. 43rd Street.

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis Pi. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milvvaukee Av.

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

LIET. MOTERŲ D-JOS AP6VIETA 
Valdyba 1920 m.

Panedėlis, gegužSsff d., 1920

DRAUGIJOS
DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 

Valdyba 1920 metama:

Pjrmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė.

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

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

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St. 

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė,
2252 West 22 St.

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 Węst 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Waljace St.

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

Kasos globėja, J. Miklo§iene, 
3309 So. Union Avė.

EXTRA BARGENAI.
Naujas 4 metų senumo, 2jų augščių 

muro namas, 2 pag. po 6 kamb. su 
elektros šviesa ir gražiais muro por- 
Čiais. AugŠtas cimentuotas beismen- 
tas su plovykloms. Namas randasi 
3527 S. Lovve Avė., Prekė $8200. In- 
moketi $100; likusius pagal pirkėjo 
norą.

Naujas 2jų augštų muro namas, su 
augŠtu cimentiniu beismentu, 2 pag. 
5 ir 6 kamb. Intaisytas aržuolo me
džio elektros šviesos, maudynės ir ki
ti pagerinimai. Prekė tik $6750. In- 
mokėti $1000, likusius kaip renda 
Namas randasi 3609 S Ix>we Avė.

2 namai vienas muro su beismen
tu, 4 pag. po 4 kamb su visais ge
rais įtaisymais.. Antras medžio 2 
pag. po 7 kambarius su maudynė
mis ir kitais įtaisymais. Lotas 50 x 
130 Rendos per abudu $75 į mėnesį. 
Prekė tik $5200, Inmokėti .$1000, ki
tus kaip renda.

3-jų lubų augščio mūrinis namas, su 
cimentuotu beismentu, 8 pag. po 5 ir 
4 kamb. su maudynėmis ir kitais į- 
taisais. Rendos neša $120 į mėnesį. 
Prekė tik 11500. Inmokėti $4000, li
kusius kaip renda. Namas randasi 
3218 So. Wallace St.

2-jų augštų muro ir medžio namas, 
1 pag. po 6 kamb. 2 pag. po 4 kamb. 
Prekė tik $2800. Namas randasi 
922 W. 34th Place.

2-jų lubų augščio medžio namas 2 
pag. po 4 kamb. Su maudynėmis ir 
kitais įtaisymais. Prekė $2300. In- 
mokėti $500. likusius po $25.00.į me
nesį. Namas randasi 3433 South 
Wallace.

MICHAEL J. KIRAS 
3381 So. Halsted St., Chicago. III.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington,Ill. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. AVentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St., Roseland, III.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

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

Vice-pirmininkas, J. Ragauskiš,
4435 So AVood St.

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

Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St. 

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGI L- 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, 111. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, III. 

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

Box 681, Mehose Park, 111. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

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

Box 842, Melrose Park, 111.
2. Kasos globėjas Petras Aperbvičia,

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

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

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

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nj kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame 5vet., 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

Bcni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nutar. rast.,
2351 Custcr St.

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 501h Ct., Cicero, III.

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

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonogiaphas, kaip 
naujas, 
už $42.
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daikt. 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

vertas $155 
Gvarantuotas

D.

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

SOUTH SIDE
Jeigu tuoj bus perkama, savininkas 

paaukuos 2 pagyvenimų 6 ir 7 kamb. 
medinį namą, gerame stovyje yra ga- 
zas„ vanos, skalbimui prietaisai. 
Kreipkitės 2 augštis 

4539 Einerald Avė

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metam*

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APšVIEOS DRAUGYSTĖS ’

Valdyba 1920 m. ‘

STORAGE,
2810 W. Harriąon St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatiflf 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1£22 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA Pigiai Farma. 80 a- 
kerių žemės su budinkais, nauja stuba 
7 ruimai; 50 akerių dirbamos, 20 yra 
apsėta rugiais; 30 suarta dėl pavarto 
javų sėjimo; visa apgyventa; 4 m. šo
nas; 1 mailė nuo miesto, kame randa
si Lietuvių bažnyčia vaikų mokykla ir 
gelžkelio stotis; noriu parduoti greitai 
ir pigiai; tik $2,500; norinti atsišauki
te.

CHAS. JAUTKUS
P. O. Box 52, . Irons, Mich.

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617 \Vinchester Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus, 
1639 Girard St.

Vice-Pirm., F. Juozapavičia.
1547 N. Wood St.

Iždininkas, J. Degutis, 
2228 Carver St.

Fin. rašt., V. Briedis.
1049 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

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

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

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, 111. 

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

835 N. Taylor Avė., Oak Park, 1)1. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

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

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

. Valdyba 1920^metams.

REIKIA
Vyrų darbui Sarap iron 
yarde.
$35 į sąvaitę.

711 West 15th Place.

RIEKIA pagelbininkų vyrų 
darbams prie cashing, grinding 
ir trucking dirbykloje, 

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshal Blvd.

REIKIA Vyrų darbui prie cinavimo 
ir abelniems cinavimo darbams. Nuo
lat darbas ir gera mokestis.

Kreipties
NATIONAL STAMPING & 

ELECTRIC W0RKS 
424 So. Clinton St.

REIKIA
MEDŽIO DARBININKŲ 

Prie vežimų.
Kreipties:

BRADLEY — BURR CO., 
128 N. Campbell Avė., Chicago.

REIKIA
Operatorių prie rankinių Screw maši
nų ir drill presų.
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC W0RKS
424 So. Clinton St

REIKIA Truckmenų ir leiborių vy
rų darbui viduje warehouseje. Nuolat 
darbas ir gera mokestis. Kreipties į 
Stųrt. Fourtb. ,

GUMBUfrSKI BROS.
% UnionSte Lumb*r SU.

TfiMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovlnių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly
čiai mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, valgomamjam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kau
rai, viktrola pastatoma lempa — var
toti tik keturius mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaite — labai pigiai.

1511 So. Kedzio Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakami ii.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mol3«*n,'š- 
kirusių trini šmotų parloio rakandų

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

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $89, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Furn. Storage. 

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

PARDAVIMUI naminiai ra
kandai; geras frontinis pečius, 
pora lovų, ir kitkas. Parsiduo
da pigiai. Kreipties:

3»4d S; Wallacfe St.
2 lubos fronte.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose inaši 
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras PauzOlis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace St.

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

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

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

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

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

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

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 West 14th Place. 

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

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

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

Kasos globėjai: 
Petras Venckus Ir Petras Vertelis.

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

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. T0WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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

VALENTINE .DRESMAKJNG 
COLLEGES

6205 S, Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wella 8t.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė, >

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

8838 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1831 So. Avere Av, 
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasierius,

8959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienj kiekvieno mėne sio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

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

'Savo susirinkimus draugija laiko 
kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališias, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.
LIET. DARBINInIšŲ DRAUGIJOS 

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metama.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Ganuent Designing
Suite 323 74 W. Wa*hington Street

Mikinajua dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus

“ameri^

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvil 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir 
klybos teisiu, Suv. Valst. istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li arašy s .
iki 4 vai. po pietų. Vakarai* nuo I 

MokiTumo valandos: nuo f ryt* 
Iki 10 valandai.
J106 SO HALSTED ST. CHICAGO

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

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

G. šarkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St.t 

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

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

J. B. Zitra, pirmininkas,
1919 'So. Union Avė.

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

L. Asbmanta, nut. rastininkas,
810 W. 19 St.

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

M. Yainilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė. 

D. Sbemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarą, 7:30 vai, vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metam*.

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

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

12039 Union Avė.
J. Gruzdls, ižd., 722 W. 120 St.
J, RiepŠas, iždo glob.,

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, iždo gi.,

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

• u,-/ . So,. Halsted St
P. Laukis, wmrš.-durinJnKa.s, 

12143 Gfeen St.

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

D. Žutautas, Pirm.. 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm., 
, M 2053 Bingham St.
J. Kalame, Nutar. Rašt.,

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

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

2121 N. Western Avė.
StfsULutoiii atsįbuna pirmą efera- 

dą kievųieno mėnesio Liuosyb&t 
svetainėje, 1822 Wabaasia Avė.




