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Lenku plėšiku dar
bei Seinuose

* ‘ h

Per keturias dienas
plėšė miestą

Jungtinių Valstijų laivai 
juodojoj juroj

LENKŲ PLĖŠIKŲ DARBAI .
SEINUOSE.

Per keturias dienas plėšė mies
telį ir terrorizavo gyventojus.

Lietuvių-Lenkų Fronte

<>oon-

t

•Hfsu

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Sept. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvių=Lenkų tąry= 
bos Kalvarijoj

Grūmoja Lietuvai
Grūmoja Lietuvai — karu.

WASHINGTON, rūgs. 22.
Lietuvos Atstovybė Ahierikoje

karu
viešą pareiškimų, kuriuo jis 
stipriai smerkia šitų legislatu- 
ros žygį Hughes sako;

^Pašalinimas socialistų as- 
semblymenų yna netikėto pas-

k ibicgrainą iš Kauno, išsiųstų vaigimo aktas. Tai yra žiaurus 
rugsėjo 19-tą dienų. [Aplinkte-( paniekinimas šips šalies įstaigų.

dar 
kad 

nariai

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ABEJOJAMA DEL RUSŲ-LEN- 
KŲ TAIKOS RYGOJE.

Atidarymą konferencijos sekė 
Į žinios apie naują Rusų ofensy- 

vą.

LON DONAS, rūgs. 22. — 
Ustiivos legacija čionai pas- | 
kelbė oficialinį raportą apie ■ 
lenkų kareivių surengtus pog
romus Seinuose, netoli Lietu
vos-įlenki jos pasienio. i . ,

Raporte sakoma, kad Mtas j Vlsalu’ 1)on Ve-
siautimas tęsėsi per keturias 
dienas, kuriuo metu buvo iš- , # ■ ---- -
plėšta dvidešimt penkios krau-1‘ilHlnrant Husų-LenkŲ 
tuvės ir šimtas penkiasdešimts !,alkos konferencijos posėdį bu- 

vo tokia: “Taika be pergalės.” 
“Sovietų valdžios siekinys 

bėgiu pastarųjų trijų metų bu
vo: teisinga ir patverianti tai
ka” pažymėjo jisai.

Ja n Dombski, vyriausia Len- 
j kijos pasiuntinys, išrūdydamas 
Lenkijos tikslus, taipjau pasa
kė, kad ir ji norinti teisingos 
taikos. Vis dėlto, jis padarė tū
lo abejojimo rusams, kuomet 
reikšdamas dėjkingumo Latvių 
valdžiai, priėmusiai <Ielegatus, 
pasakė:

“Koks nebūtų, šitos konfe
rencijos davinys, Laivių drau
gingumo mes neužmiršime.” 

Šita neaiški pastaba yra da
vinys gautų iš Varšavos žinių, 
kad šiauriniame fronte Rusijos 
raudonoji armija pradėjusi 
naujų puolimų.
Visa priklauso nuo militarinės 

padėties.
Taikos konferencijos darbuo

tė daugiausia priklausys nuo 
militarinės padėties fronte. Nė
ra abejonės, kad Maskva 
taikos. Bet ji, matyt, yra 
kinus, jogei artymiausias 
kai atsiekti kelias yra —

RYGA, rūgs: 22. [Rašo Chi-

' dailioji sovietų delegacijos pi r-Į 
mininko, Adolfo Joffe, kalbos I

prįvačių butų. Btto, dvidešimt 
penkios moters išgėdinta ir tū
las skaičius vyrų bjauriai su
mušta.

Pamaldų metu lenkų karei
viai įsiveržė vietos žydų sina- ' 
gogon ir visiems jon susirin- ' 
kusiems žmonėms, kartu ir ra
binui suplėšė visus drabužius.

Raporte pažymima, kad nuo
stolių yra pradaryta už du mi- 
lionu markių.

True translation filed v.’ith the post- 
niaster at Chicago, III., Sept. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ LAI
VAI JUODOJOJ JUROJ.

Sergsti Vrangeliui siunčiamas 
prekes.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
23.— Talkininkų laivynai, esan
tis Juodojoj juroj, jų tarpe ir 
Jungtinių Valstijų torpedinin- 
kai, manoma, turi pakanka
mai jėgos, kad apgynus pirkly- 
binius laivus nuo bolševikų 
skraiduolių, kurie nūdien kon
troliuoja Azovo jurą.

Nikolaeve bolševikai skubo
tai taiso skraiduolį Aleksiejevą, 
o kartu ir dvi submarini, ku
rios tapo atvežtos iš Petrogra-

NUŠOVĖ MOTERĮ.

CHICAGO. — J*ohn Mojesky 
vakar ant vietos nušovė savo 
moterį Mary Mojesky jos brolio 
bute 3117 Normai gatvėj. Nu
šovė lodei, kad ji atsisakius 
grįžti pas jį ir du judviejų kū
dikių. šovikas suimtas.

nori 
įsiti- 

tai- 
a lit

ras įsiveržimas Lenkijon ir už
ėmimas VarŠavos.

Tasai manymas, kurio taip
jau laikosi tūli Europos bei 
Amerikos radikalai, tečiaus yra 
visiškai klaidingas. Taip bent 
sako tūli dalykų padėties sekė-

travimas Rusų armijos jėgų'ra
si ir gali paskubinti taikų. Bet 
jie taipjau pripažįsta, kad ant
rasai įsiveržimas Lenkijon tu
rėtų sunaikinti visas galimas 
progas padaryti taikų.

Pažymima, jogei užsienuose 
yra labai klaidingos nuomo
nės kai dėl. tikrojo lenkų misi
jos tikslo. Socialistų ir ūkinin
kų partijos, vadovaujamos Da- 
šinskio ir Vitos’o, tikrai nori 
taikos. Juk tik dėlto pačiame 
kritingiausiame Lenkijai mo
mente jodvi pasiėmė valdžios 
vairų. Gali būt, kad, bolševikų 
žvilgsniu, Leono Trockio grū
mojimai ir turi pamato, 
tent, kad po to, 
įsigijo pergaliu,
socialistų valdžia turėjo 
lenkti Dmowskio ir Paderevvs-

bu- 
kada lenkai 
ūkininkų ir 

nusi-

i

kio frakcijoms. Vis dėlto, po 
aštraus susikirtimo Dašinskis ir 
Vitos išlaikė savo pozicijas 
valdžioje ir Bygos konferenci- Metalo darbininkafi atsisako ap- 
jon pasiuntė tų pačių pacifisto 
Dombskio delegacijų, kuri bu
vo pasiųsta į Minsku ~ sun
kiausiomis Lenkijai valando- j 
mis.

Nurodoma, kad lenkų impe
rialistai daro visa, ką tik jie 
gali, kad pašalinus ūkininkų ir 
socialistu valdžia. Komisaro tas dirbtuves.

*■ c 1 • •Utarninkc metalo darbinin
kų unija didele didžiuma bal-

Padėtis Italijoj

leisti dirbtuves; visa Italija 
susirupinusį.

L __ Viso
je Italijoje jaučiama didelio 
susirūpinimo. Tai dėlto, kad 
metalo industrijos darbininkai 

! griežtai atsisakė apleisti užim-
soeialistu valdžią. ...............- e iTrockio grūmojimai todėl pa
deda lenkų inilitaristams už- T __  _______
i ėkti taikos šalininkus. Jeigu j'sų nutarė neapleisti dirbtuvių, 
šitie grūmojimai bus pravesti, 
jeigu dar kartą bus įsiveržta 
Lenkijon, galimas daiktas, kad 
lai prives prie Vitos-Dašins- 
kio valdžios nuvertimo opozici
jos partijomis. Bet tuo pačiu 
kartu bus galas ir taikos konfe
rencijai.

GAVO DEŠIMT METŲ KALĖ- 
JIMAN.

Bandę parduoti valdžios 
dokumentus.

TOKIO, rūgs. 23. — Du as
mens tapo nuteisti dešimčiai 
metu kalėjimo. Nuteisti kaipo 
šalies išdavikai 
bandę parduoti
labai svarbius valdžiai doku
mentus, kurie buvo pavogti iš 
laivyno stoties Jokosuke.

Sako, jiedu 
amerikiečiams

COX’O TRAUKINIS SUDUŽO.

dagi neveizint to, kad premiero 
Giolitti pasiūlymais jau buvo 
priimtas.

Darbininkai; užema naujų 
dirbtuvių.

ROMA, rūgs. 23. — Metalo 
industrijos darbininkai, kurie 

kiek laiko atgal užgriebė dirb
tuves, dar ir dabar atsisako jas 
apleisti. Prieš apleidimą dirbtu
vių ypač griežtai nusistatę Tu
rino ii Florencijos darbininkai.

Dirbtuves apleisti atsisakoma 
neveizint to fakto, kad ir viena 
ir kita ginčijamoji pusė 
samdytojai ir darbininkai — 
priėmė premiero Giolitti taiky
mosi pienų.

Maža to. Giornale I’Italia 
gautomis žiniomis, Turino dar
bininkai dar tris dirbtuves už
ėmę.

Padėtis esanti labai įtemp
ta.

Keli žmonės sužeista.

PHOENIX, Ariz., rūgs. 23.— 
Čia gautomis žiniomis vakar, 
apie ketvirtų valandų po pietų, 
sudužo specialis' demokratų 
kandidato į prezidentus, Cox’o, 
traukinis. Nelaimė atsitiko vie
nų mylių atstu nuo Peoria 
miestelio ir apie šešioliką my
liu atstu nuo Phonix’o. v

Demokratų partijos kandida
tas ir jo draugai tečiaus liko ne
sužeisti. Pavojingai sužeista tik 
lokomotivo inžinierius ir keli 
kiti žmonės.

Nelaimės priežastis — nut
rukusi geležinkelio šėnis.

Nelaimės metu trįs Cox*o 
traukinio vagonai nupuolę nuc 
šėnų ir įvirtų -grabeli.

“SUSIPRATO.”
Lovvdeno komisija nepasiskubi
na Išpildyti kompanijų reika- 

lavfjmus.
SPRINGFIELD, III., rūgs. 22. 

—Public Utilities komisija ati-

Javinius, kad butų leista padi
dinti jų dirbinių — gaso, elek
tros, ete — kainos. Kompanija '

Anglijai grumoja 
didelis streikas

Angliakasiai rengiasi 
darbą.

mest

■LONDONAS, rūgs.
Anglija laukia naujo 
streiko. Angliakasių federacijos 
konferencija tapo painfor
muota, kad vestosios su valdžia 
tarybos nepavyko. Pati konfe
rencija tuo klausimu tečiaus 
nieko aiškaus nenutarė.

Yra žinių, kad Skotlandi jos, 
pietų Valijos, Northumberlan- 
do, Durhamo ir Cumberlando 
angliakasiai griežtai nusistatę 
už streikų. Vis dėlto, reiškiama 
vilties, kad nuosakusai anglia
kasių elementas galų gale lai
mės ir streiko nebus.

didelio

Premieras Lloyd George bu
vo sušaukęs nepaprastų minis- 
terių kabineto posėdį. Vaikšto 
gandų, kad jeigu angliakasiai 
vis dar spiesis, tai sekamais rin
kimais Lloyd George šitų klau
simų padarys rinkinių kampa
nijos obalsiu — prieš anglia-

Geležinkeliečiai nori tarpinin
kauti.

LONDONAS, rūgs. 23. — Po 
ilgų ginčų geležinkeliečių dele
gacija nutarė daryti reikiamo 

) spaudimo tikslu išvengti/anglia
kasių streiko.

Sakoma, kad trigubam (dar
bininkų) susivienijimui bus pa- 

' siūlyta dar kartą kreipties į 
i valdžių. Jeigu geležinkeliečių 
pasiūlymas bus atmesta, tuo
met, labai galimas daiktas, kad 
Darbo Partija stengsis padary
ti reikiamo spaudimo ir į ang
liakasius ir valdžių.

dešimties Illinois valstijos mies
tų. Dabar jos turėsiančios pa-: 
kuikti iki sausio mėn. sekamų

GAL GAUS PREZIDENTO 
VIETĄ.

Subadė peiliu neklaužadą 
sūnų.

CHICAGO. — Įpykusi, kad 
jos keturiolikos metų sūnūs, 
Louis Kanellis, nepaklausė tė
vo, motina pastvėrė peilį ir pa
leido į jį. Vaikėzas pavojingai 
sužeista.

Kanellisai, graikai, turi val
gyklą prie 2357 W. Garnd ga.t 
vės. Sužeistasai nugabenta li

goninėn. Gal pasveiksiąs.

ORAS.
Chicago j ir i apielinkės®.—• O 

ras nepastovus; gal bus lie 
taus.

Tūlas vietos laikraštis sako, 
kad tai yra ženklas, jogei ta ko
misija susiprato. Susiprato to
lei, kad praeitais balsavįniais 
Gubernatoriaus vietai kandida- ' 
‘urą laimėjo ne Lowdeno šali- 
ainkas Oglesby, o thompsonis- 
kis Sinall.

PARYŽIUS, rūgs. 23.— Bend- 
1 raine atstovų buto ir senato 
I narių susirinkime šiandie did- 
i žiuma balsų tapo paduota už 
i A. Millerandų, dabartinį Fran- 
1 cijos premjerą.

Vaikšto gandų, kad formali- 
[ niame parlamento susirinkime* 
I jis, b ne kas kitas, ir bus išrink- 
i ta busimuoju franeuzų respub
likos prezidentu.

PINIGŲ KURSAS,
i, !■■—■■■ i i

Vakar, rūgs. 22 d., užsienio pinigų 
raina, perkant įų »• mažiau kaip už j 
15,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.48
Austrijos 100 kronų ............... $0.48
Belgijos, už $1 ...........  frankų 14.75
Danų 100 kronų ..................  $13.45
Finų 100 markių ................... $3.20
Francijos, už $1 ....... frankų 14.82
Italijos, už $1 ..............  lirų 23.10
Lietuvos 100 auksinų ........... $175
Lenkų 100 markių ............... $0.45
Olandų 100 guldenų ........... $30.75
Norvegų 100 kronų ........... $13.50
Šveicarų, už $1 ........... frankų 6.18
švedų 100 kronų ............... $20.15 •'
Vokiečių 100 markių ........... $1.75 tymą.

Įsakė pradėt karinį 
lavinimąsi.

NEW YORK, rūgs. 23. — 
skaitoma Yorko valstijos guberna

torius, Alfred A. Smith, paskel
bė prokliamacijų, kuria įsako
ma pradėt militarinį lavinimą
si visiems jaunuoliams, turin
tiems 16-18 metų amžiaus. La
vinimosi vietos — mokyklos.

Lavinimąsi yra verstinas, ka
dangi kiek laiko atgal tos valsti
jos legislatura išleido tokį įsta-

I

legrama N. 16]: [Ir visa tai išrodo esant
“Rugsėjo 16 dienų prasidėjo- žiauriau, kuomet žinai,

siose Kalvarijoj derybose daly- kalbamieji legislaturos 
vavo iš lietuvių pusės Balutis, buvo išrinkti prisilaikant visų
Czarneckis ir Generolas Katche, tuo reikalu įstatymų, ir dar del- 
iš lenkų pusės pulkininkas | to, kad dabartinė 
Mackevičius ir Lukaševičius.

Pirmame posėdy lenkai iš
dėstė savo priekaištus dėl ne
utraliteto laužymo, delei nesus
tabdymo ginklų paskirtu laiku 
ir kitus, bet neparėmė jų vie
nu faktu.

Lenkai pareikalavo pasit
raukti šiapus Fecho demarkaci
jos linijos, nustatytos 1919 m. 
liepos IK dienų ir tuo bildu pa- 
liuosuoti lenkams 1919 m gruo
džio 8 dienų pripažintas žemes. 
Lietuviai atmetę priekaištus 
pasiūlė fronto paliaubas laiky
ti dabartinėse vietose, eiti svar
styti laikinosios linijos sutarti
nai, taisant neatsakančių Lietu
vos interesams nuo gruodžio 
8-tos dienos linijų.

Lenkai tečiaus pastatė ulti
matumą ligi antros valandos 
rugsėjo 18-fbš dlėrioš Atsitraukt 
ligi gruodžio aštuntos linijos ir 
gręsė karu.

Lietuva norėdama taikos su
tiko, bet jei lenkai irgi atsi
trauks ir paliks laikinai Seinus, 
Punską neutralėj žonoj.

—Eita.”

Socialistų 
Partijos konstitucija nedavė jo
kio šitokiam pašalinimui pama
to.”

Du socialistai assemblymenai 
rezignavo.

ALBANY, rūgs. 23. — Tuoj 
po to, kada valstijos legislatura 
pašalino tris socialistus assem- 
blymenus ir vėliau atsisakė ši
tą klausimą svarstyti išnaujo, 
du nepašalintieji socialistai as
semblymenai, dd. Samuel De 
Witt ir Samuel Orr, viešai pa
reiškė, kad jie rezignuoja — 
protestuodami prieš neteisėtą 
elgimąsi su trimis jų draugąis.

Nepaprastų rinkimų turbut 
nebus.

Nepaprastų rinkimų veikiau
sia nebus. Mat už šešių sąvaičių 
bus regulia.riniai rinkimai. Fki 
ta laiko reakcingieji legislatu
ros bosai i f vėl bus apsaugoti 
nuo socialistų kritikos.

Pašalintieji assemblymenai 
dar kartą statys savo kandida
tūras.

Nėra abejonės, jie ir vėl bus 
išrinkti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.,’ Sept. 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TARYBOS JAU PAIRO.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 23,*1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PRADĖJO NAUJĄ 
PUOLIKĄ ŠIAURĖJE.

Lenkų delegacija grįšta 
Varšavon.

VARŠAVA, rūgs. 22. — Lie
tuvos-Lenkijos Laikos tarybos 
pairo. Lenkų delegacija apleido 
Kalvarijų ir grįžta Varšavon.

Lietuva sutiko atitraukti sa
vo kariuomenę už maršalo Fo- 
cho linijos, bet pareikalavo, 
kad ir lenkai pasitrauktų tokia
me atstume už tos linijos, ku
rių jie Laikosi dabar, šitų reika
lavimų išpildyti lenkai atsisa
kė.

[Praeitų panedėlį buvo pas
kelbta, kad tautų lygos tarybai 
pavyko palenkti Lenkiją, idant 
ji tuč tuoj aus sutiktų sustabdy-

Sako, kad lepkų kariuomenė 
veržiasi 33 mylių fronte — 

Gardino sryty.

LONDONAS, rūgs. 22.
Oficialinis pranešimas, kuris 
vakar buvo paskelbtas Maskvo
je ir gauta čia šiandie, sako, 
kad šiauriniame fronte, Gardi
no srytyj, lenkų kariuomenė

Pranešimas pažymi, kad puo
limas eina trįsdešimts trijų myl. 
fronte. Mūšy dalyvauja didelis 
skaičius kareivių. Mušis esąs 
atkaklus, ir jis dar tebesitę
sia.

valstybių
ginčas.]

DAR APIE NEW YORKO SO
CIALISTŲ PAŠALINIMĄ.

Reakcininkų pasikėsinimas su
judino ir socialistų priešus;

Witt ir ęrr rez^havo.

DAKTARAS PASKELBĖ BA
DO STREIKĄ.

Kaltinamas dėl žmogžudybės.
MUSKEGON, rūgs. 22. — 

Paviečių kalėjimas turi vienų 
keistą kalinį. Tai Whiterall kai
melio daktarą Otis Sedgwick. 
Jisai ėmė ir paskelbė — bado 
streiką. Valdininkai turį mai
tinti jį prievarta.

NEW YORK, rūgs. 23. — 
New Yorko legislaturos reak
cininkų begėdi ilgumas sujudi
no ir pačius socialistų priešus. 
Daugelis laikraščių labai smer-' 
kia šitą savo sėbrų žingsnį. 
Nurodoma, kad šį kartą legis
latura neturėjo nė mažiausios 
priežasties, kuria romianties 
ji butų galėjus pašalinti socia
listus assemblymenus.

Ncw Yorko advokatų asocia
cijos pirmininkas, buvęs repub- 
likonų kandidatas į preziden
tus, Charles Hughes, išleido

BRIGHTON PARK.
Svarbios Prakalbos
Rengia LSS. 174 kuopa 

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

Kalbės Dr. A. M on tvidas.
Vietos ir apielinkės lie

tuviai darbininkai ir dar
bininkės kviečiami susi
rinkti kuoskaitlingiausia.

—Komitetas.



Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINAS VAISTUOS.
Rūpinsis rubiiįuvių I vietini ■.

[Ii Federuotosios Preaos]
New York. — Pildant Amal- 

gamated Clothing Workers of 
America konvencijos nutarimą, 
įgaliojantį pildomąjį komitetą 
įsteigti švietimo departamentą, 
kuris butų po priežiūra genera
linės valdybos, pildomoji tary
ba jau užbaigė sutvarkymą to 
departamento.

I. B. Salutzky, redaktorius 
darbininkų savaitraščio New 
World, tapo paskirtas generali
niu direktorių viso departamen
to. Profesoriai Charles Beard, 
Scotl Nearing, H. Cullen, Harry 
K.

rotorius nufodė vis^i kitas uni- 
jol narių nepasitenkinijho prie- _
žastifc Jis įnešė, kacĮ streiko ninkama teisę fcoBtroliąvi 
pašelpų nariams nebūtų moka
ma, bet kad* vieton to butų dau
giau rupiuamijtfi kooperucija ir 
kad tie pinigai butų sunaudoja
mi steigimui kooperatyvių dirb
tuvių. Ypač jis patarė įsteigti 
kooperatyvę dirbtuvę mašinis
tų įrankiams dirbti. Jis sakė, 
kad mašinistai dabar kontro
liuoja du banku, vienas kurių 
suteikė paskolą tokiai firmai, 
kuri negalėjo gauti paskolos iš 
kitų bankų už jos pripažinimą 
mašinistų unijos.

Keturi metai atgial mašinistų 
unija turėjo 105,400 narių, da
bar ji turi 330,OdO. Mašinistų 
algos pakįlo nuo 2O-25c 1888 m. 
iki 72-85c 1920 m.

kaJąviiuas ^ręsia dabartinei 
sistemai, kadangi įsteigiu <jarbi-

mo savo industrijos; taipjau 
tas reikalavimai kliudo vald
žios p k'n ui 
vartojamų anglių kainų, prieš 
sugrąžinant anglių kasyklas jų 
privatiniems savininkams. Su
prantama todėl, kad angliaka
sių pildomasis komitetas atme
tė valdžios pasiūlymų svarstyti 
algų klausimų per 
teismą.

Žiūrint šiandie

pakelti namie su

industrinį

Overstreet, Leo Wollman, 
C. Howe bus departamento 
(oriais. Vėliaus daugiau Žy
li žmonių bus pakviesta lek-

bsiuviii centrai bus padu
kurii

tica ir Toron-Į 
riktu bus va
jo. Vyriausioji.

to, o trečiu dis 
karai, su Chica 
departamento r?
Yorke, vedama paties Solitzkio, Į 
kuris tam pašvęs visa savo lai-;

Kadangi prie rubsiuvių orga
nizacijos priguli įvairių tautų 
žmonės, tad ir švietimo kursai 
bus prirengti įvairiomis kalbo
mis. Bus duodamos pamokos 
ne tik anglų kalboje, bet taip
jau italų, žydų, lenkų, rusų, če- 
ebų, lietuvių ir kitose kalbose, 
jei to pareikalaus organizaci
jos nariai.

Paminklas žuvusiai darbininkų 
kovotojai.

[Ii Fedaruotoaios Presos] 
Pittsburgh, Pa. — Darbo die

noje miestelyje New Kensing- 
ton tapo nudengtas $2,500 gra
nito paminklas unijos organi
zatorei Fannie Seilins ir anglia
kasiui John Stresleski, pastaty
tas angliakasių aukomis. Svar
biausiu kalbėtoju nudengiant 
buvo John VValker, Illinois Dar
bo Federacijos prezidentas.

Fannie Seilins ir angliakasys» 
tapo užmušti metai algai Alle- 
[heny Coal and Coke Co. mu- 

’.eikų, kada tie mušeikos už- 
t nuolė ant būrelio ėjusių anglia-, 
, kasių.

Irlandijų, 
didžiuotis 

savo šalimi. Kariuomenei, po 
priedanga “atgiežos”, buvo lei
sta išplėšti ir sunaikinti žem
dirbių kooperatyvų triobesius, 
ypač pienines, kurios neturi jo
kio politinio pobūdžio. Iš 1918 
m. Anglijos parlamentan iš
rinktų 68 sinnfeincrių tik du 
yra liuosi. 10 yra nuteisti nu
žudyti, 21 nuteistas kalejiman, 
37 yra apkalint) ar deportuoti 
be jokio teismo. “Normalė re
zidencija parlamento narių ai
rių yri Anglijos kalėjimas”, 
pastebi “Nation”.

Koinun'stni kėsinasi
’ irbiflin-

: ganizacijų oporlunšstu kurie 
.- lkooperavo au buržųuzljaj kųke 
r imperialiskimo karo ir kHrie da

bar tarnauja interesams impe
rialistinio kapitalizmo dalyvau
dami prigaviugaw veikime 
tautų lygos.

“2. Komunistine propaganda 
turi būti išvystyta eilėse tred- 
ninių asociacijų visame pasau
lyje ir kiekvienoje organizacijo
je turi būti sutvertos komunis
tinės ir revoliucinės grupės skel 
binnii ir vykinimui musų pro
gramų.

“3. Internacionalinis kovos 
komitetas naujai organizacijai 
Ircd-uninio judėjimo turi būti 
naujai organizuotas toje pras
mėje. Tas komitetas veiks kai 
po internacionaline taryba tred- 
uninių asociacijų ir dirbs bend
rai su komunistų internaciona
lo pildomuoju komitetu, kon
greso nustatytomis sąlygomis. 
Visos darbininkų unijos ir pro- 
lukcijos organizacijos, susivie- 
aijusios su komunistų interna
cionalu turi būti atstovauja- 
nos Šioje taryboje. Intemacio- 
udo pildomojo komiteto, kaip 
r atstovas pildomojo komiteto 
komunistų internacinalo įeis į 
red-uninių asociacijų tarybą 
caipo narys.

“(Pasirašo) A. Losovski, už 
isos Rusijos tred-unijų tarybą; 

\. Daragoną, už Italijos Darbo

R—pwEr~ąEiiiiiiiii
nes kitaip nebūtų buvę kam 
dirbti tose šalyse” (Tai buvo 
gęriąusias Palmerio juokas ir 
jis jam taip patiko, kad jis pa
kartojo jį ^oilis žodin ir Ame
rikos Darbo. Federacijos dele
gacijai).

‘1A.Š dar nesuradau, kad 
Jungt. Valstijose butų buvęs ap- 
kalintas nors vienas žmogus 
vien už išreiškimą savo nuo
mones ir aš nemanau, kad tas 
yra atsilikę.”

“O kaip su Debsu?” paklau
sė Roewer.

Ketvergas, Rugsėjo 23, 1920
. ——— .^r^—......................  J — .

lupas. “Bet vistiek tai yra di
delis perdėjimas”.

Palmeris užbaigė dviprasmiu 
išsireiškimu, kuriais jis jau 
spėjo pagarsėti. Pakartodamas 
savo įsitikrinimą, kad genera
linė amnestija esanti “negali
ma”, jis užbaigė:/

“Bet generaline amnestija 
yra vienas dalykas, o pardonas 

’įDcbsui yra visai skirtingas da
lykas. Ir ant kiek tai... well, 
aš nenoriu daugiau kalbėli apie 
Dėbso reikalą”.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewich

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

8113 S. Halsted St. Chicago, III. 
įant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Anglijos darbininkų 
suvažiavimas.

Tveria kooperatyvinius banku?.
[Iš Federuotosfos Presos]

Seat tie, Wash. A. Barney Do
na Idsoji, ekspertas kooperaty
vų finansuose, atvyko į čia su 
buriu bankų štrų pardavėjų ir 
manorftA NVdsldngtono valsti
joj įsteigti 30 ukininkų-darbi- 
ninkų bankų svarbesniose vie
tose. Jie jau surinko kelis šim- 

’ tus tūkstančių dolerių ir už ke
lių dienų bus atidaryti bankai 
Pasco ir Hilliard miesteliuose 
Pinigus sudėjo unistai, geležin
keliečiai ir ūkininkai.

Dabar vedamos tarybos apie 
įsteigimą Nacionalinio Gamin
tojų banko, su $250,000 kapita
lu. Paprastųjų ukininkų-dar- 
bininkų Kinkų kapitalas sieks 
$25,000 ir daugiau.

EVELYN SHARP
[Specialė Naujienų ir Federuotosios 

Presos koiespondencija]
<A)ndonas, rūgs. 8 (paštu). 

-• Amatinių unijų kongresas, 
kuris atsidarė panedėlyj Ports- 
mouthe, susirenka šiemet kri- 
tiškiausiame momente darbi
ninkų judėjimo istorijoje. Šal
tas ramumas, kuris viešpatau
ja kongrese, pirmininkaujaiųe 
geležinkeliečių vadovo J. H. 
Thomas, visiškai nereiškia, kad 
toks pat ramumas viešpatauja 
industrijoje ir padėtyj užrube- 
žyj. Atidarydamas kongresą 
Thomas labai gabiai peržvelgė 
visų padėtį, apipudidandamas 
susidarymų Veikiamosios Ta
rybos, kaipo tiesioginį iššauki
mų konstitucijai, nors ji gyvuo
ja tik vienam dalykui — įgiji
mui Jaikos su Rusija, 
kad Anglijos 
likti su tokia 
kokios nori
inijoje ir išsinešdinti iš jos, pa
smerkė elgimąsi su Cork mayo- 
ru ir reikalavo savy valdos Ir- 
landijai. Tada jis priėjo prie 
industrinės padėties ir pareiš
kė, kad jei kapitalizmas nori 
kovos, tai darbininkai, nors ir 
/geisdami taikos, yra iki vienam 
pasirengę kovoti su kiekvienu 
pasikėsinimu ant jų industri
nes laisvės.

Tikrai, jei šio kongreso nuta
rimai, bus įvykinti, darbinin
kai labai toli pažengs. J. R. 
Clyne kalbėdamas apie uždėji
mų mokesčiu ant kapitalo, kad 
numažinus karo skolas, kuris 

'buvo priimtas vienbalsiai, pa- 
bn/l ini Imvn

Jis sakė, 
pareiga yra su
valdžius forma, 

arabai Mesopota-

Uždraudė organizuoti 
angliakasius.

[Iš Federuotosios Presos]
Charleston, W. Va. — Augš- 

čiausias apeliacijų teismas už
draudė angliakasių unijos vir
šininkams organizuoti anglia
kasius pietinėje (Edyje West 

’iijos. Injunctionas draiu 
i John L. Lewis ir kitiems 
•i nacionaliniams viršinin- 
is ir 17 distrikto viršinin- 

. l-andyti prikalbinti ang- 
darbo kon- 
ijomis”, 

darbi

(L 
i’

užvli

m

K 
unijų atstovai dalyvavusieji ant , 
rame kongrese III internacio
nalo, įvykusiame Maskvoje pa
baigoje liepos ir pradžių rug
pjūčio mėn., padarė praktiškų 
žingsnį, įkūnijimui pereitų bir
želį išleisto komunistų inter
nacionalo pildomojo komiteto 
prezidento G. Zinovjevo atsi
šaukimo, kad revoliucionieriai 
unistai bandytų atitraukti savo 
organizacijas nuo Internacio
nalinės Unijų Federacijos, visų 
pasaulinės organizacijos turin
čios 27,000,000 narių. Jos vy
riausioji raštinė yra Amsterda
me ir ji nesenai sėkmingai vedė 
boikotų prieš Vengriją. Zinov- 
jevas norėjo, kad revoliucinės 
unijos atsitrauktų nuo savo in
ternacionalo ir susidėtų su po
litiniu trečiuoju internacionalu. 
Maskvoje sulig tuo tapo išdirb
tas pienus, bet jis nepataria re
voliuciniame elementams pasi
traukti iš savo unijų, bet ragi
nama juos pasilikti jose ir ves
ti propagandų viduje, kad tas 
organiz.aeijas užgriebus visu
moje.

Kaip paduoda Berlino laik
raščiai, unijų atstovų atsišauki
mas pradėti veikimų, paduoda 
aštuonias priežastis reikalo pa
statyti darbininkų unijas ant 
revoliucinių pamatų, nurodyda
mas, kad Amsterdamo Interna
cionalas “ne pajiegia” įkūnyti 
tokių programą, ir paskelbia 
sekamų pienų:
Ragina metyti nari/us iš unijų.

“1. Taktikos, kviečiančios re
voliucinius elementus apleisti 
gyvuojančias tred-unijų organi
zacijas, yra pasmerktinos. Prie
šingai, revoliucinių elementų ? 
pareiga yra panaudoti visas : 
priemones pašalinimui iš tų or-

u amatmiu
aanijos Nacionalinę Darbo Fc- 
leraciją; šablin, už Generalinę 
’.ygų Bulgarijos Darbininkų 
Sindikatų; A. Rosmer, už revo
liucinę sindikalistų mažumų 
Francijos Generalinės Darbo 
Federacijos; Mikadse, už komu 
nistinę mažumų Gruzijos unijų 
lygos; Milkič, už Jugoslavijos 
Generalinę Darbo Federacijų.

“Maskva, liepos, 1920”.
----------------------------------------------- 4---------------

Palmeris ir Debsas.

“Jis kliudė karui; jis prisipa
žįsta kliudęs karui”, spirėsi Pal- 
meris.

‘‘Išreiškiant savo nuomonę”, 
pataisė Roewcr.

“Well, jis kliudė karui”, pa
kartojo išsisukinėjančiai Pal- 
meris.

“Aš daugely] dalykų labai 
gerbiu Debsų”, tęsė prokuro
ras, “bet yra tiesa, kad dauge
lis kitų, ką jus vadinate poli
tiniais kaliniais, labiau užsitar
nauja pardono, negu Debsas.

“Jus sakote, kad Debsas ne
nori nuversti valdžių; tad ko
dėl jis nesutinka sekti formų 
musų valdžios ir paduoti for
mali maldavimų pardono?

“Aš galiu užtikrinti, kad nė 
vienas iš nuteistųjų karo laike 
ilgiems metams kalėjimai), ne
atsėdės savo laiko pilnai. Mes 
peržiūrime jų bylas kiekviena 
individualiai ir mes elgsimės 
teisingai, nef su mielaširdyste.

“Bet visas klausimas yra per
dedamas”, skundėsi Palmeris 
išimdamas iš savo stalo viena
tinį dokumentų, kokį jis rodė 
laike pasikalbėjimo. Tai buvo 
New York Call numeris.

“Štai Ncw York Call tikrina, 
kad laike karo nuteista 4,000 
žmonių.
174 žmones 
l'ederaliniais 
mais”.

New York. American Gi- 
vil Liberties Union užginčija 
I’u.lmerio pareiškimui, kad tik 
175 yra politiniai kaliniai.

Tos Unijos rekordai, toli dar 
nepilni, parodo, kad yra kalė
jimuose ar paleista už kaucijų, 
tarp 400 ir 500 žmonių, kurie 
buvo teisiami už peržengimų 
karo laiko įstatymų. Valstijų 
įstatymais yra nuteista apie 900 
žmonių.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių

Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akiu aptemimo, nervuo 
tunui, skaudama akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimai 
♦aroma su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Specialė atyda a! 
kreipiama i mokyklos vaikus.
• Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nt 
lėldicniais nuo tO ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th 8t„ hmon 
Ashland Avė. Tel. Dreve* 9661'

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Ehone Drovcr 9660.

>t nri
oiimam-os, o 
’ aiui, pini'pii 
imami, o

ne paskolinamos RGAIN

metu
\Vest Virginijos

er 20
:ia tarp
'liakasiu, » i ’

uždraudimai nesustabdys 
mizavimo darbo West Vir

tos
O!
ginijoj ir, kas nė atsitiktų, 
valstijos angliakasiai nebus 
leisti. Unijos organizatoriai 
si liks savo vietose ir varys 
vo darbų pirmyn.

pa-
sa-

Mašinistų konvencija.
[Iš Federuotosios Presos]

Rochesler, N. Y. šiomis 
nomis čia prasidėjo Internacio
nalinės Mašinistų Asociacijos 
konvencija. Kuomet pirminin
kas savo raporte kaltino, kad 
kitos unijos, kaip I. W. W. ir 
O. B. U., bando suskaldyti ma
šinistų unijų, generalinis sek-

die-

iieorge nieks kaineuanias apie 
butų klausimą irgi pasakė, kad 
vienatiniu būdu išvengti vald- 

j ži<)s vilkinimo, yra darbininkų 
pasiėmimas industrijų į savo 
rankas, nes “kol n^s patįs ne
kontroliuosime industrijos, tol 
Diles apeliuosime į kurčių au
sį”. Bet ir trečiai dienai kon
greso jirasidodant, publika vis 
dar lankia kų šis didelis kon- 
gręsas, atstovaujantis 6 ir pu
sę milionų darbininkų, pasa
kys apid anglių križį.

Valdžios pasiūlymas svarsty
ti angliakasių reikalavimų pa
kelti algų atskirai nuo jų rei
kalavimo, kad 66,00(^000 pelno 
turi būti panaudoti nupigini- 
mui anglių d®l visų savo šalies 
vartętojų, yra prirodymu, kad 
valdžia supranta, jog tokis rei-

į Geriausia 
i gorsetas 
< diktoma 
j moterims.
Lengvi bet 
atiprųa, išpar
davimui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 3(y. Jeigu 
jūsų krautuvėm 
kas neturi,. pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes. pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

f<IUO nYCfKNIC.FAsmONINSTTnrnS 
D«t. M. 23 Irdnf PUc« N«w Y«rlt
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KAS YRA UŽ 
AUKS£ 

BRANGESNIS?
Daugelis žmonių tą klausimą tan

kiai sau persistato, bet tam klausi
mui lengvas atsakymas.

Jei esti nesmagu, plaukai puola, 
galvą niežti, ar prišašusi, nupuškęs, 
ar nuplciskanavęs ycidas, ar kūnas, 
tad tikrai esi nelaimingas, štai 
vartok pirmas Lietuvių var
du gyduoles P. ir B. Rūta, kurios 
tikrai pagelbės. Jei myli savo tau
tos kalbą, tai ir vartok P. ir B. Rū
ta, galima gauti Lietuvių kolonijų 
aptickose. $1.00 dėžutė.

P. ir B. RŪTA
1316 N. Wood St.

Chicago, Iii.

PAUL HANNA 
[Specialė Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

VVashington. — “Debsas ga- 
'i liuosai išleidinėti iš kalėjimo 
visus savo kampanijos prane
šimus, jei jis nori”.

Tokį pareiškimų davė gene
ralinis prokuroras Palmei* So
cialistų partijos komitetui, kn
is pas jį apsilankė nigs. 14 d., 

reikalaudamas amnestijos vi
siems politiniams kaliniams.

“Ar yra duotos tokios in
strukcijos Atlanta katorgos vir
šininkui?” paklausė socialistų 
kalbėtojas George E. Rųęvver.

“Well”, išsisukinėjo Palme- 
is, “aš sprendžiu, kad Debsas 

pasakė, jog jis nenori duoti 
pranešimų. Bet jis gali, jei jis 
nori”.

štai niekurios iš Palmerio 
nastabų tame pasikalbėjime su 
locialistų delegacija:

“Europoje laike karo žmo
nės! buvo grūdami kalejiman be 
‘.eismo ir tokiame dideliame 
.kaičioje, kad generalinė am
nestija turėjo būti paskelbta,

Tai labai perdėta. Tik 
tapo nuteisti sulig 
karo laiko įstaty-

nemini apie fedc-

kas?” paklausė Bocwer.
“Aš nežinau kų jis priskaito; 

Call kalba apie ‘4,000 klesinius 
karo kalinius’ ”, atsakė Pialmc- 
ris paniekinančiai perkreipęs

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbfhinkų klausymų. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

'"V] B'.ulevard 8321 

Darbo Zmoniy 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chlcago 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knyga**, 
taip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo- 

eziįą ir teatrams knygas 

ikruščius i 
“Naujienas 
“Dilgėles”.
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

gijų, biografiją, kalbamokslius. po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
oriuname paskelbimus, užrašome ]a- 

ir pavieniais parduodame 
“Keleivį” ‘Kardą” ir 

Mes padarėme , musų

Iki Eitkūnų $106,70
Visa kelionė aprūpinta kaip buvo prieš karę.

Skubėkite užsakyti vietas.
PASPORTUS, Lietuvos Pilietybės popierius parūpinu per 

kelias dienas.

SIUNČIU PINIGUS PAGAL DIENOS KURSĄ.
Priimu pinigus dcl pasidėjimo į LIETUVOS PREKYBOS ir 

PRAMONĖS BANKĄ, kuris moka 3% ant pinigų įdėtų neribo- • 
tam laikui; 5% ant pinigų padėtų vienam metui; ir 7% ant pini
gų padėtų dviems metams ir ilgiau.

Atdara Utaminkais, Ketvertais ir Subatomis vakai'ais 
Nedėliomis 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

ADOMAS M. MAKARAS

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir • 
daugiau.

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

mis 8 ryto iki 10 vak. Nedėliomis 
8 ryto iki 6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

VELTUI DUSULIUI 
(Asthma) Sergantiems 

Naujas naminis būdas, kurį kiekvie
nas gali vartoti be nesmagumų ir be 

laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime kad pa- 
'imdytumėt už musų iškaičius. Nežiu- 
įnt ar dusulys jau įsisenčjęs, ar <la 
esenai pasirodė, ar jis pasirodė tik 
•tipo Hay karštis ar kaipo chroniš- 
as dusulys jus privalote pareikalau- 
i ant išbandymo musų budo. Nežiu- 
nt kokiame klimate gyvenate, nežin
ot jūsų amžiaus ar užsiėmimo, jei- 
i jus vargina dusulys musų būdas 
rūtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime, pasiųsti 

eras, kurie neturi vilties išsigydyti, 
rie išbandė įvairius įkvėpimus, plo

tinus, opiumo sutaisymus, garus, 
‘patentuotUs rūkymus” ir lt. be pa- 
okmių. Mes norime parodyti kiekvio- 
i.un už musų iškasčius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždhną ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus Jcad praleisti kad ir vie
ną dieną. Rašykite dabar ir pradėkite 
vartoti musų būdą tuojaus. Pinigų 
nesiųskite. Tik pasiųskite išpildę že
miau padėtą kuponą. Padarykite tą 
šiandien. /

FREĘ TRIAL CQUPON 
Frontier Aąthma Co„ 

Room 135 K 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send f<ee trial of your 

method to:

3256 S. Wallace St. Ineikite iš 33-čios gatvės

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

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

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

gos, 
Mes

mes tikrai
pristatome

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

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatves. •

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street
Patarnavimui bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114,

I IMPERFECT IN ORIGINAL

ATPIRKĘ $10,000 sandėlį 
bankruto išpardavime, mes 
duodame musu kostume- 
riams pasinaudoti proga iš
pirkti tą sandėlį sugėdijant 
ant 50 c. nuo dolerio. Sandė
lis susideda iš sweater-coat 
visai šeimynai; merginų dre 
siu ir vaikų drapanų. Veikit 
tuojaus. Kalbame lietuviš
kai

RUBENSTEIN BROS., 
4911 S, Ashland Avė.

* Telefonu Pnliman 856 |

DR. P. P. ZALLY8
Lfctuv.'t Dentintu 

108111 S. 1 Khigan Ar., Roneland
V slapčiom: 9 iki 9 vakare,

■ ■i... m ........................................................... i,,,/

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
, 5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 dieną ir 6—9 va
kare išskiriant nedėldienius.

ISIDOR YACKTIS 
Lietuvya Advokatas

(Reg. Liet. Atstovybes Notaras) 
Veda provas visokiuose teismuose, 
parūpina paspoftus ir daro visokius 

legaliŠkus dokumentus.
Hay Blog., 6th & Washingtpn Sts, 

Springlield, Illinois.



Rugsėjo 23, 1920 NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS

u
kita> jud

28 d. vak;

SIU
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ivimai į

imas. Rug-

Majoras P.
Misijos na-

rys. K libėjo jis apie Lietuvos 
reikalus pasakojo apie Lenkų 
pasimojimus ant Lietuvos, apie

sunkioje valandoje, pirkdama.* 
Lietuvos Laisvės bonus. Kal
bos pabaigoj kvietė, kad jei 
kas turįs kokių klausimų, jis 
mielai paaiškinsiąs. P. R. Bau
bą, kurs su keliais savo drau
gais visą laika neramiai užsi-

turįs 
siuto
nias

klausimą, bet vieloj klau- 
ėmė rėžti spvčiu. ginda-

sudraudė jj n 
leisti svetainę, 
nedaugiausiai 
nų parduota,

is suskubo ap- 
Žmonių buvo

neteko sužinoti.

atsilankiusieji prakalbų pasi-

knygutę “Kas tie komunistai'’,
ir garbino Lietuvos bolševikus.

ninku draugai, o socialistai tai 
eina iš viena su buržuazija. P. 

pasiaiškino, kad

Tat ne

kalbėjo rugp. 28 d., paskui so
cialistus, Naujienų redaktorių 
irigaitį ir U., žodžiu, visus, 

kas nesivadina komunistu. Lo
ki nepraustaburnį, kaip Baubą, 
man dar pirmą kartą savo gy
venime teko girdėt.

LIETUVOS LAISVES PASKOLA
| Lietuvos Misijos paskelbimas |.

Kolionijų stovis Rugsėjo pirmą dieną.

— T-is.

Skaitytoju Balsai
JSi išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DARBININKU MULKINTO-

Bug buvo 
kurias rengė 
s (anie ku- 

buvima ligšiol dar nieko

kalbėsią “paty- 
žmonių gyveni- 

Jais pasirodė 
t M. I). Palcvičia iš Chica-

rę mokslą ir 
ma” kalkėtoj

gos, 
“vatu n mosis

2:30, 
jau 

stovėjo prieš akis susirinkusią 
pasiklausyti ką nors naudingo. 
Susirinkimo pirmininkas pata
rė. kad apie politiką nieko ne
kalbėt. Bimba atšovė: “Kvie- 
ci te politikierių ir sakote, kad 
nekalbėsiu apie, politiką!” Pra
džia kalbos seka su “strošnia” 
naujiena: Bimba pareiškia, kad 
“šiur” einanti ir čia Jungtinė-

Minersville
Shenandoah

Shnmokin 
Tamaųua 
11c stočių

50,000 
100,000 

10,000 
5,000 
5,000 

18,000

2,936.68

200.00
391.50

*1,420.00
14,436.68

TiOO.OO 
600.00 
694.50

Oi. A. R. Bliimenthal

Chicago. Nedėlioj, kaip 
i Idos svetainėj Bimba

ir jei jie 
tik todelj kad 
kas jie vra ir

kelius darbi-

"Kodėl kapitalistas nedavė ske- 
bui ginklo, o tik tam nupuolu
siam mušeikai?” klausia Bimba 
ir pats atsako: “Todėl, kad sko
bas gali susiprasti ir atsukti 
ginklą į kapitalistą; bet mušei
kai stovint su ginklu skobas 
darbininkas turi dirbti, jei ne, 
tai Inoj šautuvas bus į jį at
remtas.” Stebėtis reikia, kad 
tas Frainos ‘ mučelninkas” ora
torius nepažįsta darbininko. 
Juk kaip tas blogdarys skobas, 
taip tas blogdarys mušeika abu
du vra darbininkai, 
taip elgiasi, tai 
jie dar nesižino 
nesupranta savo 
ba suranda tris
ninkami pasiliuosuoti ir kiek
vieną atskirai aiškina. Tik jei 
jau tas žmogus nežinojo, kad 
taip kapitalistų ir darbininkų 
eina sunki kova; jei jis mano 
kad skobas ir mušeika tai ne 
tas pats darbininkas ir kad mu
šeika ne nuo streikierių gina 
skobą, bet spiria, kad dirbtų 
lai kaip-gi toks neišmanėlis ga
li ką išaiškinti apie visuomenės 
klausimus? Kam pats nieko 
nežinodamas klaidina darbinin
kus? Socialistai kovoja su ne
tikusia tvarka; darbininkai lik 
susiorganizavę į galingą spėką 
gali perkeis! tą tvarką ant nau
jų pamatų, kame nebus skurdo 
ir išnaudojimo, o tada, žinoma, 
nebus nei kapitalistų. Dabar
tinei kapitalistiškai tvarkai 
iešpatrtujant ne Morganai, ne 

Bockefeleriai, ne kiti milijo
nieriai kalti, kad jiems milijo
nai dolerių plaukia; ne milijo
nieriai kalti kad ‘jų milijonai

Kitaip
ORKESTRĄ—BENĄ

■ ^uruPina visokiems 
-MMiMA-fli reikalams

J. BALANAS

ninku su kapitalistais (kur jis

Z 1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

i'el. Cicero 2316

gerinus įtikinus publiką, paėmė 
pavyzdžiui Ne\y Yorko gatve- 
karių streiką, 
me kare kap
kebą ir prie kiekvieno skobo 

j.astatę ginkluotą mušeiką.

kiekviena-

savo ran- 
aruodai

visi kiti

Pranešimas West
Pullmano Lietuviam

Šiuomį pranešu West Pullmano Lietuviams, 
l aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
K. Bogue j)o numeriu 523 W. 120 St.
Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma- 

su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri- 
teisingu ir maloniu patarnavimu.
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American

Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

ne 
nu

A. KARTANAS, APTIEKORIUS
523 Wes( 120 St,. W. I’ullinan, III. 

Tel. Pullman 169.

metai. Kalta vra ta tvarka, 
lai tvarkai perkeisti reikia or
ganizuotos galingos darbinin- 

negalima.
Kuomet dirbančioji visuomenė 
visą pramonę paims j 
kas, milijonieriams 
lolerių išdžius ir jie liks toki 
jau žmonės kaip ir
larbininkai. Bimbai tas viskas 
persunkti suprasti. ,

Bimba sakėsi, kad jis dvi die
ni verkęs dėl Italijos darbiniu-, 
kų. Ir buvo dėl ko jam verkti. 
Mat, pasak jo, Italijos darbinin
kai išbandę savo galingą spė
ką paimdami tūkstančius dirb
tuvių į savo rankas, nutarę per
leisti j visuomenės rankas. Na, 
kaipgi, sako jis, darbininkai ga
li valdyt sykiu su kapitalistais 
ir buržujais pramonę? Bim
bos supratimu, visi kapitalistai 
turi būt sukimšti į kalėjimus, 
tuomet tik busiąs galas išnau
dojimui. Jis nenusimano, kad 
sulig patekimu visos privatinės 
gaminimo įmonių nuosavybės 
< visuomenės rankas kapitalis-1 
tai ir Uiti išnaudotojai nebeten
ka privilegijų naudotis, svetimu 
darbu ir tuo pačiu jie išnyk-

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

ci. lis gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių ne> mo, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dellogi ir neišsigy
do.

Dvasia

sk«

nuneš 
apras 
idėjini

U

nu

V' 'U t

eles ženklai
serg.uitjs tuja biaurla liga 

tai skundžiasi dideliu pilvo 
jiems rodos, tartum kas 
, vemt verčia, valgyt ne
va skauda, viduriai sukte
lia, skauda po krutinę.

kių simptomų turi, tegul atei- 
nane: išgydysiu visai trumpu

k

Rusija, pasak Bimbos, tai pa
vyzdys geriausios tvarkos: jie 
pristatė kalėjimu ir visus kem
ša, kas tik nesutinka su bolše
vikų nuomone. Jis taipjau di
džiuojas tuo, kad kareivis at
rėmęs durtuvų į krutinę darbi
ninkui liepia: eik dirbt, ar ka
riaut už savo reikalus. Tai bent 
šalis; — džiaugias Bimba, — 
tai geležinė diktatūra!

Tai taip tas mulkintojas mul
kina darbininkus.

— J. B. Aglinskas.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

Apie Sąlygas įstojimo į Lie
tuvos Mokyklas.

taipjau Ir kitokias ligas kaip 
) ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

hfiel! ir Paulina gat. (Tiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

Tek Boulevard 1892. Chicago, III.1619 W. 47th I i:

Datig kas iš Amerikos lietu
vių yra klausęs Lietuvos Atsto
vybės, kokiomis sąlygomis 
Amerikos mokyklų mokiniai 
gali būti priimami į Lietuvos 
mokyklas, ko ten mokina ir t. 
t. švietimo Ministeris, K. Bi
zauskas, į tuos klausimus šiaip 
atsako per Užsienio Reikalų Mi
nisteriją (raštas iš Liepos 21 
d., 1920 m., N-3549):

“1. Anglų kalbos mokoma 
tik kai-kuriose Lietuvos augš- 
tesniosc mokyklose.

“2. Priimant į atatinkamas 
klases Amerikos lietuvių mok-

1. New York ir New Jcrsey. Apskritys. — 
Kvota $700,000. — Surinkta viso $188,033.83.

Kolionijos Vardas Kvota Liep. ir Rugp. Stovis
darbuote Rūgs. 1 d.

Atnsterdam 65,000 5,050.00 32,350.00
Albany 8,000 395.00 600.00
Brooklyn (5 stotis) 250,000 1,583.20 32,506.20
Baypnne 20,000 2,605.00 6,631.00
Binghartiton 10,000 1,735.00 2,945.00
Bronx 10,000 1,000.00 7,680.00
Elizabeth 70,000 5,700.00 13.400Č00
Herkimer 
Hoosick Falls 
Jcrsey City

5,000
10,000

10,00

650.00
250.00

2,650.00
2,195.00 
1,350.00

Kearny ii* Harrison 15,000 797.94 12,332.91
Long Island 10,000 150.50 2,902.50
Linden 2,000 300.97 801.97
Maspeth 10,000 550.00 2,745.00
Nevv York City 20,000 50.00 2,230.00
Niagara Falls 12,000 3,520.01 6,294.01
Newark 35,000 2,150.21 30,350.21
Paterson 7,000 1,200.00 6,500.00,
Passaic 3,000 200.00 750.00
Rocheater 45,000 3,835.00 1 1,520.00
Schenectady 10,000 800.00 3,500.00
Watervliet
Utica

5 000 450.00
2,950.008,000

20,000
1,410.00

Be stočių

700,000 33,934.85 188,633.83

2. Waterbury, Conn. Apskritys. — Kvota $540,000. —
Surinkta viso $159, 212.1 L ■

Kolionijos Vardas Kvota Liep. ir Rugp. Stovis
darbuotė Rūgs. 1 d.

Ansonia 30,000 1,550.00 9,100.00
Bridgeport 50,000 3,460.14 10,336.14
Bristol 5,000 1,150.00 1.700.00
Hartford 70,000 1,825.50 25,303.50
Meriden 10,000 105.00 1,205.00
New Britainfc 80,000 3,577.50 29,777.50
Nevv Haven 65,000 1,525.00 16,402.50
South Manchester 15,000 450.00 3,800.00
Stamford 3,000 250.00 1,045.00
Thompsonville 20,000 3,817.50 10,167.50
Torfington 15,000 200.00 650.00
Union City 20,00 2,350.00 C,850.00
Waterbury
Be stočių

130,000
27,000

3,505.00 42,787.00

540,000 23,765.64 159,424.14

3. Boston, Mass. Apskritys. —- Kvota $580,000. —
Surinkta viso $265,547.74.

Kolionijos Vardas Kvota Liep. ir Rugp. Stovis
darbuote Rūgs. 1 d.

Athol 8,000 953.16 3,003.16
Boston (2 stotis) 140,000 6,974.76 41,255.76
Brockton ir Montello 45,000 998.50 10,596.00
Bakhvinsville
Brighton

5,00
15,000

550.00
5,205.001,155.00

2,234.10Cambridge 45,000 16,006.10
Easthampton 5,000 1,000.00 1,100.00
Greenfield 4,000 690.00 1,710.00
Gardner 8,000 500.00 2,700.00
Haverhill . 5,000 370.00 1,575.0
Lavvrehce (2 stotis) 45,000 3,795.80 12,166.80
Levviston, Mo. 8,000 1,250.00 3,445.00
Lincoln, N. H. 5,000 150.00 1,100.00
Lovvell 15,000 260.50 6,256.50
V/est Lynn 5,000 540.00 1.465.00
Manchester, N. II. 10,000 225.00 5,660.00
Norvvood 25,000 1,055.00 9,418.00
Northhampton 5,000 425.00 2,610.00
Nashua, N. H. 15,000 1,500.32 5,456.32
Pittsfield 4,000 350.00 2,100.00
Providence, R. I. 30,000 1,435.15 10,530/15
Runi/ord, Me. '1,155)0(1 

515'00
2,850.00

Westfield 10,000 5,099.00
Worcester, 
Be stočių

100,000
19,000

19,496.45 112,689.45

580,000 47,028.74 265,54.7.74

4. Philadelphia, Pa. Apskritys. — Kvota $100,000. —
Surinkta viso $81,168.

Kolionijos Vardas Kvota Liep. ir Rugp. ‘ Stovis
darbuotė Rūgs. 1 d.

Bartimore,MdJ3 st.) 150,000 940.00 46,788.00
South Bethlehem
Chester

10,000
20,000

100.00
3,700.00600.00

Easton 5,000 200.00 550.00
Philadelpria ir Rich. 170,000 4,224.00 26.050.00
Trenton 5,000 105.00 2,255.00
Reading 
Be stočių

5,000
35,000

365.00 1,765.00

400,000 6,434.00 81,168.00

5. Shenandoah, Pa. Apskritys. -- Kvota $400,000. —
Surinkta viso $36,682.62.

Kolionijos Vardas Kvota Liep. ir Rugp. Stovis
darbuotė Rūgs. 1 d.

Prackville 10,000 50.00 325.00
Freeland 5,000 51.06 704.06
Girardville 10,000 725.00 1,370.00
Gilberton 10,000 400.00 1,500.00
Hazelton 7,000 180.00 1,670.00
M t. Carinei 30,000 2,650.38 5,402,38
Nevv Philadelphia 50,000 835.00 . 5,140.00
Mahanoy City 80,000 571.00 3.020.00

6. I’ittsburgh,

Kolionijos Vardas

McKccs Rocks

Bontlcyville
Export
W.Pittsburgh(Sher.)
Ambridge
Donorą

400,000

Pa. Apskritys. — Kvota $380,000. — 
Surinkta viso $18,657.31.

Liep. ir Ruj>p. 
darbuote 
400.00 
230.00

Duųuesne
Homestead
Braddock
E. Vandergrift
Pittsburgh (2 st.)
Be stočių

K vot a

30,000 
5,000 

15,000 
2,000 

20,000 
5,000 
5,000 
1,000 

15,000 
50,000 
10.000 
5,000 

170,000 
47,000

380,000

8,996.62 36,682.62

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktas 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

sleivius nebus daroma klinčių, 
lik bus atsižiūrima į tai, kad 
jie galėtų pasekmingai tęsti 
mokslą toliau.

“3. Išėję mokslus Ameriko
je naudosis lygiomis teisėmis 
su išėjusiais atatinkamas mo
kyklas Lietuvoje ir kitur.

“švietimo Ministeris (pasira
šo) : K. Bizauskas,

“Už departamento Direkto
rių (pasirašo): Kuodai lis”.

J. VILEIŠIS.
Lietuvos Astovas Amerikoje'

100.00
520.00

400.00

1,634.28
737.64
380.66

1,095.00
7,378.76

12,876.34

Stovis 
Rūgs. 1 <1.

400.00 
230.00 

1,205.00
100.00 

2,580.00 
1,000.00 

900.00 
100.00 

3,559.28 
7,435.64 
7,255.66 
3,060.00 

20.831.76

48,657.34

7. VVilkcs Bario, Pa. Apskritys. — Kvota $500,000. — 
Surinkta viso $55,553.14.

Kvota

Kolionijos Vardas Kvota Liep. ir Rugp. Stovis
darbuotė Rūgs. 1 d.

Duryea 15,000 100.00 * 3,150.00
Forrest City 20,000 2,610.00 ’ 2,610.00
Edvvardsville (Kingst.) 45,000 2,000 7,657.00
Miners Mills 20,000 349.00 4,775.00
Plymouth 75,000 587.21 2,373.21
S u gar Note h 25,000 800.00 2,250.00
Scranton (3 stotis) 100,000 2,881.00 8,991.00
Pittston 85,000 730.00 8,937.00
Wanamie 8,000 800.00 2,550.00
Wilkes Barre 70,000 4,110.93 12,259.00
Be stočių 37,000 — —------

500,000 14,968.14 55,553.14

8. Cleveland, Ohio. Apskritys. — Kvota $100,000. —
Surinkta viso $96,636.98.

Kolionijos Vardas

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki* 12 dieną. 
Av. kanip. 47 St. 
Yards 4317

kus. Vai.: nuo 
Nedėliomis, nuo 
4649 S. Ashland

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų Ir 

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas I)rexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

...................... ................................ N Į —

Liep. ir Rugp. 
darbuotė 
750.00 

12,326.00
Akron , 
Cleveland 
Columbus 
Cincinnati
Dayton
Detroit, Mieli.
Grand Rapids, Mich.
Youngstovvn, 
Be stočių

9. Chicago,

Kolionijos

Ohio

20,000 
90,000

5,000
5,000

25,000 
80,000 
60,000 
10,000 

105.000

400,000

300.00
1,420.22
3,445.76

815.00
100.00

19,156.98

Stovis
Rūgs. 1 d.

1,885.00 
35,811.000 

300.00 
300.00 

3,205.22 
21,685.76 

6,250.00 
200.00

69,636.98

UI. ir Visi Vakarai. Kvota $1,000.000. — 
Surinkta viso $442,785.86.

Vardas Kvota

Telephonai:

Liep. ir Rugp. 
darbuote 
250.003,000

3,000
Chicagos kvota $630,000, padalinta

Aurora 
Beloit

Visos 
stotis: 
Bridgeport( Petkus) 155,000 
Bridgepo it (Šatkauskas) 
Bridgeport( Lietuva) 
Tovvn o f Lake Viscont) 
Tovvn of Lake (Baltutis) 160,000 
Tovvn o f Lake (Draugas) 
18 ir Union Av.(Dargis) 90,000 
18 ir Union Av.(Kastėnas) 
West Side (Krotkus) 80,000 
North Side(Rugienius)35,000 
Brighton Park(Jovaišas) 60,000 
Roseland (Kuizin) 40,000 
.W. Pullman (Kuif.Paškuuskas) TO,000 
Viso Chicaga padare 

Cicero 
Chicago Heights 
East St. Louis 
St. Louis, Mo. 
Gary, Ind. 
Indiana Harbor, 
Kenosha, Wis.
Melrose Park, 111. 
Mihvaukee, Wis. 
Rockford 
Rockdale t 
Rhinelander, Wis. 
Itacine, Wis. 
South Chicago 
Sbcboygan 
St. Charles 
Spring Valley 
Springfield 
Thorp, Wis. 
Waukegan 
tVestville 
Kansas City, Kansas 8,000 
Los Angeles, Calif. 
Seattle, Wash. 
So. Omaha, Nebr. 
Souix City, Io\va 
Be stočių

Stovis 
Rūgs. 1 d. 

1,325.00 
2,350.00 

į sekančias

22,200.00 
46,180.00

630.00 
67,442.88 
20,852.50 

7,325.00 
21,805.00 
17,620.00 
14,150.50 
19,960.00 
29,625.42 
22,023,50 

2,650.00

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687 J

50,000 
10,000 
8,000 
5,000 

10,000 
Imi.’ 20,000 

30,000 
15,000 
10,000 
20,000 

8,0Q0 
2,000 

20,000 
20,000 
10,000 

8,000 
10,000 
10,000 
5,000 

30,000 
12,000

ir ap.

8.000 
5,000 
5,000 

10,000 
15,000

Pavieniai Lietuvos
1,000.000 
Misijoj už i r aš

^1^4X1,80 .

1,646.43
r «•)<! »»«♦’<•»

20,542.43
4,450.00

1,010.00 5,210.00
1,325.00 2,725.00
1,565.00 7,727.00
1,539.50 13,920.50
1,698.71 19,785.71

952.53 10,250.53
600.00 5,450.00

....— - ! 800.00
327.00 960.00

■...  1 500.00
3,601.89 14,266.89

820.00 12,040.00
? •f

40.00 1,955.00
900.00 3,335.00

50.00 2,466.00
500.00 1,450.00
450.00 7,105.00
330.00 1,6504)0

1,000.00
150.00 1,250.00

— .........  ■ 700.00
350.00 950.00
100.00 5,955.00

52,546.86 442,785.86
;ė už ................. 37,424.10

Viso surinkta 1,385,519.75

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky- 
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš- 
gydymų užrašuose.

ir leisk apžiūrėti diplomuo-

DR. S. BIEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St.,jkampaa 
Leavittt St. Phon* Canal<6222. Va
landos! 1 iki 5 vai. vakar*, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 Tki 12 dieną

Telephone Yards 5032

: Or. M. Stupnickl
<3107 S. Morgan st. Chicago

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

Tek Boulevard 2160
Dr.A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Ateik 
tam ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvų. Ypatingai gydo 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.

PATARIMAS DYKAI 
Akjs f Kurčios .. Ausjs 

Tekančios Au.sįs 
Ūžiančios Ausjs 

Ak įsi Užkimštos Ausis

.Silpnos ..
Skaudamos Akjs 
Raudonos Akjs 
žvairos .

Skaudania Nosis Skaudama 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis j Papiltus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So, State St., , Chicago, III.

Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 
niais nuo 10 iki 12.

Gerklė
Silpna .. Gerkle
Kataruota Gerklė

Gerklė

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicagc 
Telephone Van Buren 294

DR.A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piel 
7—8 vnk. Nedčlįoins 10—12 dienų

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Salio St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

PRANEŠIMAS

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

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 169
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
; DR. YUsKA :
: 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118 "
Ofiso val.i nuo 10 ryto iki 8 " 

H vakar*. K
■ R*zidencija: 2811 W. 63 St, ■ 
1 Tel. Prospect 3466 K

Tel. Pullman 342 ir 3180.
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
.10900 Michiga* Avė. Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakar*.
Tel. Prospeet 1157
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mus pramonės kontrolės 
klausimu. Tasai atstovas 
išdėstė jam darbininkų nu
sistatymų daug-maž šitaip:

Darbininkai reikalauja, 
kad jiems butų suteikta tei
sė prižiūrėti pramonę. Kiek
vienoje dirbtuvėje turi būt 
darbininkų taryba, kuri kon
troliuos darbininkų samdy
mų ir atstatymų ir turės 
teisės žiūrėti į kompanijos
knygas, kuriam tikslui ji gal stoja už laipsniškų įvedimų

tų tinkamai jas vesti. Ir jie 
taip pat nesivaro ant to, kad 
nuvertus dabartinę valdžių 
ir įsteigus savo diktatūrų, 
kadangi numano, kad toks 
perversmas atneštų šaliai 
sujrutę, kuri skaudžiai atsi
lieptų ant industrijos, taigi 
ir ant pačių darbininkų.

žodžiu, jie atmeta ir stn- 
dikalizmą (aidoblizmą) ir 
bolševizmų (komunizmų), o

Darbininkas, kuris dirba 
dirbtuvėje, supranta, kad in
dustrija ūmai suirtų, jeigu 
butų įvykintas principas, jo- 
gei kiekvienas žmogus gal 
daryt taip, kaip jam patin
ka. Jisai žino, kad darbas 
dirbtuvėje turi eiti pagal

Ketvergas, Rugsėjo 23, 1920

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams.......-......      $8.00
Pusei metų .......    $4.50
Trims mėnesiams  2.25 
Dviem mėnesiams ..............— 1.75
Vienam mėnesiui.............   1.00

Chicagoje — per nešioto jusi
Viena kopija  03 
Savaitei  ........... ......... .......—18
Mėnesiui  ........................ ......... 75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams  $7.00 
Pusei metų ___ ,, , 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui _. ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei
( Atpigini*)

• Metams________________ $8.00
Pusei metų ___   4.50
Trims mėnesiams____________2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money
Orderiu, kariu su užsakymu.

Dar jiems 
negana.

būt naudosis unijos pasam
dytu sųskaitų ekspertu.'

Darbininkai stengsis su
sipažinti su žaliųjų medžia
gų kainomis ir patirt, ar ne 
perdaug pelno ima savinin
kai. Jie reikalaus, kad ky
lant kainoms butų keliamos 
darbininkų algos, ir kad be
reikalingai augštomis kai
nomis nebūtų skriaudžiama 
publika*.

Darbininkai tyrinės, kaip 
padidinus gamybos produk- 
tingumų ir laikys savo at
stovų kompanijos direktorių 
taryboje, kad sustabdžius 
spekuliacijų ir suktybes.

Darbininkų tarybos dirb
tuvėse išrinks visos šalies 
ekonominę tarybų, suside
dančių vien iš darbininkų ir 
jų atstovų. Šalies taryba 
studijuos visos, šalies gamy
bų (produkcijų) — žaliųjų 
medžiagų, muitų, finansų ir 
kainų nustatymo klausimus.New Yorko valstijos atžaga

reiviams dar nepakako to 
smūgio, kurį jiems suteikė 
Socialistų Partija, pravesda- 
ma legislaturon visus penkis 
išmestuosius savo atstovus. 
Republikonų didžiuma legis- 
laturoje vėl išmetė juos.

Socialistai, žinoma, vėl 
statys kandidatais tuos pa
čius žmones, ir be abejonės, 
jie vfcl bus išrinkti, dar di
desnėmis balsų didžiumo
mis, negu pirmąjį ir antrųjį 
kartų.

Šitoje kovoje socialistai 
negali pralaimėt, nes, kaip 
jau sakėme, jie gina ne tik
tai savo teises, o ir teises vi
sų piliečių, kurie stoja už 
žmonių renkamos valdžios 
sistema.

New Yorko atžagareiviai, 
pradėjusieji šitų kovų, pa
tys atsidūrė labai kvailioje 
padėtyje. Mesdami socialis
tus iš legislaturos, jie duoda 
jiems progos laimėti naujų 
pergalių rinkimuose ir pri
traukti savo pusėn vis dau- 
giaus ir daugiaus pritarėjų. 
Patys atžagareiviai tatai 
mato, ir vis dėlto jie negali 
permainyt savo politikos.

Ambicija neleidžia. Jei
gu jie dabar nemestų socia
listų atstovų, kuriuos jie iš
metė pirma, tai tatai reikš
tų, kad jie viešai prisipažin- 
sta, jogei jie pirma pasielgė 
neteisingai. Reikštų, kad 
jie užsipelnė to antausio, ku
rį jiems kirto balsuotojai, 
išnaujo išrinkdami tuos pa
čius atstovus.

Sekančiuose rinkimuose 
tie kvaili kapitalistų politi
kieriai gaus dar didesnį an
tausį.

« i vi ax */ v v* v vv/j £ ,a

Tuo budu darbininkai I dės derybos

industrinės demokratijos.
Ar šitos darbininkų pas

tangos bus pasekmingos, ar 
ne — tatai priklausys ne 
vien nuų jų, o ir nuo val
džios bei kapitalistų. Jeigu 
kapitalistai su valdžia užsi
spirs nepasiduot darbinin
kams, kad ir čia da taip, tai 
šie gali būti priversti stot į 
kelių riaušių ir kruvinos ko
vos. To pasekmės butų 
skaudžios visiems.

Kolkas Italijos valdžia, 
matyt, linksta prie ramaus 
išrišimo ’ to klausimo. Bet 
kapitalistai spiriasi, o tatai 
verčia prie užsispyrimo ir 
darbininkus. •

Telegrama iš Milano pra- 
neša, kad geležies darbinin
kai milžiniška balsų didžiu
ma nutarė atmest ministerių 
pirmininko pasiūlymų taiky- 
ties su dirbtuvių savinin
kais. Savininkai, mat, nori, 
kad darbininkai apleistų 
dirbtuves, pirma negu prasi-

moks vesti industriją ir už ----- - 
metų, kitų sugebės paimti leis^uf didžia turės su- 
ją visą į savo rankas. šaukti pralamentą ir įstaty- 

Šitas Italijos darbininkų rnų keliu patenkinti darbi- 
plenas rodo, kad jie yra pa- ninku reikalavimus. Prem- 
siryžę eiti tuo keliu, kur; Jeras Giolitti tečiaus žada 

sušaukti parlamentą tiktai 
apie vidurį ateinančio mė
nesio. Jisai tu r būt tikisi, 
kad darbininkai iki to laiko 
neatsilaikys. >

siūlo socialistai.
Darbininkai neketina su

syk paimti į savo rankas vi
sas dirbtuves, nes supranta, 
kad šiandie jie dar nemokė-

Jeigu kapitalistai nenusi-

Kas pažangesnis: anarchizmas, 
sindikalizmas, komunizmas 
ar socializmas?

Ko reikalauja Ita
lijos darbininkai.

Chicago “Daily News” ko
respondentas turėjo pasikal
bėjimų su vienu Italijos dar
bininkų vadu, atstovu Bacci, 
apie darbininkų reikalavi-

Tarpe lietuvių darbininkų 
yra visų augščiau paminėtų
jų srovių pritarėjų. Ir jie 
dažnai ginčijasi tarp savęs: 
kuri tų visuomeninio judėji
mo srovių yra pažangiau
sia. Taigi apie tai mes čio
nai ir pakalbėsime.

Pirmiausia tečiaus turime 
susitarti sulig to, kas yra 

“pažangu”, o kas ne.
Pažanga reiškia ėjimų pir

myn arba augimų, pietoji- 
mųsi. Kada mes kalbame 
apie visuomenės pažangų, 
tai turime omenėje augimų 
arba plėtojimųsi tokių daly
kų, kurie yra geri žmonėms, 
kurie suteikia jiems materia- 
lės arba moralės naudos.

Pažangus žmogus yra tas, 
kuris pritaria tam, kas veda 
visuomenę prie didesnės ge
rovės, prie didesnės laisvės, 
prie didesnės apšvietos, prie 
didesnės progos žmonėms 
naudoties gyvenimu.

Pažanga yra palyginamas 
dalykas. Ji turi reikšti kų- 
nors geresnio, negu yra da
bar. Jeigu žmogus stoja 
tiktai už tų, kų visuomenė 
jau turi, tai jisai nėra pažan
gus; jisai yra konservato
rius (sougotojas esančios 
tvarkos). Jeigu žmogus no
ri sugrųžinti tų, kas buvo 
praeityje ir jau atgyveno sa
vo amžių, tai jisai taip pat

sindikaliz- 
ir socializ-

idealas yra

nėra pažangus; jisai yra 
reakcionierius (atgaleivis).

Dabar pažiūrėsime, kas 
yra pažangaus arba nepažan 
gaus tose visuomenės judėji 
mo srovėse, kurios vadina
si anarchizmu, 
mu, komunizmu 
mu.

Anarchizmo
kuodidžiausia asmens laisvė. 
Jo skelbėjai sako, kad žmo
gų gyvenime turi valdyti 
tiktai jo paties protas ir są
žinė. Kiekviena prievarta, 
kad ir jos tikslas butų ge
riausias, naikina žmogaus 
laimę, daro jį nelaimingų, ir 
todėl yra nepageidaujama. 
Šita mintim vadovaudamie
si, anarchistai atmeta vald
žių,* nes jokia valdžia negali 
apseiti be prievartos; net ir 
demokratingiausioji valdžia. 
Demokratybė valdžioje reiš
kia tiktai, kad prievartų var 
to ja didžiuma prieš mažumų, 
o ne kad yra visai panakin- 
ta.

Anarchistai nori, kad žmo 
nės gyventų be valdžios; 
kad jie elgtųsi taip, kaip 
kiekvienam jų geriau
sia išrodo. Jeigu jie geidžia 
daryt kų-nors išvien, tai jie 
gali susitarti tarp savęs. O 
kad žmonės sugebėtų, ne
skriausdami kits kito, sugy
venti tarp savęs, tai, anar
chistų nuomone, reikia dau-

giau šviesti juos ir auklėti 
geriausias ypatybes jų bude.

Palyginus su tuo, kų mes 
pastebime šių dienų visuo
menėje, anarchizmas, be abe 
jonės, turi savyje labai ge
rų dalykų. Jisai stoja už 
apšvietų ir žmonių budo to
bulinimų, auklėjimų. Jeigu Į tam tikrų pienų, kiekvienas 

 

žiuri tiktai į šitų anarchiz-1 darbininkas turi stengties ru 
mo pusę, tai jisai išrodo la
bai pažangus. Ir ištiesų, kai- 
kurie žmonės mano, kad 
anarchizmas esųs taip pa
žangus, jogei jisai galėsiųs 
būt įvykintas tiktai tolimoje 
ateityje, kada žmonių tobu
lumas bus pasiekęs labai au- 
gšto laipsnio; šiandie jisai 
esųs dar “pergeras”.

Pastebėtinas tečiaus daly
kas, kad šitokių nuomonę jus 
gana retai užtiksite tarpe 
darbininkų, nežiūrint to, kad 
darbininkuose visokios nau
jos idėjos, visokie “izrhai” 
randa labai gyvo atbalsio. 
Kiek žymios simpatijos 
anarchizmo idėjoms galima 
rasti darbininkų miniose tik
tai tenai, kur darbininkų ju
dėjimas yra dar jaunas, kur 
jisai dar nesenai pertrauks 
ryšius su ūkininkų arba 
smulkiosios miestų buržua
zijos judėjimais. Ir čia puo
la į akis tas faktas, kad dar
bininkai priima anarchizmų 
ne grynoje jo formoje, o la
bai žymiai perkeistų.

Darbininkai kaikur (pav. 
vairiose vietose Italijoje) 
iri taria vadinamam anar- 

chizmui-komunlzmui. Pats 
šito judėjimo vardas rodo, 
kad prie anarchizmo čia yra 
pridėta naujas dalykas. Ir 
reikia pasakyt, kad šitas da
lykas labai skiriasi nuo Jo, 
net prieštarauja jam. Anar
chizmas stoja už kuodidžiau- 
sių asmens laisvę; o komunlz 
mas stoja už kuodidžiausių 
asmenų susivienijimų, tokį 
susivienijimų, kad asmuo vi
siškai pasiduoda7 bendruo
menės (komunos) tvarkai ir 
valiai. Asmuo komunoje iš
sižada net savo turto bend
ruomenės labui. Komuna 
reiškia turto bendrumų. Tai
gi pritart kartu ir anarchiz
mui ir komunizmui yra bai
siai nenuosaku.

Anarchistai - komunistai 
tečiaus mėgina sutaikyt tas 
prieštaraujančias viena kitai 
idėjas ir štai kokiu budu: 
komunizmui jie skiria vietų 
mažose žmonių kuopelėse, o 
anarchizmui — visoje visuo
menėje. Jie sako, kad žmo
nės turi pasidalinti1 į dau

gelį burių, kurių kiekvienas 
turi būt suorganizuotas, kai 
po komuna; bet tos komunos 
yra visai nepriklausomos 
viena nuo kitos; jejgu joms 
reikia, jos tariasi tarp savęs 
laisvai be jokios prievartos 
iš kieno-nors pusės. Anar
chizmo tvarkoje toks lais
vas susitarimas įvyksta tar
pe atskirų asmenų, o anar- 
chizmo-kėmunizmo tvarkoje 
—tarpe atskirų komunų.

Šitoks anarchizmo “patai
symas” ir tas faktas, kad tik
tai šitokioje “pataisytoje” 
formoje anarchizmas dar 
kaikur yra išsiplatinęs dar
bininkų miniose, parodo visų 
anarchizmo silpnumų. Dar
bininkai, net ir mažiausiai 
apšviesti, numano, kad vi
suomenė negali būt suorga
nizuota “grynojo” anarchiz
mo pagrindais.

KIEK ŽMOGUS TURI 
SVERTI.

pestingai atlikt paskirtųjų 
jam darbo dalį — tiktai tuo
met dirbtuvė galės veikti. 
Štai delko darbininkai, net 
priimdami anarchizmų, vie
ton neapribotos asmens lais
vės jau stato “komunų”, 
bendrumų, organizacijų te
nai, kur žmonės kartu dirba.

Neapribotos asmens lais
vės principas galėtų būt į- 
vykintas visuomenėje tiktai 
tuomet, kuomet žmonės dirb" 
tų ir gyventų visai nepriklau 
somai vienas nuo kito, jeigu, 
reiškia, nebūtų nė dirbtuvių, 
nė stambesnių žemės ūkių, 
nė gelžkelių, nė miestų. Bet 
tokio stovio visuomenėje ne
gali būt nė dabar, nė atei
tyje. Anarchistų idealui 
tinkamo stovio negalėjo būti 
niekuomet, nes žmones nie- 
kuomet taip negyveno, kad 
jie butų visai nepriklau
sę nuo kits kito. Taigi tas jų 
idealas yra nesųmonė.

Kiekviena tečiaus nesųmo
nė turi savo priežastį. Sva
jonė apie anarchistiškų 
“tvarkų” gimė pas tuos žmo
nes, kurie įsivaizdina žmo
nių visuomenę pavidale dau
gybės smulkučių savininkų, 
kurių kiekvienas pilnai p<v- 
tenkina visus savo reikalus. 
Šiek-tiek panašus į tai visuo
menės stovis buvo praeity
je, kada dar pramonėje vieš
patavo smulkus savarankiš
kas amatas, o sodžius buvo 
apgyventas smulkių ūki
ninkų. Taigi anarchistų 
idėjose atsispindi visuome
nės praeitis. Mėgint jas įvy
kinti reikštų sukti istorijos 
ratų atgal.

Anarchizmas todėl yra ne 
tiktai nepažangus, o visai at- 
žagareiviškas.

Ne kų geresnis yra ir 
anarhizmas - komunizmas. 
Jisai, tiesa, atmeta ajtsklro 
asmens nepriklausomybę, 
bet jisai’įsivaizdina tokių ne- 
sųmonę, kad bul$ gali gyvuot 
visai nepriklausomai viena 
nuo kitos atskiros dirbančių
jų žmonių kuopelės — atski
ros dirbtuvės, atskiri kaimai 
k* t.t. Jisai nemato, kad ne 
tiktai atskiras dirbtuves,o ir 
atskiras industrijos šakas, ir 
taip pat visų industrijų su 
visu žemės ukiu jungia į daik 
tų tūkstančiai ryšių, kuriuos, 
jeigu nutrauktum, tai pair
tų visos visuomenės gyveni
mas. Tie ryšiai šiandie, be
je, ačiū privatinės nuosavy
bės tvarkai, yra labai palai
di, ir todėl nuolatos įvyksta 
bedarbės ir brangenybės, 
kankinančios žmones. Bet 
anarchistai-komunistai nori 
tuos jryšius padaryti dar pi- 
laidesnius arba visai per
traukti. Aišku, kad tai butų 
regresas (žengimas atgal), o 
ne progresas.

(Bus daugiau.)

V. G—kas iš Chicago nori ži
not, kięk sveikas žmogus turi 
sverti, kad nesivadint nutuku
siu arba menku. Ne
visi žmones yra vienodo ūgio, 
todėl juo augšlesnio ūgio žmo
gus, tuo daugiau jis turėtų sver
ti. Žemiau paduodu lentelę tik
ro svarumo, t. y. kiek žmogus 
turėtų sverti ir kiek mažiausiai 
ir daugiausiai jis gali sverti be 
kenkimo sveikatai. Skaitlinės 
reiškia svarus.

tiktas 
mažiausiai svarumas daug.

Augščio 
pėdų col.

5 0 ....105 ....131 ..157
5 1 ....105 ....131 ..157
5 2 ....106 ....133..160
5 3 .... 109 ....136 ..163
5 4 ....112 ....140 ..168
5 5 ....114 ....143 ..172
5 6 ....118 ....147 ..176
5 7 ....122 ....152 ..182
5 8 ....126 ....157 ..188
5 9 .... 130 ....162 ..194
5 10 ....134 ....167 ..200
5 11 ....138 ....173 ..203
6 0 ....143 ....179 ..215
6 1 ....148 ....185 ..222
(j 2 ....154 ....192 ..230
6 3 ...,160 ....200 ..210

širdis ir nėštumas.

Moteris, kuri turi širdies li
gų, neturėtų tekėt už vyro, ši
tas yra vienas argumentų, ko
dėl prieš tversiant ženybinį gy
venimų abu moteris ię vyras 
turėtų būt daktaro išegzami
nuoti. Ne visuomet lengva yra 
suprasti širdies suirimus. Fi
ziška egzaminacija kartais ne
parodo ženklų, todėl prisieina 
teirautis, ar moteris neturi ke
blumų menstruacijose, ar ji ne
vengia fiziško darbo, nes jis jų 
apsunkino, ar nėra cirkuliaci
jos suirimai. Jeigu moteris, 
turinti širdies suirimų, išteka 

už vyro, apsivaisinimas turi būt 
vengiamas, ypač jei širdies su-1 
irimas žynius, nes nėštumas ga- 
i užkenkti neatitaisomai; ir ma
inai ir vaisiui. Nemažai mo

terų su širdies suirimu neišne- 
šioja reikalingo laiko ir dauge- 
is jų miršta, jeigu ir išnešioja. 

Aborcijų sulig Dr. L. Burck- 
lardto tokiom moterim galioja 

daryt tik pačioj nėštumo pra

gyventos Indijos dabar tai be
darbiu šalys, kuomet jas valdan
ti Anglija yra turtingiausias 
musų žemės kraštas. Indijos jau 
ne kartų mėgino nuo Anglijos 
pasiliuosuoti, bet tapo visados 
žiauriausiais budais suvaldytos. 
Ir Anglija bijosi ir neužsitiki 
Indijoms. Ji prižiūri kiekvienų 
atkakusį ten svetimtautį, kad jis 
nesukeltų prieš jos valdžia čia
buvių, kurių yra netoli dešimt 
kartų daugiau negu pačios An
glijos gyventojų. Pasiliuosuoti 
Indijoms nebūtų sunku, reikia 
vien gero ir protingo sukilimo 
sutvarkymo. Anglija todėl ir 
bijosi, kad besilankantys Indijo
se europiečiai gerai sukilimo ne
sutvarkytų, todėl saugiai daboja 
visus ten besilankančius svetim
taučius, visus civilizuotus sve
čius. i

Dabar Indijose surado naujus 
metalo ir rudų laukus kalnuose 
viršutinėj Birmoj. Prie Ba\vd- 
wino surasta turtingi laukai ru
dų turinčių sidabrų. Ten yra 
taipgi švinas, cinkas, ruda turin
ti ir radiumą; varis ir tt. Kaip 
matyt iš aktų, tuos turtus indie- 
čiai išnaudojo jau nuo 1500 me
tų. Bawdwino rudoj dabar ran
da 50%zšvino, 25% cinko ir 50 
uncijų sidabro 115,000 tonų ru
dos. Bet senos aukso ir kitokių 
brangių metalų ir akmenėlių ka
syklos Gilconda apskrityj jau iš
sisėmė. Toj pačioj Indi jų daly, 
Birmoj, randa ir dabar brangių 
akmenėlių, rubinų, bet jie neuž- 
ilgio išsisems taipjau, kaip išsi
sėmė Gilcondos deimantai ir auk
sas. — šernas.

Jovarui sušelpti.

K. Sitavičius, Chgo. .. $2.00

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimmaliikuoso 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas:
3121 S. Halsted St

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Mlesto Ofisas!
127 N. Beirbarn SI 

1111-13 Unity lldt.
Tel. Central 4411

Redakcijos Atsakymai į
A. Bunui, Ncw Brilain. — 

“Pavydas” atskira knyga dar 
neatspausdinta. Kai bus at
spausdinta, bus paskelbta Nau
jienose.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

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

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Norlh IVestern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank
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European American Bureau 
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Laivakortes.
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809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

su panešiu
Bet 
pa- 
šir- 
tuo

ra susitvėrusi;’' gi vėlesnis abor- 
cijos darymas yra surištas su 
didesniu pavojum, negu lauki
mas nonnalio gimdymo.

Kadangi širdies suirime duo
dami yra tinkami vaistai ir pa
tariamas pasilsys, išrėdytų, kad 
ir nėščiai moteriai
suirimu turėtų tai gelbėti, 
ilgas vartojimas vaistų ir 
silsio, yra patirta, kenkia 
dies suirimuose, — ir jis 
abiau kenkia nėščiai moteriai,
les yra įnešami abnorniališkli
nai j metabolizmų. Vaisiai ir 
įasilsis gali būt vartojami tik 
arpais. Todėl nėščia moteris 

su širdies liga tankiai turi lan
kylis pas gydytojų, kuris duos 
ai reikalingus patarimus laiks 

nuo laiko ir kuris po tinkamos 
egzaminaeijos nuspręs, ar yra 
galimas tolesnis laukimas, ar 
nėštumas turi būt užbaigtas 
uoj. Paprastai tarpe 34-tos 

ir 35-tos nėštumo savaites mo
teris turi ilsėtis lovoj ir gydy- 
ojas turi jų egzaininuof kas 

diena. Šilas egzaminavimas ap
lamai parodo, kas reikės daryt.

Dr. A. Montvidas.

Iš įvairiu Sričių
Nauji turtų laukai Indijose. 

Senuose laikuose Indijos buvo 
vienas turtingiausių musų žemės 
kraštų; tuo buv'o auksas, dei
mantai, rubinai ir kitokį brangus 
akmenėliai. Ir pramone Indi j o- 
sc buvo aukštai pakilusi. Bet An
glijos valdžia jų baigia naikinti, 
nes visa jos šakas, kurios daro 
konkurencijų Anglijos pramo
nei, draudžia, arba mokesčiais 
stengiasi užmušti. Ir tai jai se
kasi. Seniau aukštai pakilusios 
kultūroj ir turtingos, tirštai ap-

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, 111.

T. Pullman 5432

—
DR. C. K KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Canal 257

k

Telefonas-— BouJevard 9199
DR. C. KASPUTIS 
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3881 S. Halsted St.» Chicago, III.
Valandos:—
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West Virginijos 
kalnuose.

PAUL HANNA 
[Specialč Naujienų ir Federuėtosios 

Presos korespondencija]

Willlamson, \V. Va. — “Mon- 
tani Sun nėr Liberi”, skelbia
\Vest Virginijos antspaudu — 
“Kalnėnai visados yra laisvi”.

- ................ 1 " ■■ ■'■■■■■■ »■— N J......

kloniuose ir kraustydavoisi į.blikoninę valdžią ir vieton jos 
kompanijų pašiuręs palei gele- 1-11-
žinkelį. l'pt\s ir upeliai nuo ka
syklų pirmiausia pavirto ■drums
tomis o pinkui ir visiškai juo
domis.
• Nuo 80 c. iki $1 už iškasimą 
tono anglių, neišrodo daug. Per 
daugeli kompanija rado išmeti
mui namų.

ventojai tiki tam obalsiui ir 
pasirengę su ginklu rankose np- 
ginti jo tikrumų. Kasyklų sa
vininkai gali samdyties Bold- 
\vin-Feltz mušeikas, užmušinė
ti jų priešus, bet kalnėnai ir jų 
sunai patįs moka užmušinėti 

k ida būna reikalas.
“Mano veike, pasakė unijos 

organizatorius vienam jaunuo
liui, kada tasis papasakojo apie 
savo pirmąją pergalę, “ar tu 
nežinai, kad tu turėsi atsakyti 
už tą prieš Dievą?”

“Tamista”, atsakė vaikinėlis, 
“visai nėra nuodėme užmušti

Pasekdami Daniel Boone, ku
ris norėjo ištrukti nuo nuomo
tojų, skolų ir pirklių vergais, 
kurie užplūdo šalį, Boydei, Hat- 
fieldai, Munsey, McCo'y ir Cha- 
finai daug gentkarčių atgal per
ėjo Bluc Rįdge kalnus ir palei 
Appalachiano vandens pasibu- 
davojo savo grinteles. Ten, be 
mokyklų, geležinkelių, knygų. 
!c’ alio ar laikraščių, jie ir jų 
ainia pasiliko per daugiau kaip 
• mlmatį laiko užmiršti visos 
AmrrikoM imperijos, kuri juos 
aplenkė ir plėtojosi Mississippi 
klonyje ir pasiekė Pacifiko van- 
denvną. * c •

Apie 30 metų atgal tuose; kal
nuose atrasta anglis 
toriai tuojatis 
plotus žemės,

valdyti kalnėnus-angli atkasius, 
jei jie ką nors daugiau turėtų 
pražudymui.

Atsilošęs kėdėje jaunas vy
ras skaito nedidelę juodą kny
gelę. Wo*rkman jį užkalbina: 
“Ar nesusi rupinę esate?’

“Ne kibai”, atsako angliaka
sys. “Aš darau taip, kaip čii 
parašyta: ‘Nesirūpink apie ry
tojų”. Jis atžymi savo pusią 
pi mažajame Testamente ir tę 
šia toliau: ,

“Tai jau trečias, kuriame ai 
dalyvauju ir aš dar niekad ne
grįžau be susitaikimo”.

“Ar negrįšiu kas į darbą?' 
paklausė organizatorius.

“Ne, išrodo, kad visi yra labai 
patriotingi šioje kovoje”, atsa

Toliau jie kalbėjosi apie nuo 
tikį keletą naktų atgal, kada bu 
ręlis angliakasių perėjo jš Wesl 
Virginijos į Kent nok y ir tapo 
suimti mušeikų ir išlaikyti ka 
įėjime keletą dienų. Taipjau 

apie nuotikį kitoje vietoje, kui 
du vyrai pasidavė ir sugrįžo i 
darbą. Vieno tų vyrų pati, laba 
riebi moteris, pasitiko juos anl 
kelto ir labai apkūlė. Nors tai 
buvęs nelegalis taktas, bet davę.4 
geidžiamų pasekmių.Spekulia- 

įgijo didelius 
kuriuos valdė j ma’ster at Chicago, Iii., Scpt. 23, t192( 

kalnėnai, bet nebuvo užregis- 
irave, kaipo to reikalavo įsla-
tymai. Kalnas už kalno buvo 
pardavinėjamas atėjimams vos 
po 50 c už akrą.
Taip prasidėjo anglių kasimas 

Tug ir Big Sandy kloniuose. 
Skilimas tikrų pinigų ir kompa
nijų sankrovų produktų patrau
kė vietos gyventojus patapti an
gliakasiais. Kasmet vis dides
nis skaičius kalnėnų apleisdavo 
savo grinteles tolimesniuose

■' True translation filed with the post 
[ 

as required by the act of Oct. 6, 191'

Kas laukia Francijąr

Naujas 
Europos žemlapis
. su

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

[Spccialė Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

Paryžius. — Prezidentas Paul 
Deschanel nueina nuo scenos, 
pairęs, nusilpęs protiniai. Nie
ku rie sako, kad ir viešpatau
janti tvarka Fiancijoj yra taip 
pat silpna, visuomet galinti 
įpulti j jurą, kaip kad Descha
nel nesenai įpuolė į parko eže
rėlį — ir galbūt niekad dau
giau nebepakilti iš vandens.

Bet tai yra perdaug optimis
tinė pažvalga. įsteigtoji tvar
ka miršta sunkiai. Ji atkak
liai kabinasi, ji įleidžia savo 
dantis ir iltis į draugijos kūną 
ir kada jos auka pagalios su
leidžia savo nagus į prispau
dėją, senoji tvarka greitai pa-

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c 
liet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

pastatyti monarchiją.
Scena yra įrengta pasikarto

jimui 1848 m., 1856 m. ir 1871 
m. revoliucijų. Užpakalyj ro
jalistų stovi armijoą generali
nis štabas — Foch, Petain ir 
Weygand — kolegijų profeso
riai, daugelis studentų ir dide
lis skaičius valstiečių ir šiauri
nės Franci jos žvejų, kurie tiki 
tik tam, ką sako kunigai ir 
didžponiai. Tie vargšai žmo
nės mokinami nuolankiai nusi
lenkti bažnyčiai ir trono tradi
cijoms. Garbinimai ir dieviš
kosios teisės mokinimai ap
kvailina ir palenkia juoš.

FYanaijos darbininkų nepa
sitenkinimas Deschanel valdžia 
pasidarė didelis; dideli mokes
čiai yra akstinu, bet jie turi ir 
kitų priežaščių nepasitenkinti 
netikusia ir koruptivės biuro
kratijos valdžia premiero 
Millerando. Taipjau yra dide-

plomatų lošimais Rusijos-Len
kijos situacijoje.

Monarchistai turi didelę spė 
ką. Jie yra gerai susiorganiza-j 
vę, kaip kad finansiniai oligar-: 
chai Jungi. Valstijų — jie turi! 
užpakalyj savęs daugelį laik J 
rašČių, didelę dalį armijos, po < 
liciia, bažnyčią ir didžiuosius

“logiką,” bet tos logikos pas 
patį kalbėtoją visai nebuvo: 
pas patį kalbėtoją nuolatos bu
vo prieštaravimai, ką vieną sy
kį užtikrino, vėliau užsiginė, ar

piniguočius.
Jei rojalistai bandys padary 

ii perversmą valdžioje, jie vei
kiausia visgi nebandys pastaty 
Ii karininko šalies galva. Ji< 
žino, kad Francijos žmones ne 
ipkenčia mili turizmo — kad 
Millerand yra neapkenčiamas, 
kaip kad buvo neapkenčiamas ! 
Clemenceau — kad žmones su 
nuožiūra žiūrės j prisiartinimą 
kiekvieno “raitelio”, kas jis nė’ 
butų.

Londone yra Orleano kuni
gaikštis, kuris turi pretenzijų 
nrie sosto, kaipo paeinantis iš 
ūmosios dinastijos. Jis yra 
vienu iš kandidatų prie Franci- 
ios karumos. Jei rojalistai vėl 
Įsigalėtų, jų valdžia neišvengti- 
nai butų trumpa. Tas neabe
jotinai pagimdytų sukilimą dar. 
bininkų ir anti-klerikališkos 
buržuazijos. Nors dabar Fran- 
•ijos darbininkų ūpas yra nu
puolęs delei pralaimėjimo ge
gužes geležinkelių streiko, dar
bininkai vėl susivienytų, jei anl 
scenos dar sykį pasirodytų ka
ralius,

ibMii Ratflliuost
NORTH SIDE

Komunistiškos “pašnekos.”

Nenori skolinimo pinigų 
užrubežiui.

Cook County Benį Estatc 
Board savo susirinkime svar
stė apie tūlų bankų atsisaky
mą skolinti pinigus anl namų. 
Esą, bankai atsisako skolinti' 
pinigus ant nekilnojamos nuo
savybės, arba jei ir skolina, 
tai reikalauja 7 nuoš. Tokia 
padėtis labai trukdo namų bū
da vojimu i ir pastangoms page
rinti butų padėtį mieste. Vieton 
to tie baikai skolina didesnė
mis palūkanomis svetimoms 
šalims, kad tos šalis galėtų pa- 
sibudavoti naujus laivynus ir 
pirklybinius laivus, kad galėtų 
varžyties su Amerika. Taryba 
todėl priėmė tam tFIcrą rezoliu
ciją, kurioje raginama chica- 
giečius įdėti savo pinigus į ne
skolinamas nuosavybes, pir
muosius morgičius, ar kitus 
saugius Amerikos i n vest m eli
tus, kurie pirmiausia pasitar
nautų Amerikai, o ne bankicrių 
remiamoms svetimoms šalinis.

aiškina, kad negalima pasitikė
ti kapitalistų telegrafo agentū
rų žiniomis, kadangi tos agen
tūros iškraipo pačias žinias ir 
paduoda jas taip, kaip tinka 
kapitalistams, bet štai atsigrįž
ta ir jau pilniausiai tiki toms 
agentūroms, kada jos kalba 
apie socialistus. Tada jam ir ka
pitalistinės žinių agentūros yra 
“orait.”

O štai kokios tvarkos tas 
“kalbėtojas” norėtų. Esą, mes 
einantieji “tikruoju keliu,” ka
da užgriebsime valstybės apa
ratą ir viską į savo rankas 
paimsime, tada visas kapitalis
tines bažnyčias, mokyklas, 
universitetus ir t. t. išgriausi
me, o jų vieton pastatysime 
darbininkiškas; visą inteligen
tiją, buržujus ir jų uodegas 
profesorius, daktarus, advoka
tus, laikraščių redaktorius ir 
visą buržuazišką visuomenę 
(jis pirmiau tokios visuome
nės negalėjo surasti), pristatę 
prie kiekvieno po darbininką 
su šautuvu, nugriusime į ka
syklas ir paliepsime kasti ang
lis, o į vietą buržuaziškų inte
ligentų pastatysime darbinin
kus: mokytojai bus darbinin
kai, daktarais darbininkai, ku- ku buvo apie. 70 žmonių, bet tik 
nigais darbininkai, nes dieno
mis turės dirbti, o tik vakare 
galės melstis. Tokia tai “tie
saus kelio” tvarka. Unijų ir ki- 

. tų organizacijų betgi neliepė 
tik esą reikia į jas 

įeiti ir skleisti jose “tikrųjų” 
idėjas. Baigdamas “pašneką” 
dar prašė aukų išleidimui “tik
rųjų” literatūros.

Po tokios “pašnekos“ buvo 
duodami klausiniai — “tikrų
jų” klausiniai, tokie pat, kaip 
ir ta “pašneka.”

Juokdariai sako, kad jei tas 
pasakorius butų Valparaisc dar 
tris metus skutęs bulves, tai 
gal ir butų išėjęs į kalbėtojus, 
o dabar tėra tik pasakorium.

Tų “pašnekų” pasiklausyti 
buvo susirinkę daug rubsiuvių, 
nes buvo garsinta, kad kalbės 
jų organo redaktorius.

—Rubsiuvis.

se. Vos tik gauta žinią apie siau
timą govedos, kaip už valan
dos visame kscrdyklų distrikte 
jau buvo sutraukta 600 policis
tų.

Šiuose sumišimuose labai su
mušta 8 negrus. Trįs baltieji 
ir 6 negrai yra areštuoti. Vie
nas
kad jis tūlą laiką atgal 
ve policislą White, kuris 
ir dabar guli ligonbutyje, 
vodamas su mirčia.

Koronerio tyrinėjimai 
užmušimą Barretto
iki spalių 1 d. Daugelis liudija, 
kad Barrett be mažiausio rei
kalo užpuolė negrus ir vieną 
jų parmušė, tada kitas negras 
išsitraukė britvą ir perpjovė 
Barrettui gerklę.

prisipažino, 
pašo- 

dar 
ko-

Federalls Agentūrą Bendrovie.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIEN, SEPT. 23, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.00
LATVIJOS 100 rublių ....... $1.75
VOKIETIJOS 100xmarkių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių ......  $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą j pinigą 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaJkyti per 
laiškus liekasi pasiųsti ( Europą 
tą pačią «lieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

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

BRIGHTON PARK

apie 
atidėti

Traukinta užbėgo ant 
gatvekario.

liko 
priesutrupintas užvakar, kada

S. Kenton Avė. užbėgo ant jo 
traukinis ir nuvilko gatvekarį 

Į du blokus. Gatvekaryj tuo lai-

keli jų kiek sunkiau sužeisti; 
visi spėjo iš gatvekario pabėgti, 
tik susižeidė bešokdami per 
langus ar susipiaustė į stiklus.

Gatvekaris važiavo skersai 
geležinkelio bėgių, kada nušoko 
elektros pervada ir gatvekaris 
sustojo. Ilgas tavorinis trauki
nis j in buvo visai netoli, kad 
visi šoko prie durų ir langų, 
bėgli iš gatvekario — ir visi iš
bėgo. Traukinis bandė sustoti,

mo. Jis sustojo tik už dvieju 
blokų po susidūrimui su gatve- 
kariu.

Policija apleidi skerdyklų 
distriktą. t

TiesiogiLiepojy
Laivakortė kainuoja $145.- 

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

Laivai išplauks: Rugsėjo 
merginą Minnie Stezely, 89021^0; Spalio 14 ir 21; Lapkri- 
Thc Slrand. Vakar irgi atėjo;čio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 
jis pas ją, bet rado duris užra-’23.
kihtas. Tad jis pabandė lipti 
per langą. Bet vos lik jo gal
va pasirodė lange, kaip pasigir
do šūvis ir jis nukrito ant žt- 
mės negyvas.

Dabar Minnie džiaugiasi, kad 
taip lengvai pavyko atsikraty
ti nuo joz Ji tikėjosi mažiau
siai barnio, o dabar nieko neat
sitikę: jis nė žodžio jai neišta-

Mergina nušovė savo vaikiną.

John Brandon per keturis 
metus kasdie lankėsi pas savo

ręs.

Dvi meksikietės nutroško 
nuo gaso.

meksikietės seserįs,Dvi
Francis ir Katheripe Hbcba, ne
senai atvykusios iš Mcxico City* 
vakar užtroško nito gąšo savo 
tėvų namuose 2631 Normai 
Avė. Jos guldamos neužsukę 
tinkamai gaso. Jų lavonai bus 
išsiųsti palaidoti Meksikoje.

Atėmė $8,000.

Trįs ginkluoti plėšikai vakar 
gatvėje atėmė iš Charles La 
Fevre,’ klerko Grennan Cake 
Corp., 118 S. Oakley Avė., $8,- 
000, kuriuos jis nešė į banką.

Rašykite delei lietuviško 
paso blankų ir pridėkite 2 
et. štampą, pas,

P. MIKOLAINIS, 
53 Hudson Avė., 
Brooklyn. N. Y.

PRANEŠAME apielinkės lietu
viams, kad mes nelaikom puikią už
eigą pasilinksminimui ir pakeleiviai 
gali gauti puikią nakvynę. Patarna
vimas pirmos klesos.
ALEX ARMON IR JOE POCIUS 

936 W. 33rd Street, 
, Telephone Yards 2750.

PRANEŠIMAI
**—*XX****,Z*,ZS*^*"**'L**0**^»-****^,S^^%1»<»*.^*^fc

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

Pirmyn Mišrus Choras rengia drau
gišką vakarėlį su programų Viešojo 
Knygyno naudai; bus nedėlioj rugsė
jo 26 d., Knygyno svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 6:30 v. vak.

—Komitetas.

Liet. Taut. Liuosyhės Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rugsėjo 25 d., 7:30 vai. vakaro A. Va
lančiaus svetainėje, 1732 So. Union 
gatvė. Malonėkite visi nariai atvyk
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui; taipgi atsiveskit naujų na
rių draugijai. — Valdyba.

Rado dinamito.
kurieKeli 

buvo 
distriktą po baltosios govedos 
bandymo nulinčiuoli tris neg
rus, kurie pasislėpė bažnyčio
je, kada jie užmušė kondukto
rių Barrettą, kuris ant jų už
puolė, vakar tapo ištraukta. Tą 
naktį beprasidedančios naujos 
negrų skerdynės liko tuojaus 
policijos sustabdytos ir daugiau 
jos jau nebepasikartojo, 
noma, kad jos daugiau
tuo tarpu nebepasikartos. Tai 
delei to, kad policija yra suor
ganizuota sulig kariuomenės 

modelio ir galima šimtus poli
cistų sutraukti į riaušių apim
tą distriktą į viena valandų. 
Taip buvo ir šiuose sumišimuo-

šimtai policistų, 
sutraukti i sk 10 

prie namo 
747 DeKoven St. Tuose namuo
se gyvena trįs italų šeimines, 
viena kurių gavo grasinančių

Skuduruc

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

Prasideda veikimas.

Vasaros karščiams praeinant 
vėl prasideda musų kolonijos 
lietuvių veikimas. Pirmoji 

stvėrėsi darbo vietinė socialis
tų kuopa. Ji jau yra užsibrie- 
hisi platų veikimo programą 
nokiamai žiemai. Ji pradeda 
veikimą prakalbomis, kurios 
vyks šiandie, rūgs. 23 d., Liuo- 
;ybės svetainėj. Kalbės visiems 
unomas senas kalbėtojas Dr. 
\. Montvidas. Prakalbos yra 

’abai svarbios ir bus apkalba
mi labai svarbus visuomenės 
klausiniai, lodei visi apielinkės 
ietuviai kviečiami j jas atsi- 

’ankyti. — Kokšių Jonas.

Pranešimai
Ma- 
bcnt

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

gramatikos ir anglų 
prisirašyti vakarais 

vai. vak. seredomis 
pėtnyČiomis, Aušros 

Michigan Avė.

Roseland. — 
lietuvių kalbos, 
kalbos ateikite 
nuo 7:30 iki 9 
utarninkais ir 
kambariuose, 10900 
Mokykla nebus galima atidaryti pa
kol mokinių nesusirašys ganėtinas 
skaičius. Todėl, kam brangu moks
las, pasiskubinkite užsirašyti ir ki
tus paraginkite.

Pranas Grybas,
10500 Lafayctte Avė.

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

Bus permainų. Bet sekamu 
žingsniu nebus darbininkų su
kilimas. Jie dar nėra prisiren
gę tam, nors sentimentas ir di
dėja. Sekamo didelio žingsnio 
galima tikčties tik iš rojalistų 
(monarchistų). Jie per dauge
lį metų pienavo, laukė progos; 
jų spėka šiandie yra didelė ir 
kaip išrodo, proga yra arti. La
bai gali būti, kad jie bandys 
itstuniti į šalį dabartinę respu-

taineje komunistai buvo su
rengę “pašnekas.” Jos sureng
tos buvo LDLD. 1-ino apskr 
vardu. LDLD. dabar yra frai- 
nistų “melžiamoji karvutė.’ 
Komunistai • bijodamies save 
vardo, dabar viską rengia pa
sislėpę už LDLD. nugaros, ne
žiūrint net to, kad senosios L 
D. L. D. kuopos jau ne kartą 
protestavo prieš tokį komunis
tų elgimąsi ir nederamą jų nau
dojimą los draugijos vardo.

“Pašnekose” kalbėjo atva
žiavęs iš rylų įleva “kalbėto 
jas,” buvęs rubsiuvių organe 
redaktorius A. B. Kalbėjo apie

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Dr. Dowiatt-Sass sugrįžo.

.JUST KIBS— 3oc>ntr or Later It'a Boimd to Comę.

Orawn fcr Ibis papcr Ev Flshfif

Dr. Maiė Dowiatt-Sass, kuri 
ulą laiką atgal buvo išvažiavus 
’alifornijon, dabar vėl sugrį

žo į Chicago. Ji a įsigyveno 
irie 5208 W. Harrison St. ir 

apie jau priiminėja pacientus.

00 YDŲ KNOW W - - - fi tol 01 This Junk Is On The Utį Bud l'|) ?

KUR
S E K R E TA S

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

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

Reikalaukite musą surašo vaistų ir Žolių — siunčiame už dyką.

iCOMPANY
J. BALTRENAS,
Tel. Canal 6417 Chicago, III.



Papcskojimai 
ASMENI Ų~ j lEŠAOJ 1MAl 
PAJIEŠKAU merginos arba našles, 

kad ir su vienu vaiku, apsivedimui. 
Nejaunesnės 25 m. amžiaus ir nesenes- 
nės 32 m. amžiaus. Uždirbu gerai, ga
lėsiu užlaikyti šeimyną tinkamai. šliu- 
bą imtumem civilį. Parašykit laišką 
ir prisiųskit fotografiją.

• J. P.
1739 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo brolio Felikso 
Joniko; prieš karą gyveno Easton, 
Pa., dabar nežinau kur, nes jokios ži
nios apie save neduoda. Jis pats, ai 
kas jį žinotų, malonėkit pranešti man 
adresu:

LIUDVIKA JONlKAlTft,
į Puokę, Sėdos pašt., Mažeikių apsk., 

Lietuva.

PAJIEŠKAU brolio Juliaus Stoš
kaus. Paeina iš Raseinių apskr., 
Viduklės par. Malonėkite atsišaukti 
arba jei kas žinote praneškite. Tu
riu svarbi) reikalą.

KASTANTAS STOŠKUS 
503 Collensville Avė. E. St. Louis, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero Juodelio, 
Juozapo ir Petro Mikelių, visi iš Jud- 
riunų, Panemunio parap., Kauno rėd. 
Jie visi gyveno Philadelphijoj. Malo
nėkit atsišaukti patįs arba kas žino 
pranešti, nes turiu svarbių žinių iš 
Lietuvos.

Jonas Leikus
3942 So. Rockwell Str. 

Chicago, 111.

RE 1KIAJTĖVŲ __
PAJIEŠKO GERŲ TĖVŲ.

Jeigu kas norėtų priglausti mažą, 
8’į metų senumo šviesplaukią lietu
vaitę, teatsišaukia kasdien nuo 9 iki 
11 vai. ryto pas

MARŲ JURGELIONIS, 
538 So. Dearbom Street, 
Room 903, Chicago, 111.

J IEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS šviesus ir garu ap

šildomas kambarys. Pageidaujama 
Britghton Parke arba šiaip pietinėj 
mesto dalyj. Meldžiu pranešt ant šio 
adreso: •

P. D.,
1724 W. 47th St., Chicago, III.

RE I K 1 A PA KB INI NK Į
MOTERŲ

* REIKIA

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

TŲ.

TEMPTATION CANDY ' 
FACTORY,

1929 S. HALSTED ST.

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

kit pas
WESTERN BAG & BUR 

LAP CO.
Western Avė. & 14th St.

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

501 West Huron St.

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

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

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

1947 So. Halsted St.

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

REPUBLIC WASTE PAPER CO?
626 W. Taylor St., kampas De»- 

piaįps St.

REIKIA DARBININKU
MOTEBŲ

REIKIA — MERGINŲ
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

Pastovus darbas. Puiki čysta 
dirbtuvė. Gera mokestis pra
džiai. Karštas čokoladas Ir 
užkandis duodama dykai. Taip
gi mergaičių pasibaigus moky
kloj lekcijoms ir pusę dienos 
subatoj.

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP HAIR PIN 

MNFG. CO.,
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

n—■........................... irriT

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA
Anglių mėty to jų (coal pas 

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

Chicago Beach Hotel 
51 & Cornell Avė.

REIKIA
Paprastų darbininkų. $6.00 

į dieną. 91/? vai. į dieną. Nuo
latinis darbas.
PRICE IRON&STEEL CO.

G7th St. and 49-th Avė.

REIKIA
Stiprių vyrų. Gera mokes

tis. Nuolatinis darbas nak
timis.

CENTRAL COLD STO- 
RAGE CO.

350 N. Dearborn St. 
Chicago, III.

REIKALINGAS geras buče- 
ris.

Atsišaukite greitu laiku.
B. WILCHOWSKI, 

2349 So. Oakley Avė.

REIKIA —

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

1710 S. Peoria St.

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

GOLDSTEIN FURNI
TURE CO.

3609 .S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

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

1836 So. Halsted St. *

PARSIDUODAįsaliunas geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Sa
vininkas rengiasi važiuoti Lietu
von.

Atsišaukite į Naujienas po No. 
144.

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

2459 W. 46 PI.

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

453 Vermont St.
Blue Island, III.

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

4 4258 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI
"PARSIDUODA \grosernė 

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

3400 So. Ashaland Avė.
■ — — - - *---------- - -------------------- ------------

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

2462 Blue Island Avė.
Kampas Iloyne Avė.

BARGENAS.
Parsiduoda bučernė ir groser- 

nė lietuviu tirštai apgyventoj 
vietoj, ir visos bueernėj reikalin
gos mašinos.Priežastį pardavimo 
dati raitė ant vietos.

4605 So. Paulina St.

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

Central 2590.
Mr. LESSOR

PARSIDUODA — Pekamė ir gro- 
šerne. Senas biznis. Visokių tautų 
apielinkėj. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi ir kitą biznį, turi par
duoti, nes abieju negali apeiti.

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

vakare. 1

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon.

12000 S. Emerald Avė.
W. Pullman, III.

Tel. Pullman 674.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apgy
ventoj apielinkėj, daugiau
sia lietuvių ir lenkų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Atsilankykite bile kada.

648 W. 120 St., 
VVest Pullman, III.

—— - ——  • - - - < : .

AUTOMOBILIAI
”aRSIDUODA CadiliTc/Tpai., 
pirmos klesos mechaniško padė
jimo. Galima matyti bile kada.

4434 So. Hermitage Avė.

__ __ RAKANDAI 
PALIKTA STORAGE’Y^

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
Victrola, kaip naujas, 
vertas 

$35 
ant 10 
daugel 
pigiai 
Turime

$185, u ž 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražių 

sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). įteikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami L i b e r t y 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

Už STORAGE LĖŠAS

PUIKIAUSIA PROGA.

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

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

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

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

IŠVAŽIUOJU IŠ MIESTO.

Stebuglinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 

sykiu arba atskirai, kaip nauji, susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200,. parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuo jaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedelioj.

2810 W. Harrison St.

NAUJIENOS, Chtcago, III.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, da- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertės dvi-spren- 
džinis Phonografas su rekordais per
siduos už $65.00 su rekordais ir dei
manto adato. Laisvės bonai priima
ma. Nepraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
PARSIDUODA RAKANDAI: 
su dideliu paaukavimu. Trijų 
šmotu seklyčios setas, Fonogra
fas, kaurai, valgomojo ir mie
gamojo kambarių setai, viskas 
kaip nauja. *

.3221 Michigan Avė. Ist. Apt.

NAMALŽEMfi ___
PARSIDUODA bizniška propertė, 

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

Kreiptis pas savininką:
18 E. Congress St.

Tel VVabash 8192.

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

Phonc Canal 3046.

PARSIDUODA — 2 augštų, mūras 
2 po 6 kambarius flatai. Pastogė f r 
basementas. Karštų vandeniu apšildo 
inas. Lotas 50x125. Arti 63 St. Kaip 
tik į vakarus nuo Ashland Avė. Tik
tai $9,300. Cash $3.500. Ateikit pas

EICHBERG,
1714 W. 63 St., Prospect 47

DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 4 pag. naujas mūrinis 
namas, po 5 ir 6 kamb. fletai. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa
rankamų. Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy- 
a pirmos klesos, kieto medžio apdir- 
nmais, ir tile padlagos maudyklės 
cambariuose ir tarpduris?. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brlghton Parke, lietuvių koloni
joje. Atsišaukite tiesiai prie savi
ninko.

2424 West 45th St.
2rų lubų iš fronto.

PARSIDUODA 1445 N. Kostnei 
Avė., moderniškas 2 augštų, 3 fialų 
mūrinis namas. 4—5—5 kambarių, 
elektros šviesa, balkių lubos , ugnia
vietės, ir 1.1. Renda $80 j mėnesį, Rei
dą cash $3500. Atsišaukit pas 

4326 Milwaukee Avė.
Phonc, Kildavę 2410

MOKYKLOS

Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema Ir mokymo budi 
jus trumpu laiku išmoksite viso » 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši 
uos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig inieros 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCF.OOL
J. F. Kasnkka, Vedėjas

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

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

6205 R. Halsted, 240 7 W. Madinon, 
18(10 N. WelU St.

137 Mokyklon Jungi. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na- 
rnums. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 South Wells St.

1 11 ■ --------------------- s
RUBSIUVYSTĖ

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

v.. -■■■—............ ........ . ■ ---------- --------—-J'

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENOS”

- .»»»■ -.. .......

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

DRAUGYSTES MEILftS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.

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

PadėJ. Juoz. Valantiejus,
619 West 141h Place. 

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

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

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

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
L J. Guzauskis; 2. G. M. Chcrnauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas, 
'įrišėjas Stanisl. Romanas.
I\mt. kapinių truslee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

DRAUGYSTftS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

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

Nuturimų 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 čepcla 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbafiauskas 

Susirinkimai laikomi trecią pėtny- 
cią, kiekvieno menesio, 8 vai. vakare, 
D. žemaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių. /

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

K. I.apie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St
J. Andruška, tar. rast.,

12248 Eir*-nld Avė.
A. Statkus, fin. rašt.,

12039 Urt'on Avė.
J. Grindis, ižd., 722 \V. 120 St.
J. Bicpšas, iždo glob.,

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

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

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

12143 Green Si
/

DDRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
2841 W. 40th Place 

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

[g. Žilinskas, mitar. rašt.,
1635 N. Hermitage Avė.

Dominik Danta, fin. rašt.,
t 6950 Wolfiane St.

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 50th Ct.-, Cicero, III.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P.
Viršininkų antrašai 1920 nu

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

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

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

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

2121 N. AVestcrn Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybčs 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

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

Valdyba 1920 metams:

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

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

1517 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

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

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St.
Fin. rašt., V. Briedis.

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

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

K. KalainiutC, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

L B. Zilra, pirmininkas,
1919 So. Union Avė.

K. Shcrpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Hannitage Avė.

I.. Asbmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 St

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

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

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

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

.................................... . . ■-------------_

JZ^UGIJOS____
LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 

Valdyba 1920 in.

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

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

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

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

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

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

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

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

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

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

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

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

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

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU 
VIŲ PASELPOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratktis , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

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

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

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTftS 

Valdyba 1920 m.

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

Ant. Klainis, Vice-prezidentas
1526 So 4Plh Ct., Cicero, III. 

A. B. Liutkus, Protokolų Baštin.
763 So. Kohnar Avė., Chicago, III. 

Telefonas Van Buren 3005 
Step. J. Tverijonas, Finansų Baštin.

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

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

nedčldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Ncffo svetainėj. 
1500 So. 491h Avenue.

KENOSliA wls. draugystes 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

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

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

1728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

teisėjas, Ant. Bubelis, 813 Quince St.

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJU 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabasb Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington.lU 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St.. Roseland, III.

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

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

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

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

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

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

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

Box 514, Melrose Park, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

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

Draugystė laiko kas antrą ncdėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. pc 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 2S 
gatvė, kampas Lake gatvės.

LIETUVIŲ JANITOR1Ų VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
3154 Douglas Blvd 

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
8833 W. Van Buren St 

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

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

Mykolas Kaziunas, kasierius, 
8959 W. 16th St.

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

DR-STE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St 

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

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

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

Kasierius, A. Cesna,
4509 So. Paulina St

Ketvertas, Rugsėjo 23, 1920

DRAUGIJOS
LIETUVOS MYLĖTOJŲ 1)P.-ST£S 

VALDYBA 1920 METAMS.

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 Chuplmskas,
3117 So. Emerald Avė. 

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

DRAUGYSTĖS MEILES LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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

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

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusioikti.

VIDURMIESTY J:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NVV 
Adonis ir La Salio, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. S\V 
Harrison ir Wabash, NVV 
18th ir State. NVV

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SI D E 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 842 W. 33rd St.
M. Matulevv.ski, 3121 Lime St. 
VVladis. 2801 Union Avė.
Svagždis, 2958 Union Aye.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 VVallace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Mi.ščikaitis, 3500 Etnerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

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

Avė.
.1. čeplinskas, 930 W. 35tb PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NVV 
Halsted ir Jackson, NVV 
Halsted ir Van Buren, SVV 
Halsted ir 121 h, NE 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Hakted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SVV 
Halsted ir Archer, NVV 
Halsted ir 31 st. NVV 
Halsted ir 35th. NVV 
Halsted ir 42nd SVV 
Halsted ir 47th, SVV ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jcnurich, 2023 Greenwfch St. 
J. Stropus, 1656 VVabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Milwaukee ir Paulina, NVV 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir NVV 
Milwaukee ir VVestern, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir VVestern, NVV 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Roman Avė.

18tos GATVSftS AI’IELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mally, 633 VV. 18th St. 
C. Yutelis. 733 VV. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4417 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood A v. 
J. Zalinas, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Bclcnskas, 2617 VV. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
VVestern ir 47th gatvės

TOWN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė. 
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SVV ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė.
ROSELAND, ILL.

P. F. Grybus, 11129 Cnlumet Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 107th St.


