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Rusai atsigrįžo
Vėl stumia lenkus visu frontu

Amerika pikstasi su Anglija

Italija, atnaujina pirklybą su Rusija
RUSAI ATSIGRĮŽO IR VĖL lenkų. Jie bijosi, kad atėjus tūk

stančiams rusų tarp belaisviu 
gali kilti sumišimai. Jie taipg 

Lenkai stumiami atgal veik visų yra susirūpinę grąsinimu atker- 
frontu, sako vėliausios žinios, šyli Šokiau, kuris yra vokiečių 

c.. . ■miestu ir kur atvykęs rusų ge
nerolas Rėva prisiekė, kad mies
tas pasiliks vokiečiams. Lenkų 
aviatoriai nesenai bombardavo 
mjestą ir metė proklamacijas, 
kad jis bus nušluotas už priėmi
mą rusų.

Lenkai* dabar jau įėję į Sol- 
dau.

Baimė ypač jaučiama delei 
dabartinių nuotikių Silezijoj, 
kur siaučia, greičiau civilis, ne- 

internacionalinks karas.

STUMIA LENKUS.

. PARYŽIUS, rugp. 22. — Pa- 
gelba daugybės atgabentų trau
kiniais kareivių ,padarydama 
milžinišką atsigrįžt m ą, Rusijos 
raudonoji armija vėl stumia 
lenkus atgal praktiškai visame 
fronte, rako vėliausios žinios iš 
Varšavos.

I^enkų aviatoriai praneša, 
kad sovietų spėkos sustiprino 
visą savo frontą, Įsteigė komu- 
ąfikacijas su savo bazomis ir , gu internacionalinio karas, 
gauna pagelbos daugybės karei- 2,000 lenkų eina į K«ttowitz ir 
vių, amunicijos ir kanuolių. kariauja su vokiečiais. Daug

Nlekuriy karinių ekspertų vokiečių užmušta. Visa vokie- 
nuomonė yra, kad tas greitas čių šalis yra pakįlusi prieš len- 
parttraukimas nuo Varšavos kus. 
buvo puikiu strategišku žings- ' 
niu, kad atitraukus lenkus nuo
smarkiai ginamų pozicijų Į at- į transUtion filed witb the pert- 
virą lauką, tuo pasitikint persi- a« reguijred by the act oi Oct. 6, 1917 
laužti per lenkų Unijas Ir paimti AMERIKIEČIAI NUSIGANDO 
Varšavą be mūšio.

master at Chicago, III., Aug. 23, 1920

Varšavą be mūšio.

master at Chicago, III., Aug. 21, 1920 
master at Chicago, Iii., Aug. 23, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SUĖMĖ 19,000 BE
LAISVIŲ.

Lenkai* dar tebeina priekyn, sa
ko pirmesnės žinios.

kryp- 
Bugo

dienų

PARYŽIUS, rugp. 21. —Svar
biausiame karo lauke Lenkijos 
fronte lenkai veržiasi iš Demli- 
no ir eina Breet-Litovsko 
timi. Jie pasiekė vidur, 
klonį.

Laike pastarųjų kebų
lenkai suėmę 19,000 belaisvių. 
Daugybė karo medegos dar 
neapskaityta. Daug kanuolių 
tapo pamesta miškuose.

Svarbiausi mūšiai eina prie 
susiliejimo Narevo ir Bugo li
pių, iš kur bolševikai skubiai 
traukiasi. Besiveržianti Ostro- 
lenko kryptimi lenkų armija 
siekiafd perkirsti komunikaci
jas tarp bolševikų ceątro ir de
šiniojo sparno. /

90,000 rusų esą pagauti į 
sląstus.

BERLINAS, rugp. 21. — 
Dancigo koridorius yra beveik 
apvalytas nuo rusų. Rusų pa
sitraukimas eina didelėj skalėj 
ir rusai bėga greičiau nuo grę
siančio lenkų pavojaus, 
nuo tikrųjų atakų.

Šokiau yra sviarbiausias* pa- 
tėmitinas miestas. Vokiečių ap
saugos policija rengiasi inter
nuoti tūkstančius rusų, kurie 
perėjo rubežių į šiaurę nuo 
Šokiau.

Žinios iš parubežio sako, kad 
galbūt net 90,000 rusų kareivių 
bus įstumti internavimui'. Te- 
čiaus 30,000 rusų kavalerijos, 
lengvai pabėgusios per siatkrą 
praėjimą tarp Sfechanovo ir 
koridoriaus, naudoja Mlavą kai
po bazę.

Lenkai užima Soldau.

Vokiečiai yra susirūpinę, ka
dangi jų vienatinė didelė inter
navimo atavykla jau turi 3,000

negu

siančia savo laivui ne į Danzi- 
gą, o į Revelį. *

WASHIGTON, rugp, 22. — 
Taip įtempti pasidarė santikiai 
Lenkijos klausime tarp Angli
jos iš vienos puses ir Francijos 
ir Jungtinių Valstijų iš kitos* 
kad laivo sekretorius Daniels 
šiandie paliepė dabar plaukian
čiam į Baltijos jurą ginkluo
tam kruzeriui Pittsburgh, reik
menų laivui Panther ir torpe
diniams laivams, plaukti į Be- 
velį, Estonijoje, vieton į Danzi- 
89

Nors Danzigas yra Lenkijos 
priėjimu prie juros ir oficialiai 
yra žinomas kaipo “laisvas 
miestas,’' jį absoliučiai kontro
liuoja Anglijos laivyrtas. Vy
riausias talkininkų koinisionie- 
riatts Tower yra vien Anglijos 
valdininku.

Permainymas Amerikos ba
zės iš Danzigo į Revelį tapo ži
nomas tuoj po konferencijos 
šiartdie po piet tarp sekretoriaus 
Daniels ir valstybės sekreto
riaus pagelbininko Norman.

Laivyno viršininkai sako, 
kad kiti Amerikos laivai plauks 
į Rygą. Dar daugiau torpedinių 
laivų tuojaus bus pasiųsta į 
Biailtijos jurą.

Kait>o išaiškinimą priežasties 
permainymo bazoą paduodai- 
ma, kad tuo t i kimusi išvengti 
t ikix) j o susirėmimo su Anglija.

master at Chicago, III., Aug. 23, 1920 
m reącrfred by the act at Oet. 0, lft7
AMERIKA PYKSTA Už SU
LAIKYMĄ GABENIMO AMU

NICIJOS PER DANZIGĄ.

Tyrinėjanti visą dalyką ir kartu 
su Francijaj protestuosianti.

WASIHNGTON, rugp. 20.— 
Oficialiuose rateliuose laukia- 
ma susirūpinimo padėtimi Dan- 
zige, jei uždraudimas iškrauti 
Uoste amuniciją ’ lenkams pa
kenks lenkų pergalei prie Var- 
šavos.

■r..Tr"n TggTBjgMg-.-j.-iiii.MMr.n e* ..r.

Valstybės departamentui dar 
nepranešta oficialiai apie talki
ninkų komisionieriaus Tower 
uždraudimą iškrauti amuniciją 
lenkams, bet jau yra daromas 
tyrinėjimas. Francijos valdžia 
esą rengiasi smarkiai protes
tuoti prieš sutrukdymą gabe
nimo reikmenų lenkams. Prie 
to protesto gali prisidėti ir Ame
rika.

Padėtis darosi rūstesnė dar 
delei to, kad Vokietijos ir visų 
kitų šalių darbininkai atsisako 
praleisti traukinius, vežančius 
reikinenas Lenkijai. Nežiuiint 
smarkiausių franeuzų protestų, 
siunč:ami Lenkijon su reikme
nimis traukiniai tapo nuvaryti 
ant šoninių bėgių.

Belgijos sindikalistai irgi pri
ėmė tą pačią taktiką linkui ga
benimo kareivių ar amunicijos 
per Belgiją, jei ji yra gabena
ma Lenkijai. 1 ' .

Sumišimai tarp Danzigo do
kų darbininkų buvo tankus nuo 
to laiko, kaip Danzigas patapo 
laisvu miestu ir valdininkai ma
no, -kad jei Sir Towcr tikrai už
draudė iškrauti ten amuniciją, 
tas tapo padaryta paisremiant 
šia komplikuota padėtimi ar 
kita 16 svarbiais dalykais.

■ ■n ag,,;

True franslation filo<!l with tho post- 
master at Chicago, Iii., Aug. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917
VENGRAI UŽĖMĖ AUSTRIJOS 

MIESTĄ.

Austrai siunčia savo kareivius 
atmušti užpuolikus.

savo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 23, 1020 
a* reąuired by the act of Opt. 6, 1917
.ITALIJA PRADĖJO PIRKLY- 

BĄ SU RUSIJA.

Pirmas italų laivas su grudafe 
jau išplaukė iš Rusijos.

MASKVA, rugį). 22. — Apsi- 
mainymas tuvorais tarp Rusi
jos ir Italijos prasidėjo išplau
kimu iš Odesos laivo ‘Pletro 
Calvi Vargo su 9,000 pūdų gai
dų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 28, 1920 
as reųuired by the ąct of Oct. 6, 1917

Taikos tarybose
LENKAI PADAVĖ SAVO 

DEKLARACIJĄ.

Sakosi užgriebę svetimas šalis, 
kad suteikus joms “apsisprendi- 

. mo” teisę.

LONDONAS, rugp. 21. Pa
sak gautos iš Maskvos bevieli- 
nes žinios, antrame posėdyje 
Rusijos ir Lenkijos taikos kon
ferencijos ketverge, Minske, 
Lenkijos delegacijos galva pas
kelbė, kad Lenkijos taikos są
lygose turi būt pilna ir nelaužo
ma Lenkijos respublikos nepri
klausomybė, nesimaišant į jos 
vidurinius reikalus.

Delegatas pasakė, kad Lenki
ja nepaskelbė karo. Jis sakė, 
kad lenkai užėmė pirmiau prik
laususias I^nkijai teritorijas 
vien tik tuo tikslu, . ,kad davus 
patiems žmonėms progą nus
pręsti apie savo likimą ir pa
reiškė, kad Rusija bando pagel- 
ba spėkos įsteigti sovietų vald
žią Lenkijoje.

Pirmininkas Rusijos sovietų 
delegacijos Dainiševskis padavė 
pareiškimą, kad Ukraina buvo 
nepriklausoma respublika, su
sivienijusi su Rusija. Jis todėl 
pasiūlė, kad Lenkijos delegatai . w w • • 1 Ii Y • _  

kų daromieji nuolatiniai vilki- 
nimiati Minsko mūšių paliaubos 
tarybose, sukelia rūstumą Mas
kvoje.

Užrubežinių reikalų ministe
rijoje neoficialiai duota supras
ti, kad tas vilkinimas galbūt ty
čiomis daromas, lankams no
rint palaukti pasekmių 
naujojo ofensivo.
Rusijos nuomonė apie lenkų 

dckląraciją.
MASKVA, rufcp. 20. -h Vakar 

Lenkijos detegacij 
konferencijoje 
deklaracija gauta 
Tikrinimas, kad Lenkija nepa
geidavo karo skaitomas vietos 
oficialiuose rateliuose tieteb- 
singu atsižvelgiant į faktus. Kai
po pavyzdį nurodoma, kad 
Dvinsko (Dinaburko) atidavi
mus Latvijai yra menku žings- 

Į niu, atsižvelgiant į Lenkijos po
ziciją Lietuvos klausime. Pa
reiškiama, kad suteikimas ap-, 
sisprendimo teisės Lietuvai ir j 
Ukrainai yra labai nerangus,, 
nors tos šalįs jiau tvirtai įsistei- Į 
gė, kaipo tautinės būtybės.

Kaltinama, ktad Lenkijos iš-, 
lygos apie tcritorialę nepalic- į 
čiamybę nesutinka su Rusijos 
deklaracijos' principais. Rusija 
skaityti nepriimtinu skaitymu 
maišymąsi į Lenkijos viduri
nius reikalus tveriant revoliuci
nius komitetus ir nurodys, kad 
tas judėjimas paeina, ir yra ve
damas vien tik Lenkijos pilie
čių. x

Pasekant Latvijos ir Lietuvos 
sutarčių padarytą precedentą, 
tvirtinama, kad Rusija neabejo
tinai sutiks priimti bendrą susi
tarimą susilaikyti nuo propa
gandos.

Lenkai turi sustoti arti 
rubežiaus.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Anglijos ir Francijos atstovai 
griežtai pranešė Lenkijos val
džiai nesivyti . priešą skersnų 
Versailles sutartim nustatytą 
rubežių. Jie nurodė, kad jei 
Lenkija tai padarys, ji ves už
puolamąjį karą. Tapo? nurodyta, 
kad tas gali pagimdyti didelį 
darbininkų spaudimą Anglijoje 
ir Frakcijoje, kuris priverstų 
tų šalių valdžias nebeduoti dau
giau pagelbos lenkams.

os Minsko 
perskaitytoji 
čia šįvakar.

VIENNA, rugp. 21. —
Trįs rotos Vengrijos regulia

rių kareivių šįryt perėjo Veng
rijos rubežių ir užėmė miestą 
Prellenkirschen. Jie užgriebė di
delį siuntinį šautuvų, kuriuos 
Austrijos muitiiiyčiog valdinin
kui buvo konfiskavę, kada jis 
buvo siunčiamas Vengrijon.

Į atsitikimo vietą tapo pasiųs
ti. kareiviai iš Viennos.

W. Va. angliška 
šiai skerdžiami

Kompanijų mušeikos šaudo 
juos kulkosvaidžiais

17,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA ČECHO-SLOVAKIJOJ.

PRIVATINIAI KASYKLŲ KOM 
PANIJŲ MUŠEIKOS Iš KUL- 
KASVAIDŽIŲ ŠAUDO ANG

LIAKASIUS.

Streikas kįlo kareiviui nušovus 
darbininką.

PRAGA, rugp. 22. — Gene- 
! ratinis streikas, kuriamo daly- 
. vauja 17,000 darbininkų, tapo 
paskelbtas Neutra. distrikte, 
Slovakijoje. Tas streikas kįlo 

' protestui prieš kareivio nušovė ' 
1 inią vieno žmogaus, kada Neut- 

• i ra žandarų stotis buvo užpulta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 23, 192,0 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIŲ OFICIERIAI 
NUBAUSTI.
P. ... ! , ll-"1® v II ■> »

110 Kappo oficierių aplaikė 
įvairias balismes.

BĘRLINAS, rugp. 20. — Ka
ro ofisas nubaudė 110 oficie- 
rių, padarius tyrinėjimą apie 
jų elgimąsi laike Kąppo kontr- 
revolracijos. Niekurie jų tapo 
pašalinti, suspenduoti, perkelti 
ar kaip kitaip nubausti.

Nuteisė 4 metams kalėjiman.

NEW YORK. rugp. 19. — 
Turtuolis Erwin R. Bergdoll iš 
Philadelphijos, kuris buvo pa
sišalinęs nuo kareiviavimo, ka- 

tro teismo šiandie tapo nuteis- 
gautų iš Lenkijos valdžios prio- tas kaipo dezertiras 4 metams 
dinius mandaitus, įgaliojančius kalėjiman. Jo brolis CIeveland 
delegaciją vesti taikos tarybas . taipjau yra nuteistas už nesto- 
ir su Ukraina. Tada Daniševskls (jimą kariuomenėn 5 metams 
perskaitė sovietų Rusijos siūlo- kalėjiman, bet jam pasisekė iš- 
mas sąlygas. • 'sprukti iš valdžioj nagų ir da-

Pabaigoje posėdžio Daniševs- 
kis užprotestavo prieš ką jis 
vadino Lenkijos politiką vilki
nimo su tarybomis ir pareiškė, 
kad visa atsakomybė už kruvi
nas pasekmes tokios politikos 
puls ant Lenkijos delegatų.

Tyčiomis vilkina trybas.

MASKVA, rugp. 21; — Len- vo gaso ekspliozija.

sprukti iš valdžioj nagų ir da
bar slapstosi/

DU ANGLIAKAISIAI UŽ
MUŠTI.

yranesaugu, nes mušeikos ir 
teų užpuldinėja streikierįus. 
Strelkieriai gi nieko kito nerei
kalauja, kaip vien, teisės orga- 
nizuottis. , ,,
Kulkasvaidžių esą nenaudojama

GHARLESTOWN, W. Va., 
rugp. 21. -t- Komanduotojas 
valstijos policijos pulk. Arnold 
pranešta, kad šiąnakt WilMs 
Branch, arti Pax, Raleigh pa
viete, ištiko angliakasių skerdy- 
nė. Per tris valandas privati
niai kompanijos detektivai šau
dė į streikuojančius angliaka
sius. Jokių smulkmenų nepra
nešama.
,, Buvo pranešta, kad mušeikos 

naudoja prieš streikierius kul- 
kasvaidžius, bet Willis Branch 

Paskutinė išsiųstoji iš Cirts- 90aI Co- vMninkai tam užgin- 
A"'' Esg buvo škerdynė, bet 

______ Jžių dar nebuvę.
t

Daug angliakasių užmušta.
SHABILESTON, W. Va., rug. 
!. Valstijos milicija yra pa-

Baisios angliakasiu skerdynės 
West Virginijoj. Susisiekimas 

su miesteliu pertrauktas ir pa
sekmių skerdynės dar nežinoma

Va., 
mušis

CHĄRLESTON, W. 
rugp. 21. — Smarkus 
siaučia tarp streikuojančių ang
liakasių ir kompanijų pasam
dytų privatirtių mušeikų Cirts- 
ville, Raleigh paviete. Tiesiogi
nis susisiekimas su miesteliu 
telefonu yra pertrauktas, bet 
iš apielinkės, kartais už 7 mylių I 
nuo mūšio vietos pranešama, ‘

Cork mayoras nuteistas 2 me-
I tems kalėjiman.

CORK, rugp. 19. — Cork .
) lordas mayoras Sweency, kurį* <ad ten aiškiai girdčties saudy 
nesenai karo teismas rado kaltu 
peržengime maišto įstatymų, 
šiandie tapo nuteistas 2 me-* viile žinia yra valstijos kons- 
tams kalėjiman. Jis keletą die- i kibelių korp. Roads pranešimas j 
nų atgal tapo išgabentas Angli- ^onstabelių komanduotojui pul
jon ir uždarytas Londono kalė
jimam

18 badaujančių kalinių šian
die tapo $ vielos kalėjimo iš
gabenta nežinomon vieldfi. Jlids 
visus išnešta ant neštuvų.

Nesenai valdžia paskelbė, kad 
ji neatkreips domės į kalinių 
badavimą ir tik tokius kalinius 
paliuosuos, kuriuos teismas ras 
nekaltais.

29 žmonės prigėrė
Laivas paskendo susidūrus su 

kitu laivu Superior ežere.

SAULT STE. MARIE, Mieli., 
rugp. 21. — 29 žmonės, jų tar
pe viena moteris, noriai įgulos 
tavorink) laivo Superior City, 
manoma, yra žuvę, kada tas lai
vas paskendo pu susidurimūi su 
kitu laivu Willis L. King. č 
žmonės tapo išgelbėti.

Susidūrimas įvyko

kininkui Arnold, kad kompani* 
jų mušeikos pradėjo naudoti; 
kulkosvaidžius.
streikuojantįs Wierwood Coal ’

Jis-sako, kad j22’ J-“ I’--
_______„.envood Coal!’l.r®D«u«1 V®Ž,UO,"I * ^‘Kh P«- 
Co. anKliakaKid?susirėmė su los Į V1('t‘i’,kl,r k,,?>'W,Į 
kompanijos mušeikdmis — pri
vatiniais detektivais — ir kad 
prie jų' prisidėjo Willis Brandi 
Coal Co. mušeikos ir vartojami 
yra kulkosvaidžiai1. žuvo 
toje skerdynėje, jis nepraneša.

Keliems buriama valstijas 
milicijos paliepta pgreičiausiai 
galimu laiku važiuoti į Cirtsvi- 
He. ■ . .

Willis Branch Coal Co. sekre
torius praneša iš Glean Jean, už 
10 mylių nuo Cirtsville, kad 
net ten girdėties šaudymąs, bet 
susisiekti su Cirtsville negali
ma. Šaudymas tęsėsi kelias 'va
landas.

New River distrikte, .kur yra 
ir ta kasykla, kur dabar ištiko 

4 angliakasių škerdynė, angliaka
sių streikas tęsiasi jau nuo pe

ni en. Tai jau ne 
kerdynė. Tame

! mušeikoms užpuolus ant strei- 
j kuojančių an^iakasių tapo 
daug angliakasių užmušta.

((Nors jau antra diena kaip 
įvyko ten angliakasių škerdynė, 
bet laikraščiai nepaduoda jo
kių smulkesnių žinių apie tą 
skerdynę. Iš šių gautųjų žinių 
yra matyt, kad ten įvyko baisi 
angliakasių škerdynė ir kad jo
je turėjo žūti daug darbininkų, 
bet tą viską dabar stengiamasi 
užslėpti nuo visuomenės žinios: 
ant rytojaus po skerdynės nebu
vo apei ją jokios žinios, apart 
trumpo pranešimo, kad į sker
dynės vietą yra pasirengusi va
žiuoti milicija. Prisieis laukti, 
kad darbininkų presos agenti- 
jos praneš apie tas skerdynes 
smulkiau).

vakar reito lapkriči*
naktį ties Wbitefish Point, Su- pinna tokia škerdynė. 7.....
perior ežere. Laivas King užga- ! distrikte jau nuo. senai viešpa
vo Superior City laivą į šoną ir 
laivas tuojaus paskendo, kad 
net nebesuspėta nuleisti galbė- 
jimo valtelės.

12 VAIKŲ PRIGĖRĖ.

BOMBAY, Indijoj, rugp. 22. 
—12 vaikų prigėrė prie Mahim, 
Amerikos misijos surengtame 
piknike.^.

MOTERŲ BALSAVIMO PRIE
ŠININKAI NEPASIDUODA.

Teismais bando panaikinti 
Tennessee ratifikavimą.

. tanja privatiniai detektivai ir 
liuesai, niekeno nebaudžiami, 
šaudo angliakasius. Tokių sekr- 
dinių^ik gal mažesnėj ąkalėj, 
pastaruoju laiku buvo surengta 
kelios ir streikieriams netik 
mieste, bet ir savo namie būti

TENNESSEE TEISMAS TRUK 
DO MOTERŲ BALSAVIMUI.

Uždraudė valstijai skelbti rati- 
, fikavimą.

NASHVILLE, Tenn., rugp. 21. 
—Kancleris Jdmes B. Ncwman 
šiandie išdavė laikinį injuctio- 
ną, uždraudžiantį gubernatoriui 
Roberts, valstijos sekretoriui ir 
pirmininkams senato ir atstovų 
buto patvirtinti Tennessee legis
laturos moterų balsavimo prie
do ratifikavimą ir pasiųsti .val
stybes sekretoriui Colby to ra
tifikavimo patvirtinimą.

Atmetė naują svarstymą.
Atstovų butas šiandie vien- 

valsiai atmetė įneŠimią naujai
apsvarstyti balsavimą ratifi
kuoti moterų balsavimo priedą 
prie federalės konstitucijos. Mo
terų balsavimo priešininkai ma
tydami, kad jie pralaimės bal
savimuose, visi pabėgo į kitą 
valstiją, kad atstovų butas ne- . 
galėtų jų sugaudyti ir tuo ne
galėtų surinkti reikiamo kvo
rumo'. Bet susirinkusieji atsto
vai nusprendė, kad ratifikavi
mui nereikalinga kvorumo ir 
įnešimą atmetė.

t i tai, ko negalėjo pasiekti legis- 
laturose. Jau vipna tokių bylų 
yra užvesta. Teisėjas Debow 
paliepė grand jury ištirti ar ra
tifikuojant tą priedą kartais 
nebuvo padaryta nederamos 
įtekmės, ar pavartota spaudi
mą. Esą paduoti du affidavitai, 
kuriuose liudijama, kad ant 
vieno legislaturos nario padary
ta spaudimas po to, kaip jis( 
bandė atidėti to priedo svarsty
mą. ,

Laukiama dar yra galutino 
legjiislaturos nuosprendžio apie 
ratifikavimą, nes dar yra įne
šimas išnaujo tą klausimą ap
svarstyti. Jei ir tada priedas 
bus ratifikuotas, tai priešininkai 
grąsina kreipties į teismą, kad

NASHVILLE, Tenn., rugp. 19. 
—Moterų balsavimo priešinin
kai siunta delei moterų laimė
jimo balsavimo teisių, Tenne
ssee valstijos legislaturai ratifi
kavus priedą federalės konsti
tucijos. Mat priedas tapo rati
fikuotas tik vieno balso pervir
šiu ir tai tik trečiame balsavi
me, todėl priešininkai kaip jma-. - ,, ..IV, Į,. v.. IX L ,J l { IClOltltĮ, IV<tU

21. — Du angliakasiai tapo už-pydami stengiasi atmesti tą bal-' jis paskelbtų ratifikavimą ne- 
----------------o -----:------------ u f,-----

WILBURTON, Okla., rugp.

mušti ir mažiausią 8 Jiko užda^. gavimą, ar pripažinti jį neteisė- ’ konstituciniu.
ryti Degnano kasykloje, kur bu-;tu. Jie ketina užvesti keletą by-(kad pietinė valstija duotų mo-|iI m. M.VUUU UZ.VCOU nuivuj piciiue vaisuja uuc

1 lų ir teismuose stengsis atsiek- terims balsavimo teises.
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Pavydas.
Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa) \

KAMINSKIS. — Pasenome mudu, daktarei.. Bet 
tu Bogdano ve, ko taip šiandie nosį nuleidęs?

BOGDANOVAS. — Erzina mane tas viskas! Tai 
t ne piknikas, bet tiesiai kažkoks papiktini

Nesuprantu aš ponios Izmailovienės!
DAKTARAS. Kame nioteris, ten ir papiktini

mas!.. Toks jau gamtos dėsnis, ir volterinin- 
kai be reikalo rugoja. Jus sakote, nesuprantate 
Izmailovienės!. . Aš štai pats savęs nesuprantu: 
pas mane trįs ligobiai, mano vieta ten, o aš čia 
riogsau. O kode! riogsau — pats nežinau!

BOGDANOVAS. — Jus, daktare, irgi truputį įsi
mylėję !

DAKTARAS. — Kur jau čia!.. Man įsimylėti per- 
vėlu; o be to, aš kibai prastai žiūriu į tuos da
lykus: graži boba, na, ir traukia!.. Kvaila tai, 
kail aš žinau, jog aš supuvęs senbernis, nuo ku
rio, pasak mano tarnaites, kiauliena kvepia; ži
nau, kad nieko negausiu, ir gaut nenoriu, o vie
nok valkiojuos paskui ją, sėdžiu, tyliu... Kvai
lių kvailys!.. Atvirai pasakius, tai didelė kvai
lystė !

BOGDANOVAS. — O aš štad ko nesuprantu... Jeii- 
gu Vyras asistuoja moteriai, tai su tam tikru sie
kimu.. . reiškia, moteris jam patinka, reikalin
ga jam... Bet moteris vilioja, kokietuoja, kai
tina jausmus dagi ir tada, kai vyras ji u visai ne? 
rt'Tkalintyas, ir neįdomus!.. Ji mėgsta būt pa
piktinimo objektas, ir (langiaus nieko!.. Ją džiu
gina, kuomet jos “geidžia”! Rodos, kas čia ga
lėtą džiuginti, kas čia butų įdomu? O betgi dėl 
to, ktd vyrai iš proto eitų dėl jos kūno, moteris 
ant yisko pasirengusi!..

DAKTARAS. — Bet apie tai — nei žodžio!.. Pa
galios, kas gi moteryje yra, išskiriant jos kū
ną?.. Nič nieko! Jus imkite, pavyzdžiui, ma
ne: t ts žmogus atgyvenęs, apsileidęs, pasibaigęs 
žmogus. Mano sieloje senai jau nieko šventa 
neliko, o betgi vis atsimenu, kad turiu savo li
gonius, ir tas mane kanifiril^. Na, o moteris 
gyvena tiktai savimi. Jos kūnas — visa jos 
gyvenimo prasmė. Jei, duokim, moters pečiui 
patogus; didžiausia jai vertė žmoguje bus gra
žus pečiai, ir juostoji suras pateisinimo visam 
savo gyvenimui... Pažinojau aš vieną' moteriš
kę, metų taip apie šešiasdešimts, tai ji vIsfkIos 

man tvirtindavo, kad jos nugara dar visa'i jau
na. Ir tas suteikdavo jai ramumo visose jos 
kančiose... Trip! ***-.*•

BOGDANOVAS. k— Tas tai ir yra... O mes vis 
dar kažkokių Laurų ir Beatrisą, ne
pastebėdami, kad jų nėra ir būt negali, todėl, 
kad taf vaisius musų pačty vyriškos fantazijos.

Moteris ne tik negnli būt Laura, bet ji ir išgal- 
vot tos Lauros negali. Mes patįs tas savo pur-' 
vinas, kvailas karalienes, spėkit savo kuriamo
sios vaidentuvės pertveriame į puikias dievai
tes ir kai tikri Don Kyšotai aukojame jomsvfi- 
sas savo proto ir jausmų jiegas!.. O moteriš
kei visi tie turtai — kvailybė!.. Ji visa ant 
žemės yra tik savo kūno jausmams patenkinti 
ir jai ne proto ir širdies turtai reikalingi, bet 
tiesiai....

KAMINSKIS. — Bjauru klausytis!'.. Žmonės jus 
protingi, inteligentingi, š os gadynės žmonės, o 
šdekate apie moteris taip, kad net ausįs links
ta!.. Ne. štai aš tris kartus vedęs. Pirmoji 
pati pametė mane, antroji pabėgo su inžinie
rium. .. » ' .■ z

BOGDANOVAS?— Pirmoji pametė, antroji pa
bėgo... Kame-gi skirtumas?

KAMINSKIS. — Skirtumas? Skirtumo gedi būt 
ir nėra... Bet aš ne apie tai! Tu nepertrauk! 
Aš norėjau pasakyt, kad pirmoji pati mane pa
metė, antroji... na, taipgi pametė... o vienpk 
t»š myliu ir gerbiu moterį todėl, kad ji neša 
musų gyveniman grožę ir poeziją, pašventina 
Ir sušvelnina gyvenimą!

DAKTARAS. — Nemalk tu, Juozai..„
KAMINSKIS. -— Ne, tai tiesa!.. Moteris tai toks 

puikus, jautrus instrumentas, kad kiekvienas 
gali juo griežt visa, ko geidžia ir gali. Žinoma, 
koks nors Bethovenas pianu sonatas skambi
na', o be pašaukimo bugnin ūkas, nieko, nebent 
šlykščią polką. Bet kas-gi dėl to kaltas, kad 
ne visi mes Bethovenai?- Mes pfdįs, be pašau
kimo, atbukę būgnininkai, o pykstame ant pia
no, kad iš jo niekas neišeina... Ne, vyručiai, 
jus klystate. Moteris opi, jausofinga, maloni, 
poetinga... Dievas davė mums moterį kad ji 
puoštų musų gyvenimą; mes pidįs ją sugadi
nom, o paskui skundžiamėsj

BOGDANOVAS. — Tai tu sugadinai?
KAMINSKIS [pasikeldamas ant kelių, karštai].— 

O tu ką.manai?.. Ir aš... Sakysime, Vandute... 
Argi aš nesuprantu, kid aš Heilas, kvailas, v s- 
ką užmiršau ką žinojau, niekuo nesiinteresuo- 
jn,. išskiriant degtinę, tarnybų ir kortai? Man 
jau senai reikėjo pasišalint jai iš kelio, o aš 
gyvenu, merdėjo ir ją—jauną, puikią—verčiu 
merdėti su savimi. Aš kaip varlė mindau puikią 
rožę!.. Ir po šito visko, sakykite, meldžiamie
ji, ar aš turiu ^teisės*stebėtis, kad jos budus 
genda, kad ji Jreit ąusierzina, skęsta menknie
kiuose ir iš nuobodumo gali pridaryt dievažjn 
ko, ko pati paskui galėtus. Ne, aš visa- tą su
prantu ir man gaila savo Vandutės!.. Ji man

N AU.I I ENGS. 1U.

duoda savo jaunystę, 'grožę, o ką aš jai galiu 
duoti?

BOGDANOVAS. — Na, tu tai gobtai ir nieko!
,[Girioje girdėtis balsai ir juokas. Kažkur 

toli. Šone skambiu balsu šaukia: “U-u!..”]
KAMINSKIS [klausydamos], — Jus feiaurojate 

moterį, dievažin ko reikalaujate iš jos, bet 
kam? Jus tik pasigerėkite jajai.. Ne, kaip sau 
norite, bet kuomet aš girdžiu paųašų balselį, 
man ašaros iš džiaugsmo trykšta, 
muzika, ir daugiaus nieko!.. — [_ ____
girdėt arčiau], štai, girdite a Kai varpeli! skam
ba! Maloni mergaitė! \

BOGDANOVAS. — Taip, maloni! /Bet išeis už 
vyro ir pal'ks tokia-put kiauri boba, kaip ir 
visds!.. Nežinau, kur aš skaičiau apie jauną 
mergaitę, kuri visuomet dainavo: Aš — kara
laitė, aš — karalaite!.. Misos jaunos inergai- 

. tės — karalaites, bet jau karalienių tai kaž-ko 
nematyt!.. Iš visų karalaičių išeina tik kvai
los, menkos, veidmainingos bobos ir neištiki
mos pačios!..

KAMINSKIS. — Mat koks!.. O tarpe jūsų — 
ar daug yra karalių?.. Ne. Dievas davė mums 
puikią, jautrią moterį, o mes ją pagadinę da 
ir purvais drabstome!.. Net atkaru klausyt!.. 
Sėdite jus čia, kaip varlės baloje, ir lojate ant 
Dievo grožės!.. [Beviltingai numoja ripka ir 
atsistoja]. - 
[Sonės balsas atsako “U-uu!”’]

KAMINSKIS [eidamas priešins]. — Op, op! 
SONĖ [visai arti]. — U-uu!
KAMINSKIS. — Eikite greičiau! Laikas šašlikas

Tai grožė, 
[Sonės balsas

Laikės šašlikas kept. — Op! op!

BOGDANOVAS. — štai jums vyro tipas! Pati jo 
turėjo daugiau meilužių negu plaukų ant jo 
plikės. Jis pats virto miesto pajuokas, o štai 
jis tiki moteria, gerbia savo pačią!.. Kas tai 
per/gipnozas!.. Kuizino toris paima mus?.. Ar 

. žino, jis galų gale, nors iišdalies, kas tokie* sa
vyje yra jo žmona ir kokią rolę jis lošia prie 
jos?

DAKTARAS. — Kur jajų! Nežino ir niekados ne
žinos. O ir sužinojęs netikės!..

BOGDANOVAS. — Kuomet aš turėjau romansą 
šir Vanda ir kartais neateidavau pasimatymo, ji 
pyktį išliedavo ant vargšo Juozo, pereidavo 
baisiausių scenų, o jis kentė, ir mane, kaip go
riausi draugą, melde, kad prikalbinčiau ją pa- 
sigydyt nuo nervų. Man labai nepatiko tie ry
šiai, nes škaudu buvo jį apgaudinėti: jis juk, 
išt krųjų, puikus žmogus, geros minkštos sie
los... Bet prakeikta boba gąsdino, kad jeigu 
aš ją pamosiąs, tai ji velnias žino ką padary
sianti. Ir iš pasigailėjimo jo, jį patį teko kaip 
galint geriau apgaudinėti! 0 jii tai, galima sa
kyti, visai nei nesivaržė!.. Kaip jis nieko ne
pastebėjo, aš ir iki šiol negalju suprasti!..

DAKTARAS. — Užtiki kvailys, <ir rfdrugiati nieko! 
BnrtD'ANUVAS/ — Ne, Čia ne kvaihmto daly

kas!.. Ar maža mes žinom didelių, genialin- 
go proto žmonių, kuriuos, kai]) kūdikius, pri- 
gaudinėjo pačios!.. čia, dalykas toks, kad mo
teris turi vieną biaurią ypatybę. Toji ypaty
bė — melas, ypatingas gimties melas!.\ Mo
teris meluoja taip, kaip vyras nenori ir negali 
meluoti!. Ką reiškia žodžian? žodžiais niekas po 
tiki!. Moteris jnehioja visa savo esybę..,. Kad 
vyras neištikimas, jis tuojau atšąla ir tuojau 
Išduoda save. Tik apskrita kvaile to nepaste
bi. Moteris gi dar tik iš svetimo glėbio ateis pas 
ta»ve ji labiau karšta, mylinti, jautri. Tur-but 
pats nuodėmės aktais ją labiau suerzina! Vyras 
nors ir labiausiai ištvirkęs vis dėlto gėdijąs 
apgad ino ir tas jam neleidžia meluot, kaip rei
kia. Moteris gi r«pgaudinėt laiko savo šven
čiausia teise. Ji mano, kad apgaudinėjimas ne 
tik kad nežemina jos, o išvirkščiai, daro ją įdo
mesnę!.. Turėjau aš santykių su viena tekė
jusia moteriške; vieną kartą, karštų glamonė
jimų momente, aš paklausiau ją: ar nedasipro- 
tės vyras? Žinote, ką ji man atsakė?...

/įJAKTABAS. — Kų?
BOGDANOVAS. — Ji dagi užsigavus! pe&ake: 

Vyras perdaug gerai mane pažįsta, kad galėtų 
ką nors panašaus manyti!. .

DAKTARAS [juokias],
KAMINSKIS [sugrįždamas]. — O štai ir mūsiš

ku*!..
[Iš girios pagrįžta vaikščioję. Priešakyje vi

sų bėga Šone neapsakomu džiaugsmu].
SONĖ. Muzikantai! Muzikantai!.. Tuojau 

šoksim !.. Ta'i linksma P ..
PORUČIKAS. — Poni Izmailoviene, jus su kuni

gaikščių žadėjote prišoki lezginką!
KUNIGAIKŠTIS. — Jeigu norit.

miela, pašokite!..
ĘLENA. — Aš senai bešokau... pamiršau...

PORUČIKAS. — Jus juk prižadėjote!..
IZMATLOVAS. — Pašok, Elenyte! Nagi, kas tani 

reiškia?
VANDA, —r Nesivaržyk, Elena!..
ELENA. Na, gerai... Poručike, paimkite skry

bėlę
[Trįš gruzinai muzikantai—pabustos apdris

kusiais drabužiais, susėdu ant pievutės prie 
kriaušio. Kunigaikštis kažką tyliai šnekas su 
jais. Vyriausias gruzinų išdidžiai linguoja gal
va. Kunigaikštis išeina į vidurį ir duoda ženk
lą. Suskamba nck'bai sutarianti laukine mu
zika. Elena >r kunigaikštis šoka. Visi ploja 
delnais muzikos taktu. Kaminskis laiko augš- 
tyn iškėlęs dvi žvaki. šokis pasibaigia], y ‘ 

(Toliaus bus).
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ROKMRIS.

Kunigo Bumšos darbuotė.

Aiefmet pavasarį tapo atkeltas 
į Rokiškį kamendorius kun. 
Bumša. Palyginamai per trum 
pą laiką jau suspėjo jis daug 
kuo pasižymėti. Suspėjo įsi
skverbti į gimnazijos mokinių

laLDai trukdomas, neduoM ew»1- 
rinkti. Akmenėje milicija kon
fiskavo visus profesinės sąjun
gos raštus. Reakcinių gaivalų 
vedama agitacija prieš profesi
nės sąjungos, skelbiant apie jų 
“bolševizmą”.

Toliau seka pranešimas iš vie 
tų. Šiauliuose įvyko/ keletas strel 
kų: Zaksp skurlių dirbtuvėje,

globojus, suspėjo su tėvų komi-'**Ventos” ir kitose. Zakso dirb
toto pagalba liepos mėnesio 5 
dieną sušaukti gimnazijos mo
kinių tėvų susirinkimą ir pra
vesti dvi svarbias rezoliucijas.

1; Gimnazijos mokinių au^ri- 
nininkų kuopa, kaipo kenksmin
ga, turi būti gimnazijoj panai
kinta.

2. Tėvų susirinkimas paveda 
tėvų komitetui visokeriopais bu 
dais stengtis, kad mokytojų sąs
tate butų daugiau katalikų ir 
kad gimnazijos vadovybė pa
tektų į katalikų rankas. Nuta
rimai trumpi; jie jokio aiškini
mo nereikalauja, palys savaime 
aiškus. Dar tik reikėjo pri
dėti, kad tėvų komitetui tėvų 
susirinkimas butų pavedęs rū
pintis, kad kun. Bumša butų 
gimnazijos direktorių nuo ru
dens. Kunigui Rumšai ne tik 
rupi patapti gimnazijos direk
torių ( o kad rupi, tai aišku, 
nes pats gyrėsi busiąs nuo ru
dens gimnazijos vedėju), bet 

didelio noro turi įsiskverbti į 
vietos darbininkų sąjungą. 
Kreipdamasi j vieną darbinin
kų sąjungos narį, prašydamas 
rekomenduoti jį į sąjungos na
rius pareiškė, kad jis, girdi, ga
lįs būti ir bolševiku, tik krikš
čioniškais paniialais. Bepigu su 
lokiu žmogumi, kaip Bumša: jis 
visu kuo gali būti, kaip koks rei 
kalas yra. Tik gaila, kad Rokiš
kio apskrities, darbininkų są
junga kaip tik nereikalauja jo
kių partinių kvalifikacijų, nes 
yra nepartinė s darbininkų orga
nizaciją; bet tykių asmenų, ku
rie visu kuo gali būti sulyg rei- 
kalo į savo tarpą nepriima, o 
tepriima lik tuos, kurie visuo
met ir prie visokių aplinkybių 
yra tik patys savimi. [“S-d.”]

’ Sąjungos narys.

ŠIAULIAI.

Šiaulių srities profesinių sąjun
gų suvažiavimas.

ir patys pradėjo bėgti. Bebė- jo, tuos paėmė musų kariudme- 
gančius 3, nušovė^ q 2 sugavo. Vi- nė j nelaisvę, o kartu paėmė ir 
si jie buvo arkliavagiai ir plė
šikai. [S. U.]

Laiškai iš Lietuvos

tuvėje laimėta, “Ventos” pralai
mėta dėl skilmo darbininkų tar 
pe. Įrengti yra vakariniai dar
bininkų kursai, knygynėlis, ruo 
Šiam! savybės vakarai. Tarnau
tojų sąjunga turi 29 narius dau 
ginusiai mieste; prie jos priklau 
so plunksnos darbininkai.

Pranešimas is kitų vietų nu
rodo į tuos sunkumus it truk
dymus darbininkų organizaci 
jų iš vietos administracijos pu
sės ir įvairių vadinamąją “krikš 
čionių” įstaigą. Visur noro dar
bininkų tarpe spiestis į profesi
nes sąjungas. Iš Upinos ir Rad
viliškio skyrių nurodoma į la
bai mažas ordinarijas ir algos 
100 rub. metams.

Organizacijos klausimu (bu
vo dau$ kalbų, raginančių prie 
darbo, prie organizacijos, nenu
leisti rankų ir veikti nepaisant 
paskelbtojo karo stovio.

Suvažiavimo priimtos rezoliu 
ei jos sulig pranešimais ir apie 
organizaciją.

Organizacijos klausimu be 
kitų rezoliucijų priimta, kad 
žemės ūkio darbininkai tur tu
rėti organizaciją, kuri apimtų 
viso Lietuvos žemės ūkio dar
bininkų profesinės sąjungas. 
Tokią organizaciją turėtų suda
ryti viso. Lietuvoj žemės ūkio 
darbininkų atstovų su^ažiavi-

[“S-d”].

VADŽGIRYS.

m.as.

nemaža ir turtinga para-

> Liepos 25 d. įvyko Šiaulių sri
ties profesinių sąjungų suvažia
vimas.’ Suvažiavime dalyvavo 
itskirų profesijųjdstovai iš Šiau 
ių, Kuršėnų, Upinos, Joniškio, 
Radviliškio ir Žagarės. Buvo 
ils lovų žemės ūkio, odos ir ada
tos. Išviso dalyvavo 30 atsto
vų nuo 1760 darbininkų. Be at
stovų dalyvavo su patariamuo
ju balsu Centro Biuro atstovas 
š Kauno, du atstovu socialde
mokratų frakcijos ir kiti sve
čiai.

Buvo svarstomi klausimai: 
pranešimai iš vietų apie profe
sinių sąjungų darbuotę, organi
zaciją, rinkimai atstovų į Biu
rą ir kiti.

Iš Centro Bitino atstovo pra
nešimo paaiškėjo, kad nuo 11 
suvažiavimo, įvykusio birželio 
mėn. š. m. Centro Biuras nega
lėjęs veikli, ąes iki šio laiko 
centralizuotos profesinių sąjun 
gų organizacijos įstatai dar neį- 
regislruoti, lėšų visai nėra, laik
raštis “l>ar. Gyyenimas” užda
rytas, o redaktorius patrauktas 
'itsakoniybėn. Organizaęinis 
darbas dėl to visai negalimas. 
Įvedus karo stovį visoj Lietu- j Į1.1 
voj, sąlygos nė kiek nepagerėjo, 11 
bet pablogėjo.

Sulig pranešimu Šiaulių Sri
ties Sąjungos Valdybos atstovo 
yra suorganizuota i.šviso 14 sky
rių žemės ūkio darbininkų pro- 
fes. sąjung., bet įregistruota tik 
4 skyriai, tie 14 skyrių turi arti 
2500 narių. Apskr. Virš, atsi
sako įregistruoti skyrius savo 
laiku ir laiko' prašymus be jo
kio atsakymo menesiais. Pini
gų stovis dabar? pagerėjo, bet 
ne ilgam laikui. Veikimas yra

Tai
pija. Gyventojai visi lietuviai.

* Yra kelioš* lenkų šlėktelės, bet 
tai dvarininkai. Vadžgirys ir ap 
skritai visas Šimkaičių vals. tai 
“pagony” lizdas, anot krikščio
nių demokratų. Kiekvieuąme be
veik sodžiuje rasi L. V. Sąjun
gas kuopą, kuri sutraukus visus 
sodžiaus gyventojus. Prieš rin
kimus klebonas baugino žmones. 
Bet žmonių akys buvo tiek pra
regėjusios, kad klebono siūlomą 
prekę gerai įkainavo.

Vadžgiriečiuose yra įleidu^ ša
knis ir kooperaciją. Yra vąrto- 
tojų bendrovė “Aitvaras”. Ben
drovė gana sėkmingai veikia. Pa
jininkų gana daug.

Netikusia vadžgiriečių papro- 
tis, tai “samagonkos”, varymas, 
kurs yra gana plačiai išsiplėtęs. 
Dabar, kai šilta, bravorėlius tu
ri įsitaisę miškuose ir ten per 
naktis varo. [L. Uk.]

Valentinui Rekašiui, Kensing- 
tone, rašo jo giminaitis karei
vis, liepos 22 dieną:

...iki iMit Šiol žygiuotoje bu
vome, dabar, priešą viję, apsis
tojome pasilsėti Lantvarave, 12 
varsitų nuo Vilniaus. Aš dar 
nebuvau į Vilnių nukakęs, bet 
musų kariuomenė stovi Vilniu
je. Talija su bolševikais rusais. 
Bolševikai lenkus greitai veja, 
imdami juos nelaisvėn arba kau 
diaini. Vilnių, gali sakyt, sekmln 
gal užėmė, žinota#, ne be kri
tusių ar įžeistų. Dabar musų 
kariuomenė kartu su bolševi- 
kais/lenkus tvoja ir ragus jiems 
laužo. Mes išžygiavom iš Kal
varijos į Vilkaviškius, iš Vilka
viškiu į Kašedorius; Kašedo- 
riuos tris dienas ’ pabuvę žygia
vom skubotai į Vilnių. Trauki 
niu atvykus į stotį Jevle, čia 
lenkai išbėgo, dar net suspėjom 
jų keletą pahnti. Paskui iš Iet
ies musų traukinys išvažiavo, 
kai^o žvalgybą darydamas, ir 
pusiaukcly tarp Jevles ir Lant- 
varavo musų traukinį sutiko 
lenkų grandinė, kuri buvo su- 
gldusi palei gelžkclio liniją. Jie 
pradėjo smarkiai apšaudyti mu
sų traukinį, taip kad traukinys 
turėjo sustoti ir musų kareiviai 
tuojau pasipylė grtmdinėn iš 
traukinio. Prasidėjo smarkus 
susišaudymas. Po dviejų valan 
dų šaudymos susipuolėm ata
kon durtuvais. Kiek pasikovo- 
jus, lenkai buvo nuveikti ir nu
vyti, palikę daugybę sužeistų, 
nukautu ir nelaisvėn paimtų. 
Buvo ir musų sužeistų, bet len
kų daug daugiau . Lenkai buvo 
įsitikrinę visuomet čia gyventi 
kaip kad savb krašte, bet dabar 
jau mato, kad teks jiems susi
traukti j mažesnę vietą... Bol
ševikai tai beveik vieni kazokai, 
kubaniečiai; ir jie kiad krikšti
ja lęnkua, . tai tie. nesižino nei 
kur sprukti. Rusai buvo apsiau
tę dvi lenkų diviziji; lenkai ųe- 
norėjb pasiduoti, nes bolševikai 
į nelaisvę neima; tai keletą die
nų pasimušę, lenkų delegacija 
prašė, kad mūsieji imtų jų tas 
dvi (divizijas į nelaisvę, by tik 
bolševikams netekus. Taip ir bu
vo: kurių bolševikai neiškapo-1

daug karo grobio: ąrmotų, kul
kosvaidžių, šautuvų lr kitokią 
daiktų. — Dabar tur būt Ir len
kai kiek nusiramins, nebebus 
tokie dlglus. Matysimi kaip 
toliau bu«. Bolševikų tikslas 
Varšavą paimti ir lenkus visai 
sumušti.— šiuo tarpu likit svei
ki. — Liudvikas.

ŽINOVAS
ZAtitadao ftvAiras a- 

Ida viena ateiienky- 
mu, be jokfop ehloro- 
formoe. Saviri iš
gydymų atraiaoee.

Ateik ir leisk apliureti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuria specialiai ieetudi- 
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GSRKLftS 

IJGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs f Kurčios ..
Skaudamos AMjs Tekančios1 
Raudonos Akį s Ūžiančios 
Žvairos .. Akį s J Užkimštos

Ausįs 
Ausis 
Ausys 
Ausįs

Skaudama Nosis) Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis Kai anuota Gerklė 
Užkimšta Nosis) Papūtus Gerklė

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

120 So. State 8L Chicago, UI
. Valandos: nuo 9 iki 7. NedėMie- 
niais nuo 10 iki IX

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STBEE1 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki B vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egeaminuoju Abstraktai 

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 Sidft ofisas atdaras vak»< 
rais nuo 7 iki 8 valandos.

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

Tel. Canal 2552.

Tel. Yards

Mrs. A. Michniewich
AKUBERKA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi- 
ja; ilgai prak
tikavusi renn- 
silvanijos hos- 
pitaliae. Pa
sekmingai pa
tarnauja nrio 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 Š. Ralsted 8t. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 ’ iki 11 ryto ir 7 iki vilai v

DOKUMENTAI
'»*

ALYTUS.

Jau du mėnesiai praslinko nuo 
rinkimų į St. Seimą, o musų dva
sininkai vis dar ramybės neran
da. Bara visus kurie nebalsavo 
už Kr. Dem. partiją. Bet ar jie 
keikia ar nekeikia, vis tiek tuo 
budu nieko neneša. Taigi pas 
mus Alyttyuj “tėveliai” rado ki
tą būdą, žmogui atėjus išpažin 
ties reikia kartu atlikti ir kvoti
mai. Kunigėlis prisispyręs kvo
čia, (nežiūrint, ar vyriškis ar 
moteriškė) už ką balsavęs. Jei 
kas prisipažįsta, kAd nebalsavęs, 
už Kr. tDem., tai negauna išri
šimo. Ir štai vienas žmogelis 
nugazdintas atėjo prašytis, kad 

■ jį išbrauktų iš V. Sąjungos na
rių, nes negaunąs išrišimo. Sa
ko, kad tik gausiu išrišimą, tai 
ir vėl įsirašysiu. Tai mat kaip 
kunigėliai elgiasi su žmoneliais.

[L. Uk.]

Doviemastįs (ingaliojimai) Pardavimo , ✓
ir pirkimo aktai.

Pervedimas kitam nuosavybes Lietuvoje

Testamentai ir kitokios legalės popieros

yra atsakomai išpildomos Naujienų ofise

po advokato priežiūra.

Naujienų notaras yra užregistruotas Lie

Vilkaviškio kalėjimo 5 kaliniai 
puolė sargybinį atnešusį jiems 
vandens. Jie norėjo atimti iš 
sargo ginklą, bet tai padaryti ne
pasisekė. Tuomet jie puolėsi 
prie kito, atėmė revolverį ir per-į 
šovė pirmam sargybininkui petį

tuvos atstovybėje Washingtone, todėl Nau-

jienų padaromieji dokumentai be kliūčių 

patvirtinami atstovybėje ir turi pilną galę

Lietuvoje.
'■i i L

I IMPERFECT IN ORIGINAL



Išplaukia Reguleriai Kas Savaitę

i
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ne tos silpnos mažos, ko

Dvasia
sveikatą

Susipažinkite Su Musų
Kirmėlės ženklai

MARGUMYNAI

..

DR. S... BIEUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va- 
landosi 1 iki 5 vai. vakare, nao 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenime vietai 8114 
W. 42nd St. Phone MeKlnley 4983. 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

KIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dyka

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų, 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne» 

dčliomis nuo 9—2 po pieL 
( Telephone Yards 687

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kila, vemt vercia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia/ skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

t'arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres. ;

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

ii

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? .Mano spe

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
□uo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Patarnavimas

The

SAVINGS BANK

Penedėlis, Rufrp. 23 d., 1920

j KORESPONDENCIJOS
ei...iii

Ii
TRENGTH
AFETY&

Saugumas

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

Ir atminkite štai ką,
jog mes siunčiame pi- 

į visas svet*

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

STOCK YARDS

4162 So. Halsted St,

FI
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Martinas Stonis špitolėj.

Madisono, WLsc., valstijos lir 
goninėj yra vienas lietuvis, Mar
tinas Stonis, žmogus apie 40 me
tų amžiaus. Jis, sako, esąs svei
kas, bet kadangi niekas nesirū
pina jį išimti, jis laikomas ten 

| jau apie 16 mėnesių. Amerikoj 
turįs brolį, bet nežinąs kur jis 
yra. Pirmiau gyvenęs regis 
;Minneapolyj, Minnesotoj, ir dir
bęs prie medžio darbų. Jeigu 
brolis, ar kas nors Martino Sto
nio giminių norėtų juo pasirū
pinti, tesikreipia adresu: Martin 
Stone, State Hospital, Men’s 
VVard, Madison, Wisc. .—

Iš Įvairių Sričių
žvėrys žmonių tarnai, žvėrys 

žmonių gyvenime ir jų civiliza
cijoj lošia labai svarbią rolę; 
ypač svarbią rolę lošia civiliza
cijos kėlime ir jos platinime 
žvėrys palengvinantys žmonių 
susisiekimą, pavyzdžiui, arkliai. 
Amerikoj arklių nebuvo, kuo
met ji tapo atrasta, arba jie, 
pirma buvę, paskui išnyko; dėl
to ir kultūriškai Amerika buvo 
atsilikus nuo Azijos’ ir Euro
pos. Atsiradusi Amerikoj sun
kenybėms nešti lama, kaipo 
daug silpnesnė, arklio pavaduo
ti negalėjo, o kitokių žvėrių, tin 
kainų darbui palengvinti ir sun
kenybėms gabenti, čia nebuvo, 
jas indijonai ant savo pečių i>a- 
tys turėjo gabentp. Amerikoj, 
prieš jos atsiradimą, nei 

nebuvo. Dar ina-

ĮGYK pačėdumo įprotį, nes tai yra svarbiau
sias dalykas jūsų gyvenime. O pačėdumo ženklu 
yra bankinė knygelė. Jeigu busite taupus, jus įgy
site pasisekimą ten, kur kiti aplaikė vien nepasisek 
kimą. Pradėk taupyti pinigus tuojaus padėdami 
juos ant 3% į šį

VALSTIJINJ BANKĄ
Miesto Chicagos ir Cook pavieto valdžios laiko 

pinigus šiame Banke .'

Kimbark State Bank

žiau tokių turėjo
Australija*, uŽt^t ir civilizacijoj 
ji, kol jos angliai neužėmė, že
miausiai stovėjo. Daugiausiai 
žvėrių žmogui 'jo darbuose pa- 
padedančių buvo Azijoj, dėlto ir 
civilizacijoj ga^a augštai pir
miausiai tos žemės dalies tau
tos pakilo. Azijos šiauriuose su 
sisiekimams žmlpnės turi šiau
rinius elnius ir šunis, bet kad 
kultūros kėlimui ir plėtojimui 
klimatas ten netinkamas, tai tie 
žvėrys jos labiau ten išplėtoti 
negalėjo. Vidujinėj ir pietinėj 
Azijoj yra arkliai, verbliudai, 
šlapiai, todėl ten žmonių kultū
ra pirmiausiai pakilo, pirmiau 
negu Europoj. Europoj buvo 
arkliai ir jaučiai, todėl ir ten 
kultūra greitai kilo.

Bet žmonės blogai užmoka 
savo padėjėjams kultūrai kelti, 
nes kada tie padėjėjai tampa ne 
bereikalingi, juos maistui pa
skerdžia.

Dabar viena turitinga mote
ris Londone giriasi, kad ji su
radus būdą išrišsti stoką gerų 
namų tarnaičių. Paprastos tar
naitės mat stato savo ponioms 
vis didesnius reikalavimus ir ne 
benori visa dirbti taip, kaip po
nios kad reikalauja. Ji sako, 
kad pasiliuosuoti nuo brangu
mo ir nuo visų nemalonumu dėl 
stokos tarnaičių, reikią surasti 
tinkamų jų užvaduotojų. Tam 
gi, pasak jos, geriausiai tinkan
čios tvirtos, kaip mergaitės, net 
dar tvirtesnės, beždžionės gori
los* 
kias matyt beždžionių pardavi- 
nėse. Beždžionė galinti geni i 
italą valgiams prirengti ir indų 
nesudaužanti daugiau negu pa
prasta tarnaitė; paklojanti lo
vas, nuvalanti savo ponios batu
kus, atimanti nuo laiškanešio 
paštą, numazgojanti langus, su
plaunanti indus ir t.t., o kas svar 
blausia, beždžionė paklusti ir pi 
gi laikyt, nes nereikią jai nei al
gos mokėt, nei drabužių /duot, 
nei Kuosos dienos nereikalauja; 
rytą jos kelti nereikia, ji pati 
visus namus prikelia.

Ir Lietuvoj mėgintą vietoj 
žmonių ‘surast pigius darbinin
kus žvėris. Pas Radzvihis, Smor 
gonėj, mėginta darbui pavartot 
meškas, vietoj žmonių.

z —L. šernas. '

LIETUVIAI
Gali Važiuoti Lietuvoo per Hamburgą

Laivai j Harburgą (ir kitus portus)

RUSSIAN AMERIfAN BU1 
da turi tinkamų vietų

Visi kurie nori važiuoti Lietuvon turi ateiti pas RUSSIAN AMERICAN 
BUREAU konoveikiausiai ir užsisakyti vietą. > z

Pašportai Lietuviams Yra Išduodami į Trumpa Laika
BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis 

iki 1 vai. po piet.

RUSSIAN - AMERICAN BUREAU
, Didysis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, III. Chicago, III.

1■I
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Or. A> R. Blumenthal

Oi. Charles Sega!
Persikėlė i savo naują ofisą, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmetyj, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:80 v. v. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

Nuxated Irom
Ponas stiprumas - atitai- 

sytojas kraujo 
Pagelbės padaryti

Stiprius, užsispyrusius vyrus ir 
sveikas, puikias moteris 3,000,000 

žmonių vartoja jį kas metas.
Reikalaukite savo gydytojaus 

arba aptickoriaus.
................................II .............. ..... ... „I,II. I, I

Atitaisy
kite savo

Telephonai:

DR. M. HERZMAN
16 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 Drexed 
950 - Drover 4130 

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

Taupymo
Valstijinis
Bankas

’ Po Valstijos 
Valdžios 

Priežiūra
2.

3.

5.

6.
.30

C.
D.

Kapitalus $100,000.00 

108-ta Gatvė ir Michigan Avenue 
ROSELAND-CHICAGO.

OFFICERS: DIRECTORS:
W. Coleman President Vaį ^yngarden
Van Wyngarden Vice-Pres. c° w. Colerna^

J. C. Astrauskas Asst. Cashier M. F. Ryan
Siunčiame pinigus j Lietuvą ir išmainome kitų 

šalių pinigus pagal dienos kursą.
Skoliname pinigus ant nuosavybių, apdraudžia- 

me nuo ugnies visose apdraudos kompanijose ir par
duodame laivakortes.

Bankos valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piet 
Subatomis 9 ryto iki 12 pietų. Seredos ir Subatos 
vakarais nuo 7 iki 8:30.

8.

9.

10.

11.

Telefonai Pnllman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Ar., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakar*

*

Telephone Yards 5082

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

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

CKLY

K. ‘ 1 ?,v U ,*•’ ■

Capudine
Pamėgink tai

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
8381 S. Halsted St, Chicago, m.
Valandos:—

Didelės Prakalbos
Atsibus

UTARNINKE, 24 RUGPIUčIO-AUGUST, 1920 
MILDA SVETAINĖJ, 
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 valandą vakare.
Kviečia KOMITETAS.

PRANEŠIMAS VISUOMENIAI!
Šiuomi pranešam Gerbiamai Lietuvių Visuomeniai, kad šiomis 

dienomis- atsiduri New Yorke nauja Lietuvių Persiuntimo Agentūra, 
po vardu Lithuanian Marine Fonrarding CoM kurios tikslas yra sąži
ningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo giminėms 
Lietuvoje, kaip tai: persiuntime drapanų, valgomų daigtų, pinigų ir tt.

Su visokiais reikalais kas Ijnk persiuntimo bei informacijos mel
džiame kreiptis ant šio adreso:

LITHUANIAN MARINE FORWARDING CO.,
, New York City.I

ru inunri nua
203 West 33rd Sėreet,

z

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tapytojų ir dekoratorių apy
skaita už darbą padarytą 
šv. Laurino bažnyčiai:

Už sulipdymą Šventam 
Jonui rankos ir kitų 
daiktų........................... 1.20
Už palekeriavimą ro
jaus ............. .................. 2.20

Už pašalinimą patriarko 
Jokūbo kopėčių į dangų 1.30 

Už panaujinimą Šv. Zu
zanos sijono kraštų ..... 50

Už įdėjimą ašarų į šv. 
Magdelenos akis.........
Už prilipdymą sparno
šventai Dvasiai .............. 50

Už padarymą kitos 
Šventos Dvasios .. ........ 6.50

Už atnaujinimą Velnio 1 
ir Giltinės, nušveitimą 
dalgio ir pailginimą vėl- . 
niams uodegų.............. 1.40

Už padidinimą pilvo šv.
Dominykui .........  80

Už padarymą dar bai
sesnes Sudnosios dienos .60 
Už pataisymą Adomui 
šonkaulio ir uždėjimą 
figos lapo Jievai ...... 2.20

Už pataisymus pen
kioms gudriosioms mer 
goms, kurios labai nu
sidėvėjusios ..............

Už pakaustymą šv. Eli- 
jošiaus arklio ir patai
symą vežimo..............

Už panaujinimą Judos 
rūbų, sutaisymą maš- 
nos ir pasidabravimą 
80 skatikų ................. ./1.40
Už suraitymą barzdos 
Erodui ir suteikimą 
jam baisios minos...... 1,10

Už suvaržymą pilvo šv. 
Eufrozinai ir pailgini
mą sijono .................. 1.00
Už nuvalymą Erodo iš
žudytų kūdikių

1.10

2.10

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halsted SU Chicago, 11L

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

ataaą#*

Telephone Yards 5834 .

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

18.

19.

Už nu tepimą skruostų 
popiežiui Grigaliui ir 
pašalinimą kirvarpų iš 
jo rūbų ...................... 1.20

Už aprišimą šv. Dara
tos dvilinka virve ir pa
taisymą sijono ...........

Metais Viešpaties 1872.
T. ir D. Meisteris.

Visai Patikėtinas 
Del Galvės Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

Rez. 1139 Independente Blvd. Chicagi 
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 piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

liailHBHftaflHMHHHHBHH
JĮ Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS
■ Gydytojas ir Chirurgai
J VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro
JĮ 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, BĮ.

Waukegano
Lietuviai—

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

DENTISTAS
Męs mvo darbą gvarsntioj ame 

Kalbame viaaa Earoplikaa kalbas 
8804 S. K ėdri e Avė. Chicago, III. 

Arti 88-th Street

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68 St.

Tel. Prospect 3466

į i

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

WAUKEGAJi
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Teisinga drabužiu kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki- 

šeniui. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuo! 
kiekviename pirkimo. Kai kurie daly
kai pigesni negu oi sėlio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styiiaus, 
382.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno sorge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaiku siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serga 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 5 nuoš. kiek, 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidalyta kiekvieną dieną iki 9 vai 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare 
Nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

S. GORDON
1415 So, Halsted StM Chicago. III,

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvi* Gydytojai ir Chirurgai
Perkelia ofisą j People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

DR. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai: Pullman 342 ir 8189 

Chicagos ofisas t 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:80 
—7. Tel. Yards 728

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 115780
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Moters gavo 
balsavimo teises

Pataisų prie Suv. Valstijų 
konstitucijos, suteikiančią 
moterims balsavimo teisę, pa 
tvirtino jau ir 36-oji valsti
ja — Tčhnessee. Tuo budu 
ta pataisa virsta įstatymu. 
Ji padidins balsuotojų skai
čių kokioms dviem dešimtim

, mŪionų.

Tatai reiškia didelį page
rinimą šios šalies tvarkoje. 
Ji pasidaro daug demokra- 
tingesnė. Bet šitos atmai
nos pasekmės veikiausia ne
greit teapsireikš. Moters, 
gavusios balsą, nepadarys 
revoliucijos šalies politikoje. 
Kaip parodė praktika, tose 
valstijose, kur moters’ jau 
pirmiau turėjo teisės daly- 
vaut rinkimuose, jų balsai 
pasidalindavo tarp įvairių 
partijų daug-maž taip, kaip 
ir vyrų. Europos patyrimas 
rodo, kad moters greičiaus 
yra palinkusios remti kon- 
servatyves partijas, negu re 
voliucines.

Taigi socialistai iš šito 
moterų laimėjimo kolkas ne
gali tikėties naudos savo 
partijai. O vis dėlto socia
listai gali juo pasidžiaugti la 
biaus, negu kas kitas. Nes 
jie pirmutiniai ėmė skelbti 
moterų lygybės idėją; ir per 
dešįmtis metų jie agitavo už 
ją. Reikalaudami moterims 
lygių teisių su vyrais, socia
listai kovojo prieš moteries 
pavergimą — kaip jie aps
kritai kovoja prieš visokį pa 
vergimą ir prieš visokią 
skriaudą visuomenėje.

Gavusios teisę balsuot, 
moters ims daugiaus intere- 
suoties politika, ims labiaus 
šviesties ir suprast politikos 
bei visuomenės reikalus; o 
tatai padės joms pasiliuosuo 
ti nuo reakcionierių įtakos. 
Apsišvietusios ir susipratu
sios moters darbininkės stos 
į kovą ųž savo klesos paliuo- 
savimą kartu su darbinin
kais vyrais.

Moterų balsavimo teisei 
šiandie pritaria jau ir dalis

buržuazijos, net ir\pati at- 
žagareiviškiausioji jos dalis, 
klerikalai. Bet tas jos pri
tarimas pareina ne nuo to, 
kad buržujų įsitikinimai bu
tų priešingi moteries paver
gimui, o tiktai nuo to, kad 
jie pagalios* suprato, jogei 
moteries paliuosavimas yra 
neišvengiamas dalykas. Nu
manydami, kad nebėra vil
ties ilgai sulaikyt šitos re
formos įvykinimą, buržujai 
pasiryžo remti jų idant mo
ters nebūtų priešingos jiems, 
kad jos įgis balsavimo teisę. 
Vienok žymi dalis buržuazi
jos kovojo prieš tą. reformą 
iki paskutinės valandos.

Kaip moterų balsavime, 
taip ir kituose klausimuose, 
buržuazija nėra demokrati
jos šalininkė. Jeigu ji pri
taria demokratijai, tai tiktai 
iš bėdos.

tuį. Jisai jau turėjo progos įsi
tikinti, kad Postas savo pareigas 
eina gerai ir kad prieš jį rengia
mos atakos tokių ketvirtojo 
laipsnio advokatų, kaip kad Pal- 
meris, nueis niekais.

Taigi Posto veikimas neapri
botas, ir jisai jau stengiasi visa 
reorganizuoti. Sakoma, kad se
kamas žingsnis, kurį padarys 
Postas, bus išvalymas imigraci
jos stočių, jų tarpe ir Ellis saloj. 
Nesenai surengtoji indusams me 
džioklė ryškiausiai parodė ką ga
li paveikti tų stočių įgula, tokio 
Caminetti’so vadovaujama. Ta
tai norima padaryti tenai tvar
ką. Šituo Post turįs tikslo įti
kinti tų stočių valdininkus, kad 
jų pareiga yra tarnauti žmo
noms, o ne būti privačiu Intere
sų įnagiais bei pasvaig-usiais “pa 

triotais”. — Paul Mauna. .

Mielaširdystės 
ranka.

Joscph Gollanib. 
[Federuotoji Presą].

Jų vargai
[Federuotoji Preua].

VVashington. — Generalinio 
valstybės _ prokuroro Palmerio 
“savas žmogus” Darbo departa
mente, Arithony Caminetti, ge
neralinis imigracijos reikalų ko- 
misioniorius jau rengiamasi dėti 
ant menties ir palaidoti politi
niai.

Šitose Šermenyse graboriaus 
rolę lošia darbo*sekretoriaus pa
dėjėjas, Louis F. Post. Pačiam 
Palmeriui teks sulošti vyriausio 
gedėtojo rolė. Visa jau priruo
šta ir šermenų procesija prasi
dės taip greitai, kaip visa tai 
matys esant reikalingu, žinoma, 
Post’as.

Tai buvo tas pats Caminetti, 
kur, tuoj karui pasibaigus, veL 
kė J’almerio naudai, gaudyda
mas ir deportuodamas visus di- 
diemsiems lobininkams negei
daujamus svetimšaliui Tie du 
valdininkai beto siekėsi padaryti 
tą pat ir su Martensu. “ • •

Pastarasai tečiaus tebėra Jung 
tinėse Valstijose, gi Caminetti’- 
sui jau paruošta šliūžės, o pats 
Palmeris beturi tik pora mėne
sių laiko. Ir jis turės išeiti.

Darbo sekretoriaus padėjėjas 
išardė Palmerio-Caminetti’so ple 
nūs dar tuomet, kaip dalykai, jų 
manymu, buvo susidėję kuoge- 
riausia jiems. Pirmiausia, at
sargia oficialine kalba, Postas 
davė Caminetti’sui suprasti, jo
gei jis kaipo generalinis imigra
cijos reikalų komisionierius ap
silenkė su sstvo teise, spręsda
mas apie sulaikytuosius asmenis
— j ^deportavimo reikalu. Pos
tas pats pradėjo nurodyti kuris 
privalomas deportuoti, o kuris ne
— paliekant teisės visa tai pa
tvirtinti ar atmesti tik darbo 
sekretoriui Wilsonui ir pačiam 
prezidentui. Tai buvo vyriau
sioji priežastis, kodėl Palmeris 
ir Caminetti pasirūpino tuo, kad 
kongresas pradėtų reikiamų 
prieš Postą žingsnių — idant jį 
apkaltinus.

Sekamas Posto žingsnis buvo
— atimti^Caminetti’sui jo pasi
savintą teisę išspręsti įsileidimą 
imigrantų, sulaikytų ištyrimui 
imigracijos bute. Visa tai gene
ralinio prokuroro talkininkui at
ėmė galimybės veikti, jei nemi
nėt to, kur jisai privalomas veik 
ti. Bet neveizint to Caminetti 
vis tiek dar turįs progos, kaip 
kad sako artymi Posto draugai. 
Kai kuriais atsitikimais jis dar 
tebesprendžia. Bet jau suminė- 
tasai patvarkymas iš viršaus ši
tas galimybes turės panaikinti, 
kadangi visi inspektorių praneši
mai dabar turės eiti tiesiog Pos
tui — be Caminetti’so patarpi- 
ninkavimo. z

Tuo budu generalinio imigra
cijos reikalų kotnisionieriaus ran 
kos visai surišama — iki seka
mo kovo mėn.

Jau keli mėnesiai atgal Darbo 
sekretorius Wilsonas, delei ligos 
ir negalėjimo būti savo raštinėj, 
visas šito departamento pareigas 
eitų pavedė savo padėjėjui Pos-

Paryžius. —Jeigu, spręsti apie 
labdario širdį sulig tuo, kaip jis 
teikia biednuomenei pagalboj 
tai darosi aišku, kad kapitalisti
nio surėdymo širdis yra kieta, 
sugedusi ir įniršta, o darbininkų 
pasaulyj širdis plaka tikru žmo
niškumo jausmu. Prie tos iš
vadoj aš priėjau paskutinėj ke
lionėj po Cen tralinę Europą, kur 
teko man matyti du neužmirš
tamu gyvenimo vaizdzu.

Suprantamla, daryti mielašir- 
dystės darbai yra labai sunku. 
Tatai prilygsta prižiūrėjimui 
sunkiai sergančio ligom es, kuris 
kenčia nepaprastus skausmus, 
jaučia menkinusį diasilytejimą 
ir eina blogyn, jei padaroma 
mažiausią klaidu prižiūrėjime. 
Tik slaugytojo išmintingumas 
ir Širdies gerumas gali paleng
vinti ligonies padėtį. Bet patys 
darykite išvadins iš to, ką aš ma 
čiau.

Aš nuvykau Europon tuo tiks
lu, kad pastebėti du paveikslu. 
Tikrenybėj mano misija, kai
po buržuazinio žurnalo reporte
rio, buvo pastebėti tik vieną pa
veikslo pusę ir padaryti visai ne 
tokias išvadas, kokios patys sa
vaime skverbėsi man į galvą. -

Aš atvykau į Budapeštą tuo 
tikslu, kad aprašius musų laikų 
didžiausią labdarybę: Centrali- 
nės Europos alkanų vaikų mai
tinimą, kurį atlieka Hooverio 
organizacija. Čia pasireiškė ka 
pitalistinės sistemos mielaširdin 
giauąias darbas — dalinimas be 
atlyginimo nugalėtojo priešinin
ko išbadėjusioms vaikams mals 
to. Žinoma, jei visa tai1 butų at
liekama tikrame gyvenime, o 
ne Hooverio organizacijos, raš
tinėj, tai tąsyk tasai darbas bu
tų vienas prakilniausių pasaulyj.

Kitas reporteris ir aš sustojo-' 
va Budapešte susirupinusiu dėl 
gavimo viešbučio. Mudviejų 
nusistebėjimui ir džiaugsmui 
prie gclžkelio stoties laukė mud 
viejų Hooverio organizacijos 
automobilius, kuris buvo at
siųstas tuo tikslu,- kad nu vežtis 
mudu į ’geriausį mieste viešbutį. 
Matomą, Hooverio organizaci
jos žmonės iš Vienuos telefona- 
vo į Budepašetą apie ijjfidviejų 
atvykimą. Nuo tos valandos, kai 
mudu iatvykova, merikiausis 
mudviejų noras buvo išpildo
mas. Nespejova mudu apsi
prasti po keliones, kaip prie vieš 
bučio privažiavo automobilius, 
kad nuvežus mudu pietums 
pas Hooverio organizacijos gal
vą Budapešte.
Pietus įvyko palociuj, kilnia
me gyveno pats organizacijos 
viršininkas. Svečių tarpe buvo 
keletas ir žymių žmonių. Man 
niekuomet neteko matyti tokio 
pertekliaus ir puošimo; ir aky- 
vaizdoj to.Jcas man teko pama
tyti ant rytojaus, aš daugiau ne
benoriu kol visa musui socialė ir 
politine sistema nebus pama
tiniai permainyta. Žymiausias 
virėjas parodė, ką galįs. Buvo 
pagaminta įvairių ryšių mėsos, 
salotų ir fruktų; ant stalo sto
vėjo penkių ryšių vynas, ir dau-
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Skausme, o skausmelidienoms kū
rę, —tai ir visKas”.

“O kur gaunate maisto?”
“Jei nešelptų manęs mano kai 

minai, kurie yra taip jau netur
tingi kaip ir aš”,.. lr moteris 
su ašaromis akyse pasakojo apie 
savo kaiminų gerą širdį link 
jos ir jos kūdikio.

“Bet, be abejonės, Hooverio 
organizacija siunčia maisto jū
sų mergaitei?” tariau aš.

“Ne! “Ne! ” sušuko ji.
“Kaip tai?”
“Jie maitina tik mokyklą lan 

kančius vaikus. Kuomet idhno 
mergaitė užsikrėtė nuo manęs 
džiova, — jie pašalino ją iš mo
kyklos”.

“Ar jus prašėte jai maisto?”
“Mjano karminai apvaikščio

jo visa Budapešto labdaringą- 
siaa įstaigas,” aimanavo Ji,

“Ir Hooverio organlizaciją?”
“Visų pirma jie ten nuvyko. 

Bet gavo atsakymą, kad toji or
ganizacija rūpinasi tik mokyk
lą lankančiais vaikais”.

Aš tuoj nuvykau pas kapito
ną R.
“Kapitone, aš labai norėčiau su
prasti”, pareiškiau aš, kalbėda
mas apie aukščiau minėtą mote
rį. “Ar jūsų organizacijai ne
apeina tokie vaikai?”

‘Taip, neapeina”, tarė jis 
mandagiai. “Jus sakote, kad ji 
turi džiovą. Vadinasi, ji negali 
arl^a, teisingiau sakant, neprilei- 
džiama lankyti mokyklos. Mes 
maitiname vaikus mokyklose. 
Jų žinote, kad mes esame ver
čiami tatai daryti. Gi rūpintis 
sergančiais džiova mes neturi
me teisės.”

'‘Tąsyk, kas privalo rūpintis 
tokiais dalykais?”

“O-gi labdarybės draugijos”.
“Taip, kiek man teko patir

ti, vaikui duodama 25 centai 
mėnesiui”, pasakiau aš. “Ko
kios paramos jus manote teikti 
tokiems vaikams?”

“Mhn nesmagu pasakyti, kad 
tokiame atvejyj mes galime la
bai mažai ką veikti”?

“Visai nieko?”
“Atvirai....” jis pradėjo ne

rimauti. “Beveik nieko”........ .
“Viename Budapešte tokių 

džiova sergančių vaikų yna tū
kstančiai. Ką jus patartute su 
jais daryti?” 
' “Butų labai puikus dalykas, 
jei kasrnors paaukautų pinigų 
pabūdavo j iinui džiovininkams 
ligoninės”.

“Gerai”, tariau aš. “Vadinasi, 
jus patariate man parašyti atsi
šaukimą į Amerikos žmonės, 
kad jie sudėtų reikiamų ligoni
nes pastatymui pinigų?”

Jis da labiau ėmė nerimauti.
“Ne” tarė jis. “Mes ir taip 

jau ant palčios skales renkame 
pinigų fondams mokykloms vai 
kų maitinimui. Naujo fondo 
steigimas suskaldytų tik energi
ją. Daug tiksliau butų atsikreip 
ti į amerikiečius, kad jie rem
tų musų organizaciją”.

‘Aš suprantu. Kuomet jus 
padidinsite savo fondą, tai dalį 
pinigų paskirsite maitinimui 
džiova sergančių vaikų”.

“Mums reikalinga daug dau
giau pinigų musų dabartiniam- 
darbui”.

Tąsyk aš bandžiau iš kitos pu
sės nušviesti savo teeiknlą.

“Budapešte ant penkiolikos 
sveikų vaikų išpuola vienas tu- 
berkulozinis. Jeigu jus ati- 
trauktute vieną penkioliktąją 
dalį maisto nuo kiekvieno svei 
ko vaiko, tai visi — kaip sveiki, 
taip ir sergantys — butų maiti
nami”.

“Vargiai mes tatai galime pa
daryti”, jis atsake. “Matote, kiek 
vienas valgis yra moksliniai nu
statytas sulyg kokybe. Atėmi
mas menkos dalies butų blėdin- 
gas vaiko sveikatai. Vienok... 
Jis neramiai pažiurėjo į savo 
laikrodį. “Jie laukia musų pie 
toms Bitze. Gal butų metas 
jau-vykti ten. Ir jeigu kelyj 
jus sugalvosite kitoniškų planų, 
ta U . ”

Bet aš atsiprašau nuo pietų, 
nes mano visas apetitas dingo, 
o tokių planų, kurie nenugąsdin 
tų Amęrikos šelpimo adminis
tracijos komisionieriaus, aš ne-

Skausme, o skausmelį, tu musų draugeli, 
Kada pasibaigsi tu juodas vargeli? 
Kada, o kada gi nuo mus atsitrauksi, 
Kada savo pančius nuo musų nutrauksi ?

Kada mes vaitoti, dūsauti pęrstosim, 
Į laimės takelį kada mes įstosim?

‘ Kada nebeverksim, kada nedejuosim,
Kada vienas antrą meilingai paguosim?

Kada mes sulauksim Unksmių valandėlių, 
Kada pasidžiaugsim ramiu ramumėliu?...
Gražioji laimužė kad mums ji užšviestų, 
O meilė skaisčioji kad ranką ištiestų;

Gyvenimo gėlės meiliai pražydėtų;
Tai ašaros graudžios jau neberiedėtų;
Tai didį ramumą krutinės pajustų, 
Nuvargusios sielos atgimtų, atbustų.

\ Jovaras.

Vengrijos džiovu sergantys vai
kai teL»cxi&a tat® problemas sa- 

votišku budo... badauja tol, 
kol išsisemia paskutines jiegos, 
o paskui miršta...

[Bus daugiau]

Skaitytoju Balsai'

pinigai. Jų išeikvojimas todėl 
rekštij didelę jiemts nelaimę.

Mano supratimu, šiuo atveju 
nėra reikalo vaduotis tik senti
mentu — kadir tėvynės meilės 
sentimentu.

Pagalvokite. — Vaivorykštė.

i— ■ ■ ■

[Ui Untkitaa itame įkyrtuji 
nuomones Redakcija noatookoĄ
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REIKtTV DAR PALAUKTI.

Veda viaokiua reikalo*, kaip krimtnaUlkuooo 
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3121 S. Ralttsd tt 
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gybė visokių iialdumyną, ku- piHdi keturio: 
riuos gamina geriausi pasauly) 
tos rųšies specialistai. Vengri
jos princesos, pasirėdžiusios 
brangiausiais Paryžiuj padary
tais drabužiais, įšpilde muzika- 
linį programą. Linksmumas, 
juokas ir džiaugsmas viešpata
vo visur. Dievas čia buvo dan
guj be mažiausios abejones.

Sekamą rytą mus nuvežė au
tomobiliais į sandėlius, kur gu
lėjo daugybė maisto, skiriamo 
badau j imtiems vaikams. Tos 
ekskursijos micris buvo paro
dyti mums dirbtuves, kur šim
tai darbininkų siuva vaikams 
drabužius; duoti mums progos 
savo akimis pažiūrėti, kaip 
Hooverio organizacija maitina 
mokyklose vaikus.

Minus parodyta

receptai kiekvieno vaiko maiti
nimui; tiek ir tiek kalorijų kiek 
vieno elemento reikalinga gyvy
bės palaikymui. Mokytojai sta 
čiog garbino Hooverio organi
zaciją ir Amerikos žmones. Ka
pitonas R........... Hooverio or-
ganizjacijos viršininkas Buda
pešte, nušvito girdėdamas tuos 
mokytojų garbinimus. Nors vie 
nas geras darbas tamsoj... Ma
no misija buvo pamatyti tą švie
są.

Aš neturėjau mažiausio palin 
kimo j ieškoti juodviejų gyveni
mo pusių. Man teko matyti 
jerdiaug vaikų su veideliais reifi- 
dančiais badavimą, kad suinte
resavus save tuo, kas juos mal
ina. Ir jei tą popietį aš paspru
kau nuo sa,vo vadovų ir papra
šiau policisto nuvesti į biedniau 
šią miesto dalį, tai aš padariau 
tatai tik dėl kuriozo.

Papuolęs į biednuomenės dis- 
triktą, aš tuoj buvau apsuptas 
minia apdriskusių moterų ir vai 
<ų. Mano, flnat, drabužiai buvo 
nenuskurę, užtat jie ir manė, 
<ad aš atvykau labdarybės Uks
ais. Aš paminėjau “Hooverio” 

vardą, — ir tuoj pasipylė skun
dai.

“Paskutinėmis trimis dieno
mis mano vaikai negavo nė kris 
olio maisto!” šaukė viena moti

na. “Žiūrėkite į mano vaiko 
tunelį!” kalbėjo kita vynioda
ma vaiką į šalyką. Tai buvo 
vicnintėlis rūbas, !d 
šiurpus vėjas kratė 
žiūrint to, kad aš 1 
rodęs. “Kadangi
protestyhė,o mokytojas 
alikUš, tai mano Mizzi negau

na maisto, kuomet jis yra 
namas mokykloj!” šaukė 
lai moteris.

“Argi mano Rozellė”, 
skundėsi moteris, “turi kentėti 
ik todėl, kad aš esu žydė”.

“Jie skaito mane komunistu”, 
calbėjo išblyškusiu veidu vyras, 
“todėl jie apsieina su mano vai
tais lyg su kokiais pasiutusiais 
šuniukais!”

Jie visi buvo nepatenkinti 
Hooverio organizacijos viršinin
kais. Aš visokiais budais band
žiau išaiškinti, kad Amerikos 
žmones turėjo noro maitinti 
vaikus, neatsižvelgiant į tų vai- 
7ų tėvų tautą, tikėjimą ir poli- 
inius įsitikinimus. Ir jeigu mo 
kytojai, kurie tarpininkauja 
Jooverio organizacijai, nedera- 
nai elgiasi, tai ant jų krinta 
r visa atsakomybė. Aš taipgi 

žinojau, kad kapitonas R........*
juvo priešingas tokiai politikai. 
Bet kadangi tatai buvo daroma 
Vengrijos juodosios reakcijos 
valdžiai verčiant, tai kapitonas 
galėjo tik labai mandagiai pro
testuoti.

-Tečiaus aš paprašiau jų nu
vesti mane į biedniausią šeimy-? 
ną. Jie toj mane įvedė į kam
barį, kur geležinėj lovoj ant 
skurlių krūvos gulėjo moteries 
skelctonas. Ji sirgo nepagydo
mu tuberkuzui, kuriuo ji užsi
krėtė nuo savo vyro, mirusio 
nuo tos ligos trys metai atgal. 
Jos keturių metų mergaitė ir-gi 
sirgotuberkuloziu ir sėdėdama 
lovoj iKįiliai žiurėjo į mane.

“Kokios paramos jus gauna
te iš visų labdarybės draugijų?” 
paklausiau aš moteries.

“Dvi dešimtį penkias kronas 
mėnesiui nuo susijungusių lab
darybės 'organizacijų”, tarė ji. 
“Tais pinigais aš galiu riusi- turėjau. Jtick man žinoma,

dali-
koki

Jungtinėse Valstijose tuo tar
pu eina ylin stiprus judėjimas. 
Visoje eilėje lietuvių (kolonijų 
jau įkurta ar dar rengiamasi 
kurti bendrovių. Visos jos ku
liama ar jau ruošiamasi kurti 
vienu ir tuo pačiu tikslu — da
ryti biznį Lietuvoj. Bendrovių 
.sumanytojai įsakęsj, kad tenai 
dabar esanti “geriausia proga 
pradėti biznį.”

Visa tai labai gera. Ir dar 
geriau, kad kalbamosios bend
rovės kuriama kooperatyviais 
pamatais. Pagalios, šių eilučių 
rašytojas visai neturi tikslo at
kalbinti žmonės, kad jie nekur
tų ir nesudėtų prie Šitų bendro
vių. Mano tikslas yra kitas. Aš 
noriu kreipti doirtės į sekamų.

Lietuvoj tuo tarpu kadir esa
ma tų progų “daryti biznį,” vis 
dėlto'h'ėi’eik'ėtų užmišti vieną 
dalykų. Lietuva dar nenusišta- 
Čiusi politiniai. Dar ne viena 
valstybe nepripažino jų esant 
nepriklausoma Valstybe — de ' 
jure. Jungtinės Valstijos dagi, 
'griežtai nusistačiusius prieš ši
tokį pripažinimų. Jų nusistaty-’ 
mu, Lietuva turinti priklausyti 
Rusams. (

Tai betgi butų netaip svarbu. 
Jeigu Europoj jau butų ramu, 
jeigu turėtume užtikrinimo, 
kad ant Lietuvos nebesikesins i 
Bitinų “broliai lenkai,” kad ta- į 
rybų rusai, Su kuriais jau pa-1 
daryta taika, išlaikys savo vai- | 
cjžios formų, tada butų kas ki- ( 
ta. Tuomet ankščiau ar vėliau 
Lietuva butų pripažinta. Da
bar? Dar visaip gali būti...

Jeigu Bušuose susikurtų re
akcine valdžia, dalykų padėtis 
Lietuvoj butų bloga —• gal ip 
netaip bloga, kaip kad ji buvo 
carui viešpataujant, bet vistiek 
bloga. Rusiškasai gaivalas ir 
vėl stengsis pasinaudoti viso
mis jam galimomis progomis. 
Gi jeigu musų kraštan atsibas- 
tyt^ — kol kas tai tai netikėti
na — lenkų šlėkta, toji padėtis 
butų begalo bloga. Neįsotina- 
maisai lenkų gruobontįs steng
tųsi patvenkti visa, kas tik jo 
kely pasipainios... Tada pas 
mus, Lietuvoje, butų sodinama 
lenkų “kultūra.” O ta “kultū
ra,” kaip žinia, nepripažįsta to, 
kas yra brangu lietuviams. “Pa- 
gonų” (kaip tie “kulturtregie- 
riai pratę vadinti lietuvius) pa- 
lerikai (?) turėtų būt išrauti iš 
šaknų.

Berods, tokiaųj. dalykui, kaip 
kad kūrimui bendrovių ir1 kė
limui ūkio beturėtų priešintis 
kadir tokie lenkai. Bet kas šu
ninio jų palinkimus, negali ne
paabejoti. ,

Mano išvedimas butų toks: 
ar nereikėtų palaukti? Palauk*/ 
ti jeigu jau ne su kuriniu bend
rovių, tai bent skubiai muisi 
perkelti jas Lietuvon. Šiaip ar 
taip, sudėti į tasias bendroves 
pinigai yru beturčių darbininkų

1111*19 Uty Mg. 
T«L CMtral 4411

xA. Petratis S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.

REAL ESTATE-INSURANCE
Europcan American Burcau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS

809 West 25th St., Chicago, IU.
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
OI1CAGO j

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E«st Wa«hingtoR St. 
Marshall Field Annex 
ISth fl. Ruimas 1837

Tuluphone Csutral 8862 .
Valudos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Nsrtli Weutern Avė.
Valandos: auo 4 iki B vakaru 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 j 
Itaaidaucijos teluf. Albany 1710

I. .1, ■■■■ !■!.!. ■■■■!■.................................  J

Telephone Drover 6052^

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DABAk YRA LAIKAS |
PASIŲSTI PAGELBOS 
SAVO GIMINĖMS
LIETUVOJE
Kaip t^i: drapanas, valgomus 
daigtus, pinigus, ir taip toliaus. 
Mes siunčiame j Lietuvą viso
kius daigtus.
Keliaujantiems Lietuvon parduo
dame laivakortes. Taipgi par
traukiame keleivius iš Lietuvos. 
Ypatingai prižiūrime šeimynas 
ir pasportų neturinčius.
Rašykite tuojaus ir gausite vi
sas informacijas ir busi užga
nėdintas.

The j&ithuanian Marine 
Forwarding Coinpany

203 W. 33rd St. New York, N. Y.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) . Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

oiateniabkų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mikei ka.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausi a, jos tikslas suteikti neah 
būtinai reikalingą mokslu, kad su jo 
pagalba galima butų -pagerinti gy*» 
penimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatĮdėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

Skaitykite ir Platinkite
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Lietuviu Rateiiuosa Kaikurios vietos draugijos, 
dagi pašelpinės, yra aukojusios 
pastatymui a. a. Br. Vargšui pa
minklo. 0 kiek aukojo L. M. D. 
Aidas? Hm, hm....

i — Pr. Grybas.
Ii draugiją veikimo.

“Birutė” rengiasi naujan dar
ban. Rugpiučio 19 d. įvyko jot 
susirinkimas Mark VVhite Sųuare 
Paiko svetainėj. Be kita verta 
pažymėti sekamų dalykų. Pav., 
draugijos valdyba pranešė, kad 
naujuoju josios mokytoju kvie
čiama p. A. Vangaitis [ne Prū
sų ‘^Birutės” leidėjas], iš Vo- 
k:-rijos. Naująjį mokytoją Bi
rulei rekomendavo buvusis jo
sios mokytojas, p. St. Šimkus. 
Tatai reiškia, kad neužilgio “Bi
rutė” turės naują mokytoją.

Naujojon draugijos valdybon 
išrinkta sekami «ąamens: J. Uk- 
tveris, pirm.; K. Jaučius, jo pa
dėjėjas; A. Micevičius, prot. 
rašt.; J. Pavietas, fin„ rašt.; St. 
Valančauskas, kasininku.

Kaip seksis Birutei sekamais 
metais, nėra reikalo spėlioti. Ga
liu pasakyti tiek, kad ji ir seka
mais metais dainuos visiems chi- 
cagieČiams, kas jie nebūtų — 
socialistai, tautininkai ar katali
kai. “Birutė” ir ateity vengs 
partyviškumų.

Tuo tarpu “Birutės” lavinimo
si vakarai esti kas ketvergą — 
Mark White Sųuare Parko sve
tainėj. Visi, kur norėtų veikti 
“Birutei”, prašomi atsilankyti.

— Ursus.

BRIGHTON PARK

Birutė — “pagoniškas*’ vardas.

Porą dienų atgal čia— buvo 
toks atsitikimus. P-ms Dragū
nams, 3942 S. Rockwill gat., 
gimus duktė, kurią jįe nusitarę 
krikštyti Birutes vardu. Pasip
rašę kuinus, ir tie išsivežę kūdi
kį krikštyti. lietuvių parapijos 
kunigas, išklausinėjęs, ar kūdi
kio tėvai ir patys kūmai esą 
parapijos nariai, gailaus pak
lausęs, kokiu vardu kūdikį no
rima krikštyti. “Birutė,” saką 
kūmai. Bet kunigas nusprendęs, 
kad Birutė tai esąs pagoniškas 
vardas, ir tuo vardu atsisakęs 
krikštyti. Kūmams tekę važiuo
ti pas kataliku airių kunigą, 
kurs kūdikį ir pakrikštijęs. 
“Birutę” jam visai nebuvo “pa
goniškas” vardas. —G.

kuriuos policija jiems parode. 
Policija labiausiai jieško šių vy- 
rų: Egan Ranier, 54 metų senu
mo, kuris daugel kartų buvo 
areštuotas už vagystę, Leonard 
Banks, 32 motų, areštuotas ke
lis kartus ui plėšimus, ir Leo. 
Murphy, 24 metų, kuris irgi 
esąs gerai žinomas plėšikas.

Pavogtieji pinigai susidėjo iš 
popierinių 20, 10, 5' ir dolerinių. 
Pinigai buvo pasiųsti per Mer- 
chants Loan and Trust kompa
niją Pullmano bankui. Jie bu
vo -skirti išmokėjimui algų 
Pulmano ir SlieiMnAVilliamis 
Paint kompanijų darbininkams.

Curkus bus pigesnis.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

Rengia presos pikniką — 
Rtverview parke.

REGISTRUOKITĖS.

Cukraus kainos atpigsiančios 
iki 10 ar 11 centų už svarą.pirm 
naujų metų, taip pareiškė Ru- 
ssell J. Poole, sekretorius mies
to komisijos dėl pragyvenimo 
brangumo, pirmininkui Max 
Adomavvskiui.

Kelios sąvaitės atgal cukrus 
parsidavė po 31 ir 32 centus. Gi 
dabar daugelyj sankrovų 
parsiduoda po 18 centų.

Cukrus turėsiąs atpigti 
dėl, kad paskutiniu Laiku jo 
sai mažai parduok

Rugsėjo 5 d. didžiuliame Ri- 
verview parke vietos socialistų 
organizacija rengia dar vieną 
Presos Pikniką, šį kartą kad ga
lėjus tinkamai rinkimų kampa
niją vesti.

/Piknike dalyvauja visų tautų 
socialistų skyriai. Bus suruoš
ta tinkamas programas. Be ki
ta kalbės ir paskubusia Pennsyl- 
vanijos organizuotųjų darbinin
kų darbuotojas ir tos valstijos 
Darbo Federącijos prezidentas, 
d. James H. Maurer.

Tikietų galima gauti paviečio 
organizacijos raštinėj — 220 So. 
Ashland gatvėj ir taipjau viso
se radikalinių knygų krautuvė-

Km norėtų dalyvauti piknike, 
tegul pasistengia nusipirkti ti- 
kietų iškalno.

jis
$500 atlyginimo už sugrąžinimą 

pavogtų daigtų.

ROSELASD

Vietos liet, socialistų darbuoti.

Vietos LSS. 187-ta kuopa dar
buojasi tiek, kiek josios narių 
laikas ir nusimanymas leidžia. 
Šį kartą kuopa darbuojasi So
cialistų Partijos reikalais, kitaip 
rinkimų kampanijos reikalais. 
Ir jau turima ytin gero pasise
kimo. Rinkimų kampanijos fon 

- dui jau surinkta $79.55. Stam
biausią šitam reikalui auką da
vė veiklusis musų darbuotojas. 
(S. M. Rately) P. Daugėla, bū
tent visą penkioliką dolerių. An
trą taipjau nemažą auką davė 
senas vietos socialistų darbuoto
jas, d. A. Narbutas — dešimt 
dolerių. Nemažai aukojo ir ki
ti draugai bei draugės. Visų jų 
vardai bus paskelbti Naujienose.

Beje, kuopa yra nusitarusi rin 
kinių kampanijos fondui surink
ti visą šimtinę.

Sereda, rugpiučio 25, registra
cijos diena. Kiekvienas balsuo
tojai lai nueina į savo balsavijno 
vietą' (precinktą) ir įsitikina, 
kad jis yra prideramai užregis
truotas. Tie, kurie permainė sa
vo gyvenamąją vietą,, tegul už- 
siregistpioja naujajame savo 
precinkte. Kadangi dabar jau ir, 
moterims pripažinta balsavimo 
teisės, jos turi irgi užsiregistruo 
ti. Rugpiučio 25 yra vienintėlė 
registravimos diena. Kas tą die 
ną neužsiregistruos, negalės bal
suoti “praimeriuose”, kurie bus 
rugsėjo 15 dieną.

to- 
vi- 

sai mažai parduoda užsienin ir 
cukriniai burokai davę nepap
rastai gerą derlių šiais metais. 
Sako, kad viena Kuba užaugi
nus keturius milionus tonų cuk
rinių burokų. Be to, ūkininkai 
patys pradėję gaminti sau cuk
rų savo reikalams.

Ūkininkai iškasė už $1,800 
auksu.

AREŠTAVO DU VAGILIU.

Sako, pavogę už $25,000 
cukraus.

Daniel Sassina, 26 metų am
žiaus, 329 W. Supėrior gat., 
pagelbininkas biznio agento Ve
žėjų ii' Šoferių unijos, ir Walttr 

>L. Pahner, 35 metų, 1306 Sedg- 
wick gat. vežėjas, tapo areštuo
tas praeitą pėtnyčią. Jie kaltina
mi dėl pavogimo 30Q statinių 
cukraus, apie $25,000 vertės, iš 
National Candy kompanijos.

Jieško vagilių.

gystę pranešė South Chicagos 
policijai..

Nušovė ^vičmeną.

Ronielsanger, 
ėjo konduk- 
ant lavorinio 
tapo atrastas 

pašiūrėj

Edward A. 
šviėnienaB, kuris 
toriaus pareigas 
traukinio, vakar 
bdmšrštąs svičineno
prie 49-to^ ir Stcvvart gat. Są- 
ryšyj su tuo, Jack Cawey, 
nas iš streikuojančių geležinke
liečių unijos viršininkų ir kiti 
penki vyrai areštuota.

Pnutoėimai

vie-

Chicagos Liet. Vyrų Choras rengia 
vakarą gruodžio 12^ d., C. S. P. S. 
svet., 1120 W. 18 St. Bus statomas 
naujas veikalas “Darbininkų Liki
mas”, tad prašome, progresyvių drau
gijų tą dieną nerengti, kad nepa
kenkus šiam vakarui.
z — C. *. V. Choras.

.. .L. S. SI I74 kuopa rengia vakarą 
sausio 9 d., 1921 m., C. S. P. S. svet. 
1120 W. 18 St. Tad progresiviškų 
draugijų bei kuopų meldžiam nerengt 
jokių iškilmių, kad neužkenktumo 
vieni kitiems. — Kuopa.

PRANEŠIMAS Fe<lerale« Agentūrų Koxnp« •
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

1920. PinigaiNorintieji žinių apie Lie- šiandie, aug. 23, 
tuvių Tautos Katalikų Baž- J? ! u^atu* v. . . , . . ?. . . mo kaštais stovi šiaip;nyčią ir visokiais reikalais 
kreipkitės po nurodytų ad
resu. Vyskupo vai. Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
4 po piet iki vėlai.

3509 So. Union Avė. 
Chicago, III.

NAUJIENŲ” STOTIS

LIETUVOS 100 auksinų ...^2.40
LATVIJOS 100 markių ...... |2.40
VOKIETIJOS 100 markių .... >2.40 

7 LENKIJOS 100 markių ...... |045
Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą i pinigą 80 nuošimtis 
daugiau* Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti j Europą 
tą pačią dieną, pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam i visu* 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

Agentūros ir gatvių kampai kur vi* 
aados galima gauti ^Naujienas

nustuikti. J
VIDURMIESTYJ:

Madison ir FrankJin, SW kampas 
Madison ir Well, NVV 
Madison ir State, NVV 
Adflina ir La Salio, NVV 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir WeHs. SVV 
Van Buren ir (3ark. SVV 
Van Buren ir State. SW 
Harrisbn ir VVabash, NW 
18th ir State. NVV

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS.
KAMPAS N. E. HALSTED IR ’ 

HARRISON.

TOWN OF LAKE 
Agentūros

Ą. J. Bertash, 4601 Hcrmitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Grosą Avė.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL.
f Agentūros

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

M. G. Yakfem, KMilngton Av
A. Žalais, 114 E. l«7th St.

Adolf Schultz, kasinėdamas 
Žemę, arti senos daržinės ant 
ūkio, iškasė stiklinį puodą, ku
riame rado $1,800 auksu. -Pini
gų data buvo 1850. Schultz tą 
ūkį buvo nesenai pirkęs nuo 
Edward Meyer. Ūkis randasi į 
pietus nuo Dcerfield ir į vaka
rus nuo Higliland Parko.

Seredoj po pietų poni J. p. 
ChutkoV išėjo į State gatvę 
šįo-to nusipirkti. Tuo tarpu du 
valkatos įsilaužė į jos kamba
rius, 5311 S. Michigan gat., jieš- 
kotų šio-to. Ir tas jiems labai 
nusisekė. Jie paėmė už $500 
vertos graznų, už $500 laisvės! 
bonsų ir ašluonias kvortas deg- į 
tinės, prasišalino. Ponas Chut-j 
kuw, galva King’s ^drapanų 
krautuvės, 159 W. Madison gat., 
siūlo $500 radybų už sugrąži- 

1 ninią pavogtų ^daigtų, kartu ir 
degt nes. Vagiliai per neapsižiu-1 
rėjimą palikę dar 12 kvortų 
degtinės. x ■ .

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jefferson mįškus įvyks 
nodilioje rugpiučio 29. Bus suruoš
ta geras programas. Bus prakalbų, 

i dainų ir visokių žaismių. Kviečiame
visus chicagiečius dalyvaut tame iš
važiavime. Rengimo Komisija.

Dramatiško Ratelio repeticija bus 
Mieldažio svet., 7:30 vai. vak. Visi 
lošėjai malonėkite pribūti ląpku. „

A. Jusas, sekr.

A

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

žiurkėm gręsia pavojus.

Užkimšo nuovadas “munšai- 
nės” razinkais.

Tel. Yards 6192 

AKUSERKA
A. SHUSHO

Tbriu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Policija ir federaliai 
ninkai subruzdo jieškoti 
lių, kurie praeitą pėtnyčią pavo
gė pinigų siuntinį ($100,000) 
iš Illinois Central geležinkelio 
stoties prie 111 gatvės, Pulįma
nė.

Policija įtaria vienuoliką va
gilių, penki iš jų , manoma, pa
vogę tuos pinigus. Jie visi esą 
genai žinomi kriminalistai po
licijos rekorduose. Mačiusieji 
vagius pažinę jų paveikslus,

valdi- 
vagi-

Dirbimas naftines degtinės 
iš razinkų tapo vadovaujamoji 
pramonė East Chicagos gyven
tojų. Pcter Sterling, gatvių ko- 
misionierius, po dviejų sąvarčių 
vakacijų užvakar sugrįžo dar
ban. Jis surado, kad miesto sru
tų nuovados buvo užkim
štos su razinkais, kuriuos su
naudota “munšainės” dirbimui. 
Laike paskutiniųjų šešių mė

nesių panašiai buvo atsitikę 
dvyliką kartų. Sako, kad didelė 
dalis taip pagamintos degtinės 
yra gabenama Chicagoų.

Greitu laik žiurkėms teks pa
tirti ant savo kailio sveikatos 
savininkams, kad jie tuojau pa- 
tono, neapykantą. Mat jo in
spektoriai jau surado, kad 370 
miesto namų esą nesvietiškai 
priviję žiurkių.Robortsonas nie
ko nelaukdamas pranešė namų 
'konjišionicriaits, pono Rohėrs- 
sistengtų apvalyti savo namus 
nuo jų. Priešingam atsitikime 
jis grąsina juos uždaryti.

Nušovė vaiką.

Daktarai jiešką pelnų iš deg
tinės.

Kapitonas Hubcrt Howard, 
prohibicijos direktorius, vakar 
atsake daktarų susirinkimui, 
laikytam Great Northern vieš
buty praeito ketvergo naktį.

—Ko tie daktarai nori, tai 
$500 mėensy pajamų iš rašy
mo receptų degtinei, — jis ta
rė. — Jie spardos, kadangi jie 
nrgeli legališkai parduoti me
dikai iškų degtinės receptų, ku
rie hutų panaudoti girtuokliavi
mo tikslams.

Dr. Arthurn Dean Bevans, 
prezidentas Amerikos Medikų 
Asociacijos, pareiškė, kad aso
ciacija privalanti duoti reikia
mų rekomendacijų nupiginimui 
deginės blankų. - )

Lulttų' Alleną, laikraščių išne
šiotoją netikėtai! nušovė pra
eitą pėtnyčią Walteris Hali, 
3516 Federal gat. Kulka buvo 
laikoma į John David Willis, 
3513 Federal gat., bot tuo tarpu 
L. AllenTii, nešiojant laikraš
čius, pasitaikė eiti pro juos ir 
pastarasis liko nušautas. Wiliis 
papasakojo policijai,, kad jis per 
tūlą laiką pykosi su Hali. Šovi- 
kas pabėgo.

Lietuvių Dainininkų Muzika- 
tiško Kliubo nariams praneša
me, kad dėl vedimo geresnės tos 
organizacijos tvarkos, 26 d. Lie
pos per susirinkimą buvo nutar
ta, kąd kiekvienas narys, prigu
lintis j L. D. M. K. turi užsire- 
gristuoti savo antrašą, nežiūrint 
to kad antrašas yra geras, ir ki
tiems visiems nariams gyvenan
tiems kituose miestuose, kad 
prisiųstų savo antrašą.’ Tas la
bai mažai kainuoja. Atsiųskite 
atvirutę ant žemiau nurodyto 
protokolų raštininko Antrašo:

D. J. Benderius,
1430 Green Sl.ę '• 4" ‘ 

Chicago. Heights, 111.
Taipgi pranešame ir tai, kad 

musų Kliubas yra sumažinęs se
kamiems 6 mėnostams įstojimo 
mokestį, po tam paliks vėl pagal 
įstatus. Taigi vyrai Chicago 
Hcights ir apielinkėj nepraleis
kite tos progos, kuri retai pasi
taiko. Yra priimami sveiki vy
rai nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 
panedėlį kiekvieno mėnesio, 7:30 
vai.- vakaro, Vincento Balnio 
svetainėj, ant kampo Wentworth 
ir lėtos gatvių.

Sujpagarba, Komitetas.

SOVTH SIDE ' 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 842 W. 33rd St.
M. MntulewAki, 3121 Lime St. * 
Whidis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnia, 3416 VVallace St. 
Peldžlus, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Ėmerald Avė.
J. Budnikas, 3313 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barški s, 5363 Princentmj Avė.
A. Janauskar,, 4563 S. Wentnwortb 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W, 35th PI.

Galvių kampai 
ir Madison, NVV 
ir Jaokson, NW 
ir Van Btiren, SW

Halsted 
Halsted 
Halsted Ir Van Bur 
Halsted ir Ižlh, NE 
12U1 ir Jefferson, NE 
Halsted 
Halsted 
Kalstei!
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
VVentvvorth ir 35tli. SE\V 
Wentwotrb ir 47G), SVV 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St. 
J. Stropus, 1656 VVabansia Avė.

Galvių kampai:
Mikvailkce ir Paulina, NVV 
Milwaukee4r Lincoln, SE , 
Mikvaukee ir Hoby. NE ir NVV 
Milwnukee ir Western, SE

‘ VEST SIDE 
' Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Lcavitt 
J. Kanlakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oaklcy Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue IslaM ir Wcstern, NW 
Leavitt ir^2nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSfiS APIELINKfi 
Agentūros

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

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktaričia, 4447 VVashtenawAx 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Gurauskas, 4053 S. Map!ewood Av. 
J. Zulinąs, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 VV. 40th 1’1. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
Wcstern ir 47lh gatvės

ir Maxwell, SE ir NE 
ir 14th, NE- jr 
Ir 
ir Mst. NW 
ir 35lh. NVV 
ir 12nd SVV 
ir 47th, SVV ir NE 
ir 51st, SE

18th. SVV 
Archer, NVV

st.

Perkame
Liberty
Bondsus

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius per
ka Liberty Bondsus 

"pagal dienos kurso. 
Kas turi Liberty Bon- 
dsų gali atnešti juos 

-parduoti į Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky
rių. Atsiųstus per 
paštą Liberty Bond
sus atpėrkame pagal 
tos dienos kurso, ka
da jie musų pasiekia.

NAUJIENŲ PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, ,IU.

NUOSAVYBĖ ir DARBAS
Sulietuvino

A. J. Karalius
Puslapių 

Kaina tik 5 centai

TURINYS:^
1. “jšventa” ir “Nepaliečiama” 

nuosavybė.
2. Nuosavybes formų įvairu

mas.
3. Nuosavybe kapitalistiškoj 

tvarkoj.
4. Kapitalistų nuosavybė — 

apiplėšimas darbininkų.
5. Privatiškoji nuosavybe — 

pelno šaltinis.
6. Darbo nelaisvė.
7. Nubsayybė ir darbas.
Prisiųskit tuoj 5 centus krasos 

ženkleliais, gausite tą knygutę. 

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKITAutomobilius i/žmušė valką.
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Clydc Davis, 5 motų amžiaus, 
7222 Wentwart gat., tapo už
vakar suvažinėtas, papuohis 
jam po motoriniu troku.
Ątėmė oficieriams automobilį. 
Leitenantas Herbort Barr, gy
venantis 1221 E. 46-tos gatvės, 
užvakar buvo užpultas keturių 
vyrų, apsiginklavusių armijos 
automotiškais revolveriais. Tai 
buvo prie 83-eios ir Jeffreyl gat
vių. Novoms nenoroins jis bu
vo priverstas atiduoti savo 
Studebaker automobilį, kuria
me jis važiavo. Barr apie va-

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 kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
Justai PASEKMINGAI GYDO.
7 Reikalaukite musų surašo vaistų ir Žolių — siunčiame už dyką.
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VAIKAI PAJIEŠKO motipos, Po- 
vyMs Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiute. Jau trįs metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johanu Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti Žinią 
tuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1341 So. 49 Avė., Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo puseserės Mari
jonos Prunckaitės, po vyru Vasilienė, 
turi dvi dukteris Oną ir Julijoną. Tu
riu labai svarbų reikalą — gavau te
legramą nuo jos vyro, kad jis yra la
bai sužeistas ir nori savo naudą pa
likti savo dukrelėms. Meldžiu, ji pa
tį atsišaukti, ar kas kitas duokit žinę 
už ką busiu labai dėginga. Po 
vais esu Antanina Navickaitė, po 
ru

MRS. MAGGENTI,
1947 Canalport Av., Chicago,

vy-

111.

PAIEšKAU savo brolio Bernardo 
Slanko* 4 metai tam atgal gyveno 
Shenandoah, Pa. Malonės jis pats 
ar kas kitas pranešti, busiu dėkingas. 
Jis paeina iš Kauno rėd., Kaišedorių 
apskr., žižmarių miesto*

V. SLAMKA, 
1518 S. 49th Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, ne jaunesnės kaip 18 m. ir se
nesnės kaip 25 m. Aš ©siu 28 metų 
amžiaus, tik ką atitarnavęs kariuo
menėj, turiu gerą darbą. Su pir
mu laišku prisiųskit savo paveikslą. 
Mano adresas:

N. A., 
1904 W. Jefferson Av., Detroit, Mich.

^4;

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Luko
šiaus paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
ap., Vainutas par., Kivilių sodos. Am
žiaus 27 metų, balta veido, gelsvais 
plaukais, mėlynoms akims, dešinės 
rankos smiliaus piršto lig pirmo na
rio neturi. Apleido 17 d. liepos, 1920 
m., paliko biedną moterį 18 metų su 
dukrele dviejų mėnesių, išnešė lig pa
skutinio cento, aeturiu kuo valgydyti, 
negaliu nei dirbti išeiti. Mylimiau- 
sieji p riete Ii ai, jei kur daslžnosite, ma
lonėkit* mm pranešti po šituo adresu: 

ZOFIJA LUKOŠIENE,
732 W. 14th PI., Chicago, III. 

Bus atnagradyta.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 
Spudvilo, Kauno rėd., Gaurės mieste
lio. Trylika metų atgal gyvenom 
Kewanee iš ten išvažiavo Chicagon 
ir nuo to laiko nuo jo negirdėjau. Jis 
pats ar kas jj žino malonėkit pra
nešti.

ANTANAS SPUDVILAS, 
3135 W. 37th PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo kaimynų Guma- 
liauskių, Kauno rėd., Telšių apakr., 
Laukuvos par., Trumpainių jodos. 
Prašau atsišaukti, ar kas juos žino 
pranešti.

ALEXANDRA LAPINSKIS, 
3615 Pamell Avė., Chicago, III.

MOrFJlŲ

REIKIA —. . . |
Lietuvės pardavėjos. Pageidau
jama patyrusios. Gera mokes
tis. Nuolatiaia darbaa.

RICE BliOTHERS, 
2112-2114 W. 22>d Street,

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pinigus 

musų Hawthorn« dirbtuvėse. Paty
rimo nereikia. Turime daug vietų iš 
kurių galima pasirinkti vieną. Mas 
duosim jums pradžia su gera moko- 
stimi ir turime instruktorius, kurio 
pamokins kaip uždirbti daugiau.

Štai trjs darbai kuriuos jus galite
šiandien užimti:

coil winding
PAPER INSULATING
INSPECTING

Ateikit į musų samdymo ofisą tar
pą 4 vai. po piet, arba utaminko ar 
katvergo vakare tarpe 6 ir 8:80.

WESTERN ELECTRIC CO., INC. 
48th Avė. & 24th St.

REIKIA — merginų prie kny
gų apdarymo. Gera mokestis 
ir gera proga pagerinimams be* 
dirbant

SPINNER BROS. 
610 Federal St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
MOTERŲ

Lengvam dirbtuvės darbui.
Patyrimo^ neerikia. 
$17 j savaitę pradžiai., 
Nuolatinis darbas.
Ateikit tuojaus pas

OLSON RUG CO.,
1508 West Monroe St.

REIKIA DARBININKŲ
K VYRŲ

REIKIA —
Paprastų darbininkų j 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė.
arba

15th and Canal Streets

REIKIA —
Hand screw mašinų 
operatorių.

ROTH MFG. COMPANY
1600 South KilboUm Avė.

SVARBU
Reikia tuoj patyrusių ran
kovių skylių beisterių, •Wis- 
ką mokančių kriaučių, gerų 
kišenių darytojų, guzikams 
skylių darytojų ir offprec- 
serių.

Kreipkitės tuoj:
LIBERTY TAILORING CO. 

1259 So. Halsted 8L

REIKIA
Darbininkų — gera mokestis — 
nuolatinis darbas —• geros dar
bo sanlygos.
Ateikit tuoj
MONARCH LEATHER CO. 

Employment Dept.
1127 West Division St.'

DARBININKŲ

Reikia darbui viduj šapos, 
trokų, prie šlavimo ir tt. 
Ateikit tarp 8 ir 10 vai. ryto.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall BlvA

Paimk Douglas “L.” arba 22ros karus

prie

, -----------------  ,
REIKIA DARBININKŲ

Penkiasdešimt darbininkų 
išmokimui molderystes. 
valandą. 9 valandos į 
Alga savaitinė. Darbas 
štukių po pramokimui. 
gali uždirbti nuo $8.00 iki $10.00 
į dieną ant darbo nuo štukių. 
Nuolatinis darbas — 6 dienos sa
vaitėj. šis darbas yra Chicagoj. 
Ateikite į Employment office:

68 W. Harrison St.

reikia 
61c. į 
dieną.

nuo 
Vyrai

REIKIA —
Automobilių plovėjo — truckams 
plauti. Turi mokėti važiuoti ka
rą. >35 i savaitę pradžiai.

28 N. Curtis St

KEIKIA
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

Šapos džiabai ant maši
nos ir prie trokų. Geros 
algos. Ateikit į Em
ployment Dept. ,

ACME STEEL GOODS CO. 
2836 Archer Avė.

REIKIA — patyrusiu vyrų srap 
geležies yarde. 9V6 vai. dienai. Nuo
latinis darbas ir gera mokesti*.

IROQUOIS STEEL & JRON CO. 
4620 W» Roesevelt Rd.

NAUJIENOS, Chicago, IŲ.
ilUTOBBBBgg

REIKIA DARBININKŲ
Penedėlis, Rugp. 23 d., 1920

MOTERŲ

RAKANDAI
PALIKTI STORAGE’JUJE

RAKANDAI

REIKIA
Vyrų prie darbo į pakavimo ir 
siuntimo skyrių, taipgi vyrų j 
šildymo skyrių. Musų samdymo 
ofisas atidaras visą dieną, o taip
gi vakarais Utarninke ir Ketver
ge iki 7:80 vai. vak., o subato- 
mis iki 2:80 po piet

EXCELSIOR MOTOR MFG. 
SUPPLY CO.

1820 Lawndale Avė. No.

&

REIKIA
Darbininkų — 10 valandų darbo 
po 50 centų į valandą. 
Darbas nuolatinis — viduj.
Kreipties

JOLIET RAILWAY SUPPLY 
93rd St. & Drexel Avė.

co.

Surinkėjų darbininkų 
prie varstotų sliesorių 
pali^iuotojų, misingine 
tojų. Nuolatinis dar
bas apskritus metus ir 
gera mokestis geriems 
darbininkams.

MASON-DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Avė.

ATYDAL
Porterių

Tiktai kelios geros vietos. Nuo
latiniai ir pageidaujami darbai su 
gerom algom.

Ateikit tuojaus
THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 

218 West Congress St.
(arti Franklin St.)

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernės Store fix- 

tures visai mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Parduodu už pigią kainą. Kam 
yra reikalngi malonėkite kreiptis po 
numeriu:

720 W. 35th St.yttuo užpakalio.

PARDAVIMUI—
Groserne, biznis išdirbtas 
nuo seniai.

1633 So. Jefferson St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA restauranas ir ho- 
telis su 15 kambarių ant antro augŠto 
ir reštauranas ir 6 kambariai apačioj. 
Parduodame namą ir visą biznį kaip 
stovi su visais įrankiais, pianas ir kiti 
daigiai. Puiki vieta. Platesnių žinių 
atsišaukit pas savininką.

EML. KORINEK,
1327 W. 18th St., Chicago, III. 

Tel.: Canal 3689.

PARSIDUODA pigiai galiūnas tir
štai lietuviais apgyvento) vietoj. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicago.

Kreipties pas
K. JAMONTAS, 

1789 So. Halsted St.

PARSIDUODA — čeverykų taisy
mo mašinos: Jack, Finisher, elektro 
motoris ir lopymo mašina. Visos ma
šinos yra gvarantuojama pilnai, kac 
geriausiame stovyj. Galima gauti 
visas mašinas už $125 cash. Turi bū
ti parduota j trumpą laiką.

L. WELDŽIUS,
3528 So. Halsted St.

PARSIDUODA — Bučemė ir 
Grosernė labai pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Biznis gerai 
išdirbtas. Gera proga lietuviui.

4440 So. Wood St. 
Chicago, III.

, PARSIDUODA geras saliunas ge
ra vieta bizniui. Apgyventa viso
kių tautų: rusų, lenkų ir lietuvių. 
Priežastis, savininkas ižvažiuoja | 
kitą miestą. Atsišaukite po šiuo ad
resu:

701 DeKoven St., and Desplains

ICE CREAM PARLOR par- 
davimui prie pat Mildos Teatro. 
Kreipkitės bile kada. Savinin
kas važiuoja Lietuvon. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Gera 
proga. Pasinaudokite.

S. B. DANBRAUSKAS, 
3150 S. Halsted St.

Boulevard 3305.
.. .............. —.......................t, ,.

SMARKIAI auganti nacionalė or
ganizacija turi progą dviem angliškai 
kalbantiems vyrams, turi būti pamo
kinti, geros įtekmės, sugabųs ir tei
singo pasivedimo, kurie gali duoti ge
rus paliudijimus. šios vietos yra 
nuolatinės ir pagerinimas bus spar
tus. Pageidaujame vyrų, kurie turi 
užsiėmimą dabar ir kurie nesibijo už
sidirbti $10,000 į metus laiko: Atai- 
šaukit po 16 vai. ryto j Room 801.

8166 Lincoln Av*.

REIKIA MERGINŲ 
Jaunesnių kaip 16 m. Nuola
tinis darbas. Puiki dirbtuvė. 
Užkandis dykai. Gera mokes
tis pradžiai.
The Hump Hair Pin Mfg. Co., 

1918 Prairie Avė. Cor, /įlOth

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kampinė gro- 

sernč lietuviškoje apielinkėje. 
Pardavimo priežastis — liga. •

2958 Lowe Aveį- 
kampas 80ta St.

PARSIDUODA —- saliunas, 
visokių tautų apgyventoj apy
gardoj, labai pigiai.

1400 W. 14th St. 
kampas Union Avė.

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mos turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų j skū
rą, cane, vejour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lo^ų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti dideli phonographą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdlr- 
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNFTURE 
and STORAGE

2810 W. Harrison Str., 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėlioj iki 4 v. v.

MOKYKLOS
LEVESKIO VAKARINES 

MOKYKLOS:
— MOKINA —

Lietuvių kalbos gramatikos, anglų 
kalbos, aritmetikos ir augšt. matema
tikos, knygvedystės ir abelnos preky
bos. Prirengia. į augštesnes mokyklas.

West Side: Meldažio svetainėje 
23rd rk arti Oakley Avė. 
Panedeliais ir Ketvergais.

Ant 18tos gatvės Rašinskio svetainėje 
arti Halsted gatvės

Utaminkais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
Mokslo laikas nuo 7;30 iki 9:30 v. v.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.

DRAUGUOS
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STfiS 

VALDYBA 1920 METAMS.

ExtraExtra
PARSIDUODA—saliunas ge- I S.mpeHniai Rakandai.

roj vietoj. Turiu parduoti grel- Vėliausiose madose bus išparduoti 
tu laiku nes anleidžiu miestą 8i m5nesi- Vertelgoms neparduosim.tu Luku, nes apie džiu miestą. 26 8eklyčiog setai ir 2o phonographų

5324 bo. Halsted bt. visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos
Chicago, III. ‘Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi-

— ------- -f - - —•—------------------ rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai
PARSIDUODA Karvė geros dideles mieros phonogruphas už *42. 

iŠžiuros ir duoda daug pieno, su rekordais deimanto špilka — už 
Priežastis pardavimo — kaimy- mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 

, , lyčios setai, cane, velour ir overstuf-nl) Pvotestas.^ , . y
1239 So. 49 Ct., Cicero, III. | fUKNITIJKE ^TORAGe’"

2102 W. 35-th SL'arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per 20 me
tų, apyvartos į dieną $90.00, kredi
tų nėra. Taip-pat parsiduoda 4 kam-. ----- • .
barių rakandai, 4 šmotų setas ir gra- PARDAVIMUI rakandai fur- 
mofonas, viskas kaip nauji. Parsi- .. d ) 4 kambarių J parduo- 
duoda labai pigiai. Pardavimo prie- 11 • _> . x . 1
žastis — važiuoju Lietuvon. Kreip- siu VISUS sykiu, pigiai, 
kitės šiuo adresu: I ' j gVAGŽDIS,

F. G., 724 W. 59th St., Chicago. 821 West 34 Street,
Phone Wentworth 4124 ' Chicago, III.

PARSIDUODA — saldainių ir gro- 
serių krautuvė, geroj vietoj, biznis 
gerai išdirbtas. Pardavimo priežas-1 PARSIDUODA namas dviejų fla- 
tis — važiuoju Lietuvon. Parduosiu U} penkių ir gegių rumų Maudynė, 
pigiai basementas cementuotas. Namas ap-

4o45 So. I auhna St. šildomas, randasi South Side. Par-
duoda pats savininkas. Kreipkitės:

E. W., 
-----  4210 So. Albany Avė.

NAMAI-žEMft

PALIKTA STORAGE Y I PARSJDUODA 1823 String St. (1 
— blokas į vakarus nuo Jefferson St.)

_, Dykėi deimanto adata 2 augštų budinkas, 6 ir 6 kambariui, 
ir 24 parinktiniai re- Veik greitai. Kaina $2,475. 
kordai. Gražus didelis J- McDONNELL SLS1EM 
phouvgraphajB, kaip __ 3517 Archer Avė.
naujas, verta* $155 PARSIDUODA farma McNaughton 
u.'ž $42. Gvarantuotąs Į Wis. valtsijoj—80 akrų žemės 20 akrų 

1 I ant 10 metų. Taipgi dirbamos, 5 akrai miško, budinkai
J d^gel kitų daiktų nauji ant ežerų karnto, prie gero ke-

Bl parduodamų. h0 jr netoli nyo kclŽkelio; 2 arkliai;
1 Turime labai gražių 4 karvės, dvi melžiamos ir 2 jaunos;Mfi sulyg šios dienos ra- 7 kiaulės ir visi įrankiai reikalingi

11^ kaųdų seklyčioms ant farmos; pasodinta 40 bušelių bul-
ę *^|| (parlor). Reikia ma- viu, kurios yra puikios; pasėta 14

JĮ V tvti, kad apkainavus. bug< avižų> i bug. žirnių, 2 buš. kor- 
» j t 1*. 1 1 f ® * * y nų ir visa žemė aptverta. Galma pir-Bondsal. Veltui pristatoma; i kitus ž ?5000 arba ant lengvų igmokė- 
miestu, prisiunaam. pw C. O. D. „ Pardavimo priežastis — va- 
tad^^a ileMaBrinuetL įiuoųju Lictuvon. Norėdami platesnių

VVESTERN HJ8NITUR1S žinh; atsišaukit K. Miniauskas, 2026 
STORAGH, | Canalport Av., antros lubos iš fronto.

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

ir nedėliomis iki 4.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- Gera Naujiena Ka-|lyeonuisa kandu Piirkejams.
Kostumeris kartų man pasa

kė: Kad aš bučiau žinojęs apie 
jūsų vietą pirma* aš bučiau su- 
čėdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pirkau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

Aš turiu eilę naujų ir vartotų 
rakandų, lovų ir springsų ir-ma
tracų. Pečių, karpetų ir t.t. Aš 
parduodu naują tavorą ant ma
žo komiso pagrindo. Aš parduo
du vartuotą tavorą labai pigiai.

Seklyčios setai nuo $30.00 iki 
$152.00.

Valgomojo kambario 
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai 
iki $175.00. /

Lovų springsai ir 
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie-
rai $27.50 ir daugiau. '

Rugsai $22.50 ir daugiau.
Šimtai atskirų bargenų, kurių yra 

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom 

skaitlinėm.
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

kia. z
Aš parduodu už “cash’* tiktai.
Atdara Utarninke, Ketverge 

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE 

EKCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

Tek: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkit šį apgarsinimą 

ir atsineškit su savim. Aš nu
eisiu 5% ant visų pirkinių.

PARSIDUODA rakandai labai pi- 
giai, visus sykiu arba atskirai. Prie- 
iastis pardavimo I— savininkai ap- 
oidžia Chicago. Galima matyti nuo 

6 ryto iki 8 vakaro
J. SHUSHO, 

8255 So. Halsted St.; 
Telu Yards

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenuo 

Atdara vakarais. Utąrninkais, Keb 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKLOS

setai

nuo $75

matracai

Chicago, III 
6492

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desiffning Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
jus trumpu laiku išmoksite wiso a 
mato. \ ,

Mes turime didžiausius ir |eriMU 
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekviena* gauna garo* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvienų ateiti by-kn- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka. Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas I^ke St^ ant 4-tų lubą.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S, Halsted, 2407 W. Madisou,
1850 N. Wella St

187 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už 816 
išmokintu siūti moteriškus rubus. 
Telef. Šeeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir llėtnvki 

ko* kalbų, aritmetikos, knvgvedy* 
tės, stenAgrnfijos, typewrlting, ptv 
klybos teisių, Suv. vnlst. Istorija 
abelnos istorijom geografijos, pon 
tikinės ekonomijos pilletystės, dąi 
liarašystės ir tt.

Mokinihin valandos: nuo 9 ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 

.Ilki 10 valandai.
I 3108 SO. HALSTED! ST., CHICAGO.

Pirm. Ant. Margevlčia,
1923 S. Union Ava 

Padėj. Juoz. Valantielus,
019 West 14th Place.

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

Fin. rašt. Iz. Vedeckis, 
712 Barber

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

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

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

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė. 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

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

t ^Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

, 1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė, 
1 2713 So. Emerald Avė.
’ 2 Kasos glob. Povilas Chuphnskas, 

3417 So. Emerald Avė.
Kasierius, Antanas Antanaitis, 

819 W. 35th St.
Maršalka, Kaz. Vaitkus,

833 W. 33rd Place.
Draugystė laiko savo susirinkimus 

kas antrų snbatų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

St.

St.

st.

St
St

flARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

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

rard St.
Vice-Plrm., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 3918 Division

rašt., V. Briedis.
1049 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

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

St.
Fin.

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
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, 
Gončiais svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS AP4VIETA 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. J az avi tie nė,
8114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė,
8333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
8810 Bo. Ix)we Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
8309 So. Union Avė.

st.

st.
st.
st,
st.

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. - 

Valdyba 1920 m. f 
Pirmininkas, J. Grakauskis, ’ 

4508 So. Paulino
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis, 

4435 So .Wood 
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

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

0418 So. Justin St.
Kasierius, A. česna, 

4509 So. Paulina St.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd/
Steponas Balčiūnas, padėjėjas,

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

1381 So. Avers A v.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

. 20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 8720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

WE8T PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metams.

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

12248 Ėir^’Tld Avė.
A. Statkus, fin. rašt.,

J. Gruzdis, ižd., 7L-,
J. Riepšas, iždo glob.,

A. Mikalauskas,

Dr. A. L. GraiČiunas. kvotėjas, 
3310 So. Halsted

P. Laukis, marš.-durininkas, 
12143 Green

12039 ŲjMon Avė.
722 \V. 120 St. .

12048 Union Avė. 
iždo gi., 

859 W. 122 st.

st.

st.

st.

st.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.
Juozapas Takažauskas, Prezidentas

1404 So. 48th Ct., Cicero, 111. 
Ant. Klainis. Vice-prezidentas

1526 So 49th Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 
Telefonas Van Buren.3005 

Sfen. J. Tverijonas, Finahsų Raštin.
835 N. Taylor Avė.: Oak Park, III. 

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

Susirinkimai laikomi \ paskutinį 
nedėldienį kiekviena mėnesį, kaip 2 
val» po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

DRAUGYSTES MEILjBS LIETUVIŲ 
No. 1. T0WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Kaizeris, 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, 4M4 So. 
Wood st., Chicago, III.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metama: 

Pirmininkas, Antanai Booben,
3281 Sb. Emerald Avė.

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

Nutarimų raŠt. Pranas Ažuainnis, 
2005 So. String St.

Finansų rašt., Benediktas Ruagia,

KENOSHA WIS. 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,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

teisėjas, Ant. Bubelis, 818 Quince St

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IK SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyki 1929 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shiinkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensington.IU. 
Prot. Raštininkas, P. Grigui a.
10449 S. ’VVentvvorth Av., Roseland-
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St.. Roseland, IR

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE. P ARK. 
Valdyba 192* metama.

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

Padėjėjas Bomašius Maziliauskas,
Box 10.79, Melrose Park, III. 

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

Box 681,xMohose Park, III. 
Kasierius Franciskus Lapinskas, 

) Box 1109, Melrose Park, UI
1. Kasos globojas Myk. Zankevičia,

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

Box 514, Melrose Park, Hl 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

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

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

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St 

Kasos globojai: 1) Domininką* čepela 
2) Jonas Arlauskas, 

kontrolės rašt.
Aleksandras Gasbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pttny- 
&ą, kiekvieno menesio, 8 vai- vakare, 
D. žemaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

PDRAUGYSTE6 PAJLAJMJNTO8

Valdyba 1926 m
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

2841 W. 40th Place 
Beni Pnsnnka. padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

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

1237 So. 48th Ct., Cicero, IU 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, UL 
Susirinkimai laikomi antrą u«d£l- 

dienį kiekvieno mėnesio, MaUuaus- 
ko salėj, 1843 So. Halsted SU kaip 
1 vai. po piatIŠ

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P.
Viršininkų antrasai 1920 m»

D. Žutautas, Pirm.. 1502 N. WQQd St.
Pr. Dildai, Vice-pirm.,

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

' 1965 Everfreen Avė.
V. Briedis! Turtų rašt., /

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

2121 N. West*rn Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą »*r»- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION ±69 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrių*. 

Valdyba 1926 metama:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Franeiseo Are.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Ava. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Weod St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Girard St. .

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




