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Lenkai skelbia didelius
True translatlon filed witfy,the post- 
master at Chicago, III., Aug., 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191

DANZIGO DARBININKAI NE- 
PRALEIS AMUNICIJOS

LENKAMS.

Plrmąs Lietuvių Dienraitis Amerikoje
• 'ri' i -....----- . - ir3

laimėjimus Užgriebė prieplauką ir neleis iš
krauti iš laivą amunicijos.

PARYŽIUS, rugp. 23. 
kiečiai darbininkai

Suėmę 75,000 belaisvių
Visa šiaurine rūsy armija apsupta

Darbininkai valdo Danzigą ir nepraleidžia 
amunicijos lenkams

LENKAI VĖL GIRIASI DIDE
LIAIS LAIMĖJIMAIS.

Suėmę 75,000 belaisvių, toli nu
stūmę rusus ir pastatę rūsy ar
miją dideliem pavoju n. 7,000 

rusų internuota.

Trečia lenkų armija, vedama 
prezidento Pilsudskio, jau perė
jo Brest-Lltovską, atkirsdama 
bolševikų armiją Galicijoje.

Franci jos užrubežinių reikalu 
ministerija šiandie paskelbė, 
kad gen. VVeygand dabar yni 
viršininku Lenkijos štabo ir 
kad didžiuma 1,000 franeuzų 
oficierių Lenkijoje dalyvauja j 
kariavime. 4

Rusai šaudys franeuzų 
oficierius.

Intransigeant sako, jog bovie- 
linis pranešimas iš Maskvos 
skelbia, kad Franci j a nėra pas- Į 
kelbusi karo Rusijai , ir todėl I

KARALIAUČIUS, rugp. 23 — 
7,(KM) Rusijos sovietų kareivių 
su visais savo ginklais perėjo 
Vokietijos rubežių Willenberg 
apygardoje, Rytų Prūsijoje. Jie 
tapo nuginkluoti ir internuoti.

Lenkai apsupą rusus.
VARSA VA, rugp. 23. — Pro

cesas uždarymo Rusijos sovietų j
? paimti Varšavos fronte franeu

zų oficieriai bus tuojaus sušau
dyti. >
Bolševikų oficialia praneši

mas, šiandie parimtas Eiffelio

spėkų šiauriniame fronte, tarp
Prūsijos ir Vislos upės, tapo 
užbaigtas, pasalf vakar naktį iš
kasto oficialio pranešimo.

Lenkai uždarę išėjimą ir ima
belaisvius ir medegą tękiame • bokšto, yra velk neįskaitomas, 
skaičiuje, kad negalima i 
kaityti grobį.

Lenkų spėkos

sus- Jis prisimena apie sovietų pasi
sekimus DžczKnų ir Lvovo apy- 

paėmė Gru- | ganiose, Galicijoje. Jis sako pa- 
apie 12 mylių į baigoje: * .

Lenkijos legionierių spaudi-šįBi.ię nuo Ciechanovo ir atkir
to bolševikų spėkų pasitrauki- nias privertų mus apleisti kele- 
mą į šiaurę ir šiaurvakarius nuo tą miestelių. Mes turime sustip- 
šio miesto per Mlavą ir Pšasni- j pinti 
čių.

Lenkų špfkos nedėlios naktį! ,ka<! visaJ,d.‘V“t’
stengėsi atkirsti pasitraukimą 
keturių rusų divizijų, ar priver
sti jas įeiti Vokietijos teritori
jom Lenkai kariąjame sparne 
sumušė sovietų kavaleriją ir 
išvijo iš Soldau ir iš rusų užim
tų apygardų į šiaurę nuo Vis- 
krs tarp Thorn ir Plocko.

Savanorės lenkų divizijos da- dabar, kad 
bar atakuoja. Pšasničių.

Šiaurvakariniame fronte, bol-

ševikal, kurie siekėsi
Thorną ir atkirsti paskutinį ge- i 
ležinkdį tarp Varšavos ir Dan
zigo, dabar pilnai I 
Bolševikai stengiasi pabėgti 
palei Prūsijos rubežių. Daugiau 
kaip 10,(MM) belaisvių tapo su
imta šiame fronte pėtnyčioje.

Paėjimai į šiaurvakarius nuo
Varšavos skelbiami. Lenkai pą-

Vo- M t 
Danzige 

'įsteigt sovietus ir užgriebė prie
plaukas, neprileisdami iškrauti 
iš laivų jokių .siunčiamų Len* 
kijai reikmenų, sako gautosios 
iš Danzigo žinios. Vokiečių 
uosto koimfndfrotojas, sakomai 
ats?si kęs suteikti lynas apsisto
jimui franeuzų siuntinių laivo 
Accra ir kruizerio Gueydon.

Tautų lygos komisionierius 
Towcr atsisakęs priimti kokią 
nors 'atsakomybę, • pareikšda
mas, kad jis turi laukti instruk
cijų iš Londono. Sakoifiu, kad 

Į jis pareikalavęs iš talkininkų 
dar 2,000 kareivių.

Nepraleidžia nė grįžtančių 
lenkų.

DANZIG, rugp. 23. — Nors 
Danzigas, sulig Versailles sutar
tiem, turi veikli dėl Lenkijos 
kaipo Baltijos uostas, jis jau 
nustojo tai daręs. Nė reikmenįs, 
nė taip 'Lenkijai reikalinga karo 
medega negali būti tiansportuo- 

I ta įste gtu po mūšių paliaubos 
koridoriunfl. Už tokią padėtį, 
kuri veik visai panaikina Len
kijos teises, negalima kaltinti 
nė Vokietijos, ne neva vedan
čios t*n reikalus talkininkų ko* 
misijos. Tai įvyko dėlei aštrių 
priemonių Danzigo darbininkų, 
kurie atsisako krauti siun- 
čaimus per šį uostą Lenkijai ta- 
vonts, kad/higį, kaip jie aiški
na, tos reikmenįs yra siunčia
mos vedimui karo, kuriam jie 
(darbininkai) priešinasi.

Darbininkų taryba taip pia-

.■a.i .-.ti sa

PROKURORO PALME RIO SMARKAVIMAI.

Musų “smarkusis” prokuroras 
justicijos departamento smarkauja 
ninkus, laužo stoikus, daro medžiokles, 
tuoja “negeistinus” ateivius. Bet tas prokuroras visai nemato 
kas dedasi Wesl Virginijoj. Ten ne jo “biznis”: ten kapitalls-*, 
tų mušeikos ir šnipui žudo angliakasius. (Jam betgi laNii rū
pėjo, kad kapitalistai nenukentėtų laike pereitų ni?tų anglia
kasių streiko).

Palmeris, užsisėdęs ant 
prieš organizuotus daiA)i- 

areštuoja ir depor-

Prjce 3c 'No. 200

True translation filed with the post-1 True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug., 24, 1920. master at Chicago, III., Aug., 24, 1920 
as reųuired by the ac|; of Oct. 6, 1917 as

ster at Cnicagc, , „. .
requhed by tne act of Oct. 6, 1917

Egyptas gausiąs ne. | Karas prieš karą
priklausomybę

ap- 
het

Anglija suteikianti Egyptui 
rybotą nepriklausomybę, 
laikys ten savo kariuomenę.

KVIEČIA VISO PASAULIO 
DARBININKUS SUSTAB

DYTI KARUS.

LONDONAS, rugp. 23. — 
London Times šįryt lašo, kad 
jo nuomone,. Anglija suliko pri
pažinti Egypto nepriklausomy
bę.

'Toks nuosprendis, pasak laik
raščio, buvo padarytas pasitari
muose tarp nesenai apsilankiu
sios Egypte viskonto Milner 
misijos ir Egypto delegacijos, 
vadovaujamos Zangloul 'Paša, 
bpvusįo Egypto justicijos m L 
nisterio.

Tarp pamatinių dalykų 
tartyje yra:

“Egyptas pripažins privilegi- : šaukimas, 
. . . _______t_________________ i.

Tarptautinė Unijų ‘Lyga ragina 
darbininkus organizuoties ir 

paskelbti visuotiną streiką * 
karui kįlus.

LONDONAS, rugp. 23. — Iš
leistame Rotterdame Tarptauti
nės Unijų Lygos ir pasirašyta
me daugelio Europos darbinin
kų vadovų aLsišaukiiife į “viso 
pasaulio proletariatą” yra kvie
čiama viso pasaulio darbinin
kus organizuoties kovojimui 
prieš karus ateityj.

su- i “Vięnu geriausij būdų išven- 
| gimtu karų ateityj,” salto atsi- 

, wyra atsisakymas 
juotą Anglijos poziciją ‘ Nilo ‘ transportuoti kareivius ar ka

ro medegą.
“Orgahizuoti darbininkai turi 

nustoti buvę sėbrais imperializ
mo ir miktarizmo ir 
tas žmonių; žingsnis 
žmoniją/’

Atsišaukimas į viso 
darbininkus tarp kitko

užpakalinihs rezervus.
Mums reikia didelio skaičiaus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug., 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

/

Taikos tarybose
LENKIJA ASISAKO PRIIMTI 
RUSIJOS TAIKOS SĄLYGAS.

V ■ .♦
Tampicoj, kada kapitonas val
teles, kuria jie platikė, kad iš
vengus 'susidūrimo su kitu lai
vu smarkiai pasuko ją į šalį. 
Nuo staigaus pasisukimo žmo
nės išvirto j jurą ir prigėrė.

klonyje ir sutiks, atsitikime ko- 
ro, suteikti kiekvieną patogu
mą priėjimui prie Egypto teri
torijos; Anglija laikys savo 
garnizoną Egypte; kanalo zone 
Egyptas atgauna kontrolę užru- 
bežiniuose reikaluose, bet nega
li darytį sutarčių, kurioj butų 
priešingos Anglijoj politikai, ir j Jauja, kad amunicijos 
turės teršę laikyti diplomati
nius atstovus užrubežyje. Ka
pituliacijos* bus panaikintos.

Tarybos apie pripažinimą 
nepriklausomybės įvyks tarp 
Anglijos ir kitų šalių tuoj kaip 
galutinas susitarimaš bus pa-

• A 1*

tik griež- 
išgelbės

pasaulio 
reika- 

t rauki
niai nevaikščiotų, kad nebūtų 
kraunama į laivus karo mede- 
gos, kad nebūtų transportuoja
mas nė vienas kareivis, kad bu
tų sustabdytas maistas ir kad 
išdirbimas visų karo medegų 
tuojaus apsistotų kaip tik pas- 

sirašytas tarp Egypto ir Angli- ■ kelbiamas karas. Visuotinas pa
šoj valdžių. Galutina sutartis saulinis streikas butų paskelb-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug.,‘ 24,1920 

Rei|kalauja “garbingos” taikos. as requircd by the act of Oct. 6, 1917 
Pergalėmis tikisi atsiekti pakei-1 

timo sąlygų. /
LATVIJA ATŠAUKĖ SAVO 

ATSTOVĄ.

ską. 400 kazokų pasidavė* M<4- 
šižece. /

Bolševikai bandė ątsiimti? 
Brest-JJtovską, bet tapo'atmuš-j 
ti. Lenkai paėmė Hrubiešovą ir j 
kitko jį nežiūrint bolševikų; 
pastangų jį atsiimti.
I/enkai suėmę 75,000 belaisvių. ’

PARYŽIUS, rugp. 23. — Pa
sak Varšavos žinios Franci jos 
užrubežinių reikalų ministeri- 
jni, skaičius patekusių lenkam* 
rusų ‘sovietų kareivių konvr- 
ofensive, sieks 75,000.

Didžiuma jau suskaitytų 
35,000 belaisvių tapo paimta 
teritorijoje į šiaurvakarius nuo 
Varšavos, taipjau Danzigo kori
doriaus teritorijoje. Juos suėmė' 
armija, vadovaujama franeuzų; 
gen. Rillotte.

Kita lenkų armija, vadovau
jama gen. Henry, eina iš Varša
vos Bielostoko kryptimi, atkirs- j 
dama bolševikų pasitraukimą.

i riuškinus Lenkijos dvarinin- 
I kus.”

Reikalauja apginkluoti Lenki
jos darbininkus.

Lenkijos taikos delegatai 
Minske praneša, kad atstovai 
stato sunkesnes, negu paskelbta, 

‘ taikos sąlygas, reikalaudami 
, vLl___ 200,000 Lenkijos
i darbininkų butų duoti ginklai, 
kuriuos lenkų armija turės su- 

paimti.dėti,
Matin korespondentas VUrša- 

traukinsi VX)je sako» kad sovietų Rusijos 
nahėffti linijos, kurios grąsino paimti 

Varšayą, dabar esančios . arti 
visiško susmukimo. Gen. Wey- 
gand pasakęs, kad Lenkija bus 
“kapinėmis dėl trijų ketvirtada- 

; lių bolševikų armijos.”
(Pažymėtina, kad lenkų pra- 

i nešimas nieko nesako apie mu- 
į šių s į vakarus ir į pietvakarius 
• nuo Varšavols. Rusų praneši
mas, pripažindamas rusų pa- 

1 sitraukimą iš Brest-Litovsko, 
j irgi nepaduoda jokių laimėji
mų, vien tik pamipi, kad tūlose 
vietose, eina smarkaus mūšiai).

gos,” kad jon dabar įeina 1,100 
Į lenkų, grjštančįų iš Jungt. Val
stijų, kurių dalis yra su Ameri
kos pasportais. Tai padaryta 
aiškinant tuo, kad tie žmonės 
gali patapti kareiviais. Tie 
lankai dabar yra laikomi 
sename amunicijos sandėlyje 
ir ypač prie labai blogų aplin
kybių dėl moterų ir vaikų.

Galbūt kad darbininkai prap
lės embargo ir ant Jnaisto, ku
ris ynai dar neiškrautuose, bet 
jau esančiuose uoste, Amerikos 
laivuose.

Visame Danzige yrą . didi k i pCrnlaįnvĮį 3ęlygaB| kurias įtei- 
neapykanta prieš lenkus lai ■ k? 8ov. dek džioje
nieko nepaprata, atsižvelgiant į 
ių faktą, kad visi gyventojai 
yra vokiečiai ir atsidavę Vokie
tijos interesams. Ta neapykan
ta, kuri nuolatos verda, i 
leidžia talkininkų [ 
griebtis aštrių priemonių prisibi k skc|bj ka() , cnkjjog 
jant sukelt! ihdehua sumišimus. ;Maubos ir tajkos Mjns.

ingi nois anzigas yra notni-į ko konferencijoje atsisakė net 
naliai po kontrole talkininkų ■ g rcikaiavijn?, kad
komisijos j> yra priversta pn-, į, Lenkij((s (|at.binink
imti darbininkų diktavimų vi-;,......... n„inVI„n(J
silose Lenkijos koridorių palie 
čiančiuose reikaluose.

ANGLIAKASIAI NEGRĮSTA Į 
DARBĄ.

Indianos angliak^iai atsisako 
klausyti savo viršininkų.

INDIANAPOIJS, rugp. 23. — 
Nežiūrint angliakasių unijos 
11-to distrikto prezidento Ed. 
Stewart įsakymu angliakasiams 
grįžti tuojaus į darbą, nelau
kiant pabaigos komiteto tary
bų su Indiana valst. kasyklų 
savininkais, veik niekas iš ang
liakasių dar negrįžo.į darbą. 
Vos tik vienoje kasykloje atsi
naujinęs darbas.

saulinis streikas butų paskelb- 
bus paduota patvirtinimui Ang- tas, jei| visi kiti budai neįstengtų 

sustabdyti karo.
“Draugai,” baigia tas atsišau

kimas, “1914 m. musų organi- 
i zacija buvo persilpna, kad prie- 
šinties karui. Dabar ji yra stip- 
.ri, turėdanla 27,000,0(K) narių, 
bet jos spėka greičiau yra dva
sioje, kuri .ją gaivina. Ta orga
nizacija’ savo rankose turi spė
ką išgelbėti pasaulį nuo 'pasi-. 
kartojimo žiaurumo, kuris glu
di jame. Karas prieš karą.”

lijos parlamento ir Egypto sei
mo.

Duodanti platesnes teises.
LONDONAS, ' rugp. 23. — 

šiandie paskelbta Anglijos pla
nai apie p^Jiuosavimą

VARSA  VA, rugp. 22. — Už- gnj{0 nežinojusi, kad jis bus ne- j Pasak Daily Herald
Egypto. 
sąlygos

ministerija priimtinas Jungi. Valstijoms, i esančios sekamos: 
aii/ti , * Panaikinimas

' protektorato. 1 * 
šiandie Waltcr M. Chandler, lė- 2. Anglija pripažins 
galis patarėjas Latvijos vald- lausomybę ir pilna savystovy- 

___ Latvijos valdžia bę Egypto.
atšaukė paikirimą Alfred Na- 3. Egyptas turės pilną kontro- 
gel legacijos sekretorių. Jis 1 
dabar yra sulaikytas ant Elli's

naktį, kad 
pirmininko

prtskelbč subatos
Lenkija nepriims 
sovietų delegącijos Daniševskio 
įteiktų Rusijos sovietų sąlygų.

Lenkijos delegacijai duota 
instrukcijų reikalauti garbingos 
ir pastovios taikos ir jokių 
naujų instrukcijų nepasiųsta.

kijos delegatams Minske pra
nešama bevieliu telegrafu ar ki
tokiais keliais apie lenkų kari
nius pasisekimus, kurie gali 
pakeisti padėtį ar kaip ^W<itaip

Ignoruoja rųsų. reikalavimą.
' i PARYŽIUS, rugį). 23. — Už-
” V1? •’rubežinių rtJkalų ministerija, 

omisi.iai i pag|rein(janla žiniomis iš Mins- i iii nrieihl *

. Apginklavimas rusų darbi- 
!kninkų buvo vienu iš 15 rųsų

10 DARBININKŲ ŽUVO 
KASYKLOJE.

WILBURTON, Okla., rugp. 23.
—Skaičius žuvusiųjų angliška-1 
šių laike ickspliozijos Degnan ■ 
kasykloje pesiekė 10.
lavonai jau išimti iš griuvėsių, prendžiama, kad iš priežasties 
Gaso ekspliozija kįlo, manoma,............................ v . .
sustojus dirbti oro I
mašinai prie vienos šaltos. j mainų Rusijos taikos sąlygose. 

Prie jokių sąlygų Lenkija nesu
tiks siYmažinti saVo armiją iki 

į 60,000 kareivių, ar daryti ko
kius nors prižadus apie impor
tavimą ginklų.

Lenkija atsisakys mažinti 
armiją.

VARSA VA, rugp. 23. — Ar-
Visų jų timuose valdžiai rateliuose

NEW YORK, rugp. 23.

žios, kad

Anglijos

lę savo užrubežinius reikaluose.
4. Anglijos okupacijos armi-

AUSTRALIJOS DARBININKAI 
KOVOS*SU DEPORTAVI

MAIS.

salos ir tuojaus išvažiuos į By-: ja Egypte bus pilnai ištraukta, 
gą. Chandler sako, kad Nagel 1 5. Anglijos valdininkai Egyp-
išplauks pirmuoju laivu, kad te arba įstos Egypto valdžios 
išvengus “paniėkinahčio depor-, tarnybon, arba apleis šalį, 
tavimo.” " . j •

Pasiųsdama Nagelį į Jungt. translation filed With the post- 
Vaistijas,” sake Chandler, “Lat- master at Chicago, III., Aug., 24, 1920 
vijos valdžia nežinojo iokiu required by the act of OcL 6’ 1017 
faktų, paliečiančių jo pobūdį, RUMANljA PRISIDĖJO PRIE 

urie padu- SLAVŲ SĄJUNGOS.
rytų jį nepriimtinu Jungt. Vai-; 
stijoms.

Kadangi Nagelis dirbo Ame
rikos' legacijos Stockholme prie 
Rusijos skyriaus ir “draugavo 
su Amerikos pasiuntiniu Stock-’ 
holme p. Ira Nelson Morris,” 
todėl Latvijos valdžia nemanė, ' 
kad Washingtonas galėtų pa

sipriešinti tokiam žmogui.

Susivienijo su čecho-Slovakija 
ir Jugo Slavija.

V1ENNA, rugp. 23. — Pasak 
čia gautų iš Bucharcsto žinių, 

' Rumanįja visoje pilnumoje pri
sidėjo prie Čechijos ir Jugo 
Slavijos santarvės.

Čecho-Slovakijos užrubežinių

’SYDNEY, Australijoj, rugp. 
23. — Vakar unijų konferenci
ja priėmė rezoliuciją, kurioj .ra
ginama darbininkus sustabdyti 
visą pramonę, jeigu ir toliau tę
sis darbininkų vadovų deporta
vimai. Taipjau nutarta vesti 
propagandą tarp karo laivų 
darbininkų, jei tie laivai bus 
naudojami deportavimui.

Time tranRlation fileo with the post
ui aster at Chicago, III., Aug., 24, 1920 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI UŽPUOLĖ TALKI

NINKŲ TRAUKINĮ.

LONDONAS, rufflk 22. — Pa- 
sak vietos Lenkijos legacijos, 
3,000 vokiečių užpuolė franeu
zų ir tingių kareivių ir reikme-

Chnndoinr «»ka Vnd Nncrelin j,reikulV ministeris Dr. Eiward\ nij t^nKinį Piloje, atimdami iš Cbandelcr sako, kad Nagelio Bencg ukęs oficialiame ban-’ 
k rr»zlIn <1 1 v <111 Ir IiD.o Ir 0/1 O ‘ _mandatas lapo atšauktas, kada ka(j |jksju susitarimo yra 

jis dar plaukė juromis į Amen-'
j ką.
r

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rugp. 23 d. užsienio pinigų ‘

įgyti tvarką ir taiką vidurinėje 
Europoje, kartu pareikšdamas, 
kad Dunojaus federacija yra 
grynas absurdas.” ’
Viennos Neue Freie Presse

kareivių laikrodėlius ir pini
gus ir pasiimdami gabenamą 
maistą ir reikmenis. Traukines 
gabenęs kareivius "J Klaipėdą.

10 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

dabartinių karinių pasisekimų, kataa. perkant jų no mažinti kaip už į sako. kad anglų ir franeuzų iji- 
trmtkimo Lenkija reikalaus didelių per- ak<utoma | tcl>‘“, '*»
. „ ................. . » .... ‘ ™ nnnatonkinti I>r Bonos vpiki-

Užmušė Syrijos premierą.
HAIJFAS, Syrijoj,, rugp. 23. 

— Syrijos premieras Droubi 
Paša ir jo kabineto /narys Ab- 
derhaman, tapo nužtnuštl pėt- 
nyčioje, kada jiems važiuojant 
iš Damasko j Šį miestą, jų trau
kinį užpuolė plėšikai. Keli pasa- 
žieriai irgi tapo užmušti tame i 
plėšikų užpuolime.

14 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

MEXICO CITY, rugp. 23. — 
14 aliejaus darbininkų prigėrė

, bet yra 
jogo nepatenkinti Dr. Benes veiki- 

........... $6.48 mu ir nepirtaria darymui su- 
fr^nkų$i4.9o kirčių, pirmiau nepasitarus su 
........  $3.10 jais (t. y. su talkininkais).' 
fraiirą 21.5b! ' [Ru#P- Rymo buvo

.v......  $1.95 pranešta,'kad Pragos, Bielgrado
(Dietųvos a-ksinai tai Voktočhj jr BU1CHaresto valdžios padarė ncrmnrlHni* m Inir.ctflVn

sutartį, vadinamą “Mažųjų En- 
tente,” 
Ipjos, 
nuo Rusijos ar priešų 
nuošė.

Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų
Belgijos už $1 ...........
Danų, 100 kronų .....
Finų 100 markių .....
Francijos, už $1...........frankų 14.14
Italijos, už $1 :......   Ijrų 21.55
Lietuvos 100 auksinų ...... — J

ostmarkiai; jų kursas toks-p^t 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $0.48
Olandų 100 guldenii  .......... $33.63
Norvegų 100 kronų ........v. $14.70

„šveicarų, už $1 ........... frankų 6.02
švedų 100 kronų  I....... $20.50 

Vokiečių 100 markių ...a...... $1.95

CAMDEN, N. J., rugp. 23 — 
10 žmonių liko užmušta ir 5 
sunkiai sužeisti, kada omnibu
są, kuriuo jie “ važiavo į Fair- 
view užgavo greitasis Pennsyl- 
vanijos elektrikinis traukinis.

3 AVIATORIAI ŽUVO.

apgynimui Čecho-Slova- 
Serbijos ir Rumanijos 

Balka-

REDWOOD, City, Cal, rugp. 
22.i — Trįs aviatoriai užsimušė 
ant vietos Vamey aviacijos lau
ke, jų aeroplanui nukritus iš 
300 pėdų augštumos.

22.



M. ARCTBAŠEV VertS P. K-AS

'avydas
Penkių Veiksmų Drama.

SONS.
JONAS

Ar jums ne^ėtla, Jonini!
- Kodėl?

(Tąsa)

y ĮSI. — Bravo, bravo!.. Bis!.. Bis!..
[Elena sunkiai fasuodama, nei tai iŠ užsimir
šimo, nei tai iš pa* IsimA, prisilenkia <)rie ku
nigaikščio, kuris ją priliko beveik apkabinęs]. 

ELENA [keistai šypsodamos]. - Pavargau!.. > 
VISI. — Bravo! Bravo... Bis, bis!.. Da! Pau^te-

liuk, Elenyte, di»h. Puiku, kunigaikšti!.*
IZMAILOVAS [nematant, kaip ir praeidamas pro 

šalį]. — Elena!.’. — [Ji nusigandu^įdairosi, 
pašoksta nuo kunigaikščio ir kažkaipvTsa su
sitraukusi, pridariusi lyg visai menkutė, pa
sigailėjimų verta, paima skrybėlę iš poručiko 
ir eina prie vyro]. <

» * [Uždanga].

VEIKSMAS ANTBAS.
[Visi langai vasarndamio skaisčiai nušviesti, 

ir durįs į balkoną atidarytos., Mirga siluetai, 
girdis balsai, juokas ir piano garsai. Priešais 
balkoną didelis stalas su nenukraustytais po 
vakarienės indais, buteliais ir gėlėmis, aplin
kui betvarkėje kėdės. Didelė lempa be abažu- 
ri) dega ant stalo. Šalę, po medžiais, suolelis 
ir pinta kadė. Šilta vasaros nhkti^. Stogas ir 

'namo sienos, tamsios kiparisų viršūnės ir žvai
gždėtas dangus maudos mėnulio šviesoj. Tu- 
luinon sodo eina tetnsi, slaptinga alėja. Jonas 
greitai eina sodilan, Elena sujudusi eina paskui 
jį. Tarpdury] pasirodo Sonė, bet sustoja ant 
pirmojo balkono laipto ir tik iš tolo seka pas
kui juoch’iejų].

ELENA. — Kaip jus nesuprantate, Jonrčl.. Aš 
visai nenoriu, kad jus išeitumėte. Man tik pik
ta, kad taip išėjdl.. Aš jaučiuosi lyg buųįau 
kuo tai nusikaltusi! .

JONAS. — Ką jus norite pasakyti?
ELENA. — Ne, aš žinau, kad aš viskaifi priežas

tis! Aš bijau, Jonai, kad tuo viskas nepdsi- 
baigs ir tarpe jūsų ir kunigaikščio išeis kas tai 
baisaus!.. Ak,^kad aš bučiau žinojus!.. Juk 
aš kalta, Jonai, ar ne? Na, be abejonės!.. Aš 
b£foi vėjavaikis, Jonai!..

JONAS. - Ką jus čia rūpinatės?.. Nieko nebus. 
Išeisiu ir viskas!.^ /

ELENA [imdama jį už rankos]. — Bet jus afit 
manęs nepykstat* Jonai? f /

JONAS. — Kokią teisę aš turiu pikti ant jūsų?.. 
Bet ir negaliu aš t»nt jūsų pikti!.'. Aš pats kal- 

.tas: nereikėjo nhan dasileisiiJki tokio laipsnio!..
ELENA*fžttH'&ta'tiia jom į akis]. — Reiškia ne

pykstate? Ne?
JONAS. — O jau ar ne vistiek pat?
ELENA. -^Mielas, atleiskite!.. Aš kalk* prieš 

jus: aš turėjau žinoti kuo tas viskas užsibaigs! 
Bet, kaip Dievą myliu, aš nemaniau, kad viskas 
bus taip rimtai!

JONAS. — Aš pats nemaniau! Na, tas viskas maž
možiai!.. Tik reikia save paimti į rankas ir 
daugiau nieko!..

ELENA. — Bet mes dar pasimatysime, Jonai. Jus 
ūžėsite pas mane Charkove?

JONAS lyg iš grabo]. — Man geriau butų su ju
mis nesusitikti, poni Izmailoviene!

ELENA. — Kodėl?
JONAS. — Todėl kad man tas kibai sunku, o jums

ELENA. — Aš jus labaį myliu, Jonai!
JONAS. — Taip!.. Kaip žaislą, kuris jus nubo- 

vina!.. ■ ,
ELENA. — Visai ne, Jonai! Kodėl jus titip blo

gai manote apie mane?
JONAS. — Negaliu-gi aš prileisti, kad jus... kad 

aš galėčiau ką reikšti dėl jūsų!..
ELENA. — Ak, Jonai! Ar-gi aš žinau!.. Jeigu 

x jus žinotumėte, koks keistas kalkinis aš sutvė
rimas!.. M pati savęs kaf. kada nesuprantu L 
dūk aš puikiai žinojau prie ko šitas visas at
ves, ir neturėjau dalcisti to... Bet kai kada bū
ni'* toks kvailas ūpas!., štai ir dabar: Jus ėnt 
manęs pykstat, aš kalta prieš jus, visa tai rei
kėtų nutraukt susyk, o man ko tai gaila ir 
Norėtųsi jus pamalonėti... švelniai, švelniai...

k Štai taip!.. |prispaudžia Jono ranką prie 
skruosto ir staiga nutyla, keistai ir slaptingai 
žiūrėdama jam į akis].

SONĖ (greit prisiartindama pritf jų].’*— Elena, 
jus šaukia! •

ELENA Įpt'čeisdaina* Jono ranką]. — Kas?
SONĖ. — Ten... visi.,. Jonai, aš turiu jums pa-

Llfls’A [veidmainingai], — Aš vis negailu jo 
nuraminti! Kad nors ta Šone pavartotų savo

SONĖ' Įšaltai]. — Jus tai galite mllikti geriau už 
mane!

ELENA [greit pažvelgdama į ją]. — Jus taip ma 
nota?..

/ note?.. Gerai. Aš pabandysiu!., [nenatūra
liai juokias]. lai p<š turiu j jus didelę įtekmę,

• Jonai ? ..
SONĖ. -A Elena, jus laukia.
ELENA. Tuojaus!.. Tai jus nepykstate. Jonai? 

Na, žiūrėkite, užeikite pas mane Charkove!.. 
Aš lauksiu jūsų būtinai! O kol kas iki p. s.i- 
malymoL. [Atsisvokiha ir nuehia nepažvel

gus į Sonę],

NAUJIHNOS, CM

Tiesa ?
- Be abejonės! Nejaugi jus manote,

ne toks kvailas!
O kas'tarpe jus su kunigaikščių aisiti-

.. - Nejaugi jus nematote, kad ji tiktai žai
džiu su jumis!

JONAS. — Na,\prilcksk1me!.. Jus dar kūdikis, 
Šone, ir daugel ko nesupniitate!

J^ONĖ J veik su ašaromis]. •♦-.Aš viską supran
tu!.. Aš jau nebe kudikįs, aš taip pat mote
ris!.. Ar-gi aš nematau, kad ji kokicluoja su 
jumis, su kunigaikščiu^ ir su poručiku Jai 
tiesiog norisi, kad viši butų į ją įsimylėję!;. 
Man pikta dėl jūsų, Jonai!

JONAS [sumišęs]. — Ir tisai bereikalo... Aš pats 
tą visą puikiai matau ir nepriduodu didelės 
reikšmės... Visa tai mažmožiai ir dauginus 
nieko!...

SONĖ. -
JONAS.

kad aš galėčiau rimbai įsimylėti? Konkuruoti 
su kokiu tai kunigaikščiu? Viešpatie augš- 
čiausis!.. A

SONĖ.
ko?

JONAS. — Gi nieko, mažmožiai! Tiesiog man 
pasidarė bjaurų, kad toki moteris, kaip poni 
Izmailovienė, gali interesuotis tokiu idiotu. Aš 
pasijuokiau iš jo, o jis kaipo tikras Chadži- 
muratas stvėrėsi už peilio... Mažmožis!.. Ma
ne tik įpikdina, ki<d Elena...

SONĖ. — Jus ją mylite, Jonai?
JONAS. - Niekai!.. Nieko aš nemyliu. ,zĄas vis

kas atsitiko dėl nebuvimo kas veikti, štai ryt ji 
išvažiuoja ir viskam galas.

SONĖ (euliudus prisispirusjai]. — Jus ją mylįtę, 
Jonai? %

JONAS [piktai]. — Šone, nustokite niekus šne
kėjusios... Ant galo, tis m>a«e erzina! Ir kas 
jums darbo? Na myliu... na ne myliu... o 
jums kas? čia mano asmeninis dalykas ir nie
kas neturi1 tiesos lųašytis! *

ŠONE. — Joną: R
JONAS [susikonfuzijęs], — Na, atleiskite, Šone! 

Aš nenorėjau jūsų užgauti. Bet kamgi jus pri
kibote... Na, čia.'., dabar jau verkiate!.. Šo
ne!.. Velnias žino kas! Aš-gi jums sakau, kad 
nieko rimto čia nėra ir būt negali, ką-gi dan
gaus?. . Liaukitės, Son#-!.. Ak, kaip man tai

' nusibodo! O čia da toji Vanda lendr*... Ne,

<KWW

Ufarnikas, Bugp. 24 a., 1920

(Pmrevėrfo ap&).
Turbut kitame panašiame* mie 

stelyje nėra tiek intdįgentijos, 
kaip pas mus. Bet draugijos nė 
vienos neturim, išskyrus' varto
tojų bendrovę (kuri įsteigta pa
čių valstiečių). Buvo čia kadaise 
įkūrę “tėveliukas” ir mokytoja 
Veržbickaitė 'jaunimo pavasari
ninkų kuopą, bet tuo įr baigėsi. 
Nepadarius nč vieno susirinki
mo, ji Sutirpo kaip žvakele ir ne
liko nei anglių nei pelenų.

[;L. Uk.J

• KREIVAKIŠKIS.
(Rozalirto vals.)i

Kreivakiškio dvaro darbinin
kai buvo sustreikavę reikalau
dami pagerinji būvį. Streikas tę
sėsi dvi savaiti, Per tą laiką li
ko mėšlas nevežtas, ir. šienas ne
pjautas. Dvarininkas pamatė, 
kad ne tik tie darbai liko neat
likti, bet ir rugiai gali likti ne
pigu ti. Todėl pridėjo* ką darbi
ninkai reikalavo. O darbininkai 
sugrįžę pradėjo vėl dirbti.

[L. Uk.J

Seimo darbuotė.

Auksinokiti žmones ginkluot, nes gali
mas daiktas, kad visiems gyvdn 
tojams reiks stoti savo kraštą 
gint.

Prieš pasiūlymą kalbėjo dar 
dr. Lekeekas. Įstatymas priim
tas visais trims skaitymais kr.- 
dem. ir liaudininkų balsais —- 
prieš social-demokT.

Toliau laivo svarstoma tre
čiuoju skaitymu ‘kariškiam že
me aprūpinti įstatyčio pakeiti
mo sumanymas“. Šiuo suma
nymu numatoma, skirstant ko
kį dvarą kariškiams, ‘duoti že
mės iš to paties dvaro ir vietos 
bežemiams ir - mažažemiams. 
Dr. Plečkaiti! nurodė į tai, kad 
nenustatant sąlygų, kuriomis 
galima žemę imti, šiuo įstatymu 
bus aprūpinti žeme ne darbi- 
nininkai, bet ūkininkai, nes su
lig tuo įstatymu mažažemiu 
skaitoma ir td£ ūkininkas, ku
rio kiekvienam vaikui tenka jo 
žemės nedaugiau kaip 6 de
šimt.; tokiu budu turįs 30 deš. 
žemes ir 5 6 vaikus ūkininkas 
yra mažulėmis, ir jo sūnūs gaus 
žemės, o dvaro darbininkas ne
galės imti, nes aišku, jog pir
moj eilėj ims žemę .tie, kurie 
jau turi ar gali įsigyti invento
rių, reiškia ūkininkai, o darbi- 
nininkasi įgyt inventorių negali.! 
Plečkaičio kalba iššaukė smar 
kių protesto kalbų iš kr.-dem. ir 
liaudininkų pusės. w

žydų frakcijos atstovai rei? 
kalavo išmest iš įstatymo nuro
dymą, kad žemės negauna tie 
kariškiai,- kūne nemoka žemes 
ūkio darbo ir turi kilų pragyve
nimo šaltinių, —- skaitydami, 
kad tai laikoma į žydus. Tas 
pareiškimas sukėlė daug kr.- 
dem. ir liaudin. kalbų, kuriose 
girdėti buvo anti-semitizmas, į 
ką ir nurodė dr. Venclauskis. 
Šiame posėdyje įstat^ntas • dar

Kursas

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasiunčia 
daugiausia auksinų už dolerį.

Lietuvės Atstatymo Bendrovė pristato grei- . 
čiausiai pinigus į Lietuvą, nes Lietu
vos Atstatymo Bendrbvė jau turi lei
dimą Lietuvos valdžios pinigus persiun
tinėti.

-Liepos 1() <t posėdis. Buvo 
svarstoma antruoju skaitymu 
“Namų, butų ir kambarių sam
dymo miestuos ir miesteliuos” 
ir “Del 1919—1920 m. rekvizi
cijų likučių išjieškojimo” įsaky
mų sumanymai. /

z , ** 1 *

Pirmuoju įstfdymu normuo
jama butų nuomos kainos, ant- 

l priverstinas 
išj ieškojimas neatiduotų dar 
rekvizicijų likučių, skiriant ati-

reikia viską pertraukti kartą ant visados!. . Aš i moju nustatoma 
eisiu. Iki pasimatymo, Šone. ' išjieškojinias n<

Lietuvos Atstatymo Bendrovė tiek išmoka 
auksinų, kiek siuntėjas nuperka ir ne- 
atskaito Lietuvoje už siuntimo kaštus.

SONĖ. — Sudiev!
JONAS.

Na, kaip Dievą myliu!.
- Tai kogi jus verkiate?... Ak, koki jus! davimui terminus ir pabaudas 
nip Dievą myliu!.. įmoj'& ranka ir nuei-; už neatidavinių. ^varstant šį

įstatymą buvo nurodyta į tai, 
kad nors rekvizicijos buvo da
romos netikusiai, vis dėlto ne
turtingieji yru veik visi atida
vę, o neatidavę daugiausiai dek 
tindariai, spekuliantai ir t. p.

šiame posėdy] krašto apsau
gos nuništeris padarė pranešimą 
apie Vilniaus “išvadavimą“ ir 
užsienio reikalų ulinisteris apie 
taikos su Rusais .padarymą, o 
taikos delegacijos pirmininkas 

igdanavas Naruševičius papasakoja apie 
| taikos derybas. Seimas nu-

SONĖ. — Jonai! [Jonas negirdi. Sonė bcspčkiai
nuleidžia rankas ir tyliai eina atgal, prie stalo
pasistoja ir užsimąsčiusi žiiuri į staltiesę. Nuo 
balkono nulipa Bogdanovas ir diktaras].

^BOGDANOVAS. — Išsigerti, ar ką?
DOKTARAS. J aip, wots'lai ir keista, bet nėra* 

kas veikti.
BOGDANOVAS. — Apįe ką jus čia svajojate,

Šone? .* j
SONĖ. — Taip, apie nieką. [Nuleidusi galvą, už-'

simąsčiusi brauko pirštu toriclkos\Į<raštą].
[Diiktaras išgėręs sėdasi kėdėn

apjoja kėdę prię stalo.]
DAKTARAS. — Kas tai skepetaitę pametė [pa-1 sprendė taikos sutarties aktą 

kelia nuo tako nosinę skepetaitę ir meta ant > perduot užsienio, krašto apsau- 
suolo]. i gos ir ekonominės, komisijoms

BOGDANOVAS. — Tai pon os Izmailovienės. peržiūrėti ir įteikti Seimo vi- 
DAKTARAS. — Taip, pasibaigė musų puola ne- sumai patvirtinti. v

luinie. Kad nors greičiau jie išvažiuotų, nes ir' Liepos 21 d. poąėdyj. >Buvo 
ištiktųjų gali koki nors tragedija išeiti. į svarstoma antruoju skaitymu 

BOGDANOVAS. ~~ Koktu tas viskas! Man Petro i teismo įmokesnių įstatyčio su-
labiausia gaila, [susigriebęs] Šone, vyno ar ne-, manymas; priimta dr. Bielinio 
norite?

SONĖ [susipurčius]. Ne. Aš namo eisiu.
BOGDANOVAS. — Kodėl taip anksti?
SONĖ. — Kur ten anksti*, jau pirma.
DAKTARAS. — Jums senr*i reikėjo lovoje gulėti.

Jus vėli kosite. Temperatūrą šiandien ar mie-1 kės punktu “Kariškiam icme ap 
į rūpinti įstatymo pakeitimo su
manymas“ nesvarstyta, nes dėl

inui pin*VHUiiii. . s

Liepos 21 d. poąėdyj. »Buvo

linansij komisijos vardu pasuly- 
ta pataisą — įvesti lakšto mo- 
kesnLpo 3 a ūks. nuo lakšto sa- 
vivanlybių naudai.

Pastatytas antruoju dienotvar

ravite?
SONĖ. — Ne.
DAKTARAS. — lai-gi, kad ne!.. Nors tai ir kivirčų tarp bendrosios teisės 

keista, bet jus galit numirti. Ištiktųjų eikite h r žemelį reforufos komi'sijų šį
namo ir gulkite, jums nėra kas čia veikti.

SONĖ. — Taip, aš eisiu. [Atsisveikina ir eina va- 
sarnamin. Ant balkono susitinka Elena, paskui 
kurią seka Izmailovas, Vanda, Kaminskis ir' 
poručikas su kunrgaikŠčiu.]

ELENA. — Ar jus jau išeinate, Šone?
SONĖ. — Taip, man galvą skaudą.
ELENA. - Vargšė mergaitė! Na eikite, eikite!.. 

[nori pasibučiuoti su jis bet Šone nuduoda, kad 
nemato ir skubiai atsisveikinusi su kitais įejna 
vasarnamlh].

KAMINSKIS. — Gerai butų dabar kavos išgerti, 
o paskui į namus bpaukt. Juk jums reikės ryt 
anksti keltis. Kadio automobiliai išeina?

IZMAILOVAS. — Dešimtą.
KAMINSKIS. -^^Ja, matote. Jumš reikia gerai

pastaroji negalėjusi paruošti į- 
stfatymo trečiam skaitymui.

Toliau buvo svarstoma ant
ruoju skaitymu įstatymo sumli- 
nyinas apie paėmimą respubli
kos nuosavybėn didesnių miš
kų, vandenų, pelkių ir palengvin 
tomis sąlygomis įgytų dvarų.

Žydų frakcijos padaryta pra
nešimas dėl besitraukiančios iš 
okupuotųjų Lietuvos kraštų len 
kų kariuomenes žydų piešimų 
ir žudymų. Seimo nutarta su
daryti iš vykdomosios valdžios 
ir/Seimo atstovų mišrią komisi
ją atsi'tikamas ištirt vietoje.

Liepos 23 d, posėdyj. Buvo 
įnešta valdžios pasiytymas įvesti 
visoje Lietuvoje karo padStj, ko

ELENA. — Vistiėk neužmigsiu, aš niekados ne-lįne§ta
hliogii prieš kelionę. I 1

VANDA* [paeinamą į šalį]. — Elena eik čia... reikalauja pastarojo laiko jvy-
* [tyL'ai] klausyk, suvaldyk tu si<vo kunigaikš

tį! Jis tik dabar šnekėjo, ką tai su poručiku. 
Aš bijau, kad tas nepasibaigtų (įyikova.

ELENA. Na, koki kvailystė!
VANDĄ. — Puiku, pati privirei koše?, tai ir iį- 

kribimk!
ELENA, v— Kuo aš čia kalta
VANDA. — Na, gerai, žinau, jau žinau!.. Mel

džiamoji, nenuduok!/;
(Toliaus bus).

kini. S.~d. frakcijos vardu dr. 
Kairys pareiškė, kad frakcija

įvedimą: padėlio yra rimta,‘bet 
ši priemone nepašalins visų blo 
guiriŲi tik kiršys visuomenę ir 
duos respublikos priešams gink-

•esant, manoma atiminet iš žmo 
nių ginklus, bet priešingai rei-

Lietuvos Atstatymo Bendrovė garantuoja 
visiems už siųstus per ją į Lietuvą pi
nigus. . , .

Buvo dar skundų ir tardymo 
komisijos paklausimas, kodėl 
Raudonės valsčiuje darytų eg- 
cekucijų kaltininkai — Rasojąjų 
komendantas štencelis ir kiti—■ 
ne tik nenubausti, bet dar aukš
tinami. Krašto apsaugos minis- 
teris atsakė, kad štencelis iš Ra
seinių iškeltas, ir byla atiduota 
teismui. [“S-d.”].

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, yal- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

A . »

Kreipkitės pas:

Pakšys ir Pielis
55JJ Grand Avė., 

Kenosha,Wis.

‘ ’hone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,

• Laikrodžiai,

Auksybi, Columbijos 
Grafonolas ir lietu- 

yiški naujausi rekor
dai.

4637 S. Ashland 
Are., Chicago, III.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės

šiandien kursas
yra žemiausias

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime pinigų, 
o vieną kartą gavę patarnavimą — vi
suomet* jo jieškosite pas mus.

ietuvos Atstatymo Bendrovė pagelbsti iš
gauti pasportus ir parūpina laivakor
tes; atkeliavusius į New Yorką kelei
vius kogeriausiai priinia ir palydi į

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagelbsti pa- 
• sipirkti įvairių šalių pinigų.

Liętuvos Atstatymo Bendrovė siunčia pini
gus į irisas svieto dalis. •

Lietuvos Atstatymo Bendrovė padirba vi
sokius rajentalius raštus ir suteikia pa
tarimus visokiuose reikaluose; padaro 
.“dovernastis” ir kitus dokumentus?

Lietuvos Atstatymo Bendrovės nuosavas 
namas ir ofisas.

Lithuanian Development
- Corporation

294 Eighth Avenue, cor, 25th Street 
RĘW YORK, S. Y.

Korporacijos ofisas
1712 Washington St. 

Wilmmgton, Del.

t
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Susipažinkite su musų

PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ
DIRBTUS PINIGUS, PĄDĖDAMI JUOS I 

iJepositors State Bank
Už padėtus pinigus mes mokame 3%.
Mes siunčiame pinigus tamistų giminėms arba drau

gams ir pažįstamiems į Lietuvą per trumpą laiką.
Mes turime padarę geriausias komunikacijas su Lie

tuva. , ’ •
Per mjdsų banką galime pripildyti Jums aplikacijas dėl 

pasportų ir Jus galite gerai važiuoti į Lietuvą per geriau
sias linijas.

Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 
geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. 
KAPITAIZ) TURIME DAUGIAU KAIP 

$6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

Depositors State Bank
4633—37 So. Ashland Avė., Chicago, III.

i
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ĮTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS 
Physician & Surgeon

Vyrų, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroc St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elivatorių 

iki 5-tų lubų, Chicago, III
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkais ir Ketvergaies nuo 10 ryto iki 4 vai. 

po piet.'

VUNATINIfl n«GI»TBUOTA8 RUSAS APTIKKOR1U8 ANT 2R1DGBPOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS 
Akintai aukao r4inuoa« nuo lf.00 Ir

Sidabro rflnauo«« nuo Ų1.00 tr 
au^Miao. Pritaikoma akintum asdvks. 
Įminkit: Daivos ropojimas, narviiku- 
■MM. akių akaudAJimu, uivilfctaiM tr 
tt. yra vahiah Įvairių ligų, kurio* ga
li būti PTUialfnto» varų BtkP'tn pritaky- 
ino. lityrlrnaa irtdykų, J«l p«r<ti ar 
•kauda akis.. Jai joa raudonos. Jai gal
va aopa, Jei b lova i matai, Jei akla »t>P- 
kta, notęsk ilgiau, o Jietkok pagalbos 
■'.Pttakoj, kur kiekvienam pi itaikotuą a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad mea ko*- 
twm gvarantuojam akiniu* ir kiakrla* 
*>am /arai pritankaaa

a m M&SlkOPV. Xk>uertau Ootikaju 
(r reikalaujate patarimo arba yahta, ateikit pae mana. A| buvau a> 
I ytrt !• metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimai DfKAL Gaila 
ktw rtuilkua vatetua. Al rekomenduoju tik GERUS daktaro*. Al art

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Lietuvos misijos 
pranešimas.

NAUJIENOS, Chicago, HL 
i_g——1 1 s?

■t
=%

Wl

Phone: Yards 200 Valandos 12 iki 2, Nedėlioj 10 iki 2

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas

3548 So. Halsted St., Chicago, Ilt.
Buvęs užveizda Irving Purk Sanitariumo ir Medicinos Direkto

rium Chicago Sanitariumo. Daktaras Medicinos ir Chirurgijos Ha- 
hnemann Medicinos Kolegijoj ir Ligoninėj.

J

Šviesą ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. ‘

Pirmutine Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje

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

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

t
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STPAIGHT
10

12 
OTHER
SIEE9

MELBA IO* 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
hikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFG.CO.NewwkKJ.
Largest Independent Cigar Facfory inlhe World i

SERGANTI ZIVIONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl prl 

vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

i

R e z. 1139 Tndependcnee Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Speclalistagį Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vlBų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nrdėlioms 10—12 dieną

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklia užreg. S. V. Pat. Ofim.

DRAUGAS REIKALE

Miesto Chicagos ir apylinkės 
Lietuvos Laisvės Paskolos Sto
tis yra užkvietusi Lietuvos Mi
siją atsilankyti visose vietos ko
lonijose nuo rugpiučio 15 dienos 
iki 29 dienai, kad padėjus vietos 
paskolos komitetams užbaigti 
paskolos darbą, kad veikiau kiek
viena stotis galėtų užbaigti savo 
kvotą.

, Rugpiučio 15 dieną didžiau^ 
šiame Chicagos teatre Audito- 
riume turėjo susirinkti žmonės 
iš visų kolonijų, kad tą platų 
Chicagos lietuvių darbą tinka^ 
mąi pradėjus.

žinodamas apie tokį Chicagos 
lietuvių gražų sumanymą Lietu
vos Misija yra prašiusi Užsienio 
Ministerio D-ro Purickio ar Ba
lučio prisiųsti stačiai į Audito- 
riumo salę paskeliausių iš Lietu 
vos žinių Lietuvos Atstovo Vi
leišio vaj’du.

Tokio atsakymo iki rugpiučio 
15 dienai nęsusilaukta ir prisiė
jo chicagiečiams teikti tas ži
nias apie Vilnių, kurios jau bu- 
vo gautos pirmiau nuo p. Balu
čio, būtent kad Vilnių turėjo at
gauti lietuviai jau nuo rugpiučio 
11 dienos, jog sulyg padarytos 
sutarties, bolševikai sutikę yra 
atiduoti visą Lietuvos dalį, ku
rią jie buvo užėmę bevydami 
’enkus.

Pasinaudodama šiomis žinio
mis, Lietuvos Misija džiaugėsi, 
jog Lietuvos sostinė \yra Lietu
vos Respublikos žinioj.

Tuo tarpu “Draugas” išspaus
dino keletą straipsnių, kuriuose 
nurodoma buvo, jog rugpiučio 
15 dieną kietuvos Misijos nariai 
yra atvykę Chicagon ne pasko
los reikalais, bet kad priėmus 
“Laisvės Varpą”, kad Vilnius 
buk tebesąs dar bolševikų ran
kose ir toliaus kad “Chicagos 
Lietuvių Taryba”1 tyčia suren
gusi tas prakalbas, kad pasi
džiaugti, kad bolševikai apvaldė 
Lietuvos sostinę. Mažai dar to, 
“Draugas” primeta ir Lietuvos 
Atstovui Vileišiui, kam jis atsi
lankęs į tokias iškilmes, nes gir
di Aiperikos valdžia jug tuomi 
gali būti užgauta, jog tat nepri
tinka ir tt. Bjauresnių priekaiš
tų ir didesnio iškraipymo viso 
to, kaip buvo, negalėjo sugalvoti 
nei didžiausis Lietuvos priešas. 
Lietuvos atstovas, kaip ir visi 
Auditoriume susirinkusieji lietu
viai džiaugėsi, kad Vilnius yra* 
lietuvių rankose, o ne bolševikų, 
kad lietuviams pagaliaus pasise
kė išvaduoti Vilnių. Ir kad tok
sai džiaugsmas buvo visai tei
singas, parodo gautoji Rugpių- 
čio 19 dieną nuo D-ro Purickio 
ir Balučio telegrama, kuri buvo 
įš Kauno išsiųsta dar Rugpiučio 
13 dieną, bet tik šiandien gauta. 
Ji šiaip skamba.

Auditorium, Chicago, Vilei
šiui. We gradually taking over 
Vilnius institutions. By Sep- 
tember first exnect complete 
evacuatięn. Nearly all our ter- 
ritory thus nearly doubling it. 
Much hard work and concider- 
able resources needed for bring- 
ing order in new territory 
devestated by Polish and recent 
Bolshevik occupation; būt we 
are hoping. All vvorking in- 
tensely with ardor and detenni- 
nation. Great American Lith- 
uanians and tell them with your 
ąssistance we are attaining and 
pure tp maintain vvhat is dearest 
to every Lithuanians heart that 
Lithuanian flag might proudly 
vvave on Gedeminkalnis forever.

Purickis-Balutis.
Tas pats lietuviškai. Mes 

imame savo žinion viena po ki
tos Vilniaus įstaigos. Iki rugsė
jo pirmos dienos pasitikiame, 
jog (Lietuva) bus pilnai eva
kuota. Tokiu budu visa Lietu
vos teritorija bus dvigubai didės 
nė . Daug sunkaus darbo ir di
delių iškaščių bus reikalinga, 
kad įvedus tvarką naujai užė- 
mamoj teritorijoj, kuri yra ap
nuoginta iš priežasties lenkų ir 
naujos bolševikų okupacijos.jMes 
esame pilni vilties. Visi dirba 
intensyviai su džiaugsmu ir pasi-

Saugi Kelione Lietuvon
PASPORTAIJAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL 
VALDŽIOS TAISYKLIŲ, taip kad jokių kliūčių dėįl paso kelionėje nebus. 
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ, o mes parupinsim Jums PASPORTUS ir vis
ką atliksim ATSAKANČIAI.
PARDUODAME LAIVAKORTES ant kokios tik linijos norite.
SIUNČIAME PINIGUS IR PARDUODAME DRAFTUSI LIETUVĄ ir visas 
svieto dalis PAGAL DIENOS KURSĄ, o ant dideli'os sumos dar pigiau.

EUROPIAM AMERICAN BURBAU
A. PETRATIS IR S. L. FABIJONAS Vedėjai,

809 West 35th Street, (Halsted ir 35tos gatves), CHICAGO
VISI PATARIMAI YPATIŠKAI AR RAŠTU DYKAI.

VALANDOS: \
Kasdiena 9 tyto iki 6 po pičtų. VAKARAIS: Utarn., Ketv. ir Sub. iki 9 v. 
NEDĖLIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

Dr. A. R. Blumenthal

K1V SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Pykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

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

telephone 
Boulevard 6487

kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak. 
9 iki 12 dieną. 
Av. kamp. 47 St. 
Yards 4317

r • ' ,. , •----- ' /m. r1?>
į: Sevęros G.yduolęš užlaiko

Vilūnų kliūtys
yra paprastu atsitikimu pas vaikus 
ir suaugusius per vasaros karščius 
ir rudens pradžioje. Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gėrimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitų priežasčių.

I

3

Dr. Charles Segal 
Persikėlė į savo naują ofisą, 
pn. 4729 So. Ashland Av. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir 
vaikų. Ofiso valandos nuo 
10 iki 12 rytmety j, nuo 2 iki 
5 vakare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. 
Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. d. 
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky- 
§ mu, be jokios cliloro- 

formos. Suvlrš 800 iš
gydymų užrašuose.

ir leisk apžiūrėti dipiemuo*

Severa’s
Diarrhoea Remedy į

I
(Severos Vaistas nuo liuosų vidurių) 5 
visuomet buvo ištikima pagelba s

■,] nuo liuosų vidurių, skausmo vidų- S 
riuose, pio^imo, vasarines ligos pas * 

5 vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 2 
* viduriais. Geras ir saugus, suaugu- S 

siems ir vaikams. Kaina 30 centai | 
■J ir fi centai mokesčių. Gaunamas | 

aptiekose. 4
TE '^1

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, |OWĄ

^aa

Malonus
(Painter).,.-,, .........

Malevoiu, popierųoju ir darau viso, 
dus pagražinimus.

Imu visokius darbus į Storus, tea
trus, bažnyčias ir visokius namus. 
Duodu geriausį patarnivlmą su že
miausiom išlygom. Už išpopieravimą 
kambario imu $8.00 ir augščiau su 
invo popiera. Dirbu visose dalyse 
Chicago.

J.S. Rantančioms
3641 S. Union Avė.,

Tel. Drover 1566.

e

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursų. 

PARDUODAME 
Laivakortes į 
IŠRŪPINAME 
Pasportus 

' I •
SIUNČIAME TA VORUS 

LIETUVON 
Reikalaudami platesnių infor

macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,-
So. Boston 27, Mass.

U^ufiome Lietuvos laikraščius.

JOHN KUCHINSKAS

Ateik 
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs Kurčios .. Ausjs 
Skaudamos Akįs Tekančios AitsĮs 
Raudonos Akįs Ūžiančios 
žvairos .. Akįs Užkimštos Ausjs

Ausis

DR. M. HERZMAN 
'IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
„ , . . J 3110 arba 357Telephonai: < ■ n >į Naktimis Drexel 

l 950 - Drover 4186 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai

ta

Telephone Yards 5834

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

■ ■ ■ ■ b a ■ ■ n a a ■k a a b b k b
Tel. Yards 6492

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligos®; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. K 
3255 So. Halsted 
St., Chicago, UI.

'įventimm Pasveikinkite Ame- 
■ikos lietuvius ir pasakykite 

į lems Jog su jįj pagelba mes 
t virtai esame įsitikinę užlaikyti 
tat, kas yra brangiausiu ir delei 
'riekvieno lietuvio širdies, būtent 
’cad Lietuvos vėliava galėtų iš
kilmingai plėvesuoti visados ant 
Oedimino kalno.

Purickis-Balutis.
Taip šaukiasi prie jūsų broliai 

Amerikiečiai,, Lietuvos valdžios1 
Žmonės. Meskįte jau nors kar
tą savo ginčus šalyn, nustokite'e 
Įtartie kitus, jog jie tūr blogus’ 
aorus ir stokite visi iš vien ben-' 
drai t>rie vieno darbo, kursai 
šiandien taip reikalingas. Pir
kite Lietuvos Laisvės Paskolos 
Jonus ir užbaikite kiekviena sto 

tis savo 4<votą. Taigi broliai į 
d arba, v

Jonas Vileišis.
Lietuvos Misijos Pirm.

20-VIII-1920.
Auditorium, Chicago.

Skaudama Nosis 
Bėganti ..(Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreivu .. Nosis 
Užkimšta Nosis] Papiltus

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

J120 So. State St., Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Skaudama Gerklė

Kalaruota Gerkle- 
Gerkit

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠERKA
Baigusi Aku-

silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prio > 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose • ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9——10 ryto, nuo 12—2 po 
pietŲ ir nuo 6—8 vakare. No-

DR. S. BIJAIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I^avittt St. Phone Canal 6222. Var 
landost 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenime vieta: 8114 
W. 42nd St Phone McKinley 4983. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

I?

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
‘ VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktas 
perkant 

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

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

Tel. Canal 2552. » z

Saugok akii| regėjimą

S.

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, siunant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manų klausti patarimo dėl jūsų ą- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimų 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklia 
Ligos gydoma specialisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptlekos
Tfimykite mano parašų.

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

DR, C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Skaitykite ir Platinkite
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Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2291 W 22nd & So. Leavitt Sts.

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryfo Iki 12 dieną 

nho 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pallmaa 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
18801 S. Michigan A v., Roselaad 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

»

Telephone Yards 5032

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

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

IBBBBBBKBBBBBBBMMBR
J Tel. Boulevard 2160

S Dr. A. J. KARALIUS "
B Gydytojas ir Chirurgą#
J VALANDOS: 9—12 ryto i 

2—9 vakaro "
i 3303 So. Morgan Street, į«

Chicago, III.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentinas—
3331 S. Halsted St., Chicago, IR.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

DENTISTAS
Męs savo darbą gvarantaojame 

Kalbame visas E utopiškas kalbas 
<3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bile vieno fti- 

Seniui. Gvarantuojame, kad .sutaupy 
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaua 
$82.50 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 serge siutai 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vaikų siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau, vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimąs 5 nuoš. kiek, 
vienam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

S. GORDON
1415 So. Halsted StM Chicago, III,
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DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

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

Tel. Prospect 3466
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PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

▼

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai: Pullman 842 ir 8189 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų 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 1157 
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NAUJIENOS negu pirma, politikos sulig

Imc lithuanian sjaily news
mažųjų tautų: a^uot mėgi
nę ginklais “palruosuoti” 
jas, jie dabar stengiasi pri- 

tha“uthuanSTNoMi^Pub.“ ca/įsi I sigerinti joms, kad bent jas 
padarius savo draugais. To
dėl jie ir su Lietuva apsiėjo 
žmoniškai, duodami jai pa
dorias taikos sąlygaą. Bet 
kaipo šeimininkai, kaipo 
tvarkos darytojai toje Lie
tuvos dalyje, kuri pateko į 
bolševikų rankas, išvijus iš 
jos lenkus, jie pdsirodė to-

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO,. ILLINOIS.

Sutacription Ratai:
SS.Oi per yeer in Cenad*.
>7.00 per year outside of Chiaųro.

$8.00 ptr year in Chiaafc.
8c per copy.

kiais-pat netikusiais, kaip ir

žios nei jos atstovų. Vienok 
tiesa reikalauja pripažinti, 
kad “Draugo” pasielgimas 
yra žemas. Melu ir šmeižtu 
stengdamas diskredituoti 
priešingos jam partijos žmo 
gų, “Draugas” sėja demora
lizacijų lietuvių visuomenė
je.

P betgi tas klerikalų šlam
štas nesisarmatija girties, 
kad jisai esąs doros apgynė
jas l.

drovi, 1789 & Hnlatad St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1100.

Užsisakomoji Kalnai
Chieagoje — paltu:

Minėsiu!

17.00Metama________
Pusei metų ____
Trims minesiama
Dviem aaineaiama

Mtiotojul 
_  08 
_  lt 
_  75

m Chicagoj,

Mielaširdystės 
ranka.

Lietuvon ir kitur uiaiauiuaMi 
(Atpiginta)

Metama — . ■ - >8.00
Pusei meta------------------------ — 4.50
Trim a mėnesiams ■■ - 2.E<>

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. 
...

True translation filcd xvith the post- 
master at Chicago, III., Aug., 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Antrasis bolševiz
mo bandymas.

antriRusijos bolševikai 
kartu atėjo į Vilnių.

1918 m. gale jie atėjo į Lie
tuvą, norėdami užkariauti 
ją ir ginklų jiega įsteigti jo
je komunizmą. Jiems pavy
ko užimti Vilnių ir didelį plo 
tą Lietuvos žemės. Atsiginti 
nuo jų Lietuva neįstengė, 
nes Lietuvos valstybė dar 
buvo silpnai susiorganizavus 
ir beveik neturėjo kariuo
menės, r

Vienok sekančių metų pa
vasaryje bolševikai buvo pri 
versti nešdinties iš Lietuvos. 
Žmonėms jie nieko gera ne
davė ir negalėjo nieko duoti, 

/patys nieko neturėdami. Iš
alkusi bolševikų armija, įsi
veržusi į Lietuvą, žiurėjo tik 
tai, kad tenai sau maisto su 
radus ir kad pristačius jo 
badaujantiems savo drau
gams Rusijoje, — o ne kad 
pavalgydinus alkstančius 
Lietuvos beturčius ir sutvar 
kius tinkamu beturčiams bu 
du Lietuvos gyvenimą. <

Karo ir vokiečių okupaci
jos suvargintą ir nuteriotą 
Lietuvą bolševikai dar la- 
biaus suvargino ir nuteriojo 
— ir išsikraustė iš jos, lydi
mi žmonių neapykantos. Va
rymas bolševikų iš Lietuvos 
davė progos atžagareiviams 
Lietuvoje susiorganizuoti, ir 
sustiprinti savo įtaką minio
se.

Dabar bolševikai vertėjo 
į Lietuvos sostinę. Šį kar
tą ne kaip Lietuvos užpuoli
kai, o kaipo jos draugai, pa
dėjusieji jai atgauti savo so
stinę, Vilnių, nuo lenkų. Už 
šitą bolševikų pasitarnavi- 
mą Lietuva bus visuomet 
jiems dėkinga. Bet, to ne
žiūrint, išrodo, kad ir šitas 
bolševikų atsilankymas ne
daug teįterkeis Lietuvos liau 
dies nuomonę apie juos.

Nebepasitikėdami perga
lėti didžiųjų valstybių prie
šingumą, bolševikai šiandie, 
tiesa, jau laikosi kitokios,

pernai.
Į Vilnių Jie neatsinešė nie

ko daugiaūs, kaip tiktai gin
klą ir — gerą apetitą. Pa
sak “Socialdemokrato”, bol
ševikų armija eina, beveik 
niekų su savim nesiveždama; 
“valgo tai, ką vietoj pagau
na; už tat visur einą javų, 
mėsos, galvijų grobimas”. 
Kaip tik bolševikai ątėjo'.į 
Vilnių ir kitas Lietuvos da
lis, tai maistas tenai išnyko; 
žmonės jį paslėpė; o kas par- 
duodama, tai baisiai augšto-

* mis kainomis. Gyvenimas 
žmonėms darosi nepakenčia
mas.

O kaip bolševikai tvarko 
užimtąsias Lietuvos dalis? 
Pradžioje jie pareiškė, kad 
jie atiduoda Vilnių Lietuvai 
ir paveda jai valdyti jį pagal 
savo įstatyčius. Bęt tuoj 
po to atsibaladojo bolševikų 
agitatoriai, kurie sudarė 
“valdžią” pagal rusų komu
nistų kurpalį ir ėmė koman- 
dhvot žmonėmis, leisti įsa
kymus, bausti tuos, kurie ne 
pildo jų, ir tt.

Šitokiu savo pasirodymu 
bolševikai ne tiktai neįgis 
darbininkų simpatijos Lietu
voje, o ir atstums nuo savęs 
tuos darbininkus, kurie iki 
šiol dar pritardavo jiems. 
Gerai pažįstamas chicagie- 
čiams A. Rypkevičia rašo iš 
Kauno, kad ir tie žmonės, 
kurie pirma simpatizuodavo 
bolševikams, ėmėr atsiliepti 
apie juos neprielankiai, pa
matę jų darbus Vilniuje.

Po šio bolševikų atsilan
kymo gali vėl pradėt eit stip
ryn reakcija Lietuvoje, kaip 
ir po pirmo jų atsilankymo. 
Juo greičiaus jie išsinešdins 
iš Lietuvos, tuo jai bus'svei
kiau.

Navatni 
“krikščionys1

Šiame “Naujienų” nume
ryje išspausdinta Lietuvos 
Misijos Pranešimas delei 
prakalbų, įvykusių aną ne- 
dėldienį Chicagos Auditoriu
mi

Misijos pirmininkas, p. 
Vileišis, griežtai protestuo
ja prieš “Draugą”, kuris ap
šmeižė jį, paskelbdamas, 
buk Lietuvos Atstovas atvy
kęs į minėtąsias prakalbas 
pasidžiaugti, kad Vilnius 
esąs rusų-bolševikų rankose. 
Tas protestas, be abejonės, 
yra teisingas. Klerįkalų or
ganas, redaguojamas “mo
kyto” kunigo Bučio, ne tik
tai paskelbė aiškią kiekvie
nam žmogui netiesą apie p. 
Vileišį, bet ir padarė tai, pats 
gerai, žinodamas, jogei jisai 
skelbia melą. ’ /

“Naujienų” pozicija, kaip 
musų skaitytojai žino, yra 
neutrališka šitame dalyke. 
Mes .kovojame su klerika
lais, bet mes neremiame ir 
dabartinės Lietuvos vald-

Joseph Gollamb. 
[Federuotoji Presą].

II.
Paryžius. <— Aš mačiau Buda

pešte, kaip jau pirma minėjau, 
kad Hooverio organizacija nie
ko nedarė, idant maitinus tuber
kuliozių sergančius ’vnikus.. Sep
tynioms dienoms prabėgus aš 
mačiau kitos rųšies labdary
bę — Austrijoj. Aš stovėjau di 
dėlėj gelžkelio stotyj Viennoj ir 
žiurėjau į spccialinį traukinį, 
kuriuo vežama buvo vaikai. Mi
lano ir Trieste’o darbininkai, tų
dviejų miestų socialistinei vald
žiai tarpininkaiujanl, pakvietę 
savo buvusių priešų, austrų, 
vaikus pas save kokiems trims 
ar keturiems menesiams. Atsi
minkite, kad praėjo vos biskis 
daugiau kaip melai nuo to lai
ko, kaip italai ir austrai smau
gė vieni kitus. Dabar tų miestų 
italai darbininkai .sakė Austri
jos žmonėms:

‘‘Jus neturite užtektinai/ mais
to. Atsiųskite mums savo vai
kus keliems mėnesiams. Mes 
turime tūkstančius darbininkų 
šeiminų Milane ir Trieste, ku
rios nori ir gali duoti jūsų išba
dė] ilsiems vaikams maisto, buto 
ir drabužių. Mes statome tik 
vieną išlygą. Tie vaikai turi pri
klausyti biedniausioms šeimy
noms, kurioms labiausia trūks
ta maisto”. >

Tuo budu dešimtis vagonų 
buvo pripildyta ^vaikų, aprody
tų “geriausiais” drabužiais. Vai 
kai buvo nervingi, susijudinę ir 
laikė tėvų rankas, kurie stovėjo 
ant platformos prie vagonų tau 
gų. Vaikų ir jų giminaičių vei
dai galėjo daug pasakyti tam, 
kas mokėjo juos išskaityti. Kiek 
vienas bandė apgauti kitą. Tė
vai juokėsi per ąšąras, o vaikai 
verkė, darydami tuo pačiu me
tu dideles pastangas juoktis. Ži
noma buvo ir tokių, kurie nepa
sidavė emocijoms ir bandė už
silaikyti taip, lyg nieko ypatin
go neįvyko. Ypač aš pastebėjau 
vieną motiną, kuri, būdama vi
sa išblyškusi, nerodė jokių ženk 
lų, kad jai sunku skirtis su duk- 
teyia. Bet štai sušvilpė garve
žiu. Motina krūptelėjo; ji lyg 
pamišusi įšoko į vagoną, pasi
griebė savo dukterį ir pasileido 
bėgti, tartum gelbėdama jos gy
vastį. ’

Traukiniui pasijudinus pasi
girdo šauksmai. Tėvus nuo vai 
kų stačiog prisiėjo atitraukti pas 
kutintame atsisveikinime. Kiek- ' 
vienas vaikas turėjo mažą rau\ 
doną veluką. Atsakydami į 
platformoj stovinčių žmonių 
šauksmą, vaikai ėmė plevėsuoti : 
vėlokais. Traukinys pasisuko

ji buvo italai, priklausantys dar 
bininkų klasei, sveiki ir saulės 
įdegę. Vaikai, buvo zbaltplau-* 
kiai ir mėlynakiai, kurių tiek 
daug randasi Austrijoj. Prieg- 
tam jie buvo gerokai saulės į- 
degę. ir veideliai reiškė sveika
tą. Jų kalba buvo mišinys vo
kiškų ir itališkų žodžių.

Darbininkai buvo pasirėdę 
šventadienio drabužiais ir ėjo 
procesijos pryšakyj. Užpakalyj 
yažiavo keli automobiliai pri
krauti dėžėmis. Ant kiekvienos 
dėžės matėsi tokis parašas: 
“Triestem Istria ir Friuli’s Dar 
bininkų koperatinė asociacija. 
Aš paklausiau vieno vadų, ką ta 
procesija reiškia, nors aš iškal- 
no jau dasiprotėjau.

‘4>Tai Viennos vaikai”, atsakė 
jie. “Jie išbuvo su mumis apie 
tris mėnesius, o dabar grįžta at
gal.

Aš ėjau sykiu su procesija.
Prie .gclžkejio stoties įėjimo 

vaikai ir jų laikiniai globėjai tu
rėjo skirtis. Prasidėjo 'patetinė 
scena. Kai-kurie taika nenorė
jo skirtis šu savo globėjais. Jie 
garsiai verkė. '

“Bet mes da pasimatysime!”
Ką italai tuo norėjo pasakyti, 

A—sunku numanyti. Aišku buvo 
tik viena — vakarykščiai prie
šai liko draugais.

Aš1 norėjau eiti kartu su mi
nia, aiškindamas, kad aš esu re
porteris. Visoj Europoj repor
teriui atdaros durįs. Bet čia tas 
pareiškimas padarė labai mažai 
įspūdžio.

“ Šiandie nieko tokio ypatin
go nėra”, pareiškė man vienas 
vyras, kliris turėjo raudoną 
ženklą ant rankovės. “Ir jeigu 
mes leisime ką nors, tai tik tuos 
žmones, khric užlaikė vaikus”.

“Aš esu draugas iš Ameri
kos” tariau aš, rodydamas rau
doną ženklą.

Mane tuoj įleido.
Stovintys prie stoties žmonės 

pamatė keltą tuščių vagonų., Ir 
jie pradėjo lipti ant jų, kad pa 
mačius važiuojančius vaikus. 
Stotyj vaikai ėmė verkti, .kuo
met jie pamatė besiartinantį 
traukinį. Jie pradėjo lipti į va 
gonusM lyg kųkios beždžionės. 
Bet kada jie pastebėjo* įūtoj pu
sėj tvoros savo buvusius globė- 
, us, jie pakėlė didžiausį 
m.ą.

Prie traukinio buvo 
jintas vagonas, kuriame
dideli armijos variniai katilai. 
Juose buvo verdama vaikams 
maistas. Tie katilai buvo už
griebti viename mušyj, kuriame 
italai įveikė austrus. Kad su
kėlus žmonėse patriotizmo, Ita
lijos valdžia padovanojo tuos ka 
trhis, x kenuoles ir kitas 
karo reiklayijas Trieste’o žmo
nėms. Fitune’o socialistų admi 
nistracija nudažė katilus raudo 
na spalva. >t) baltomis raidė
mis buvo uždėta tokis parašas: 
“Pro infansia proletaria” (Pro
letariato vaikams). Tie katilai 
buvo naudojami kiekvieną šven 
tadienį piknikuose, kuriuos ita
lų darbininkai rengė austrų! vai
kams. Dabar tie katilai buvo 
siunčiami'į* Vienną, kad kelyj 
suteikus .vaikams šilto maisto. 
Už kelių dienų jie turėjo grįžti 
atgal su Austrijos darbininkų iš-

Audra.

triukš-

prika- 
matesi

bado kali-

Akimkksnyj vaikai, kurie gy
veno su darbininkais, suprato 
kame dalykas.

“Tegyvuoja visas pasaulis]” 
jie suriko. “Te gyvuoja Inter
nacionalas!”

Ir lyg susitarę vaikai ir suau
gusieji ėmė* dainuoti.

“PabuvsJkite jus, 
niai...”

Keistas supuolimas. Pažvel
gęs į dangų, aš pamačiau ora
rykštę. Mat, saulei šviečiant li
jo. Aš atkreipiau į tų reiškinį 
dainuojančių domę. Bet jie la
biau buvo susidomėję realiniais 
dalykais ir nepridavė tam jo
kios reikšmės. Ir aš supratau, 
kad jie elgėsi teisingai. Pasau
lio ateitis priklausė jiems, ne
paisant to fakto, ar dangus ža
dėjo jiems tai, ar ne.

LS.S. Reikalai
LSS-GOS ORGANO 

KLAUSIMU.

AUDRA, o audra, tu draugus išblaškei;
Oi tavo griausmingi baisus sūkuriai;
Nuo medžio žmonijos vaisius nuraškei — 
O šmėklos baisiosios tušti viduriai.

Kiek derliaus grožybių išmušo ledai;
Kiek apnešei pievų juodaisiais purvais;
Kiek lobių, gerybių, žmonių praradai, 
Artojaus žemelę išbraižei ravais!

Toli išnešioti sunai Lietuvos,
Kits drebą bailiai nuo perkūno smarkaus...

Kiek brolių,jau krito nuo švino lietaus!
Žaibai tik žaibuoji! ugninės spalvos
Ir vėtros vis kriokia ant vargšo galvos, — 

Nepakelia liaudis slogučio sunkaus.
Jovaras.

Urnai minia nutilo. Didžiu
mos veidų išoriška rodė kokį 
tai neramumų, liūdnumų. Pas
kui žrnnoės pradėjo eiti gatvėn, 
bandydami paslėpti sav6 jauA 
t imtis.

Priepuolamai man prisiėjo at 
lankyti Trieste’ą trims mene
siams praslinkus po aukščiau 
atpasakoto įvykto, j ’ Aš vykau 
gelžkclio stotin, kuomet ant 
kampo aš pastebėjau minią žmo 
nių. Galop, procesija išėjo aikš 
ten. Ji susidėjo iš vaikų, kurie 
bandė eiti tvarkingomis gilto
mis. Bet sale, kiekvieno vaiko 
ėjo vienas ar du suaugusiu žmo 
nių, kurie laike'juos už rankų. 
Visi jie kalbėjo, o akyse matėsi 
ašaros, bet nr nusiminimo aša
ros, ale džiaugsmo. Suaugusic- • \

Traukinyj viešpatavo didžiau
sias sumišimas. • Vieni vakai 
dainavo. Kiti šaukė paskutinį 
sudiev savo draugams stovin
tiems už tvoros. Likusieji bu
vo nusiminę ir tylėjo. Didžiu- J 
nia vaikų pramoko kalbėti ita
liškai— tai niekis, jei žodžius 
jie tarė neteisingai.

“Trieste, gražia, gražią tau
to!” sušuko vieąa mergaitė.

“Vive Trieste!” suriko vienas 
mažas vaikas, norėdamas padi
dinti sentimentu.

Keliolika vaikų pakartojo:
“Vive Trieste!”
Ant platformos pijo traukinio 

stovėjo senas darbininkas. Kuo 
met jis išgirdo savo miestą taip, 
garbinant, jie išsitraukė iš bur
nos pypkę.

“Ah, bambini!” jis kreipėsi iš 
lengva į vaikus. “Trieste juk 
yra labai nedidele vieta. Daug, 
daug žmonių gyvena kitose vie
tose. i 
venti?”

LSS-ga jau atsigriebia nuo 
provokatorių organizuotų dis- 
organizatyvių užpuolimų ir pra
deda vėl normaliai veikti, babar 
jau esame tiek sustiprėję, kad 
tprime rimtai pagalvoti apie sa
vo organo greitą leidimą. Mą
stant apie nuosavo organo leidi
mą, tuoj susiduriame su keletą 
svarbių klausimų. Kįla klausi^ 
nrai, ar mums reikalinga nuo
šalus organas, ir ar tas orga
nas galės užsilaikytj iš literatu 
nių spėkų ir finhnsinio atžvit 
gių? Tais klausimais čia tat'ir 
išsirciškiu savo nuomone.

Visupirma dėl organo reika
lingumo. Maho nuomone, nuo
savas organas mum s'laba k rei
kalingas. Organizatyviu žvilgs 
niu jo stoka mums šiandien la
bai atjaučiamu. Prie dabarti
nių sąlygų — nežiūrint, kad tu
rime da laikraščių mieteli savo 
špaltosc duodančių mums v vie
tos — musų organizacijos daly
kai nėra kaip reikiant narių se
kami, nei temijami. O tai lodei, 
kurd nedaug musų narių ima abu | 
musų dabartinius 'organus, 
“N*irajienas” ir “Keleivį”. Na
riai, dažniausiai skaitydami tik 
vieną tų organų, nežinodami 
kas kitame organe rašoma ku
rio nors LSS-gos klausiniu, at
siduria kokiame tai netikrame 
žinojimo ir supratimo padėjime 
savo organizacijos reikalų. Pa
tys narini, kad nepasirodžius 

nežilnėliais —• dėl nežinojimo, 
kap kitame organe rašoma, — 
neišreiškia savo nuomonių, or
gane, nors ir labai svarbiais or
ganizacijos reikalais. Musų or- l 
ganizacijos reikalai tat lieka ne
išgvildenti, neapsvarstyti. Leid
žiant nuosavą organą, tas orga^- 
nizacijai taip labai nepageidauj 
jamas apsireiškimas butų gali
mai prašalinti.

f

Nuosavai organas butų jie- 
tik sakykla, iš kurios galėtume^ 
kalbėti apie savo organizacijos 
reikalus, bet ii; svarbus veiksnys 
jungimui visų*sąjungięčių į ar- 
tymesnį organizacinį ryšį. Tu
rint nuosavą organą, sąjungie- 
čiąi, žinodami, kad tik ten jų 
organizacijos reikalai telpa, ga
lėtų daug geriau sekti savo or
ganizacijos reikalus ir tinka
miau užsiinteresuoti jais. Nuo- 
dugnus^žinojimas savo organi
zacijos reikalų sukelia nariuose 
susiinteresavimo jais ir iššaukia 
didesnį pasiryžimą veikli savo 
orgauiizacijos labui.

Organas mums taipgi reįka-

Dabar musų idėją skleidžia mu
sų socialistiniai laikiiaščiai. Ne
žiūrint, kaip neapkainojamai 
svarbią rolę tie laikraščiai ir 
atlieka musų idėjos skleidiuię, 
Vienok jie negali užpildyti npi- 
sų agitacijoj tos spragos, kuri 
pasidaro dėl neturėjimo niiosa- 
vo organą. Kiek kartų tenka 
girdėti: “Kas iš’tos L. S. S-gos, 
kad ji negali nei savo organo 
užlaikyti, turi nuo kitų malonės 
priklausyti.” Nuosavas organas 
tat mums būtinai reikalinga tu
rėti, kuomet rudenyje prasidės

Kodfcl neprivalo jie gy- smarkus organizacijos kūrimų 
' \ v darbais. Jo pasirodymas netik

L—1——-Į* I I IMI I II—■MIK! 

įtikins musų organizacijos bu
vusius disorganizatorius ir da
bartinius užpuolikus, kad musų 
organizacija netik nemerdės, 
bet smarkiai įaugs, ir sukels na
riuose ūpo veikti ir paskatins 
daug musų buvusių draugų, ku
riuos provakatoriai buvo suk
laidinę, grįžti atgal į musų or- 
gąniaaciją.

Antra — dėl organo užsilai
kymo galimybių. Manant apie 
leidimą nuosavo organo, tuo
jau susiduriame su klausimu, 
ar turėsime literatinių jiegų. 
Tiesa, tų literatinių jiegų daug 
neturime. Vis dėlto manau, 
kad šiaip-taip galėtume 
ti. Vienas musų draugų 
tų, kitiems padedant,

ištesė- 
litcra- 

bent iš 
rodosi, 

galėtų apsidirbti. Tuo atžvilgiu, 
manau, mums nereikėtų daug 
rūpintis.

Kurskas sunkesnis klausimas, 
tai finansinis. Bet ir čia, pride
ramai viską tvarkant ir nariams 
entuziastingai bendradarbiau
jant, didelių sunkumų neturėtų 
būti. Vienok, jeigu norime s'avo 
organą pastatyti ant tvirto fi
nansinio pamato, tai reikėtų 
padaryti labai svarbi permaina 
musų oragnizacijos taisyklėse. 
Toji permaina, tai ta: — orga
nas iibturėtų būt duodamas na
riams dykai, 
prenumeruojamas. Toji per
maina reikalinga todėl, kad po- 
piera, spausdinimas^ ir su tuo 
surištas darbas šiandie apsici-

kad vieton laikraščio turėtume 
leisti žurnalą. Nežiūrint, kaip 
žurnalo turėjimas mums reika
lingas, vienok dabar, kuomet 
patsai svarbiausias organizaci
jos stiprinimo laikas ateina, tai 
laikraštis mums kur-kas svar
besnis. Mums dabar reikia, 
kaip dar niekad nereikėjo, laik
raštis, kuris galėtų gyvai atsi
liepti į kiekvieną gyvenimo iš
keltą klausimą; atmušti priešų 
užpuolimus,-'drąsiai skelbti mu
sų idėjas ir tarnauti mums kai
po sakykla savo organizacijos 
reikalams diskusuoti. Ot, dėlei 
lų priežasčių mums dabar laik
raštis ir reikalingas. Apie žur
nalą galėsime pradėti galvoti, 
kuomet musų organizacija bus 
pastatyta ant tvirtesnių orga- 
nizatyvių pamatų ir turės dau
giau narių.

C. A. Herman.
- New York, N. Y. 16—8—20.

Įvairumai
i

Ypatingas streikavimo būdas. 
Turino miesto (Italuose) gatve- 
karių darbininkai sugalvojo ypa 
tingą būdą streikuoti. Jie, bū
tent, kad iškovojus savo reika
lavimus, nutarė ne darbą mesti, 

! bet gatvekariais vėžinti žmones 
jis turėtų bul dykai* Gatvekariai bėgioja, kaip 

paprastai, bet konduktoriai ne- 
dnia pinigų iš važiuojančiųjų.
Gatvekarių kompanijai dabar 
reikėjo pasirinkti viena iš dvie-

na labai brangiai. Tajs truputis ay^a Pačiai sustabdyti gat- 
pinigų, kur pasidaro iš narių vakarių bėgiojimą, arba išpildy- 
inokesčių, eina įvairiams orga-,ti konduktorių ir motormanų
nizatyviems reikalams, įr laik
raščio už juos leisti negalima. 
Tiesti, mes mokame 50 centų 
menesyje, bet nevisi tie pini
gai pakliūva musų centran. Da
lis jų lieka kuopose, kita, labai 
didelė, dalis eina Socialistų 
Partijon ir jos įvairioms valsti- 
jinėms organizacijoms propa
gandai \aryti, ir pas mus centre 
lieka jų.labai maža dalis. Tie 
laikai, kada laikraštis buvo ga
lima narių mokestimis leisti, 
praėjo. Kadangi organas mums 
visviena reikės leisti, ir kadangi 
narių mokestimis jo nebus ga
lima leisti, tąi butų gerta, kad 
kiiopoš, apsvarsčiusius šį da
lyką, paduotų L. L. S-gos refe- 
reiidumi sumanymą pakeisti 
esamają\taisyklę duoti nariams 
^rgauą dykai. Kada bus priim
ta, kad organas bus pastatytas 
ant prenumeratos, o ne narių 
mokesčių, pamato; tuomet mu
sų organo finansinė padėtis bus j 
pilnai užtikrinta.

Kai-kurie draugai gal manys, 
kad su organo leidimu reikėtų 
palaukti iki turėsime daugiau 
narių ir* įsigysime savo spaus-' 
kivę. Butų tai didelė klaida. Iki . 
loiimsime įsavo spaustuvę, sa- j 
vo organą galėtume spausdinti' 
svetimoje spaustuvėje. Naujii,-gi 
narių nuolatinį pritraukimą nie
kas negali taip gerai 
kaip nuosavas organas, 
tad leidimas pasidaro 
nebeatidčliojiamais.

Pagalios tenka pranešĮj drau
gams, ypatingai čikagiečiams, 
kad pas mus, Nęw Yorke it* 
i^Sielinkėse, tuo tarpu randasi 
labai gera dirvą musų organui 
Malinti. Vietos darbininkai vis 
daugiau ir daugiau paliauja 
skąitę “Laisvę;” jei ji visai čia 
nenustoja ] 
tai vien tik dėlto, kad čil 
randa kito geresnio vietas laik
raščio.

Dar žodis dėl žurnalo. Kai- 
kurie draugai gali pamanyti,

atlikti, 
kurio 

tiesiog

reikalavimą, kad jie žmonių dy
kai nevėžintų, žinoma, ji pasi
rinko paskutinį —. išpildė strei- 
•kininkų reikalavimą.

------------- f—---------------------------------------

Juokeliai.
Advokatas (gynęs teisme plė

šiką) : — Mat, prieteliau, ištei
sintas. Betgi ir gyniau tave, 
kaip tikrą savo sūnų!

Plėšikas: — Ak tai ir tamstos 
sūnūs užsiima tuo pačiu amatu, 
kaip ir aš?

f

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRĄ TJS & CO.
Mnrtgage Bank

RE A U EfiTATE-INSURANCE
Buropean American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda
„ Laivakortes.

NOTARU U6AS
809 West 351h St„ Chicago, III.

Kumpas Halsted St 
Telephone Boulevaurd 611

pąšalinių įskaitytojų, 
: dėlto, kad čia nesi- Į

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

Telephone Centrhl 3362 
Valandoj: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Nprth Westem Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitago 2010 
Rezidencijos telef. Albaily 8710

Telephon^JDrover 5052 Į
v — ....... 1

Dr. A. Juozaitis
DENTISTĄS

Valandos: nuo 10 iki 8 val.,vaka- I 
re. • Nedaliomis pagal sutarimo. I 
3261 So. Halsted S t., Chicago, III. I
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Mu RiilBliuose Kįla mažas susikirtimas. Vie
nas kitas naujienietis truputuką

“Jau ne. anie seni 
laikai”.

Iš Naujienų Bendrovės
• susirinkimo.

savo pozicijas, bet dagi

Jonas..;.,
Petras....
mano prietelis nusl-

turėsime bolševikų ir

ir

— Tas
—- Tas
Vienas 

gando:
— Vėl

menševikų ?....
Prietelis X nesutinka:
— Natin duin.«.. Ir Jonas 

Petras — abudu orait.
Jis įspėjo. Nieko baisaus ten 

neatsitikoS Naujieniečiai greitai 
ir vėl susitarė.

Susitarė dėlto, kad jie ir vie
ni ir antri yra naujieniečiai. Dėl
to, kad jiems yra brangios jų 
Naujienos.

Tik dėl jų — dėl savo Naujie
nų — jie susikirto, ir dėl jų jie 
ir vėl susitarė.

Visa tai tikrenybei buvo tik 
[pasidalinimas mintimis, gal vie- 
■ nur kitur ir nevisai tikslus, bet 
vis tik niekas daugiau kaip tik 
pasidalinimas.

Tai visa.
Eina sekami dienotvarkjo 

punktai. Draugai naujieniečiAl 
ir vėl ramiai draugiškai tariasi 
kaip dar geriau, dar tiksliau pa
stačius savo įstaigą — savo 
dienraštį Naujienas.

Mano prietelis, kuris buvo nu
sigandęs dėl “bolševikų” ir “men 
ševikų”, lengvai atsidusta ir ta
ria :

Įvyks temoje:

“ANTIKRISTAS^’
Seredos, Vak., 25 Rugp
Pradžia lygiai

Įžanga Dykai:

B "1 ll 'Vai. vakare.

I V 1920 Yn.

School Hali Svet.
48-la IR HONORE GATVĖS •

Privažiuojama 47-tais karais. Chicago, III.

Rengia ir garsina

Biblijos Studentai
Tamista girdėjai apie juos, ar ne?

Ką tamista girdėjai apie Biblijos Studentus? Vieni 
sako kad jie yra geri žmones, kiti juos keikia kaip 
tik išmanydami, liežuviu, lakraščiais, lapeliais ir tt. 

ATEIK IR SUŽINOSI KURIO TEISYBĖ!

ANT ŠIŲ PRAKALBŲ
Yra ypatingai kviečiami visi Chicagos ir 
apielinkės Kunigai ir kiti Dvasiškieji; nes 
jose bus aiškinamos sunkiausios Švento 
Rašto vietos.

Ar tamista dar bijai atsilankyti? Paskai- , 
tik ką rašo “Draugas” apie Bibliją, 20 d. 
Liepos. 1920, 2 pusi. Perskaitęs, jeigu dar 
bijai! Tada jau neeik! ,

Toks buvo musų, naujieniečių, 
susirinkimas. Iki pasimatymo 
sekamame metiniame susirihkL ’.šti. 
me! ' — Tipu-Tapu

Peteliškės? Ak, kad jog kur.. 
Dar ir dabar Tle^aliu jas užmir

Federaks Agentūrų Kompaaljos
PINIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 24, 1920. Pinigai 
<161 siYmtimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.40
LATVIJOS 100 markių ....... $2.40
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.40 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą į pinigą 80 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti 1 Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALfi AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18tli Street, Chicago.
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Prakalbos

— Taigi, taigi — naujienie
čiai vis pasilieka naujieniečiais: 
gerais, veikliais ir sumaniais 
naujieniečiais. Jau ne anie se
ni laikai, kada mes turėjome 
“buvusių žmonių’’. Smagiį'da- 
bar būti naujieniečių!

Susirinkimas užsibaigia. Su
sirinkusieji kaip vienu balsu pa
kviečia kalbėti Naujienų redak
torių, d. P. Grigaitį. Tą patį Gri
gaitį, kurį kadaise svaidyta ytin 
stipriais žodžiais dagi pačiuose 
naujieniečių* susirinkimuose....
“Buvusieji žmonės” iš jo mat 
norėjo padaryti baubą lietuviams 
darbininkams baidyti.— žinoma, 
nuo Naujienų. Bet mums, nau- 
jieniėčiams, d. Grigaitis liko toks 
pat, koks jis buvo tuomet, kada 
mes kūrėme savo Naujienas, ka
da ėjome erškėčiuotuoju^ taku 
stiprindami ii- augindami savo 
Naujienas. Jr jis įdėjo didelę 
<>alį savo energijos bei gabumų, 
kad aukurus musų Naujienas to 
kiomisj kokios jos yra dabar — 
stipriomis, įtakingomis ir visada 
geromis Naujienomis.

Drg. P. Grigaitis trumpais 
ruožais pažymėjo tai, ką musų 
Naujienos jija yra paveikusios iY 
kas teks joms paveikti ateity.

Susirinkusieji palydėjo jį stip
riais aplodismentais ir išsiskir
stė. ‘ Išsiskirstė, kad dar ener
gingiau, dar tiksliau veikus sa
vo Naujienoms, taip kad iki se
kino metinio naujieniečių susi

ni * \ GURSKIS 2f,r*nkimo jos dar labiau’sustiprė-
Lletuvis Dentistan k B'•Pasillarytų kiekvieno lietu- 

H 4847 W. 14 st. kampas 49 Are. m vio darbininko mylimas svetys 
CICERO, ILL. ■ . . , M . ...

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 10 pątaiėjas — ir ChicagOje ir 
— išskiriant nedėlias ir serodas. ■ už ios ribn/ ■■■■■■■ssaaasgHBaiflBai J

Rugpiučio dvidešimts antra. 
Didelis būrys naujieniečių susi
rinkęs p. Meldažio svetainėn. T)ai 
pusmetinis Naujienų Bendrovės 
susirinkimas.

Kol susirinkimas dar neatida
rytas, draugai pasiskirstę į at
skirus būrelius juokauja, šneku
čiuojasi. Niekur nematyt pikto, 
susiraukusio veido, kaip kad bu-* 
davo seniau, kada “buvę žmo
nės“ darė pastangų nukariauti 
Naujienas tūlai savo rųšies “dik 
taturai”. Tik vienur-kitur gir
dėt draugingas, patariamasai bal

■ ■ sas:
— Taip negerai — nepraktiš

ka. Reikėtų šitaip....
Ir visa.
Atidaroma susirinkimas, pri

imama dienotvarkis ir išklauso
ma valdybos bei kitų atatinka
mų komisijų raportai.

Visa kuogeriausia. Musų Nau 
j ienos auga. Pastarąjį pusmetį 
jos prųleido dar didesniu pasise
kimu. Jos netik atlaikė seną
sias
daug naujų įsigijo. Vadinas, 
musų Naujienos daro progresą.

Smagu naujieniečiams išgirsti 
tokių’ raportų, šalia manęs sė
dįs naujienietis pasilenkia ir kuž 
da man ausin:

— Tai, vadinas, jau ne anie 
seni laikai....; Jau nebereikia 
džiovinti galvų dėl tų finansų. 
Dac rait!

Kitas vėl sako:
— N&, matai! O tie, tie ...., 

jie visuomet zaunijo, kad musų 
Naujienos “stovi ant bankroto 
kranto”, kad lietuviai darbinin- 

, kai musų Naujienų nebeskaitė, 
kai! jos tokios ir dar kitokios. O 
ką jie pasakys dabar?

Kaž-koks juokdarys jam įkir
to: .

— O, o — jie dar turės ką 
sakyti!

— Nugi?
— Kad Naujienos jau nusi- 

vertė nuo “bankroto kranto”?
šalia sėdį naojieniečiai sma

giai šok vato jo ir laukė sekamo 
dienotvarky punkto.

Vienas, antras, trečias — yis 
“dac rait”.

Konstitucijos klapsimas.
Kažin-kas, kažin-kor suvirpė- 

jo — y t nutrukusi styga.
Konstitucijos taisyti dar ne

reikią. ’ ’
Kiti sako, kad reikia; reikia 

netiek taisyti, kaip įdėti jon tiks
lesnę prasmę.
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Norėčiau ir pykti ir vėl ne- 
į pykti. f

Tai buvo Peteliškės. I UrS 'žeidė mano
Praeitą subatvakarį, rugpiu- vvrią‘n 1 

čio 21, p. Meldažio svetainėj chi- 
cagiečiai ir vėl turėjo progos pa
matyti ir išgirsti netik musų vai- 
dilę Unę'Bab ickaitę, bet ir L. 
tus mėgiamus chicagiečių vai
dilas ir vaidilos.

Tai buvo spektaklis —> pažy
mėjimui atidarymo 
BabickaitėS kursų.

Buvo, taip sakant, pirmosios 
paleistos svietan musų Unės pe
teliškės.

Ir jos skraidė ytin šauniai. < Tr. - , ’; , .
Tarytum senos, gerai prityni- * as sa (TaTu’^ P11"

sios peteliškės.
' Susirinkusia p. Meldažio sve
tainėn svietelis/ jomis labai gė
rėjosi.

Gėrėjausi ir aš.
Gėrėjausi, kada Balsys, ban

dydamas pasakyti prakalbą, Ni- 
aakė, k<ad norint kalbėti, reikia 
žinoti ką kalbėti.

Šventa tiesa.
Gėrėjausi vaiiįiles Unės švel

nutėmis melodijomis (Ji, ma
tai, turėjo dvigubo darbo: irdoš- 
ti ir dainuoti).

Jeigu aš galėčiau dainuoti taip, 
kaip dainuoja Unė, aš visuomet 
jums kartočiau tą švelnutį, ma
sinantį romantiko Ileine’o pos
melį:,

Kur link einu, girdžiu tik —, 
Aš sau plauksiu, sveikas lik..

. Oi, jis daug pasako, 
ko, kadir tokiai senai 
kaip Tipu-Tapu.

Bet tiek to. AiŠ ne 
Tokių priepuolių, kaip 
daise tas senelis vokiečių poetą
— įsimylėjęs jaunon graikščion 
peteliškėn — aš neturėsiu.

Eisime toliau. x /
Man labai patiko ir tas sena-- 

sai tiltas. Dagi neveizint to, 
kad šiandie nėra nė jo, nė. jo 
autoriaus Kudirkos, negi tų ne- 
vydonų žandarų.

Buvo ir musų komiko Vaite
kūno prisistatymas. f

Tai buvo, taip sakant, some- 
thing that recalls dear old 
times....  (

Apie musų ba^ų karalių Stogį 
nėra reikalo mirtėti. Jam plo
jau ir aš ir visi kiti mano prie- 
teliai. \

vyrišką “aš”.
;_| Nepykti, kad Peteliškės visgi 

buvo labai orait.
Taip orait, kad ir aš pats tu- 

rėjau ploti. «
Bet kodėl Ūnė taip nemiela- 

i širdingai užsiundė savo peteliš
kėmis tą jaunąjį kavalierių?

p-les Unės r *^e’
1 Tos peteliškės bemaž išvarė jj 
“iš galvos”.

Tai didelė, bet puikiai pavy
kusi nemielaširdystė.

Pykstu dėl jos ir nepykstu.

Pašovė du detektyvu.
Vakar ryte William Ilen- 

nessey ir James Mirleakey, de
tektyvai seržantai, tapo mirti
nai pašauti Pekin kavinėj, 2704 
S. <State gatvės.

• Sako, kad kavinėjtištiko- riau
šės, Greitai buvus pašaukta po
licija, kuri atėjus ir rado du po- 
licistu, bevaitojančių ant grin
dų. Tuo Įtaiku kavinėj buvo 
keli patarnautojai ir manadžė- 
riai.

Pašautieji policistai greitai 
nugabenta i Mer'cy ligoninę ir 
atiduota tinkamai slaugytojų

Kokiu būdu tapo 
policistai pašauti, kol-kas 
ei ja dar nesužinojo.

minėtieji
poli-

... Paša' 
širdžiai,

kad ka-

', CM HDKACfc, a JUST 
j 5A\V
• THAT M£
i OP THE (kOMANS'J

masaf šiuo sezonu Unės pasiro
dymas buvo orait.

Tų patį sako ir visi kiti mano 
prleteliai, kur buvo p. Meldažio 
svetainėj.

Pagyvensime ir palauksime ki
to.

Ugnis pridarė nuostolių 
$206,D00.

Vakar nežinia.' kaip užsidegė 
didelis namas ant 63 W. I^ake 
gatvės. Daugiau kaip 3000 žmo
nių išbėgo ant gatvių iš viešbu
čių ir restoranų,

uz

Tipu-Tapu. /

LSS. 234 kj). ir anglų 29 war- 
das nutarė laikyti masines pra- 
kalbas^dnt atviro oro. Prakal
bos į vyks* ketverge, 8 vai. vakare 
ant 47 ir Gross avė.

Prakalbos "bus laikomos ang-

si Naujienų skaitytojai ir socia
listų siihpatiziatoriai malonėkit 
atsilankyti ir išgirsti ką socia
listų kalbėtojai pasakys apie 
darbininkų padėjimą Ameriko
je ir kitose "pasaulio dalyse.

Rengimo Komisija.

A. a. Stanislovas Kačiušis.
Praeitos seredos Nlm j ienų 

laidoj buvo įdėta žinute apie 
rastą Ilumboldt Parke nusišo
vusį panedėly dietuvį. Ten buvo 
paduoda iškraipyta jo pavardė. 
Nusišovusia yra Stanislovas Ka
čiušis, 38 metų amžiaus, gyve
nęs 1649 North Avenue. Jis ki
lęs iš^llibiškių kaimo, Nemakš
čių parapijos, Raseinių apskr. 
Buvo vedęs ir Lietuvoj paliko 
žmafią ir dvejetą vaikų. Girdė
jau, kad Amerikoj turėjęs pus
seserę, gyvenančią rėgis Wau- 
kegane. Jis įiats Amerikoj išgy
veno is metus.

S. Klikna.
1712 N. Wood St., Chicago.

wwr 
WAS 
TU AT

1 JUST 5AW 
A Sol A DOCr 
EAT VPA 
IJTTLE LAMB.'I'A

Pašovė vaiką.
Vakar ant 31-mos ir Halstcd 

gtavių susipešė dvi priešingos 
vaikų grupės, pradėta svaidyties 
plytomis \ir akmenimis. Neku- 
rie. pavartojo ir revolverius. 
Bernard Bogus, 19 metų am-' 
žians, 927 W. 35-tos gatvės, ta- ]|i|l|Į||ĮlillĮ||||ĮWillllW 
po 'sužeistas į kulšį. Pašaukta | 
Deering stoties policija, kuri ir 
nuramino riaušininkus. Nieks 
neareštuota.

— Rengia —
Pas. Pram. Darb. Unija 

MILDOS SVET., 
SERŲDOJE RUGPIUČIO 

(AlUGUST) 25 D„ 1920
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga dykai.
Kalbės drg. R. Tamošiu- 

I nas iš Detroit, Mich., K. J. 
Geležėlė ir anglas kalbės.

Užprašo P. P. D. U. \ 
Komitetas.

Pasimirė gydytojas.
Gydytojas Josim Oinsburg, 

1342 Indcpcndcncc blvd., vakar, 
važiuodamas 12-tos gatves gat- 
vekariais perpuolė gatvekaryj ir 
pasimirė. Dinabung^buvo, gimęs 
Rusijoj. Būdamas vaiku jis 
atvažiavo Amerikon ir užbaigė 
New Yorko medikai? kolegiją 
1890 metais. Paliko moterį 
penkiais vaikais.

su

Perkeitė vardą.
Mažųjų Skerdyklų Darbinin-

kuomet dideli unija, kuriai priešinosi darb- 
įdėjo roliuo- dayių orgąnizaęiįjat Chicągo Li~ 

ties į visas puses. Atvykę’ ug- ve s‘tock Exchange, 
nagcsiia-i nepajiegė greitai.suval- pcrkeitė savo vardą. Ji pasiva- 
dyti ugnies per milžiniškus du- Lųnb kaipo Mažųjų z Skerdyklų 
mų debesius. Ugnis sunaikino , 
beveik visą namą, pridarydama 
už $200,000 nuostolių.

užvakar

Darbininkų Asociacija. Tuo dar 
bdav’iv ir darbininkai tapo už
ganėdinti. Tokiu bildu liko iš
vengtas streikas, kurį darbinin
kai grąsino.

Pranešimai

... L. S. S*. 174 kuopa rengia vakarą 
sausio 9 d., 1931 m., C./S. P. S. svet. 
1120 W. 18 St. Tatr prftgresiviškų 
draugijų bei kuopų meldžiam nerengt 
jokių iškilmių, kad yneužkenktumo 
vieni kitiems. x— Kuopa.

Augustas Laucius,
Amžiaus «s3 metų, likos sunkiai 
sužeistas dirbtuvėje po sunkaus 
kentėjimo mirė Rugpiučio 21 d. 
12:10 vai. 1920 metuos, paėjo 
iš Tauragės apskr., žigaičių pa
rapijos, Aukštipių sodos. Pali
ko Lietuvoje 2 broliu: Juozapą 
ir Aleksandrą, Amerikoje*vieną 
brolį Kazimierą ir brolienę Ma
rijoną. A. a. Augustas išgyve
no Amerikoj 16 metų. Tarna
vo Suvienytoje Valstijose armi
joj 3 metus. Laidotuvės atsi-. 
bus 25 rugpiučio (August) 9 va- 
tarfdą iš ryto, iš namų 2532 W. 
46 PI: į bažnyčią Nekalto Prasi
dėjimo Panos Marijos, po pa
maldų iš bažnyčios bus nulydė
tas į Švento Kazimiero Kapi
nes. VisixgiminėS, draugai ir 
pažįstami yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse. Paliekame nu
liūdime brolis Kazirpieras ir bro
liene Marijona ir musų sunai, 
Kazimieras, Izabelė ir Antanas 
Laučiai.

Nepardavė anglių nedėlioj — 
pašovė.

Praeitą nedėldienį Roy C. 
Smitb, 5310 S. Dcarbom gal., 
prašė George Haye& parduoti 
jiaim t 
Smith peršovė Hayes’o kairiąją ! naujas veikalas 
ausį. 50-tos gatvės policija areš
tavo Smith ir nugabeno Hayes’ą 
į pavieto ligoninę.

—Dirbti nedėlioj yra priešin
ga mano įsitikinimamą, — 
tarė Hayes. — Aš nei jam nei 
kam nors kitam neparduosiu [dainų ir visokių žaislių.

Dramatiško Ratelio, repeticija bus
Visi—---------------» Į Mieldažio svet., 7:30 Vai. vak.

, Chicagos Liet. Vyrų Choras rengia lošėjai malonėkite pribūti laiku, 
nnnlin P«i<stnrnd<s ntsisnkė vakarą gruodžio 12 d., C. S. P. S. anglių, pastarasis atsisaKc. svet > n20 w 18 st Bus statoinas 

tt _ » i- veikalas “Darbininkų Liki-
' mas”, tad prašome, progresyvių drau- 
i gijų tą dieną nerengti, kad nepa
kenkus Šiam Kakarui.

— C. L. V. Choras.

A. Jusas, sekr.

yJHATS THAT 
GOT TO PO 
\VITH THE 
ROMAMS ?

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jefferson miškus įvyks 
nedėliojo rugpjūčio 29. Bus suruoš
ta geras programas. Bus prakalbų, 

. Kviečiame 
visus chicagiečius dalyvaut tame iš
važiavime. Rengimo Komisija.

North Sidės Dr-jų Sąryšio Vičšo 
Knygyno delegatų mėnesinis susįrin- 

į kimas įvyks ketverge, rugpiučio 26, 
i 7:30 vai. vakare Viešo Knygyno sve- 
! tainėje, 1822 Wabansia Aye. Visi 
I delegatai malonėkite atsilankyti lai
ku, nes yrk. svarbių reikalų.

• Frank Prusis, sekr-

SKAITYKIT IR PLATINKI^
A T T TTVMO Q”

’= I KUR
SVEIKATOS SEKRETAS

į Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU- 
B VISKĄ VA1ST1NYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro- 
J pos metodų nuo visokių ligų.
J Mes turime tų sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sekre- 

‘ tų sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

i mį COMPANY
J. BALTRENAS,

Wtw Reikalaukite musų surašo va 

r-Jlį SALUTAftAS 
žš^rfM I 111 PKO*’- J

J. 17()7 S()_ HaĮ!stcd st

WEUl- (V SOMAS T(lc L. 
Dofr ATETHC P<X>R UIT J 
LAMĄ HE ŲČKED HIS 
MOUTH WITH UIS TWW

SAIP 
C£KIE

THtM HE LOOKEP UP AT 
M& V7ITH Ą LOOk AS 
THOUfrH, HE WAV A 
GLftp-I-ATOR!Į-----

Chicago, III

ERN’AT»J>NALXCARTOON co



ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAIEŠKAU savo brolio Bernardo 

I Slanko, 4 metai tam atgal gyveno 
i Shenandoah, Pa. Malonės jis pats 
į ar kas kitas pranešti, busiu dėkingas. 
| Jis paeina \iš Kauno rėd., Kaišedorių 

iarių miesto.
i • x SLAMKA,verview parke vietos socialistų 1518 St 49th ctr> Cicer0> I1L

SOCIALISTŲ PARTIJOJ

Rengia presos pikniką — 
Riverview parke.

--------- r— Jis paeina Uš
Rugsėjo 5 d. didžiuliame Ri- apskr., žiž^a

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 paskilbusis Pennsyl- 
vanijos organizuotųjų darbinin
kų darbuotojas ir tos valstijos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
d. James H. Maurer.

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

Kas norėtų dalyvauti piknike,! 
tegul pasistengia nusipirkti ti-1 
kietų iškalno.

PAJIEŠKAU savo vyro Jono I.uko- 
$iaus paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
ap., Vaitautos par., Kivilių sodos. Am-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Paprastų darbininkų į 
šapų ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė. 
arba ♦

15th and Canal Streets

NAUJIENOS, Chicago, III
................. .. -• •- ■ '•

REIKIA DARBININKŲ
Utarnikas, Rugp. 24 d., 1920

MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ 
Jaunesnių kaip 16 m. Nuola
tinis darbai. Puiki dirbtuvė: 
Užkandis dykai. Gera mokes
tis puodžiai.
The Hump Hair Fin Mfg. Co., 

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

KEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —•
Vyrų darbui serap ge
ležies yarde. $6.00 į die

ną. , ■ .
UNITED IRON & METAL 

COMPANY, 
711 West 15 Place

RAKANDAI. MOKYKLOS DRAUGUOS
PALIKTI STORAGE’JUJE 

RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour Ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų 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 išdir
bysčių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nčdėlioj iki 4 v. v.

VALENTINE DRESMAlffiiG 
COLLEGE8

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patteruų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjirnais. Garantija už $10 
išmokinti sinti moteriškus rubus. 
Telcf. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 19?0 METAMS.

St.

St.

St.

PALIKTA STORAGE’Y

REGISTRUOKITĖS.
-----------------------1—

Sereda, rugpiučio 25, registra
cijos diena. Kiekvienas balsuo
tojai lai nueina į savo balsavimo1 
vietą (precinktą) ir jsitikina, 
kad jis yra prideramai už regisi 
truotas. Tie, kurie permainė sa
vo gyvenamąją vietą, tegul už
siregistruoja 'naujajame savo| 
precinkte. Kadangi dabar jau ir 
moterims pripažinta balsavimo 
teisės, jos turi irgi užsiregistruo 
ti. Rugpiučio 25 yra vienintėlėĮ 
registravimos diena. Kas tą die 
ną neužsiregistruos, negalės bal
suoti “praimeriuose”, kurie bus 
rugsėjo 15 dieną.

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, neturiu kuo valgydyti, 
negaliu nei dirbti išeiti. Mylimiau- 
sieji prieteliai, jei kur dasižnosite, ma
lonėkite man pranešti po Šituo adresu: 

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

Bus atnagradyta.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi-l 
nos arba našlės( kad ir nevieną) nuo; 
23 iki 33 metų amžiaus, be skirtumo 
tikėjimo, bile mokėtų atskirti blogą 
nuo gero. Lauksiu atsišaukiant ant 
šito adreso:

T. J. S..
257 W. Commerce St. Youngstown, O.
— ... ■—a 'M. magai

JIEiRO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU ^ftjiam vaikinui kam

barį, su elektros šviesa, vana ir kitais 
parankumais, su valgiu ar be valgio, 
Bridgeporto apielinkėj. Atsišaukit 
laišku ant

J. P. A., 
3020 Lowe Avė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Lietuvių Dainininkų Muzika- 
liško KJiubo nariams praneša
me, kad dėl vedimo geresnės tos 
organizacijos tvarkos, 26 d. Lie
pos per susirinkimą buvo nutar
ta, kad kiekvienas narys, prigu
lintis, j L. D. M. K. turi užsire- 
gristuotl saivo 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 
atvirul^ ant žemiau nurodyto 
protokolų raštininko antrašo:

D. J. Bendorius,
1430 Green St., 

Chicago Height, III.

Taipgi pranešame ir tai, kad 
musų Kliubas yra sumažinęs se
kamiems 6 mėnesiams įstojimo 
mokestį, po tam paliks* vėl pagal 
įstatus. Taigi vyrai Chicago 
Heights ir apielink&j 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 sve
tainėj, ant kampo Wentworth ir 
lOtos gatvių.

Su pagarba, Komitetas.

PAJIEŠKAU 
kambario North Sidės apielin- 
kėj. 

Atsišaukite
• W. KONDRAT, 

3288 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS — 1 kambarys dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, elektra, va- 
na ir visi kiti parankumai .

Kreiptis šiuo adresu: .....
658 West 31 st St.

IĮ ETKT1 DIRBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Lietuvės pardavėjos. pageidau
jama patyrusios. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas.

RlCE BROTHERS, 
2112-2114 Wa22nd Street, 

Chicago, III.

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus 

musų Havvthorne dirbtuvėse, 
rimo nereikia. Turime daug vietų iš 
kurių galinta pasirinkti vieną. Mes 
duosim jums pradžia su gera moke
stinei ir turime instruktorius, kurie 
pamokins -kaip uždirbti daugiau.

Štai trįs darbai kuriuos jus galite 
šiandien užimti:

COIL WINDING
PAPER INSULATING
INSPECTING

pinigus 
Paty-

Ateikit į musų samdymo dfisą tar
pe 4 vai. po piet, arba utaminko ar 
ketverge vakare tarpe 6 ir 8:30.

REIKIA —
Hand screw mašinų 
operatorių.

ROTH MFG. COMPANY
1600 South Kilboum Avė.

JIEŠKANTIEJINUOLA- 
TINIO DARBO su gera mo- 
kestimi ir bonais ateikite 
pasirengę dirbti pas 

xWe!sTERN felt .
WORKS

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

LEVESKIO VAKARINĖS 
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 1’1. arti Oakley Avė. 
Panedėliais it Ketvergais. <

Ant 18tos gatves 'Rašinskio svetainėje 
arti Halsted gatvės

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

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131/So. Emerald Avė.

Pagclbinlnkas, Petrus Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Rtible 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria 

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

2 Kasos glob. Povilas Chuplmskas,
I 3417 So. Emerald Avė.

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metama

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

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

Employment Dept.
\ 1127 West Division St.

4115 Ogden Avė.
arti 22nd \r Crawford

REIKIA —
3 ar 4 gerų vyrų darbui 
metalų šapoj.
Gera mokestis.

1915 So. State St.

Kffi sulyg šios dienos ra-
kandų seklyčioms 

*11----- II (parlor). Reikia ma
lk tyti, kad apkainavus.

« Priimami Liberty
Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prišiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

REIKIA DARBININKŲ
Penkiasdešimt darbininkų reikia 
išmokimui molderystės. >61c. 
valandą. 9 valandos į dieną. 
Alga savaitinė. Darbas nuo 
štukių po pramokimui. Vyrai 
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 i Employment office:

68 W. Harrison St.

REIKIA — patyrusio pardavėjo, 
kalbančio lietuviškai ir lenkiškai dar
bui įvairaus tavoro’ krautuvėj. Gera 
mokestis., Rašykit tuojaus.

L. MALTZ DEPT. STORE, 
Cor. Quince & N. Sheridan Rd. 

Kenosha, Wis.

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, visus sykiu arba atskirai. Prie
žastis pardavimo — savininkai ap
leidžia Chicago. Galima matyti nuo 
6 ryto iki 8 vakaro

J. SHUSHO,
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel.: Yards 6492

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. MargeviČia, 

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

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

1967 Canalport Avė 
Fin. rašt. Iz. Vcdeckis, 

712 Barbcr 
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, S. Danilavičia,
. . 1617 VVinchester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1567 Gi- 

rard St.
Vice-Pinn., F. Juozapavičia,

1547 N. Wood St.
Iždininkas, J. Degutis, 8913 Division 

St.
Fin. rašt., V. Briedis,

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

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

K. Kalainiutf, 1965 Evergreen Avė.
J. Cernauskas, 1719 W. North Avė.

PABJBAvmUI
NAMALŽEMŠ

St.
St.

HARVEY, ILL./ AMERIKOS LIETU
VIŲ PASELPOS KLIUBO VALDYBA

PARDAVIMUI—
Grosernė, biznis išdirbtas 
nuo seniai.

1683 So. Jefferson St. 
Chicago, UI*

KEIKIA 
PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

šapos džiabai ant maši- 7
nos ir prie trokų. Geros 
algos. Ateikit į Em
ployment Dept.

ACME STEEL GOODS CO. 
2836 Archer Avė.

REIKIA
z Vyrų prie darbo į pakavimo ir 

siuntimo skyrių, taipgi vyrų į 
šildymo skyrių. Musų samdymo 
ofisas atidaras visą dienų, o taip
gi vakarais Ųtarninke ir Ketver
ge iki 7:80 vai. vak., o subato- 
mis iki 2:30 po piet

EXCELSIOR MOTOR MFG. & 
SUPPLY CO.

1820 Lawndale Avė. No.

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

4440 So. Wood St.
Chicago, III. .
* * * * ” • • v • ‘ '-------- --------------—J,—(-------------------  

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 vietas y/a 
nuolatinės ir pagerinimas bus Apar
tus. Pageidaujame* vyrų, kurie turi 
užsiėmimą dabar ir kurie nesibijo už
sidirbti $10,000 į metus laiko: Atsi
šaukit po 10 vai. ryto į Room 301.

■ . 8166 Lincoln Avė.________
PARSIDUODA kampinė gro- 

sernė lietuviškoje apielinkėje. j 
Pardavimo priežastis — liga.

2958 Lowe Avė, 
kampas 30ta St.

^ARŠIĖUODA—galiūnas ge- 
roj vietoj. Turiu parduoti grei
tu laiku,,nes apleidžiu miestą. 

5324 So. Halsted St.
Chicago, III.

PARSIDUODA namas 
tų penkių ir šešių rūmų, 
basementas cementuotas, 
šildomas, randasi South 
duoda pats savininkas.

E. W., 
4210 So. Albany

j dviejų fla- 
Maudynė, 

Namas ap- 
Side. Par- 
Kreipkitės:

Avė.

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 nedėldianį, 2 vai. po pietų, 
Gotačiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, 111.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas VUemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

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

1381 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

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

WEST PULLMAN. 8. L. A. 55 KP. 
Valdvba 1920 metams.

K. Laple, pirm., 12143 Green St.
K. Alvin&kis, pad., 12020 Halsted St 
j. Andruška, tar. rašt.,

12248 Em-Md
A. Statkus, fin. rašt.,

12039 UMion 
L Gruzdis, ižd., 722 W- 120 St.
J. Riepia., glob., 8 Ud1od

A. Mlkdauska., w SĮ

br. A. L. Graičiunas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St. 

P. Laukis, marš.-dariuhjkas, .
12143 Grpen St.

Avė.

Avė.

Avė.

. PRANEŠIMAS •
Norintieji žinių apie Lie

tuvių Tautos Katalikų Baž
nyčią ir visokiais reikalais 
kreipkitės po nurodytų ad
resu. Vyskupo vai.. Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
4 po piet iki vėlai.

3509 So. Union Avt.

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 — 10 valandų darbo 
po 50 centų i valandą.
Darbas nuolatinis — viduj. 
Kreipties

JOLIET RAILWAY SUPPLY 
93rd St. & Drexel Avė.

PARSIDUODA — saldainių ir gro- 
serių krautuvė, geroj vietoj, biznis 
ęerai išdirbtas. Pardavimo priežas- 
;is —» važiuoju Lietuvon. Parduosiu 
ūgiai 4 - ( /

4545 So. Paulina St. .
PARSIDUODA bučerne ir gro- 

šerne geroj vietoj, lietuvių ir 
enkų apgyventoj. Priežastis 
pardavimo — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.
1836 S. Halsted St. Chicago, III.

co. AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius White 

išdirbystės, 7 pasažierių lamazinas, 
tinkantis grabormins. Taippat mai
nyčiau ant narna.

THE SERVICE GARAGE 
2089 Cunšlport Avė., Chicago, III. 

kampas 21 mos gat.

Pajieskojimai
VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 

vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau tris metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyva. Jos vardas Johana Gri
gaitienė, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš Vaigaviškių, Šiaulių pav. Ji pcįl 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią' 
šuo adresu:'

POVYLAS GRIGAITIS, 
1841 So. 49 Avė., . Cicero, UI.

REIKIA
MOTERŲ

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

OLSON RUG CO., 
1508 West Monroe St.

Reiki a -
Pardavėjo kalbančio lietuviškai par

davimui akcijų (štock) Illinois cor- 
poracijos, įgijusios Illinois Securities 
teises. * Gali padaryti didelius pini
gus. Nuolatinis darbas. Ateikite 
pas

503 Lumber Exchange Bldg.
11 South LaSalJe St.

UAKiaUtM

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 kaa Jį žino malonėkit pra
nešti.

ANTANAS SPUDVTLAS, 
8135 W. 37 th PI., Chicago, III.

REIKIA BMtlKNTNKŲ
VYRŲ

REIKIA* — k

Paprastų darbininkų.
• 10 gerų ištikimų pastovių

vyrų.
Ateikite pas

CHICAGO FIRE BRICK CO.
7531 So. Ashland Avė.

------------- -------reuja —.
REIKIA —: patyrusių vyrų srap ( 

geležies yarde. 9^ vai. dienai. Ndo- 
fatinis darbas ir gera mokestis.

IROQUOIS STEEL & HtON ČO.
4620 Wi Roosevelt Rd.

Vyrų vvarehousėj.
Geroh >lgo» ir valandos
Ateikite nuo užpakalio pas

ILLINOIS GLASS CO.
402 W. Randolph Sti

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
iiį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsąi, ir lovos 
Stebėtini bar genai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
yčlos setai, cane, velour ir overstuf- 

fed. Dastatymas veltui.
SOUTH-WEST SAMPLE 

FURNITURE STORAGE
2102 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
Atdara nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

10 iki 4.

* lAMnakdį

PARSIDUODA 1823 String St. (1 
blokas į vakarus nuo Jeffeęson St.) 
2 augštų budinkas, 6 ir 6 kambariai. 
Veik greitai. Kaina $2,475.
, J. McDONNELL SLSTEM 

< 8517 Archer Avė.
ŠI.......... — .. ....................................— !■—■■■■—— ■! I .. ...............................—

PARSIDUODA farma McNaughton 
Wis. valtšijoj—80 akrų žemės 20 akrų 
dirbamos, 5 akrai miško, budinkai 
nauji ant ežero fcarnto, prie gero ke
lio ir'netoli nuo kelžkolio; 2 arkliai; 
4 karvės, dvi melžiamos ir 2 jaunos; 
7 kiaulės ir visi įrankiai reikalingi 
ant faunos; pasodinta 40 bušelių bul
vių, kurios yra puikios; pasėta 14 
buš. avižų, 1 buš. žirnių, 2 buš. kor- 
nų ir visa žemė aptverta. Galma pir
kti Už $5000 arba ant lengvų išmokė
jimų. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. Norėdami platesnių 
žinių atsišaukit K. Miniauskas, 2026) 
Canalport Av., antros lubos iš fronto.

PARSIDUODA labai pigiai dėl ma
žos šeimynos medinis namas švarioj 
vietoj, po numeriu 3t41 W. 61st St. 
ant lengvų sanlytų tiesiog nuo savi
ninko.

PARDAVIMUI namas, 8 kam
barių, ir garadžius, garu apšil
domas, elektra, kieto medžio pa- 
dlagos; naujai .ištaisytas. Kai
na $4000.

5564 Shields Avė.

2 NAMAI.
Mūrinis, 2 pagyvenimų po 7 kam

barius, garu šildomas, 2 atskiri pe
čiai 50 pėdų pločio lotas.

Namas yra labai geroj apygardoj 
po nuirk 2715 W. 36th St. Kaina 
$8,000.00.

Medinis namas 2 pagyvenimų po 4 
kambarius, gražiai ištaisyta, po num. 
4515 S. Wood St. už $3800.

Kreipkitės pas
ZOLP IR BARČUS, 

4547 So. Hermitage Avė., Chicago, III. 
Tel Yards 145.

MOKYKLOS

Vyrą ir Moterą Rūbų Kirpi
mo ir Designing MokyRia.

Musą sistema ir mokymo bwh 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato. . , J

Mes turime didžiausius ir gerbui’ 
sius Jdrnimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroe 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka,, Vedėjas

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

LIET. MOTERŲ D-JOS AP4V1ETA 
Valdyba 1920 m.

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

Pirm, pagelb.,. K. Katkevičienė,
2252 W®st 22 St.

Nutarimų rašt., H. Buchinakioni, 
2252 Wcst 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
8114 West 42

Iždininkė, P. Beleckienė, 
8888 So. Wallace 

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

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

st.

st.
st.

CICERO VYRŲ IK MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nv
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

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

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

763 So. Kolmar A^e., Chicago, III. 
Telefonas Vau Buren 3005 

Stop. J. Tverijonas, Finnnšb Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

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

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedCldicnj kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neft'o svetainėj, 
1500 So. 49th Avenuc.

KENOSHA WIS DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulisr^A

* P. OXB6Įs 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827/Erie St.

,rk Ct.

P. O\B
Poru rvHou, u
Fin. Rašt., Ig. Baubonis, L 

728 Pa
Iždo Globėjai: > j 

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliuna^, 960 Jenne St. 

‘Svisėjas, Ant. Bubelis, 818 Quince St.

TAUTIŠKA DR-STE MYLĖTOJŲ
LIETUVOS liHOIJU IK SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 192« m.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. Stale St., Roseland, 111 

Pirmininko padėjėjai, S. Shimkus, 
10707 S. \Vabasb Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensingtou Av, Kensing(ou,IIl 
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10440 S. Wentworth A v., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. .Dargia,

10520 So. State St., Roseland, UI

LIET. TAUT. D-fitė KUNIG. ALGIL 
DO. MELROSE, P ARK. 
Valdyba 192t mėtoms.

pinnin. Simonas Bružas,
, Box 344, Mclrosc Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas,
' Box 1079, Melrose Park, 111. 

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

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

Box 1109, Melrose Park, UI.
1. Kasos globėjas Myk. Zankcvičia.

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

Box 514, Melrose Park, IR 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

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

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

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. t6WN OF LAKE, VALDYBA 

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

kas trečią soredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. HkaliMus, nut. rašt., 4594 So. 
Wood st., Chicago, III.

Kontrol

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 mstama:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
8281 So. Emerald Avė.

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

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

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

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

Kasos gebėjai: 1) Domininkas Cepela
2) Jonas Arlauckas, 

) rašt.
Aleksandras Gasbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
cią, kiekvieno meneaio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

D DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 19N *
Edvardas Čepulis. 

2841 W. 4ėth Place
deni Pnsanko. padėjfįe*,

1447 So. 50th Avė., Cicero, Iii. 
Ifi. Žilinskas, nutnr. raW.,

1635 N. Hermitage Are. 
Dominik Danta, fin

6950 Wolfrane St.
Antanas Tumavičia, kasieriiMi,

1.329 So. 50th Ct., Cicei-o, III. 
Susirinkimai laikomi antra aedėl; 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1£43 So. Halsted SU kaip 
1 vai. po pietų. »

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininku antrasai 19>0 m.

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

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

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

1049 N. MarshfieH Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Mpntvidas, kvotėjas,

2121 N. We«ter» Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą urė

dą kiekvieno mėnesio Liuosypės 
svetainėje, 1822 Wabansin Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION N9 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrim.

Valdyba 192D metaaa:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Franci seo Are.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Av®. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, IŽd., 1635 Girard SL

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




