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Rusu-lenku tary 
bos turbūt pairs

Lenkija atmeta rusų sąlygas
Lenkai esu artinasi prie Gardino

Talkininkai perspėja lenkus. Rusai tikisi 
’• dar atsigriebti

LENKAI ATMETĖ RUSIJOS 
TAIKOS SĄLYGAS.

Taikos tarybos gali pairti. Len
kai atmeta visas sąlygas ir jieš- 
kosi užgriebimo svetimų žemių.

LONDONAS, rugp. 25. — 
Lenkijos atsakymas į Rusijos 
sovietų delegacijos Minske į- 
teiktas taikos sąlygas, yni lygus 
griežtam tų sąlygų atmetimui 
sako Manchester Guardian ko
respondentas Minske, panedėlyj 
išsiųstoj iš to miesto bevielinėj 
žinioj.

“Iš penkiolikos Rusijos rei
kalavimų,’’ sako jis, “tik vie
nas, apie demobilizaciją, yra 
priimtas ir tik su sątyga, kad 
Rusija' irgi padarys tok| pat

Lenkai nenori etnografinių ru
bežių — j ieško užgrobimų.
MINSKAS, rugp. 25. — Len

kijos paliaubos delegatai yra 
nepatenkinti bolševikų sąlygo
mis, kurios prisimena Anglijos 
užrubežinių reikalų ministerio 
Curzono nustatytą rubežių li- 
nij£/etnografinę liniją). Len
kai savo opoziciją pamatuoja 
tuo^ kad Curzono rubežių lini
ja butų lygi trečiam

» Paduodami savo

Lenkijos

atsakymų
Lenkijos 

sutikdami 
sovietai

atstovai pasakė, kad 
su ta Curzono linija, 
bando pasilaikyti teritoriją, ne
teisingai Rusijos carų atimtą 
iš Lenkijos.

Nariai Lenkijos delegacijos 
aiškindami savo poziciją šiame 
rubežių klausime, pasakė, kad 
jie sutinka svarstyti su bolševi
kais Curzono liniją kada nors

mobilizuoties tuo pačiu laiku, 
kada Lenkija paleis savo spė
kas.

“Sęlvgos apie nusiginklavi- Į Pašiau, bet jos Kaipo
...... . ...... .Hrh I pamatą šiuo Jai\u.mą, uždarymą amunicijos dirb

tuvių ir Lenkijos atidavimą Ru
sijai (amunicijos, yra su pasipik
tinimu atmestos.”

Gali pairti tarybos.
Gali tuojaus būti pertrauktos 

Rusijos ir Lenkijos taikos tary
bos Minske, jąrgu lenkai laiky
sis savo reikalavimo atšaukti 
vyriausias Rusijos sąlygas, sako 
gautas šiandie, bet išsiųstas pa- 
nedėlyje iš Maskvos, Rusijos 
užrubežinio reikalų ministerio 
čičerino pranešimas.

Pranešimas sako, kad lenkai Rusįjog. jy Lenkijos mūšių pa-1 
atmetė pamatinius skirsnius . jjan]j0S jr taikos tarybos butų 
Rusijos taikos sąlygų ir pareiš- » ’• ----- <
kia:

“Jei lenkai stovės prie savo 
reikalavimo atšaukti svarbiau-i 
sias Rusijos sąlygas, tas reikšs 
tuojautinį pertraukimą tarybų. 
. “Bolševikų pasiūlymai apie 

Lenkijos darbininkij valdžią ir 
rusų kontroliavimą geležinke
lio linijos iš Bielostoko pietų 
link yra lenkų skaitomas nes- 
varstytinu,” sako koresponden
tas. “Rubežiaus linija tarp Len- j sirengusi nusiginkluoti, 
kijq| ir Rusijos, kaip nustatyta j Vokietija ir nurimusi 
užrubežinių ’ reikalų ministerio • nusiginkluos.
Curzono, skaitoma yra nepriim- reikalo bijoties, kad

kadangi tai butų trečias, apiplėš Rusijos teritoriją iš prie-' 
žasties musų karinės pergalės.

nusileis iš

(Prie viršminėtos žinios yna

Lenkijos cenzoriai atsisakė pra
leisti užsiminimą apie Curzono 
liniją, taip kad žinia tapo pa
siųsta sovietų bevieliniu telegra
fu į Maskvą ir Londoną).
Sąlygos — Lenkijos “įžeidimas”

VARŠAVA, rugp. 24. — Len- 
’ kijos užrubežinių reikalų mi- 
i nisteris princas Sopiehą šiandie 
* apibudino Rusijos taikos sąly
gas Lenkijai kraipo “juokingas.”

Princas Sopieha pasiūlė, kad

perkeltos iš Minsko į kokį nors; 
kitą miestą arčiau Varšuvos, 
jei rusai nepildys prižado su
teikti lenkams ląisvą ir netruk-, 
domų susinešimą bevieliniu te-: 
legrafu.

“Bolševikų pirmas pasiuly-l 
mas sąlygų buvo taikomas kai
po įžeidimas I^enkijai josi 
skausmų valandoje,” sakė So- 
pieba. “Dabar Rusijos sąlygos, 
yra juokingos. Lenkija yra pa

ku da 
Rusija 

Pasauliui nėra 
Lenkija

Kairiuoju"’ keliu (Tąsa iš vakarykščio *num.).
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True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PERSERGSTI 
LENKIJĄ.

Liepia neiti už savo rubežių. 
Talkininkai tikisi pilno susi- 

• taikinio.

WASHINGTON, rugp. 25. — 
Valstybės departamentas Šian
die paskelbė, kad į Vąršavą ta
po pasiųstas formalia persergė
jimas, reikalaujantis, kad Len
kijos valdžia neleistų savo spė
koms, besivejant Rusijos sovie
tų kareiviui, pereiti Lenkijos 
etnografinius riibež?us.

Valdininkai paaiškino,
tas pranešimas yni formoje in
strukcijų Amerikos atsiboti! 
Varšuvoje, ' plačiau paaiškinan
tis Jungi. Valstijų poziciją, kaip 
ji yra išdėstyta Amerikos noto-

kad

/Šelps bedarbius
tyfoterų rūbų siuvėjai šelps savo 

draugus-bedarbius.

CHICAGO. — VakarScboen- 
hoffen svetainėje, prie Ashland 
ir Mihvaukec gatvių, Chicagos 
moterų rūbų siuvėjai laikė sa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Susirūpinimas už
\ VilniŲ
Kapsukas netenka įtakos Lietu
vos darbininkuose, bet Vilniui
vėl gręsia Lenkijos pavojus.

užimti Lehkijos-Rusijos susi-, 
tarimas ir kad todėl ininimum 
Lenkijos linija yra lanksti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 11!., Aug. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI PAĖMĖ KOLNO.

Rusų šiaurinė armija atkirsta ir 
tariasi apie pasidavimą. Lenkai 

giriasi galutinai sutriuškinę 
rusus.

išdalinimo Sovietai veikiausia
aukoms, / užimtos pozicijos.”

Lenkai nori svetimų žemių.
BERLINAS, rugp. 25. — Ko-

tina
išdalinimas Lenkijos.

“Reikalavimas 
žemės Lenkijos karo 
ir sugrąžinimas gyvulių ir ark
lių, kuriuos I^enkijos dvarinin
kai išpy^ iš Baltgudijos ir Lie
tuvos, a atmetamas kaipo respondentas, kuris ką tik sug- 
maišymasis į vidurinius Lenki- rįŽo iš Augšt. Silezijos ir Var- 
jos rcijalus ir peržengiantis šavos sako, kad Lenkijos vado-j 
I^enkijoy savystovybę. išdirbinėja labai ambitiš-

“Kitos jąlygos yra atmestos kus pienus apie “Didelę Lcnki- 
be paaiškinimo. Lenkija gi rei- ją ” Lenkai nori praplėsti savo 
kalauja, kad demarkacijos Ii- parubežius j visas puses ant 
nija tarp Lenkijos ir Rusijos 
butų nustatyta pasiremiant 
strateginiais išrokavimais ir 
įkūrimu buferinių valstybių.

kiek tik bus galima.

ambitiš-

SKAITYKIT IR PLATINKI!

tų infanterijos pulkai, siekian
tis daugelį tūkstančių kareivių, 
taipjau pabėgo per rubežių 
įvairiose vietose.

Likučiai 4-tos bolševikų ar
mijos yra apsupti prie Mlava ir 
nors dizorganizuoti, *bando

Chožolės, bet tilpo atmušti, ne
tekdami daugelio belaisviais.

Rusai pradėjo kontr-ataką.

LONDONAS, rugp. 25.. — Iš 
Berlino pranešama, kad rusai 
pradėjo kontr-ataką prieš lenkų 
kairįjį sparną ir bando atsiimti 
Mlavą ir Choželę. Žinia sako, 
kad vystosi Sprendžiamas mu
šis.
t
Lenkai artinfisi prie Gardino, 

tuoj pasieks rubežių.
Lenkijos lėgacija Paryžiuje

PARYŽIUS, rugp. 25. — Pa
sak čia gautos žinios. Rusijos 
šiaurinė armija jau pradėjo ta
rybas apie pasidavimą lenkams. 

Vėliausios žinios iš Varšuvos 
parodo, kad lenkų armijų besi
veržimas tebesitęsia visu skur 
Iniinu ir kad bolševikai norį ne
tekti susidūrimo su lenkais.
Giriasi didelėmis pergalėmis.

» ! paskelbė, jog tikimąsi, kad be-
VARSAVA, rugp. 2 . — Ko -, sįveržįantįs lenkų kareiviai gal

im, svarbus miestas P,le bEj |)U( pasieks Lenkijos etnogra- 
1 , finį rubežių dar šiandie. Lenki- 
* j jos kavalerija artinasi prie 
1 Gardino, 155 m. j šiaurryčius 

nuo Varšuvos.
(Gardinas, sutartimi tarp 

Lietuvos ir Rusijos, yra atiduo
tas Lietuvai, bet vis dar laiko
mus rusų. Taigi čia lenkai jau 
artinasi prie naujojo Lietuvos 
rubežiaus).

Lenkai yra susirūpinę dideliu 
skaičiumi rusu belaisvių, kurio 
labai apsunkina Lenkijos mai
tinimąsi.

Valstybės departamento val
dininkai sako, kati nuo Lenki
jos .valdžios gautas neformalia 
užtikrinimas, kad Lenkijos ar
mijos savo pergalėje kontir- 
ofensive prieš sovietų valdžią, 
nebandys paversti operacijų į 
užpuolamąjį karQ prieš Rusi
ją į

Francija džiaugiasi.
PARYŽIUS,, rugp. 25. — 

Šiandie Flrancijos užrubežinių 
reikalų ministerijoje viešpatavo 
optimizmas apie Europos situ
aciją. Manoma, kad talkininkai 
dabar yra arčiau susivieniję, ne
gu kada nors nuo mūšių paliau- 
b°8, 1 muštos, .

Franci jos! politikos linkui Ru->250,000 bolševikų kareivių, da
lijos parėmimas pereitą sąvaitę . lyvavusių puolime ant Varša- 
Jungt. Valstijų ir vakar Angli'-jvos, daugiau kaip 140,000 su
jos ir Italijos, pragiedrinę atmos . rasta ir kad beveik visi likusieji 
retą ir tas stisirupinimas, kuris ' pulkai tapo išblaškyti, 
buvo įmatomas ministerijoje 
per kelias pastarąsias sąvaites, imtų belaisvių siekia 53,000 ir 
jau išnyko. skaičius kritusių bolševikų bus

Užrubežinių reikalų ininiste- ’ 40,000. (Buvo gi ir dar yra 
rija pritaria susirinkimui į va i- skelbiama, kad lenkai suėmę į mė rezoliucijas, kuriose pareiš
kiu prcmierų kaip galima net 100,000 belaisvių). Įkiama, kad Lenkijos ncpriklau-
greičiausiai apsvarstymui bend-l Pasak karines valdžios, du • somybė yra būtina Europos 
ros notos Lenkijai, rcikalaujan- kazokų pulkai, kad išvengus ’ taikai ir kad jos palaikymas 
čios kad ji. laikytų jos armijas • suėmimo, perėjo Bytų Prusi-Įyra pareiga tarptautinių darbi- 
savo etnografiniuose rubežiuo- jos rubežių į šiaurę nuo Mlavos 
se ir yra nurodymų, kad kiti sovie-

Francija už sustabdymą lenkų, t 
bet.................. '' I --------- t " •

DAfRVfrim man 25 u_Frnn-■ VAKAR, rugp. 25 d. užsienio pinigų transportavimą karo medegos. PAiHiZ , RP' * • | kaina, perkant jų ne mažiau kaip už .
cijos užrubežinių reikalų minis-, 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 1 ----------------------
loriinip šinmlie .oasakvta. kad ’ Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų
Belgijos už $1 ...........
Danų, 100 kromj .....
Finų 100 markių .......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1..............
Lietuvos 100 auksinų ........... $2.00

.reik«m?o„>«aro
kaip Vokietijos markių).

Lenku 100 markių .......
Olandų 100 guldenų .....
Norvegų 100 kronų 
šveicarų,'už $1 ....
Švedų 100 kronų ... 
Vokiečių 100 markių

Prūsijos rubežiaus, į šiaurę nuo 
Lomžos, tapo paimtas lenkų 
spėkų, kurios skubiai briaujasi

suveržiančius Rusijos balševi- 
kus. Daugiau kaip 10,000 rusų, 
kurie tapo atkirsti nuo sovietų 
armijos, tapo paimti šioje apy^

Žinios iš įvairių frontų, ypač 
iš šiaurinio, parodo, kad bolše
vikai yra sudemoralizuoti ir vi
sur bėga dideliame sumišime.

Karo ministeris gen, Solno- 
ikovskis išleido pranešimą, len
kų laikraščiams, kad sovietų“ . . . ‘ j True translation filed with the post-
armiJO’S visur galutinai tapo SU- I master at Chicago, III., Aug. 26, 1920 

pridurdamas, kad iŠ as required by the act of Oct. 6, 191

Jis apskaito, kad skaičius su-

SOCIALISTAI Už NEPRIK
LAUSOMĄ LENKIJĄ.

Bet kartu stoja prieš jos veda
mą karą.

BRUSSELS, Belgijoj, rugp.
25. — Socialistų partijos gene
ralini taryba vienbalsiai priė-

Rezoliucijos taipgi užgiriu 
  nutarimus Belgijos darbininkų

PINIGU KURSAS.) 1_____ i kų veikiamojo komiteto apie

terijoje šiandie pasakyta, kad ( 
Francijosi valdžia pilnai prita-J 
ria Amerikos valdžiai, kad Len
kijos armijos turi pasilikti Len
kijos etnografiniuose rubežiuo- 
se. Bet pridurta, kad galutini 
dnografiniai rubežiai dar nėra 
nustatyti.

Ministerija nurodo, kad tai
kos konferencijos nustaty tasai 
>nkijos parubežius yra mini- 

mum, kurto vietą paskiau turi

........... $8.56

........... $0.47 
frankų 13.70 
......... $14.25 
..........  $3.15 
frankų 14.52
.... lirų 21.85

......... $0.47 

....... $31.50 
........  $14.25 
frankų 6.05

.. $20.25 
... $2.00

True translation filed with the post- 
master at Chica’go, III., Aug. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA IR NORVEGIJA TAR
SIS APIE PIRKLYBĄ.

CHRISTIANIA, rugp. 24.
Rusijos bolševikų užrubežinių

• pagelbinin- 
kas Maksim Litvinov gavo lei
dimą atvažiuoti į Christianią ir 
pradėti tarybas apie atnaujini
mą pirklybinių iryšių tarp Rusi-’ 
jos ir Norvegijos.

kimus buvo sušauktas, kad ap
svarstyti kaip teikti pagelbą 
Savo unijos nariams bedar
biams, kurių jau nemažai yra 
iš priežasties darbų sumažėji- 
jno. Po ilgo svarstymo nutarta, 
kad kiekvienas narys užsimokė
tų po $1.00 bedarbiams gelbėti. 
Tos mokesties užteks iki sausio 
1 d. ateinančių metų. Rot po to 
laiko galės būti įvestos naujos 
mokestįs, ar kaip kitaip darbas 
bus sutvarkytas, 
lauš padėtis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 26, 1920 
as Tequired by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJOS PERGALĖ TIK 
PRAILGINA KARĄ.

Rusai nenusileis lenkams ir 
rinks dar didesnes spėkas.

BERLINAS, rugp.25. — Len
kų sumušimas rusų tik suti
kins, o ne pagreitins įvykimą 
taikos Europoje, pasak vokiečių

nas ir Trockis bandys atgauti 
sovietų prestižą padarydami 
naują veržimąsi.

Manoma, kad pripažinimas 
sovietų valdžios yra vienatinė 
sąlyga, kuri galėtų palenkti 
Maskvą daryti taiką su Lenkija 
tokiomis sąlygomis, kokias 
Lenkija sutiktų priimti.

Sovietų va’d;\os poziciją pa
rodo MftškVOŠ IžVčSfljOff, Oficia- 
lis administracijos organas:

“Mes laikinai sustabdėm be- 
siveržimą ant Varšuvos. Linija 
per Radziminą tapo evakuota; 
šiaurine linija yra laikoma. 
Tuo pačiu laiku Minsko tarybos 
progresuoja labai pamaži.

“Tas viskas parodo, kad mfcs 
dar neužtektiriai surinkome sa
vo spėkas, kad mes išnaujo tu
rime sukelti energiją sumuši
mui Lenkijos didžponių. Jų 
besiveržimas turi būti sustabdy
tas, arba bus pražudyta tai, ko 
mes a t siekėju kovose. .

“Mes nesigailėsime musų spė
kos. Mes įgysimej naujus pasise
kimus. Daug svarbesnis yra 
pietines Rusijos frontas, kur

LONDONAS, rugp. 21. — 
Augštas autoritetas praneša 
Chrisitian Sciense Monitor atsto
vui, kad bolševikrai vis dar te
belaiko Vilnių ir šalį į pietry
čius. Bolševikų armijos štabas 
tapo perkeltas į Gardiną ir vi
sas administratyvis darbas Vil
niuje tapo pavestas Lietuvai. 
Kapsukas ir Aleksa Vedantįs 
bolševikų propagandos biurą,

jei to reika- vis dar tebėra Vilniuje, bet kas- 
die vis mažiau randa pasitikė
jimo. Jų įtaka neteko pamato 
tarp gyventojų, kurie nuolatos 
darosi vis labiau priešingi bol
ševikams. /
Išreiškiama abejonė ar Lenki

ja ir toliau sutiks kad Vilnius 
pasiliktų prie Lietuvos. Lietu
vos valdžia jaučia, kad Lenkija 
vėl užpuls Lietuvą, jei dabar
tinis lenkų ofensivas duos per
galę Lenkijos armijoms.

Tyrinėjant lenkų rateliuo
se, Christian Science Monitor 
atstovui pasakyta, kati Vilnius 
ir apielinkės žemės, jei nebus 
prijungtos prie Lenkijos? ne
abejotinai turi sudaryt? neprik
lausomą valsčių, kadangi dides
nis nuošimtis gyventojų ynai len
kai, o ne lietuviai.

MOTERŲ 
ŠINJNKA!

BADAVIMO PRIE 
T«L ^SLAlMfiJO

PRIE-

u. U ’ ' 'Bandė uždrausti valstybės sek
retoriui paskelbti ratifikavimą, 

ebt prakišo.

WASHINGTON, rugp. 25. — 
Moterų balsavimo priešinin
kams visai nevyksta, šiandie jie 
buvo atsikreipę į visos šalies 
augščiausį teisiną, kad tasis 
uždraustų valstybes sekretoriui 
Colby paskelbti 19-to priedo 
prie federalės konstitucijos ra
tifikavimą ir įėjimą galėn mote
rų balsavimo. Teis. Siddons su
tiko išklausyti jų advokatų ar
gumentų, bet juos išklausęs, in- 
junetioną prieš sekretorių CoL 
by išduoti atsisakė.

Niekuire tikisi, kad gal dar
gen. Vrangelio besiveržimas ga- ; šiandie ar ryto sekretorius CoL
Ii laikinai1 pabloginti ekonomi
nę situaciją.”

PEORIA, III. — Ąlbert Hylko 
nušovė savo pačią, su kilia jis 
buvo parsiskiręs, primušė jos 
motiną ir paskui pats nusišovė.

by oficialiai paskelbs ratifika
vimą moterų balstavimo.

ORAS.

Giedra ir'liiskį šilčiau Šian
die ir galbūt ryto.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu'budu pinigus Lietuvon j vietines paš
tas ir pilnai atsako už siunčiamus pinigus.
Pinigai taipgi siunčiami į lenkų užimtas vie
tas lenkiškomis markėmis.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Pąnevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Berline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir VokietiJŽs 
bankuose.-—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted Si, e Chicago, m.



M. ARC1BAŠEV Vertė P. K AS

Pavydas
' t-_______

Penkių Veiksmų Drama.
(Tąsa)

ELENA. — Meldžiu [sėdasi kėdėn]. Aš klausau. 
DAKTARAS [užsirūkydamas papirosą ir nežiū

rėdamas]. — Matote, ponį Izmailoviene, aš se
nas, atgyvenęs žmogus, tas viskas taip kvaila, 
vienok aš jus myliu.
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DAKTĄRAŠ.
pačiam juokinga!.. Bet ne 
tik iš šalies sęnio meile juokinga, bet r 
sai nejimkar. [Pauža]. Klausykite, poni 

‘ loviene.
giau nebesimalysime... Pasakykite kuo vado
vavotės jus tomis dienomis... atmenate?

ELENA. — Kuo? Niekuo... Kaprizas!.. I [nori 
atsistot].

DAKTARAS. — Pabukit dar valandėlę... Tai ka
prizas? ..Taip. Na, matote, o man kvailiui 
pasirodė kos tai daugiau negu kaprizas. Dabar 
aš suprantu, jums stačiai pasidarė gaila manęs 
vieno, visų užmiršto, niekam nerbikalingo žmo
gaus... Išpasakojau aš jums apie savo valkio
jimąsi, vieni 4vę, vargą, begalinį girtuokliavi
mą, apie laipsnišką mirtį viso gražaus kas kuo
met buvo .manyje ir ką užgesino žmonių nedo
rybės... Pasaka nelinksma!.. Na ir gaila pa
sidarė. Nėra nieko pasauly gailestingcsnio, 
ruĮM'stingeanio, minkštesnio ir švelnesnio už 
moteriškės širdį. Bet užtai nėra nieko iy ne
pastovesnio, egoisteškesnio!.. Jus pamalonė- 
jote mane, kaip seną valkatą — šunį ir kuo
met aš pamalonėtaš padėjau slankioti paskui 
jus — jums nusibodo... Ir jau nebegaila, kad 
dr«r«ykį... ,

ELENA. — Tai keista!.. Nejaugi aš ir prieš ju
mis kalta?

DAKTARAS. — Pasakykite, nejaugi jus negalė
jote matyti ir tokio seno juokdario, kaip aš į 
jus neįsimylėjusio?.. Ir kam tas jums buvo 
reikalinga? Norėjos paliudyti, kas iš to išeis? 
Taip?. .’O jums ar neateidavo į galvą, kad tai 
gal būt per žiauru?

ELENA. — Aš nenorėjau to.
DAKTARAS. — Gali būt! Gal jus tyi darote ir 

nesužiniai, kaip ki<tč garnio su koja viską, kas 
prieš ją kruta... Vienok buvo valandą, kuo
met. ..

ELENA [atsistodama nekantriai]. — Man tie
siog gaila jūsų pasidarė!.. Jus turėjote tai su
prasti ir nepriduoti tam tokios reikšmės. į

DAKrrA&WL%» * (kdr«bar ar negaila?

Na, taip aš... Juokinga?.. Mrm 
meluoju!.. Tai 

an vi- 
Izmai- 

mes«it jumis gal būt niekuomet dau-

ELENA. — Na, aš jus nesveikinu!.. Ir apie kiek
vieną moterį jus tnip pasakysite su kurią... 
taip šnekate? . • . L

PORUČIKAS. — Negalima lygint visų moterų, 
poni Izmailovienle.. Yra moterys ir moterys!.. 
Jus sakote: aš nedėkingas! Aš nieko neatsa
kiau, bet jeigu tarp manęs su Vanda ir butų |- 
vykęs kas nors, tai, kaip Dievą mylių, nevertas 
dėkingumo tas, km taip lengvai gaunama!

ELENA [su pašaipa"]. — Taip?.. Na, matai L . O 
man jus. išmetinėja te nenuolaidumą I Reiškia, 
jeigu aš bučiau pasidavusi jūsų prašymams, 
tai jus ir apię mane būtumėte kalbėję taip pat?

PORUČIKAS. - Poni Izmailoviene!.. Jus ir ji!.. 
ELENA. — Koks skirtumas? — Abi mes mote

rys I
PORUČIKAS.— Jus — puiki, stebuklinga mote
ris!.. Jeigu jus panorėtumėte... '
ELENA [pajuokdama]. — O aš kątik ir nepano

rėjau!.. Bet dabar, kuomet jus taip atsiliepė
te apie Vandą, be abejo...

PORUČIKAS. — Užmirškite ją, poni Izmailovie
ne.. . Tini kas kita! Tai visai kas kitai..

ELENA. — Tai kas?
PORUČIKAS. — Aš myliu jus!
ELENA. — Atrodo?
PORUČIKAS. — Ir jus abejojate?.. Ak, juokin

ga!..
ELENA [galais pirštų muša jį per ranką]. — 

Jus girtas!
PORUČIKAS. — Taip^girtas... nuo jūsų... »• 
ELENA [skaudžiai]. — Ne, tiesiog giltas! nuo 

vyno ar degtines!
PORUČIKAS. — Koki jus žiauri!
ELENA. —i O jus kvailas!..
OPRUČIKAS [įžeistas]. — Poni Izmailovicnie, 

jus mune įžeidžiate!.. Ar jus žinote, ką daro 
su moterimis tokiuose atsitikimuose?

ELENA. — Bučiuoja?.. Pabandykit!
PORUČIKAS [piktai atsitraukdamas]. — 

kia, jus juokiatės iš manęs?
ELENA. — O jus iki šiol to nesupratote?
PORUČIKAS. — A-a! Gerai.. Puiku!.. Labai

Reiš-

UKMERGĖ.

Ukmergoj susikurusi L. S. D. 
Partijos organizacija narnami plė 
čia savo veikimą. Vis didėja 
narių skaičius. Paskutiniam 
valdybos posėdyj nutarta išvys
tyti organizaciją visoj apskrity, 
tveriant partijos kuopas kiekvie 
nam valsčiuje. Pačioj Ukmer
gėj nutarta umu laiku įsikurti 
kiiubas, sutvarkyti knygynėlis 
ir skaitykla, imtis paskaitų pra
nešimų, pradėti propagandos 
darbas.

Nurodo į pamatines ir išviso 
socialdemokratinės literatūros 
štoką. Del “Socialdemokrato” 
pastebėta, kad jis* reikalingu ra
šyti prieinamaiu, nes kaimo 
darbininkas ne visuomet supran 
tanias. Reikalinga laikrašty 
daugiau rašyti apie profesinius 
darbininkų reikalus ir profesinį 
judėjimą. Organizacija pavedė 
vienatį} draugų būti nuolatiniu 
“Socialdemokrato” korespon
dentu. — [,“S-d.4]i Vik.

!I pastaba. Rugiai ati
duodami kas mėnuo.

i

II p a s t a b a. Šis jMiragra- 
fas netaikinamas tiems dar
bininkams, kurie yra neved- 
žiai arba našliai be šeimos, t. 
y. be brolių, seserų ligi 14 me 
tų arba senų negalinčių dirb-

3 §. Paliktas 2 § sąlygomis dar 
bininkas privalo atidirbti kas 
menuo: už butą—1 d., už kurą

2 d., už ganyklą ir pašarą gy
vuliams — 2 d., iįž žemę — 2 
d. už kiekvieną gaunamą gru
dų pūdą vasaros, rudens ir pa
vasario metu- 2 d., žiema 3 d.

I p a s t la b a. Darbiu takas 
atidirba dirbamas dienas kas 
mėnuo; dvarininkas praneša 
darbininkui apie jas savaite 
ankščiau.

II p a s t b a. Metų dalis su 
įsideda iš 3 
žiemą nuo 
dienos.
4 J., Dvaro 

darni praradę
laimingų atsitikimų, ne dėl sa
vo kaltės, ’iarba negalėdami dėl 
senatvės toliau darbo' dirbti nau 
dojasi dovanai 2 •§ nurodyto-

mėnesių, laikant 
gruodžio mėn. 1

darbininkai dirb- 
sveikatą dėl nc-

VILKAVIŠKIS.

įr<A i 
< 1 
UU i f V ’ 

m ?

vau kvailiame upe!
DAKTARAS. — Kvailiame upe?.. Taip. Ir (lan

giaus nieko?*. Ar dabar jau praėjo tas ūpas?
ELENA 'sumišus]. —v Be abejo praėjo!
DAKTARAS. — Na, ir basta... Tikrenybėj, juk 

aš ir žinojau, kad neverta pradėti ir šnekėti 
apie tai. Re abejo, kad visa tai kvailybė ir blo
gas ūpas!.. Sudiev, poni Izmailoviene... Aš 
eisiu...
LENA. — Sudiev.
AKTARAS. — Ir dar aš norėjau jums pasaky
ti... bet... [pertraukdamas save]. Ar jus ži
note, juk Vanda suėjo su poručiku?
J£NA. — Negali būt!.. Koks bjaurumas!..

nieko!.. Visi 
Dar sykį su-

O rankos

Vargšas Juozas!..
DAKTARAS. —- Kvailys, daugiau 

mes kvaili?/, nors tai ir keista, 
diev!

ELENA. — Sudiev.
DAKTARAS [kreivai šypsodamas]

man atsisveikinimui ar neduosite? [Ima jos 
ranką ir pakelio prie lupų].

ELENA. — Ir kam tai?
DAKTARAS [paleisdamas ranką]. — Jums ne

malonu?.. Na, tai nereikia. ,
PORUČIKAS [nuo balkono]. — Poni Izmailovie

ne!
DAK TARAS. — A, ponas oficieriuąl.. Turiu gar-

• -be nusilenkti
PORUČIKAS. — Ar jau išeinate?

DAKTARAS. — įsivaizdinkite sau! Nors tai ir 
keista, išeinu, adiu!.. [Juokingai numoja ran
ką ir susikūprinęs nueina tamsia alėja].

PORUČIKAS ' Hrisiartindamus prie užsimąsčiu- 
sios Elenos]. — Apie ką jus taip užshnąstėte, 
poni Izmailoviene?

ELENA [sudrebėjus]. — Ką?
PORUČIKAS. — Ką jums tokio čia daktaras pri

šnekėjo?
ELENA [braukdama ranka per kaktą ir atsistoda 

nia . — Taip sau, nieko. Menkas jis!
PORUČIKAS. — Nemalonus j is žmogus. Per

daug jis geriį^/ poni Izmailoviene!.. šiurkštus 
ir neiškilkime žmogus!.. Reiškia ryt jus ap- 
leidžiate mus?

ELENA su biauria nepakantos pilna šypsą]. — 
Taip, bet už tai Vanda pasilieka!

PORUČIKAS [per Kpsį]. — Na, Vanda!..
•ELENA. — Kaip bjauru!.. Jus nedėkingas, po

nas poručike!
PORUČIKAS [sumišęs].- — Kaip tiv?
ELENA. — Man rodos, kad jus neturite tiesos 

panašiai kalbėti apie Vandą!
PORUČIKAS [suvaldęs save, nachališkai]. — O 
aš manau, kad turiu!

ELENA. Na, t ai dar ‘gorimu! O dabar eiųąinc į 
kambarius, man šalta!..

PORUČIKAS, — Na, tai jau atleiskite!.. Aš ne
galiu pavelyk..

! ELENA. —« Kunigaikšti!
(Poručikas atšokęs dairosi. Elena juokiasi], 

KUNIGAIKŠTIS; [ateidamas nųę balkono]. —Tai 
kodėl jus apleidote mus, poni Izmailoviene?

ELENA. — Ponas poručikas juokingas isterijas 
*man pasakojo.

KUNGIAIKŠT1S. — O tr»š ir nežinojau, kad jus 
toks jumoristas!

PORUČIKAS [piktai]. — Tai ponp Izmailoviene 
jumoriste, o ne aš!

• -. [Elena juokias*]..
PORUČIKAS. -/Taip, juokitės, juokitės!.. Juo

kiasi, geriausia tas, kas juokiasi paskutinis!
KUNIGAIKŠTIS [šaltai ir aiškiai].—Na, jums tai 

vargiai beprisieis juoktis.
PORUČIKAS. — Pažiūrėsimi..
KUNIGAIKŠTIS [taip pat paltai truputį pasilenk

damas prie joj. — Pažiūrėsim. O dabar jūsų 
laukia Vanda!..

ĮPoručikr® įšėlęs žiuri į jį, paskui traukiasi 
murmėdamas].

PORUČIKAS. — Garbė ii< vieta!..
KUNIGAIKŠTIS. — Ką?!
PORUČIKAS. — Nieko!.. [Juokiasi, paskui už

rietęs galvą, ką tai švilpaudamas, įeina vasar- 
namin].

KUNIGAIKŠTIS. — Kas tarpe judviejų atsiliko, 
poni Izmailoviene? Turėkite omenyje, jog aš 
visuomet pasirengęs jums patarnauti.

ELfNA. Aš žinau!
[Kunigaikštis dairosi aplinkui ir staiga grie

bia ją į glėbi]. <
ELENA. — Ką jus darote!..
KUNIGAIKŠTIS [persimainiusiu balsu]. — Vie

nas bučkis!..
ELENA. ■»— Jus iš proto išėjote?.. Mus gali pa

matyti. .. Leiskite!.. Beprotis!..
KUNIGAIKŠTIS.

ročio gi nepyksta!..
[Ji stengiasi pmiliuosuot alsispirusi rankom 

jo krūtinėn, bet kunigaikštis apgali ją ir bu-

Liepos 2 dieną Vilkaviškio 
mieste įsikūrė L. S. D. P. Kuo
pa vardu “Lietuvos Socialdemo 
kratų Partijos Vilkaviškio Kuo
pa’’. į Valdybą išrinkti: Motie
jus Vaitkaitis (pinniniųkas), 
Juozas Vprnagiris (raštvedys), 
Jeronimas Plečkaitis (valdybos 
narys). Kuopos antrašas: Vil
kaviškis, Sodo g. 11, Motiejui 
Vaitukaičiui.

TROŠKUNAI.

Mirę dr. Adomas Bagdžiunas, 
kuriam teko pdfcidarbuoti dar
bininkuose kovoje už šviesesnę 
ateitį. Troškimų apylinkės dar
bininkams dar pamepami tie 
laikai, kada draugas Adomas, 
nebijodamas žiaurių caro žan
darų uoliai kėlė ir platino 1905, 
m .sukilimą. Įvairus persekio
jimai ir vokiečių (vokiečių val
džia Rygoje A. Bagdžiuną buvo 
nuteisus devyniems metams ka
torgos už dalyvavimą protesto 
demonstnaicijoję prieš Bresto 
taiką) ir savosios valdžios, (prie 
kurios, užėjus reakcijai draugas 
Ademas turėjo sėdėti du mėne- 
;in Kauno kalėjime), pakirto ga 
tutinai jo sveikatą ir susirgęs 
šiltine užgeso tamsiose, šių die
nų arkanuose. Drg. Adomas mi
rė teturėdamas 35 m. amžiaus, 
palikdamas varge žmoną su tre-

Vienas draugu.

Dvarų darbininkų at 
statymo įstatymas.

Na, taip: aš beprotis, ant be-

IZMAILOVAS [nulipdamas nuo balkono].—Ele- 
tu?

[Kungaikštis atšoka. Elena kokiu tai lau
kini! žvilgsniu žiuri į jį, paskui atsipeikėjo ir 
skubiai artinosi prie vyro].

ELENA. — Aš čia... Kunigaikštis išeina. .
IZMAILOVAS. - Išetaate, kunigaikšti? O kava? 
KUNIGAIKŠTIS. — Ačiū jums. Jau vėlu, [Kodėl 

tai įvyksta nemaloni tyla. Izmailovas išlengva 
žiuri tai į vieną, tai į kitą].

ELENA [skubiai]. — Įsivaizdink sau, Petrai, ku
nigaikštis pasakė vum dabar stebėtiną naujie- 

xną: Vanda suėjo su poručiku!.. [Izmailovas 
tyli]. Ir įsivaizdink, visas romėnas įvyko kol 
mes vaikščiojame vieškeliu!.. Ar ne tiesa, 
kunigaikšti?

KUNIGAIKŠTIS [nustebęs]. — Taip... be-abe
jonės.

ELENA. —Koki juokinga toji Vanda!., 
IZMAILOVAS [mašinališkai]. — Juokinga? 
KUNIGAIKŠTIS. — Vyras geras!..
IZMAILOVAS. — Taip, vyras... O gal būt 

tiktai plctkud?
'gaikšti?

na!.. Kame

tas
Reiškia, jus išeinate kuni-

(Toliaus bus).

1 §. Dvarų darbininkai, ordi- 
nariiinkai, buvusieji dvaruose 
darbininkais ordinarninkais 
1920 m. balandžio! mėn. 20 d. ir 
vėliau, turi teisės palikti juose 
darbininkais ordiną milukais.

2 §. Visi kiti dvarų darbinin
kai gali pasilikti savo vietose 
ligi 1921 m. balandžio mėn.«23 
d. šiomis sąlygomis:

a) naudojasi butu,
b) dvaras duoda tokios pat 

žemės ir tokio pat dydžio, kaip 
kitiems darbininkams ordinar- 
ninkams, taip pat ir invento
riaus jai išdirbti,

c) dvaras duoda teisės kiek
vienam! darbininkui tiek gyvu
lių laikyti, kiek kitiems ordi- 
narninkas, ir duoda jų gyvu
liams pašano ir ganiavos vienos 
tusios su kitais to dvaro ordi-

laiMžio m. 23 d. iš tų dvarų, ka
me jie sveikatos neteko, neatsi
žvelgiant į jų šeimos padėtį.

I pasta b a. Dvarų dar
bininkų našlės arba žmonos, 
kurių vyrai šiuo karo metu

į nežinia kur dingo, dovanai 
naudojasi gyvenamuose dva
ruose 2 § sąlygomis, išski
riant dienas už javus, jei jų 
vyresnysis vaikas turi ne dau
giau kaip 14 metų.

II p as t a b a. £iss paragra
fas neatima iš darbininko tei
sės gauti atlyginimų už svei
katos praradimą einant bend
rais civiliniais įstatymais.
5 §. Dvaro darbinįnkai ordi- 

narninkai gali būti ankščiau 
šiuo įstatymu nustatyto laiko iš 
dvaro pašalinU;'.

a) atsisakius jiems atlikti dar 
bo sutartį, išskiriant jo šeimy
nos narių mirti, jo ir jo šeimos 
narių ligą ir nelaimingų atsiti
kimus,

b) teismo nuteisti kalėjimu už 
krim'inalinį nusižengimą.

6 §. Darbininkai palikti dvare 
2 § sąlygomis, dėl neatlikimo 3 
§ nustatytų darbo dienų neten
ku minėtų 2 į sąlygų, bet iš bu
to pašalinami tik teismo nuteis
ti! kalėti už kriminalinį nusikal
timą atskiri asmens, bet ne jų 
šeimos.

I p a s t a b a. Paliktas bute 
darbininkas nepaleidžiamas 
nuo atidirbimo skiriamų už 
butą darbo dienų.

II pas t a b a. Dvarinipko 
noras perkelti darbininką iš 
vienos darbo rųšies į kitą ne
gali būti priežastis darbinin
kui pašalinti.
7 §. Teismo nusprendimai 

apie darbininko pašalinimą iš 
dvaro, einant 5 ir G §, negali bū
ti skubiai vykdomi.

8 §. Įstatymą vykdo Darbo ir 
Soeialčs Apsaugos inspektorius. 
Skundai ant Darbo ir Sociales

mų yra teismo rišami.
9 §. Dvaro valdytojas už nesi

laikymų šio įstatymo baudžia
mas teisink) keliu ligi 10,000

10% Nuo šio įstatymo paskel
bimo dienos įstatymai apie dar
bininkų ordinarninkų pašalini
mą 1919 m. isipalių mėn. 2 d., 
jo papildymai iš 1919 m. lapkri
čio mėn. 14 d. ir iš 1920 m. ba 
landžiu mėn. 20 d. nustojo <ei-

d) darbininkas gauna kuro, 
kiek skiriama to dvaro ordinai’ 
ninkams, taip pat ir arklius jam 
susivežti,

e) darbininkas, jo žmona ir 
vaikai ligi 10 metų, o lankan
tieji mokyklą ligi 14 metų ir 
šeimynos nariai, kurie dėl ligos 
ar senatvės negali sau duonos 
pelnyti, gauna kasdiep po vie
ną svarą rdgių.

Šis įstatymas, Steigiamojo 
Seimo apsvarstytas ir priimtas, 
yra pildytinas kaipo Valstybės 
įstatymas. —A. Stulginskis
I£. Respublikos Prezidento pa
reigas. Steigiamojo Seimo Pįj^- 
mininkas.

D-i^s K. Grinius.
Ministeris Pirmininkas.

Kaunas,
1920 m. liepos lĮiėn. 20 d.

Auksino
Kursas

< •

Jau ■
Nupuolė

. V

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasiunčia
• daugiausia auksinų už dolerį.

«
Lietuvos Atstatymo Bendrovė pristato grei

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

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

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

/

Lietuvos Atstatymo Bendrovės

šiandien kursas 
yra žemiausias

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

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagelbsti iš
gauti pasportus ir parūpina laivakor
tes; atkeliavusius į New Yorką kelei- 
vius kogeriaūsiai priima ir palydi į 
laivą.

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

Lietuvos Atstatymo Bendrovė siunčia pini- * 
gus į visas svieto dalis.

j.. X

Lietuvos Atstdtymo /bendrovė padirba vi
sokius rajentalįus raštus ir suteikia pa
tarimus visokiuose reikaluose; padaro 
“dovernastis” ir kitus dokunlentus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės nuosavas 
nan}as ir ofisas, •r

Llthuanian Devalopment 
Corporation

294 Eighth Avenue, cor. 25th Street 
O YORK, N. Y.

Korporacijos ofisas x
1712 Washington St. 

Wilmington, Del.

i . . . .: .
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[KORESPONDENCIJOS
- _ — ----- <■—

DETROIT, . MICH.

šis mietas turi apie 1,000, 
(MM) gyventojų. Tai yra didžiau
sias miestas Michigan*o valsti
joj, taipgi vyriausias centras in
dustrijos. Jo gyventojai — įn 
vairiausių tautų žmonės. Esa
ma 'gera dalis ir negrų. Lietu
vių čia priskaitoma į 7000. Did 
žiuma jų gyvena žiemių-rytų 
dalyj Kita dalis gyvena piet
vakarinėj dalyj miesto. Dide-

Re*. 1139 lndependar.ee Blvd.Chicago 
'Telephone Vai. Buien 294

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS i.r CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky,
Vaiky ir visy chrc»ni*ky ligy . 

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

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

[ lėj didžiumoj jie yra katalikai. 
Bažnyčia randasi rytinėj dalyj 

! miesto. prie VVestminister ir 
Cordoni gt. Klebonu yra kun. 
Kemėšis. Šitoj dalyj miesto 
randasi ir ko-operatfnė valgo
mų daiktų krautuvė (drfbar at- 
tithp’yta ir antra krautuvė) to
dėl nereikia nei aiškinti, kad 
ko-operacijai klojasi gerai. 
Joje vadovaujama rolę lošia 
kun. Ke mėšis.

Vakarinės dalies lietuviai “str
opiai darbuojasi", kad įsigijus 
net. dvi... bažnyčias čia mat su
sikūrė. dvi parapijos, kurių 
piyšakyj stovi kun. Pranaitis, 
buvęs Francijojc karo metu 

ir kun. Kemėšis. Darbo dar 
nepradėta, nes trūksta kapitalo 
Nes kol darbą galėsią pradėti 

bent vienai bažnyčiai — rei
kalinga surinkti apie 10,000 do 
lerių. Kaip girdėt, nekaip seka
si toji rinkliava, ir abejojama 
ar rasis tiek maldingų lietuvių, 

Įkad sudėjus reikalaunamas su

Padėtis Europoj Taisosi
Pinigai Pasiųsti į Lietuvą 

per šį senąjį ir tvirtąjį valstijinį banką yra prista
tomi dabar į trumpą laiką.

ANT KVITŲ PASIRAŠO LIETUVOJ 
ir priėmėjai pinigų sugražina kvitas musų bankui..

.LAIVAKORTĖS į LIETUVĄ
ant gerbusių linijų galima pirkti šiame banke 

Visos informacijos ir patarimai dykai.
, Pasimatykit su p. RAPOLU GĖČIŲ

prie langelio No. 4 apie tai.

’EOPLES s BANK

mus pinigų, (vedusieji reika
laujama mokėti po 30 dolerių 
pavieni — kiek gali ir duoda).

Politinį lietuvių pasiskirsty
mą tai nė Šalau tonas čion nega
lėtų supaisyti. Praeitais metais 
čia skerečiojosi “bolševiką/;” 
pabaigoje praeitų metų —* “bol
ševikai-komunistai;” pradžioje 

šių metų — “komunistai;” pa
vasary — komunistai-I. W. 
W-tai; dabar - slaptų, slaptų... 
žinote slaptų... Kiti, žinoma,, lai
kysis to, ką jiems patars kun. 
Kemėšis, ar Jum. Pranaitis. Da
bar jie yra .demokratai, o neuž
ilgo gal bus republikonai. Kiek 
yra* pritariančių socialistams, 
neteko sužinoti, nes socialistai 
iki šiol kaipir neturėjo viešų 
susirinkimų (išskyrus d. Gri
gaičio, Naujienų redaktoriaus 
prakalbas žiemą), tečiaus iš at
skirų nugirdimų, rodosi, nema
žai, nes veik kiekvienas mini 
socialistus.

Anglai socialistai veda did
žiausią prieš rinkinienę kampa
niją. Juos veik kiekvieną vaka
rą galima išgirsti kalbant gatvė
se, o subatvakariais tai visada 
ant First ir Michigan ir Cadilac 
sųuare. Tose vietose kalba daž- 
nimisia atvažiavę iš kitur kalliė- 
lojai. Taipgi girdėjau, kad jie 

rengiasi pradėti kampaniją neg
rų apgyventuose distriktuose — 
kviečiant negrus kalbėtojus.

Darbininkų gyvenimas kas
dien vis darosi juodesnis.. Pra
dėta atleidinėti iš darbaviečių.

Visos dirbtuves, kurios išdir- 
binėja automobilius, atleido 
po du trečdaliu darbininkų; o 
rcikai pažymėti, kad Detroitas 
yra automobilių išdirbystės 
centru, nes apskaitliuojama, 
kad čia išdirbama 80 nuoš. au
tomobilių. Taip dalykams, sto
vini, tikiu, kad milžiniška dalis 
darbininkų yra paleisti ir jų 
laukia baisus likimas. Daugelis 
jau apleido ir apleidinėja 
Detroit’ą. — Bepartyvis.

■■■ ' ................A

Bankas ant Kampo
47tos ir Ashland Avė. 

Chicago.

Skaitytoju Balsai
[Ui Išreikštas šiame »kprlaje

^nuomones Redakcija nėatsako.'l

STOKIME PRIE TVERIAMOJO 
DARBO.

Sveikam Kūne 1
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas Išgydė Jau daug 
fanonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy- 
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo

skaudėjimu; jiems rodo?:, tartum kas 
| gerklę kįla, yemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokiu simptomu turi, tegul atei
na pas mane; išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyru taip ir niotertj. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

farp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 3 vai. vakare 
Nedaliomis niin 10 iki 12 diena

’Visi žino tą paprastą tiesą, 
kad praėjusio, veltui praleisto
jo laiko jau nebesugrąžinsi. Bet 
nevisi žino tai, kiek ir ko men 
netenkame dėl šito veltui leidžir 
mo laiko. Nė aš nemanau iš 
skaitliuoti visų tų nuostolių, ku
rių mes sau ir kitiems pridarome 
— veltui leisdami laiką. Tam 
stoka ir vietos ir laiko. Aš to
dėl tenkinsiuos suminėjęs tik 
kelintą pavyzdėlių iŠ lietuvių 
darbininkų gyvenimo, kitaip jų 
veikimo savo politinėj organiza
cijoj — Socialistų Partijoj.

Taip, kiekvienas darbininkas, 
kas jisai butų: socialistas, tau
tininkas, katalikas ar “bolševi 
kas” — visi nori, kad jų gyveni
mas butų geresnis, laimingesnis 
negu kad jis buvo vakar ar šiai? 
die yra. Išrodo todėl, kad darbi
ninkams tik reikėtų susiburti 
ir jie kaip bematant nusikraty
tų juos varžančių pančių. Bet 
šitaip nėra. Darbininkai kol ka? 
susiburti daiktan dar nepajie- 
gia. Maža to. Jie dagi skaido
si — į atskiras partijas bei jų 
sroves — frakcijas. j

Ką tai reiškia? Pirmiausia tai 
reiškia eikvojimą laiko. Bergž-
dų ir kenksmingą patiems jc ietuvių darbininkų, 
eikvotojams — darbininkams Aš esmi chicagietis, gyvenąs 
Darbininkai tariasi, kovoja, tve* °J kolonijoj, kur randasi musų 
ria savo politines bei kultūrom ^S.1 4-toji kuopa. Jai daugiau- 
organizacijas ir, galų gale, vėl prisiėjo riukentėti dėl kihir 
susiskaldo, suardo visa tai, kų ’ią musų organizacijoj kovų, 
sunkiu triusu buvo sukurę. Dabar ji i? vėl atsigriebia. Da-

Tai yra didele nelaimė. Ir ji )ar ji ir vėl vienija savo eilėse 
pareina nuo to, kad darbiniu- '^sus apsišvietusius lietuvius 
kams stoka tai,’ kas jiems la- larbininkus bridgeportiečius. 
blausiai reikalinga — apsišvieti-1 ketverge, rugpiučio 26, įvyks 
mo.
mes, neminint visa kita, vadini
me klesiniu susipratimu.

šiakite jtims ytin akyvas pa
vyzdėlis. Sakysime draugijoj 
X randasi narys Q. Tas narys 
Q ima galvoti, kad jo draugijoj 
nesiranda nė vieno kito nario, 
kuris išmanytų daugiau negu

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

Saugi Kelione Lietuvon
PASPORTAI JAU YRA IŠDUODAMI VISIEMS LIETUVIAMS PAGAL 
VALDŽIOS TAISYKLIŲ, taip kad jokių kliūčių, dėl 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 DRAFTUS Į LIETUVĄ ir visas 
svieto dalis PAGAL DIENOS KURSĄ, o ant didelios sumos dar pigiau.

EUHOPEAN AMERICAN BUREAU
4 A. PETRATIS IR S. L. FABIJONAS Vedėjai,

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

VALANDOS:
Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. VAKARAIS: Ųtarn., Ketv. ir Sub. iki 9 v.
NEDĖLIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų. i

*
jis. Nors tikrenybėj tai ir pats 
Q nedaug tenusimano, bet jis 
sau prisistatė, kad jis yra gud- 
riausis ir veikliausia iš visų. Jis 
todėl pradeda brukti tą savo 

“išmanymą” ir kitiems X drau
gijos nariams. Kjla ginčų. Q 
nors ir mato, kad jo “receptas“ 
nariams netinka ir, galų gale, 
kad jis dagi neštų nuostolio pa
čiai draugijai, bet jo didelis “aš“ 
(tikriau sakant, jo neapsišvieti- 
nas) neleidžia jam prisipažinti 
prie padarytos klaidos — patai
kyti ją.

Visa tai reiškia eikvojimą lai
to — neapsišvfetimą.

Dar vienas pavyzdėlis. Saky
kime, vienos ir tos pačios drau
gijos nariai pasidalina į dvi da- 
i. Vieniems rodosi, kad draugi
jos augimas priklauso nuo “die
zo valios“, kitiems — nuo suži- 
laus ir neatlaidaus pačių narių 
zeikimo. Kįla ginčų — veltas 
eikvojimas laiko.

i Vėl kaltas musų žmonių neapr 
^švietimas.

i Tokių pavyzdžių 1 butų galima 
lutoti šimtais. ' Hė j ė,‘ reikalinga 
4ar pažymėti nesenai pergyven 
tieji įvykiai Amerikos lietuvių 
larbininkų politinėj' organizaci
joj — Liet. Soc. Sąjungoj. Di
lelės jai nelaimės pridarė kaip 
ik tas, kad didžiuma josios na- 
•ių buvo ne proto, o jausmo so
cialistai. Užėjusi didžiojo karo 
įasiauba stipriai supurtė juos, 
/’akako to, kad vienas-kitas de- 
nagogas stipriai suriko į juos: 
‘dabar reikia steigt prolctaria- 
o diktatūrą!“ ir jie nusekė pas
ali tuos demagogus; Musų or
ganizacija stipriai apardyta. 
Tai, kas sukurta per keliątą me- 
jų, nuėjo vėjais. Dabar reikia ir 
zel kurti visa įsnauja.

Bloga. Bet sakoma, kad nėrh 
o blogo, kas neišeitų ant gero. 
Taip ir su musų Sąjunga. Ji ir 
/ei atsigauna. Gavusi gerą pa
nokę, ji dabar pasirūpins apsi
saugoti nuo panašios nelaimės. 
Cik reikalinga, kad kiekvienas 
ietuvis darbininkas, kuris jau 
supranta, kad jo pasiliuosavi- 
nas ateis ne iš dangaus, bet per 
organizuotą veikimą —- pirmiau
sia politii^j savo klesos organi
zacijoj, Socialistų Partijoj, kad 
>ie tuoj stotų prie tveriamojo 
larbo: burtųsi į musų LSS. ir 
šviestųsi, šviestųsi ir šviestųsi. 
Cai yra vyriausias darbininkų 
klesos uždavinys, taigi kartu ir

S. vc'rot., GVd'ųnreą’mžlaikb 
si- «■ " ik,'ta

Viluriu kliūtys | 
yra paprastu atsitikimu pas vaiku® 
ir suaugusius per vasaros Iftirščius 
ir rudens pradžioje, Jos gal paeina 
nuo netinkamo ir nesveiko maisto, 
gfirimo ar nuo staigios oro permai
nos ir kitą priežasčių.

[T

I*.

Severa’s
Diarrhoea Remedy

(Severos Vaistas nuo liuosų vidurių) 
visuomet buvo ištikima pagelba 
nuo liuosų vidurių, skausmo vidu
riuose, piovimo, vasarinas li^os pas 

'vaikus ir nuo tolygių kitų kliūčių su 
viduriais. Geras ir saugus suaugu
siems ir vaikams. Kaina 30 centai 
ir 2 centai mokesčių. Gaunamas 
aptiekose.

W.,F..ŪVEKA,CG.
< ? CEDAR RaPIDS, lGWA .

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

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 Abstraktus 

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

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

Tel. Canal 2552.

Dr. A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

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

Telephone

patinga doma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 vak.
9 iki 12 dieną.
Av. kamp. 47 St./ 
Yards 4317

Boulevard 6437

■ II || ^

Or. 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 rytmetyj, 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

Te|. Boulevard 83’2' 

DarboZmoniŲ 
Knygynas

3238 So. Halsted SL, ChlCty) 
Užlaikome knygų krautuvę, par 

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją Ir teatrams knygas. Taipgi 
Srinname paskelbimus, užrašome Ja 

iraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musą 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiekite sykiu už 6c 
krasaženklių.

►

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, 11L •
Fel. Cicero 231«

enn-

Tel. Yards 3654
• Mrs. A. Michniewich

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai'prak
tikavusi
silvanijos hos- 
pitalčsc. 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 G iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 IV 22nd & So. Lcavitt Sts.

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Psllmas 85C
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roselaad 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

DR. M. HERZMAN
Iš HUSUOS

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 prietkisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligy. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10’ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo G—8 vakane. Ne« 

dėlioinis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampai 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

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

2—9 vakaro
J 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Tokio apsišvietimo, kurj Į osl°s susirinkimas. Skaitykite 
irancšinių skyriuje apie vietą 
os susirinkimų ir visi draugai, 

kurie neesate jos nariais, atei
kite ir įstokite kuopon. Atmin
kite tą teisingą musų obajsį: tik 
vienybėje galybė. Tad —- vie
nykime ir stokime prie tveria
mojo darbo — J. B. Aglinskas.

•VELTUI DUSULIUI 
(Asthma) Sergantiems 

Naujas naminis būdas, kurj kiekvie
nas guli vartoti be nesmagumų ir be 

laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime kad pą- 
bandytumėt už musų iškaščius. Nežiū
rint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, ar jis pasirodo tik 
kaipo Hay karštis ar kaipo chroniš
kas dusulys jus privalote pareikalau
ti ant išbandymo musų budo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenate, nežiū
rint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, jei
gu jus vargina dusulys mušt} būdas 
turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norimo pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus’,’ ir tt. be pa
sekmių. Mes norimo parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
' u kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

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

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

DENTISTAS
Męs savo .darbą gvarantnojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S. Kedrie Avė. Chicago, III.

Arti 88-th Street

X.

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

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

Tel. Canal 2118
Ofiso vai.) nuo 10 ryto iki 8 g 
vakare.

■ Rezidencija: 2811 W. 63 St 
Tel. Prospect 3466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

FRĖE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Rooin 133 K
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 

method to:

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki

šenini. Gvarantuojame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš 
kiėkvicname pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir *an( 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio stylinus. 
$32.50 iki $60.00.

Pamatykite musų specialias 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 vaiku siu
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau, vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serge 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON
1415 So. Halsted St.* Chicago, III,

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boel. 160
Valandos: 1 iki 3 po piety.

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

-..L---------------------- --- ------------- -- ------------------

Tel, Pulhnan 342 ir 3180.
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. ✓ Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

V i ....    /

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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Entered aa Second Claaa Matter

Naujienos eina kasdien, liskirlant 
nadeldienius. Laidiia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
fll. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomok Kainai
Chicagoje — paltu:

Metama , ,
Pusei metų _____________
Trims minesiams ...... ......

I Dviem minesiams 
/ Vienam mtaasiui

* Chicagoje — ©er nelietojesl
Viena kopija - - ------ 08
Savaitei 18
Minėsiu!  19

|8.00
$4.50

3.25

17.00
4.00

. 2.00

.1.50
- .75

Metama .................
Pusei meti .............
Trima minesiams ........ .........
Dviem mtneaiama........... .....-
Vienam mėnesiui  .......... —

Lietuvon ir kitur užsianiuaani 
iAtDlffinta)

Metama . ........... ......... ....
Pusei metų.... ................  -
Trima mėnesiams ..

Pinigui reikia siųst paita Money 
Orderiu, kartu su atsakymu.

|8.00 
_ 4.50 
- 2.25

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Aug. 26, 1920 
aa reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rolės persimainė.
Dabar jau lenkai muša ru

sus.
Nesenai rusai mušė len

kus. Išrodė, kad lenkai vi
sai pražuvę. Rusai buvo pri
ėję prie pat Varšavos sostk 
nės vartų. Lenkai šaukėsi 
viso svieto pagelbos.

O pirięš tai lenkai buvo 311 
mušę rusus, atėmę iš jų Ki
jevą ir pasirengę traukti į 
Odesą. Paskui tečiaus rusai 
atsigriebė ir ėmė vyti lenkus 
atgal. Šiandie-gi yėl lenkai 
veja rusus.

Tatai aiškiai parodo, kad 
ginklai negali išrišti ginčo 
tarpe tų dviejų tautų. Lai
kas joms butų tatai suprasti 
ir padaryti taiką.

Šitas pasakymas yrd ne
teisinga^ kadangi didžiuma 
gyventojų Vilniuje yra žy
dai, o ne lenkai. Ir Vilniaus 
žydai veikiausia geriaus no
rėtų būti po Lietuvos, negu 
po Lenkijos valdžia. Lietu
viai visuomet būdavo daug 
draugiškesni žydams, negu 
lenkai. *

Nuo to laiko, kada įvyko 
tasai pasikalbėjimas, lenkai 
buvo da labiaus sumušti ru
sų, ir jų politikoje kai kas 
gana žymiai persikeitė. At- 
žagąreivišką tautininką 
Grabskį ministerių pirminin 
ko vietoje pakeitė liaudinin
kas Witos, vlce-pirmininku 
patapo socialistas Dašyns- 
kis; bėdoje būdami, lenkai 
pripažino ir Lietuvą, norš 
sulig rubežių da nepadarė 
sutarties su ja.

Jeigu šita liberališkesnė 
lenkų politika pasilaikytų 
ilgiaus, tai jie gal pagalios 
ir sutiktų be peštynių atiduo 
ti Vilnių Lietuvai. Bet da
bar jie .vėl ėmė atsigriebti 
prieš rusus, ir galima todėl 
laukti, kad jų apetitai ims 
didėti. Iš Varšavos jau vėl 
girdėti balsai, kad lenkai ke
tiną traukti į Gardiną ir į 
Vilnių.

Kas-gi daryt Lietuvai aky 
veizdoje šito naujo pavo
jaus? Ginklu atlaikyt Vilnių 
prieš lenkus Lietuva nepa- 
jiegtų. Pasitikėt, kad talki
ninkai užtars Lietuvos rei
kalus, beveik nėra vilties; 
Amerika ir I^rancija prieši
nasi net Lietuvos nepriklau 
somybės pripažihimui.

Palieka vienintėlis kelias: 
stengties, kad Vilnius pats 
norėtų priklausyti Lietuvai. 
O..?jtQ-galima^,Atsiekti tik
tai tokia politika Lietuvoje, 
kuri parodyti^ Vilniaus žmo
nėms, jogei Lietuvos valsty
bėje jiems bus 
venti, negu po • zia.

geriaus gy- 
lenkų vald-

pilnų teisių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 i

Lenkai vis dar 
nori Vilniaus.

“Bulletin of the Russian 
Information Bureau in the 
U. S.” aprašo pasikalbėji
mą, įvykusį liepos 10 d. tar
pe Rusijos, Ukrainos ir Len 
kijos atstovų, Paryžiuje. Bol 
ševikai tuo laiku jau mušė 
lenkus, ir pastarųjų armijos 
bėgo * didelėje betvarkėje į 
savo “oičyzną”.

Lenkų atstovas minėtame 
pasikalbėjime pripažino, kad 
Lenkijos politika sulig Ru
sijos ir Ukrainos buvo ne-| 
teisinga; ypatingai didelė 
klaida buvusi remti Petliu- 
rą. Tikrai- praktiška politi
ka turėtų, girdi, būt tautinė, 
t. y. Lenkija turėtų ginti sa
vo reikalus tiktai tos terito
rijos ribose, kurioje gyvena 
lenkai. Toliaus lenkų atsto
vas tęsė:

“Žiūrint šituo žvilgs
niu, Lenkijai nebuvo pa
grindo stengties paimti 
Minską ir Baltarusiją, 
Bet kas dėl Vilniaus, tai 
Lenkija stotų už savo teL 
sės, nes didžiuma Vilniaus 
gyventojų yra lenkai”

Suteikimas
tautinėms mažumoms Lietu 
voje, laisvė ir būvio pageri
nimas darbo žmonėms i— 
žodžiu, tikra demokratija 
visose gyvenimo šakose — 
štai kas užtikrins Lietuvai 
Vilnių.

Jeigu darbo žmonėsZ Vil
niuje jaus, kad Lietuvoje jie 
gali lengviaus iškovot sau 
gerovę, negu Lenkijoje, tai 
lenkų godišiai nieko nepeš, 
nors ir ginklus turėdami. .

Reikia “skaudaus 
botago ’ ’. 

-------------

Kaip jau žinome, atėjus 
bolševikams į Vilnių. Stei
giamasis Seimas paskelbė 
karo stovį Lietuvoje. Šitam 
Seimo žingsniui pasipriešino 
tiktai socialdemokratų ^at
stovai ir vienas žydų atsto
vas; visi kiti Seimo nariai 
pritarė jam — ir krikščio
nys demokratai, ir valstie
čiai, ir liaudininkai. t

Dabar atėjo iš Lietuvos 
laikraščių, kuriuose aprašy
ta kilusieji delei to klausimo 
ginčai Seime. Iš jų mes pa
tiriame, kokiais motyvais rė 
mesi tos partijos, kurios sto
jo už karo stovio paskelbi
mą. Charakteringa tuo 
žvilgsniu ’ yra kalba p. A. 
Rimkos, kalbėjusio Seime 
liaudininkų ir valstiečių blo 
ko vardu. Jisai pareiškė, 
kad jo partija stojanti už pi-

liečiu teises ir laisvę, bet, 
girdi:

“Ganėtiną laiką (nuo 
laikinosios konstitucijos 
priėmimo) buvo ‘progos 
visiems Lietuvos pilie-, 
čiams parodyti, ar jie nori 
auklėjmosi budu prieiti 
prie Lietuvos Valstybinių 
reikalų supratimo, ar 
jiertis reika, nors ir skau
daus, botago. Laiko bu
vo ir kas gi pasirodė? Ne
žiūrint įvykių sąryšyje su 
lenkų fronto sugriuvimu) 
nežiūrint tų likučių lenkų 
ir bolševikų kariuomenių, 
kurie bastosi po * Lietuvą, 
nežiūrint plėšikų — pas
tarųjų laikų įvykiai rodo, 
kad Lietuvos piliečių dalis 
nemoka, ar nenori nei to
mis konstitucijos garanti
jomis naudotis, nei be prie 
vartos auklėtis?’ -
Toliaus kalbėtojas nuro

dė) kad tam tikri elementai 
Lietuvoje varo agitaciją 
prieš stojimą vyrų kariuo
menėn, kursto darbininkus 
prie streikų ir net kviečia 
Lietuvos žmones susidėti su 
bolševikų armija ir ginklais 
nuversti Lietuvos valdžią. 
Šitiems elementams tai esą 
ir reikia “skaudaus bota
go”.

P-as Rimka tečiaus nepa
galvoja, kodėl tie elementai 
agituoja prieš stojimą ka
riuomenėn ų’ nori valdžios 
nuvertimo. Jam rodos, kad 
visas dalykas yra “nesupra
time” arba “nenorėjime su
prasti”. Bet argi delei kai- 
kurių žmonių nesupAitimo 
ir nenoro suprasti turi būt 
suvaržytas visos šalies gy
venimas? Karo stovis juk 
yra botagas nę atskiriems 
a^mehims, o visiems pilie
čiams, nes jisai suvaržo jų 
visų teises.

Jeigu dalykas butų tiktai 
kaikurių elementų bloguose 
supratimuose ir bloguose no
ruose, tai kraštui nebūtų 
pavojaus delei jų agitacijos, 
kadangi minios neklausytų 
jų. O jeigu yra baimės, kad 
minios pritars jų kursty
mams, tai reiškia, yra nujau 
čiama, kad minios turi pa
mato tikėt agitatorių žo
džiais. “Botagas”-gi ne tik
tai nenuramins tų minių, o 
kaip tik priešingai — da la
biaus sukeli jas prieš val
džią ir pastūmės į tą kelią, į 
kurį stengiasi įtraukti jas 
agitatoriai. Bent tiek su
prasti, rodos, galėtų ir p. 
Rimka.
' Bėt kur tia tau vargins 
save tokiais galvojimais žmo 
nės, kūrie turi galią savo 
rankose! Karinėmis prie
monėmis daryt tvarką yra 
daug lengviaus: pastatant 
šaudomą mašiną, pykšt — ir 
tvarka yra. Taip šiandie 
dah) bolševikiškoji rusų vaL, 
džia, taip daro Eberto val
džia Vokietijoje, ir lygiai 
taip pat daro ir liaudininkų 
ir klerikalų valdžia Lietu
voje.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., Aug. 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Del Anglijos politikos 
Pabaltėj.

New Yorko J'imes korbspon- 
dentas Londone ntšo savo laik
raščiui:

Vietos sferas, gerai žinančios
Anglijos valdžios politiką, labai' 
nustebintos tuo,'kad, pasak ži-Į
nių iš Amerikos, Washingtonė 
esą manoma, jogei Anglija no
rinti “suskąldyti Rusiją”.

Tiesa, Anglija, pripažino de 
f acto įsikūrusias Estų, Latvių ir 
Lietuvos valdžias, bet tai pada
ryta atsižvelgiant į tikrąją da
lykų padėtį ir negalima imti ta
tai kaipo tam tikrą Anglijos nu
sistatymą Rusijos likimo’ klau
simu. šitas de facto pripažini
mas trijų Pabaltos respublikų 
valdžių buvo fak-tiuai padarytas 
tik po to, kai Lietuva, Latviai, 
ir Estai visuotinu žmonių balsa
vimu rcguleriai sušaukė savo 
konstituantas (steigianiuosius 
seimus) ir įsteigė savo valdžias, 
kurios ir veikia pildai taip, kaip 
joms veikt pridera. Jos daro 
tvarką, veda karą, daro sutar
tis, ir todėl tų valdžių pripažini
mas yra niekas daugiau, kaip 
pripažinimas įvykusioje fakto.

Re to, čia manoma, kad tiek 
istoriniu, tik etnografiniu žvilgs 
niu tos tautos turi lygiai tokios 
)at teisės reikalauti sau nepri
klausomybes, kaip kad Lenkai 
ir Suomiai. Estai yra dagi ar
timi Suomių giminaičiai, ir vi-

įgabenamomis svetur, ir dėl vi
sa to jiems bus naudingiau pa
naujinti politinius ryšius su Ru
sais.

Visai nepamatuotomis laiko 
čia ir tas kalbas, kad buk An
glija savo politikoj su I^ietuva, 
Latvija ir Estija vaduojantis! 
savo prekybiniais išrokavimais. 
Anglija turėjus savo politiką su 

i Pabaltes kraštais taikyti su vi- 
I sa eile nepaprastai sunkių ir ne-, 
aiškių imli tarinių ir politinių 
krizių, ir neturėjus laiko preky
bos macchiavellizmanis. Fak
tas esąs, kad Paba'ltes kraštai 
esą atdaryti visoms kitoms vals
tybėms pirkliauti. Ten esą An
glijos pirklių, bet taipjau yra 
ir* amerikiečių ir vokiečių. Kon
kurencija tarp jų einanti, bet 
nėra nė vienos valstybės, kuri 
butų ten labiau favorizuojama, 
o kitos trukdomos.

v

tOMtu« prieš esamąjį blogą. Tukt Idntiko dalis, vadinama Sergaso 
tančiai, Šimtai tūkstančių darbi
ninkų rinkosi į sueigų vietas ir 
mažomis gatvėmis protestuoda
mi prieš gyvenimo brangumą ir 
atatinkamųjų valdininkų sava
valy Socialistai, profesinės dar 
bininkų sąjungos, kooperatyvai 
ir komunistai — visi pažymėjo 
liepos 31 ir savo* milžinišku skyi 
čiumi bei rezoliucijomis de
monstravo ' viešpataujamai kle- 
sai savo solidarumą.

Jaures buvo naujojo pasaulio 
pionierius. Jo mirtis Franci- 
jos darbininkus dar stipriau su 
vienijo kovai prieš senojo pa
saulio palaikus.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

os kalbą, savo papročius ir sa
vo kultūrą, nežiūrint kad nėr 
šimtmečius vieni jų kentėjo vo
kiečių kryžeivių jungą, antri 
Lenkų, treti Švedų, kol Petras

JUNGTINĖSE VALSTIJOSE. 
Tai — ‘darbininkų naudai”. 

[Fcderuotoji Presą].
New York. — Visi stambes

nieji šios šalies pramonininkai, 
tie, kur žėrimi naujų milionų 
iš padidėjusio darbininkų darbo 
našumo, tariasi kokių įmonių 
panaudojus, kad šito našumo 
turėjus dar daugiau. Tuo tiks
lų tariamasi išleisti kelia tą mi
lionų dolerių, “kad pakėlus abel 
ną darbininkų ašvietos laipsnį”.

Nors patįs samdytojai1 aiškiai 
nepasisako, butent: kuriuo tiks
lu jie stengiasi pakelti tą “abel- 
ną| darbininko apsviltos laips
nį”, bet tą galima išskaityti kad 
ir tąrp eilučių. Tai! daroma, 
kad' įskiepijus darbininko są- 
monėn gilaus nuolankumo sa
vo samdytojams ir išlavinus 
juos taip, kad darbo metu jie 
sutvertų kuodaugiau viršvertės.

Šitų labdarių pryšaky stovi 
Jungtinių Valstijų plieno Irus
ias, American Telephone and 
Telegraph kompanija ir Inter
national Harvcstcr kompanija.

DANIJA.
Internacionalis rubsiuvių 

kongresas.
[Fcderuotoji Presą], 

Kopenhagen. — Rugpiučio 15 
dieną čia prasidėjo internacio
nalis rubsiuvių kongresas. At
stovų prisiųsta iš vienuolikos 
valstybių. Tariamasi dėl įkūri
mo in temdei onalės rubsiuvių 
unijos. Jungtinių Valstijų rub- 
siuviai atstovaujama Internatio 
nal Ladies Garment Workers ir 
Airtalgamated Clothing Wor- 
kers unijų. Jodvi yra pasiun
tusias tris savo įgaliotinius, jų 
tarpe Int. Ladies Garnį, unijos 
laikraščio Advance redaktorių, 
Joseph Schlorsberg.

jūrėmis (tai augmenimis užklo
ta jo dalis). Taipgi-grynai mė
lynos spalvos yra Gibraltaro jū
rių siauruma — perėjimas iš At- 
lantiko į Tarpžcmines jūres. 
Nors keleiviai taip užgiria Tarp 
žeminių jūrių mėlynumą, bet 
ištikro didesnėj dalyj jos yra ža
lios, o ne mėlynos. Raudono
sios jūrės ištikro yra ne rau
donos, bet, kaip ir kitos jūrės, 
jos yra, gilesnėse vietose žalsvai 
mejynos, o prie krantų ir pieti
nėj dalyj visai žalios. Žalios 
spalvos išrodo kaikurie kalnų 
ežerai, mėlynos gi spalvos yra 
kalnų ežeras Garda ir Genevos 
ežeras. Paprastai vandenų spal
va ant žemės yra arba mėlyna 
arba žalia, kitokių yra mažai. 
Vandenys ne mėlynos ir ne ža
lios spalvos yra išėmimai ir pa
eina nuo mineralinių priemaišų 
vandenyj. Spalva vandenų pa
eina ir nuo metų dalių. Pabai
goj žiemos, pavyzdžiui kovo 
mėnesio pabaigoj veik visi van
denys esti mėlynesnės negu ki
tokių spalvų. Bet mėlyna ir ža 
lia jūrių spalvos yra, galima 
sakyti, naturališkos; kitokių 
spalvų pasitaiko retai.

—L. šernas.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

fiel
jcfs Jų pelnai.

[Federeotoji Presą].
New York.;—-Bethlehėm Steel 

korporacija dėl blogų laikų ne
siskundžia. Už pastarąjį pus
metį'jos dalininkų Šerai1 pašoko 
25—-30'dol. arba 10 dol. daugiau 
nei praeitais metais.

Tusų imperijon.

Savo troškimą gyventi sava
rankiu gyvenimu jos apreiškė 
dar pirm didžiojo karo. Jos 
rinko savo atstovus į Rusų vals
tybės Durną 1905 metais ir vė- 
iau, ir tik tokius atstovus, ku

rie ddve žmonėms prižadų, kad 
ie stertgsis Durnoj kovoti 

savivaldybes arba autonoi
savo kraštui; o 1917 m. revoliu
cijai įvykus, Kcrenskis buvo pa
sirengęs duoti Estams autono- 
niją, ir jau buvo vedamos dėl 

to derybos; bet čia jis puolė. 
Jetuva ir Latviai buvo tuomet 
vokiečių okupuoti; vokiečiai 
stengėsi tuodu 'kraštu laimėti 
sau, leisdami dėl akių sušaukti 
neva steigiamuosius susirinki
mus ir įsteigti vokiečiams pa- 
ankias vietų valdžius. Ret po to 
Įiasigirdo ir iikrasai žmonių bal; 
sas. Paskelbta visuotini rinki- įleisti Vengrų reakcininkų Vai
nai, išrinkta visuotiniu žmonių i džios atsovai, kurie jafi yra ke- 
jalsavimu atstovai į steigianuio ly į Jungtines Valstijas. Be to, 

raginama visus šio miesto dar
bininkus, kad jie atsisakytų pri
imti ir dirbti prie prekių, ku
rios skiriamos siuntimui Vengri 
jon.

Prieš baltuosius terroristus.
[Fcderuotoji Presai.

Milwaukee. — Federated 
T radęs Council’o susirinkime an 
dais priinta rezoliucija, reika
laujanti, kad čion šalin vėlintų

sius seimus, ir dabartiniosios 
valdžios parodė, kad jos yra 
griežtai nusistačiusios kaip 
iries bolševikus, taip ir prieš 

Vokiečius.,
Jos, tečiaus, kurį laiką turėjo 

dar laukti, kol jas Anglija pri- 
>ažins. Mat laiku, kuomet jos 
turėsi, Santarvė žiurėjo į Kol- 
čaką kaipo į laikinąjį Rusijos 
gelbėtojį, gi jis, kaipo senojo 
režidio reprezentantas, buvo 
priešingas tą kraštų atskyrimui 
jiąo Rusijos imperijos. Na, o’ 
Anglijos vlcšptataujafitieji ele
mentai nenorėjo eit prieš jo no- Bastilės.

FĘANCIJA.
[Fcderuotoji Presą].

Franci'jos, darbininkų solidaru
mas. x

Paryžius. —'šiais metais, lie
pos mėųesyj, Francijoj pežymė- 
ta dvi šventi. Pirmoji pažymė
ta liepos 14 d. antra — 31. Pir
moji — pažymėjimas paėmimo 

Frpncijos darbininkai

True translation filed with Ae-post- 
master at Chicago, III., Aug. 26, 1920 
m respėred by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA.♦ /Įtaria darbininkų laikraštį.
[Fcderuotoji Presą].

Londonas. — Darbininkų dien 
rastis, Daily Herald, reikalauja, 
kad karo partijos nariai, paskiri 
dusieji tariamuosius bevielius 
pranešimus, 'rodančius, jogei 
tarp to laikraščio ię sovie
tų Rusijos esama finansinių ry
šių, priparodytų šitų įtarimų 
tikrumą. Laikraščio redakto
rius, George Lansbury, pasiūlė, 
k'ad visi reikiami įgaliotieji as
mens bus prileidžiami peržiurę 
t i tuos šaltinius, iš kur palaiko
ma laikraštis. Laikrašty tik-ką 
išspausdinta pilnas-j© dalininkų 
surašąs, ir taipjau nurodyta iš 
k(ir šiemet jisai yrti gavęs laik
raštines popieros. Tuo sumuš
ta tasai kaltinimas, buk kovo 
mėnesy laikraštis gavęs spaus
dinamosios popieros — nuo bol
ševikų.

‘‘Niekada Herald nėra gavęs 
— nė tiesioginiu nė netiesiogi
niu bildu — nė vieno skatiko ir 
nė .vienos uncijos popieros iš 
Rusų” s— pareiškia Lansbury. 
“Paskutinysai neišmintingumo 
bandymas dabartiniuose įtari
muose yra nurodymas, kad He
roldas liepos mėnesy prašęs Lit 
vinovo 1000 svarų sterlingų, nu 
rodymu, 1^1 esą didelio reika
lo. Tikrenybėj, -mes tik-ką bu
vome gavę 38,000 svarų sterlin
gų nuo Anglijos angliakasių.

Lansbury be pasigailėjimo 
pernagrinėj šituos oficialioms 
kaltinimus, išparodydamas, kad 
jie yra gryna klasta.

Iš įvairių Sričių

Lietuvos I/aisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 
ir išsivadavimh.

Aukos reikia siųsti Fondo ka- 
sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 ,S.*Halsted St., Chicago, III.

Paaukojimai.
’. Žėkas, Hudson, S. D. $1.75 
J. Gražulis, W. Frankfort 1.00 
Skelbia ......... ;......... 815.38

Viso $818.13

Draugai ir drauges, neužmir 
skite Lietuvos Laisvės Fondo. 
Remiate jį — remkite Lietuvos 
darbininkų kovą už laisvę, už 
geresne ateitį. Tmekite visa
dos talki omenyj. Dabar, vasa 
ros metu, jus rengiate pramo
gų ant šviežio oro —• turite pik
nikus, išvažiavimus: paagituoki 
te, parinkite prie kiekvienos 
progos aukų Lietuvos Laisvės 
Fondui. Jums čia doleris kitas 
— mažmož s, bet jMisiųstaS Lie
tuvon Socialdemokratų Parti

jai, kuri vadovauja’ Lietuvos 
darbininkų judėjimui, nuveiks

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro L 
visokius dokumentus ir popieros t

Namų Ofisas:

3323 S. Htlsted St
Ant trečių lubų

Tek Drover 1310

Bijojo pasivėlinti — patiko 
mirtį.

Vakair ponia Ahna Morrison, 
gyvenanti Oak Parke, bijodama 
pasivėlinti į darbą, bėgo sker
sai bėgių Soo Line geležinkelio, 
kad suskubus paimti atvažiuo
jantį elevatorių. Traukinys 
perbloškė ją ir užmuša Morri
son buvo 40 metų amžiaus ir 
dirbo tūlai firmai už sekreto-
rę. 1 ' fe

Kartu gi dalykų žinovai Lon- vo: “tai jų švente”. Kapitalisti- 
done anaiptol nemano, kad bu- nė spauda, atsimokėdama dar- 
vimąs šitų Pabaltes valdžių bu- bininkams, antrąjį pažymėjimą 
tinai turėtų reikšti Rusijos su
skaldymą. Jie yra tos nuomonės, 
kad kaip lik Rusijos v- 
je nurims ir tvarka vėl įsikurs, 
Ličtuva^ Latviai ir Estąi patys 
panorės atnaujinti su ja savo ry
šius. Jie, gal būt, norės palai
kyti šiokią tokią savo šalių sa- 
varankybę vietos valdyiųos rei
kalais, bet jie mielai sutiks į- 
eiti fedcracijon su Rusija.

Patys prekybiniai reikalai 
vers juos tatai daryti. Nė vie
nas tų trijų Pabaltes kraštų ne
turi svarbios savo produkcijos, 
tat visi jie turi priklausyt nuo 
tranzito prekybos su Rusija. Tu
rėdami gerų portų Pabaltijoj, 
tie kraštai galės lobti prekėmis 
einančiomis j Rusiją ir iŠ jos išsiveržė galingasai minių pro-

visai ignoravo. Ir ji turėjo 
jjihtos priežasties.’ Tai mat bu- 

ąjstybė- yo pažymėjimas šeštų metinių 
sukaktuvių nuo užmušimo vie
no mylimiausio ir gabiausio 
Franci jos darbininkų darbuoto
jo, Jean Jautės.

Bet milžiniškas įskirlumas 
tarp tų (Ivie.yų pažymėjimų! 
Blyškiame keturioliktosios pa- w • V •

lalrstinčs spaudos frazių, — nie
ko daugiau, šiemet tasai pažy
mėjimas buvo daug menkesnis 
nei kitais metais. Minios, nu
vargintos didžiojo karo, nedaug 
tekreipė jin domės.

Visai kitaip pažynlėt^ liepos

Jūrių spalva. Jūrių ir ežerų 
vanduo turi kartais labai gražias 
spalvas. Ret los gražios spalvos 
dažnai paeina nuo oro ir šviesbs, 
su dažais jos nieko bendra ne
turi; persimainius orui, -ir tos 
jūrių ir dūdelių vandenų spal
vos taipjau persimaino. Bet jū
res turi ir visada vienokią spal
vą, visada Vienokį šviesos atmu
šimą, nors pats jūrių vanduo 
yra bespalvis. Okeanai ir dide
li vandenys visur turi dažniau
siai mėlyną spalvą, o ženklhs 
kelio jūrėse praėjusio laivo vi-, 
su r yra šviesiai mėlynos arba 
ultramarino spalvos. Spalva 
okeanų veik visur yra tamsiai 
mėlyna, kuomet prie krantų ji 
yra šiaųęipės jūres turi 
mėlyną spalvą, kuomet Balto
sios jūrės turi žalią, vielomis 
šviesesnę, o vietomis tamsesne; 
sulyg gi savo, vardo, baltos, spal
vos ji niekur neturi; vien laike 
didesnių vėjų jos putos, kaip vi' 
sų vandenų, yra baltos. Gra-

Mieato Ofisas f | 

127 N. Dearborn » ; 
HUUCnity 2Wt.

Tsl. Central 4411

-"y-... ...i.—. ........ .. ..................................................... ......

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

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

Telephone Central 3862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North VVestern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

Telephone Boulevard 611

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Buropean American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.

c

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS.
įuo 10 iki 8 vai. vaka- 
iiomis pagal sutarimo, 
alsted St., Chicago, III.

Valandos: 
re. Nec 
3261 So.

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 SU Chicago.'
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Lietuviu Rateliuose
\ Klerikalų iltys.
Rugpjūčio 19 dieną vietos lie- > 

tuvių bažnytinėj svetainėj buvo | 
surengta Lietuvos Misijai pra
kalbos. Kalbėjo p. Vileišis. 
Žmonių buvo nedaug. Gal tai 
dėlto, kad niekur nebuvo gar
sinta. todėl visi tie, kur nesilan
ko į bažnyčią, apie jas nežinojo. 
To neveizint, bonų parduota už 
750 dolerių,

šiose prakalbose tečiaus išėjo 
aikštėn musų klerikalų “pagei
davimai”. Pasirodo, kad kle
rikalai labai įnirtę ant p. Vilei
šio — ir čiajau stengėsi paro- 1 
dyt savo iltis. Tatai jie išro
dė bute"t tuo, kad viduryj pra
kalbos prinešė p. Vilr'Mui pluoš
tą popierų. Tai buvo klausimai 
p. Vileišiui. Paimdamas iš pri- 
nešusio popieras p. Vileišis *at- 
khuisė: “kas čia?” Iš publikos 
tuoj tdsiliepė: “klausimai, klau
simai!” P-as Vileišis truputį 
nustebo {gal pamanydamas, 
kad bažnytinėj svetainėj susi
rinko daug bolševikų), bet pra-

skaičiusieji įvairių “gudrybių” 
dievo “mokslų” profesoriaus, 
kunigo Bučio, redaguojamame 
Drauge. Perskaito vieną, antrą, 
trečią — vis taf pats. Daugiau 
nebeskaitė pažymėdamas, kad 
“čia vis tos pačios baikos”, pa
imtos ' iš Chicagos klerikalų 
Draugo. Visus juos minėti nė
ra reikalo: tūli tų klausimų bu 
vo perdaug vaikiški. Bet visi jie 
turėjo vieną ir tą patį tikslų — 
Įgilti p. Vileišiui. Girdi, Vilei
šis “labai prielankus bolševi
kams ir laisvamaniams, o ka
talikams labai priešingas.” Mat, 
jis griaunąs klerikalų tautos fon 
dą ir, kas blogiausia, Lietuvos 
Šelpimo Fondui pripažįsta tokią 
jau tejsę veikti kaip ir visiems 

i kitiems. Be to, kaip jisai drį; 
sęs priimti “liberalų laisvama
nių” varpą?

į visa tai p. Vileišis davė tin
kamą atsakymą, iš kurio galėjo 
pasimokinti ir patįs tų naivių 
klausimų davėjai. Bet ar kleri
kalai tuo pasimokius - abejo
tina.

Pabaigoj vietos kunigas Vai
čiūnas “padėkojo” p. Vileišiui 
“už suteiktas informacijas”. ’ 
Bet neiškentė neparodys tikrojo 
savo tikslo. Tas tikslas buvo

bari jie turi progos pamatyti 
kas jie per paukščiai.

—Teisingas.
Y ~~_________ Z_______

BRIGHTON PARK

ne^kurį jist nesenai buvo parda
vęs Frank Bonetti, 1501 W. 
18-to plaso. Sako, kad liula su
sivaidijo su Tony Masconi, sa
vininku saldino, ant Garibaldi 
ir Polk gatvių, už ką ir tapo 
nušautu. Masconi, šovikas, ir 
jo draugas Joseph La Salve pa
bėgo. Policijai daro tyrinėjimus 
ir mano, kad žmogžudystes 
priežastis buvo girtokliavimas. 
Sąryšyj su tuo saliuno savinin
kas, banrtend^ris ir kelios ypa- 
tos areštuota.

Susirinki-

d«jus skaityti juos nusišypsojo. t()1.s; dar labiuu susti inti sn. 
Pasirodė, kad š( kartę bolšcvi-1 k|erikališkus sekEjus. fikrai 
kus pavada>-o klerikalai, pnsi-. kunigi4ka kalba jis pasak5 sc. 
!■«■■■■■■■■■■■■■■■■■ Į kainų pamokslėlį, būtent: kad 

Te!. Yards 6492 j p. Vileišis ateity ncbedaryfų Ay||ČCfĮ^A taip — “nepriimtų jokių skam- RnUuLfilvn !baly (!) nuog liberaly-laisvama A. SHUSHO niy”. Tai esąs “rėmimas parti- 
Turiii patyrimą 

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

Iki šiol daugelis netikėjo, kad 
musų klerikalai pirm visa sta

rto savo partijos interesus ir tos 
partijos lyderių ambicijas — 
klerikaJiškas iltis ir ragus. Da-

Susipažinkite su musų

I Ik\\K.\
PRADĖKITE TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ

DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI JUOS J

Depositors 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. \
Musų banke galite pripildyti aplikacijas pasportams

, važiuot į Lietuvą.
Dabar galite važiuot į Lietuvą tiesiog per Liepoją.
Ateikit arba rašykit į mus, o męs Jums patarnausime 

geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP

. $6,000,000.00.
Ateikite ir susipažinkite su

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

;--------------- - ---- ------ ■ -------- ------------------------------ «---- r-- 1 n

Ir mes pradedame veikti.
Smagu pažymėti, kad galų 

gale ir vietos lietuviai pradeda 
veikti. Nuo to laiko, kada vi
sose lictuviijį kolonijose ėmč 
drumst vandenį taip vadinamie
ji “komunistai”, jiems pasisekė 
atsiekti savo tikslo ir Brighton 
Parke. Besivaduodami tik upu 
tie žmonės nieko daugiau ir 
nebedarė, kaip tik lauke kada 
čia grius “ši supuvusi tvarka.” 
Ta laukimo apatija jie buvo 
užkretę ir veiklesniuosius brai- 
tonparkiečius — vienus niekin
dami, o kitiems “įkvėpdami” 
savo nesužinų laukimą.

Bet yra sakoma, kad “nieko 
nėr amžino”. Taip ir pas mus. 
Mes irgi baigiame pergyventi tą 
apatijų, štai rugp. 20 d. įvyko 
Keistučio Kliubo dramos sky
riaus susirinkimas.
inc dalyvavo ytin akaitlingaą 
būrelis kliubieČių. Kaip vienu 
balsu nutaria panaujinti darbą, 
ifurs tūlą laiką lygir

Nutarta, 
veiktų

po glo- 
Kliubo. 

Skyrius žada patarnauti ir ki
toms draugijoms, kurios neturi 
savo lošejų-mylėtojų.

Pirmų savo vakarą dramos 
skyrius duos spalių 16 dieną C. 
S. P. S. svetainėj prie 18-tos-gat- 
vęs.

Taigi visa tai rodo, kad neuž- 
ilgio vielos kolęnija ir vėl galės 
stoti greta kitų kolonijų lietu
viams — kaip kad bu^p> metai- 
kiti atgal. Tai yra smagu, sma
gu, kad darbininkai vistiek ne
sidavė save dumti amžinai. Jie 
mato, kad jų išganymas yra ne 
laukime, o stiprume ir sutarti
name veikime. Kitaip se 

—darbininkų organizacijų 
kime..— Plotnikas.

užmirštas.
dramos skvrius 
vistoviai, 
ba (?)

tik būt
Keistučio
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SURADO UŽ $200,000 
DEGTINĖS.

11 žmonių areštuota.
Vakar prohibieijos agentai 

turėjo* nepaprasto laimikio. 
Jie, kaip žinodami, atlankė ant 
Taylor ir Canal gatvių “yardą” 
ir tayoriniame vagone atrado 
1,500 baksų dektinės, 1 už

11 žmonių areštuota.
Areštuotieji atiduota komi- 

sionieriui Mason ir vėliau at
vesta prieš prisaikintuosius tei
sėjus pasiaiškinti. Jie visi padė
ti po,$15,000 kaucijos.

Pavogę medinį alkoholį.
Nežinia kas pavogė 12 bačkų 

medinio alkoholio iš Kenart 
Synthetic Produktų kompani
jos, 1,1811 W. 11-tos gatvės. Ka
pitonas Hubert Ha\vard, probi? 
bicijorf direktorius, vakar iš J 
siuntinėjo persergėjimus nu
žiūrimiems degtinės pirkliams 
ir .gėrikams, kad jie butu “on
lookout.”

jo vieton degtines ar grudų al
koholio, parodys mums kas tą 
“štopą” pavogė ir kur jis ran
dasi — taip pareiškė kapitanoe

Nušavė buvusį saliunčiką.
Vnkhr rytą Michael liula, 

1536 W. 18-to pleiso, buvęs sa- 
liunčikas, tapo nušautas saliu-

ITERNAT1ONAL CARTOON

Nusižudė mergina — sako 
meilė. •

Waeitam panedėly, 
Gcorgelta Prochavka, gyvenan
ti 921 Leland gatves, užsidarė 
sava kianibaryj, atsisuko gazų 
ir nusinuodino. Policija sako, 
kad saužydystes priežastis bu
vus meilė.

Trįs metai atgal ji atkelia
vus Chicagon iš savo namų'Nc- 
Ilisville, Wis. Čia ji gavus ge
rą darbą. Policija sako, kąd ji 
vėliau susipažino su Edmund 
R. Reid, Hiprland Parko vago
nų sujungėju ir įsimylėjusi į. jį. 
Už kiek laiko Reid apsivedė su 
kita mergina. Prochavka nese
nai apie sužinojus.

pantie

ApiĮplėšė Expreso konmpaniją.
Vakar trįs plėšikai įėjo Ame

rican Bailyway Express kompa
nijos raštinen, A<)7 S. Westcrn 
gatves ir paėmę bačką degtinės 
ir tris cxpreso pakinklis, vertės 
$3,000 pabėgo.

Carmichael, kompanijas a- 
gentas, buvo vienas raštinėj, 
kuomet trįs vyrai atvažiavo 
automobiliu. Jie įėjo raštinen ir 
paklausė kiek kainuoja pasiųs
ti pakinką New Yorkan. Agen
tui nusisukus pažiūrėti 
gas kainą, jie išsitraukė 
veri u s iv paliepė jam 
rankas.

Plėšikai, nupiaustę 
čius nuo kelių pakinky, 
ągento rankas ir kojas
dirbę kumštį užkimšo jam.bur
ną Ta i j) jį siirinštą jie nunešė 
Už bagažų krovos ir primetė.

Tuomet plėšikai paėmė bač
ka degtinės ir tris siuntinius, 
kuriuose, sako, buvo drabužiai, 
įsidėjo į automobilių ir nuva
žiavo. Už pusės valandos agen-«$įftĮ’8o. Haisted Št. 
tas piasiliuosavo ir pranešė po-

Roseland. — Aušrą palaikančių 
draugijų išvažiavimas bus nedėlioj, 
29 rugpiučio, kaip 11 vai. ryto į Wa- 
shington Heights mišką. Kurie esa
te paėmę serijas, meldžiu kad sugrą
žytume! Komisijai ketverge, pėtny- 
čioj ar subatoj.x— nuo 7 ikj 9 vai. va
kare Aušros kambariuose, 10900 Mi- 
chigan A.yc. — Komitetas.

Cicero — Vyrų ir Moterų Apšvies
tos Draugystės' susirinkimas įvyks 
rugp. 29 d., kaip 2 vai. po pietų, J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th Avė. 
Meldžiamieji draugai ir drauges, su
sirinkite visi laiku, yra svarbių reika
lų. Tik nepamirškite!

— A. Liutkus, sekr.

į kny- 
rcvol- 
i Skelti

už ra i š- 
surišo 
ir pa-

Pasiskubinkit nusipirkti 
dantis.

Visi tie, kurie netekot danty 
ir j y vieton norit įsidėti nau
jus, pasiskubink i t.. Už trijų 
savaičių gali būti per vėlu. Va
kar vakare Dentisterijos Me
chanikų Unija, skaičiuje 2(X) 
nariu, laikė susirinkimų Fra- 
ternity svetainėj, 19 W. Adams

FederalSs Agentūrų Kompanijos 
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 

ŠIANDIE, AUG. 26, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsiėmus bu paeiunth 
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 30 nuošimtis 
daugiau. Pinigai aplaikyti per 
laiškus liekasi pasiųsti į Europą 

' tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam i visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERALft AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, ChĮcago.
E* D. L. D. persiorganizavusių kuo 

pų Chicagoje rengiamas išvažiavimas 
į Jefferson miškus, įvyks nedėlioję 
29 U. Augusto. Dalyvauja Šių apie- 
linkių kuopos: Bridgepoito, Brigh
ton Parko,_ VVestsidės, Noilheidės ir 
Cicero žadėjo būti. Bus geras pro
gramas, susidės iš dainų, prakalbų ir 
visokių žaismių. Visus kviečiame 
sakitlingai dalyvauti. Rengėjai.

ChicAgos Soc. Vyrų ChoraBUr Pir-' 
myn Choras rengia išvažiavimai Jef
ferson girias nedėlioję, rugpiučio 29. 
Draugai ir draugės visi kviečami at
silankyti. — Komitetas. I

Bridgeporto Lietuvių Valgyklos su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 
-^7 d., 7:30 vai. vak. Aušros svet.,

Malonėkit bū
tinai pribūti ant susirinkimo, nes yra 
labai svarbus reikalas. Valdyba. J

L. S. S. VIII Rajono draugiškas iš
važiavimas į Jefferson girias įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 29. “_______L_
puikus programas ir šiaip įvairių ( 
žaismių, 
ti.

Pavogė lietuvio automobilių.
Naktį, iš utarninko į ketver

gę, nežinomi piktadariai pavo
gė p. S. Dijoko automobilių iš 
garažo 2020 S. Union avė. Au-

Bus suruošta

’<i

ANANAS ZLABIS
Likosi traukinio užmušta ant 

Beit trekių, Pcnnsylvanijos lini
jos. Utaminke, 24 d. rugpjū
čio (August), 1920, 5:45 vai. 
vakare. Buvo 10 m. senumo. 
Paliko tėvus, du broliu ir vieną 
seserj- laidotuvės bus suba- 
toj, 28 d. rugpiučio, Aug., 2 
vai., po pietų iš namų 4036 So. 
Rockwell St., į Tautines kapi
nes.

Giminės, pažjstami ir drau
gai, malonėkt dalyvauti laidotu
vėse.

Lieka nuliude 
TĖVAI

BROLIAI IR
SESUO.

Visus kviečiame atsilanky- 
— Apšrietos Komisija.

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jefferson miškus įvyks, 

. ....... . nedėlioję rugpiučio 29. Bus suruoš- liško Kliubo nariams praneša-
tomoblho laisnio numeris esąs ta geras programas. Bus prakalbų, . , . . ,. _ ,

dainų ir visokių žaismių. Kviečiamo/ me« kad del vedimo geresnes tos 
visus chicagiečius dalyvaut tame iš- organizacijos tvarkos, 26 d. Lio 
važiavlme. Rengimo Komisija.

Vaikų draugijėles “Bijūnėlio”
dėlioj, ruprpiučio 29. 
tinis išvažiavimas.
atsilankyti.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Lietuvių Dainininkų Muzika-

358575, o inžino — 69717.

r jie ir nutars paskelbti »os Junction
■ i v » J »vJ x t 'A z. I L duose.laboratorijų darbininkų streiką 

K3 rugsėjo, jei samdytojai ne
pripažins jų organizacijos.

Swifto sūnūs pateko belangėm
Vakar Wilniette policija a- 

reštavo Will:ain Swift, sūnų 
skerdyklų milionieriaus. Polici
ja sako, kad jis bevažinėdamas 
savo automobiliu smarkiai už
gavo kitą automobilių ir pa
sekmė. to — dvi moteri sunkiai 
sužeidė.

Dvidešimt penkių metų am-

jas buvo įtrauktas į policijos 
rekordus 'ir apkaltintas už va
žinėjimosi automobiliu kuomet 
girtu.jdis miegojo Wilmelte po
licijos' stoties belangėj, kol jo 
tėvas, Louis F. S\vii’t, atvažiavo 
iš savo namų jį paliuosuOti. Bil- 
ly tapo paleistas uždėjus $2,000 
bondsą.

už to- 
W. F. 
blvd.,

Ar daug turite 1913 m. 
“niekelių?”

“1913 metų niekelis be buivo
lo galvos, šiandie yra 
$600. Tiek vakar pasiūlė 
k į “niekelį man,” tarė 
Dunliam, 721 Oaklcy
Amerikos Numizmatiškos aso
ciacijos susirinkime, Sherman’o 
viešbulyj.

Taip, jei kur ištrauksit lokių 
niekelių, neatiduokit jų gatve- 
kario konduktoriams, bet pasi- 
laikykit. Jis yra vertas $600.

Nužudė barzdaskutį.
Williatji Rainey, nigeris bar

zduok utis, buvo atrastas negyvu 
savo barzdaskutykloj, 4026 S. 
Statė gatvės. Jo galva buvo su- 
dauyžta su kirveliu. Taipgi pa
sigendama už $2,000 deimantų. 
Policija dabar 
džio porterio, 
nuo

. TT-* lt .-A lOTul LMt'
■ I.'. -: L |. J'JMPF U (MO

. • 'J fvVD T(-|eY į---- ---- ------
EAT HIM upi|------ rJ

------------ . CEKTMNI y

ar j ieško juodvei- 
>, kuris prapuolė 
utarninko.

UOhiS, T HAT H Ap 
B t E-N TA M C P.’

Traukinys užmušo vaiką.
Palšy Zlabis, 11 metų am

žiaus yaikčzas, 4036 S. Rock- 
well gatvės, tapo suvažinėtas 
traukinio bežaidant jam Cliica- 

yar-

Automobilius užmušo vaiką.
Vakar sunkus Aurmour & 

ko. trokas užmušo Frank Ma
zurka, 4melų amžiaus, 
Throop gal. Truku
George Harvey, 4400 S. Union 
gal. Mačiusieji sako, kad vaikas 
bėgu truko prieky j

pos per susirinkimą buvo nutar-
K . ... . iš- ta, kad kiekvienas narys, prigu-

važiavi>na3 į Jofterson girta tn» ne- • lintig j L p M R turj
Visus kviečiUmo 

. — Rengėjai.

..L. S. S’. 174 kuopa i/figia vakarą 
sausio 9 d., 1921 m., C. *3. P. S. svet. 
1120 W. 18 St. Tad progresiviškų 
draugijų bei kuopų meldžiam nerengt 
jokių iškilmių, kad neužkenktume 
vieni kitiems. — Kuopa.

North Sijos Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų mėnesinis susirin- 

2;>30 į kimus įvyks ketverge, rugpiučio 26, 
vn / in v n 7:30 vai. vakare Viešo Knygyno sve- 

; tainėje, 1822 Wabansia Avė. Visi 
delegatai malonėkite atsilankyti lai
ku, nes yra svarbių reikalų.

Frank Prusls, sekr.

Pavogė už $18,000 deimantų.
Samuet Schwarįz, Ląząrus & 

VVIil, Chicagos brangakmeny! 
keliaujantis pardavėjas, vakar 
užsimanė Detroite papietauti. 
Sugrįžęs prie savo automobi- 
liaus, jis pasigedo 28 dėžių, ku
riose buvo už $18,000 deiman
tinių. žiedų.
gJįJJ.ĮJĮl-L1-- i į . wMi>iWiWTaii

-OUND at LAŠT!
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Pranešimai
Chicagos Liet. Vyrų Choras rengia 

vakarą gruodžio 12 d., C. S. P. S. 
svet., 1120 W. 18 St. Bus statomas 
naujas veikalas" “Darbininkų Liki
mas”, tad prašome, progresyvių drau
gijų tą dieną nerengti, kad nepa
kenkus šiam vakarui.

—- C. L. V. Choras.

L. S. S’. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, nlgp. 26 d., 8 v. 
v., Fellowship House, 831 W. 33 PI. 
Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti ,nes yra referėndumas ir kiti 
svarbus reikalai. Pritariantis socia
listams kviečiami prisidėti.

— Org. A. F. Kazlauskas.
1^—............ ■ ■ — ■..■I— ■■■............. —
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Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

gristuoti savo antrašą, nežiūrint 
to kad antrašas yra geras, ir ki
tiems visiems nariams gyvenan
tiems kituose miestuose, kad 
prisiųstų savo antrašą. Tas la
bai mažai kainuoja. Atsiųskite 
atvirutę ant žemiau nurodyto 
protokolų raštininko antrašo:

D. J. ^ondorius,
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 apielinkėj1 nepraleis
kite tos progos, kuri retai pasi
taiko. Yra priimami sveiki vy
rai nuo 16 ūki 35 metų amžiaus. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 
panedėlį kiekvieno mėnesio, 7:3Q 
vai. vakaro, Vincento Balnio sve
tainėj, ant kampo Wentworth ir 
lhtos gatvių. '

Su pagarba, Komitetas.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELKY 

MUSIC STORE • 
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Auksybž, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland j 
▼e., Chicago, III.

KUR
SVEIKATOS SEKRETAS
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU

VIŠKA VAJSTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Ebro- 
pus metodą nuo visokių ligų.

M6s turime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sekre
tą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

SALUTARAS 2".^ COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St., Chicago, III.
S=S!=S= SY BAKER
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Ketvergas, Rugp. 26, 1920

Pa j ieškojimai RANDAI REIKIA DARBININKŲ

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. JAu tr|s 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 pati 
ar kas žinote, malonėkite duoti žinią 
šuo adresu:

POVYLAS GRIGAITIS, 
1841 So. 49 A ve., Cicero, III.

UŽSIRENDUOJA du (2) kambariai 
(kuknia ir bedrumis) šviesus, dideli, 
drapanų ir dišių klazetai, porčiai. 
Ir taipgi rakandai parsduoda. Tik 
keletą savaičių vartoti. Matyti ga
lite bile kada.

311*2 S. Union Avė.
Chicago, 111.

VYRŲ
RAKANDAI. NAMAI-žEMfi DRAUGUOS

REIKIA DARBININKŲ

- ------ -------- ------------1
REIKIA — patyrusio pardavėjo, 

kalbančio lietuviškai ir lenkiškai dar
bui įvairaus tavoro krautuvėj. Gera 
mokestis. Rašykit tuojgus.

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

Kenosha, Wis.

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

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

MOTERŲ
REIKIA - PARDAVIMUI

PALIKTI STORAGF/JUJE 
RAKANDAI

BARGENAS.

: f

S, A

JAUNOS MOTERS ą
Jus galite padaryti gerus pinigus 

musų Hawthome dirbtuvėse. Paty
rime nereikia. Turime daug vietų iš 
kurių galima pasirinkti vieną. Mes 
duosim jums pradžia su gera moke- 
stimi ir turime instruktorius, kurie 
pamokins kaip uždirbti daugiau.

štai trjs darbai kuriuos jus galite 
šiandien užimti:

Paprastų darbininkų į 
šapą ir liejimo skyrių. 
Pastovus darbas

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

4440 So. Wood St.
Chicago, III. w ’

COIL WINDING
PAPER INSULATING
INSPECTING

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Avė. 
arba

15th and Canal Streets

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
šerne geroj vietoj, lietuvių ir 
lenkų apgyvento j. Priežastis 
pardavimo — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.
1836 S. Halsted St. Chicago, III.

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai' pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų i skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdidumo 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. Dąstatymas veltui.

WESTERN FURNITURE 
and STORAGE

2^10 W. Harrison Str., 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėlioj iki 4 v. v.

Parduodu savo namą • puikiausioj 
Chicagos apielinkėj. Geriausiame 
padėjime, 2 pagyvenimų Nors že
miausia pasiulimas nebus atmestas. 
Priežastis pardavimo, matoma, kad 
gyvenu kitame mieste, arba gal su
tiksime išsimainymui ant ūkės. Kat
rie turite, nes vistiek pirksiu ūkę, 
tuojau pardavęs namą. Del platesnių 
informacijų atsišaukite laišku.

M. BUDRUNAS, 
Spring and Water St. 

Waukegan, III.

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m» 
Pirmininkas, J. Grakauskis,

4508 So. Paulina St. 
Vice-ptrmintnkas, J. Ragauskis,

4435 So ,Wood St.
Nutarimų BaŠt., A. Tarvidas, 

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

6418 So. Justin St. 
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

PALIKTA STORAGE’Y

PARSIDUODA — $2700 cash ar
ba geriausiu pasiulimu nupirkti 2-jų 
pagyvenimų plytų ir pusė medžio na
mą.

3405 Wallace St. 
Savininkas 

5237 Berteau Avė.

PAJIEŠKAU savo vyro Jomo Luko
šiaus paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
ap., Vainutos par., Kivilių sopios. Am
žiaus 27 metų, balto veido, gelsvais 
plaukais, mėlynoms akims, dešinės 
rankos smiliaus piršto lig pirmo na
rio neturi. Apleido 17 d. liepos, 1920 
m., paliko biedną moterj 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:

k ZOFIJA LUKOŠIENĖ, 7 
731 W. 14th PI., Chicago, III.

Bus atnagradyta.

PAJIEŠKAU savo brolio Kristo 
Latvaičio, iš Lietuvos paeina, Kauno 
rėd., Tauragės parap., Batakių vals
čiaus, Levcųgškės kaimo. Jis gyve
na Brooklym N. Y. Malonės jis pats 
ar kas kitas pranešti man jo adresą, 
busiu dėkingas.

M. LATVAITIS, 
623 W. Madison St., Chicago, III.

KUR JIE GYVENA

/ Pajieškau sav&--yyro Leono Lauri- 
tėno (Lark) baA>ęry?L 81 nj. senumo, 
paeina iš Vilniaus guK^ Švenčionių 
pavieto, Tveraičių par., Didžiasodžių 
kaim. Augšto ūgio,' apie 6 pėdų, 
truputį garbanotais plaukais, turi 
retį (žymę) ant kaktos. •

Rugpiučio 18 dieną apleido mane 
su 2 mažyčiais kūdikiais, pabėgdamas 
su ženota moterc Pulkarija Statkicnc- 
Buividaitė, kuri paeina iš Kauno rėd., 
Telšių pavieto,. Ilakių miestelio, šita 
moteris pasiėmė 2 vaiku, didesnysis 
yra 8 metų vardu Edvardas, (Edis), 
antras 6 metų vardu Valentinas 
(Valis). Moteris turi nukirptus 
plaukus, apie 25 metų senumo, links
mo budo ir drąsi. )

Kadangi mane paliko $u vaikučiais 
didžiausiame varge be duonos kąsne- 
lo. Tai aš kreipiuosi prie kiekvieno 
geros valios ypatos, kad ji man pa
gelbėtų kur nors surasti. Kas tokią 
gražią porelę patėmysit greitai pra
neškite man, ar jis pats tegul su
minkština širdį link savo kūdikių, si- 
ratų.

MRS. ANAST. LAURITĖNIENĖ, 
12102 S. Edbrook Avė., Chicago, III.

-1 * Jt*-ts. yv k ijucino, l eisiu
sicričio, Salantų valsčiaus, Rėžių so- 
dos. Yra svarbus reikalas iš Lietu
vos.

F. MOTUZ, 
347 East 115th St 

Chicago, Ui.

PAJIEŠKAU kaimyno Frano 
"Tbaus, Vinkšnėnų kaimo, Šiaulių 
atvažiavęs iš Lietuvos gyveno 
Bostoną. Turiu svarbių žinių iš 
tavos ir noriu su juom susirašyti. Ma
lonėkit jis pats atsišaukti ar kas ži
no pranešti.

PETRAS MURZA, 
1189 Taylor St., Gary, Ind.

Lin- 
ap., 

apie 
Lie-

JIEAKO KAMBARIU
PAJIEŠKAI’ karhbario, su valgiu

Atsi-ar be valgio, apie Bridgeportą. 
šaukite šiuo antrašu:

J. VARKALIS, 
643 West 14th Place, 

Chicago, III.

MERGINA reikalauja kambario, 
kuris butų tarpe 31 St. ir 35 St. ant 
Emerald Avė. arba Union Avė. Yra 
gera ir Čysta mergina, kuri su ge
rais žmoniemis lietuviais norėtų pa
gyventi. Kas turite kambarį duokite 
žinią ant šio adreso:

Ex soldiers office, 
3402 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis labai gerai eina Vieta 
yra apgyventa lietuviais.

Atsišaukite po num.
3248 Lime St., 

Chicago, 111.
WESTERN ELECTRIC CO., IN*C. 

48th Avė. & 24th St.

reIkTS *
Suaugusios merginos už gaspa- 
dinę namuose.

Kreipkitės:
1817 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

REIKIA
Darbininkų — 10 valandų darbo 
po 50 centų j valandą;

l Darbas nuolatinis — viduj.
Kreipties

JOLIET RAILWAY SUPPLY CO. 
93rd St. & Drexel Avė.

PARSIDUODA maža grosernė, lie
tuviškoje apygardoje. Biznis išdirb
tas. Turi parduoti iš priežasties li
gos šeimynoj. /

708 W. SOth St.
tarpe Emerald ir Union

Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktą 
pigiai parduodamų. 
Turime labai grašių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

PARSIDUODA BIZNIAUS 
PROPERTfi.

Naujas 2 augštų muro namas. 
dorni$kas. Storas ir 1 flatas. 
būti parduotas, nes1 
žiuoja Europon.

t 2858 Taylor St.
Savininkas ant 2ri> lubų.

Mo- 
Tu r i 

savininkas va-

REIKIA —
Moters lengvam 
namų darbui. 
Gera vieta.

M. RICHTER, 
1328 So. Springfield Avė.

Chicago, III.

REIKIA — /
Dviejų stiprių moterų tarpe 20 
ir 30 metų amžiaus darbui dirb
tuvėje. Alga pradžiai $15 į sa
vaitę.

PACIFIC COAST BORAX CO., 
2295 Lumber St., 

Chicago, III.

Reikia -
Pardavėjo kalbančio lietuviškai par

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

503 Lumber Exchange Bldg.
11 South LaSalle St.

REIKALINGOS.
Prityrę embroiders ir crochep bea- 

ders dėl vidujinio ir naminio darbo. 
Darbas pastovus. Gera mokestis.

NOVELTY GARMENT CO„ 
328 West Van Buren St.

R E IKI A DARBININKŲ
VXrRŲ IB MOTERŲ

REIKIA —
Vyrų darbui serap ge
ležies yarde. $6.00 į (He- 

ną. 'L*
UNITED IRON & METAL 

compAny, 
711 West 15 Place

Lietuvos Atstovybei Ame
rikoje yra reikalingi darbi-! 
ninkai mokanti tasyklingau 
ietuviškai rašyti ir galinti! 

vartot rašomąją mašiną. TINIO DARBO su gera mo- 
Kreipkitės į Atstovybę laiš
kais savo ranka rašytais, 
nurodant: lytį, amžių, mok- pasirengę dirbti pas

JIEŠKANTIEJINUOLA

kestimi ir bonais ateikite

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, arti lietuviškos baž
nyčios. Viskas cash — knygučių 
nėra. Pardavimo priežastis — savi
ninkas susirgo. Atsišaukit greitu 
laiku, nes turi būt greitai parduota.

1857 W. North Avė.
Chicago, III.

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

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4.

EXTRA
EXTRA

4 pagyvenimų geras namas po 4 
kambarius, rendos neša $45.00 į 
mėnesj. Parsiduoda už $2,500, 
įmokėti 50 dolerių, kitus kaip 
rendą. Mainysiu ant loto 
ba bučernės ar grosemės.

C. P. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St., Chicago,

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia,

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

619 Wesl 14tb Place.
Prot. rašt. Iz. Jusčius,

1967 Canalport Avė.
Fin. rašt. Iz. Vedeckis,

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

Kasos globėjai: 
Petkas 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.

ar-

Ill.

2 NAMAI.
pagyvenimų po 7 kam- 
šildomas, 2 atskiri pa
pločio lotas.

. labai geroj apygardoj 
Kaina

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PA6ELPOS KLIUBO VALDYBA

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
apgyventoj vietoj; biznis nuo seniai 
išdirbtas. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju iš Chicagos.

1184 So. Canal St.

Extra

PARSIDUODA saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyventoj . Py- 
davimo priežastį patyrsit ant vietos.

J. G.,
157 West 119th St. 
West Pullman, III.

PARSIDUODA jtf saliunas geroj 
vietoj, yra svetaine viršui mitingams; 
apšildoma garu. Turiu parduoti 
greitu laiku, nes apleidžiu miestą.

5324 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA galiūnas geroj vie
toj priežastis pardavimo, savininkas 
važiuoja lietuvon. Parduosiu nebran
giai. Atsišaukite greitai.

. J. GRUŠAUSKAS, 
2535 So. Halsted St

PARSIDUODA pigiai saliunas tir
štai lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas' nuo senai. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicago-.

Kreipties pas
1739 So. Halsted St.

šią, patyrimą, kokias kalbas 
žinot, kokiu greitumu ir ant 
kokios mašinos rašot, kiek 
algos tikitės ir tt. Pastovi 
vieta — gera alga. Kelionės 
lėšos i Washingtoną bus ap
mokėtos.

WESTERN FELT 
WORKS

4115 Ogden Avė.
arti 22nd ir Crawford

PARSIDUODA — Kriaučių štore- 
lis, labai gražioj vietoj, daugiausiai 
lietuviais apgyventoj. Paisiauoda 
už mažą kainą, Savininkasjapleido 
Storą, dėl to turi būti greitu laiku 
parduotas.

Atsišaukit ,
1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

Adresuokite
REPRESENTATIVE

LITHUANIA IN 
AMERICA,

OF

703 — 15th Street, N. W. 
Washington, D. C.

REIKIA — VYRŲ.
3 sargų $140; 2 elevatormerių $115; 

vaikų 15 metų ir senesnių darbui ofi- 
suose ir 
pa<!6j6jų $135 _ _
padėjėjų; pečkurių ir padėjėjų 60c — 
75c i valandą; hoteliuose ir restaura- 
nuose jvairiems darbams $70 j me
nesį ir daugiau su kambariu ir val
giu; mašinistų ir padėjų 60c — 90c. 
j valandą; inspektoriaus mašinšapėje 
$34; milkvights ir padėjėjų; padėje-

dirbtuvėse*; elektrikierių ir
$175; claily tižių ir

Paprastų darbininkų 
darbui serap geležies 
yarde, Už 9 valandas 
darbo, gauni 10 valandų 
mokestį. Puikios dar
bo sanlygos. Nuolati- 
nis darbas.

Ateikit pas

PARSIDUODA automobilius White 
išdirbystės, 7 pasažierių 
tinkantis graboriams. ' 
nyčiau ant namo. 

THE SERVICE
2089 Canalport Avė.,

kampas 21mos gat.

į Limazinas, 
Taippat mai-

GARAGE 
Chicago, III.

SPECIALIS PARDAVIMAS 
Perbudavotų Mitchellių ir 

kitų išdirbysčių. 
Mėnesinių Išmokėjimų Planas 

IŠLYGOS:
Kaina įmokėti
$ 900 $850 $45
1000 400 50
1200 500 55
1400 600 65
1600 700 75
1800 800 85
2000 900 95

išmokėjimai 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas

V” « y ifcllVD 1* j

jų siuntimo kambaryj $125, 8 valan- j 
dos; steamfiterių ir padėjėjų 65c —• 
85c į valandą; palieruotojų; chauffeu- 
rių $34.50į vinių įkalėjų; bažnytinių 
janitorių $140; molderių; medžio in
spektorių be patyrimo; dirbtuvėm ma- 
lioriaus, nuolatinis darbas; aliejuoto- 
jų; punch press operatorių ir padė
jėjų; suvirintojų; mūrininkų; stogių 
ir padėjėjų; langų plovėjų $150 — 
valandos.

REIKIA MOTERŲ.
Trumpų valandų darbui sekamai. 
7:30 
8:00 
5:30

8

A. M. — 
P. M.— 
P. M. — 
M. — 12 
M — 11 
M. — 12 
P. M 
M.

4 P. M.
2 A. M.
11 P. M. 
dienos.
P. M. 
nakties. 
10:30 P. M.

1 P. M. 
4:30 P. M.

5 P.
6 P.
5:30
8 A.

12 dienos
11 A. M. —- 2 P. M. t
SOUTH PARK EMPLOYMENT

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Kalbame lenkiškai
Visos vietos Pietinėj, Vakarinėj ir 

žieminėj dalyse.

PRICE IKON & STEEL 
COMPANY,

67 St. and 48 Avė.

REIKIA —
Bučerio, arba kuris turėjo nors 
kiek patyrimo prie groserio. 
Darbas ant visados ir gerai ap
mokamas tiktai turi būti apsi
pratęs su angliška kalba. Pla
tesnių žinių kreipkitės laišku ar 
ypatiškai šiuo antrašu:

F. A. BUKSAS, 
323 Oak St., 

Waukegan, III.

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
menesi inene^į 

NUOŠIMČIŲ MOKĖTI NEREIKIA. 
MORGEČIŲ MOKESČIŲ NfiRA.’ 
FREIGHTŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
TAXŲ MOKESČIŲ NĖRA. 
APDRAUDOS MOKESČIŲ NĖRA.

Kiekvienas karas yra apdraustas 
nuo ugnies, ir vogimo ant 80 procen
tų jo vertės ant vienų metų dykai.

Jūsų seną karą (nfe senesni kaip 
1912) paimsime į mainus ir paro- 
cuosime kaip cash įmokėjimą.
VISI PERBUDAVOTI MITCHELIAI 
NESĄ TOKIĄ PAT GARANTIJĄ 

KAIP NAUJI.
MITCHELL, 

2 pardavimo kambariai 
2326 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.

ATYDAI
PORTERIŲ

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

Ateikit tuoj aus /

, PARSIDUODA automobilius, Oak- 
and, 6 cylinderių, 5 pasižierių, 1917 

metų, perbudavotas, atrodo ir eina 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. Ran
dasi 1112 So. Oakley Avė.

A. J. BERTAŠIUS, 
Tel. Seeley 420

Mūrinis, 2 
barius, garu i 
čiai 50 pėdų

Namas yra
po num. 2715 W. 36th St.
$8.000.00.

Medinis namas 2 pagyvenimų po 4 
kambarius, gražiai ištaisyta, po num. 
4515 S. Wood St. už $8800.

Kreipkitės pas
ZOLP IR BARČUS, 

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

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
būdinkas, išviso IG kambarių, 4 fla- 
tai. Labai pigiai. Randasi po No. 
2809 Lowe Avė. Platesnių žinių pa
šaukit arba pasimatykit su savinin
ku.

MR. F. COCO,
6059 So. Kildare Avė., 

Tel.: Prospect 8578

PASKOLOS.

k Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
visokių išdirbysčių, rugsai, ir lovos 
Stebėtini bargenai. Geriausiam pasi
rinkimui atsišaukite tuojaus. Kaip tai 
didelės mieros phonographas už $42. 
su rekordais deimanto špilka — už 
mokėta $155. Taipgi tikros skuros sek 
lyčios setai, cane, velour ir overstuf- 
fed. Dastatymas veltui.

SOUTH-WEST SAMPLE
FURNITURE STORAGE i PINIGAI SKOLINIMUI

2\02 W. 35-th St. arti Archer Avė. Antram Mortgidžiui, prieinamomis są- 
Aitdma nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo ygonus. MARER KRAUg>

** 1924 W. Chicago Avcnue
t Atdara vakarais. Utamitakals, Ket-

1 ARSIDl ODĄ rakandai I110*1'veygais ir Subatomis iki 9 vai. vak. 
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., Chięago, III. L

Tel.: Yards 6492 i

MOKYKLOS

PARDAVIMUI rakandai (fomitu- ...iii .—' - iiiii^uL,^

ro) dėl 4 P?r^osiup™“s VjTIJ U* Motenj Rllbų Kfrplsykiu arba dalimis. 1 igiai. raida t — . , t . .
vimo priežastis — išvažiuoju Lietu-1 mo IT DeSlglUng Mokykla, 
vovon

A. BURBA, 
14,47 So. Halsted St., 
3 fl. Room num. 7.

NAMAI-žEMjl
PARSIDUODA 1823 String St. (1 

blokas į vakarus nuo Jefferson St.) 
2 augštų būdinkas, 6 ir f> kambariai. 
Veik greitai. Kaina $2,475.

J. McDONNELL SLSTEM 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA labai pigiai dėl ma
žos šeimynos medinis namas švarioj' 
vietoj, po numeriu 3741 W. 61st St. 
ant lengvų sanlytų tiesiog nuo savi
ninko.

Musų sistema ir mokymo būdu 
Jus trumpu laiku išmoksite “viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros Jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

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

5564 Shields Avė.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda 4 paR1. naujas mūrinis 

niiiTia.s, jio £> ir 6 kamb. flotsxi. Ant 
didelio kampinio loto ir arti visų pa— 
Tankumų, Namas yra padarytas pa
gal šios gadynės. Viskas yra įtaisy
ta pirmos klesos, kieto medžio apdir
bimais, ir tilo padlagos maudyklės 
kambariuose ir tarpdurise. Randos 
neša $200.00 į mėnesį. Namas ran
dasi Brigton Parke, lietuvių koloni
joje, 
ninko

Atsišaukite tiesiai prie

2424 W. 45th St. 
2rų lubų iš fronto.

savi-

PARSIDUODA didelis namas, 3 pa
gyvenimai ir Storas ir garadžius. Ren 
dos neša į mėnesį $105. Naujos ma
dos įtaisymai: vanos, elektra ir kiti 
parankamai. Gražioj vietoj, Brigh- 
ton Parke, netoli Archer Avė. Par
davimo priežastis -r- savininkas iš
važiuoja Lietuvon.

4129 So. Sacramento Avė.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo. Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija ui 110 
išmokinti siūti moteriškus rublis. 
Telef. Soėley 1643.

SARA PATEK. Pirmininke.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

Vice-nirmininkas, A. Tarvidas, 
3259 So. Union Avė.

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

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

Kasierius, J. Mazelaųskas,
3259 So. Union 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

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

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m. 

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

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
8114 West 42

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

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

Kasos globėja, J. Miklošienė,
3809 So. Union Avė.

St.

St.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APSV1EOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nv
Juozapas Takažauskas. Prezidentas 

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

1526 So 49th Ct., Cicero, 111. 
A. B. Liutkus, Protokolu Rašlln.

763 So.'Kolrnar Avt., Chicago, IB. 
Telefonas Van Buren 3005 

Step. J. Tvcriionas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 

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

Susirinkimai laikomi paskutinį 
nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vaJ. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenur.

KENOSHA WI8. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakils, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

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

728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunfts, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 818 Qnince St

TAUTIŠKA DR-8TĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis, 
10855 S<5. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
J 0707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grlgula, 
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St.. Roseland, I1L

I LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGLL- 
1)0. MELUOSE, PARK. 
Valdyba 1920 meUna.

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

Padėjėjas Romašius Maziliauskas,
Rox 1079, Melrose Park. Dl.

(Siti t. iHŠtin. A.r>tnxxs»s Jasinskis, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, 111. 
Fin. raštin. FranciŠkur. Kazakauskas,

Box 681, Mchnse Park, Iii. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

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

Box 842, Melrose Park, UL 
2. Kasos globėjas Petrus Aperavičia, 

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

Box 403, Melrose ParJt, III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Sark, III. 
Savo susirinkimus Kn. I Algirdo 

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

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS --------------- ----------------------------------
AMERIKOJE VALDYRA CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 

r o 1920 Sav. Paš Valdyba 1920 metama
J. B. Zitra, pirmininkas, . ..
rz cv ?°‘ • ^n!on Ave Pirmininkas, S. Danilavičia,
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas, I 1617 Wincheater Ave.
r a u . 17,04 N’ Har1n\lt««e Ave- Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi-
L. Asbmanta, nut. raštininkas, rar(j st.

I10 W. 10 Sl Vice-Pirm., F. Juozapavičia, 
Fran. Girdwainis, fin. rašt. 1547 Wood fkM V *1 U- I 2?°° SįHdstcd st. k Iždininkas, J. DągutiB, 8918 Dirisio*
M. Yamilaitis, kontr. rašt. ( st.

1744 N. Hoyne Ave. pjh. rašt., V. Briedis,
D. Shemaitis, 1040 faarshfleld Ave.

s , l750 Union Avc rašt., J. AsciTla.
Susirinkimai būna kas mėnesi an- / 4725 W. 12-th Place, Cicero,

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. Hdo globėjai*
D. Sheinaičįo svet., 1750 So. Union k. Kalainiutė, 1965 Evergreen Ave. 
Ave* J. černauskas, 1719 W. North Ave.

PARSIDUODA,5 kambarių mūri
nis namas, augštas skiepas, didelis 
kieriias,* elektrines šviesos ir maudy
ne. Parsiduos už teisingą pasiūlymą. 
A tsi šaukit

3852 W/dlacft St.f DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda Case automobilius mo

delio 1918 metų, mažai vartotas, at
rodę kaip naujas Turi būt parduo-

važiuoja į Lietuvą.
JONAS SELVIANIS,

8301 So. Lowe Avė., iš fronto, 
Chicago, III.

THE HOUSE OR KUPPEKHEIMER ta>.Ke,rit? T,I*iku’ nes s<"*ilnkaa iŠ-
218 West Congress St. 

(arti Franklm St.) 
----------

PARSIDUODA namas'ir fomišiai; 
fomišįai galima pjrktl atskyrai. Tai- 
pat vištos, ir dvi kiaulės. Kreipki
tės geritū laiku.

P. GRICIUS,
4813 Kostner Avė., 

Chicago, III.




