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Tautu lyga svarsto lietu- 
viu-lenku kivirčus.

Apie padėtį Italalijoj

Metalo darbininkai laiko užė
mę keturis šimtus dirbtuvių; 
įteikė samdytojams ultūmatu- 

mą; valdžia bando taikinti.

Badas Kynuose
Dvidešimt milionų .žmonių ken
čia didelį vargą; saužudybių 

skaičius didėja.

Prieš trasius

Varšava grūmoja lietuviams karu
Bet sutiko pertraukti mušius

Bolševikai sumušo Vrangelj

ROMA, rūgs. 7. — Valdinin
kų apskaitymu, visoje Italijoje 
metalo darbininkai užėmę, 
daugiau kaip keturis šimtus pa
čių didžiausių metaloi dirbtuvių. 
Paskutinėmis žiniomis, judėji
mas dar tebesiplėtojąs. Vis dėl
to yra vilties, kad kilusieji tarp 
samdytojų ir darbininkų nesu
sipratimai bus išrišta susitaiky
mu.

Be to, pusiau oficialiniai pas-

PEKINAS, nigs. 7. —- Granto-

PRIEŠ TRUSTUS.
Reikalauja patraukti tieson 
ūkio padargų gamintojus.

VVASIIINGTON, rūgs. 7. —
Vakar čia paskelbta federalinės

TAUTŲ LYGA SVARSTO LIE
TUVIŲ-LENKŲ KIVIRČUS.

kad sovietų kariuomenė atmu- • kelbta, kad užsienio spaudoje 
( pasklidusios apie dalykų pailėtį 
Italijoj žinios yra perdaug iš-

Varšava grūmoja lietuviams 
karu; bet sutiko pertraukti 

mušius.

LONDONAS, rūgs. 7.— Tau
tų lyga svarsto Lenkų valdžios

šo generolo Vrangelio būrius, 
kurie aplaikė didelių nuostolių.
jų tarpe netekdami trijų tankų, pūstos. Jei neskaityti kilusio 

1 tarp samdytojų ir metalo dar- 
Bet X randelis skelbia “didelį ^įninku susikirtimo, šiaip Ita- 

laimėjimą. j padetis yra normalė. Kal-
SEVASTOPOL, rūgs. 6. — ‘bos apie galimą kilti Italijoj 

Generolas Vrangelis, anti-bol- J revoliuciją, esančios todėl nepa- 
ševistinės kariuomenės Pietų matuotos.

tarp Lenkijos ir Lietuvos ginčą. 
Jeigu padėtis (susidėjusi dėl 
nesusipratimų rubežiaus klau
simu) nepakitęs, tai Lenkija 
bus priversta paskelbti karą 
Lietuvai — sako atsišaukimas.

Pranešimas pareiškia, kad 
Lietuvos kariuomenė be jokio 
reikalo užpuolusi Lenkijos ka
riuomenę. Nota rodo, jogei 
Lenkijos reikalavimas yra toks:

t u vos kariuomenė privaloma
apleisti Lenkijos teritoriją.

[Lietuvos valdžios pareiški
mą skaitytojai ras kitoje vie
toje. Jis rodo visai ką kitą

1/enkija sutiko pertraukti 
mušius.

. ' / .v t

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Fran
ci jos užsienio reikalų ofisas 
praneša, kad Lietuvos .valdžia 
įteikė Lenkijos valdžiai pasiūly
mą sustabdyti karinį veikimą 
ir tuojau padėti konferenciją 
Mariainpolėj tikslu pasitarti 
rubežių klausimu. Bet ji atsisa
ko pripažinti vyriausios talki
ninkų tarybos nustatytąjį rube- 
žių ir stoja už tai, kad daikos 
tarybų pamatau butų dedama 
Lietuvos ir bolševikų pasirašy
toji liepos 12 dieną sutartis.

Lenkija sutiko laikinai per
traukti mušius ir kol kas apie 
naujus susirėmimus nebep pa

nešama.
Lenkai suėmę 200 lietuvių.
VARŠAVA, rūgs. 7. — - Pane- 

dėly paskelbtasai oficiali n is 
militarinės kvatieros praneši
mas sako:

“Musų būriai vis dar sėkmin
gai atmuša Lietuvos kariuome
nes atakas. Žvalgybos būrys, 
susidedąs iš dviejų karininkų ir 
dviejų šimtų kareivių su šešiais 
kulkasvaidžiai, kuris prašini ri
šo į užpakalį musų linijos, ta
po paimtas nelaisvėn.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠO 
VRANGELJ.

Turėjo pasitraukti iš Taman 
puriausalio; Azovo, juros ekspe

dicija taipjau nepavyko.

Rusi>j komanduotojas, prane-j Metalo darbininkai, sakoma, 
ša, kad bėgiu dviejų pastarųjų ■ įteikę samdytojams ultimatu- 

’ v* ~ ......... Reikalaujama, kad bėgiu
į dienų butų išpildyta 

kanuolių ir darbininkų reikalavimai. Šito 
tfe vieną kulkas-! nepadarius, busią stvertųsi rei- 

; kianių žingsnių, kad nacionali- 
kad rpieš generolo žavus dirbtuves.

rugpiučio mėn. sąvaičių jis su- niQ- 
ėmė 5,000 bolševikų belaisvių, penkių 
užgrobė dvylika kanuolių ir(f’ *....
penkias dešini 
vaidį.

Sakoma,
Vrangelio kariuomenę rusai 
naudoja visus galimus rezer
vus. Ginkluojama dagi studen-> ^pildyti negalima, 
lai ir traukiama sustiprinimų iš| <lustrijoj dirba 
lenkų fronto.
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mis iš šantungo, Honano ir Čih-' vaizbos komisijos* raportas, ku
riame sakoma, kad taip vadina
moji International ' Hiaivester 
kompanija ir kelios kitos gami
nančios ūkio padargus kom
panijos’esančios niekas kita, 
kaip didelis peln.agaudų' trus- 
tas.

Padarius atidaus 
kad , komisijai surądo, 

šitos kompanijos 
išvieno — nors dėl 
jos nesiskaito esant 
Jos bendrai nusistačiusios ūkio 
padargams kainas ir darančios 
“kitų pragaištingų žygių.” 
Komisija be to, pareiškia, kad 
tariamasai dalinas “panaikini
mas” lintcrnacional llarvester 
trusto 1918 metais buvus tik 
tokia nevykusi komedija. Teis- 
miškai tasai trustas, neva panai
kinta, bet tikrenybėj jis tebe
veikiąs. Komisija rekomenduo
ja, kad atatinkamosios įstaigos 
dar kartą visą reikalą pavesti) 
į teismo rankas ir tuo pastotų 
kelią pelnagaudų siautimui.

True translation filed with the post- master at Chicago, III., Sept. 8, 1920 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917 
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Lietuvos valdžios nota Amerikos 
Suvienytų Valstijų valdžiai 

delei lenkų užpuolimo

Samdytojai 
kad darbininkų

šimtai tukstaųčių

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJE.

Yra užmuštų ir sužeistų

Ii provincijos j žiniomis, maisto 
padėtis ten yra begalo kritinga.
Derlius tose provincijose šie

met yra labai menkas. Delei to 
apie dvidešimt milionų žmonių 
kenčia dideliausį vargą. Tūk
stančiai žmonių jau badauja, 
neužilgio badaus dar kiti tūk
stančiai, nes nėra vilties, 
padėtis pagerėtų — bent greitu 
laiku. Vyriausias gyventojų 
maistas yra — žolės bei medžių 
lapai.

Atvykstantis iš tų provincijų 
žmonėi pasakoja, kad saužudy- 
bių skaičius ten esąs labai di
delis. Esą dagi ir tokių atsitiki
mų, kad saužudybę pasirenka 
—vietoj badavimo — ištisos 
šeimynos. Beturtės motinos 
pardavinėja savo kūdikius, kad 
tik gavus vieną-kitą skatiką 
gyvybei šilaikyti.

Jeigu greitu laiku nebus ga
lima gauti reikiamos pašalpos, 
tai badas tūkstančius ir gal šim
tus tūkstančių žmonių nuvys į

tyrinėjimo
kad visos 

veikiančios 
svieto akių 

trustu.

XWASIIINGT(>NAS, rugsėjo j mi į musų notą 
3 dieną Valstybės Departamen
tui tapo įteikta žemiau paduo
damoji Valdžios nota, kuri bu-^ 
vo per Londoną išsiųsta ir At
stovybės gauta vakare rugsėjo 
2 diejią:

Jo Malonybei Valstybės Sek
retoriui Bainbridge Colby, Wa- 
shingtone.

Gerbiamasai:
Šiuomi turiu garbės įteikti 

Tomistai apturėtą Rugsėjo 2 
dieną, 1920 m., nuo Lietuvos 
Valdžios notą:

“Kuomet lenkai savo kontr- 
ofensivoj prieš rusus pradėjo 
grumties į šiaurę, Lietuvos val
džia, rugpiučio 27 dieną, pa
siuntusi yra Varšavon tam 
tikrą notą. Šioj notoj siūloma

iš Rugpiučio 
27 dienos, ir net nelaukdami 
užbaigos pradėtų derybų, slapta 
sukoncentravo palei Augustavą 
savo didesnę kariuomenę ir 
Rugpiučio 30 dieną visai netikė
tai užpuola ant Lietuvos nedi
delio būrio daug didesnėmis pa- 
jiegomis. Lietuviai, nesitikėję 
taip didžiai juos'viršijančių pa- 
įiegų, buvo priversti trauktis 
Kalvarijos link, panešdami 
nuostolių užmuštaisiais ir su
žeistaisiais.

Aukščiau privedamieji atsiti
kimai aiškiai parodo, jog Len
kų valdžia, skelbdama savo 
draugišką ir taikų prie Lietu
vos atsinešimą, yra pasiryžusi 
užimti Lietuvos teritoriją gink
luota pajiega. Tokiu tat bildu.

NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI NEMANO KOKETUO

TI SU MASKVA.

Nepriklausomųjų! socialdemok
ratų partija svarsto “Trečiojo” 

Internacionalo klausimą.

Čia
prasidėjo Nepriklausomųjų So
cialdemokratų partijos konfe-

tečiaus saiko, 
reikalavimus

Metalo in- 
apie penki 
darbininkų.

Jeigu jų algas padidinti tiek, 
kiek reikalaujama, tai samdyto
jams, girdi, reikėtų išmokėti 
mažiausia vieną bilioną lirų 
(apie 250,(MM),000 dol.) kas me
tais prie tos algos, kur jau da
bar mokama, c Šito padaryti 
samdytojai negalį. Tai, girdi,1 rencija. Vyriausias konferenci- 
reikšlų tą pat, kaip kad “daryti ' 
bnznį su nuostoliu.”

Valdžia tečiaus padarys ata
tinkamų žingsnių, kad sutaikius 
samdytojus su darbininkais. 
Tam tikri valdžios įgaliotiniai 

; sekamą ketvergą nuvyks į Mi
laną, kad pradėjus pasitarimą

ROMA, rūgs. 7. •*- Gautomis 
iš Tuskanijos žiniomis, šį rytą 
ten jausta ytin stiprus žemės 
drebėjimas. Esama užmuštų ir 
sužeisčtų. J nelaimės vietas I 
siunčiama reikiamos pagalbos.

Kol kas sužinota, kad dides
nis ar mažesnis žemės drebėji- j 
mas įvykęs sekamose vietose: • 
Castelnuovo* Di Garfagnaua, 
Pievofosciano, Gasigliene, Vilią s» visatinės industrines konfe- 
Collcmandia ir Tuakane. / i rcnrcPos -^tova.s

žemės drebėjimas jausta ir J Jel«u <la>b*">nkų pasiūlymai 
Milane, čia tečiaus nuostolių nė- us 
są. n t »

Smulknieningų žinių kol kas 
dar negauta.

BERLINAS, rūgs. 6

jos dienotvarky punktas — tre
čiojo Internacionalo klausimas.

Laikant vedamąsias kalbas 
didžiuma partijos darbuotojų 
reiškė nepasitenkinimo trečiojo 
Internacionalo vadais, 
kartu yra ir didžiosios 
valstybės šeimininkai,
meilingai tą jų šeimininkavimą 
išaiškino profesorius Kari Balo
dis (Bahiodis), latvis. Jisai ke- 

—i., i---- > Rusuose,

kurie
Rusų

Smulk-

priimtini, tuomet valdžią ji^tą'mėnesių buvo
l darysianti reikiamo spaudimo fcur tyrinėjo dalykų padėtį. Ba- 
j į samdytojus. lodis gana prielankiai kalbėjo

—:---------------------------- gandų, kad policija,
True translation filed with the post- ( bandysianti atimti 1 
master .at Chicago, III., Sept. 3, 1920 ninku kurias-nekurias 
as requited by the act of Oct. 6, 1917 ’ ....

RUSAI SKELBIA NAUJŲ LAI- ' ta reikiamų signalų — švilpynė- 
MĖJIMŲ. ' *v^ ■ o TZnim km-nnlnnl tiiiiiiria

-------------- : terų ir kūdikių subėgo prie už-
Paėmę Grubeschlovą ir išviję‘imtų dirbtuvių ir prisidėjo prie 

lenkus iš Krystonopolio.

Vakar naktį Milane butai di- apįe komunistų idealizmą, vis 
delio sujudimo. Kažkas paleido dėlto jis • pareiškė, jogei prakti- 

tur būt, ko j e tasai idealizmais
iš streiki- ką kitą. Būtent tą, kad did- 
i dirbtu- žiojoj Rusų valstybėj įsivyra-

apie komunistų idealizmą, vis

reiškia

, ves, kurias jie yra užėmę. Duo- vę8 t()ks jnu piktas biurokratiz- 
x..n s. milt% .^p jr carinei vąldžhi

' mis. Kaip bematant minips mo- viešpataujant.
Bediskusuojant klausimą di

džiuma kalbėtojų reiškė griežto 
Nusistatymo prieš vienijimąsistreikininkų. Policijos many- Nusistatymo prieš vienijimąsi 

mu, tai padaryta tuo tikslu, gu Maskva1. Ypač stiprių aplo-
' 1 1 .T • _ Y   1 - - .. -1- « -K.LONDONAS, rūgs. 6.—*• šian- kaj, policijai užpuolus dirbtu- 

die gautasai iš Maskvos oficiali- 1 ves, pirmiausia ji turettj “apsi
eis pranešimas sako, kad sovie- ■ dirbti” su moterimis- ir kiidi- 
tų kariuomenė užėmė Grubes- ' kiais, kas tečiaus reikštų per- 
chovą (šešiasdešimts mylių į 
pietryčius nuo Liublino) ir 
šiek-tiek teritorijos į vakarus 
nuo kalbamojo miesto. ' Beto, 
lenkai išvyta ir iš Krystonopo- 
lio. \

Pranešimas pažymi, kad len
kai labai atkakliai gina Brest- 
Litovską. - • „

dismentų iššaukė “kairiojo” Le- 
debouro kalba, kuris smerkė 
bolševikus delei “pavojingos 
anti-isocialistinėsį politikos.”

I daug didelį brutalumą.
Visą naktį Milano gatvėse 

švaistėsi policija ir kariuome
nė,apsiginklavusi šautuvais ir 
kulkasvaidžiai. Bet dirbtuves ji 
neužpuolė.

' True translation filed with the post-,
i mastei’ at Chicago, III., Sept. 8, 1920 viename tunely gasas. Eksplio-

UŽMUŠO TRIS ANGLIAKA
SIUS.

CLINTON, Ind., rūgs. 7. —

GAISRAS SUNAIKINO VISĄ. 
MIESTELĮ.KONSTANTINOPOLIS, nigs. 

6. — Anti-bolševistinės kariuo
menės Pietų Rusijoje vadas, 
generolas Vrangelis, evakavo 
Taman pusiaukelį. Beto išrodo, 
kad didžiuma jo ekspedicijų iš 
Azovo juros ir kitose vietose 
taipjau nepavykusios.

Bolševikai užgriebė Vrangelio 
tankus.

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Ofi
cialiais Maskvos i
datuotas rugsėjo 6 dieną, sako, čiai žmonių liko be pastogės.

I ‘ ' S •

Apie trįs tukstnčiai žmonių liko 
be pastaogės.

Submhrine kompanijos kasyk- 
: loj vakar užsidegė susirinkęs i • <__ i___ __

as required by the-act of Oct. 6, 1917 zį|os meti! tunely buvo trįs ang- 
VOKIEČIAI IŠDINAMITAVO .liakasiai. Visi užmušti.

TALKtNTNKŲ VAGONĄ.
Geležinkeliečiai sunaikino siun

čiamą Silezijon išteklių.
BERLINAS, rūgs. 7. — Gele-

į žinkelio darbininkai vakar Er- 25,000 dolerių.
! flirte sulaikė traukini, prikna,u- ;AT^sPini^;siaiP:

' Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos už $1 .......

Danų, 100 kronų .....
'Finų 100 markių ......

Fikcijos, už $1 ....... frankų
Italijos, už $1 ............ lirų
Lietuvos 100 auksinų 
Lenku 100 maikių ... 
Olandų 100 guldlnų ’ 
Norvegų 100 kronų 
Šveicarų, už $1 .........
Švedų 100 kronų ..... 
Vokiečių 100 markių

RIGHMOND, Va., rūgs. 7. — ,Iq maistu bei amunicija, kuris 
Čia gautomis žiniomis, 
naktį kilęs gaisras vis 
naikino nedidelį Virginijos vai- ' Vagoną prikrautą

,j vakar siųsta Augštojon Silezijon — 
s/škai su- okupacinei talkininkų armijai.

amunicija 
Chincoteague. darbininkai išdinamitavo. Visi 

Nuostoliai tuo tarpu dar neap- kiti vagonai praleista.
1 skaitliuota’, bet jie busią dideli Frankfurto ministeris misi-’ 

pranešimas, i Del gaisro apie trįs tukstan- žengusius delei to asmenis at
statė nuo darbo. j

B=B5MHg»BM« lll> 'III ...... . I ............

P1NI0V KURSAS.
VAKAR, rūgs. 7 d. užsienio pinigų 
aina. perkant ju ne mažiau kaip už

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KETURIOS ’ TAUTOS SUKĮLA 
PRIEŠ SERBUS.

Serbijos padėtis esanti rusti.

,s ĘOMAv rūgs. 7. —, Serbiją 
pergyvena kritingų valandų. 
Kroa tai, magiarai, bosu iečiai ir 
černagorai tariasi dėl bendro 
sukilimo prieš Serbus, Sukilimo 
laukiamu bėgiu vienos savaitės. 
Atvykstantįs iš Azijos pakraš
čių žmonės sako, jogei serbų 
kariuomenė galutinai evakua- 
vus Rusiją, Dalmatijoj, esantį 
netoli į šiaurę nuo Cattaro.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 8, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

MAŽINA LENKŲ PERGALES.

Vokiečių utilitariniuose rate
liuose manoma, kad lenkų pra

nešimai perdaug išpusti.

BERLINAS, rūgs. 4. — Vo
kiečių militariniuose rateliuose 
stipriai abejojama, kad Lenki
ja sugebėtų galutinai sumušti 
Rusijos tarybų armijas. šita 
nuomonė, l sakoma, kasdieną 
yra sustiprinama 
kritikų pranešimais,

sudarytį laikinoji demarkaci- išeina, jog Lietuvai nepasilie- 
jos linija tarp Lenkų ir Lietu- ka nieko daugiau, kaip tik gin- 
vių kariuomenės, kad išven- lis visokiais galimais budais, 
gus by kokio susikirtimo tarp ( kad užstojus kelią naujam Len- 
šių kariuomenių. Be to, tuo pa- j kų įsiveržimui į jos teritoriją, 
čiu laiku Kaunan buvo atvy
kusi Lenkų delegacija tuo tik- ’ 
siu, kad aptarus įvairius ka-l 
riškus klausimus ir kad nus
tačius pirmu- pirmiausia de
markacijos liniją. Lietuvos val
džia pasitikėjo genais Lenkų 
valdžios norai, ypač kuomet Ši 
atkarto tinai skelbė savo parei
škimą, jog Lenkija visados gei
džia surasti draugišką išrišimą 
visų klausimų, kurio tik Lenki
jos ir Lietuvos liečiasi. Girdi, 
jeigu ir butų net pertraukti be
tarpius susinėsimai, tai Lenkija 
pasiryžusi visus galimus gin

čus užbaigti visokiais kitokiais 
budais, kurie yra vartotini tarp 
kultūrinių tautų, bet nenorinti 
griebtis ginklo. Tokia deklardci- 
j-a buvo Lenkų pareikšta rug
piučio 23 dieną Rygos Konfe. 
rencijoj.

Tečiaus Lenkai, nepaisydami 
šio pareiškimo ir neatsakyda-

GOMPERSAS GIRIA COX’Ą

šios šalies darbininkai privalą 
remti tą “darbininkų draugą.”

mili tarinių 
kurie at

vyksta Berlinan. Tūli jų (kri- ( 
tiku) yra pabėgėliai iš rytinių 
provincijų, o kiti — įvairių ko
misijų nariai. Jų tarpe esama 
tūlas skaičius laikraštininkų.

Jeigu skaityti, kad šitų žmo
nių pranešimai yra teisingi, tai 
gautosios iŠ Varšuvos, ' Pary
žiaus ir Šveicarijos'žinios yra 
stipriai išpustos.

Tūlas žymus vokiečių kari
ninkas tvirtina, jogei besitrau
kianti bolševikų armija nereiš
kia vejančią armiją. Patvirtini
mui šito jis prisimena apie 
skubius lenkų ir bolševikų ar
mijų žygius, kurių jau nekartą 
jos yra attikusios.

“Šiauriniame fronte,” sako 
“esama labai maža to, 

l^as rodytų tikrą / susirėmimą. 
Jeigu by viena besiveržanti pu- t 
sė pasitraukia, tai daugiausia, 
kad turėjus daugiau vietos atsi
kvėpti. Pasaulis nemaža nusis
tebėtų, jeigu jis galėtų pamaty
ti tikrąjį šitos kampanijos nuos
tolių surašą.”

i kaina, perkant jų ne mažiau kaip už j
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma ( l^as 1

...........  $3.54 

............ $0.47 
frankų 13.65

$14.40 
$3.80 
14.57 
22.15 
$2.00 
$0.47

$31.50
$14.50

franlt,9n?7 Skaitykite ir Platinkite
....... $2 ou “NAUJIENOS”

budais,

Kraujo praliejimas galėtų biiti 
sustabdytas, jeigu Lenkai tiktų 
laukti iki bus nustatyta laikino
ji sutinkant su Lietuvos Vald
žia demarkacijos linija.”.

Suteikdamas Jums šia savo 
valdžios notą, naudojausi pro
ga išreikšti musų valdžios pa
tenkinimą delei priimto Suvie
nytų /Valstijų valdžios nušista- 
tymo, būtent, kad Lenkija ne
išeitų iš savo etnografinių ru- 
bežių, ir kad tuomi butų sulai
kyta bereikalingas kraujo pra
liejimas? ir drauge pasitikiu, 
jog Suvienytų Valstijų valdžia 
ras galimų surasti priemonių, 
idant jos nusistatymas butų 
pravestas ir nebūtų paniekin
tas delei by kokių pramanytų 
strategijos žvilksniai reikalų. 
' Užtikrindamas pagarbos žen
klus, lieku ir t. t,

J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atst. Amerikoje.

m perso, šios šalies darbininkai 
privalą remti “tiktai Cox’ą,” 
kadangi jisai nekartą esąs “pa
sidarbavęs liaudies interesams.”

ISPANIJOS KARIUOMENĖ 
MUŠASI SU MAURAIS.

MADRIDAS, rūgs. 7. — Gau
tomis iš Morocco žiniomis, is
panų kariuomenė šiomis die-

CGLUMiBUS, O., rūgs. 7. — 
Praeitą panedėlį čia buvo at
vykęs Amerikos Darbo Federa- 
cijos prezidentas, Samuel Gom_ 
persas — prakalbą pasakytų. Be l nomis susirėmė su y<in skaitlin- 
kita Gompersas stipriai pagyrė! gu maurų buriu ties Jabel Said 
demokratų partijos kandidatą | miesteliu. Maištininkai šumu*šti 

į prezidentus, Ohio valstijos ir nuvyti į kelnus. Miestelį už- 
gubernatorių Cox’ą. Pasak Go- ėmė ispanų kariuomenė.

Kol Markės Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius pasiunta 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon į vietines p? s-, 
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, Panevėžy j, Šiauliuose,
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgizBerline, Vokietijoj.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pimgij Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Kas Dedasi Lietuvoj ba. Bent sąlygos butų 
dintos.*
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J —
jų rankose ir sąrašas N. 2 esip 
tų žmonių kurie iš svetur jo
kios pagalbos nelaukia o patys 
čia padarysią tvarką. Jeigu jų 
sąraše nėra tokių žmonių kurie 
galėtų savivaldybėj dirbti tai 
jie nenusimeną, nes tokius vL 
suomet galima už pinigus pasi- 

I amdyti, patiems tik kontroliuo- 
i ti. f

Dr. Bielskis vienam ir ant- 
■ ram atsakydamas pažymėjo, 

Miesto Teatre drg. V. Biels- jeigu žiflogus būdamas in
kis nupasakojo visus trukumus žinieriu, daktaru ar šaltkalviu 
apsileidimus ir tebesančią caro I neišmoko savo amato prie caro 
taikų sistemą dabartinėj Mies- valdžios tai ir dabar iš jo ma
to Taryboj ir išdėstė užduotis naudos butų ir kad paslsa- 
busimąsias. Pabrėžė, kad iš- kiUs draugam ir sąrašo No. 2 
rinktoji savivaldybė turės i’U-'pebebus tų neaiškumų kurie 
pintis ne tik sau algos mokės-! ąpkščiau galėjo kilti, 
čių surinkti, kaip iki šiol bū
davo, bet rūpintis ir miesto 
reikalais: pravedimo tramva
jaus linijų, kanalizacija ir k. 
Miesto pajamos turi būti ne 
nuo įvežamųjų produktų, bet 
tiesioginiai nuo turto ir pelno. 
Miestas turės susirūpinti ir mo
kyklomis, o taip pat ir pavar
gėliais. Šitokius uždavinius 
matydami ir eina L. S. D. Par
tija su sąrašu N. 10 kur yra ir 
prityrusių • teknikų į rinkimus. 
Trumpai palietė ir kitus sąry
šius nurodydamas į jų tautiniai 

.šovinistinę spalvų. Taip pat 
paprašė kad iš esančiųjų Į čia 
patys pasisakytų apie sąrašą 

2. J. Alfredas įrodinėjo, 
prie jokio darbo savi- 

vbėje neverta rengtis, nes 
ir vienu balsu bu- 

l aryboj daugiau buržua-.
atstovų darbininkų reika- 

is vien nebusią galima ap- 
iti. Ir caro laikais prityrę
1 įlinkai dabar pageidauja- 

Dr. Kovaliukas kalbėjo
2 N r. Darbininkai savi- 

,i nieko negalės padarys
- centralinė valdžia nebus

KAUNAS.

Rinkimų mitingai į 
miesto Tarybų.

Kauno

Sekmadieny liepos 18 d. įvy
ko 2 mitingu dėl rinkimų į Kau
no Miesto Tarybų: Miesto Te-i 
atre L. S. D. Partijos ir Rotu
šės salėj Prof. Sąjungų Centr.; 
Biuro.

Rotušėj mitingas buvo gana 
trukšmingas. Liaudininkų at
stovas Radzevičius labai “nece- 
remoningai” atsiliepęs apie prof. 
sąjungas ir jų idėjinius darbi
ninkus su didžiausiu^ trukšmu 
nuvytas nuo tribūnos.

Visa eilė kalbėtojų pabrėžė 
kodėl jie eina su savo sąrašu ) 
rinkimus. Pamatinė visų min
tis — kad suspiesti į krūvą dar
bininkus. J. S....

[“S-d.”]

LAZDIJAI.

nors 
šią 
zi jos

rup 
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Liepos 20 d. čia įvyko Seinų 
apskrities valsčių sekretorių 
suvažiavimas. Dalyvavo kuo
ne visų valsčių sekretoriai. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad vals
čiaus darbininkų padėtis yra la
bai sunki. Tik dviejuose vals
čiuose mokama ‘algos po 500 
auks., kituose po 400 auks. ir 
net 160 auk. Suvažiavimo nu
tarta kreiptis j Seimą prašant 
pamainyt savivaldybių įstaty
mas § 89 tuo budu, kad sekreto
rius skirtų, atstatinėtų ir 
_____________ *______

M. ARCIBAŠEV Vertč P. K AS

'avydas
Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsak
į

dė labai labai pikantiška!..— [Staiga nupul- 
po-damas dvasioj]. — Vistiek! aš prapuoliau, 

ni Izmailoviene!../
Sėdasi piriųon pasitaikiusion kėdėn ir 

sidengia rankomis vqidų].
ELENA. — Na, Jonai! Ir kam čia tas tra 

mas?...—j [Padeda rankų jam ant peties].— 
Ir kas galėjo su jumis pasidaryti, Jonai?.. Jus 
buvote toks nekaltas malonus veikas!

JONAS [kih’čiai]. — Vistiek!
ELENA. - - Visai ne vistiek!

uz-

— Jonai, tai

JONAS [pakeldamas galvų]. — Nusispiaut!.. 
Nebrangiai toji nekaltybė kainuoja!.. Vienu 
kvailiu bus mažiai^ pasaulyje, tai ir viskas!

ELENA. — Kų jus manote daryt?
_ JONAS [žiūrėdamas priešais save į vieną taškų]. 

— Žinau, kų!
ELENA [griebdama jį už rankos]

kvailybė!.. Jus mane tyčia gųzdinat!.. Argi 
galima tam priduoti tokių reikšmę?.. Viskas 
praeis, ir jus po senovei liksite malonus, puikus 
jaunikaitis! ..... -

JONAS [liūdnai’. — Ne, tai nepraeis!.. Aš jau 
nebegaliu but toks, kdip pirma... Mano sieloje 
viskas subiaurota, apspiaudyla!.. Aš pats sa
vęs nckenčiit!.. Argi aš nesuprantu, kaip tai 
biauru ir purvina?.. Argi aš nematau, jog aš 
esu atkarus jums dabar!

ELENA. —A<ų jus prasimanote, Jonai!.. ^Tėi 
kiek jus man ne atkarus! Man tiktai pikta, 
kad jų:; suėjote su Vanda, todėl, kad Vanda ne 
tokiems, kaip jus, ir man tik jūsų gaila.

JONAS j ištraukdamas rankų, piktai]. — Taip, 
dabar jums gaila! Kam jus da apsimetat, po
ni Izmailoviene? Nickuoftiet jus manęs nesi
gailėjote!

EL'r'NA. - Bereikalo jus taip inanote, Jonai. Ma
no santikiai su jumis visuoiuet buvo geri... Aš 
juk negalėjau kitaip...

JONAS? - Argi aš ko nors reikalavau?.. Aš tik
tai mylėjau jus ir daugiau nieko! Ąšjr dabar 

✓ myliu jus!.. Aš ir su Vanda suėjau tik dėl 
; rišto... todėl, kad mylėjau jus!.. Aš buvau 
L np beprotis!.. O jus... Nejaugi jus neinate- 

kas su manim darosi?.. Jus vis juokelės
> manęs!.. Nejaugi jums taip patiko kankin- 

iiane?.. Ką aš jums padariau?/. Na, toįfid
■ vaikezas.. . tegul tui buvo juokinga, bet juk

_...........  buvo skundžia
masi, kad sekretoriaus padėtis 
dažniai pareina nuo vietos kle
bono. Nutarta: savo teisėms 
ginti rištis į profesinę sąjungą. 
Suvažiavime buvusio svečiai ki
tų įstaigų valdininkai taip pat 
pritarė tam sumanymui, pra
plikdami jį, būtent, kad profesi- 
ėn sųjungon dėtųsi visi žemes
nieji savivaldybes ir valstybinių 
įstaigų valdininkai. Suvažiavi
mas pavedė Stadalninkui ir Ka
valiauskui pasirūpinti sujungus 
įstatymais. Pareikšta mintis da
ryli suvažiavimai kas menuo.

pačiu laiku jie veža Vokietijon 
gatavas prekes neva parduoti, 
bet jštiesų dėdami jos sandeliu 
Fabrikantų nieko nedaroma pri 
taikinti fabrikų Lietuvos rin 
kos reikalams, suvartojant sa
vo dirbiniams tų geležies laiižų, 
kurio tiek daug yra musų kraš
te.

Po diskusijų priimta s.-d. pa
siūlyta rezoliucija: pavedama 
Prek. ir Pram. M-jai, kad ji pa
ragintų fabrikantus nemažinti 
fabriko darbų ir pritaikinti jo 
dirbinius Lietuvos ūkio reikala
vimams.
d. kalbėtojas nieko kito nepa
matė s.-d. interpeliacijoj, kaip 
lik jų norų kišti valdžiai pagalį 
tarp kojų.

Rugpjūčio 6 d. posėdis buvo 
pašvęstas taikos su Rusais ^ra
tifikavimo klausimui. Seimo

■Mc. M *Susipažinkite Su Musų JOHN KUCHINSKAS

histebėtina,, kad k.-

Sh Seimas.

es tai yra svarbiau- 
0 paeėdumo ženklu 

yra bankinė knygelė. Jeigu busite taupus, jus įgy
site pasisekimų ten, kur kiti aplaikė vien nepasise
kimų. Pradėk taupyti pinigus tuojaus padėdami 
juos ant 3% į šį

VALSTIJINĮ BANKĄ

ĮGYK pačėdumo jprotį, 
sias dalykas jūsų gyvenime.

pinigus šiame Banke

Kimbark State Bank

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po nietų 
vedu Visokias bylas 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
fanną ir dirbu visokius I^e gal li
kus Dokumentus. Suteikiu pata
linius^ 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.

Rugpjūčio 4 d. trečiuoju skai
tymu priimtas^ įstatymas apie 
butų ir kambarių nuomavimą. 
Nustatoma nuoma už butus ir 
namus gyventi ne daugiau, kaip 
tris karius, — prakybos ir pra
monės reikalams ne daugiau, 
kaip keturis kartus brangesnė, 
palyginus su 1911 melų nuoma. 
Rusų rublis — dvi osto marki. 
Tiksliau nuomas nustato vielos 
Savivaldybių Tarybos. Butų 
klausimus nustato, prižiūri ir 
riša Butų Skyrius, Savivaldybės 
išrinktas. Nuomininkas negali 
but be priežasties iškeltas, ne
bent butas reikalingas pačiam 
savininkui ir tai tik Butų Sky
riui nutarus. Liuosi butai re
gistruojami ir privalomai išnuo 
muojami B. Skyriaus nuomi
ninkams, jei pats-žemininkas to 
nenorėtų padaryti. Tuo įstaty
mu manoma suvaržyti namų sa 
vininkų perdidelius apetitus.

Tam pat posedyj buvo svars
toma. s.-d. frakcijos interpeliac. 
dėl laukiamo Šmitų fabriko už
darymo. Fabrikantai teisinda
mies sunkiomis sųlygomis (lie
tuvei vesti, žada ja uždaryti ar 
bent sumažinti, jau dabar pa
leisdami dalį darbininkų. Tuo

irai nusistačiusios. S.-d. frakci
ja stovėdama iiž greičiausi tai
kos sudarymų, bet minėdama, 
kad rusai yra užėn\ę Lietuvos

pradžioj atidėti sutarties patvir
tinimą, lyg rusų bus pasakyta, 
kada jie ir kokiomis sąlygomis 
nusitrauks iš Lietuvos. Visų 
balsais prieš s.-d. dalį pasiūly
mas atmesta. Balsuojant gahi- 
’inai taikos sutarties ipatvirlinJ- 
mų, s,-d. frakcijos dalis, dėl 'mo
tyvų, išdėstytų deklaracijoj, nuo1 
balsavimo susilaikė. Visi kili 
balsavo už patvirtinimų. Sutar
tis priimta ir patvirtinta visais 
trimis skaitymais.

Tam pačiam posėdyj Vidaus 
L, M misteris atsakinėjo į s.-d. 
paklausima dėl vadinamos 
‘Kerpės konstitucijos”. Jo stw

Taupymo 
Valstijinis 
Bankas

Po Valstijos 
Valdžios 

Priežiūra

Kapitalas $100,000.00 
lC8-ta Gatvė ir Michigan Avenue 

ROSELAND-CHICAGO.
OFFICERS: . DIRECTORS:

C. W. Coleman Praaident John H Uekker
D. Van Wyngarden Vice-Prcs. c. W. Coleman
J. C. Astrauskas Asst. Cashicr M.-F. Ryan

Siunčiame pinigus į Lietuvą ir išmainome kitų 
šalių pinigus pagal dienos kursą.

Skoliname pinigus ant nuosavybių, apdraudžia 
me nuo ugnies visose apdraudps kampanijose ir par 
duodame laivakortes.

Statomis 9 ryto iki 12 pietų. Seredos ir Subatos 
vakarais nuo 7 iki 8:30.

aš mylėjau jus... Kodėl jus iškarto neišvijote 
manęs? Kam jus žaidėte su manim? Kam?..

ELENA [be jiegų]. — Aš nesuprantu, Jonai, 
delko aš kalta?

JONAS. — Na, taip, jus nesuprantate!® Jus nie
kados nesuprantate, nes jus neturite širdies 1 
Jums tiktai patinka, kuomet žmonės myli jus, 
dėl jus kenčia,'o pačios jus — niekuomet nie
ko nemylėjote, išskiriant save. Jums tai buvo 
žaislas, o aš... [Puola veidu ant kėdės ranku-

ELENA. — Jonai! Jonai!.. Kų jus?.. Nereikia!..
Taip negalima.. Jonai, na, liaukitės!.. Šone!..

SONič [įeidama]. — Kas čia atsitiko?..
ELENA. — Pažiūrėkite, kas su juo darosi!.. Jis 
. girtas!.. Jonai! Ak, koksai! Liaukitės gi!..

Šone!., padėkite man..!
ŠONE. — Kų aš čia galiu padėt?
ELENA. — Jonai!.. Na, užteks!.. Šone, kų tai 

reiškia? /
SONR. — Duokite man ramybę!..
ELENA [nustebus]. — Ka? Kas jums pasidarė?
SONR. — Man? Nieko.

SONfi [su neapykanta]. — Aš iš proto Išėjau... 
Aš Jau senai norėjau jums pasakyti, kad aš jū
sų neapkenčiu!.. ' /

ELENA. — Šone! , \
SONIČ [neatkreipdama į jų domės, prisiartina 

prie Jono ir stengiasi jį pakelti]. — Jonai, ei
kime iš čia!.. Kaip jums ne gėdų verkti!.. Aš 
Nenoriu, kad jus nusižemintumėt prieš jų!.. 
Argi jus ųežinote, kad ji su pasididžiavimu 
IMisakos paskui, jog jus verkėte prie jos ko
jų!!?—n[Jonas pakelia galvą ir baisiom akim 
žiuri į ,jų].(— Tame juk visas jos išdidumas, 
visa jo$ laimė K . Aš neleisti, kad jus žemintu- 
mėtės dėl jos pasigerėjimo!..—■ [Traukia jį 
už rankos veik spėka prikeldama jį iš kėdės]. 
—Eikite iš'čia!... Girdėjote?... Eikite!... Ki
taip, aš nežinįau kų padarysiu!.. Dieve, kaip 
tas viskas ir biauru!

[Jonas su kokia lai vaikiška baime žiūrėda
mas į jų seka paskui prie durų. Elena, nesi- 
žinodama kų dairyti, nenatūraliai juokias].

Tel. Yftrds 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- 
’tikavusi I’enn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prio 
gimdymo. Dud 
<la rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

nesą nieko konstitucijai priešin
io ir viskas suderinta su vei
kiančiais įstatymais. P. Minis- 
icris, skaitydamas patį paklau- 
imą nebrendusių žmonių’ dar

bu, kelis karius apeliavo į svei
kų Seimo narių protų, tartum 
;avu nepasitikėdamas. Savo val
dininką p. Kerpę už išleistą į- 
akymą pripažino girtinų, o ne 

peiktinų, pasižadėdamas be to 
kietai saugoti, kad ^teisėtumas 
Lietuvoje nebūtų skaudžiamas 
ir kad kiekvienas prieš jį prasi
kaltusių gautų tinkamą atlygi
nimų. Atsakymas labai patiko 
krikščionims-dcmOkratams ir, 
'odos, pačiam p. Ministeriui.

SOCIALDEMOKRATŲ FRAK
CIJOS DEL TAIKOS SUTAR

TIES RATIFIKAVIMO PA- 
" REIŠKIMAS.

Socialdemokratų frakcija pri
pažįsta, kad darbininkų klasė 
Lietuvoje yra daugiausia nu
kentėjusi dėl karo, ir dėlto lai
kos sudarymas turi jai didžiau
sios reikšmės. Nes tik taikai 
• vykus darbininkų klasė gaus 
galimybes organizuotis ii’ vesti 
kovų už savo siekimus, už so-

Sudarytoji su Busi j a sutartis 
iš daugelio atvejų neatatinka 
teisingumo reikalavimams. Ku
rija aiškiai nepasižadu gražinti 
Lietuvai kuitui-os brangenybių, 
išgabentų iš Musų krašto Ku
ri jon prieš pasaulio karų, palik
dama tų klausima abejojamu 
(strap. IX p. 1). Rusija pasiža
da giųžinl Lietuvos piliečių in-

Icnzijai visai nerealia valiuta ir 
nepermatomu budu (strp. X. p. 
p. ir I). Atlyginimas susisieki

mo priemonėms ir dirbtuvių 
‘grąžinimas visai neatatinka Lie
tuvai karo metu padarytiems 
nuostoliams (strap. XI p. 2).

Be to, Rusijos kariuomenė, 
pašalindama lenkų kariuomenę, 
okupavo Liętuvos teritorijos da 
lį, nežiūrint pasirašytos sutar
ties! Ta aplinkybe^ yra labai 
svarbi. Rusijos kariuomenė ir 
Rusijos įsteigtieji civilės val
džios organui elgiasi Lietuvai 
pripažintoj teritorijoj, kaip prie 
žo šaly: .daro nemokamas rėk-: 
vizicijas, atima iš gyventojų jų 
turtą, trulędo veikli vielo* savi-1 
valdybės įstaigoms, visai nesi
skaitydami su pripažintaja tai-j

įeina Izmailovas, Kaminskis, B6g-i]^ps sutarty Lietuvos nepriklau-'
• somybe. Tokiomis sąlygomis riuonicnė'pasišalins iš Lietuvos 

(Tolinus bus). puti taikos •sutartis nustoja savo nustutytu laiku.

dama į jų J. — Juokitės, juokitės!.. Jums nie
ko dauginus nebelieka! — [Išeina].

1 Elena iloai sėdi Qnt sofos, lyg apsvaigus; 
paskui atsijli'iliiijus atsistoja, pykčio iškraipy
tu veidų, artinasi prie veidrodžio, paęitaigo 
skrybėlę, apžiūri save visų, dar valandėlę stovi 
susimasčiusi, paskui piktai paraukia pečiais ir 
greitai išeina. Kurį-nekurį laikų tuščia ir ty
lu. Paskui laukiamojo] girdėti balsai, atsida
ro durjs ir 
danovas].

Naujienų Redaktoriui.
Brangus Pone:—

Priimk musų širdingų ačiū už labai užganėdintus rezul
tatus, kuriuos apturėjom nuo apskelbimų jūsų laikraštyj.

Kasdien daugiau ir daugiau Lietuvių ateina į šitą 
• banką • .

Apturėti nauja taupimo knygelę
Pasiųsti pinigų Lietuvon
Pirkti laivakortę tiesiai Libavon
Gauti pasportus. u

Jie dažinojo per jūsų laikraštį, kad jeigu jie nekalba 
ne žodžio angliškai, jie jaučiasi šiame banke kaip namie 
dėlto, kad

ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.
Jų pinigams yra tikrai saugu šiame sename tvirtame 

po valstijos priežiūra banke, iš kur jie gali atsiimti savo pi
nigus kada tik jie nori.

Velijanti jums pasisekimo, mes liekami su guodone

PEOPLES”
U I Jį I L

Bankas ant Kampo
I

47tos ir Ashland A ve.
Chicago.

Žtnogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, i 
Kasjniasi pasidaro papro- 1 
čiu, ir tuomet žmogus ka- Į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. ( I 

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą, niežėjimą galima I 

| x y x lehgvai prašalinti. Nebus . j
! daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
Į jvykstanČių nou pleiskanų. 1

XI B' JFI, ję S4 ' į
> panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
! Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ’ 
| nų atsinaujinimo. i
' RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
1 Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
j RUFFLES, jei turite pleiskanų. ’ i

Jtrs aptiekipinkas parduos jums už 65c. bonkutę{ Mes taipgi | 
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuojusų 75 centus pačto 
j markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

AD. RICH9ER CO,, 326-330 Broadway, Now X\>rk u—

vertės, jei kuogreičiausiu laiku 
nebus ganios tikros garantijos 
pasišalinimo Rusijos kariuome
nės iš Lietuvos.

Socialdemokratų f rakei ja, ma • 
lydumą didžiausio reikalo dar
bo frninionis, kad butų baigias 
karas ir ir turėdama vilties, kad 
minėtieji taikos sutarties netei
singumai seksis išlyginti taikiu 
būdu, derintis su Rusų darbinin
kų valdžia, pripažįsta galima 
ratifikuoti laikos sutaųtį tuojau, 
kaip tik bus gautos p ikanka- 
inos)'gara^lijef\ kad Rusijos ka-

« w hm—«r a >
Telefonai—Baulevard 9199 B 

DE. C. KASPUTIS 
—Dantistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III. 
Valandos:—
9—12 A. M. 1- -5, 7—6 P. M. 8 

—MM—KMMMMMBBK

Padarytais iš Lietuvos val
džios pusės tani) leikalui žygiais 
iki šiol nepasiekta reikalingų 
ręzĮillalų. Todėl Socialdemo
kratų frakcija siūlo ratifikavi 
m© klausimą atidėti, pavedus 
vykdomajai valdžiai imties rei
kalingu priemonių paliuosavi- 
inui Lietuvoj okupuotos terito- 
i-ijos.

žieminio sezono pradžia
13 RUGSeJO, 1920.
Aušros Mokykloj šie 

skyriai:
Anglų kalbos.
I dėtuvių kalbos.

i Aritmetikos.
Algebros, Geografijos ir kitų Ma
tematikų.

i Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk 

dykai. Suvartok naudingai. 
Didžiausia nauda sau ir ki
tiems padarysi mokynda- 
mosi. Seni ir jauni vyrai ir 
motorįs visi neatideliodami 
žadėkite tuoj. Aušros Mo
kykla seniausia ir geriausia. 
Mokiname dienomis ir va
karais.

Prisirašyti galima visada.
- 3001 So. Halsied St.,
: ' . ^Ciiicago, UI.

D
2)
3)
4)

TeMYKIT sergantieji

Jaigu Tamsta sergi ir nie
kas jus nepagydė iki šiam 
laikuų tai kreipkis prie ma
nęs, nes aš išradęs vaistus 
(liekarstas) su kurių pagel
ia galėsit išsigydit sekan
čias ligas: Kaulų gėlimą, 
strėnų, pečių, kojų ir tt.

Taipgi duodu patarimą 
kaip išgydit rožę, spuogus 
ir niežėjimą kūno.
, Laiškais prašau nesikreip
ti, nes neduosiu atsakymą, 
bet jaigu norit sau pasigel- 
bėt, tai patįs ateikit.

Petras A. Miller, 
2128 West 22 St.'

Chicago, III.

Tel. Randolph 2898
A. A..SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
ASSOCfATlON BLDG.

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

Nedčliomis ofisas uždarytas. Pa- 
nedėliais Iki 8 vakare, i

7

Rez. 1139 Ddcpcndence Bhd. Chicaj.t.
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligą

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

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

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

DENTISTAS
Męs gavo darbą gvarantiojame 

Kalbame visas Europiikas kalbas 
3804 S. Kedzie Are. Chicago, Hl.

Arti 88-th Street .

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CIIERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Skaitykit iii platinkit
“N A. U J T 12 N O S”
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Važiuokit j Lietuvą
Ant šio puikaus garlaivio kartu su laivakorčių 

Agentūros Agentu

KORESPONDENCIJOS
WESTVILLE, ILL*

Lietuvos Misijos atsilankymus 
gaudo “iminšaino” dirbėjus. Geriausia Kelione

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS

Jeigu nori gerai ir laimingai ir be jokių kliūčių 
parvažiuoti į Lietuvą, tai važiuok kartu su Federa- 
lės Agentūrų Bendrovės Atstovu, kuriam visi keliai 
ir visi kelionės apsiėjimai yra gerai žinoma ir jisai 
parveš saugiai ir laimingai į pat Lietuvą visus, ku
rie prieš laiką su juom susitars važiuoti. Jonas 
Kastėnas, musų atstovas, iš musų ofiso išvažiuoja į 
Lietuvą užimti musų naujai atidaromo ofiso vedėjo 
vietą Kaune, per kurį ofisą bus greitai priduoti vi
sokį siuntiniai iš Amerkos žmonėms Lietuvoje, kaip 
tai daiktai ir pinigai ir kitpki reikalai, taipat paru- 
pinimas pasportų ir laivakorčių važiuojantiems į 
Ameriką. Musų atstovas Jonas Kastėnas išvažiuos 
iš Chicagos stačiai į Lietuvą šio mėnesio 28 dieną 
(Sep. 28). Jeigu rengiesi važiuoti j Lietuvą, arba 
jeigu nori greitai pasiųsti savo giminėms pinigų, 
arba atlikti bile kokius Lietuvoje reikalus, nieko ne
laukdamas tuojau kreipkis į musų ofisą. Mes paru- 
pinam pasportus, laivakortes, taksų popierius, iš- 
duodam draftus ant Lietuvos ir Vokietijos bankų, ir 
siunčiam pinigus Lietuvon pastoms ir telegrąmais.

(fflPANY

Rugpjūčio 30 d. čia buvo atsi
lankiusi Lietuvos Misija — pp. 
J. Vileišis, majoras Žadeikis ir 
Jokubaitienė. Beje, Lietuvos 
Misija buvo žadėjus atvažiuot 
rugpiučio 24 d., ale dėl kokia 
ten priežasčių pasivėlinusi.

Kalbėjo daugiausia apie daly
kų padėtį Lietuvoj. Pakartoti 
kalbėtojų prakalbas nėra reika- 

nes, berods, nieko nauja jie 
nepasakė. Ką pasakė, tai jau 
žinoma ir kitų kolonijų lietu
viams.

žmonių buvo apie keturi šim
tai. Misija ragino pirkti Lietu
vos bonus. Ale iš tiek žmonių 
mdžai kas pirko. Tik apie dvi
dešimt ypatų nusipirko, rodos, 
už tūkstantį du šimtu dolerių. 
Be to, buvo ir kolekta. Surink
ta šešiosdešimts dolerių su cen
tais. Kodėl tokios menkos pa
sekmės, sunku pasakyti. Gal 
dėlto, kad vakaro programą ve
dė vietinis rymo-kataljkų para
pijos klebonas... Westvilliečiai, 
sako, jį “nelabai telaikiną”. A- 
pie tai man dagi pakuždėjo tū
las vietos tautininkas?

LIETUVON
• <■ *

per Hamburgą *120
per Libavą $145

Laivai Eina Kasdieną
Užsisakykite vietas dabar.

Pasportus gauname greitai.

Parūpiname Inco.me Tax Certifikatus.

Tarpininkaujame Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankui.
Su musų Money Orderiais pinigai gaunami Lietuvos Bankose 

ir paštuose. 1 \

Akis .Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

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

Telephone
Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL 1
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

lEDEkAI.
666 West 18th Street, Chicago, III.

P. S. Taipgi pranešam kad nuo pirmos dienos 
šio mėnesio, ant musų linijų, parduodam laivakortes 
ant laivų ir gelžkelio tikietus iš Chicagos per Cana- 
dą stačiai j Liepojų._______ •

Vienu Laivu Tiesiai 
j Libavą

jau Lietuviai gali važiuoti tiesiog iš Amerikos į 
Leipojų be jokių kliūčių.
Parupinam Pasportus ir Lietuvos pilietybės popie
rius į labai trumpą laiką.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų.
Siunčiame PINIGUS į Lietuvą, Markėmis pagal plie
ninį kursą.
Parduodame Draftus ir čekius. i

Mes turime šimtais prirodymų už Musų teisingumą 
Visais reikalais kreipkitės pas:

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Avė. Chicago, III.

Tel.: Yards 145.

Westvillėj per nekurį laiką la
bai buvo išsiplatinęs naminės 
degtinės varymas. Ale pasta
ruoju laiku vietos policija ėmė 
juos gaudyti. Pas tūlą vietos 
italą surasta visas bravoras. 
Bet - pats degtinės varytojas ta- 
čiaus pasprūdo. Policijai teko 
tik jo “munšainas”. Taipjau 
areštuota ir du lietuviai. Vie
nas jų turėjo užsistatyti penkis 
tūkstančius dolerių, o kitas 
gaus pasėdėti ligi teismui, nes 
kaucijos neužsistatė. Kratų bib 
vo ir keliose kitose vietose, bet 
čia policija nelaimėjo^ Buvo at
silankę ir vienoj lietuvių šeimy
noj — dienos metu. Detekty
vai, sako čia buvo radę visą ga
lioną “munšainio”, ale moteris 
prišokusi sumušo “džiogą” ir 
kratytojai nieko kita nelaimėję 
išvažiavo savais keliais.

-r Vytis.

Iš Įvairių Sričių

Kelionės ir pinigų reikalais kreipkitės į

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.
, VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

Bailio Consultation Bureau Korporacija
35 South Dearborn Street

Telefonas: — State 8347

Adara Nedėliomis iki 4 vai. p. p.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus ąamus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektos Korporacija Amerikoje'

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

1619 W. 47th St. Tol. Boulevard 1892. • Chicago, III.

Chicago, III.

G. M. GLASER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

H 3149 S. Morgan st., kerte 32 st. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

CUNARD UNIJOS
Laivas

SAXONIA
> Išplaukia 

Rugsėjo 30 dieną

PLYMOUTH—CHERBOURG—HAMBURG 
Kreipkitės pas arčiausj Cunard Agentą.

žingeidumas gyvų sutvėrimų. 
Pas ką tik gimusius vaikus pir
miausiai apsireiškia ne protąs, 
bet žingeidumas. Mažas, užgi
męs vaikas primiausiai kreipia 
savo akis į jam nepažįstamą 
daiktą, o ausis į jam nepažįsta
mus balsus, nes visiems labiau
siai patriaukiami, labiausiai žin
geidus yra nežinomi dalykai. 
Žingeidumas verčia mažus vai
kus nešti kiekvieną pamesto 
daiktelį į burną kaip ir yištiri- 
mui, kokią jis turi skonį; jis 
nekiša jų į ausis ar į nosį.

Žingeidumo palinkimų turi ne 
vien maži vaikai ar suaugę žmo
nės, bet ir gyvūnai, ir tai ne 
vien stovintieji ant augštesnio 
išsivystymo laipsnio, bet ir že
miau stovintys sutvėrimai. Ma
nyta, kad šviesa apjakina kai- 
ktiri uos vabalus, todėl jie ir le
kia į liepsną. Bet jeigu ji ap
lakiotų, lai ji juos šalin stum
tų; jeigu jie lekia į liepsną, tai 
joje turi būt kas nors tokia, kas 
juos prid savęs traukia. Ir per
tekančius paukščiais tra/ukia 
deganti jūrių žiburių šviesa 
Traukti vienok gali ne kas ki
tas, tik paukščio žingeidumas, 
noras įsi tikrinti, kas yra tie ži
buriai, 
mą, ir 
Šviesos, 
mėgsta
būrio, kuris patraukia žingei
džias žuvis prie savęs. Taipjau 
'Lietuvoj kaikur pasinaudoja 
gyvūnų žingeidumu; vienas ty
kių pasinaudojimų yra gaudy
mas vėžių naktimis su žiburiu 
žiburiai vėžius vilioja ir jie pa 
kliūva tinklan. Prie labai žin
geidžių sutvėrimų priklauso 
driežai. Jeigu patinki driežą, 
tai jis tuoj stengiasi pabėgti, bet

STPAIGHT
10

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

DR. F. E. REICHARDT 
Specialistas

3548 So. Halsted St., Chicago, III. »'
Buvęs užveizda Irving Pink Sanitariumo ir Medicinos Direkto

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

Teisinga drabužių kaina.
Kainos kurios tinka bite vieno ki- 

šeniui. Gvaran tuo jame, kad sutaupy
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš. 
kiekviename pirkime. Kai kurie daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, su liemeniu, formaliai pri
tinkami, ir konservatyvio styliaus, 
$32.50 iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON
1415 Sn. Halsted St.. Chicago. TU.

DR. S. BlEzJS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas! 2201 W. 22nd St., kampai 
Leavittt St Phone Canal 6222, Va- 
landosi 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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3107 S. Morgan st. Chicago<I
VALANDOS

ir nuo 5
Nuo 8 iki 11 ryte
iki 8 vakare.

u t-

MELBA

jas traukia skirtingo' 
Kinuose ir Japonuose 

žmones žvejoti prie ži

LICITACIJA.
Neatimti Storage rakandai. Taipgi išdirbejų nauji rakandai. 

Specialus pasiūlymas vėliausio styliaus trijų šmotų seklyčios setai, 
pintiniai, skuros ir overstuffed, taipgi kaurai (rūgs) ir fonografai.

ŠIS SEKLYČIOS SETAS $125, VERTAS $200.
Tikros skutos, taipgi ir kitokių išdirbinių.

DYKAI $25 vertės indų bus duodama kiekvienam kostumeriui.
Tokis išpardavimas da niekad nebuvo publikai pasiūlytas. Ne

praleisk šį bargeną, ateik tuojaus. Dastatymas į namus dykai. Atdara 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj iki 4 v. 2810 W. Harrison Street.

1O* 
STRAIGHT

žinovas
JUS AKYS yra jums bran

giausios už viską.
NEAPLEISKITE JŲ — Jei

gu jus akys reikalauja priežiū
ros arba akinių, ateikite pas 
mane; kaipo lietu vys savo tau
tiečiams patarnauju kuoteisin- 
giausia.

Egzaminavimas ir 
patarimas dykai.

Dr. Jurgis Serner O. D.
— Chernauckas —
AKIŲ SPECIALISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 6. Ne-, 
dčliomis nuo 10 iki 1.
1131 Stevens Building

17 N. State St., Chicago, III.
Tel. Central 203.

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mygiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums,

I.LEWISCIGARMFG.CO.Newk.NJ.
Laigest Independent Cgar Factornj inlhe World

•jo valandėlės sugrįsta įsitikrin- 
ti, kas jį išgąsdino. Daro tai 
net kelis kartus, kol įsitikrina. 
Sunkus ir tingus sutvėrimas yra 
krokodilius, bet ir tas nėra vi
jai liuesas nuo žingeidumo.

Tarp paukščių taipjau daug1 
yra žingeidaujančių; prie jų pri
klauso ir garsus giesmininkas 
akštingalais: iš žingeidumo jis 
prisiartiną prie žmogaus vos 
jorą žingsnių jįi temydamas.

,Mėgsta žingeidauti elniai, 
stirnos, bet to palinkimo ne
rūksta ir naminiams gyvu- 
iams, karvėms, arkliams. Bet 
aibaiusiai žingeidžios yra meš
kos ir lapės su šeškais, o taipgi 
beždžiones. Vienu žodžiu, žin-, 
geidauja ne vien žmonės, bet 
mažiau ar daugiau žingeidauja 
r visi gyvi sutvėrimai; vaba
lai, žuvys, paukščiai ir žvėrys.

—Šernas.

DR. VAITUSH, O. D.
* Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kifris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
huno, skaudamų akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregvs- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampan 

Ashland Av®. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
i Phone Drover 9660

si

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 
vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 St 

Tel. Prospect 3166

8

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

1616 W. 47 SI., Tel. Bonl. 160
. Valandos: 1 iki 3 po pietų.
( 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte

Kės. 2914 W. 43-rd Street 
Nuo ryto iki piet. 

Tel. McKinley 263 •

Telefonas Pillmaa 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roselaad 

Valandos: 9 iki • vakare.

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

2—9 vakaro
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

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

Tel. Pullman 342 ir 3180.

DR. I. E. MAKARAS 
LietuvysvGydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė. Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 

iki 8:30 vak.

J"™ i

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 

Į 33^5 So. Halsted St.. Chicago.’

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

f
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bolševikais, tai dabar jai bu
tų pražūtis. Rusai ir lenkai 
butų pirma sutrempę ją savo 
armijomis, o paskui butų pa
sidalinę tarp savęs josios žę- 
mę.

Kad Lietuva tapo išgelbė
ta nuo tokio likimo, tai čia 
yra daugiausia Lietuvos so
cialistų nuopelna^kurie ne- 
atlaidžiai reikalavo ir reika
lavo, kad butų padaryta tai
ka su Rusija.

si ir prie bolių bei kazyrių 
praleidžia laiką!

Kada kilo “kairiasparnių” 
“revoliucija” L. S. S-je, mes 
iškarto pasakėme, kad tie 
elementai ne socialistai, * o 
tiktai susibuntavojusieji vy
čiai, kurie laikinai užsuko į 
socialistų organizaciją, bet 
visai nesupranta socialistų 
principų. Dabar-gi pa^i 
“Laisvė” pripažįsta, kad tai 
buvo tiesa. |

| Apžvalga Į
IR LIETUVOJE VAR6MA 
AGITACIJA PRIEŠ AME

RIKOS SOCIALISTUS.

pradėjo savo žygius prieš Kič- 
vą. /

j 5. Lenkijos Socialistų Parti
ja buvus priešinga “užpuolama
jam karui”; ji pripažinus, kad 

[“Ukraina turi teisės pati savim 
valdytis”, bei ji buvus priešin
ga tam, kad kitos šalys “kištų
si į Lenkijos reikalus”.

(>. Jus sakotės, kad “iš atžvil
gio į tvirtą da/bininkų klesos 
patriotizmą ir musų priedermes! 
jūsų kraštui” jus esate išpildę 
savo priedermę socializmui. j

7. Jus negalėjote! priversti sa 
vo viešpataujančių klesų daryti

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. __ Telefoną^: Canal 1506.

U žs i sakome j i Kaina: t
Chicagoje — paštu: 

Metama ....................
Pusei nretų ......----- ------------ $4.50

2.25 
1.75 
1.00

FRAINISTŲ DARBO 
VAISIAI.

Pusei nAetų ...—------------
Trims mėnesiams ---------
I)vk*m mėnesiams ---- ----
Vienam mėnesiui -------

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija -------------
Savaitei ____L.---------- —•
Mėnesiui ____-——.........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .... ---------------------• $7.00
Pusei metą ..... ........ —~~—‘4.00
Trims mėnesiam/------------------ 2.00
Dviem mėnesiams -----------  1.50
Vienam mėnesiui -----------------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ______________ $8.00
Pusei metų- ...»__________  4.50
Trims mėnesiams ................... 2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Scpt. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos kova 
su Lenkija.

Lietuva staigu ėmė lošti 
rolę tarptautinėje ^plitikoje.

Lenkai padavė Tautų Ly
gai skundą ant Lietuvos, 
kam ši užpuolusi juoi “be jo
kios provokacijos iš musų 
pusės”. Dar nelabai senai 
lenkai nenorėjo nei girdėti 
apie Lietuvą.

Kiekvienas žino, kad len
kai meluoja, nes jie pirmuti
niai ėmė vartot ginkluotą 
spėką prieš Lietuvą. Jų už
grobimas Vilniaus buvo plė
šikų darbas. Šitą darbą jie 
atliko, nepaisydami to, kad 
talkininkai nebuvo pripažinę 
jiems teisės užimti Vilnių. O 
šiandie jie protestuoja prieš 
lietuvius, pasiremdami tuo, 
kad lietuviai peržengę talki
ninkų nustatytąją demarka
cijos liniją!

Lietuviai ištiesų vietomis 
peržengė tą liniją. Bet jei
gu lenkai nepaisė jos, užpul
dami Lietuvą, tai kam lietu
viai turėtų paisyti tos lini
jos, gindamiesi nuo lenkų?

Ir talkininkai šiandie yra 
priversti užmerkti akis ant 
šito lietuvių “nusidėjimo”. 
Turi tylėt dėlto, kad jie ty
lėjo, kada jų valios nepaisė 
lenkai.
• Rusų ir lenkų taikos dery

bose turės būt išrištas ir Lie
tuvos rtlbežių klausimas. Ru
sai stos už tokius rubežius, 
koki yra npstatyti taikos są
lygose su lietuviais. Todėl 
lenkams teks nuąilenkti.

Viena Lietųya butų per- 
silpna priešinties lenkams. 
Bet, Lietuvos laimei, lenkai 
savo plėšikiška politika įsigi
jo tiek daug priešų, kad šian
die ir Lietuva pasidarė jiems 
pavojinga. x ,

Lietuvai pasisekė dėlto, 
kad ji pasiskubino padaryti 
taiką su Rusija. Jeigu ji bu
tų iki šiol laikiusia ^Galva
nausko ir Voldemaro politi-y 
kos ir, klausydama talkinin
kų, butų nedarius taikos su

Brooklyniškiam provoka
torių partijos organe tilpo 
įdomi korespondencija iš 
Rockford, III.

Dveji metai atgal toje ko
lonijoje buvo gana stiprus r Clietuvių darbininkų judėji
mai, kuriam vadovavo L. S. 
S. 75 kuopa. Į kuopos susi
rinkimus' ateidavo po pus
antro šimto narių. Kuopa 
dažnai rengdavo prakalbas 
ir pramogas, į kurias publi
ka skaitlingai lankydavosi.

Bet štai, ačiū pasidarbavi
mui Stilsono, Jukelio ir kitų 
“kairiųjų” agitatorių, veiku
sių pagal Frainos komandą, 
Rockfordo . sąjungiečįai nu
krypo į “kairiasparnių” pu
sę ir persikrikštijo į “komu
nistus”. Justicijos departa
mentas paskui ėmė gaudyt 
tuos neišmanėlius, kurie pa
klausė jos agentų ir įstojo į 
Komunistų Partiją. Ir Rock
fordo “komunistai”, kaip 
žvirbliai, sulindo į šakas. Jie 
ne tiktai pabėgo iš savo “re- 
voliucioniškos” partijos, o ir 
ėmė šalinties visokio radi- 
kališko judėjimo.

Minėtojo laikraščio kores
pondentas ve ką rašo apie 
tuos “revoliucionierius”: 1

. • Lyga yra legališkos ir už 
prie jų priklausymą ar jo
se veikimą iki šiol nėra 

> mažiausio pavojaus iš re
akcijos jkisės ir reakcija 

. joms nedaro jokios draus
mės. Bet tie ‘revoliucio- 

v nieriai’ taip atšalo, jog pa-' 
virto į drebulius ir su lai
ku iš jų galės išsivystyti 
kūlys gana šmaikščių vyj 
čių. Juk jie ir dabar jau 
glaudžiasi prie vyęių šone- 
lio važiuodami ant jų pik
nikų, kur sau broliškai 
piknikauja ir juos remia.

“26 d. rugpjūčio L. S. J. 
L. 5 kp. sušaukė susirinki
mą ir kas, atėjo apie pen
ketas narių, o kiti, tai vis 
iš tų ‘revoliucionierių’ 
slankioja apie tą vietą buk 
tai ką pametę ir nesuran
da.

“Jų dabar visas? ųžsiga- 
nėdinimas ir ‘kova už ge
resnį būvį’ tai bolės ir ka- 
zyrės. Jeigu išsisemia vi
sas ‘revoliucioniškumas’ 
bebadant boles, tada su
tvirtinimui puola prie ža- 
vėjančių kazyrių. Tą visa 
matant, visgi matyt jų en
ergija yra sunaudojama 
‘kovai už geresnį ateities 
surėdymą’. ”

Tai ve kokie yra tie ele
mentai, kuriais pasiremda- 
‘mi, Frainos sėbrai pernai 
paėmė viršų L. S. S-je. Su 
vyčiais jie šiandie sėbrauja-

j 8. Kad Rusija esanti yaldomą 
imperialistinių ambicijų ir kad 
jos armijos vedą “buvusieji ca- 

[ i’o generolai”. Kad Rusijos va
dui užmiršę “kitų tautų nepri
klausomybės teisę”.

9. Kad Lenkų darbininkai 
stvėręsi ginklo prieš Rusiją'ir 
kad jus turėjot “pradėti tą ka
rą, idant geibėjas šalies nepri
klausomybę”.

10. Jus atsišaukiate j viso pa- 
išsijuosęs šmeižė I šaulio darbininkus, kad jie rem-

Kauno “Socialdemokrate” 
aprašyta žinomojo ameri
kiečiams Martaus “prakal
bos”, laikytos Mariampolėje. 
Korespondentas sako/

“Pažymėtinas vienas da
lykas. Pranešėjas (Mar- 
tus)
Amerikos socialistus ir I tų Lenkijos Socialistų Partiją, 
pripasakojo apie juos vi- kuri reniiai Lenkijos vąldžią.
šokių nesąmonių. Sociali- Lenkų socialistai užmiršo socia- 
stai, girdi, ir itakos netu- lizino siekimus.
ri Amerikos lietuvių tar- Visupirma, Lenkijos Socialis- 
pe ir priešingi * Lietuvos tų partija savo atsišaukime sa- 
laisvei, ir T: t. Ypač užsi- ka(l Lenkijoj darbininkų ir 
puolė dr. Grigaitį. Įdo. valstieėių ^lžia tapus kapita- 
1 . . . , T a •, IJstii ir dvarininku klesų nu-
miausia tai, kad Amerikos I |a. 0 vicnok Lenkijos So- 
socialistai buk palaikę Vo- eialistų’ Partija, vardan lenkų 
kiečių kaizerio valdžią ir “patriotizmo”, tų reakcinę vai- 
pritarę vokiečių okupaci- visomis jiegomis remia. Ir 
jai. Prieš Urachą jie bu- v‘sa’ kas lo,*'au seka tame als^’

. . , , ji, i šaukime, parodo, kad Lenkijosvo nusistatę tik todėl, kad L r . ‘ ... . .v. . vY ... Socalislų Partija visiškai užmir- 
Urachas buvęs kaizerio | šo savo uždavinius atkovoti sa- 
priešininkas....”
Tas žioplas sutvėrimas, 

kuris pasakoja Lietuvoje 
tokias nesąmones apie Ame
rikos lietuvius socialistus, 
važinėjo karės laiku su “pra
kalbomis” Amerikoje. Tuo
met jisai buvo pagrįžęs iš 
Lietuvos ir gyrėsi amerikie
čiams, kad jisai išgelbėjęs 
kone visus Lietuvos žmones 
nuo’ karės bėdų. Socialistų 
spauda išjuokė tą pagyrų 
puodą, todėl jisai dabar ker
šija jiems šmeištais.

kaukime, parodo, kad Lenkijos 
Socalislų Partija visiškai užmir
šo savo uždavinius atkovoti sa
vo poziciją Lenkijoj; anaiptol— 
vietoj to, ji padeda klerikaliz

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Scpt. S, 1920 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917 

Lenkų Socialistų 
šovinizmas.

Amerikos Socialistų Partijos 
atsakymas dei Lenkijos Šo

į pasaulio darbininkus.

išleido į viso pasaulio darbinin
kus atsi.šaukimu, kuriame ji 
Lenkijos kovai su Rusija. Len- 
prašo jų parambs dabartinei 
Lenkijos koVai su Rusija. Len
kų Socialistų Susivienijimas 
Amerikoj tą atsišaukimą išver
tė anglų kalbon ir įteikė Ame
rikos Socialistų Partijai. Pasta
roji dabar paskelbia atsakymą, 
kurį ji davė Lenkų socialistams. 
Atsakymas labai skaudus. Jis 
skamba:
Lenkų Socialistų Susivienijimo 
Pildomajam Komitetui:

Amerikos Socialistų Partijos 
Pildomasis Komitetas gavo 

per jus Lenkijos Socialistų Par
tijos atsišaukimą, išleistą jos į 
viso pasaulio socialistų ir dar
bininkų organizacijas. Rupestin 
gai išnagrinėję atsišaukimą, 
randame jame šitokių Lenkijos 
Socialistų Partijos pareiškiirių:

1. Kad pirmaisiais Lenkijos 
nepriklausomybės menesiais jos 
valdžia buvus darbininkų ir 
valstiečių rankose;

2. Kad ta valdžia tapus reak
cininkų klesų nuverstai;

kurį jf 
A t sak v

ri viešpatauja Varšavoj.
Jau to fakto pakanka, kad 

pasmerkus Lenkijos Socialistų 
Partiją kaipo šovinistų reakci
nį nkų įnagį, užmuršusį visa tai, 
ką ji kadaise žinojo apie Socia
lizmą. \

i
Remianties tuo alsišaukifnu, 

Lenkijos Socialistų Partijoj pa
sielgimas su Ukraina buvo įaip- 
jau begėdiškas. Jus sakote bu
vę priešingi užpuolamajam ka
rui prieš Ukrainą. Bet ar jus 
darėte ką nors, kad grieštai už
protestavus prieš žygius ir puo
limą Kicvo? Jūsų pačių Pilsuds
kio. pritarimas karo ^žygiam į 
Ukrainą yra pakankamas^ jau 
atsakymas. Dagi kurie-nėkurie 
Lenkų viešpataujančiųjų klesų 
imperialistiniai diplomatiniai 
sėbrai ir tie stebėjos iš šitokio 
Lenkijos viešpataujančiųjų klc- 
sų pasimojimo ant Ukr. Jiems 
buvo be galo keblus dalykas iš
aiškinti iiasauliui tą ‘plėšikišką 
Lenkų} užpuolimą ant Ukrainos.

Ir dar Lenkijos Socialistų 
Partija nesidrovi šhuktis į Va
karų Europą ir Amerikos pro
letariatą, kad jis padėtų tai Var- 
šavos reakcininkų vak|žiai!

Lenkijos Socialistų Partija, iš
davus Socializmą, kraipo dar ir 
L to rijos faktus. Ji tvirtina, kad 
ji, ėjus išvien su Pilsudskiu ka
rau prieš Rusiją, “idant išlai
kius^ Lenkijos nepriklausomy
bę.” Versalio taikos konferen
cijoj Lenkų imperialistai rei
kalavo, kad Lenkams butų ati
duotos tos sienos, kurias jie 
turėjo 1772 metais. Tatai vi
siems gerai žinomas faktas, kad 
į tokias sienas turėtų įeiti kraš
tai, kurių didelė gyventojų di
džiuma visai ne lenkai. Dėlto 
lai dagi Antantes imperialistai, 
kuriem rupi padaryt Lenkiją 
Vakarų imperializmo įnagiu ir 
“bufeišlatu” tarp Rusijos ir Vo
kietijos, negalėjo sutikti su 1772 
melų sienųmis. . 1

Nepešę savo globėjų ir talki
ninkų jirikų’imo Versaliuje, 
Lenkų viešpataujančius klesos 
pradėjo puolimą Rusijos, briau-

Partija stojus už taiką ir negei- 
dils karo; , \

4. Pradžioj 1920 Lenkų val
džia pradėjo siuntinėt Rusijos 
sovietų valdžiai notas ir tuojau

Socialistų Partija turi begėdiš
kos drąsos šauktis į mus ir rei
kalauti “vardan to karo gelbė
ti Lenkijos nepriklausomybę” f 

į Tiesa, Lenkijos Socialistų 
Partija daro priekaištą, kad Bu

ikų sovietų armijoj esą karipin- 
kų, kurie pirma tarnavo carui. 
Bet argi Lenkų socialistai neži
no, kad tų rusų generolų šeimy
nos yra laikomos kaipo įkaitai 
už jų pasielgimą fronte? Ar ji 
nežino, kad revoliuciniai komi
tetai RjUsu armijoj taipjau per
žiūri tų generolų pienus ir tuo 
budu stovi ant sargybos, kad nė 
joki carininkų sąmokslai nepa
statytų pavojun Rusijos ir kitų 
kraštų darbo žmonių reikalų.

Lenkijos Socialistų Partija,

ji užmiršus “kitų tautų nepri
klausomybes teisę”, iškraipo is
toriją. Esamoji Rusijos valdžia 
buvo pirmutinė, kur tuo princi
pu vadovavosi, pripažindama 

Į apsisprendimo teisę Suomiams, 
'Lenkams, Lietuvai, Estams, 
Latviams ir Ukrainai. Tuo pa
grindu ji padarė ir pasirašė tai
ką su keletu tų valstybių, kuo
met Amerikos imperializmas, 
per Woodrow Wilsoną, tą ap
sisprendimo teisę pripažįsta 
tik Suomiams ir Lenkams.

Taikos sąlygos, kurias sovie
tų Rusija pasiūlė Lenkams, yra 
labai nuosaikios ir neturi nė jo
kio imperialistinių tikslų pėd
sako. Norėdama turėti garan
tijos, kad Lenkai daugiau nebe- 
puls Rusijos, sovietų valdžia 
reikalauja, kad Lenkų armija 
butų sumažinta iki 50,000 k; 
rcivių nuolatines kariuome
nes. Pasiūlytos gi Lenkams 
sienos yra dagi gausesnės negu 
tos, kurias nustatė Lenkams 
talkininkų taikos konferencija 
Versailiuje. Taigi sakyti, kad 
sovietų Rusija vadovaujasi im
perialistinėmis ambicijomis, yra 
gryniausia veidmainybė.

Kodėl gi reakcingosios pa
saulio valdžios taip uoliai re
mia Lenkų imperializmą, kuo-

bini nkai j a tu, priešingi, ir remia 
Rusiją? Kodėl organizuotieji 
Vokietijos, Francijos, Anglijos, 
Italijos ir Amerikos darbinin
kai, kur tik jie ką darė, visur 
priešinus siuntimui amunicijos 
i Lenkiją ar teikimui kitokios 
pagalbos Lenkams?

Jus prašote, kad mes juš “su
prastume ir teisingai apvcrlhi- 
tunie”. Mes. taip ir darome. 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
Socialistų Partija žiuri į Lenki
jos Socialistų Partiją kaipo į 
organizaciją, tarnaujančią šovi
nistinei Lenkijos valdžiai, kuri 
vėl savo žarų yra Francijos' 
Bankininkų įnagis. Su tokia 
organizacija, kuri taip nelemtai 
išsižadėjo tarptautinio Socializ
mo idealų, mes negalime ture! 
nieko bendra. Ji patapo An
tantes imperialistinių pergalėto
jų įrankis, o lodei daro gėdos 
darbininkų klesos solidarumui.

Jungtinių Valstijų Lenkų So
cialistų Susivienijimas, siųsda
mas mums tą atsišaukimą pra
šo, kad mes išsižadėtume tų 
principų,, dėl kurių mes per 
pastaruosius trejus metus esa
me tiek daug aukoję. Duoti pa
lankų atsakymą, > tai reikštų 
tiek pat kaip k-ltd išduoti tuos 
kovotojus už laisvę, kurie iki 
šiol ■tebekankinami Amerikos 
kalėjimuose, ir netekti Ameri
kos darbininkų klesos pasitikė
jimo;

Mes kovojome su savol krašto 
imperializmu namie, ii' dėlto nu 
kentėjome. Lenkų Socialistų 
Susivienijimo Amerikoje prie
dermė kaip prieš Amerikos taip 
ir prieš viso pasaulio socialis
tus ' pasmerkti inipcrialislinę 
dvarininkų valdžią ir jos šovi
nistinius tokajus iš Lenkijos So
cialistų Partijos. Kiekvienos 
šalies socialistiniam judėjimui 
butų geda remti <tokią reakcinę 
valdžią, besi siekiančią sunaikint 
Rusiją, arba remti imperialisti
nius siekimus Pilsudskio, 
l)mowslMo ir kilų Lenkų impe
rializmo vadų.

Mes sveikiname Francijos, 
.^Iląlijos^ Vokietijęs ir Anglijos 

O betgi Lenkijos darbininkų akciją prieš Lenkų

Rusijos teritorijas. Tas verži
mąsi buvo niekas daugiau kaip 
grynas ir begėdiškas pasisten
gimas užkariauti ne lenkų kraš
tus ir jų gyventojus pavergti 
Varšavos^imperialistų reakciniu 
kų valdžiai. '

(Sonetas).
(Pavesta išvažiuojančiai į Sibirą).

• Eini į tą šalį, kur skaudus likipias 
Nuvarė daugybę gerųjų draugų; 
Kur nuolatos veikia sunkus prispaudimas, 
Kur žmonės prislėgti dejuoj nuo vargų... 
Eini į tą šalį, kur sūnus brangieji 
Už šventą teisybę toli išvežti;
Kur kenčia už laisvę tiesą mylintieji — 
Badauja ir šąla vargais surišti...

Nors vieną brolužį tu ten suraminsi, 
Tarp tyrų šaltųjų jo širdį gaivinsi, 
Kaip tekanti saulė užšviesi gražiai. 
Kaip kvepianti gėlė tu jam pražydėsi, 
Pasaldinsi dienas, gyventi padėsi, 
Kaip girios paukštė čiulbėsi saldžiai.

i Jovaras.

junkerius kaip ženklą tokio dar
bininkų klesos solidarumo, kurs 
padarys galą tokioms val
džioms kaip'kad ta, kur dabar 
viešpatauja Varšuvoj, ir kurs 
pasmerkia • tokius judošiškus, 
kaip kad Lenkijos Socialistų 
Partijos, pasielgimus.

Pasaulio Darbi«isk> 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Naujas darbiečių laikrašis.
Minneapolis. — Sąvaitė laiko 

atgal čia pradėta leisti naujas 
dienraštis. Leidžia jį Farmcr- 
^abor partija. Dienraščio bend
rovė turinti apie dvidešimts 
tūkstančių šėrininkų.

Nors dar tik sąvaitū laiko, 
taip leidžiama tasai dienraštis, 
net jisai padarė nemaža susiru- 
unimv vietos kapitalistų spau
dai. Jis netik labai turtingas 
žiniomis, bet ir be pasigailėjimo 
kelia aikštėn šio* pasaulio vieš
inčių darbelius. Dienraščio 

skaitytojų skaičius sparčiai au
gąs.

i

Kas tikėtasi, jau įvyko.
Philadelphia. — Tai, ko tikė

tasi, jau įvyko. Kietųjų anglių 
lašėjai metė darbą. Metė tor 
dėl, kad nei arbitracijos komi
sija nei pats prezidentas Wilso- 
nas nenorėjo suprasti angliaka
sių padėties. Nutarimas padi
dinti angliakasiams algas 17 
liuoš. tikrenybėjfbuvo tik pasi
tyčiojimas iš jų vargo. Taigi, 
tad užprotestavus prieš tai, an
gliakasiai nusitarė pasiimti “va- 
tacijų”, kitais žodžiais jie su- 
streikavo. Tik viename Wilkes- 
)arre d is trik te jaiuz streikuoja 
apie devyniasdešimt s tūkstan
tių angliakasių. Kituose dis- 
trik tuose tas pats.

Angliakasiai reikalauja, kad 
jų reikalavimai butų išnauja 
svarstomi.

Nepatenkinti.
Washington. — New Yorko 

socialistų .dienraščio C a 11 lai- 
mėjimas kai ką čia labai ne-1 
patenkino. Pašto viršininko 
Burlcsono padėjėjas, kur pirma 
labai daug mėgo kalbėti, jogei 
“jų” reikalas esąs aiškus ir ne- 
mairiomas, dabar tyli.

Tasai C a 1 l’o laimėjimas, tai 
Distrikt of Columbia augščiau- 
sio teismo patvarkymas, kad 
•kalbamam dienraščiui turi būt 
grąžinta antros klesos siuntimo 
teisė. z

INDIJA.
šauks darbo unijų kongresą.

Bombay. — Nesenai čia buvo 
sušaukia didelis organizuotųjų 
darbininkų 1 susirinkimas. Bė 
kita paduota sumanymas, kad 
neužilgio butų sušaukia visos 
Indijos profesinių sąjungų kon
gresas. Kongreso uždavinys 
butų pasitarti “dėl ekonominių

IRLANDIJ^. •
Už paliuosavimą dabininkų 

darbuotojo.

Liverpool. — Nesenai čia at- 
vykusįs iš Irlandijos darbinin
kus pasakojo, kad ten eina stip
rus bruzdėjimas už paliuosavi-

mą nuteisto Irlandų dabininkų 
darbuotojo Jimo Larkino.

ČEKO-SLOVAKIJA.
Darbininkų nusistatymas.

Praga. —Naujosios čcko-Slo- 
vakų respublikos (reakcininkų 
bandymas užkrauti šaliai sun
kią militarinę naštą randa .stip
raus pasipriešinimo tarp darbi
ni ninku. Keliūtoje vietų įvyko 
protesto susirinkimų bei de
monstracijų.

RUSIJA.
John Reed gavo vietą.

Christania. — Suvėlintomis 
Žiniomis iš Maskvos, Trečiojo 
Internacionalo kongresas pasky
ręs į pildomąjį to Internaciona
lo komitetą amerikietį, John 
Reedą — Jungtines Valstijas at
stovautų.

ITALIJA.
Italijos socialistų nusistatymas.

Roma. — Norėdama sustip
rinti valdžias padėtį, karo mi- 
nisteris Bonomi nesenai kreipė
si į tris žymius Italijos socialis
tų darbuotojus, kad jie įeitų 
valdžios skiriamo!! komisijom 
kuri turės patiekti kariuomenei 
reorganizuoti pienų. Socialistų 
partijos pildomasai komitetas 
tečiaus griežtai pareiškė, jogei 
partijos nariams dalyvauti to
kiose komisijose neleistina.

< Raudonasai Milanas.
New York. — čia gautomis 

žiniomis, Milano darbininkai 
paėmę kone visiškon savo kon
trolei! apie pustrečio šimto di
desnių. ar mažesnių miesto dirb- 
tuvių. Jie sprendžia apie dar
bininkų priėmimą, jų atstatymą 
ir dagi nustatymą algų. Ant 
daugelio dirbtuvių plevėsuoja 
raudonoji vėliava, prie dirbtu-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierast
Namų Ofisas:

2322 S. Halsted JL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai b
127 I. Bearbcrn Si 

1111-11 UnltyBhtg.
Tel. Central 4411

-------

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Euiopean American Bureau

^iunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

\ NOTARUŪSAS
809 Wcst 35th S't., Chicago, III. 

Kampas Halsted St. 
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 
Marshall Field Annex

i 18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Nori h Western Avė.
Valandos: t nuo 6 iki 8 vakare 

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

s* į 1 ........ ..............—
Telephone Drover 5053

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vųK vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
__________ -_ ____________ - -___
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Lietuviu Kuteliuose
CHICAGOS LSS. KUOPOMS.

LSS. 4 kuopa sumanė pareng
ti draugišką vakarą pasitikt 
Naujus Metus ir kviečia prisi
dėti prie to vakaro rengimo vi-

kelbti, kad buvusiems J. M. 
Tanancvičiaus banko depozito- 

*riams antrąjį ir paskutinįjį di- 
videntą (5.8%) išmokėti čekiai 
jau išrašyti, ir tie kurie dar nė
ra jų atsiėmę, prašomi urnai 
kreiptis į Trustee ofisą ir atsi
imti. Trustee ofisas dabar per
sikėlęs į namus 21 N. La Šalie 
gvė, 3čiajam augšte.

2110 Le Moyne gatves. Vaikas 
suvažinėtas jam nubėgus gat
vėn pasiimti nuriedėjusio 
no.

Influenza sugrįšianti šį 
rudenį.

pc-

raktai ir 31.28 pinigais. Žmo
gus buvo apie 45 metų amžiaus, 
aukštas ir drūtas.

'BbVbBBBBBHBBSIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

pos. kurios pritars tam suma
nymui, malonėkite pranešti 4 
kuopos nutarimų raštininkui J. 
M. Vainauskui, 2918 S. Union 
avė. ir išrinkti komisiją.

— J. M. Vainauskas, Rašt.

BRIDGEPORT
Susidūrė automobiliai.

Nedėlios naktį prie 35 ir 
Union gatvių Jonas Glenza sa
vo automobiliu įvažiavo į Che- 
cker Taksikab:|, kuriame buvo 
moteris su vaiku. Taksi kabo 
langai liko uždaryti ir stiklai 
labai supjaustė moterį ir vaiką. 
Džianas Glenza, sakoma, buvęs 
girtas.

Nelaime su automobiiliais.
Oscar Gustafson, 6149 S. Hal- 

sted gatves tapo smarkiai per
blokštas aulomobiliaus jam ei
nant skersab 63-čios gatves arti 
Peoria gat. -Žmogus, kuris ma
te prietikį patėmyjęs, kad ailto- 
mbbolius nesustojo', pašaukė 

taxicab ir ėmė gintis. Automo
bilius pasisuko j ėlę arti 67-tos 
gatvės ir dingo. Sužeistasis bu
vo nugabentas į Engehvood 
Union ligoninę, kur jis ir pasi
mirė.

Sveikatos komisionierius 
John Dili Robertsųn mano, kad 
influenzos epidemija atsinau
jins Chicagoj' šį rudenį. Vakar 

rūšies

Subankrutijusio Jono M. Tana- 
nevičiaus banko depozitoriams.

Central Trusi Company of 
Illinois, kuri yra “trustee” su
bankrutijusio Jono M. Tanane- 
vičiaus banko, prašo mus pas
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Edvvard Kincey, motormanas 

Chicagos ir Jalioto interurhano 
karo, ir William Oldfield, kon
duktorius, atrado nepažįstamą 
žmogų pavojingai sužeistą be 
sąmonės vidury 52-ros ir Ar
cher gatvių. Jis buvo užgautas 
automobiliaus. " Jį nugabenta 
Šv. Antano ligoninėn. Manoma, 
jos jis mirs.

Poni Ruth IIovArter nuo 4753 
Malden gatvės ir jos motina 
buvo užgautos ir sužeistos ne- 

Į žinomo automobiliaus ant She- 
ridan kelto ir Lawrence gatvės. 
Automobilius, kuris jas užgavo, 

. visai nesustojo.
Į —<5— •

Peter Dadzinski, 15 metų 
į amžiaus, 1627 Crossing gatvės, 
1 buvo užmuštas motorinio t ro
ko, kurį operavo Isadore Pass,

jis paskelbė sekamos 
persergėjimą:

“Ant kiek jis bus pavojinga 
aš nežinau. Kaip ten nebūtų, aš 
stengsiuos naudoti visas prie
mones jos sustabdymui. 15 rug
sėjo atsidarys mokykla dovanai 
dėl slaugytojų. Mes įrašysime 
apie 1,000 mokinių. Jau mes 
dabar turime 4,231 slaugytojas, 
kurios užbaigi* atatinkamą mo
kyklą ir kurios yra prisirengu
sios reikale patarnauti.^ Tinka
mas slauginimas yra sekmin- 
giausis ginklas prieš infhienzą. 
Juo yra galima atlikti daugiau 
nei su visomis gydolemis pa-

Statistikos parodo, kad infhi- 
enza atsikartoja kas trisdešim
tą metą ir siaučia tris žiemas 
paeiliui. ‘

Areštavo penkis banditus.

Susipažinkite su musų

PRADĖKITB TAUPYTI SAVO SUNKIAI UŽ- 
/ DIRBTUS PINIGUS, PADĖDAMI J UOS I 

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

geriausiai.

MUSŲ BANKA YRA PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
KAPITALO TURIME DAUGIAU KAIP 

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

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

JUST-KIBS Starting Young \ By Ad Carlef
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Policija užgriebė pavogtą 
degtinę.i /

rGaųd Crossing stoties poli
cija areštavo du žmones ir pa
ėmė čielą troką degtines ant 
63-čios ir Woodlawn gatves. 
Sako, kad likeris buvo pavog
tas praeitos nedėlios naktį iš 
slaldų Pcterson Express kom
panijos, 1011 E. 35-tos gatvės, o {

Pavogė piešinius iš dailės 
krautuves.

Du aliejiniai piešiniai, $3()0 
vertės, tapo. pavogti 
ryte iš lango Brydenryte iš lango Bryden Art Ga- 
lleries, 2t7 S. Wabash gatvės. 
Jie buvo piešti Axel Arnold ir 
VVillliam Krollcrs. Savaite atgal 
iš to paties lengo buvo pavog* 
tas orientališkas kauras.

Džianitorius pagavo kpšelninką.
Wabasr policijos nuovados 

džianitorius, William Baaz 
areštavo James Duffy, kešelnin- 
ką State gatves gatvėkary. Jis 
ištraukė $25 iš Otto II. Jeffers 
kešenės. Jo draugas Earl 
lin juodveidis, ištruko.

Nudurė.
George S. Griffin,

B 
B 

Mar- Jį

6521Detektyvų seržentas Harold 
J. Doyle, vakar eidamas namo 
aplfc 2 valandą ryte, pamatė 
ek’j du vyru prie 57-tos ir So. 
Michigan gatvių. Jis areštavo’ 
juodu. Vcsdamasiš juos prie 
policijos, skrynutes, pa'tėmyjo 
tris vyrus automobilyj. Jis' 

^areštavo ir juos ir visus penkis 
nugabeno į detektyvų biurą. "

Pirmieji du prisipažino esan 
lįs John Winter, 3735 Emerald , st?ne’ lllI)0 užgauta

■ - - - - — --ki
i met ji žaidė kcmely priešais sa- 
vo namus.

tas peiliu, laike peštynių su ki
tais dviem vyrais ant Racine 
ir 18-tos‘galvių. Abudu užpuoli
kai pabėgo.

Paklydusi kulka sužeidė 
mergaitę.

Ethel Pride, 5 melų amžiaus 
_ i 2505 Lawndale gatvės, 1 i _ « v «

• V....*. T, ericri/ XJ 111(71 <11,1 > į ' ‘

gatvės, ir John Danforth, 38 14 P^į paklydusios kulkos, kųo- 
S: Union gatvės. Doyle sako, 
kad Winter jau nuo senai esąs 
žinomas policijai. Trys automo-' 
bily pasisako elantįs Richard 
Sandęrs, 3844 S. Union gatves, 
Michael O’Brien, 501 W/ 38-tos 
gatvės ir Patrick Flaherty, 
3808 Lincoln gatves. 

....  
Ištraukė iš ežero lavoną.

Užvakar prie Golthe gatvės 
iš Michigan ežero tapo ištrauk
tas nežinomo žmogaus lavonas. 
Manoma, kad jis pats nusiskan
dino. Jo švarko kišenėj atras
tas Vardas James Burna ar 
Burko. Parašas buvo dalinai iš
dilęs. Pas jį taipgi rasta Inger- 
soll laikrodis, nosinukas su 
lantfrės anspauda “J. B. No. 1,”

A
Juozapas

Kasparavičius
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

panedčly'j, G d. rugsėjo, 1920 ;n. 
12 vai. dieną. Buvo.nevedęs, 60 
m. amžiaus.’ Iš Lietuvos paėjo: 
Kauno rSdybos, Šiaulių pavieto, 
Vaiguvos parapijos. Amerikoje 
išgyveno apie 25 metus. Paliko 
3 broliai ir 2 seseris Amerikoje.

Laidotuves bus ketverge, 9 d. 
rūgsčjo, 8:30 vai. iš ryto, iš na
mų Q547 Maplcwood Avė., į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten j šv. 
Kazimiero kapines. Gimines ir 
pažįstami, malones dalyvauti 
laidotuvėse.

Juozapas P. Kasparavičius.

WHAT ARč
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Pavogė du kauru iš bažnyčios.
Praeitą panedelį nežinia kas 

pavogė du kauni įš First S\vc- 
disįi Metliodish EpiscopoJ, baž
nyčios Evanstone. Džianitorius 
apie tai pranešė vielos policijai.

Areštavo trfe banditus.
Detektyvai sučiupo tris neg

rus banditus, kurie rengėsi už
pulti. Blackstone teatro tikietų 
ofisą.'Jie visi buvo apsiginkla- 
w revolveriais. t

Pašovė.
Oscar Williams, 351 Kensing- 

ton gatves susivaidijo su Char
les Johnson, 121 E. 146 gatves. 
Pirmasis tapo pašautas.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
. NAUJIENŲ OFISE: 
Sakalauckiutė Jieva 
Ltvėnui Petrui' ' • 
Stralkauskiui Jonui 
Vinčauskiui Juozui 
Gaisiunas Anastazija 
Januška Juozas 
Balčiūnui Antanui • 
Kirsnei Jurgiui 
Rusteikai Jonm 
Staskauskis Frank 
Kernagis Valerijonas (2 laiš.) 
Tamošiūnas Petras 
Balnis Andrius (2 laiš.) 
Andrikonis John 
Zyle'l.
Rulis Antanas (2 laiš.) 
Vaitiekaitis Juozas 
Žilinskas P. Felixas (2 laiš.) 
*Augaitis Fr. 
Petraitis Alex.

tnykit
Federalės Agentūrų fiendrovSa.

PINIGŲ TIKRAS KURSAS
ŠIANDIE, SEPT. 8, Pinigai 

dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

LIETUVOS 100 auksinų ...... $2.50
LATVIJOS 100 mblių ....... $2.25
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.50 
LENKIJOS 100 markią ......  $0.45

Draftais 5 nuošimtis mažiau. Mai
nant pinigą j pinigą 30 Duožimtįs 
daugiau. Pinigai ap lai kyli per 
laiškus liekasi pasiųsti j Europą 
tą pačią dieną pagal tos dienos 
kursą. Pinigus siunčiam į visus 
Lietuvos kraštus.

FEDERAL AGENCY COMPANY 
666 W. JL^th Street, . Chicago.
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The Hoffmah School jums siūlo už $25.00 
sekamus dalykus trims mėnesiams:

Skaitymo, •
Rašto, 
Slebfcavimo, t 
Aritmetikos, 
Geografijos, 
Istorijos, 
Angliškos Gramatikos, 
Lietuviškos Gramatikos, 
Gromatu Rašymo, 
Prakalbų.

Dešimts dalykų už $25.00 trims 
mėnesiams, šitas yra tai nepaprastas pa
siūlymas, kokį jokia kita Suvienytose Val
stijose įstaiga negali pasiūlyti. Mes darome 
šitą pasiūlymą atminčiai musų dešimts me
tu gyvavimo sukaktuvių.

Ateikit į mokyklos ofisą ypatiškam 
sikalbčjimui su musų vedėjų.

pa-

Hoffmsn Preparatory School
1537-39-41 North Robey Str., 

arti Milwaukee Avė.
H

S 53 £ B

Žilinskas J.
Berecnevičia Justinas 
Rypkevičia Antanas 
Taparauskis Kazimieras 
Piatrenas Jonas 
žilė Juozapas
Šimkus Antanas (2 laiš.) 

• Varna Jonas
Kavalauckas Alex.

-‘-y . —. JBO'II - ‘j.:*

Pranešimai

North Sides vaikų draugijėlės “Bi
jūnėlio” tėvų susirinkimas bus šian
die, rūgs. 8 <j., 7:30 v. v., Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. Tė
vai, kurie leidote vaikus mokyties, 
prašomi pribūti. — K. Kūgis.

Town 6f Lake. — L. S. S. 234 kp. 
kartu su 29 wardo draugais , anglais 
rengia trečias prakalbas ant' atviro 
lauko ketverge, rūgs. 9 d., 7:30 v. v. 
prie kampo 47 ir Gross Avė. gatviųi 
Bus anglų ir lietuvių kalbėtojai. 
Kviečiame apielinkės lietuvius ateiti 
pasiklausyti, šių svarbių prakalbų.

— Rengimo Komitetas.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo, kada regėjimas silpsta skai
tant, gilinant ar toliu Žiūrint — tai 
reiškia, jog' privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų *- 
kių; mano 20 metų patyrimas su
teiks jums geriausi patarnavimą,, 
dėl

Akių , Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligoš gydoma specialisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-Čios lubos

Kambarin 14-15-16-17 
Viršui PLATUS aplietos
Tėmykite mano parašą.

Nuo 10 ryto iki 9 vak.

Waukegano 
lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ »
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bniževi-
Čiau^ aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY.

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

taSR
VISIEMS KURIEMS GAL APEI

TI. Mes nupirkome grosernę prie 
2958 Lowe Avė., Chicago, III. nuo 
Sylvia Hrapcak ir Stephan Hrapcak, 
dėlto visi kreditoriai yra kviečiami 
priduoti savo bilas pirm 15th Rugsėjo, 
1920, po tai dienai mes neatsakysim 
už skolas padarytas per augščiau mi
nėtas ypatus.

JOSEP1I REMOTIS IR 
MARCELA REMOTIS.

Lietuvai Gelbėti draugijos 3čio sky
riaus susirinkimas įvyks šiandie rug
sėjo 8, kaip 8 vai. vakaro, Dominin
ko Žemaičio svetainėje, So. Union 
Avė ir 18tos gatve. Visi atsilanky- 
kit, nes yra daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. su
sirinkimas bus ketverge, rugsėjo 9, 
kaip 8 v. v. Aušros svetainėje. Vi
si nariai prašomi atvykti laiku.

— Org.
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SVEIKATOS' SEKRETAS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro
pos metodą nuo visokių ligų.

Mos 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.

SALUTAFtAS chhuegS COMPANY
TKOF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, III.
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Pajieškojimai RE IRIA DARBININKŲ

VAIKAI PAJIEŠKO motinos, Po- 
vylas Grigaitis ir Pranciška Grigai- 
čiutė. Jau tris metai kaip pabėgo 
palikdama mums mažus. Mes labai 
norėtume žinoti apie savo motiną ar 
ji dar gyvu. Jos vardas Johana Gri
gaitiene, po tėvais Gataučiutė, paėjo 
iš V&igaviškių, Šiaulių pav. Ji pati 
ar kas žinote malonėkite duoti žinią 
šuo adresu:

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

MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ
Jaunesnių kaip 16 metų. 

Nuolatinis darbas. Graži, čy- 
sta dirbtuvė. Karštas Šokoladas 
ir lęr.gvns užkandis dykai. Ge
ra mokestis pradžiai.
The Hump Hair Pin Mfg. Co.

1918 Prairie Avė. Cor. 20th

REIKIA

NAII.IIENOS, Chicago, III Sereda, Rugsėjo 8 d., 1920
ARBINTNĘŲ R E IKIA DARBININKŲ

IK MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ
RAKANDAI NAMAI-žEME DRAUGIJOS

pajuSkau savo brolio Petro 
Razbadausko, Adomo sunaus, iš Dir
gėlų kaimo, Tauragės apskr., Kaltinė
nų vals., mudu persiskyrėVa Spring 
Valley, III. apie 10 metų atgal, da
bar nežinau ar da gyvas esi? Turiu 
labai svarbų reikalą iš Lietuvos. Pra
šau jo paties atsišaukti, arba kas ži
no pranešti šiuom antrašu:

MARTIN RAZBADAUSKI, 
912 W. 82nd Place, Chicago, III.

REIKIA — JAUNŲ.
MOTERŲ.

Mes da turim kelis pat
raukiančius darbus užėmi-
mui nepatyrusioms mote
rims. Ateikit i Havvthorne

MERGINŲ
VYRŲ

VAIKŲ ' ' ‘
Lengvam dirbtuvės darbui su nors kįpk paty- 

. rimo prie
Assembling

Drill Pressing
Punch Pressing

Hand Screw Machines

PARSIDUODA pigiai 5 kam
barių rakandai. Turi būt par
duota tuoj aus, nes išvažiuoju iš 
miesto.

1849 Canalport Avė.

NAMAI

RENGKIS PAVASARIUI 
__..L

Pirk lotą arba mažą ūkę

Geriausios
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės (gali būti ir ne viena) be 
skirtumo tikėjimo, arba pažvalgų. Aš 

• esu pavienis apie 30 viršaus metų, 
jau ne mistinu daugiaus kitur keliau
ti, tiktai radęs mylimą draugę ant 
vietos apsigyventi. Meldžiu atsišau
kite.

JOHN M. MICHEJL
General Delivery, Chicago, III.

dirbtuves ir pasikalbėkit 
daugiau apie šiuos darbus.

COILWINDING
PAPER INSULATING

ASSEMBLING

PAJIEŠKAU Stanislovo ir Prano 
Urbonų, Betygalos valsčiaus, Rasei
nių apskričio, girdėjau kad pirmiau 
gyveno Chicagojc. Yra-svarbių ži
nių iš Lietuvos.

FRANUSE SIAULIENfi- 
PILIENIUTĖ,

36 E. 119 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano Mikštos, paei
na iš Klapatiniu sodos, Kauno rčd. pa
vieto ir valsčiaus. Meldžiu atsišaukti 
pats, arba žinanti praneškite jo ant
rašą, nes yra svarbi žinia iš Lietuvos 

TONY VIšNIAUCKAS, 
1411 Jefferson Avė.

Laporte, Ind.

Šie yra visi geri darbai ir 
visi gerai apmokami. Jus 
gal mylėsit vieną jų geriau 
negu kitą. Ateik ir pakal
bėk apie tai su mumis bile 
dieną pirm 4 po piet arba 
utarnyko ir ketverge vaka- 
rais tarpe 6 ir 8:30 vai.WESTERN ELECTRIC 

CO., INC.
48th Avė. & 24th St.

j___________________________________

PAJIEŠKAU Antano Palskio, iš 
Autelių kaimo, Užpalių vals., Utenos 
apskr. Gyvena apie Mahanov City, 
Pa. Malonėkit atsišaukti patįs, arba 
kas žino pranešti šiuo antrašu: 

JUOZAS KAZICKAS
688 — 26th Avė. Mihvaukee, Wis.

REIKIA — merginos prie andaro- 
kų siuvimo ant mašinos. Darbas 
nuolatinis su gera mokestimi. Puiki 
vieta gerai darbininkiai. AtsiŠaukit 
tuojaus:

14 W. Washington St.
Room 604

čystas lengvas dirbtuvės darbas.
darbo sanlygos. Nuolatinis darbas. Geros algos.
Ateikit į samdymo skyrių
KELLOGG SWITCHBOARD & SŲPPLY CO. 

1066 Wešt Adams St.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ

PAPRASTUDARBININKŲ
Reikia darbininkų dirbtuvės

darbams ant mašinų ir prie truc-

kų. Didžiausia dalis darbų yra 

nuo štukių ir apmokama ge-

roms algoms. Darbas yra nuo

latinis.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai.

1401 Jefferson St.
Kampas 14 St.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plainos upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo iniškyno. 
Tik 35 minutes nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
!4 akro 
% nkro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i’ ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsibirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kinius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, 

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

III.

PARDAVIMUI bučeme ir gro- 

sernė; biznis išdirbtas per ilgą 
laiką. Parduosiu pigiai. Atsi
Šaukit į Naujienų ofisą po num. 
139. NEPRALEISK1T ŠITŲ PROGŲ.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

Krutamu paveikslų teatro. Biznis la
bai gera eina, tik man vienai yra 
persunku, nes apart teatro aš lai
kau dar kitą biznį. Partneris turi 
jnešt $1,500. Norėdami platesnių 
žinių kreipkitės antrašu.

W. MISEVIČIUTĖ, 
3548 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA
Merginų ir moterų priimnam 

le.igvam darbui popierinių skry
nučių dirbtuvėj .patyrusių prie 
rankų ir mašinų darbo. Suba- 
batoj po piet dirbti nereikia per 
visą metą ir savaitjniai bonai. 
$18.00 iki $20.00 ir daugiau ge
rai dirbančioms.
FRANK G. SCIIUMAN & CO.,

4 fl. 216 N. Clinton St.

Ateikit į samdymo ofisų.

ACME STEEL GOODS CO

- 2836 Archer Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA —

REIKIA — patyrusių šakne
lių ir gyduolių sumalė jų ((mil- 
lers).

2612 Arthington St.

PARSIDUODA kukninis pečius, 
vartotas 5 mėnesius. Parsiduoda la
bai pigiai. Galimą jnatyti kasdien 
po 7 vai. vakare.

2133 W. 12th Stf., 
Tel. Canal 4867

RAKANDAI

IŠSIRJ2NDAVOJa kambarys, 
didelis ir šviesus, su visais mo
derniškais įtaisymais. AtsiŠau
kit po 7 vai. vakare.

2133 W. 12th Str.
Tel.: Canal 4867

Moterų, tarpe 30 ir 40 metų 
amžiaus, lengvam dirbtuvės 
darbui. Patyrimo nereikia. Ge
ra pradinė mokestis.

REIKIA — vaikų 14 iki 16 
metų senumo darbui dirbtuvėj.

WIIITAKER MFG. CO., 
5723 W. 65th St. .

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU bunčių raktų, suvertų 

ant rinkutės ant kertės Auburn Av. 
ir 34to Street. Jeigu kas ras ir su
grąžins, gaus dovanų.

ALFONSAS MASIULIS, 
34b0 Auburn Avė., 
Tel.: Bolvd. 1765.

KEIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA — merginų 16 me
tų ir senesnių lengvam ir sma-> 
gižtm darbui musų tualetinio, 
muilo skyriuj, pakuoti muilą 
mažose skrynelėse. 30 centų į 
valndą ir bonai mokinanties. ■ 
Merginos gali uždirbti nuo $22 
iki $30 nuo štukių. Valandos 
nuo 8 iki 4:30 po pietų. Suba- 
toj pusė dienos.

Ateikit pasirengę dirbti.

ALLEN* B. VVRISLEY CO

925 So. Wells St.

FEIKIA — patyrusių merginų dar
bui ant rašomų mašinėlių ir abcl- 
nam ofiso darbui. Pastovios vietos. 
Pradinė mokestis pagal patylimą.

Ateikit tuojaus pas
1500 W. 15 St.

Canal 6269

REIKIA — moterų ir mergi
nų kiek patyrusių su dirbtuvės 
darbais,, nuolatinės vietos prie 
lengvo mašinų darbo.

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKALINGA šeimyninkė į na
mus prie mažos šeimynos. Pastovus 
darbas iri gera mokestis. Mergina 
arba našle bevaike. AtsiŠaukit tuo
jaus 

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

1718 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Ateikit visą šią savaitę pasi
rengę dirbti.

PEERLESS LIGIIT CO., 

663 West Washington St.

Moterų perrinkimui skudurų. 
•Ateikit pas

V.'estern Leather Drappery Co.,
1016 S. California Avė.

R E IK 1A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA — ‘ .
Pardavėjo ir pardavėjos prie 
Dry G©ods. Ateikit prisirengę 
prie darbo.

BECKS DEPT. STORE, 
3323 So. Halsted St.

ftU'lKlA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS
Dęaivcrys duonos išvežiojimui.
Gera mokestis.
AtsiŠaukit tuojaus.

JOHN VISOCKIS, 
1529 Portland Avė., 
Chicago Heights, III.

REIKIA siuvėjo vyriškų 
bų. Geros darbo sąlygos ir 
ra mokestis.

S. KAZIN
10715 Michigan Avė.

Roseland, III.

ru- 
ge-

REIKIA — Padėjėjų abelnam 
dirbtuves darbui. Nuolatinės 
vietos.

ALBAUGH DOVER CO., 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA —

100 vyrų ant freight karų. 
25 plieno darbininkų ir pa
dėjėjų ant freight karų.
Ateikit pas

ROCK ISLAND LINES 
124th St. & Ashland Avė.

Blue Island, III.

REIKIA — Jęiaučiaus mokančio 
siūti ir prosyti ant moteriško darbo. 
Geram kriaučiui gera mokestis.

Atsišauki t tuo jaus.
14 W. VVashington, St., 

Room 604

REIKIA Siuvėjo, bušelmano; nuo
lat darbas, gera mokestis. AtsiŠaukit 
tuojau.

COLUMBIA CLEANERS
1 AND DYERS. T 

4823 S. Ashland Avė.
Phone Yardf, 1654

REIKALINGAS patyręs lictuvys 
bučeris.

Kreipkitės
WORKERS CONSUMERS ASSN.

2005 W. Lake St., 
Melrose Park, III.

Phone Melrose Park 1740

REIKIA —
Paprastų darbininkų Scrap 

geležies y radę. Geros algos.
Ateikit xpas

1632 West Kinzie St.

REIKIA —
Barberio vakarais ant visuo
met.

JONAS RAKAUSKAS, 
3232 So. Halsted St.

Tel. Blvd.3029

REIKIA —
3 vyrų abelnam darbui waste po- 

pieros šapoj. Mokama geros algos. 
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

626 W. Taylor St.
Kampas Desplaines St.

; PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas; viso

kių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis geras. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

2744 W. 18 St.

BARGENAS:
Pardavimui grosemė ir bučernė su 

5 kambariais pagyvenimui. Lietuvių 
tirštai apgyventoj vietoj; yra viso
kios rųšies mašinų. Kaina $5,000.00. 
Maindu ant gero namo; priežastis: 
turiu kitą biznį.

J. K.,
844 W. 83rd St., Chicago, III. 

Ant 1-mų lubų iš užpakalio.

PARSIDUODA — barbemė pigiai, 
i Turi būti parduota greitu laiku. 
| $125.00 nupirks visą biznį. Savinin

kas pirko didesnį biznį.
AtsiŠaukit

“Naujienos” No. 138.

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA —

Trijų augštų namas

1627 So. Morgan St.
PARSIDUODA — 3758 Parnell 

Avė., 2 flatų plytų ir medžio namas 
ant kampo, 25x125 pėdų lotas. Bar
genas. j

Pašauk 'dieną Central 6748.
Vakare Stevvart 243.

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

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

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

xno ir JJesigmng MoKyKia.
Musų sistema ir mokymo budi 

jus trumpu laiku išmoksite viso o- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, diena 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.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

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

PALIKTA STORAGE’Y
_.5—_Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re- 
kordai. Gražus didelis 
phonographaa, kaip 
naujas, vertas $155 
už S42* Gvarantuotaa 
ant .10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 

yi NmWI Į pigiai parduodamų. 
iM ililiU'-t* I Turime labai gražių 13| sulyg šios dienos ra-

kandų seklyčioms
U (pąrlor). Reikia ma
li U tyti, kad apkainavus.

/ Priimami Liberty 
Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėlioinis iki 4.

FARM A 110 akrų, apie 30 akrų po 
phigu ir su javais, puikus 5 kamba
rių namas, geriausi staldai ir kūtės 
ir visi kiti geriausiame padėjime bu- 
dinkai apie 3 mylios nuo didmiesčio 
ir arti mokslainės, geriausi keliai, 4 
melžiamos karvės, 2 veršiai, pora ge
rų arklių ,2 kiaulės, 50 vištų, veži
mas, bogė, rogės, šlajos, šieno plau
nama mašina, grėbiama mašina, plū
gas, diską, 2 akėčios, 2 žemės drapa- 
kai (cultivators) ir daugel kitų pa
dargų kas tik prie ūkio reikalinga. 
Viršminėta farma yra apie trys my
lios nuo miesto kur yra apie 7000 
gyventoju, kur randas bankai, bažny
čios, dirbtuvės ir visokios krautuvės. 
Kaina' tiktai $5500.00. Gali įmokėti 
$3,500.00 arba $4,000.00, likusius 
6%. Dabar kad pirksi, tai tuojaus 
už bulves ir javus imsi pinigus. Mes 
taiposgi turim mažesnių ir didesnių 
farmų su gyvuliais ir be gyvulių. 
Čionai yra seniausia LIETUVIŠKA 
KOLIONIJA Wisconsin Valstijoj. 
Jeigu rengiesi čionai važiuoti tai 
pirm poros dienų duokit mums ži- 
ne, kad mes galėtume pasitikti ant 
stoties. Imkit N. W. R. R.

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton, Wis.

PARSIDUODA — Tuojaus galima 
užimti 8 kambariij namąj*galima var
toti laiko 2 flatų, 5 ir 3 kambarių, 
maudynė, gazas ,visi įtaisymai $1,300 
cash $30 į mėn. priskiriant nuo
šimtį. Kaina $3,500.

J. McDONNELL SYSTEM, 
' 3517 Archer Avė.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLFGiES

K205 S. Halsted, 2407 W. Madisoa, 
1850 N. WellB Bt.

137 Mokyklos Jungt Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininke,

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas, 

2841 W. 40th Place 
Beni Pasanka. padėjėjas,

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

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

6950 Wolfrane St. 
Antanas Tumavičta, kasierius,

1329 So. 501h CL, Cicero, III. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienj kiekvieno menesio, Malinaus
ko se!?j, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliško! ir lietuvi! 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, poli 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašystės ir tt.

MokJRiUiu v Stendo*: nao t ryte 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.i

VYRAI IŠMOKIT BARBERIO 
DARBO.

Dabar samdymo sanlygoms esan; 
nepastovioms ir daugelį vyrų, palei
džia iš darbo, ar nemanai, kad lai
kas išmokti labai naudingo amato ir 
būti neprigulmingu ant visados? Di
delis reikalavimas ir algos/ šimtai 
šapų reikalauja darbininkų po kelių 
savaičių mokinimosi. Klesos dieno
mis ir vakarais.

Ateikit arba rašykit tuojaus
MOLER BARBER COLLEGE 

105. South Wells St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P.
Viršininkų antrašai 1920

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

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

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

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

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio LiuosybSs 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

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

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis, Pirm., (

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. JuozapaviČia, Rašt.,

■ 1547 N. Wnod St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

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

Sampeliniai Rakandai.

Vėliausiose madose bus išparduoti 
šį mėnesį. Vertelgoms neparduosim. 
25 seklyčios setai ir 20 phonographų 
vispkių 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.

SOUTII-WEST SAMULE 
FURNITURE STORAGĘ

2’02 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
iu.tdc.ia nuo 9 iki 9, nedčlioj nuo 

MTik5 4.

PARSIDUODA — 5708 So. Morgan 
St. 2 augštų muro budinkas, » Storas 
ir 4 kambarių ant pirmo augšto ir 
2 flatai ant antro augšto. Kaina 
$5,500, $2,000 cash.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St. 

Blvd. 34,

PARSIDUODA — 2-4 kamba
rių plytų ir medžio namai, arti 
26‘ir Troy St. $3,000.00.

ANTON FUERST & CO., 
4153 W. 26th St.

PALIKTI STORAGE’JUJE 
RAKANDAI

Taipgi Fabrikantų nauji rakandai. 
Stebėtina proga porai pradedančiai 
namų užlaikymą. Mes turime savo 
išpardavimo kambary 15 vėliausios 
mados Seklyčios Setų apdirbtų į skū
rą, cane, velour ir overstuffed. Taip
gi rugsų, lovų ir 25 phonographus vi
sokio išdirbimo ir kaip nauji. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų. Už $39 galima nu
pirkti didelį phonograpbą, rekordus ir 
deimanto špilką, grojanti visų išdir
bysČių rekordus. Užmokėta $145. At
sišaukite tuojaus. Dastatymas veltui.

VVESTERN FURNITURE 
and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

EXTRA BARGENAS
Jaunu pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė. ,

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS. ,

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Pafi Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilavlčia,
.. 1617 VVincbester Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St. '
Fin. rašt., V. Briedis,

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

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

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

PARSIDUODA — 7 kambarių na
mas ir garažius. Lotas 33x125. Ge
ras bizniaus kampas. Kaina tiktai 
$2,806.00.

Z. HEBERT,
703 W. 46 PI. arti Union Av. 

---------------- \------------------------------- X.
PARSIDUODA ~ 1839 W. 31st St., 

4 kambarių plytų namas su elektros 
šviesa. Galima nupirkti už $350.00 
cash, likusius kaip rendą. - Kaina 
$1,500.00.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė 

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald t 

Nut. Rašt., Kaz. Dcmereckis, 
3327 So. VVallace

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
‘2713 So. Emerald Aver

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

Kasierius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351h St. 

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

Avė.

St

St.

St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

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

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

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

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

Ritsierius, J. Mazelauskas, 
3259 So. Union Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
miesto propertės 40 akrų puikios Mi- 
chigan vaisių farma, apie 2,600 med
žių: peachių, slyvų, obelių, vyšnių ir 
grušių, ir daug geros žemės daržo
vės sodinimui; 9 kambarių namas su 
furnecu. Farma randasi ant vieške
lio, 1% mylios nuo Hart, Mich, kur 
yra didis skaičius Lietuvių. Farmą 
galima nupirkti pigiai su mažu įmo- 
kejimu, o likusius lengvais išmokėji
mais, arba a§ paimsiu jūsų propertę 
į mainus, mokant skirtumą pinigais. 
AtsiŠaukit pas

MILLINERY STORE, 
109 So. Halsted St./ 
Phone Monroe 2250.

PARSIDUODA — 8258 Emerald 
Avė., 2 flatų medinis namas, kampi
nis, 5 ir 6 kambariai — 37^x150 pė
dų lotas. Didelis bargenas.

Pašauk savininką dieną 
Central 6748.'

Vakare Stewart 243.

PARSIDUODA — 2 augštų plytų, 
4 flatų po 4 kambarius, taipgi užpa
kalyj dviejų augštų medinis, 2 fla
tų po 4 kambarius, namai. Gazai ir 
toiletai, arti Šv. Jurgio bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina $8,000.00, neša ren- 
dos $86.00.

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPJN1O KLIUBO 

Valdyba< 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
8154 Douglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas,
3833 W. Van Buren St. 

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1331 So. Averę Av.

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

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. l$th St.

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

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

LIET. DAIiBINENKV DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Shcrpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė.
L. Asbmanta, nut. raSttninkas,

•10 W. 19 St.
Fran. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avė. 
). Shemaitis, Kasierius,.

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an- 

rą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
J. Sbemaičio «vet., 1750 So. Union 

Avė.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nu
’irmininkas, J. Grakauskis,

4508 So. Paulina St.
Vice-pirmlntnka.s, J. Ragauskis,

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

3259 So. Union Avė.
7inansų Rašt, S. Stankus,

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

4509 So. Paulina St.

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

12248 En*~-Md
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Uftton
J. Grnzdis, ižd., 722 \V. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi

Avė.

Avė.

Avė. 
8*59 W. 122 St. 

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

P. Laukis, marš.-durininkas, 
12143 Green

SI.

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
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

i Iždininkė, P. Baleckienė, 
8333 So. Wallace 

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

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

St.

St.

St.

St.


