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'First L 11 hįit a n l a n Daily in America

\ NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Dte nraitis Amerikoje
■ ■■.......................  I Į..J

Price 3c No. 226

Lietuva mobilizuoja armiją?
Lenkai savinas! Lietuvos

teritoriją
Skelbia naujų prasimanys 

mų apie lietuvius

Trockis grūmoja lenkams
LIETUVA MOBILIZUOJA 

ARMIJĄ?

Lenkai savinasb Lietuvos teri
toriją; skelbia naujų prasima

nymų apie lietuvius.

Daily News korespondentas A. 
R. Decker Lenkų delegacija, 
pasiųsta j taikos konferenciją 
su liotu-viais. Kalvarijon, 
trauke tarybas ir sugrįžo 

šavon.
Tai dėlto, kad lietuviai 

kalavo idant lenkai pasitrauk
iu iš teritorijos, kurią Pary
žiaus komisija nusprendė esant

tučkad Lietuvos kariuomenė 
tuojaus butų atitraukta’ už lini
jos, kuri buvo nužymėta vy
riausios talkininkų tarybos 
gruodžio 8 d. 1918 metais. Tai 
buvo sąlyga pradėjimui tairybų. 
Lietuvių delegacija pareika-

Rašo Jauta duoti atsakymą kaip 10 
vai. sekamą rytą. Pagalios bet
gi šilą laiką sutarta pratęs
ti ligi 2 vai. po pietų, kad galė
jus tipio tol pi 
telefonu.

IWy minia, 
valdžia sutiko 
kariuomenę į

rei-
kad Lietuvos 

atitraukti savo 
vyriausios tary-

jos ribų negi sutrempti josios 
nepriklausomybę.“ Taip bai-■ 
ginma komisaro Trockio dėklą- Į 
racija, paskelbta rugsėjo 15 
dieną.

Kaltina lenkus.

“Siunčiant) taikos delegaciją 
Rygon,“ tęsia komisaras, “ pre
zidentas Pilsudskis lenkų laik
raščiams pranešė, kad taika 
su sovietų Rusija nebus pada
ryta kol svarbiausioji josios jo
ja, tariant raudonoji armija, 
pasiliks nesutriuškinta. šilas 
buržuazinės Lenkijos vado pa
reiškimas rodo, jogei lenku 
valdžia kalba apie taiką lik 
lodė,i kad nutildžius savo dar
bininkus ir kareivius. Tikreny
bėj ji nori tęsti karą.

“Galima pasakyti, kad 
sudskio kalbą nėra reikalo 
Ii rimtai, kadangi jisai
nepastovus žmogus. Vis dėlto 
taikos su sovietų Rusija rei
kalu Pilsudskis aiškiai 
kė nusistatymą visos 
taujamosios Lenkijos, 
fent, kur nenori taikos.

im- 
vra

viešpa-
tos bu-

Tulas

penalus,“ kurių darbai tegalį še pažymtėieji asmens gyveną True translation filed with the post- , v. ...... v 7 - - - - . moutov nž- III OA 1 OOAbul pakenčiami lik ‘ bolševisli- 
n’.ime režime.“

Riaušės Turine; keturi žmonėm | ’ 
užmušta, <_______  ____  ,
darbininkai nenori apleisti dirb

tuves; vis nauju užima.

Padėtis Italijoj
dvidešimt sužeista; | Mi,an<’ darbiumkai nepaten-. 

kinti. >
MILANAS, rūgs. 21. — Me

talo darbininkų sųsirinkimuo- 
' se dabar ylių snuilkmeningai 
į diskusuoji’ima sutartis, kurios 
atsiekė metalo darbininkų ir 

I samdytojų įgaliotiniai Romoje,
kaip dvidešimt j Reiškiama didelio nepasitenki- 

, nimo. Vis dėlto, manoma, kad 
kilo po to, k i- galų gale las susitarimas bus 

1 pro vieną 1 priimta.

“Revoliucijos nebus” — sako

TUR1NAS, į nigs. 23. — Va
kar nakti čia kilo kruvinas su
sirėmimas tarp policijos ir dar- 

I binin^ų. Keturi žmonės užmuš
ta, o daugiau 
sužeista.

Susirėmimas
da, policijai einant pro vieną 
dirbtuvę, kurią laiko užėmę 
komunistai, į ją paleista kelio
lika šūvių. Du policistai ant 
vietos tapo nušauti. Po to poli
cija surengė visatinę medžiok- dininkų 
lę gaudžiusi | 

susirėmimas. 
Carlo aikštėje 

pasidariusi
naudotasi kaipo polici

ir kilo
Don 

buvo

puolikus, čia pavojus 
|Iki šiol 

policija šta y|in 
barikadas. ' Manyta,

• Lietuva mobilizuoja savo ar
miją, kuri susideda iš frįsde- 
šimts tūkstančių vyrų. Lenkų 
pranešimais, lietuviai duoda 
visokios galimos pagalbos bol
ševikams ir tiems bolševikams, 
kur tapo nuvyti Rytų Prūsijon, 
gelbsti sugrįžti jų armijon.

suinušo. Bet kur ir kada?“
Kitame straipsny, suminėda

mas dabartinių militarinių ope
racijų davinius, komisaras 
Trockis rašo:

“Musų raudonosios divizijos, 
savo skubotu žengimu priekyn, 
neišvengiamai prasiskiedė, nut
raukė ryšius su savo baozmis 
ir susilpnino komunikacijos Ii-

save
priešo smūgini. Netoli Varšuvos 
atsirėmusi j suburtąsias lenkų 
jėgas, musų kariuomene atsi
traukė. Tai, reikia pripažinti, 
buvo didelė nelaimė. Bet tokie 
įvykiai didelėse militarinėse o- 
peracijose yra neišvengiami.

Ko tečiaus atsiekta.

Šitą Varšuvos pranešimą 
apie tariamąją pagalbą bolše
vikams skaitytojai prašomi pri
imti atsargiai. Senai jau žino
ma, kad Varšuva yra toks mies- 
tas, kuris labai 
kuoti žinias. —

mėgsta fabri- 
Rcd]

kad lietuviai 
lenkus.

Varšava sako, 
užpuolę

VARŠAVA, rūgs. 23. — Utar- 
ninke paskelbtasai oficialinis 
pranešimas sako, kad netoli 
Strzelcowiznic Lietuvos kariuo
menė du kartu apšaudžiusi 
lenkų pozicijas.

Pranešamas pažymi, kad 
praeitą nedėldienį lietuvių ar
tilerija atidariusi ugnį į lenkų 
sargybą, esančią netoli Gluche 
ežero. Lenkai suėmę lietuvių 
žvalgą, kur artinosi prie Fran-

Pranešimas dar sako, kad 
lietuviai fortifikuoja savo pozi
cijas.

Ko reikalavo Varšava.
LONIX)NAS. — Christian 

Science Monitor įgaliotinis au
toritetinguose lietuvių rateliuo
se tapo painformuotas, jogei 
tarybos tarp lenkų ir lietuvių 
delegacijų Kalvarijoj buvo pra
dėtos Lenkijos reikalavimu,

v

Pranešimas
“Naujienų“ šėrininkams, 

kurie da negavote savo divi
dendų. Iš priežasties ne
teisingų adresų pasiųstieji 
dividendai sugrįžo, tad ku
riems priklauso dividendai 
malonėkite atsišaukti, arba 
prisiųsti jūsų teisingą ant 
rašą. Patėmykit, kad Nau
jienų šėrų vertė pakilo. 
“Naujienų” Administracija.

PARYŽIUS, rūgs. 24. —Val- 
manymu, revoliucijos 
Italijoj jau pašalinta, 

tūluose, rateliuose reik- 
rimto susirūpinimo, 

mat, kad Italija stovi
ant slenkščio naujos didelės rė

jos kvatiera. Gatyekarių komu- : voliucijos. Bet begiu kelių pas- 
nikacija buvo suparalyžuota. 1 larųjų dienų gautosios žinios 
Bankai atsisako duoti fabrikan- ro<1,°- .k;l<l l,a'll5tis. «er5ja ir rp- 

vohucijos ten nebus.
Francijoje tlitlelin įtcinpi- 

| iuu sekama pradėtosios tarp 
samdytojams samdytojų ir darbininkų dery- 

nesusitai- i bos.

įvairiose Jungtinių Valstijų vie
tose. Manoma todėl, kad tų ; 
asmenį/ adresai busią atiduoti 
“kur reikia“ ir neužilgio bus 
surengta visatinė medžioklė - 
tikslu išgaudyti “raudonuo
sius“ Gi pats Zaletskis busiąs 
atiduotas federalinei valdžiai, 
kuri jį veikiausia deportuo
sianti.

Pas areštuotąjį asmenį buk1 
rasta daugybė nelegalinių atsi- į 
šaukimų, kuriuos jis siuntinė
jęs paštu.

Bet kitoje vietoje, būtent, 
2510 S. Halsted St. policija jau 
užgriebusi ar dar užgriebsianti 
tūlą spaustuvę, kuri taipjau 
priklausanti Petrui Zaletskiui. 
Policijos žiniomis, tą spaustu
vę Zaletskis nesenai atsikraus
tęs iš Philadelphijos.

Policija sakosi, kad šita med
žioklė buvo surengta sąryšy su 
Ne.w Yorke kilusia ekspliozijia. 
Bet ii tečiaus nesako, kad butų 
suradusi ką tokia, kas liudytų, 
jogei areštuotasai asmuo turi. 
ką nors bendra su ta ekspliozi- 
jia. •

master at Chicago, III., Sept. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Dideli gaisrai 
Rusijoj

Pridaryta didelių nuostolių.

KOPENHAGEN, rūgs. 24. — 
Čia gautomis žiniomis, Rusijo- 

Kostrome, Ar- 
Volog- 
Vladi- 

siaučia

changelske, Jaroslave, 
doj, Maskvoj, Rezaniuj 
mirė ir Viatkoj — 
dideli gaisrai. t

Vologdoj sudegė penki šim
tai triobčsių, kur žuvo pusant
ro šimto žmonių. Saratove žu
vo trįs šimtai žmonių, o dviede- 
šimt jx*nki tūkstančiai nebeturi 
pastogės.

Petrogrado priemiesčiuose 
taipjau siaučia dideli gaisrai.

sau teisės šitą liniją pertvarky
ti vėliau. \ f 

Vyriausios talkininkų ■ tary
bos linija Lenkijai suteiktų 
daugiau teritorijos nej kad nu
žymėta taip vadinama Curzono (
linija. Pirmoji linija eina sep- nijas, tuo budu išstatant 
tynius kilometrus į šiaurryčius 
nuo Pinsko. Kalvarijai lieka 
prie Lietuvos rubežiaus ir tuo 
budu Lenkijos teritorijon įskai
toma daugiau nei ginčijamoji 
srytis apie Augustavą, Suval
kus ir Seinus.

. šiaurryčiuose linijai eina 
miškely tarp Vilniaus bei Lidos. 
Taigi žynį ūsai Lidos-Molodcč- 
no geležinkelis įeitų lenkų teri
torijon. Lietuva, kaip pažymi
ma, kreipia rimtos domės į tai, 
kad pasilaikius Seinus,
miestas labai įvertinamas tuo, 
kad ten randasi lietuvių 
kupijos raštinė ir kad Seinuose 
gyvena kone vieni lietuviai.

Žinios padavėjas nurodė, 
kad lenkų kariuomenė, užėmu
si Seinus, labai žiauriai pasiel
gė su vietos gyventojais, ir da
gi kunigais.

Tas

vys.

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

TROCKIS GRŪMOJA LEN
KAMS.

Jo manymu, taika bus atsiekta 
užėmimu lenkų sostinės 

Varšuvos.

“Kokie tečiaus yra galutinie
ji tų operacijų daviniai? Pir
ma, vakarinis frontas tapo nus
tumtas priekyn nuo penkių ligi 
šešių šimtų viorstų (330 ligi 
396 mylių) ir po to jis atblokš
ta atgal du šimtu viorstų (132 
myli). Antra, Ukraina ir Balt- 
gudija tapo apvalytos, o Lietu
va atliuosuota. Trečia, lenkai 
iššovė savo kulką, ir ėmė svy
ruoti, kuomet raudonoji ka
riuomenė buriasi naujose savo 
pozicijose gaudama daug naujų 
sustiprinimų ir užpildydama 
tuos palyginamai nežymius 
materialinius nuostoliu.s Ket-, 
virta, musų karininkai, komisą-1 
rai ir raudonoji kariuomenė , 
dar geria ii patyrė priešą ir taip
jau gerai sužinojo kelią Varšu
von.

“Fronto linija dabar yni 
keturiais šimtais viorstų (264 
mylių) toliau nuo Maskvos ir 
arčiau prie Varšuvos. Arčiau 
nei kad ji buvo prieš lenkų vcr-.

tams pinijru.

Du stambus vietos bankai 
atsisakė duoti i

i kredito tol, kol jie 
kins su savo daibininkai, kurie 
laiko užėmę jų dirbtuves. Dar
bininkai vis dar naujų dirbtu
vių užiminėja. \

Turino darbininkai atmetė 
susitarimą.

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Visuotinuoju balsavimu Turi

no darbininkai atmetė tą susi
tarimą, kurio 
Romoje — 
lo darbininkų 
samdytojų.

Tomis pačiomis žiniomis, 
darbininkai yra griežtai nusista
tę už naujų dirbtuvių^ užėmi
mą. Jie norį užimti visas liku
sias Fiat, Lanola ir Dubost au
tomobilių dirbtuves. ■ Taipjau 
stengiamasi užimti ir medvil
nės dirbtuves.

Kitomis žiniomis, 
mieste fabrikininkas 
atsisakė išmokėti

Millerand— Francuos 
prezidentas

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

ŽYDŲ SKERDYNĖS GALI
CIJOJ.

Priemeru gal bus pasikrta 
Aristide Briand.

buvo atsiekta
taip meta-

VERSAILLES, rūgs. 42.
Fra nei jos parlamentas vakar 
didele didžiuma halsų naujuo
ju Francijos prezidentu išrinko 
Alexandre Millerand, dabartinį 
Francijos premierą. Jisai ūž
imai rezignavusio Francijos pre
zidento, Paul Deschanel, vietą.

Už Millirandą paduota 695 
balsai. Socialistų kandidatas, 
d. Gustave Deroly, gavo 69 bal
sus. 108 atstovai visai nebalsa
vo, o dvidešimt halsų paduota 
už įvairius kitus kandidatus.

Penktą valandą po pietų par
lamento pirmininkas oficialiai 
paskelbė, kad Millerandas tapo 
išrinktas ir skaitosi vienuolik
tuoju Francijos prezidentu.

Dabartinis Francijos prezi
dentas turi ytin margą praeitį.

■ Kiek laiko atgal jisai buvo so- 
; cialistns, bet vėliau “atsivertė“ 
! ir po to kai kada dagi labai at-

Brescia 
G re garini 
dafbmin- 

kams penkiolika tūkstančių li
rų už jų darbą. Tada darbinin
kai užėmė dar daugiau to 
fabrikininko dirbtuvių.
Darbininkai norį užimti buvu- ' 

sį popiežiaus palocių.
ROMA, nigs. 21 (suvėlinta). ' kakliai kovojo su buvusiais su 

—Vatikano organas, Oservato-!V(> Daugais.

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

VarSava sako, kad Kamenec- 
Podolskas jau paimta.

VARŠAVA, rūgs. 24. — Len
kų ir ukrainų kariuomenė, be
siveržianti į rytus nuo Lember- 

i go, kasdieną padaro po dvide- 
| šimt penkis kilometrus. Ji jau

Kaunas praneša> kad Ukrainai pasiekė Rovno ir Kamenec-Po- 
paskerdė 200 žydų. j dolską. Pastarąjį miestą užė- 

--mė ukrrtltių kavalerija.
LONDONAS, rūgs. 24. —

Čia gauta pranešimas, kad 1 
paskutinėmis
žiniomis, Galicijoje surengtuo
se pogromuose Ukrainai pas
kerdė daugiau kaip du šimtu

Kaune gautomis True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai išsikraustė iš 
Baku.

DARO “TVARKĄ

Anglų policija skerdžia 
irlandus.

DUBLINAS, Irlandija, rūgs. 
23. — Vakar rytą čia nušauta 
žymus sinnfein organizacijos 
darbuotojas Lynch. Nušovė jį

paties bute. Policija butan įsi
veržė be jokios matomos prie
žasties ir pareikalavo, kad Ly
nch išduotų žymesnius Dublino 
sinnfeinerių darbuotojus. Jam 
atsisakius “tvarkos“ išlaikyto
jai jį nušovė ir išėję savais ke
liais.

LONDONAS, rūgs. 22. — 
' Daily Mail gavo iš persijos sos- 
’ tinęs Teherano žinią, kuri 
sako, kad bolševikai galutinai 
išsikraustė iš žyniaus Kas
pijos pajinio miesto Baku.

[Bolševikų kariuomene Ba
ku buvo užėmusi balandžio 28 
dieną. Dieną prieš tai Azerbaid
žano valdžia buvo gavusi ulti
matumą, dėl kurio ji ir rezig
navo. Po to bendrame visų par
tijų susirinkime buvo nutarta 
vyriausią valdžią pavesti sovie
tų administracijai. Tada sovie
tų valdžia pripažino Azerbeid- 
žano respubliką ir raudonosios 
kariuomenės būrys įėjo mies-

RYGA, nigs. 24 [Rašo Chica- 
gos Daily News koresponden- ( 
tas IsaaC Don Levine]. — “Dip-jžimasi prie Kievo. Buržuazinei 
lomatai į Rygą, raudonoji ka-(Lenkijai mes uždaveme stiprų 
nuomonė į Varšavą!” Tas nau-, smūgį ir dabar jaučiamės galį 
• • vr St ’l 1 _ ♦ _ w«1« • r, 4 « « •• 4 Z1 < % •• O 4 i tl • A 1jasai Leono Trockio obalsis ta- ( užduoti ir antrą, dar stipresnį į

' re Romano, paskelbė, kad pra- 
I eitą naktį darbininkai bandę 
Į įsiveržti vienon bažnyčion.
i Tik negalėję įlaužti duris ir tuo 
budu pasitraukę šalin. To pa
ties laikraščio žiniomis, darbi
ninkai buk tariasi užimti Late- 
rar palocių, kur kadaise buvo 
popiežių rezidencija. Tas palo- 
cius ir dabar skaitosi popie
žiaus nuosavybe ir todėl laik
raštis reikalauja,kad valdžia

tuos dės- I

. Millerando vielą ministerių 
kabinete dabar turbūt užims 
Aristide Briand, kuris taipjau 

j kadaise buvo socialistas, bet da- 
■ bar yra didelis socialistų prie- 
1 šas.

MEDŽIOJA “RAUDONUO
SIUS.“

<

po pareikštas keliatą dienų at- smūgį nei kad davėme jai pii- (----- \Twr.znT i/trt>C A C
gal, kada jis viešėjo Minske, ma. Mes dabar galingesni nei rlINIUŲ
Bėgiu praeitos sąvaitės visa ei- kada nors pirma ir musų jėga 
1c ugninių straipsnių bolševikų kas valandą stiprėja.” 
karo ministeris atidengė Mask-; —:------------------------------

kad BANDITAI UŽPUOLĖ PAŠTO
TROKĄ.

vos nusistatymą, būtent, 
kelias prie taikos eina per Var
šuvą. *

“Mes niekada neturėjome,

Policija areštavo lietuvį, pas 
J kurį rasta tūkstantis adresų, 

sako ‘‘komunistų“; gal de- 
i portuos.

Kol Markes Dar
Pigios ■
Siųskit Pinigus Lietuvon

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiunčia 
pigiausiu budu pinigus Lietuvon ir pilnai at
sako už siunčiamus pinigus. Lietuvoje į vie
tines paštas pinigus išsiuntinėja Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Bankas.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išduoda 
savo draftus arba čekius, kurie yra išmaino
mi bankuose Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, 
Raseiniuose, Virbalyje, Vilniuje, Liepojuj, o 
taipgi Be/line, Vokietijoj. Naujienos draftus 
ant didesnių sumų parduoda pigiau negu ban
kai.
Kol markės yra pigios, dabar apsimoka ne 
tik siųsti pinigų Lietuvon savo giminėms, bet 
ir pasidėti pinigų Lietuvos bankuose. Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius padeda taupy
mui pinigus ^Lietuvos, o taipgi ir Vokietijos 
bankuose.—
Visuose pinigų reikaluose kreipkitės j 

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

CHICAGO. — Vietos laikraš
čiu žiniomis, vakar policijai pa- vVHKclT, įlipus, zso (L, užsienio piniįęŲ <• 66! kaina, perkant jų ne mažiau kaip už vyko surasti visą lizdą l«lll(10-j 

25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma nųjų” Name 3010 S. Union 
AnASbsPi"iKsvSar6aisaiP!........ »3.49' ^tvčj ji radusi daugybę jai

Vakar, rūgs. 23 d., užsienio pinigų

Anglijos l svaras ... 
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos, už $1 ...........
Danų 100 kronų .....
Fiųų 100 markių ......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių ... 
Olandų 100 guldenų 

ov Norvegų 100 kronų .
tūkstančių dolerių pinigais. Pik. r?6o"

Vokiečių 100 markiųf

SOUTH BEND, Ind., rūgs
tikslo nukariauti Lenkiją. Ne- 24. — Nepažįstami piktadariai j 
turime jo nė dabar. Musų įsi- vakar čia užpuolė federalinės, 
veržiams Lenkijon turėjo tikslo valdžios pašto troką ir nusine- ( 
priversti Lenkijos viešpačius šė nuo penkių iki • dvidešimt 
daryti taiką. Ir dabar mes ne- 1 _
manome atplėšti Lenkijai dalį tadariai pabėgo. i

........... $3.49 

...........  $0.48 
frankų 14.05 
......... $13.80 
...........  $3.20 
frankų 14.82 
.... lirų 23.10
.......... $175 
........... $0.46 
...... $30.88 

......... $13.60 
. frankų 6.18 
......... $20.15 
........... $1.75

reikiamų .dokumentų ir tūk
stantį adresų žmonių, kurie, 
kaip laikraščiai .sako, priklausą 
“suvienytąja!” komunistų par
tijai. Tuos adresus pas save 
laikęs tūlas Petras Zaletskas, 
kuris buk esąs “suvienytosios“ t 
komunistų partijos penktojo 
distrikto organizatorius. Sura-



Patekusiam pastotai tunka nava iškabina šaukti visų miesto suva

Pet'nyČia, Rugsėjo 24 3., 1920

Kas Dedasi Lietuvoj
ŠIAULIAI.

čionai gyvuoja nepersenai įsi- 
kurusis “Draugo” S. J. Skyrius, 
kuriame yra apie 40 narių. Daro 
nepraleisdami susirinkimus ir 
svarsto įvairius klausimus. Kai - I 
tais esti ir paskaitų iš įvairių sr! 
čių. žiemai manoma gauti dau
ginus veikėjų ir referentų, o kol 
kas turime pasitenkinti ir su 
tiek. Nutarta steigti knygynas, 
dėl kurio jau yra parinkta ke
lios dešimtys knygų. Manoma 
susinešti kaip nors per laikraš-

čius, su “Draugo” skyriais, kad 
galima butų geriau suderint vei
kimas. Tik gaila, kad nepasiro
do straipsnių iš “Draugo” sky
rių darbuotės, nes šiaip negalima 
“Draugų” veikimo pažinti.

[“S-d.”] StrielutlH.

POSVIEČIO DVARAS.

Pinigai 
Lietuvon 
Telegramų 
ar Paštu

Mes turime savo žmogių, 
kuris pristato pinigus grei
tai ir teisingai.

Banko turtas virš $4,000,- 
000.00

K rausė State Bank
1341 Milwaukee Avė.

Banko valandos nuo ryto 
iki 4 po piet, Utarninkais ir 
Subatomis iki 8 vakaro.

Musų banke kalba Euro- 
piškas kalbas.

To dvaro nuomininkas Fuksas 
nutarė pakeisti eksploatacijos bu 
dą.

Nuo liepos 23 d. atsakė dar
bininkus; atskaitė iki tos dienos, 
o toliau duota jiems pilna lais
vė.

Inventorių savininkas nori par 
duoti, o žemę išnuomuoti skly
pais.

Ir pelnas butų gal užtektinas, 
ir vargo nebūtų, o darbininkai 
paliktų ir be darbo ir be duo
nos.

Nuo Posviečio darbininkų at
važiavo Kaunan atstovas Šulins
kas pasitarti su socialdemokratų 
frakcija, kaip išbristi iš bėdos.

Sulikvidavus Fuksui invento
rių, dvaras (apie 840 margų) pa
liktų neužsėtas rugiais ir be sėk
los ateinantiems metams; tik pa
ėmus valdžios žinion galima bu
tų suturėti likvidaciją, ir tuo pa
čiu dvaro žemė butų įdirbta.

Su tokiu reikalavimu socialde
mokratų frakcijos atstovas drau 
ge su Šulinsku kreipėsi į žemės 
Ūkio ir V. T. Ministerį, kuris su
tiko patenkinti darbininkų reika
lavimą, paėmus dvarą su inven
torių valdžios žinion.

Gal tuo pasiseks sulaikyti pra
gaištingą darbininkams dvaro 
ūkio likvidavimą. [“S-d.”]

žiuoti kelias dešimtis kilometrų, 
grįštant jį vėl pagauna ir vari
nėja pa 3—4 savaites, Ūkinin
kai varomi į privalomus darbus. 
Vilnius—Gardinas, Vilnius—Ly
dą, Lyda—Gardinas gelž. linijo
se pertaisoma viena vėžių iš siau 
ros plačion ir dirba tūkstančiai 
žmonių. Mokama daug, bet “so
vietų” pinigais, iš kurių vis tiek 
maža naudos.

Druska, degtukai, žibalas, cuk
rus beveik visai išnyko. Lau
kai, artimesni didesnių kelių, vi
sai nuvalyti, neliko nė bulvių. 
Duonos kaina Baltstogėje daėju- 
si iki 500 lenk. mar. svaras.

Krašto administraciją sudaro 
rusų pastatyti “revkomai” (gu
dai juos vietomis vadina “Rev- 
kov”, tardami, kad tai žmogaus 
pavardė). “Revkome”— vienas, 
du žmonės. “Revkomai” atnau
jina seną valsčių organizaciją, 
ir iš jos reikalauja,' kad jems 
pristatyti kas reikia. Dvarų dau
gumoj sudaryta dvarų komite
tai. Susidariusi padėtis žmonių 
laikoma laikina ir vėl laukiama 
atmainų. Lenkai pabėgdami la
bai nuplėšė kaimiečius ir tuo J- 
gijos beveik banditų vardą. Da
bartiniai užkariautojai irgi neša 
didžiausių sunkenybių, tat vals
tiečiai laukia naujos valdžios atei 
nant. Lietuvių akcijos pakilu
sios. Kaip butų, nebūtų, visą 
kraštą, kurį perėjo bėgdami len
kai ir vydamies rusai, ištiko di
delė nelaimė. Ūkis vėl liko ap
griautas, apnaikintas; vietomis 
net su duona bus didelis vargas.

[“S-d”.] T. L

valdybės narių posėdžių —“pto- 
numo”, nes bijo jau pirmame po
sėdy darbininkų frakcijos parei
kalautos apyskaitos. Susirinki
mas išklausęs pranešimo vien- 
bąlsjai priėmė protesto rezoliuci
ją prieš sauvališką buržuazines 
daugumos elgimos. Darbininkai 
pareiškia, kad jie palaikys savo 
frakciją visuose reikalavi
muose, nes darbininkų atstovų 
balsas, tai balsas visos Kauno 
miesto darbo masės, kuri reika
lui atsitikus apgins savo atsto
vus. Darbininkų atstovams pa
vedama ir toliau energingai ko
voti su buržuazine dauguma, kon 
troliuoti ir kelti aikštėn visus jos 
darbus, kenksmingus Kauno 
miesto darbininkams.

— Susirinkimas taip pat iš
klausė draugo šaparo pranešimo 
apie Darbininkų Kliubo reorgani
zaciją. Negalima, kaip buvo lig 
šiol, taisyti tik “tanculkas” (šo
kius), klubas turi būti darbinin
kų namas, kur darbininkai galė
tų gauti kulturinį moralinį ir 
politinį išsilavinimą. Reikalin
ga, kad daugiau butų narių, ku
riems rūpėtų klubas, kurie į jį 
įneštų naujos proletarų dvasios*. 
Pirmučiausia uždavinys įsteigti 
vakarinius kursus ir darbininkų 
skaityklą. Įsirašė daug naujų 
narių ir sumokėjo įstojimo mo
kestį 1 auks. Toliau galima už
sirašyti klubo nariais kasdien 
klube (Laisves Alėja 48) nuo 7 
—9 vai. vak. pas drg. šaparą.

[“S-d.”]

me-

bei

25c.

Laisvamanių mėnesinis laikraš
tis — Žurnalas, Su daugybe gra
žių paveikslų ir žingeidžių pasi
skaitymų. Apart moksliškų raštų 
ir dailiosios literatūros , i 
kiekvieną Kardo numeri kunigą** 
Bimba pasako pamokslą apie vi
so pasaulio nuotikius.

“Kardo” prenumerata 
tams $2.50

“Kardo” pr. Lietuvoje 
užrubežyj $3.00

“Kardo” pavienis numeris
Kas nori gauti vieną “Kardo” 

numerj dėl pažiūros — meldžiam 
prisiųsti 25 centus — invinioję po- 
pieron ir indėję konvertan. “Kar
das”, dykai dėl pažiūros nėra siun
čiamas. Visi laisvų idėjų lietuviai 
yra kviečiami užsirašyti “Kardą” 
vieninteli 
žurnalą 
“Kardą” 
stamiems 
gelbėsite 
kint kunigų Įtekmę miniose.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
3 SVARBIOS “KARDO” KNYGOS 

“TIKĖJIMŲ ISTORIJA”.
Šitą garsią knygą parašė prof. 

P. D. Chantelpe de la Sausaye. 
Yra tai milžiniškas veikalas suda
rąs net 1086 puslapius. Knyga 
yra papuošta daugybe paveikslų 
visokių tikėjimų dievų, dievaičių, 
relikvijų, šventenybių, šventųjų, 
bažnyčių, šventnamių ir tt.

šitoje knygoje skaitytojas ras 
pilną apžvalgą visų tautų tikėjimų 
— religijų, jų pradžią, augimą, vy- 
stimąsi, puolimą ir platinimąsi — 
pradedant nuo seniausių amžių, 
baigant dabartirfiais laikais, čia 
aprašomi visi tikėjimai, tikslai, ap
eigos, jų dievai, jų supratimai apie 
dangų, pragarą, sielos nemirtingu
mą ir tt. Knyga yra didelio forma
to, puikiais apdarais — aukso ti
tulas ant nugaros.

Knygos “Tikėjimų Istorijos” 
kaina $7.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.

Lietuvių Laisvamanių 
Amerikoje. Užrašykit 
savo gentims bei pažį- 
Lietuvoje, nes tuomi pa- 
Lietuvos žmonėms nai-

5HB8BS

Klioštorius ir Jėzuitai arba 
Barbora Ubryka.

Vienas iš žingeidžiausių romanų 
lietuvių kalboje. Tikras nuotikis 
iš Barboros Ubrykos gyvenimo 
Kąrmelitų klioštoriuj, Krokuvoj. 
Lietuvių kalbon išguldė Dr. A. Ka
ralius. Šitos knygos kaina tik 
$1.00.

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu.
16 KRISTŲ

Svarbi knyga kurioj aprašoma 
apie įvairių tautų Kristus—Krish- 
na, Thulis, Crite, Heus, Thammuz, 
Indra ir tt. Taipgi, šitoje knygoj 
randasi sąrašas 27 garsiausių Bi
bliją. Ir, apie 16 panelių šven
čiausių. . šitai knygai medžiaga 
imta iš Encyclopedia Britanica ir 
knygos Nature.

Sutaisė T. J. Kučinskas, B. S. 
šitos knygos kaina tik 50 centų, i į

Pinigus siųskit “Kardo” antrašu. 
Pasarga: Kas užsirašys visas 3 

virš paminėtas knygas 
ir laikraštį, “Kardą”, 
tam nuleidžiama už $10.

Pinigus meldžiam siųsti sekan
čiu antrašu:

KARDAS
1443 N. Paulina St. Chicago, III. 

Dept.

KAUNAS.

Išvirkščioji pusė.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir * pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

TRAKŲ LYDOS IR GARDINO 
PADANGĖ.

Nuo Alytaus pradėjus, nebe
galima gauti arklių. Daugumą 
jų pasitvėrė lenkai ir bolševikai, 
likusius žmonės slapsto miškuo
se. žmones vargina pastotes.

SocialdemokrataS
Lietuvos Sočiai-Demokratu

Partijos • Organas

Vienatinis tikras Lietuvos darbininkų reikalų 
išreiškejas.

Kiekvienam Amerikos Lietuviui darbininkui 
bus žingeidi! ir naudinga gauti savaitinį Lietuvos 
Socjaldemokratų laikraštį ir iš jo suprasti dabarti
nį Lietuvos darbininkų padėjimą ir jų reikalus.

“Socialdemokrato” administracija ir redakci
ja ingaliojo “Naujienas” būti Amerikoje gene- 
rale “Socialdemokrato” agentūra. Todėl kas nori 

, užsirašyti Socialdemokratą arba imti pluoštus at
skirų numerių platinimui, tesikreipia į “Naujie
nas”.

“Socialdemokrato” prenumerata Amerikon 
$2.00 metams

Pavieniai numeriai 
po 5 c.

Siųskite “Socialdemokratui” prenumeratą 
užsakymus, adresuodami laiškus ir išrašydami mo-lkM 
ney orderius vardu “Naujienos”.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

*_ Į Kauno komendantūrą at
siųstas Kėdainių komendanto 
areštuotas darbininkas Leonas 
Sakavičius, Beisogalos darbinin
kų profesinės sąjungos valdybos 
narys.

— Kaune areštuota 11 darbi
ninkų profesinių ' sąjungų dar
buotojų.

— Kauno konmendantas Mi
kuckis ant gatvės užmušė žmo
gų, turėdamas ant jo kerštą.

— Atstatyti nuo vietų genera
linio štabo viršininkas gen. Kat- 
che, jo padėjėjas gen. Nastopka 
ir gen. “kvartimesteris” Jakai
tis.

— Sekmadieny rugpjūčio 22 d. 
“Darbininkų Kliubo” salėj įvyke 
skaitlingas Kauno darbininkų su 
sirinkimas, sušauktas darbininkų 
frakcijos Kauno miesto savival
dybės. Miesto savivaldybės na
riai Leonas, Krasovskis, Kace- 
nelson ir Kubickis darė praneši
mus apie frakcijos darbus mies
to savivaldybėj. Buržuazinė 
miesto savivaldybės dauguma iš- 
vieno atkakliai pasiryžusi kovo
ti su darbininkų klase, visai Ig- 
noruoja darbininkų atstovus. Ji 
atmetė ir net nepastatė balsavi
mui “darbininkų frakcijos” pa
siūlymo. Į rinkinius buržuazija 
ėjo su įvairiais tautiniais sąra
šais ir dengė savo veidą, išsta- 
tydama net tarptautinius butų 
samdytojų, butų savininkų ir pra 
monininkų sąrašus, kurie buk tu
rį kokius savo ypatingus reika
lus. Bet eidami prieš darbinin
kų klasę jie visi susivienijo ii 
kaip vienas žmogus balsafo prieš 
darbininkus. Buržuazinė daugu
ma išrinkusi miesto Valdybą ii 
paskyrus jos nariams po 20CC 
auks. mėnesiui algos, matyt, lai
ko savo darbą užbaigtu ir nesi-

Socialdemokratų frakcija 
Seime svarstant karo padėties 
klausimą pareiškė, kad ji yra 
prieš karo padėties įvedimą. Ji 
sakė, kad karo padėtis tik tvir
kina karo komendantus ir mi
liciją, leisdama jiems daugiau 
sauvaliauti, elgtis savo nuožiū
ra. Karo padėčiai esant spau
da esti labiau suvaržyta, vietoj 
viešo atviro žodžio skleidžias 
gandai, kurie labai piktina ir 
?rzina visuomenę. Karo padė
tis visuomenės vi,sai ne auklė
ja, ne ramina, bet priešingai, 
labiau sukiršina, visuomenės 
nepasitenkinimą didina. Šit 

kad ir garsusis Kauno komen- 
lantas Mikuckis, Įpirš buvo lai
komas kaipo “smarkus”, “mo
kąs suvaldyti”, iš keršto ant 
gatvės nušovė žmogų, jauną 
fabrikantą Dirsę, supykęs ant 
jo dėl kokios tai moteriškės. 
Arba vėl, Kaune pasklydo tik
rų žinių, kad “trys generolai” 
taip įnirto gerti, kad juos rei
kėjo atstatyti nuo vietų, norint 
priversti išsiblaivyti, atsipagi- 
ioti. Ir karo padėčiai esant 
tokiems žmonėms pavedama 

daboti musų sostinės “ramy
bę” ir “tvarką”, saugoti valsty
bės nepriklausomybė. Jie savo 
nuožiūra, savo nutarimu gali 
pasmerkti nužudyti “įtariamą” 
žmogų, “bolševiku” apšauktą 
pilietį, darbininką. “Bailiąja 
karštlige” susirgę gali privirti 
košės, pridirbti “baltojo tero
ro”. Taip išrodo išvirkščioji 
pusė karo padėties, kuri musų 
dešiniesiems rodos nešanti iš
ganymą.

Mums darbininkams viena 
aišku. Eina kova tarp seno
sios buržuazinės tvarkos ir 
gimstančios naujos socialisti

nės. Musų galybė yra musų 
klasės sąmonė ir organizacija. 
Mes matome, kaip energingai 
kovoja rusų proletariatas su

Šokis SU Rožių Dovanomis
rengia

Auksinės Rykštės Lietuvaičių Pašelpinis Kliubas 
Subatoj, Rugsėjo 25-tą, 1920 
MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23-rd Place
Pradžia/7:30 vai. vak. Įžanga 55c., su karo taksais 

/Muzika Tarquinos Jazz Band
Visus kviečiame atsilankyti.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dėl neužmoketos rendos už palaikymą:

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

Seklyčioms rakandų eilės yra vėliausios mados: 
devynios apmuštos tikra mėlinh ir rudu oda, aštuo- 
nios šilko veliūru ir kaurais. Idant jas apvertinus 
reikia jas pamatyt. Jeigu jums reikia viktrolos ar 
ba seklyčios rakandų eilės, nepraleiskite šitos pro

gos, mes tikrai gvarantuojame, kad sučedysite bent 75 nuošimčius. 
Mes pristatome dykai bikur mieste ar priemiestyje.

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

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-mos gatvės,

....... ............ =
L. I E T U AZ I S, 

VAISTININKAS A. BELSKIS
Nupirko Bischoff’o Aptiekę

1900 South Halsted Street ■>
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.

Tel. Cįinal 114.

im himibiiMimriSirii ff *'

Sekantis “Meilės ir Šeimynos” nu

Waukegano
JOHN KUCHINSKAS

Capudine
Pamėgink tai

^isai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudcsio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

’ CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VISUOSBI TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktas 

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

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

Tel. Capal 2552.
11 W 'J ■

bę norėjo užsmaugti socialę re
voliuciją. Matome, kaip orga
nizuoti vakarų Europos darbi
ninkai visuose kraštuose kuo- 
griežčiausiai protestuoja prieš 
savo buržuazinių valdžių kiši
mos su pagelta lenkų imperia
listinei buržuazijai ir neleidžia 
tos pagelbos tiekti.

Ir mes, Lietuvos darbinin
kai, nenusigąsdųmi karo padė
ties lik sutvirtinsime savo kla
ses sąmonę, labiau spiesimes į 
savo socialistines organizaci
jas. Ir musų buržuazijai nies 
neleisime jokiomis “padėtimis” 
mus į maišą sukišti. [“S-d”]*

meris bus SENBERNIŲ numeris —j __* ciTiiciniT
Tilps daug straipsnelių apie senber- NorcdaiUl SIŲSTI PINIGŲ 
nių vargus ir linksmybes; labai gc- ••ar TnmrTTrAnT
rų eilių; daktaro Karaliaus straips- SRVO giminėms LIETUVON, 
nis apie SENBERNIŲ visų galų vi- .... .
sokius nesveikumus-suii imus; o jau kreipkitės j J. E. Bruzevi- 

paveikslų ir puikių juokų tai bus ' t
tiek, kiek sauso Ameriko “munŠaino”;1 ėiailS aptiek#: 
ir stipraus “kiko” bus, kad net ir vos j 
pasivelką senberniai, šį SENBERNIŲ, 
NUMERĮ beskaitydami, Įgaus daugiau 
gyvybes ir jautrumo — na, gal ir ap- j 
sivesti panorės....

Kurie norite šitą NESVIETIŠKAI 
NAVATNĄ “Meilės ir šeimynos”.nu-j 
merį gauti, tai tuo siųskit 20c., tai ži
nosime, kiek atspausti, kad paskui ne
pritruktų.

Kurie norit turėt “Meilę ir Šeimj- 
ną” ant viso meto, tai siųskit $2.00.

Adresuokite: Meilė ir šeimyna, 2023 .
Si. Paul Avė., Chicago, III. i

WAUKEGAN 
PHARMACY,

UX)5 Marion Street, 
VVaukegan, III.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewich

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

8113 S. Halsted St. Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaws $7.50 ir 
daugiau.

Vyrų kelinėms $4.60 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str, 

_______ <________________________

■iKHHHIHIl
ATPIRKĘ $10,000 sandėlį 

bankruto išpardavime, mes 
duodame musų kostume- 
riams pasinaudoti proga iš
pirkti tą sandėlį sučėdijant 
ant 50 c. nuo dolerio. Sandė
lis susideda iš sweater-coat 
visai šeimynai; merginų dre 
šių ir vaikų drapanų. Veikit 
tuojaus. Kalbame lietuviš
kai

RŪBENSTEIN BROS.,
4911 S. Ashland Avė.,

TelefMu PellmaB SM 
DR. P. P. ZALLYS

Liet u via DentisUM
1D8D1 S. Michigan Roeeland 

Valandom: B Iki I vąkar*.

r— ~—
Tel. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

* —
MOTERS, AR JUS ŽINOTE KAD 

DAUGELIS MOTERŲ,

Kurios vartojo garsųjį Laxvinbumum 
Compound, užreiškia, kad tai yra tik
ras vaistas moterims. Jis nuvarė gil
tinę nuo daugelio durių. Jis išgel
bėjo moteris nuo kankinančių ligų. 
Jis pergalėjo jų silpnumus. Jis pa
taisė padėjimą, ypatingą tai lyčiai, ir 
daugelį išgelbėjo nuo chirurgo peilio, 
Kiekviena skaudi liga, kurios tykoja 
ant moterų, palieka savo ženklą. Jos 
išblyškina veidą, naikina išvaizdą, 
sugadina ūpą, sudžiovina ir padaro 
jus senomis pirm laiko. Kas-gi nori 
seną sudžiovusią moterį? Jos gyve
nimas tik skurdas. Laxviburuum 
Compound moterų ligose yra didelė 
parama.

Jeigu jus kenčiate nuo netvarkių 
mėnesinių, nereguliariškumo, silpnu
mo, apsvaigimo, periodiškų skaudėji
mų, netvaikaus apetito, išgeltusios iš- 
veizdos, inkstų skausmo, Šalčio, šaltų 
rankų ir kojų, išpūtimo, karščio, svai
gulio, plakimo širdies, nerviškumo, 
chroniško galvos skaudėjimo, nera
mumo, neramaus mipgo, abelno skau*. 
dėjimo, spazmų, užliejimo širdies, 
virpėjimo ir skaudėjimo strėnų ir 
tarpmentėj, rūgštumo iš pilvo, koktu
mo, negromuliavimo, sunkus atleidi
mus šlapumo su karščiu, arba peršen- 
Čių, deginančių ar aržinančių Šlapumo 
organų, apsisapnavimų, niežėjimo, nu
siminimo, hysterijos, baltųjų, nerviš
kų trūkčiojimų, vidurių sukietėjimo, 
išpūtimo, išpūtę ir nereguliariai vidu
riai, nutirpę ir skaudanti sanariai. už
miršimo, stokos energijos, kojų skau
dėjimo, netvarkių yščių, nerviško nu- 
vargimo, melancholijos, nėštumo, vė
mimo, didelių, skaudančių ar neregu
liarių mėnesinių, ir abelno nedagalč- 
jimo, įgyk šito geriausio vaisto, pa
jamų visai jūsų lyčiai ir jus garbin- 
sit tą dieną, kada pamatėt šį apskel
bimą. Trijuose moteries gyvenimo 
perioduose, kaip tai, keitimąsis iš mer 
gystės į moteryste, laike nėštumo, ir 
laike “keitimosi gyvenimo”, Laxvibur- 
num Compound moteriškose ligose y- 
ra ncapkainuojamas.

Pilnas gydymas su Laxvibumum 
Compound lėšuoja $10.48, pusė gydy
mo $6.50, bet jis yra vertas milijo
nus sergantiems, dėlto kad jis atlie
ka savo užduoti. Laxvibumum yra 
parduodamas tiktai per The Laxal 
Medicines Co., 9954 Laxal Bldg., 
2130 Forbes — Box 963, Pittsburgh, 
Pa.
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Vietos Lietuvos Laisves Pa
skolos Stotis savo posėdy rūgs. 
13 d. kalbėjo apie Lietuvos At
stovybės paduotąjį sumanymą 
organizuot bendrą Amerikos 
lietuvių kūną, t. v. Lietuvos Val
stybinį Fondą. Apsvarsčius tą 
sumanymą Stotis pilnai jam 
pritaria ir išreiškia pageidavi
mo, kad kuoveikiausiai butų 

išdirbti pilni Lietuvos Valstybi
nio Fondo įstatymai. Mes nu
manome, kad tik viepybėjc yra 
galybė ir laimėjimas sunkioj 
Lietuvos kovoj už savo laisvę.

L. L. P. Stoties Valdyba:

Racine, Wis. — L. L. P. Sto
ties rupesniu buvo surengtas 

rūgs. 15 d. vakarėlis Grand 
Te viro. Žmonių buvo gana 
daug susirinkę. V. Vaškas lai- 

Į k ė kalbą ir rodė paveikslų iš 
'(Lietuvos. Bonų parduota apie 
porą šimtų, Už tikietus įplau
kė $70.30; vakaro išlaidų buvo 
$27; V. Vaškui duota $13.30.

Užstojus nedarbui Lietuvos 
bonų pardavimas sumažėjo, vis 
dėlto "savaitėje parduodEvina 

apie penkis šimtus.
— M. Kasparaitis.

Kalifornijos padangėj
Pirm. Antanas Gudžiūnas 

Prot. Rast. Mart. Kasparaitis 
Iždininkas, Mikolas Digris.

I
DATRIJOTiZMAS I

* Pavėdumas turi būt 
pasargos žodis 
I0WA STATE i

SAVINGS BANK g

Kapitalas ir Pervirši*— 5 
$120,000.00. !

S. E. Cor. Fourth and z 
Jackson Sts. Q

J SIOUX CITY, IA §

Penkis šimtus mylią 
automobiliam.

Los Angeles, IX. 20.
Susiėmęs savo smulkiuosius 

dalykėlius ir keletą svarbesnių 
knygų į krepšį, užrakinau sa
vo kambarį ir atsidariau vieš
bučio koridoriuj. Nors gailai bu
vo palikti toksai viešbutis, ku
ris yra vienas geriausių San 
Francisco mieste (kur ir pre
zidentas \Vilsonas praleido nak
tį!), bet turėjau pasakyti ofiso 
klerkui, jog mano kambaris 
gali būti išnuomotas kitam.

Lauke, prie pat durių stove-

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmai: ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiklmas, vidurius pat mosuojanti s vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės 
paveikslas butų ant pokelio.

$oc. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. RICHTER & C0„ Bush Terminai Bldg. No. 5, BR00KLYN, N. Y.

X-

Pranešimas West 
Pullmano Lietuviam

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, 
kad aš atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo 
R. F. Bogue po numeriu 523 W. 120 St.

Taigi meldžiu savo tautiečių atsilankyti pas ma
ne su receptais, ar su vaistų reikalais, o aš užtikri
nu teisingu ir maloniu patarnavimu. t

Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American 
Express Co. Agentūra ir geriausiai įrengta Soda 
Fountain’as.

A. KARTANAS, APTIEKORIUS
523 West 120 St., W. Pullman, III.

Tel. Pullman 169.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiega suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

jo gražus automobilius, vertes 
gal apie aštuonis tuksiančius 
dolerių. Įsilipau, atsisėdau pa
skutinėje sėdynėje, ir leidomės 
kelionėn. Ir \ kada palikom 
miesto gatves, pradėjom va
žiuoti po 35 mylias per valan
dą, nes valstijos liesos liek lei
džia.

Musų kelionė buvo iš San 
Francisco į Los Angeles, ir aš 
labai buvau linksmas, kad tu
rėsiu progos plačiau išvysti šią 
šalį Kaliforniją. ' i

Automobilius bėgo, vejas pro 
ausis švilpė ir truputį šalta da- 
iėsi, nes buvo dar lik aštunta 
valanda ryto. Bet saulė kilo 
vis aukštyn ir aukštyn, ir kas 
karias darėsi šilčiau.

Mano akys gėrėjosi tokia 
gražia gamta, kuri matėsi 
abiem kelio pusėm. Visur ža
liuojanti medžiai, gėlės ir ro
žės; rodos, kad juos kas nors 
čia butų pasodinęs. Bet visai 
ne: jie buvo gamtos sodinti.

Pravažiavom (langelį gražių 
l’armų, ūkių, su gražioms trio- 
bonis ir daržais aplinkui. Taip
gi keletą mažųjų miestelių, ku
rių gyvenamųjų triobų beveik 
negalima matyti — taip jie ap
augę medžiais, žolėms ir gėlė
mis. Po kokių dviejų ilgų va- 
’andų tokio važiavimo atkakom 
į miestą San Jose (tariama 
san ožy). Šis miestas turi apie 
50 tukst. gyventojų; turi kele
tą dirbtuvių, kur vasaros vai
siai dedama j skardines ir 
siuntinėjama į kitus miestus. 

Čia vra ir keletas lietuviu dir
bančių. Jie gauna nuo $4.00 
’ki $8.00 dienai. Mes čia su
stojom tik kelčiai minučių, ii 
vėl leidomės toliau.

Važiavome taip vadinamu 
State Ilighway — valstijos 
vieškelis. Kelias labai geras, 
’aip kaip kad apie New Yorką. 
Gamta visur graži, žemė visa 
gera, juodžemis, kaip kad Lie-, 
‘uvoje apie Marijampolę ir Ne
muno upę. Tik toliau buvo 
natyt kalnai augštomis viršū
nėmis, o kitur mažesni kalnė
nai. Apie pietus atvykome į 
miestelį Šalinas, kuris turi apie 
5,000 gyventojų. Čia apsisto
jom gerokai valandai, pasilsėt 
ir pietų pavalgyt; po to vėl lei- 
dopiės tolinus, vienus sutikda
mi, kitus pralenkdami — ma
no vežėjas ypatingai mėgo pra- 
’enkti važiuojančius Fordo au
tomobiliais.

Pakelėms matėsi ■ žmonės 
dirbanti laukuose. Mano vežė
jas mėgo matyti meksikiečius 
m didelėmis skrybėlėmis ant 
galvos, o man geriau patiko 
matyt dirbančias laukuose 
merginas su kelinėmis apsia

vusias.
Apie penktą valandą vakaro 

atvykom į nedidelį miestelį 
vardu Saint Louis Obispo. Ka
dangi šis miestelis guli pusiau
kelėje tarp San Francisco ir 
Los Angeles, tad nutarėm čia 
apsinakvoti:

Pirmas dalykas buvo susi
rasti kambarys.

Aš inėjau į vieną neblogai 
atrodantį viešbutį. Paklausus 
kiek ima už naktį, gavau švel
nų atsakymą:

— Nine dollars a night, witb 
two meals, for one person.

Pamiršęs, jogei esu inteli
gentas iš Lietuvos, sprukau 
laukan ir susiradau kambarį 
be “meals” už du doleriu. Ma
no vežėjas tur būt miegojo au
tomobilyj —' bet tai jau ne ma
no dalykas. Naktis praėjo la
bai ramiai. Mažame mieste
lyj labai tylu, o oras puikus, 
taip kad gali miegoti kai už
muštas.

Pusryčius pavalgę ir vėl švil- 
)ėm, ližėm tolyn ir tolyn. Bet 

čia, kelias jau nebųvb toks ge- 
..     ."■■■■■ . u

Telephone Yards 5834

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

ras: vietomis buvo taisomas, 
kalnuotas ir sukinėjamas. Oras 
darėsi šiltesnis, ir saule kaiti
no labinus negu apie San Fran- 
ciscą.

Pravažiavom pi o daugelį ma
žų miestelių, vietomis nei nc- 
sustodumi. Ka<la pribuvom į 
King City, pasidarė taip karš
ta, kad turėjom j ieškotis “re- 
frešmentų” —- bent šaldytos 
grietinės, kad atsivėdinus. King 
City yra mažas miestelis; ne
toli yra sidabro kasyklos ir 

žmonės uždirba neblogai.* Ar 
yra čia lietuvių, ar ne? Ncsu- 
sižiftojau.

Po kokių dviejų valandų to
linus pasiekėm kitą miestą 
Santa Barbara. Miestas turi 
apie 30 tūkstančių gyventojų. 
Čia nėra nei šilta nei šalta, bet 
saulė labai puikiai šviečia; 
dangus mėlynas tamsus, tik 
kai-kur matyt plaukiant mažą 
baltą debesėlį. Vienoje pusėje 
miesto guli žaliai mėlynas Pa- 
cifiko vandenynas, o kitoje pu
sėje, netoli, augšti kalnai stūk
so kaip kokie milžinai. Medžių 
ir gėlių niekur netrūksta — 
jų yra daugybės; visur kvepia. 
Ir tokia regykla, tokiu oru ga- 
’i džiaugtis ir gėrėtis be pail
siu, visados. Čia yra viešbu
čių, kur vien tik kapitalistai 
praleidžia savo dienas. Tenai 
kambarys galima gauti už 25 
totorius dienai...

Santa Barbara ir jos apielin- 
ke yra Bell Wriglito aprašyta 
knygoje “Eyes of thc World”

Aš bebūdamas New Yorke, 
kada perskaičiau tą knygą, tai 
nusitariau būtinai kada nors 
aplankyti šį Santa Barbara, 
piestą, ir dabar ve esu jame.

Po pietų važiavom pro di: 
Ižiausį pasauly vynuogių dar
žą; pro laukus, kur oranžini 
:ydi ir puikius vaisius neša.

Scenerija, vaizdas per kokias 
50 mylių buvo vienas gražiau
sių. Vienoj kelio pusėj guli 
n džinas Pacifiko vandenynas, 
) kitoje pusėje — augšti kal
iai, kurių viršūnėmis slankio
ti debesys.

Bet štai musų geras kelias 
nusibaigė: atsidūrėm kalnuose. 
Automobilius turėjo bėgti Ir
ai, vingių vingiais sukinėtis ir 
ipti augštyn, kol pasiekėm kal
io viršūnę; bet užtai nuo ten 
buvo lengva važiuoti žemyn, 

- net motoras reikėjo sustab- 
lyti.

Išvažiavę iš kalnų atsidūrėm 
’abai gražioj lygumoj, vadina
moj San Bernardo kloniu (apie 
ką parašysiu kitą sykį) ir apie 
lenktą valandą vakaro pribu- 
/om į kitą garsųjį miestą, toli 
Žinomą ir lankomą — Los An
geles.

čia ir pasibaigė musų pen
kių Šimtų mylių kelionė. Kitą’ 
kartą gal būt važiuosiu į CbL 
•agą automobiliu; o gal orlai- 
/iu... Tik j#u ne laivu.

W. Roman.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

GAL LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
PAAIŠKINS.

PRANEŠAME apielinkSs lietu
viams, kad mes užlaikom puikią už
eigą pasilinksminimui ir pakeleiviai 
gali gauti puikią nakvynę. Patarna
vimas pirmos klesos.
ALEX ARMON <R JOE POCIUS 

936 W. 33rd Street, 
Telephone Yards 2750.

Chicago. — Keletas mėnesių 
itgal išsiunčiau savo tėviškėn, 

• Lietuvą, du paku apdarytų 
geresnių knygų. Pašte pilnai 
ipmokejau kaipo 2-ros klasė.1 
iuntinius. šiandie gavau nuo 
sesers laišką, kuriame rašo, 
kad atsiimdama turėjus dar 
11 rublių priinokėt! Ką tai rei
kia? Man suprantama, kad 
mt knygų, kaipo literatūros 
iokia šalis nededa muito. Kuo 
Lietuvos valdžia remiasi? Esu 
girdėjęs panašių nusiskundi
mų, kad du kartu reik mokėt, 

bet maniau, kad tai Lietuvos 
priešų mielai. Jei , Lietuvos 
valdžia, kuriai visa siela sim
patizavau, taip daro, ji mane, 
kaip ir daugelį kitų, apvylė. Ir 
coks geradarys gali kėsintis 
dust drapanų ar aprėdalų, ku
rių ten taip stųka, jei už juos 
keleriopai plėšiama!?

A. Rūkas.

Pats persitikrinka ir kitam pranešk. Mes jums pata
rimu prisiųsti mums savo antrašą, o mes prisiusime jums 
kataliogą dykai. Mes turime didelę krautuvę ir dirbtu
vę. Užlaikom visokius muzikališkus instrumentus, Victro- 

las, lietuviškus rekordus dideliame pasirinkime ir lietu
viškus volelius grojikliams pianams, visokių dainų ir šo
kių. Visiems patarnaujame geriausiai. Meldžiame atsilan
kyti musų krautuvėn, arba prisiųsti savo antrašą.

Victor Victrolas nuo $25.00 iki $700.00.

Dr. A. R. Bliimenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

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

Kimball 
Instrumentai 
Viena kaina 
visiems ir 

visur

Daugiau kaip 
$500,000 
Instrumentu 

yra vartojama 
kasdien

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

Telephone
Boulevard 6437

THE FAMOUS KIMBALL
PI ANOS and PLAYERS

Parsiduoda dabar, musų pasitikinti ir gerai žinoma 
muzikališkų tavorų krautuvė, parduoda juos už Kimball dirb
tuves kainą ir ant lengvų išmokėjimų.

Nusipirk sau patinkamą Kimball’o dirbtą pianą šitoj 
jums parankioj krautuvėj.

Atdara vakarais dėl jūsų parankamo^
The Eagle Co. duoda jums pilną vertę už jūsų pinigus 

Šiame vienos kainos geriausios rųšies tavorų išpardavime. 
Musų sumanumas vėl pasirodo šiame geros rųšies muzika
liškų instrumentų išpardavime,''musų gerai įtaisytoj naujoj 
krautuvėj, tik ką užbaigtoj.

Kimball Pianai — $435 iki $715.
Kimball PIayers— $715 iki $1045.

Eagle Music Co.,
Turi daug Victor Victrolų — Victor rekordu ir kitokių 

muzikališkų instrumentu.
3236 So. Halsted St.

GUNARO LINIJOS
Laivas

•• SAX0NIA
Išplaukia Rugsėjo 30 dieną

STAČIAI Į HAMBURGU
Trečia klesa $120.00 ir $5.00 War Tax. 
Kreipkitės pas arčiausj Cunard Agentą.

Lietuviškų šokių gaidos, visokiems instru
mentams. Taipgi parduodam styginius ir puče- 
mus instrumentus. Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. Wabash Avė, Chicago, III,

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

2—9 vakaro ■
" 3303 So. Morgan Street, "

Chicago, 111.
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDelei Lietuvos Infor= 

macijų Biuro įstei
gimo.

Lietuvos Informacijų Biuras 
(Lithuanian Information Bu- 
reau) yra įsteigtas prie Lietu
vos Atstovybės Amerikoje.

Svarbiausias šio Biuro dar
bas bus teikti lietuvių ir aiiglų 
Amerikos spaudai įvairių žinių 
apie Lietuvą ir apie jos įvairių, 
kaip valdžios taip ir visuome
nės įstaigų veikimą, d, taipgi 

sekli ir Amerikos lietuvių gy
venimas ir teikti apie jį žinių 
Lietuvos ir vielos lietuvių spau
dai. Todėl šiuomi prašoma vi
sų Amerikos lietuvių organi
zacijų teikti šiam Biurui iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
įvairių žinių, kurios butų svar
bu spaudai patiekti.

Visokias žinias prašoma sių
sti Lietuvos Informacijų Biuro 
vardu ir adresu: Lithuanian 
Information Bureau, 703 

15th St, N. W., Wasbington, 
). C.

Lietuvos Informacijų Bintas.
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Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedčliais iki 8 vakare. 
Nedeliomis ofisas uždarytas.

Rcz. 1139 Independence Blrd. Chicagv 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškę, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chronišką ligy

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W 22nd & So. Leavitt Sts. 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

DENTISTAS 
Męs savo darbą gvarantsojame 

Kalbame visas Europiikas kalbas 
8804 S. Kedzie Avė. Chicago, III. 

Arti 88-th Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 melai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. *

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. r 
SPECIALISTAS;

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIE^IS.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

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

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietevis Gydytojas ir Ckirargas
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263lę.---------—.„T-------- - y

1BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

; DR. YUšKA ; 
£ 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
M Ofiso vai.: nuo 10 ryto iki 8 j 
H vakare. b
B Rezidencija: 2811 W. 68 St, 

Tel. Prospect 3466
IRBDIBBBaBaBBBBBBaBaB

---------- ------ ------- - A 
Tel. Pullman 842 ir 8180.

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė. Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:80 vak.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51 st. kamp.Marehfield av.
Valandose iki 9 ryto, nuo 8 Ud 

4 ir nuo 7 Hd 9 vakare, 
Tel. Prospect 1157

k—— ............................ ■ IBIlZ



rcMraro. w.
“ - .Vi*u «rV   - ■■MM

Petnyčia, Rugsėjo 24 £, 1920

M&ULIIElIMOS darbai Jau įšaukė skandalą reiškia, kad jų abiejų teikia-
KK LITHUANIAN BAILY NSW8

Published Daily except Sunday by 
tho Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Telephone Canal 1508
Subscription Ratas i 

38.00 per year in Canada. 
37.00 per year outaido of Chicago. 
38.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second CImm Matter 

M a re h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas j Canal 1503.

• Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — palto:

Metams...... ......... .. 18.00
Pusei metų ------- - .. .. , ....  $4.50
Trims mėnesiams ...... .. 2.25
Dviem mėnesiams ......................1.75
Vienam mėnesiui......... ......  1.00

Chicagoje — per neiiotojnfl 
Viena kopija ■-.«
Savaitei .......... . .........
Mėnesiui ... .... ................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __  ■ - 37.00
Pusei metų .......... . ......... —... 4.00
Trims mėnesiams  ........ 2.00
Dviem mėnesiams   — 1.50 
Vienam mėnesiui ..........   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ...............   $8.00
Pusei metų.... ........ r 4.50
Trims mėnesiams__________ 2.25

Pinigus reikia siųst pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

. 03

. 18

. 75

i visoje Lietuvoje. Bet tokie 
skandalai, be abejonės, bai
siai kenkia ir tarptautinei 
Lietuvos padėčiai.

Netvarka ir korupcija Lie
tuvos vyriausybėje, diskre
dituoja Lietuvą kitų šalių 
akyse, duoda jos priešams 
progos kovoti prieš jos ne
priklausomybę.

Kol tokie dalykai dėsis 
Lietuvoje, nieko nepadės ja! 
landžiojimai po svetimų val
džių kancelarijas ir prašy
mai. Lietuva turi gerai su
sitvarkyti — tiktai tada ki
tos šalys bus priverstos skaf- 
tyties su ja ir pripažinti jos 
teises, Bet musų klerika
lai kaip tik daro taip, kad 
tenai viešpatautų tokie gai
valai, kurie traukia ją į pra
gaištį.

įmosios žaismės yra nedaug 
skirtingos. Ar ne taip?

Reikia tečiaus nurodyti 
dar vienas dalykas.

“Draugas” neužginčys, 
kad tūkstančių tūkstančiai 

I žmonių, kurie paliovė lankę 
bažnyčias, pasitraukė nuo jų 
ne vien dėlto, kad jie norėjo 
kitokios rųšies žaismių. Jų 
nepatenkino ne tiktai baž
nyčios žaismės, o ir tas, kas 
yra rimta bažnyčiose, jų 
teikiamas mokslas.

Ko mokina bažnyčia? Ti
kėt į tą, ko negali suprast; 
atsidėt ant “Dievo valios", 
kurios niekas nežino; nusi-

lenkt, bijot ir prašyt. Pa
sakykite dabar, ar toks 
mokslas gali patenkinti dar
bininkus, kurie tiktai per 
sunkiausią kovą įstengia pa
gerint savo būvį?

Ne, jisai negali jų paten
kint. Todėl juo labiaus dar
bininkai ima suprast savo 
padėtį ir kovot, juo labiaus 
jiems darosi svetima dvasia 
to mokslo, kurį skelbia baž
nyčios. Štai delko jie trau
kiasi nuo jos.

Bažnyčios mokslas 
verguvės mokslas, ir ji tik
tai toliai turės pasisekimo 
žmonyse, koliai jie norės bū
ti vergais.

Kas pažangesnis: anarchizmas, 
sindikalizmas, komunizmas 

ar socializmas?
Atviras 
prisipažinimas.

Smerkia savo 
draugus.

Kvailu kapitalistinių po
litikierių pasielgimu Alba- 
ny’je piktinasi net protin
gesnieji žmonės kapitalistų 
partijose.

Garsus advokatas, buvti- 
sis republikonų partijos kan 
didatas į prezidentus, Char
les E. Hughes, sako:

“Socialistų assembly na
rių pašalinimas yra ne
tikėtino kvailumo darbas 
ir bjaurus paniekinimas 
pamatinių Amerikos kon
stitucijos principų.”
Galima tad numanyt, ką 

pasakys apie tai patys pilie
čiai, kurių išrinktuosius at
stovus kapitalistų politikie
riai išmetė iš legislaturos!

Bergždžia 
diplomatija.

Nesenai įvykęs Amerikos 
lietuvių Rymo katalikų su
važiavimas nutarė siųst de
legaciją -Washingtonan pra
šyt, kad šios šalies valdžia 
pripažintų ir užtartų Lietu
vą. Ir delegacija tenai atsi
lankė, bet nieko nelaimėjo. 
Negavo pasimatyt ne tikta! 
su prezidentu, o ir su vals
tybės sekretorium.

Delei to mes nekaltiname 
klerikalų. Bet jų “diploma
tiniai” žygiai, musų supra
timu, negali nė būt vaisingi, 
kol jie neperkeičia savo poli
tikos vidujiriiais Lietuvos 
klausimais.

Klerikalai rėmė ir tebe
remia pačius atžagareiviš- 
kiausius elementus Lietuvo
je. Jie nemažai prisidėjo 
prie to, kad tenai nuo pat 
valstybės susiorganizavimo 
iki šiol siaučia reakcija. Šian 
die jau mes matome labai 
liūdnų tos reakcijos pasek
mių.

Augštose Lietuvos vyriau- 
sybės vietose susisuko lizdus 
tokie gaivalai, kaip žmogžu
dys komendantas Mikuckis 
ir prasigėrę generolai Kat- 
che, Nastapka ir Jakaitis. Jų

“Draugas” kaikada pasa
ko tiesos.

Antradienyje jo redakto
rius parašė ve kokius žo
džius:

I f . »

“Karčiama visuomet ėjo 
lenktyn su bažnyčia.
Toliaus, jisai tą savo min
tį paaiškina sekamai

“Karčiama siūlo žmogui 
daug stipresnių žaismių, 
daug didesnių pasilinksmi
nimų. Daugybė lietuvių 
atvažiavusių į Ameriką 
nutolo nuo bažnyčios deK-1 
to, kad jie ir namie jos 
laikėsi tik dėl žaismės, o 
čia atvažiavę ir apsigyve
nę miestuose rado visokių 
žaismių, kiek tik norėjo ir 
kokių tik norėjo.”
Tame yra labai daug tie

sos. Ir reikia “Draugo” re- 
datkoriui atiduoti kreditą, 
kad jisai turėjo drąsos iš
reikšti ją. Viešai pripažint, 
kad bažnyčios yra konku
rentės karčiamoms ir žais
mių bei pasilinksminimų vie
toms, turi būt nelabai pato
gu kunigui, kuris paprastai 
skelbia bažnyčias esant 
“Dievo Namais”.

Gerai. Dabar iš paties 
“mokyto kunigo” lupų paty
rėme, kad bažnyčios yra 
įstaigos, konkuruojančios 
su karčiamomis ir žaismių 
bei pasilinksminimų vieto
mis. Bet kun. Bučiui dar 
palieka išaiškinti, kodėl daž
nai esti taip, kad bažnyčios 
labiausia tarpsta tenai, kur 
randasi daugiausia karČia- 
mų. Chicagoje, pavyzdžiui, 
niekur nebuvo tiek daug lie
tuviškų karčiamų, kaip toje 
miesto dalyje,-kuri vadinasi 
“Town of Lake”; pirma te
nai būdavo po dešimtį kar
čiamų kiekviename bloke. Ir 
kaip tik tenai bažnyčia yra 
labiausia įsigalėjus, turi dau 
giausia parapijonų.

Kuo tatai išaiškinti? Čia 
juk išrodo, kad bažnyčia ne 
tiktai ne konkuruoja su kar
čiama, o net eina išvien su 
ja. Be to, juk yra visiems 
žinomas faktas, kad kar- 
čiamninkai su mažais išėmi
mais, labai gerai sutinka su 
klebonais, neretai net yra 
parapijų vadai, “garbingiau- 

si parapijonys”.
Jeigu tuos pačius žmones, 

kurie jieško žaismių ir pasi
linksminimo, patenkina ir 
bažnyčia ir karčiama, ta!

II. tinę tvarka, ir jie mato svar'
Dabar imsime sindikaliz-jblausias josios ydas. Jie žl-

Apie šitą srovę mes nese
nai kalbėjome šioje vietoje, 
todėl čionai reikės tiktai 
kiek papildyt pirmesniuo- 

Isius išvadžiojimus.
Dalis sindikalizmo idėjų 

yra paimta iš anarchizmo. 
Kaip ir pastarasis, jisai at
meta valdžią ir valstybę, ir 
todėl atmeta taip pat ir poli
tinę kovą.

Bet sindikalizmas yra dar
bininkiškas judėjimas, ku
riam pamatinis anarchizmo 
principas, neapribota as
mens laisvė, negali prigyti. 
To principo garbintojų šian
die gali surasti tiktai bur
žuazijoje.

Sindikalizmas yra labiaus 
artimas tai anarchizmo sro
vei, kurią minėjome pereitą 
kartą, anarchizmui - komu
nizmui. Panašumas tarp Jo 
ir šios srovės dažnai yra 
taip didelis, kad juodu sun
ku ir atskirti. Sindikaliz
mas taip pat stoja už tokią 
sistemą, kurioje visuomenė 
susidėtų iš laisvai susita
riančių tarp savęs kuopų, 
suorganizuotų bendrumo pa
matais. Kuopos viduje as
muo turi pilnai pasiduoti 
bendruomenės valiai, bet 
santykiai tarpe atskirų kuo
pų yra liuosi.

Bet sindikalistai tas kuo
pas nori tverti ne iš bile 
žmonių, gyvenančių krūvoje, 
o iš grupių susidarančių 
pramonėje. Į savo siste
mos pamatą jie deda pramo
nines darbininkų organizaci 
jas, unijas. Francijoje dar
bininkų organizacijos vadi
nasi “sindikatais”, todėl ir 
tas judėjimas, pirmiausia iš
siplėtojęs tenai, gavo vardą 
“sindikalizmo”.

Amerikoje jisai įgijo šiek- 
tiek kitokios spalvos. Čia jo 
pritarėjams daugiausia rū
pėjo pagerinti pačias darbi
ninkų organizacijas, sutve
riant jas pagal pramones 
(industrijas), o ne pagal 
amatus, kaip yra suorgani
zuotos senosios unijos. To
dėl jie čionai labiaus mėgs
ta vadinties “pramoniečiais” 
(arba “industrialistais”); o 
publika juos paprastai vadi
na “a.iciot>list<iis” (I.’VV'.VV.).

Kas-gi yra pažangaus ar- 
ba nepažangaus šitame Ju
dėjime? .

Sindikalistai arba indus- 
trialistai nesitenkina dabar-

esą gabus tinkamai pasinau
doti politinės kovos įran
kiais. Nuolatinis sindikalls- 
tų argumentas prieš politi
ką yra tas, kad politikos ke
liu, girdi, negalima nieko 
gera atsiekti, šitokia nuo
monė tečiaus paprastai yra 
prasiplatinus kaip tik tarpe 
tokių elementų, kurie yra 
mažiausia mėginę ko-norš 
atsiekti politika. Ameriko
je sindikalizmas yra labiau
sia prasiplatinęs tarpe atei
vių, kurių milžiniška didžiu
ma neturi balsavimo teisės. 
Europoje sindikalizmas yra 
stiprus tose šalyse, kur dar
bininkai iki paskutinio laiko 
buvo visai atstumti nuo 
dalyvavimo parlamentuose 
arba mažai tesiinteresuoja
vo jais.

Kaikur tas nesiinteresavi- 
mas pareina nuo bendros 
apatijos, apėmusios* darbi
ninkus po didelių nepasise
kimų. Francijoje, pavyz
džiui, sindikalistiškam upui 
prirengė dirvą žymiam laip
snyje Paryžiaus Komunos 
puolimas 1871 m.

Nemokėjimas naudotis po
litinės kovos priemonėmis 
arba nusivilimas tikroji 
priežastis to, kad darbinin
kai priima sindikalistų nuo
monę apie politiką. Bet tai 
reiškia, kad ji yra atsiliki
mo arba regreso vaisius.

Toks pat vienpusiškumas, 
kaip darbininkų kovos klau
sime, apsireiškia pas sindi- 
kalistus ir jų pažiūroje į bu
simąją visuomenės tvarką.

Jie žino tiktai industrines 
darbininkų organizacijas, ir 
vien tiktai jų pagelba jie no
ri sutvert socializmą: jos, 
girdi, turi paimt į savo ran
čas pramonę, ir bus atliktas 
kriukis.

Mes jau kartą šioje vieto
je aiškinome, kad dabarti
nės tvarkos ydos yra ne vien 
gamybos (produkcijos) sri
tyje, o ir padalinimo (distri
bucijos) srityje. Tiesą pa
sakius, tai šitoje srityje pir
miausia ir apsireiškia tos 
tvarkos blogumas. Šių die
nų visuomenė kenčia visų- 
pirma nuo to, kad vieniems 
žmonėms tenka darbo vai
sių perdaug, o kitiems per- 
mažai. Kriziai ir bedarbes 
taip pat kyla iš to, kad šian
die nėra tinkamo darbo vai
sių padalinimo pieno.

Kapitalizmo tvarkoje dar
bo vaisių padalinimas įvyk
sta pirkimo-pardavimo ke
liu. Kitaip sakant, darbo 
vaisiai šiandie pavirsta pre
kėmis. Kada prekių yra 
daug, tai jos pigios, ir kapi
talistai stengiasi sumažinti 
jų gaminimą; kada prekių 
mažai, tai jos brangios, ir 
kapitalistai ima gaminti jų 
daugiau. Šituo budu visuo
menė šiaip-taip stumiasi.

Bet ką žada duoti sindi
kalistai to vieton? .

Darbininkų organizacijos, 
sakysime, paėmė dirbtuves. 
Jos gamina dabar jau ne 
tam, kad pelną ėmus. Bet 
kam jos tuomet duos savo 
dirbinius ir kokiomis sąly^ 
gomis? Kiek jos turi gamin
ti tų dirbinių ?

išrtų klausimų nebūtų, jei- 

gu butų gaminama pagal už
sakymą (orderį). Tuomet 
gamintum tiek, kiek tižsaky- 
ta, ir imtum tokį atlygini-

Mes baisus...
Mes baisus didikams, kurie aukso skrynias 

Tarnais apsistatę vien saugoja lobį, 
O slegia žmonijos nuvargintas minias, 
Su ginklais per prievartą plėšia sau grobį.

Mes baisus galiūnams, kurie vien puikybę 
Ir garbę ir šlovę didžiai pamylėjo, 
O vargšo nekenčia per savo aklybę.
Jie musų grintelių vargų neregėjo.

Jovaras.

apskaitant taip, kad gaminį taip maža ir dėlto jis taip bran- 
tojas galėtų žmoniškai gy-' gus» tenka apsiriboti vien
vent iš savo darbo. Bet taip! gydymu ten, kur kitoki

.. i v. j. -i v vaistai neveikia. Viena radiu- gamint šiandie nebegalima. nnn v .2, . , . X • 1110 ypatybių yra ta, kad jo vei-
Taip buvo gaminama Ūktai kimas neišsisemia, bet veikia vis 
fnnmot Vimmnf (rnmin+nin r __  i. • •

vaistai neveikia. Viena radiu- 
* mo ypatybių yra ta, kad jo vei-

no, kad darbartinėje visuo- 
menėjė vienos žmonių klesos 
pavergia ir išnaudoja kitas 
klesas. Vieton šitos tvar
kos, jie siūlo kitokią, kur 
nebūtų skirtumų ir išnau
dojimo. Ir jie ragina dar
bininkus siekti šitos tvar
kos per kovą.

Sindikalistai pripažįsta 
klesų kovos principą, kur) 
jie patyrė nuo socialistų. 
Tatai daro juos nepalygina
mai pažangesniais už anar
chistus, svajojančius vien 
apie asmens paliuosavimą.

Toliaus, jie stengiasi or
ganizuoti darbininkus ir 
mokina juos suprasti, kad 
tik organizacija gali paliuo 
suot juos. Amerikoniškojb 
gi sindikalistų rųšis, indu»- 
trialistai, da ir darbuojasi, 
kad tas organizacijas ge
naus sutvarkius.

Šituo žvilgsniu sindikaliz
mas yra labai pažangus ju
dėjimas. Tarpe jo iniciato
rių šioje šalyje yra visa eilė 
įžymių socialistų.

Bet sindikalizmas yra 
vienpusiškas. Jisai mato tik
tai ekonominę visuomenės 
gyvenimo pusę. Jam rupi 
tiktai ekonominės darbinin
kų organizacijos ir tiktai 
ekonominė darbininkų ko
va.

Politinę kovąw politines 
organizacijas ir politiką ap
skritai jisai visai ignoruoja. 
Tuo-gi tarpu politika daro 
milžiniškos įtakos į visus 
žmonių reikalus, neišski
riant ir ekonominių jų rei
kalų. Darbininkams, saky
sime, anaiptol ne visviena, 
ar jie gali laisvai kilnotis iš 
vielos į vietą, ar ne; ar 
jiems įstatymai leidžia or
ganizuotis, ar ne; ar į strei
ką kišasi policija ir kariuo
menė, ar ne; ar mokesčiai 
yra užkrauti ant beturčių, 
ar ant turtingųjų. O šitie 
visi dalykai juk yra politi
ka.

Sulaikydami darbininkus 
nuo politinės kovos, sindika
listai atlieka jiems labai blo
gą patarnavimą. Ir klausi
mas kyla, kodėl jie taip da
ro, jeigu jie yra darbininkų 
klesos užtarėjai.

Jiems rodosi, jogei jie 

taip daro dėlto, kad jie sto- 
vi augščiaus už politiką; 
vienok ištiesų yra kaip tik 
atbulai. Jie niekina politi
ką dėlto, kad jie nesijaučia I mą, koks suderėtas išanksto,

tuomet, kuomet gamintojo 
rinka susidėdavo iš nedide
lio skaičiaus tiesioginių 
ėmėjų, su kuriais jisai susi
siekdavo asmeniškai. Tai 
yra gana tolimos praeities 
laikai. Šiandie gamintojas 
dažnai siunčia savo prekes 
net į tokias šalis, kurių jam 
niekuomet nė matyti nete
ko.

Vienų kapitalistų pašali
nimu iš dirbtuvių, tie klau
simai visai neišsiriša. O 
darbininkų organizacijos, 
veikdamos pagal sindikalls- 
tų ploną, tiktai tą ir tegali 
padaryt — paliuosuot dirb
tuves nuo kapitalistų. Ta
tai panaikina darbininkų 
išnaudojimą, bet darbo vai
sių padalinimo nesutvarko. 
O to neatlikus, negali nė 
dirbtuvės veikti.

Padalinimo nesutvarkius, 
pramonė visai negali eiti. 
Todėl butų klaidinga save 
ramint tuo, kad bus galima 
pagalvot apie tą keblumu 
tuomet,, kai dirbtuvės jau 
bus darbininkų rankose. 
Tuomet galvot jau bus ne 
laikas. Gamyba turi eiti, 
nesustodama nė vieną va
landą, jeigu norima, kad di
džiausia katastrofa neištik
tų visuomenės.

Sutvarkyt darbo vaisių 
padalinimą, pašalinus kapi
talistinį prekių gaminimo 
būdą, gali tiktai tokia orga
nizacija, kuri apima visą vi
suomenę. Todėl sindikalis
tų (aidoblistų) pienas, pa
remtas vien tiktai industri
nėmis darbininkų organiza
cijomis, yra neįvykinamas. 
Jisai yra blogesnis net už tą 
tvarką, kurią išplėtojo ka
pitalas.

Taigi sindikalizmas i yra 
tiktai išdalies pažangus. Be 
pažangių idėjų, jame yra ir 
visai atžagareiviškų.

(Bps daugiaus).

vienodai, taigi yra kaip ir am
žina pajiega. Ištraukia jį iš 
Urano rudos, kurią pirma vien 
Australijoj žinojo, bet kad pati 
ruda nieko kita naudingo ir 
pelningo žmonėms neduodavo, 
tai mažai kas ja rūpinos; rū
pintis pradėta vien nuo suradi
mo radiumo ir nuo pažinimo jo 
ypatybių.

Pirmutinis radiumo suradėjas 
buvo dabar jau miręs francu- 
zų profesorius Currie. Dabar 
jo vardu naudojasi jo moteris, 
lenkė Skladowska, kuri prie ra
diumo suradimo pati mažai te- 
prisidėjo arba beveik nieko ne
prisidėjo. — šernas.

Redakcijos Atsakymai J
J. B. Viturukui. .Tusų rašinį 

teko stipriai trumpinti. Gele
žėlė negeresnis už laisvinius ko
munistus; antra, koresponden
cijoj minimi perdaug jau seni 
atsitikimai.

A. Petratie S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
chicago

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

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Are. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

Iš Įvairių Sričių
Nauji radiumo laukai Kana

doje. Nesenai Kanadoje, Al- 
gonųuin Parko apskrityj sura
do kaip skelbia “Chemical Tra- 
de Journal”, Urano blendą, iš
duodančią garsų ir labai bran
gų radiumą, kurio svaras atsi
eina daugelį milijonų dolerių. 
Urano rudą, išduodančią gana 
didelį nuošimtį radiumo surado 
miesto Butt teritorijoj ir rudą 
kasti jau pradėjo. Įš tono ru
dos surenka radiumo už 4,500 do
lerių arba 900 svarų sterlingų.

Radiumas yra daug branges
nis už deimantus ne todėl, kad 
už juos butų gražesnis, bet to
dėl, kad jo labai maža yra; jis 
surastas labai nesenai; jis tu
ri labai platų pritaikymą ypač 
l>rie g-yčlyrno lif-vvi ; l>c jo Kiiiku- 

rių ligų visai gydyti nebūtų ga
lima, o jo ant viso žemės pavir
šiaus nėra dar ne vieno svaro 
surinkta. Rastų jis kur kas 
platesnį pritaikymą, jeigu jo 
butų daugiau. Dabar, kada jo

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
ldt)29 S. State Str.

Chicago, 111.

T. Pullman 5432

Telefonas—Boulevnrd 9199
DR. G. KASPUTIS 

—tlentistas—
3381 S. Halsted St, Chicago, III.
Valandos:—

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

'■ — i . - ___ X... . ...Z.J. ..
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ten; laukite visą naktį, jei aš 
ankščiau nesugrįšiu.”

Taip liko ir sutarta ir vaikiš
čias perėjo geležinkelio tiltu j 
Kentucky pusę. Tai yra legalia 

[Speciali Naujienų ir Federuotosios _ dalykas, bet negalimas dėl ži-J 
nonio unijos organizatoriaus į-

Bakhvino mušeikos sugriebda
vo organizatorius kaip tik už-; 
matydavo, sumušdavo juos ii’ 
įmesdavo į kalėjimą. J

Kada vaikiščias perėjo tiltą ! 
trįs mušeikos užpuolė jį. “Ah 
tik atėjau dirbti”, atsakė jis! 
jiems. Pagalios jis pertikrino' 
juos. Buvo jau naktis, tad mu-i 
šeikos uždarė jį į namus kartu 
su kitais darbininkais.

Eidamas patylomis nuo vie
no guolio prie kito, jis pranešij 
jiems, kad jų išliuosavimas yriii 
arti. Žmonės nenorėjo tikėti.! 
Nuo upes yra tik tyrynas; tinku | 
upės tik ginkluoti sargai, užda
rydami kelią prie geležinkelio! 
tilto ir West Virginijos.

Praėjo keįios valandos, pirm; 
negu vaikas"įstengė pertikrinti! 
nusigandusius belaisvius, kaq I 
jis žino saugų kelią. Pagalio) Į 
jie sutiko pabandyti. Tada, ko I 
mušeikos saugojo “vienatinį’ I 
išėjimą iš kalnų, vaikas nu ve- I 
dė nedidelius barelius, po tris | 
ar po keturius angliakasius, už-1 
mirštu takeliu į laukiantį u? Į 
dviejų mylių laivą. !

Kelionė reikėjo padaryti dau- I 
gelį kartų; buvo labai tamsu ii I 
vaikas nenorėjo rizikuoti su di- I 
dele partija, kuri galėjo išsi- Į 
sklaidyti. Tik laimikis ir drą- I 
sa išgelbėjo visą dalyką nuo ne- | 
laimės. Grįžtant iš antros ke- I 
lionės vaikas jau buvo prie na- I 
mo durų, kada išlindo iš tamsos | 
mušeika ir sugriebė jį už kai- Į 
nieriaus. *

“Tu velniūkšti..! Ką tu darai I 
čia?” sušuko mušeika prikiš- I 
damas brauningo vamzdį prie I 
vaiko galvos. “Man norisi tavi 
smegenis sutriuškinti”.

“Orait, tamista, triuškinkite. Į 
jei norite”, vaikas atsakė. .“Bet Į 
ar aš negaliu išeiti iš šio namo | 
naktį, jei būna reikalas?”

“Ne, tu negali, ir jeigu 
čia gyVenti ilgai, turi iki 

! išmokti kaip užsilaikyti”. 
; sakęs tai 4nušeika įstūmė 
ką per duris, uždarė jas ir nu
ėjo.

West Virginijos 
kalnuose.

lipti per langą ir atlikti kelio 
nę po jo vadovyste.

VII.

l’resos korespondencijai |
PAUL HANNA

\Villiamson, W. Va. — Šule kelti koją į Kentucky 
kelio, prie akmens palei upelį 
stovėjo liesutis veido vuikinėlis, 
kada aš ėjau pro šalį. Jo pro-

čia m i jų priešų, dar senai prieš 
atradimą kalnuose anglių. Jie 
nešiojosi ilgais vamzdžiais šau
tuvus ir žinojo kiekvieną take
lį, kiekvieną medį.

Vaikiščias taipjau gali šaudy- 
žmones

tiltų ties
ti. Ėjusieji 
papasakojo

su manim 
apie

24 žmonėsKentucky pusėje.
liko atvežti iš Orio sulaužymui 
streiko ir buvo uždaryti kasyk
los name, kalnuose, saugojami 
būrio Baldwin-Feltz ųiušeikų. 
Streikierius pasekė žinia, kad 
tie žmonės yra nusiminę delei 
jų uždarymo ir norėtų pabėg
ti. jei jio 4s*en8tU prasprukti 

pro ginkluotą sargybą. Orga
nizatorius užkalbino vaikščią. 
kurį mes praėjome palei upelį, 
ir pasakė apie žmones kasyk
loje, kurie nori pabėgti.

“Mes tinime pranešti tiems 
žmonėms, kad mes užmokęsi- 
m jų kelionę į Ohio, jei jie no
rės grįžti”, pasakė organizato
rius vaikui. “Ar tu negalėtum 
nueiti į kasyklą ir tai praneš-

“Gaukite laivą 
už dviejų mylių 
kė. vaikas. “Laukite

ir turėkite jį 
, a t su
manęs

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau »

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

kelionę iki auštant, kada gabe
nimas turėjo apsistoti. Kas at
sitiko su likusiais 7 man nepa
sakė.

iBtuviii Minose
Šerno Draugų Būrelio 

susirinkamas.

10Subatoj, rugsėjo 25, kaip 
vai. vakaro bus Šerno Draugų 
Būrelio susirinkimas 
Aptiekus kambary, 
Halsitcd. Kviečiame

rius ir šiaip šerno draugus at
vykti. Labai svarbus reikalas.

šerno Draugų Būrelis. '

J. Kulio 
3259 S. 

visus na-

NORTH SIDE

Del mokyklos.

Praeitais metais northsidie-j 
Į čim buvo įsteigę dvi lietuvių 
gramatikos mokykli. Kaip vie-i 
uoj laip ir antroj mokinių hm 
vo daug. Buvo kalbėta, kac 
ibi mokykli suvienijus ir pada 
ius vieną tvirtą mokyklą, be 
Icl kaikurių priežasčių suvie 
lyt nepasisekė ir gal dėlto abi; 
Ivi mokykli turėjo užsidaryti.

Dabar betgi linksma praneš
ei, kad ir vėl tapo suorganizuo- 
a (prie Draugijų Sąryšio) lie
tuvių gramatikos mokykla. 

Mokytojau! apsiėmė pakviestas 
plačiai žinomas mokytojas Le- 
reskis. Pirmoji lekcija bus, 
nanedėlyje, rugsėjo 27 d. va
kare, Association Housc name, 
>150 W. North Avė. 1_____
ii mokytis nuoširdžiai kviečia
mi įstoti mokyklon su pirma 
’ekcija.

Beje, nedėlioję rugsėjo 26 d., 
bus mokinių 
Liuosybės svet., 
šia Avė., kaip 10 yal. ryto.

— Jonas.

Point ir apsigyveno Higbland žinojo tą susitarimą, tas daug 
Park viešbutyje. Automobilių' pinigų laimėjo laižybose. Vie- 
pardavėjai apsėdo viešbutį, kad; nas beisbolninkų, Benton, lai- 
u.___  ___ 1 unokaip nors pardavus jaunam ini- 
lionieriui automobilių. Bet pa
galios jis tapo suimtas už ne
šiojimąsi revolverio ir tada 
prisipažino, kad jis netik nėra 
milionicriu, bet neturi nė ska
tiko. Jaunosios pačios svajonės 
apie Californiją ir automobilių 
plyšo. Bet ji nenusimena 
viskas, girdi, busią gerui, o da
liai- ji eisianti kad ir indų plau
ti viešbutyje.

mejęs $3,800.
Laukiama išeinant aikštėn 

daugiau panašių dalykų.

Užgriuvo paminklas.

ir

■ \
Nušovė savo pačią.

John Hadrzjewski, 2908 S. 
Union Avė., vakar nuėjo į sa
vo pačios sesers Mrs. Josepliine 
Juniks namus, 3117 Normai 
Avė. ir ten nušovė savo pačią 
Marę. Susirinkusi prie namo 
minia ko tik nenulinčiavo jo, 
laip kad policijai reikėjo šauk- 
ties pagelbos, kad jį apsaugo
jus ir išgabenus kalėjimai!.

Nadzejcwski ar Najewski 
prisipažįsta nušovęs pačią, ka
dangi ji buk buvusi jam neišti
kima, buvo pabėgusi nuo jo ir 
dabar atsisakiusi grįžti pas jį.

Nadzejewskis jau ir pirmiau 
buvo savo pačią areštavęs, kad 
buk ji mylinti Andrcw Pdllack. 
Jis bandė juos sugauti pasima* 
tani ir tuo tikslu buvo pasirė
dęs savo pačios drabužiais, bet 

a* j e užsi- 
kas

pa Ii buvo 
ją surado 
atsigabeno

Norwoqd Park katalikų ka
pines veik kasdie aplankydavo 
moteris Mary Borovicka, 5017 
W. 25 St., su 3 metų vaiku. 
Užvakar jai aplankius kapines 
(jos sunūs yra ten palaidotas), 
vaikas sumanė užlipti ant vie
no pamiklo pažiūrėti ten iš
kalno aniolo. Bet paminklas, 
matyt, vos laikėsi, taip, kad vos 
vaikas spėjo palipti, kaip pa
minklas sugriuvo, palaidoda
mas po savim ir vaiką. Dabar 
Borovickiene turės lankyli du 
kapu.

Trįq vaikai užmušti automo
bilių.

vakar nusišovė. Priežastis sau- 
žudystės — finansiniai nepasi
sekimai.

Pranešimai
Roseland. — 

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

Pranas Grybas,
10500 Lafayette Avė.

Norintieji mokinties 
gramatikos ir anglų 
prisiraSyti vakarais 

vai. vak. seredomis, 
pėtnyčiomis, Aušros 

10900 Michigan Avė. 
; galima nudaryti pa-

Pirmyn Mišrus Choras rengia drau
gišką vakarėlį su programų VieSojo 
Knygyno naudai; bus nedelioj rūgė
jo 26 d., Knygyno svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia G130 v. vak.

- . —Komitetas.

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

I rių draugijai. — Valdyba.Mary, 6 m. ir jos brolis Ha- 
rry, Walsh, 2 m., ėjo skersai 
gatvę, kada ant jų užbėgo au
tomobilius ir sunkiai 
žeidė. Abu mirs.

John Sliski, 9 m., 
Park taipjau tapo 
automobilio.
Adelė Mikrut, m., 2225 S. Troy delioj, rugsėjo 26, kaip 2 vai. po pie 

St., mirė ligonbutyje, sužeista 
automobilio.

juos SU-

užmuštas

Cicero. — L. S. S. 318 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks subatoj, rug
sėjo 25, kaip 8 v. v. J. Neffo sve
tainėj 1500 So. 49 avė. Visi draugai 
prašomi susirinkt laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

Cjcero. — Vyrų ir Moterų Apšvlc- 
tos Draugystės susirinkimas bus ne-

tų J. Neffo svetainėj 1500 So. 49 avė.
Visi nariai prašomi susirinkt laiku.

— A. Liutkus, sekr.

miršo ir užsirūkę cigarą, 
jį išdavė. Vėliaus jo 
pasišalinusi, bet 
Dės Moines, la.

jis
ir

Motina perdūrė sūnų.

nori 
ryto
Pa- 
vai-

vietą, kur stovėjo valtis. Del 
didesnio saugumo vaikščias 
pradėjo naudoti antrą taką, pri
kalbindamas dar tris grupės iš-

Motery ir Merginų Atydail!
Pranešu visoms draugėms ir pažįstamoms, kad 

aš sugrįžau į.Chicago da geriau prisirengus patar- 
nauti visuose moterų reikaluose. Per du metu ma
no buvimo kitose vietose gavau daugiau ir įvaires
nės praktikos. Kaip pirmiau, taip ir dabar duodu 
patarimus moterims ir merginoms dykai.

_ I Dabar jo pati irgi
3 dieną gyveno pas savo 

Norintic- nes Nadzeje\vskis pradėjęs ger
ti ir mušti ją. Kada jis atėjo 
pas ją, ji atsisakė grįžti namo 
ir lodei Nadzejewskis ją ir nu
šovė.

jau antrą 
seserį,

James Kanellis, savininkas 
Paris valgyklos, 2357 W. Grand 
Avė., paliepė savo sūnui Louis, 
16 m., pripjaustyti duonos. Jis 
atsisakė. Tada motina Pania- f* 
gota Kanellis pastvėrė didelį ' 
peilį ir perpjovė juo vaikui kak
lą. Vaikas dabar guli ligonbu-

St. Charles, III. — Nedelioj, rugš. 
2G d., 5 vai. po piet, Sv. P. bažnyti
nėj svetainėj, įvyks svarbios prakal
bos, rengiamos Liet—Am. Rūbų Išdir- 
bimo Bendroves. Kalbės B-vės pirm. 
A. Karsokas apie Lietuvos reikalus. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

susirinkimas,
1822 Waban-

Rengia vakarėlį knygynui.

Dalrymple neteksiąs vietos. Išgėrė nuodų dėlei ragaišio, j

Faderalis Agentūrų BendrovM.
PINIGŲ TIKRAS KURSAS 
dėl siuntimo j užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip:

ŠIANDIEN, SEPT. 24, 1920. Pinigai 
LIETUVOS 100 auksinų ........ $2.00 
LATVIJOS 100 rublių ....... $1.75
VOKIETIJOS 100 markių .... $2.00 
LENKIJOS 100 markių ___  $0.45

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

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

Tiesiog i Liepojų
Laivakorte kainuoja $145.- 

0Q; ant laivo kambariai su 2 
ir 4 lovomis visiems; baga
žai čekiuojami stačiai į Lie- 
pojų. (

Laivai išplauks: Rugsėjo 
30; Spalio 14 ir 21; Lapkri
čio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 
23.

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

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

Renikite savo sandarbininkus

CO-CI-MA CIGARAI
Nuo išdirbėjo tiesiai vartotojui 

suččdins jums pinigus.
Parcikalaukit sau Co-Ci-Ma Ci

garus skrynutėmis
iš dirbtuves, cigarų išdirbėjų 

nuosavybės.

Co-operative Cigar Makers, Ine. 
1448 W. Madison St. 
Phone: Monroe 3774.

Kaip
Zmogos 
Mąsto

Parašė James Allen 
Vertė St. Biežis

Turinys:
1. Mintis ir būdas
2. Minties pasekmė į ap

linkybes.
3. Minties įtekmė į svei

katą.
4. JMintis ir tikslas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių ši 
knygelė nurodė kelią į 
geresnį ir laimingesnį gy
venimą. Visi privalėtų 
šią knygelę perskaityti.

Mrs. Annabelle Nichols, 
6922 Indiana Avė., iškepė ra
gaišį. Bet jos vyras jo nė nepa
ragavo ir tuojaus išėjo iš namų.' 
Tada ji irgi išėjo. Neužilgo ją 
rasta sukritusią ant šaligatvio, 
veik mirštančią nuo nuodų. Ji 
jau trečią sykį bandė nusižudy
ti ir dabar galbūt mirs.

Federaliniame name vaigšto 
gandai, kad paskilbusis majo
ras Dalrymple, prohibicijos ko- 
misionierius Chithigoje, nutek
siąs vielos Chicagojc ir bu
siąs iškeltas į Calofirniją ar 
Texas. Dalrymple Chicagojc 
labai smarkavo, grąsino, betgi 
nieko nenuveikė, jis pagalios 
virto visų pajuoka. Ypač jam 
nepavyko “karine ekspedicija” 
i Michiganą, kur jis išsirengęs 
su didžiausiu triukšmu, nelik 
kad nieko nelaimėjo, bet dar 
vos partp ne tapo suimtas 
nykščio prokuroro. Tas 
linai užbaigė Dalrymple 
įerą.

Kalbama, kad vieton

PLUNKSNOS.
Cystos baltos sanitariškos plunks

nos svaras .............................. 934.
Čystos baltos žąsų sanitariškos

plunksnos svaras ..................  $1.39
Čysti balti žąsų puvai sv.......... $1.98
Geriausi čysti balti pūkai sv.....  $2.25

BECKS DEPARTMENT STORE 
3323 So. Halsted St.

Nuo kiek laiko čia gyvuoja 
‘Pirmyn” mišrus Choras. Ka
la dar pernai siautė “buv< 
įmonės”, jie neaplenkė ir Pir
myn Choro ir kėsinosi jį su
griauti. Tečiaus čia jie pralai- 
nėjo ir patįs turėjo išsinešdin

ti. Choras gi tada pradėjh dai 
labiau tvirtėti ir .dar niekad ji 
laip gerai nestovėjo, kaip kad 
labar stovi.

Tas Choras priklauso pri< 
vietos Draugijų - Sąryšio, kuris 
jau nuo 1916 m. palaiko viešą 
knygyną ir dabar turi įsigijęs 
iavo svetainę. Kad parėmus I 
Sąryšį, Pirmyn Choras rengi 
draugišką vakarėlį, kurio visą 
pelną skiria palaikymui Sąry
šio knygyno. Vakarėlis įvyk: 
icdėlioj, rūgs. 26 d., Knygyno 
svetainėje. Už lokį Choro dar- 
’iavimąsi lik pagirti jį galinga

• . Kazys.

Rado užmuštą ąnt kelio 
žmogų.

galu-
kar-

Dal- 
Tho- 

nas J. O’Brien, dabar kolekto
rius vidurinių pajamų ’departa- 
nente, Chicagojc.

Ant Indianapolis kelio, tuoj 
už Illinois rubežiaus, rasta la
voną nepažįstamo žmogaus. 
Manoma, kįid jį užmušta auto
mobily ir paskui išmesta ant 
kelio. Illinois ir Indiana polici
ja tyrinėja visą dalyką.

Nusižudė.
Kaina tik 15c.

Skandalas beisbolninkų 
rateliuose.

Alberl C. Hclbrig, 7005 Ver- 
ion Avė., narys real estate fir
mos Haas & Ilelbrig, 9250 
Coltage Grove Avė- Burnside

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Valgių Gaminimas
ir

Namų Prižiursimas
, Sutaisė

Amerikos Lietuvaitė
Kiekviena lietuvė šeimininke, 

kuri nori gardžiai, pavalgidinti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo 
knygą.

Dabartinė kaina: apdaryta $1.50 
neapdaryta $1.00

Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Milionierius be skatiko.
Chicago, III.
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A. M. Kaitienė
Akušerė.

3014 Emerald Avė.,

®7 Art Cart?»

P-lė Christiana Bendcr,. gy
venanti prie 1601 S. Racinc 
Avė. tikėjosi apsivesti su milio 
nieriu “Jack Brown” iš Atlan 
tos. Jis jai papasakojo, kad jfc 
turi labai daug pinigų, prižade 
jo nupirkti jai automobilių ii 
araleisli medaus mėnesį Cali- 
i’ornijoj. Jie apsivedė Crown

Grand jury jau pradėjo, ty
kinėti beisbolninkus, delei gan
ių, kad jau iškalno sutariama 
<as turi laimėti ir kas pralai- 
nėli. Pradeda eiti aikštėn, kad 
pereitais metais taip vadina- 
nos “world series” (žaidimai 
iž čenipionystę) tarp Cincinna- 
i “Reds” ir Chicagos “Sox,” 
iuvo žaidžiamos su sutarimu 
<ad Cincinnati Reds turi laime- 
i. Kaip buvo liudijama, Reds 
įpie lai nieko nežinojo, visą tai 
ladarė Chicagos “Sox.” Kas

[•O YOil i$0W WHY l Telephone lips lis Oisadvamages.
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Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIETU
VIŠKA VAlS’JTNYčIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal Euro, 
pos metodą nuo visokių ligų.

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

Reikalaukite nuisų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.
drug &
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6 NAUJIENOS, Chicago, UI Pėtnyčia, Rugsėjo 24 d., 1920
True translation filetl with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taika už 20 mėty.
Paj ieškojimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI. MOKYKLOS DRAUGIJOS

MOTERŲ

MAX WORTH
[Iš Federuotosios Presos]

Paryžius. “laika!” sušuko 
Anglijos diplomatas, “Aš neper- 
inatau taikos Europoje per 2(1 
metų“.

.lis kalbėjo apie padėtį susi
dariusia delei taikos sutarties 
ir Spa konferencijos. Karas, 

sakė jis, labai padidino reikala
vimą daugelį inedegų, kaip va
ris, petrolcumas, ajnglis, gele
žis ir p. Tendencija buvo kuo- 
daugiausiai remtis ant spėka 
varomos mašinerijos ir karas 
paskubino tą procesą. ,

Tuo pačiu laiku žymiausioms 
Europos šalims linksta viso
kios pušies niekurių medegų, 
reikalingų mašinų ^produkcijai. 
Anglija neturėjo vario ir petro-1 
leumo; Francijai be to truko I 
anglių ir geležies. Vokietija, su-Į 
lig sutartimi, neteko niekurių I 
savo svarbiausių turtų; Italijai I 
visuomet truko reikalingų eko-1 
nominių turtų. Kas dar pablo
gino dalykus, tai tas, kad Euro-1 
pos šalįs pradėjo remtis ant I 
importavimo maisto ir žaliųjų I 
medegų ištekliaus.
Importavimas yra geras daik-| 

tas esant laisvai pirkly- 
bai pasaulyje. Dabar gi kiek
viena šalis, net ir Anglija, grie
bėsi varžyti importą, uždeda
mos Įvairius suvaržymus ant 
pirki y bos. .Jie yra 
karo priemonėmis,
ypač Europoje, vis dar tebėra 
galėję. Tas reiškia, kad šalis, 
kuri priguli nuo iš svetur gau
namos žalios inedegos, negali 
jos gauti normaliame ištekliu
je. •

Suprantama, sakė jis, pinigų 
mainas lošia svarbią rolę tuose 
internacionaliniuose apsimainy- 
niuose. Prieš karą galima bu
vo atsisėsti Londone ar Pary
žiuje ir išskaitliuoti iki paskuti
niai daliai skaliko kainą inter
nacionalinės pirklybos, ir tai 
mėnesiais iškalno. šiandie gi 
pinigų maino kaina tarp įvai
rių šalių mainosi diena iš die
nos, valanda iš valandos. Vis
kas yra netikrenybe chaosas.

“Jus, amerikiečiai, esate nu
stebinti”. pridūrė jis. ‘‘tomis su
momis, kuriasi įvairios Euro

pos šalįs skiria savo armijoms 
ir laivynams. Ką gi kita jos ga
li daryti? Mums reikia alie
jaus. Aliejus yra artimuose 
rytuose. Mes paimame jį — 
kaip? Pagelba musų karinių 
spėkų! Prancūzams pasisekė 

išgauti sutartį kiek anglių Vo
kietija turi pristatyti iki ru-

vadinami 
bet jie,

dens.
“Padėkime, Vokietijai nepa

vyks pristatyti anglių kokia 
, tada yra išeitis? Karinių spė

kų okiųiacija Ruhr apygardos! 
.Jus pastebėsite, kad aš nepami
nėjau apie Lenkiją, Trakus, 
Rumuniją, Rusiją. Keblumai 
gali kilti pustuzinyj vietų — 
kebulumai delei kokio nors 
menko skirtumo nuomonėse 
ar delei intrigos. Tokie daly
kai visuonfel atsitinka.

“Aš kalbėjau apie svarbes
nes ekonomines spėkas, kurios 
šioje valandoje stumia žymiau
sias Europos šalis griebtis vie
na kitai už gerk lies. Aš tą fak
tų turėjau mintyje, kada aš sa
kiau, kad aš nepermatau E 
poje taikos dar 20 metų’’.

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.

ASM ENŲ 1M A1
PAJIEŠKAU savo brolio Felikso 

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

LIUDVIKA JON1KA1TĖ,
į Puokę, Sėdos pašt., Mažeikių apsk., 

Lietuva.

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

Jonas Leikus
3942 So. Rockwell Str. 

Chicago, III.

REIKIA — MERGINŲ > 
Tarpe 14 ir 16 metų amžiaus. 

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

Gera mokestis ir bonai
THE HUMP IIA IR PIN 

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

PARSIDUODA kriaučių 
šapą. Vieta senu ir gerai iš
dirbta.

Parduosiu labai pigiai.
1339 So. 50 Avė. •

PARSIDUODA bučernė, grosernč 
ir lietuviškų sūrių išdirbimas. Gali 
ir namą kartu nupirkti. Namas vie
no augšto su basementu, ir keturiais 
kambariais, užpakalyj garago dėl 
dviejų mašinų. Parsiduoda pigiai. 
Vieta gerai išdirbta, lietuvių ir lenkų 
kolonijoj. 4516 So. California Avc.

automobiliai

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
Stebuglinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, 

arba atskirai, kaip nauji, 
iš trijų šmotų seklyčios
užmokėta $200, parduosiu už

VISUS

susi
seto

PAJIEŠKAU Juozo Maselckio, Aiba 
riškių kaimo, iš Radviliškio. Girdėjau 
gyvena Chicagoje. Malonėkit atsi- 
šaukt. Turiu svarbų reikalą, arba 
kas žinot, praneškit.

FRANK MASELCKIS
57 So. 1-st St., Brooklyn, N. Y.

Reikia merginų prie 
lengvo dirbtuvės darbo, Nuo 
latinis užsiėmimas, gera 
darbo vieta. $15.60 į savaitę 
pradedant. Proga įsidirbi- 
mui. .

Paimkit Grand Avė. gat- 
vekarį iki Rockvvell St.

REIKIA TĖVŲ
PAJIEŠKO GERŲ TĖVŲ.

Jeigu kas norėtų priglausti mažą, 
8’t» metų senumo šviesplaukią lietu
vaitę, teatsišaukia kasdien nuo 9 iki 
11

Atsišaukit Į Eniployinent 
Dept.

vai. ryto pas
MARŲ JURGELIONIS, 

538 So. Dearborn Street, 
Room 903, Chicago, III.

MECHANICAL RUBBER 
CO.

2639 Grand Avė.

KEIKIA DARBININKŲ KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ

REIKIA

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

TEMPTATION CANDY
FACTORY,

1929 S. HALSTED ST.

Reikia
Patyrusių burlap maišų 
dirbėjų; taipgi merginų 

Į pramokti. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis ir pui

kios darbo sanlygos. Atei
kit pas
WESTERN BAG & BUR 

LAP CO.
Western Avė. & 14th St

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

1947 So. Halsted St.

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ 
prie lengvo dirbtuvės dar
bo Patogi vieta, gera mo
kestis.

AMERICAN EVER
READY W0RK, 

3711 S. Ashland Avė. 
Kreiptis pas M. Bass.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Patyrusių špūlių vyniotų
jų (corewinders) ant wors- 
ted siūlų.

CARON SPINNING CO.
121349 W. Van Buren St.

PARSIDUODA Cadilac, 7 pas., 
pirmos klesos mechaniško padė
jimo. Galima matyti bile kada.

4431 So, Hermitage Avė.

sykiu 
deda 
buvo
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

P VALENTINE DRESMAKING 
COLLEG.ES

6205 8. Hatoted, 2407 W. Madlaoa, 
!8Q0 N. Wells St.

137 Mokyklon Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir Da
niams. Vidos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. 
lelcL Seclev 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė

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

Valdyba 1920 metams:

W, Prus!s, Pirm., • o
2508 N. Francisco Avė.

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

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1635 Girard St.

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

CTUCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 nvelams

BARGENAS Packard Limousinas 
8 pasažierių, visa mašinerija naujai 
perdirbta. Važiuoja kaip naujas. Par
siduoda už labai žemą kainą. Nepra
leiskite progos.

P. VIZGARD,
6443 S. Westcrn Avė.

PARSIDUODA RAKANDAI: 
su dideliu paaukavimu. Trijų 
šmotų seklyčios setas, Fonogra
fas, kaurai, valgomojo ir mie
gamojo kambarių setai, viskas 
kaip nauja.
3221 Michigan Avė. Ist. Apt.

VYRAI—IŠMOKIT BARBERIO 
AMATO

Vakarais — laikant savo dienin 
darbą mokinanties. šis amatas su
teiks jums amžiną neprigulmybę. 
Jus žinote, kad darbo sanlygos dirb
tuvėse yra nepastovios. Jus žinote, 
kad darbininkus dabar atleidžia. Tai
gi prisirengk ateičiai tuojaus. Di
delis reikalavimas; ir algos. šimtą 
šapų laukia darbininkų, pasimokinu
sių kelias savaites. Ateikit ar rašy
kit tuojaus. Atdara vakarais. Die
ninės ir vakarines klesos.

MOLER BARBEI! COLLEGE 
105 South Wells St.

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

rard St.
Vice-Pirm., F. Juozapavičia,

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

St. 
Fin. rašt., V. Briedis,

1049 Marshfield Avė. 
rašt., J. Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

Iždo globėjai:
K. Kalfliniutė, 1965 Evergreen Avė. 
L černauskas, 1719 W. North Avė.

Kon

PARSIDUODA automobilius Au
kim, 7 sėdynių, 6 cilinderių visos ma
šinos yra gerame padėjime. Parsi
duoda labai pigiai. Kas pirmas pirk* 
labai pigiai. Galima matyti nuo 9 v. 
ryto iki 5 v. v. nedčlioį iki 1 v. po piet 

J. V. JUŠKA,
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-žEMe DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

PARSIDUODA š‘a*ir-rytinis kam
pas Halsted ir 17th St. Dviejų augštu 
medinis namas su garažium užpaka
lyj. Bučerne užima pirmą augštą. 
Ateikit pas Halsted Co., 17th Str., & 
Halsted Str.

Phone Canal 3046.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.

Kiekvienas lietuvys ir lietu
vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką, ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių ra
šybos.

Reikalaukite tuojau.

REIKIA
Punch Press operatorių, ciny- 

tojų ir dirbtuvės pagelbininkų. 
Gera mokestis, nuolatinis darbas 
STURGES & BURN MFG. CO

Melrose Park, III.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris, antraran- 
kis arba biskį mokantis. Geram dar
bininkui gera mokestis ir pastovus 
darbas.

1919 S. Halsted St., 
Chicago, III.

REIKIA
Anglių mėty to jų (coal pas 

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

Chicago Beach llotel 
51 & Cornell Avė.

PARSIDUODA Alton automobilius, 
penkių sėdynių, naujos mados, par
duosiu už labai pigią kainą. Savi
ninką galima rasti namie nuo 6 iki 
8 vakare ir nedčlioį per visą dieną.

L. VEZIS.
1612 N. Winchester Avė.

PARSIDUODA — 2 augštų, mūras 
2 po 6 kambarius flatai. Pastoge fr 
basėm entas. 
mas. 
t;ik 
tai

Karštų vandeniu apšildo 
Lotas 50x125. Arti 63 St. Kaip 

į vakarus nuo Ashland Avė. Tik- 
$9,300. Cash $3,500. Ateikit pas 

EICHBERG,
•1714 W. 63 St., Prospect 47

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

REIKIA
Paprastų darbininkų. $6.00

latinis darbas.
PRICE IRON&STEEL CO.

67th St. and 49-th Avė.

REIKIA
Pakuotųjų. Patyrimas nereikalin

gas. Ant visada. Ateikit į samdy
mo skyrių:
HIBBARD, SPENCER, BARTLETT 

& CO.
State & South W;iter St.

PARDAVIMUI.

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

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Sa
vininkas rengiasi važiuoti Lietu
von. •

Atsišaukite į Naujienas po No. 
114.

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

2459 W. 46 PI.
P ARSI DU ODA grosernė 

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

3400 So. Ashaland Avė.
PARSIDUODA saliunas ir du 

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

2462 Blue Island Avė. 
Kampas Iloyne Avė.

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

552 W. 37th St.
Savininkas galima matyt po 5 

vakare.
vai.

PARSIDUODA saliunas, biz
nis geras, visokių tautų apg-y- 
ventoj 
šia 
mo 
tos.

apielinkėj, 
lietuvių ir lenkų, 
priežastį patirsite 
Atsilankykite bile

648 W. 120 St, 
West Pullman, III.

dauglaų- 
Pardavf- 
ant vie- 
kada.

PARSIDUODA žalvarinė lova, labai 
mažai vartota — kaip nauja 
duosime pigiai.

M. SAWLOK, 
918 W. 14th St. (Barzdaskutykloj).

Par-

PARSIDUODA saliunas iš prie
žasties nesutikimo partnerių. Gera 

bizniui vieta. Tirštai žmonių apgy
vento] apielinkėj ir arti dirbtuvių. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes

tas.
2700 Ogden Avė.

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

ant 10 
daugel

$185, u ž 
Gvarantuotas 
metų^ Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražiųTurime 

sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai. Veltui pristatoma.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE.

2810 W. llarriHori St.. Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 

ir nedėliomis iki 4.

Už STORAGE LĖŠAS

puikiausia Proga.

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

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

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35(h St., Arti Archer Avė.

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

RAKANDŲ BARGENAI
Visada pas seną ištikimą

CURTIS’ FURNITURE EXCHANGE 
6201-3-5-7 Wentworth Avė.

Mes siūlom per šią savaitę seka
mus bargenus:

3 šmotų pintiniais užpakaliais 
raudonmedžio ir valour seklyčios se
tas vertas ^185.00 už ........... $147.00

3 šmotų over stuffed mėlyno va
lour, išimamoms ,sėdynėms, seklyčios 
setas vertas $325.00 už ....... $225.00

8 šmotų mediniais rėmais seklyčios 
setas, pilnai skūra apmuštas nuo $35 
ir augščiau.

Valgomojo kambario setai Wm. & 
Mary ir pintais užpakaliais krėslai 
verti $150.00 už $125.00, kiti setai 
nuo $50.00 ir augščiau.

Miegkambario ištaisymai Mahoga- 
ny ir Walnut nuo $117.00 ir augščiau.

Didelis pasirinkimas kaurų augštos 
vertės nuo $22.50 ir augščiau.

Dresseriai, chiffonieriai, kuknines 
šėpos, lovos, springsai ir matracai la
bai pigus, šimtai kitų bargenų, per- 
skaitlingi paminėjimui.

Visos augščiau minėtos kairios mu
sų naujojo tavoro yra šiandie žemes
nes negu lėšavo padirbimas.

Mes taipgi turim didelį pasirinki
mą vartotų rakandų ir pečių bargeno 
kainomis.

Mes parduodam už cash tiktai.
Atdara U turniko, Ketvergo ir Su- 

batos vakarais iki 9 vai.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Grojiklis pianas. Pui
kus seklyčios, valgomojo ir miega
mųjų rakandai, kaurai, lempos, <la- 
venport ir kitkas; visa kaip nauji, 
manto adata. Laisvės bonai priima
mą. Taipgi $200.00 vertas 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.

PARSIDUODA 1445 N. Kostnei 
Avc., moderniškas 2 augštų, 3 flatų 
mūrinis namas. 4—5—5 kambarių, 
elektros šviesa, balkių lubos , ugnia
vietės, ir t.t. Renda $80 į mėnesį, Rei
kia cash $3500. Atsišaukit pas 

4326 Milwaukee Avė.
Phone, Kildare 2410

Pirm. Ant. MargeviČia, 
1923 S. Union 

Padėj. Juoz. Vulantiejus,
619 West 141h Place. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė 

Fin. rašt. Iz. Vedeckis, •
712 Barber 

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

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

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

Avė.

Sf

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk loti) arba mažą ūkę

$275
$425

GRAŽIAUSTAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžioje 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
V4 akro ...............................
’/6 akro ................................
t akras ........;................... .

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išilgos. Arli mokyklos, bažnyčios 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary j. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ii 
maloniose aplinkybėse. Daugybe 
Bohemą jau nusipirko čia ukes .ir 
greitu Jąiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi ją žemes 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurios mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra- 

l*, telefonuokite arba ateikite 
A. T. McINTOSlI A CO. . . 
\V. 181h St. Chicago, III 

Phone Canal 6296

Pirmininkas, Antanas Booben,
8231 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. 24 th St 

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trecią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

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

1101

Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alyinskis, pjid., 12020 Halsted 

. Andruška, tar. rašt., 
12248 Err” ?ld 

\. Statkus, fin. rašt..
12039

722 W. 
glob., 

12048
iždo g!.,

859 W. 122 
)r. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
I.aukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

Gruzdls, ižd., 
Riepšas, iždo

Mikalauskas,

st

A ve

- labai pigiai me
nam oi i s.

PARSIDUODA
dinis 4 kambarių namelis. Gazas, 
elektros šviesa, vanos, karštu vande
niu apšildomas ir cemetinis basemen- 
tas. Arti Šv. Kazimiero vienuly- 
no ir netoli Marųuette parko.

6835 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA 6 pagyventų ' me
dinis namas, Lietuviškoj susSdijoj. 
Rendos*neša $85 į menesį. Geras in- 
vestmentas.

MRS. SEWELL
313 Root St.

Kreiptis nuo 6 v. vakare ir nedel- 
dieniais.

MOKYKLOS

Vyry ir Motery Ruby Kirpi- 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budi 
)ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

turime didžiausius ir geriau 
;ius kirpimo, designing ir siuvinn 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero.* 
praktikos besimokindama;;.

Visuose siuvimo skyriuose mali 
(Uis varomos elektros Jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku 
cino laiku, dieną ar vakarais, pas! 
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patiems daromos sulig mieros 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet kn 
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Katmicka, Vedėjas

190‘ N. STATE STREET, CUICAGl 
Kampas Lake St.. «mt 4-ty lutai

RUBSJ UVYSTĖ
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 323, 74 W. Washington St.

Uu.on
120 St.

Avė

Union Avė

St

SI

St

1)DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas.
2841 W. 40th Place 

deni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, 111 

g. Žilinskas, nutar. rašt.,
1635 N. Hermitage Avė. 

Dominik Danta, fin. rašt..
6950 Wolfrane St. 

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

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
< ieni kiekvieno mėnesio, Malimais- 
<o salėj, 1843 So. Halsted St., kaij 

vai. po pietų.

JETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P 
Viršininkų antrašai 1920 nu

). Žutautas, Pirm., 1502 N. Wnod 
’r. DikŠas, Vice-pirm.,

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

1965 Evcrgrccru Avė
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė 
.. Dauginis, Ižd., 1604 W. North A v 
)r. A. Montvidas, kvotėjos,

2121 N. Western Avc 
Susirinkimai atsibuna pirmą sere 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

Si

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.

Avė

Avė

Sl

L B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harinitage

L. Aslnnanta, nut. raštininkas,
«10 W. 19

Frau. Girdvvainls, fin. rašt.
2000 S. Halsted

M. Yamilaitis, konlr. rašt.
1744 N. Iloyne Aw

D. Sheniaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avc

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

SI

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
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.

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

LIET. MOTERŲ D-JOS APšVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė,
1258 N. Wood

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė,
2252 West 22

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

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Ix)we Avė.

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

st.

St.

st.

St.

st.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

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

skutinį nedėldienj, 2 vai. po pietų, 
GonČiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. —j- A. Bernotas, sekr. 194 — 
I57th St. Harvey, III.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nv 
Juozapas Takažauskas. Prezidentas 

1404 So. 48tb Ct.. Cicero, III. 
\nl. Kiniais, Vice-prezidcntas 

1526 So 49th Ct., Cicero, III. 
\. R, Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, 111.
Telefonas Van Buren 3005 

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

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

Susirinkimai laikomi paskutini 
nedėldienj kiekvieną mėnesj, kaip 2 
vai. po piety, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BAUBAS. 

Valdyba 19 m.
?irm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229 
’ort. Rašt., M. Sungaila, 827 Erto St. 

Fin. Rašt., Ig. Baubonis,
728 Park Ct. 

Iždo Globėjai:
Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 

Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.
’eisejas, Ant. Babelis, 313 Quince St.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m. 

’irmininkas, I. Gaudutis,
1(1855 So. State St., Boseland, Hl. 

Urmininko padėjėjas, S. Shiinkus, 
i>707 S. Wabash Avc., Boseland, III. 
ždininkas, J. Ivanauskis, 
22 E.Kensington Av, Kensington.Ill. 
•rot. Raštininkas, P. Grigula, 
0149 S. Wentworth Av., Boseland. 
’inansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St.. Boseland. UI.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PASALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS 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, 111.

COLLEG.ES

