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Rusai rengiasi naujau puo 
įima ant lenku

........ —pĮ.r ■

daugiausia delei so
vietų delegatų iš pat pradžios 
užimtos pozicijos.

Užrubežinių reikalų ministe- 
iandie paskelbė, kad Len-rija

kijos pergalė neperunainė Len
kijos pozicijos taikos 
me ir kad Lenkijos 
Minske visais budais

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai nusileido Anglijai
60,000 rusų įėję Vokietijon

Lenkai veržiasi šiaurėje, paėmė Ostrolenką

klausi- 
delegatai 
stengiasi 

su sovietais.
Ministerija pakartojo, kad Len
kija nekariaujanti su Rusijos 
tauta, bet lik su bolševizmu.

NaeionaLnė taryba, kuri nus
pręs ar lenkai reikalaus perkė- 

l Ūmo Minsko konferencijos, 
svarstė didžiumą pereitos nak
ties. Lenkai skundžiasi vargin
gumu susisiekimo tarp Minsko 
ir Varšuvos tuoj pa tarybų

RUSAI RENGIASI NAUJAN 
PUOLIMAN ANT LENKŲ.

tų Prūsiją siekia 100,000, nes
kaitant daugelio užmuštų ir su

Bolševikai koncentruoja rezer
vus šiaurėje ir pietuose. Lenkai 

tebesiveržia prieky n.

VARSA VA, rugi>. 26. — Ru
sų sovietų rezervai yra gabena
mi dideliame skaičiuje pietinia
me fronte. Pasak lenkų gen. 
llaller rankose esančių žinių, 
taipjau yra gabenami rezervai 
užpakalin šiaurinio bolševikų

Lenkai šaudo bolševikų ko
misarus.

VARŠAVA, rugp. 26. — Su 
sovietų komitetais, kurie tapo 
sudaryti Lenkijos miestuose, 
kurie buvo bolševikų užimti ir 
dabar atsiimti lenkų, bus aš
triai apsieita karo lauko teismų. 
Keletas narių tų komitetų jau

vilkinimų Lenkijos delegacijos 
Minske, siunčiamų pranešimų. 
Jie taipgi skundžiasi ant truk- 
diino karjerams, nors sovietų 
valdžia buvo užtikrinusi saugų 
perėjimą per rubežių ir pagelbą 
pasiekti Minską geležinkeliu.

KAPITALISTŲ GODUMAS JUOS VIENIJA.

Ūkio ir miesto darbininkai pradėjo v.’enyties ir bendrai 
kovoti už geresnį gyvenimą. Prie tokios bendros kovos juos 
verčia kapitalistų ir pelnagaudų godumas, kurie lygiai spau
džia kaip miesto, taip ir ūkio darbininkus.

Lietuviai jau valdo

Lietuviai valdo Suvalkus
v

Buvo susirėmimų su rusais apleidžiant 
Vilnių

VILNIUS JAU LIETUVOS 
RANKOSE.

fronto. I
Sovietų kareiviai esą koncen

truojami dideliame skaičiuje 
palei Berezinos upę, iš kur pra
sidėjo puolimas ant Varšuvos. 
Karininkai spėlioja, kad jie gali 
pradėti ataką prieš 
lenkų frontą.

Manoma, kad galbūt bolŠevi- , reivių, 
kai gali padaryti atsispirimą, 
jei lenkai bandytų vyties besi
traukiančias sovietų* armijas į 
rytus nuo Bugo upes pietuose 
ir už Gardino šiaurėje.

I^enkai paėmė Ostrolenką. t
šiaurinė lenkų armija tebesi- 

veržia apygardoje tarp Sierpo 
ir Šokiau, arti Rytų Prūsijos 
rubežiaus ir eina aht Chorse- 
llen, į rytus nuo Mlavbs, kad 
atkirtus pasitraukimą likusių 
sovietų spėkų.

Centre lenkai paėmė tvirtovę 
Ostrolenką, 22 m. į rytus nuo 
Cornžos ir Staviškius, taipjau 
Kolno ir eina ant Ossovieco,

Pietuose lenkai atsiėmė Hru- 
biešovą ir 6(Ma bolševikų divi
zija apie Lemboigą traukiasi

True translation filed with the pn«t- 
master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
ai reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis paėmė 
Novorosyską

Vrangelio spėkos taipjau įėjo į 
Doneco kasyklų distriktą.

Moterų balsavi- Illinois angliaka 
m a s įgalėję

pavojus. '

šiai laimėjo
Sekretorius Colby pasirašė po 
moterų balsavimo ratifikavimu 

ir įstatymas įėjo galėn.

Illinois angliakasiams alga bus 
pakelta po $1.50 j dieną.

CHICAGO 16 Illinois ang-60,000 rusų įėję Vokietijon.
BERLINAS, rugp. 26. — 

Oficiali rateliai yra labai susi
rūpinę apie padėtį Rytų Prūsi
jos parubežyje, palei rusų pa-

centralinį sitraukimo liniją. Apskaitoma, 
kad skaičius rusų sovietų ka- 

kurie įėjo Vokietijon, 
viršija 60,000. 15,000 rusų pe
rėjo rubežių Johannensburg 
sektore ir jų skaičius nuolatos 
didėja.

Rubežiaus pa t riti mi visai ne- 
pajiegia sistematiškai nugink

luoti ir kontroliuoti pabėgėlius, 
kurie noriai sudeda /ginklus ir 
tada ramiai eina į Rytų Prūsi
ją ir maldauja gyventojus pas-’ 
togės ir maisto.

SEVASTOPOLIS, rugp. 23.— 
čia paskelbta, kad gen. Vrange- 
lio spėkos paėmė svarbų mies
tą Novorosysk, prie Juodųjų 
jurų geležinkelio ir taipjau įė
jo į Donec baseino anglių kiF 
sykių distriktą. Tikimąsi, kad 
jis neužilgo užims visas kasyk
las.

True translation filed with the post- j 
master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSAI DAR TIKISI NUVEIK

TI LENKUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJA NUSILEIDŽIA ANG
LIJAI.

Rusų spėkos stiprėja ir ateina 
pagelbon savanoriai baltgudžiai

Sutiko atsiimti reikalavimą ap
ginkluoti Lenkjios darbininkus.

LONDONAS, . rugp. 26.
Rusijos sovietų valdžia šiandie 
atsakė į tarybos lordo preziden
to Arthur J. Balfour notą apie 
sovietų taikos sąlygas Lenkijai.

Sovietų valdžia sutinka atsi
imti reikalavimą, kad lenkai 
duotų ginklų dėl Lenkijos dar
bininkų milicijos

WASHINGTON, rugp. 26. —-, lių kasyklų savininkai ir anglia- 
Valstybės sekretorius Colby kasių unijos atstovai vakar for- 
šiandie ryte pasirašė po prok- maliai priėmė susitarimą, ku- 
lamacija, paskelbiančia ratili- riuo Illinois angliakasiams alga 
kavimą 19-tojo priedo prie pakeliama po $1.50 į dieną. Abi 
Jungt. Valstijų federalės konsti- pusės esančios patenkintos su- užėmimą,

taipgi daug areštų ir skaitlingų 
egzekucijų (nužudymų). z

Michalkevičius (buvęs pavys- 
Lietuvius vertė skubinties lenkų kupis?) tapo areštuotas, o vys

kupo Matulevičiaus namuose 
padaryta kratą. Kratos buvo da-

PARYŽIUS, rugp. 26. —Farn- tomos visomis nakties valando- 
cijos užrubežinių reikalų minis- mis ir buvo vedama smarki 
terijose gauta žinių, kad Busi- bolševikų agitacija prieš Lie
jos sovietų'spėkos evakavo Vii- t u vos valdžią, 
nių ir geležinkelio stotis ir vie
šieji triobėsiai tapo užimti lietu-piko išvežta ir Lietuvos valdžia 
vių utarninko vakare. j ketverge pasiuntė Maškvon no-

(Londono žinia seredoje pa- • tą, protestuojančią prieš tai ir 
davė London Times gautą iš ' reikalaujančią paliauti tai da- 
Kauno žinią, kad Lietuvos ka- ( rius.
.reiviai užėmė Vilnių utarninke. į Lietuviai dabar Vilniuje leid- 
Žinia sakė, kad Lietuvos valdžia ■ žia du laikraščihs ir taipjau 
pranešė Maskvos valdžiai apie-apėmė universiteto ligonbučius, 

, paaiškindama, jog , teismus, 
tai buvo reikalinga padaryti, ‘ dirbtuves, 
kad nedaleidus miestui pakliu- ‘ 
ti į lenkų rankus). bet neperima

Daug miesto valdžios turto

žia du laikraščihs ir taipjau

elektros ir vandens
lucijos, suteikiančio moterims sitarimu. 
lygias balsavimo teises ir įėji- Į Tas pakėlimas algos 
ma to priedo galėn.

Taigi nuo šios dienos mote
ris visoje šalyje, turi lygias su 
vyrais balsavimo teises ir ga- 
fts lygiai su vyrais balsuoti se
kimuose prezidento rinkinųio- 
se. ,/ ■ '

Po proklamacija Colby pasi
lakė 8 vai. ryte savo namuose, 
į kur buvo pasiųsta 
Roberts certifikaitas, 
ncisee legislatura ratifikavo lą 
priedą. Tas suvyle niekurias 
moteris, kurios buvo susirinkę 
valstybės rlepartamonte, kad da
lyvavus pasirašymo ceremoni
joje.

P-lė Alice Paul, pirmininkė 
Niaicionalinės Moterų partijos, 
užgirdusi apie pasirašymą pa
sakė:

“Mes pilnai pasitikime, kad 
valstybės sekretoriaus Colby 
pasirašymas užbaigia kovą už 
moterų balsavimą šioje šalyje. 
Nežiūrint visų kliūčių, kurias 
darė musų priešininkai, mes 
laimėjom® teisę lygaus bal
so musų valdžios reikaluose.

“Tečiaus Moterų partija ne
sumažins savo budrumo iki 
pilnai nepamatys, kati nebebus 
daroma bandymų išplėšti iš 
Jungt. Valstijų moterų tą poli
tinę lygybę, kurią jos laimėjo.” 

Sekretorius Colby po pasira
šymui išleido trumpą paaiškini
mą moterims ir publikai, kuria
me jis pareiškia, kad “Jungt. 
Valstijų antspauda tapo pridė
ta prie certifikato ir moterų 
balsavimo priedas dabar yra 
devynioliktu priedu konstituci-

liečia 
vien padienius darbininkus, ku
rie iki šiol: gaudavo po $6 į die
ną. Dirbantis nuo tonų pakėli
mo negaus ir jų mokestis pasi
liks senoji.

'Pečiaus , gal angliakasiams', 
kurie dabar streikavo, prisieis 
mokėti už streiką pabaudą. Bet 
tai turės nuspręsti bendra tary-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Iii., Aug. 27, 1920
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
LIETUVIAI VALDO KUO NE 

VISA SUVALKŲ GUB.

Milicija dabar yra sudaroma, 
kontrolės iki 

pilna! nebus užbaigtas cvakavi- 
mas.

Ketverge evakavimas tapo 
1 pertrauktas, kadangi bolševikų 
komisaras liko užmuštas. Bet ti
kimąsi tą dalyką likviduoti be 
tolimesnių komplikacijų.

jam gub. 
kad Teo

Rusai evakuoja Vilnių, daro 
areštus ir žudo gyventojus.

LONDONAS, rugp. 23.— Lie
tuvon delegacija praneša, jog ji 
gavo telegramą, sakančią, kad 
Lietuvos kareiviai Suv;dkų rė- 
dybOjj yra sekam o j

True translation filed vvith the po«t- 
master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as reųuired by the act of Očt 6, 1917

LIETUVIAI SUSIRĖMĖ SU 
RUSAIS.

True translation filed with the post- 
mašter at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as reąuiBod by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, rugp. 24. — 
210 vengrų karo belaisvių tapo 
užmušta nesenai Hermannstadt, 
Transylvanijoj, kada jie užpuo
lė rumunų sargybą, sako gau
toji Daily Herald žinia.

Vengrijos karo belaisviai bu
vo grąžinami namo ir kada 
jie pasiekė Hermannstadtą, 
juos geležinkelio stotyje sulai
kė rumunų kareiviai. Tas iš
šaukė belaisvių protestą.

Motina vieno karo belaisvių 
bandė prasiveržti į stotį.“ Ją 
užgavo rumunų kareivis. Tas 
užpykino vengrus ir jie puolė 
sargybą. Ištikusiame susirėmi
me prieš belaisvius tapo at
kreipti kulkosvaidžiai ir daug 
jų tapo užmušta.

IONDONAS, rugp. 26.
Pasak pasiųsto iš Minsko pasi
kalbėjimo su gen. Tugačevskiu, 
vyriausiu komanduotoju bolše
vikų spėkų Lenkijos fronte, 
gen. Tugačevskis pasakęs:

‘‘Mes pasitraukėme atgal, bet 
mes laikysime musų spėkas ne
paliestas ir už 10 dienų mes bu
sime stipresniais, negu kad 
)irmiau buvome.

“Mes galime gauti neapru- j 
ležiuotos pagelbos. Ba'ltgudijos v 
gyventojai siunčia mums sava
norius desėtkais tūkstančių”.

Gen. Tugačevskis yra 28. m. 
amžiaus ir paeina i§ didžponių. 
Jis tapo suimtas laike karo su 
vokiečiais, bet pabėgo ir prisi
dėjo prie rusų armijos, kur jis 
labaigoj karo buvo . oficieriu. 
Prisidedamas prie raudonosios 
armijos jis iškįlo iki vyriausio 
comanduotojo. Jis skaitomas 
yra dideliu strategiku ir jis su
mušęs Kolčakų ir Denikin^.

Rusų oficialis pranešimas sa- 
<o, kad smarkus mušis Oriecho- 
vo distrikte, Kryme, nuolatos 
dar smarkeja.

Lembergo (Lvovo) fronte so
vietų kavalerija prasimušė į 
enkų užpakalį ir pasiekė Stri. 

šiauriniame fronte sovietų be- 
sitraukimas tebesitęsia.

Centraliniame fronte lenkai 
atidarė Šoninį judėjimą į šiau
rę ir užėmė Knišiną, 15 m. į 
šiaurryčius nuo Bielostoko ir 
Staviškius, 12 m. į šiaurryčius 
nuo Lomžos.

Užėmimas tų miestų, su Kul
no, kaipo centru, užbaigia apsu
pimą 15-tos bolševikų armijos.

Rusai prasimušė per lenkų 
linijas.

Likučiams 4-tos bolševikų ar
mijos, kuris buvo atkirsti lenkų 
besiveržimu Kulno apygardoje, 
pasisekė • pramušti sau keblią į 
rytus, po mūšio, kuris tęsėsi 10 
valandų, sako oficialis praneši
mas.

Sovietų kareiviai padarė per
grupavimo manevrą ir jiems 
pasisekė prasimušti iš siųstų, 
bet sulig vėliausiomis žiniomis, 
jie vėl yra apsupti skaitlinges- 
nių spėkų 4-tos lenkų armijos.

Iš karo departamento gautos 
žinios sako, kad 55-ta bolševi
kų divizija tapo pašaukta iš 
Gardino bandyti išvyti lenkus ,

’ iš Bielostoko.’ To miesto apie-j 
linkėję lenkai suėmė daugiau 
kaip 7,000 belaisvių ir 18 ka- 
nuolių.

Gen. Haller mano, kad kada, 
prasidėjo rusų ofensivas, visuo
se frontuose buvo 300,000 so
vietų kareivių, ir iš jų 200,000 1 
turėjo durtuvus.. .
kad sovietų nuostoliai belais- ja. Nįekurie laikraščiai^ jau da- ris priverstų karalių atidėti sa- 
viais ir tais, kurie pabėgo į Ry- bar spėlioja, kad ji neduos pa- vo kelionę Brazilijon.

iš 200,000

gavo rusų
Maskvosdelegacija šiandie.

valdžia sako, kad atsiimdama 
tą sąlygą ji stato virš visko įs
teigimą taikos visam pasaulyje. 
Rusijos delegacija Londone 
tvirtina, kad ta koncesija su
tinka su Anglijos ir Italijos val
džių norais.

True traąslatlun tiJUvi wun įto uast- 
master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as rpųiured by the act q( Oct. 6,19X7

LENKAI KARTOJA SENĄJĄ 
SAVO PASAKĄ.

Nenorį jokių užgriebimų, bet 
karta nenori ir taikiutiea.

VARŠAVA, rugp. 26. — Dom- 
bski, prezidentas Lenkijos tai
kos delegacijos Minske, tapo 
pašauktas į Brest-Litovską, pa-

Belgijos kabineto krizte.
BRUSSELS, rugp, 25. — Ka

ro ministeris gen. Jianson šian-| ILTk LClO £ UI Y 1 į * A*1A***U vv i m, O'* * ' v *MP*w,*a

aitarti su I^enkijos valdžios at- die turėjo pasikalbėjimą su ka
stuvais. Tas žingsnis tapo pada- raliu Albertu ir paskelbė, kat* 
ryta"? delei nuolatinio trukdimo! jis mano rezignuoti. Vakar re- 
susisiekimo tarp Minsko ir Var- zignavo 
šavos.

Yra daug tepėliojimų apie tai, gen. Janson rezignuotų, tas iš- 
Jis apskaito, kaip baigsis Minsko konfcrenci- Šajuktų didelį politinį krizį, ku- 

_ - - _______ _____ - _ ............... - . « 4 9 9 < 1 * 4 * t •• A •

užrubežinių reikalų 
ministeris Paul Hymaus. Jei ir

linijoj: , Bolševikų-komisaras ir keli ka-
Nuo Grabovo iki ežero Nesko reiviai užmušti lietuvių susirė-
(Nielsko?), tada Biala-Augusta- 
vo kanalu iki Servių ežero; iš 
ten per Diebnet, Sopockinę iki 
kur kanalas įeina Nemuno 
upėn;

(Ši linija eina per Augustavo 
apskritį, toli į pietus nuo Su
valkų miesto. Tuo budu lietuviai kacijo<s linijų. Bolševikų komi- 
laiko netik visą Seinų apskritį, sąrąs ir keli kareiviai 
bet taipjau visą Suvalkų ir di- mušti, 
dėlę dalį Augustavo apskričių).

mime su rusais.

COPENHAGEN, rugp. 23.
Specialia “Berlingske Tidende” 
korespondentas Kaune praneša, 
kad mušis įvyko tarp lietuvių 
ir bolševikų pulkų arti demar-

liko už-

Bolševikai dabar grąsina sus-
Vilniaus evakavimo procesas tabdyti cvakavimą Lietuvos, 

atliekamas tiesioginiu laužymu Maišyta komisija ištirs visą da- 
padarytos sutarties. Padaryta lyką.

Kol Markčs Dar
Pigios
Siųskit Pinigus Lietuvon

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

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

jos.” Jis sveikina motelis su 
laimėjimu ilgos kovos ir įgiji
mu lygių balsavimo teisių.Aiš
kindamas kodėl jis pąsirašė be 
didesnių iškilmių, jis sako, kad 
jis išpildė tik savo, kaipo minis- 
terio', pareigą; beto buvo ginčų 
kas tojo ceremonijoje gali ir ne
gali dalyvauti, o kadangi jis 
nėra už interesuotas gimusiom ii 
goję kovoje frakcijomis, jis 
nematė reikalo daryti didelių 
iškilmių tame, kad jis atliko tik 
jam įstatymais pateiktą parei
gą- t •

Moterų kova už lygias politi
nes teises dar neužsibaigia įgi
jimu lygių 'balsavimo teisių, ka
dangi niekuriose valstijose 
(taipjau išdalies ir Illinois)

PINIGŲ KURSAS.
VAKAR, rugp. 26 d. užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ...
Austrijos 100 kronų
Belgijos už $1 ...........
Danų, 100 kronų ....
Finų 100 markių .....
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų y__ _______________  „ ,

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių mi^ko kad tidns
ostmarfdai; jų kursas toks-pat i Konstitucijos nusaKO, kuo tu a. 
kaip Vokietijos markių). , vietas gali užimti tiktai vyrai.

"I • A/\ J A h«

$3.59
$0.48

frankų 13.20
.......... $14.25
............. $3.15
frankų 14.12

.... lirų 21.35
........... $2.20

. l^enku 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų ... 

Šveicarų, už $1 ....
švedų 100 kronų ......
Vokiečių 100 markių

......... $0.48 

....... $31.75 
........  $14.25 
frankų 6.04 
........ $20.40
......... $2.20

Moterįs dabar turės kovoti, kad 
tokias konstitucijas pataisius.
Lietuviai užėmė Vilnių utarnin- 
ke, rusams pasitraukus iš jo.

u • ' '



Kas dedasi 
Lietuvoj.

PALONAI.
Liepos 28 d. pas kun. Liudą 

Adamauską Kėdainių komen
danto Šarausko įsakynui apskri
tis n\ilicijos vadas su kareiviais 
ir milicininkais padarė kratą, 
Turime, girdi, žinių, kad tamsta 
palaikai ryšiifs su komunistais. 
Nieko neradę svečiai, kaip mu
sę kandę, išvažiavo.

Baisogala. — Tą pačią dieną 
tuo pačiu įsakymu buvo krata 
ir Čia. Iškrėtė mokytoją Žu
kauskaitę, Knižką ir kitus. Pas 
profesinės sąjungos kasininką 
rado senų komunistų atsišauki
mų, kuriuos jis, barzdą sklisda
mas vartojo skustuvui šluostyti, 
pas kitą radę iš kažin-kokių lai
kų užsilikusį bombos pavydalą. 
Juodu areštavo.

Aišku. Baisogalos darbinin
kai profesinės sąjungos suvirin
kime svarstė klausimą, ar verta 
skųsti Seimui dėl to, kad pir
masis “lietuviškas” Baisogalos 
komendantas rusas Kutai su 
šaniusko žinia nežmoniškai 
šompalais plakė darbininkus.

Paskelbus karo stovį, šaralis-

MAŽEIKIAI.
Vietos darbininkai jau prade

da nujausti, kad didžiausia ne
laimė, kuomet jie pakrikę, trū
ksta profesnių ir politinių or
ganizacijų. Dėlto stropesnieji 
ir sąmoningesnieji draugu su
bruzdo čia kurti savo organiza
cijas. Ik't kliūčių sutiko, pav. 
apskr. viršininkas nenori regis- 
truoti sąjungos dėlto, kad yra 
prisirašę ir žydų darbininkų.

Draugo A. Taurinsko ir kitų 
iniciatyva liepos 25 d. buvo su
šauktas darbininkų milingas, 
kur dalyvavo iš Kauno pranešė
jai. St. Seimo narys drg. J. Pa- 
kalka pąpasakojo apie Seimd 
darbus. Paaiškėjo, kad Seimo 

Į, ... ... - —

M. ARCIBAŠEV 

Penkių Veiksmų Drama.

(Tąsa)

KUNIGAIKŠTIS. — Taip, jau vėflu... pavelykite 
palinkėt jums labą naktį ii-*laimingos kelionės. 

ELENA. — Ar-gi jus neatvažiuosite išleisti mu
sų?

KUN IGAIKŠTIS. — Vargiai suspėsiu. Del visa ko 
pavelykite atsisveikinti su jumis toujaus. Aš 
greit busiu Charkove, 
pas jus?

ELENA. — Be talujonės. 
ma! Būtinai užeikite!

KUNIGAIKŠTIS. — Ačiū
pareigą. Laba-naktis.

ELENA. — Iki pasimatymo)
KUNIGAIKŠTIS [išdidžiai bučiuoja jai ranką ir 

perdaug meiliai atsisveikina su Izmailovu, pas
kui pakelia popochą ir nueina].

ELENA [jam piiskui . — Mėnulis nusileido — 
jums bus tamsu eiti...

KUNIGAIKŠTIS [iš tamsos]. — Nieko!.. Ant 
vieškelio šviesu. Labanakt!

Jus pavelysite užeiti

Mums bus labai links

jums! Laikysiu sau už

[šypsodama atsisuka prie vyro. Izmailovas 
stovi prie stalo, keistai žiūrėdamas žemyn ir 
tartum bijodamas pažvelgt į pačią.- Elena žiu
ri j jį stengdamosi atspėti, ar jis matė ką nors. 
Paskui daro dirbtinai šypsantį veidą, prieina 
iš užpakalio ir apkabina jį],

ELENA. — Pavargau aš!.. Atsipyko mt»n jie vi
si!. . Ačiū Dievui, jog ant galo'mes išvažiuoja
me!. .

IZMAILOVAS [žiūrėdamas į ją taip keistai, tar
tum matydamas ją pirmą kartąją — Taip?

ELENA. — Juk pastaruoju laiku mes veik nebu-

ir save, kad pavydėjus, bet aš visai nenoriu, 
kad mano moteris butų objektas kokio tai ku
nigaikščio meiliškų pagundų. Argi tu nesupran
ti, į kokį padėjimą tu mane siutai?

vome ptailikusiu vienuodu! Aš dar-gi pasiil- ELENA. Ir noras-gi tavo — kreipti domjjs į
gau tavęs!.. [Glamonėjasi]. Pabučiuok!

[Izmailovas šaltai bučiuoja, neperetodamas
į ją žiūrėti]. v

ELENA. — Ko tu taip keistai žiuri? Kas tau 
v ra?

IZMAILOVAS. — Nieko!
ELEN A. — Bet-gi >aš matau, jog tu kuo tai nepa

tenkintas!
IZMAILOVAS. — Kas čia tokio buvo tarpe ju-

ELENA. — Kuomet?.. Su kuo?
IZMAILOVAS. — Kuoųict aš prisiartinau, jų« 

abu sumišote... paskui kalbėjote niekus...
ELENA. — Tai tau tik paisi-cpclė!
IZMAILOVAS. — Nemeluok!.. Aš netoks kvai

las, kaip tau norėtųsi, ksd bučiau!

dauguma, daug viso ko žadėju
si, nieko nepildo, ir kaipo išva
dą iš to nurodė1, kad tik stiprioj 
darbininkų organizacijoj ir sa
vų reikalų susipratime bus jų lai 
mėjimas. Dr. P. Vilūnas išdės
tė reikšmę, svarbų ir reikalų 
profesnių sąjungų.

Kartu ruošiamasi ir L. S D. 
P. kuopa. ‘ Nepalankus darbinn- 
kų organizacijai žmonės j ieško 
visokių būdų, kaip atgrųsiati 
draugus. Šit liepos 27 d. buvo 
krata pas dr. A. Taurnskj, bet 
be jokių pasekmių. (“S-d.”j. .

Tarptautinis motery kongre 
sas Generole. *,

Įspūdžiai

< h-
— Rašo PETKEVIČAITE.

Pavėlavau į kongresą iš 
lies dėlto, kad per vėlu.buvo Nu
manyta -siųsti iš Kauno atstovę, 
iš dalies ir dėl šių laikų kelio
nių paprastojo kliudytojo vi
zos. ..

Daugiau kaip dvi dieni teko 
gaišti Berlyne, kol susilaukiau 
Šveicarijos vizos. K»d nors 
giedra tuo laiku butų buvusi... 
o Šiaip lietus ir Mietus... ir teko 
palikti Berlyną, jo beveik nema
čius. Genevon atvykau vos bir
želio 8 d. vakare. Tai jau po 
trijų ix)sedžiavimo dienų. Bet 
ūpas tuoj pasitaisė. Pats mies
tas jau, rodos, dailininko-tapy- 
tojo išsvajotame slėnyje atsitū
pęs. Ypač neapsakomai puiki 
visa ežero pakrantė. Iš vienos 
puses žydinčių radastų soduose 
pasigužę rūmų rumtai, papuošti4 
!cng\'ai, lyg gėlių linkiai, balko
nais ir šiaip visokiomis figūro
mis, arabeskais, fifarais. Iš ki
tos pusės, už išskėtusių savo pla i 
čius lapus ir šakas platanų eilių, 
už tašyto akmenio pakrantėse' 
riogsančių žibintuvų virtinės— 
melsvas, tamsiai melsvas eže
ro vanduo. O už ežero mėlynu
mo rodosi — čia pat, kaip ant 
delno, žalios kalvos kalvelės,

Vertė P. K AS
(ŽMAILOVAS. — Aš nepavydžiu, o tik noriu ži

noti, kame dalykas? .
ELENA. — Aš nesuprantu, ką tu šneki!.. Koks 

klalykas? Kame?.. ,
IZMAILOVAS. — Elena! s
ELENA [greit pažvelgusi jam veidan]. — Na, 

getru... Nesierzink! Aš tau viską pasakysiu... 
Aš nenorėjau erzinti tavęs dėl niekų.

IZMAILOVAS. — Kame gi dalykas? Kas tokio?
ELENA. — Kvailyste liktai! Neverta kalbėti... 

Vienok kokia Vandai Net baisu!
IZMAILOVAS [ahlumdamas ją]. — Palik Vandą 

ramybėj!.. Aš mukiu!.. 1
ELENA [tartum nepastebėjusi jo krutėjimo].— 

Koke tu juokingais, kuomet pavydi! Pavyduo
lis tu, l\ivydtiolis I f

IZMAILOVAS [įdūkęs], — Bet sakyk-gi!
ELENA [atšokusi griebias už smilkinių]. — Ko- 

gi tu šauki? ko tau reikia?
IZMAILOVAS. - Aš noriu žinoti, kas įvyko tar

pe tavęs ir kunigaikščio!
ELENA. — Nagi nieko... Na... na, tas kvailys1 

prisipažino, mi'-n meilėj...' Štai ir,viskas!.. 
Matai, aš tau viską pasakiau.

IZMAILOVAS. Ačiū!
ELENA [apsimesdama nuskriausta]. — Na, ma

tai, aš taip ir žinojau!.. Tau nieko negalinu* 
sakyti. Aš nieko tau daugiau nebepasakosiu!.. 
[grįždama su meile]. Na, brangusai!.. Nepyk!.. 
Tai mažmožiai!.. Kiekvieną gražią moterį my-

IZMAILOVAS. — Uždrausti — taip, bet gundyti 
tai... i

ELENA. Ar-gi aš gundžiau? •
IZMAILOVAS. Klausyk, Elena... Aš senai no-

tokius mažmožius. Juk čia niekq rimta nėra! 
IZMAILOVAS. — Elena, jeigu aš manyčiau ant

raip, aš nekalbėčiau su tavim, o tiesiog prasi
šalinčiau nuo tavęs!.? Tame tai ir dalykas, kad 
tas viskas kvaila ir tau nereikalinga, o padėji
mas pasidaro nemalonus ir žeminantis mane!.. 
Juk negaliu gi aš nesuprasti ko geidžia, iš ta
vęs visi tie ponai? Kiekvienas iš jų ateina pas 
mus su viltimi įstatyti man ragus, arba nors 
paerzinti savo jausmus tavimi, o aš turiu ap
simesti, juk nieko nematau, meiliai šypsotis, 
kad jie nepamanytų jog aš ištikrųjų galiu pa
vydėti!..

ELENA. — Ar-gi jie gali manyti ką nors pana
šaus ?

(Toliaus bus).
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tai j u, spy J i tol j, buri n’s su 
'stojusių miškelių išrašytos, i bi 
donų stogų, lyg gėlių išmargin-

Pro tų šypsančių kalvelių gal 
vas žiuri jau tikri kalnai išsiki
šę. Tai vis jau žilstantfcji se
neliai. Tarp savo nuogų, rudų 
uolų sienų jie rodo, ypač dau
bose, sniego lopinius. O už tos 
žilstančios ir smarkiai karpytos 
sienos, susilaukęs gražaus oro, 
kada saulutė auksu visus takus 
apkloja ir ežero vanduo prilygs 
ta dangui, pasirodo ir prosenis 
- milžinas Monblanas, balčių

rūbuose, kurių silpnesnes žmo
nių akys vos nuo ruko teatski- 
ria. Šiaip jau orui suniukus, de 
besu pilkiems skudurams ėmus 
kabinėtis prie žemesniųjų kal
nų — milžinas senelis pasisle
pia savo užburtose aukštybėse.

Be gamtos grožės 0 kelia dar 
ūpą ir kongreso įspūdžiai. Fri
burgo studentės, Kat. M. D r-jos 
atstoves, prisisegusios rausvus 
kaspinus prie krutinės, ima pa
sakoti, rodydayios į tuos ženk
lus.

šiiip pažymimi kongreso na
riai. Prie kiekvieno kaspino 
prilipyta kortelė su atstovės pa> 
varde, ir įvardyta atstovauja
ma šalis.

Parodė man dar jaunos tau
tietės didelę geltoną voką, irgi 
atstovės pavarde pažymėtu. To
kia voką irgi duodama kiekvie
nam kongreso nariui.

Toje vokoje įdėta: nario bile- 
tas, įvairus pakvietimai į vaka
rienės rautus; Genevos miesto 
l&inas, gražiai iliustruotas, su 
svarbesnių violų aprašymais ir 
sankrovų moterų sąjungos pro
grama ir įstojimo sąlygos; įvai
rių kitų moterų draugijų pro
gramos ir du ankietos lapeliai, į 
kuriuos prašoma tuoj atsakyti.

Vienas ankietos lapelis šitaip 
skamba: 1) ar turite savo šaly 
pilnas rinkimų teises? 2) ai4 tos 

'teisės jums užtikrintos? Ar nėra 
abejojimų? Ar nebus tos teises 

11 ms vėl it nulos? 3) ' * ju << ša 
lies nuo te ii jau balsavo? Jei 
balsavo, kokiame skaičiuje? 3) 
Kiek moterų turi jūsų šalyje 
t ei subalsuoti? 5) Ar turite jau

Jei turite, tai kiek? 6) Ar jūsų 
šalyje renkamos moterys ir į 
miestų valdybų? Jei renkamos, 
tai tiek moterų turite miestų vai 
dybose?

Antra ankieta liečia samdinin
kus, ir ppašo atsakyti j šitokius 
klausimus:

A. 1. Ar lengva jūsų šaly pa
sisamdyti darbininkų? Ar sam
domos pis jus moterys? Ar 
samdomi vyrai?' Ar duodama 
jiems butas? Ar duodamas val
gis? Koksai valgis? Kiek vy
rams?

2) Ar tarnai turi paskirtas 
darbo ir pasilsio. valandas? Ar 
tarnams duodamos atostogos? 
Kokiose sąlygose? Ar tarnai 
gmina atostogų laiku algas?

3) Ar samdomi svetimšaliai? 
Jei samdomi, tai kurių tautų? 
Ir kokia alga jiems mokama?
B. 1. Jei sunku jūsų štily gauti 

samdininkų, tai pažymėkite, 
nuo kurio laiko? dėl kurios prie 
žasties? (Jūsų asmens pažiū
ra). Gal Žinote dafr kitų prie
žasčių ir kokių?

2) Ar sunkumas gautį samdi
ninkų jusli šalyje nedaro įtakos 
gimimų skaičiui vadinamose 
buržujų šeimynose? Jei daro į- 
tokas, paduokite smulkių žinių.

klausimu rūpinasi, paduokite ad 
rdsą.

Turiu paminėti, jog ne vien 
šita ankieta, bet ir pasikalbėji
mai su keliaunininkais vagonuo
se atskleidė jnan, kaip vokiečių 
ir šveicarų visuomenėse samdi- 
nįninku plausimas yra opus. 
Berlyne dejuojama: ‘‘Seniau bu
vo čia net gatves plaunamos-— 
dabar nerti nė kam šluoti”. Va
gonuose irgi švarumas nekoks. 
Šveicarijos sodžiuje samdinin
kus reikia vaišinti, kaip didžiau 
sius svečius, kad tik ir už bran
gų mokestį teiktųs ūkininkams 
padėti laukų darbus dirbti.

Francuzijoj klojasi tuo atžvil
giu ne geriau.

Toliau kalbėdamasi su tau tie 
temis patyriau, jog stiprinusį tį- 
>pudį yra padaręs moters pa
mokslas pasakytas švento Pet
ro katedroje, atidarant kongre
są. N V \

Tą valandą, kadai Miss Maud 
Royden, vedamai kalvinų dva
sininko, profesorio ir universite
to rektoriaus Tullikieto kaip įli
po į buvusio reformatoriaus 
Kalvino sakyklą, visos kongreso 
moterys skaito svarbji istorijos 
faktu. Bažnyčia buvo pilna 
Janonių ir niekas nesigailėjo čia 
dėjęs. Ši moteris pakerėjo sa- 

Z'o iškalbingumu visus, skam
biu, maloniu, tiesiog iš širdies 
plaukiančiu balsu pamokslinin
ke prabilo pirma fnanenzų kal
ba, paskui anglų. Pirmu pa
mokslu -išreiškė įlagcidavimą, 
kad ne vien Kalvino miestas, bet 
ir platus pasaulis imtų netru
kus suprasti, jog “nėra nei vy
rų. nei moterų, nei*vergų, nei 
'aisvųjų, nes visi ynai suvienyti

Anglų kalba pamokslas bu
vo labiau į moteris taikoms:— 
motore niekur dar nėra dalyva
vusi valstybės kūrimo darbo. 
Ji sergėjo vien tik savo ramų 
šeimynos židinį. Dabar, mote
ris įgijusi teises, turi 'savo pa-' 
reigą laikyti, visą pasaulį pa
versti ramiu vienos šeimynos 
židiniu, kur visi žmones jaustus 
broliai.

Kitą dieną nuvažiavau su savo 
jaunomis draugėmis iš pat ryto 
Į kongreso rūmą. Iš karto dūrė 
ūkis didelis judėjimas. Trypė, 
bėgiojo, šnekėjo, klegėjo mote
rų būriai. Visos turėjo po pą- 
bistim pasikiŠusio® geltonų vo
kų, prie kurtines prisegtų kąs- 
pinuko gabalėliu. Tarpe jų niai 
šeši kartai, vienas antras vyras.

Neatėjus dar tai kongreso sek 
retorci, kuri įėjimo bilietus drau 
ge su geltonomis vokomis dali
jo, pasilikau prieangy laukti. 
Turėjau laiko pasidairyt, pažiop 
soti. Viskas išpuošta su dideliu 
skoniu: žolynai, gėlės, kilimai, 
gobelinai, jų tarpe stalai stalin

kai, apkrauti knygų, popiera — 
apstoti moterų -moterėlių... 
Gaila, jog nevisas galima buvo 
su gėlių grože lygintų.. Daug 
senelių, žilaplaukių, pražydu
siais veidais. Tilt akys žybčio
jo energija ir pisiryžimti. Bu
vo tačiau ir tokių, kad sustojus 
joms ramiai ties gobelinu... il
gai įtempus akis tekdavo žiūrė
ti: ar čia iš gobelino fono išsi- 
kiša puiki paveikslo forma? ar 
čia kokia neprapsto sugalvoji- 
mo, didelės grožės stovyla?.. 
Tik merginai krustelėjus, supra 
tai, jog ne tik artistų vaizduotė
je, bet ir gyvenime galima' su 
tokia daile susitikti.

Iš karto pajutau, jog čia an
gles ir amerikietės šeimininkau 
ja. Viskas apgalvota, viskas di
delėje tvarkoje ir stambiame 
maštabe. Visur anglų kalba 

iai informacijų stalai, raštų raš
tais apkrauti. Prieangis didžiau- 
sis. Tolėliau pamestųjų daiktų 
skyrius. Iš kairiosios puses 
kongrese traukiamųjų fotogra
fijų pardavinėjųiniaB.

Po dešinės didelis posėdžių sa1 
lionas; kerte atskirta knygynui, 
kur moterų klausimą liečianti 
literatūra pardavinėjaitia. Laip
tų į aukotą vedančių /iename 
užsisukime paštas: priimama ir 
siunčiama, čia kongresiečių ko
respondencija, pardavinėjapnos 
atvirutes ir pašto markutes; 
ąntraUic užsisukime paruošti 
italai, kėdės, rašalines... tik ra
šykite... Ir viskas gobelinuosc, 
žolynuose. Toliau ilga dvišakė 
valgomoji salė, dar sodnelis at
sikvėpti. Kad poilsio j ieškan
čias saule neperdaug kepintų, 
lies stalais ištiesti milžinai skė
čiai... Jaunos 14, 15 metų mer
geles plačiomis aukštyn užrai- 
Jytomis skrybėlėmis, vyriškai® 
frenčaisUir trumpais sijoniukais 
sukasi larp«kongresiečių, steng- 
damosls joms tarnauti. Pasipi
lta ir aukšta stami nebejauna

nu kepure, vyrišku tamsiai mė
lynu, žemiau kelių apsiaustu, ru
dais ilgais aulais batais. Sidab
rinu spirtu kaktoje ir tokie pat 
virvės pavydalo papuošalai ant 
pečių — rodo, jog čia tokios rų- 
šies policisto esama. Amerikos 
policistas vikresnis, mažesnis, 
jaunesnis ir gražesnis. Dėvi ru
dą frenčą, tokį pat sijoną ir skry

Kol nebuvau gavusi vokos ir 
kaspino, niekas manęs nekalbi
no, svetimi buvau kongresiečių 
šeimynai.

Vos spėjau prisisegti skarma
lėlį, pasipylė klausimai. Netru
ko čia ir kurijozų. Viena pro 
sali skubiąi bėgdama skaito: 
“Lituanie” ir šaukia tuoj vokiš
kai: “A! tai ir tamsta vokiete!”

- ‘‘Kokia aš vokiete? Aš iš Lie
tuvos lietuvė” — ‘‘Lietuve, vo-

Kenoshos
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Fielį, 552 Grand 
Avė., Kėnosha, Wis.

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

Kreipkitės pas:
I

552 Grand Avė., 
Kenoslia, Wis.
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1537 N. Robey Street, 
arti Milwaukee Avė.
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kieto, — juk tas pats!” — šau
kia skubiai ir žnista iš akių.
» Paprastai kiekvienai reikia 
alsfckyli į šitokius klausimus: 
Ar turite balsavimo teises? Kiek 
mdierų parlamente? Ar smar
kiai teko su vynais už savo tei
ses kovoti? Nuo tokių paklausi 
mų- prasideda pažintis tarp kon
gresiečių. Kųip ir paprastai to
kiuose susirinkimuose klausiu, 
daugybe, bet tik su nedideliu 
skaičium ima noras prisipažint 
arčiau ir ima noras plačiau kai* 
bet.Dvi moterys tuoj nuo pat 
pradžių ima man rodyti didesnę 
simpatiją ir aš jaučiuos prie jų 
patraukta. Jos man apie suvo 
šalį kalba, aš imu pasakoti apie 
musų Steigiamojo Seimo atida
rymą. Išgirdusi, kad man, kaip’ 
pagal metus vyliausiam nariui 
teko garbe Seimą atidaryti iju 
vyrai man tą padaryti noriai 
leido, išvydau ašaras abiejų 
moterų akyse ir didelį susigrau 
dinimą. Jutau, jog jos širdimi 
pergyvena panašią valandą, kaip 
mums kad buvo lemta, išgirdus 
apie spaudos leidimą, arba pa
mačius pirmą “Vilniaus Žinių” 
numerį. [“Darbas”].

(Alis daugiau).

Waukegano
Lietuviai
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiek*:

WAUKEGAN
PHABMACY,

1(^05 Marion Street, 
Waukegan, HL

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CH1CAGO. v
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

GRAŽUS IR SMAGUS

Rengiamas
L. K. Vytauto Beno,

Atsibus |

Nedėlioję, Rugpiučio 29, 1920
Geo. M. Chernausko No. 1 Darže,

Pradžia 10 vai. iš ryto.

Kviečia KOMITETAS. j

Hofmano Prirengiamoji Mokykla pra
neša, kad rudeninis terminas prasidės Rug
sėjo (September) 5-tą dienų. Užsiregis- 
truokit dabar j angliškos kalbos, aritmeti
kos, istorijos, geografijos, mokslo ir litera
tūros klesas. Musų mokytojai yra diplo- 
miuoti kolegijose ir universitetuose, ir yra 
atidavę dešimts metų savo gyvenimo mo
kinimui svetimšalių.

Musų mokinimo mokestįs yra prieina
mos. • Musų mokykla yra žmonių mokykla, 
kur demokratija yra netik agituojama, bet 
ir praktikuojama.

Musų lietuviai studentai yra susibūrę 
draugijon, kuri įvykdė klesas lietuviškos 
gramatikos ir literatūros.

Ateikit į mokyklos ofisą pasikalbėti as
meniškai su musų vedėju, kuris yra pageU 
bėjęs šimtams tokiems kaip patįs. Jis ir 
jums pagelbės. Mes ismoKy^im angliškos 
kalbos į kaip galima trumpiausi laiką. Mu
sų “high school” skyriuje galėsite išeiti vi
są kursą į dvyliką mėnesių. Tai nėra ban
dymas. Tą mes darėme per paskutinius de
šimtį metų, ir musų rtiokinių randasi netoli 
visose vidurinių vakarų kolegijose ir uni
versitetuose.

Šiuose progreso laikuose mokslas yra 
būtinas reikalas. Žmogus be mokslo yra, 
taip sakant, neregis. Ateikit pas mus, mes 
išmokinsim jus skaitymo ir rašto. Mes pa
rodysim jumtf gamtos tiesas musų mokslo 
klesose. Mes privesim jus prie poezijos ir 
raštų musų literatūros klesose. Musų mo
kytojai bus jūsų draugais. Mes parody
sim kaip tapti vedėju ir nelikti pasekėju 
per Visą savo gyvenimą. _ Mes padarysim 
galiniu jums turėti geresnį supratimą apie 
svarbius šios dienos įvykius ir įvykius isto
rijoj.

Hofmano mokykla klabina jūsų duris. 
Atidarykit jas. Pastokit mokytais i? pa
kilkit.
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Viešas susirinkimas.

1

NAUJIENOS, Chicago, III. «*—..-iAUUJLiJ'i"^gŠgBBg—1 ” iiiniiiiiiM
Trumpą valandėlę' svetainėje 

vieši grabine tyla... Visi žiuri ir 
itebesi, tarytum negalėdami su
prasti, kas čia pasidaro su musų 
kunigu. Pinn iaus kalbėjęs už 
nudarą ir vienybę, o dabar ve 
- jis smarkia susirinkusius ir 
eikalauja, kad jie, teisingai ap- 
ašytus laikraščiuose nuotikius 
labar atšauktų, pasakytų, kad 
en buvo lik šmeižtai, ir tuo už- 
lengtų visuomenės akyse jo at- 
•a gare i visk urną. Žmonės pra- 
leda nerimauti ir nekuriu nori 
’ple’sti svetainę. Pirmininkas 
int vietos pastebi, kad kunigas 
uidaise norėjo suardyti moterų 
urenglą teatrą “Macliokals”. 
’usiprašo balso ir kiti. Pagaliosi 
cunigas, susirinkusiųjų susar- 
nalylas, prisipažino, kad jo el- 
pmasi buvo netaktingas. Bet tai 
padaręs savo netaktingunni vis 
teito neatšaukė.

Keista! Nesuskaitytais atve
jis iš sakyklos ir šiaip viešose 
u eigose kunigas niekino sau 
tepatinkamus asmenis bei or- 
janizacij&s ir tuo sėjęs nesnn-

AUSYKITl
D r. A. R. BSumenthal

.a

>

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. kamp. 47 St. 
Yards 4317

UVIARugpiučio 19 d. miesto salėje 
buvo sušauktas vietos lietuvių 
susirinkimas, kad pasitarus dėl 
surengimo rakalbos Dr. J. šl u- 
pui —- Rugpiučio 22 d. ir Lie
tuvos atstovui j). Vileišiui — 
rugpiučio 21 d. J susirinkimą 
atvyko įvairių pažv.ilgų žmo
nės, jų tarpe ir vietos R.,K. baž
nyčios klebonas.

Apleisdamas menkos vertės 
dalykus paminėsiu tiktai svar
besniuosius bei savo įspūdžius 
iš to susirinkimo.

Tą aštrią kovą, kuri eina tarp 
(pažangiųjų ir atžagareivių, šia
me susirinkime norėta prašalin
ti ir tuo sutaikyti progresų su 

i regresu, apšvietę su nežine, tei 
Isybę su melu. Ir visa tai neva 
dėlto, kad veikus visiems išvie- 
no “ dėl Lietuvos labo”. Kal
bos, kurių pasakyta iš vienos ir 
kitos pusės, reiškė sutikimą ir 
norą veikti visiems kartu — už-I V t
mirštant praeitį. Pagalios visi, 
rodos, sutinka ir stipriai ploja 
rankomis. Ant daugelio veidų 
matosi šypsą ir pasitenkinimas. 
Bet visa tai neilgam. Nespėjo 
prabėgti kelios minutės laiko, 
kaip kunigas atsistojęs pradeda 
smerkti publiką, baigdamas sa
vo tiradą sekamais žodžiais: 
“Jus mane apšmeižėt, pažemi
no t per “Naujienas“. Aš noriu, 
kad jus atšauktumėt viską, kas

k buvo rašyta apie mane “Nau
jienose” ir pripažintume t mane 

.teisingu, nekaltu” ir 1.1. Tai pa

he Russian Amerikan Bureauf
Išsiunčia didelį burį lietuvių pasažierių j Hamburgą, Liepoją ir Revelį.

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

Telephone
Bouievard 6437

Patarnavimas
Kada jus deposituo- s 

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

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

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

r

The
i SAVENGS BANK

4162 So. Halsted St 
Chicago

Cukrus! Cukrus! naujo išradimo po 6c svaras, šeimyninkės Tėmykit! 
Jums nėra reikalo mokėti augs- 
tą kainą už cukrų. Musų nau
jo išradimo skystas cukrus už- 
vardytas GI ory Sugron yra taip 
saldus, kad užtenka vieno la
šo užsaldinimui kavos arba ar- 

'batos puoduko — vienas šauk
štukas šio cukraus užima vietą 
vieno 'svaro reguliario cukraus. 

! Glory Sugron yra geras taipgi 
ir kepimams, prezefvams ir tt. Daktarai pripažino musų cukrų daug 
geresniu produktu už granaluo'ą cukrų, nes jis nėi-ugsta pilve ir yra 
lengvai grumuliuojamas. Yra Tai čystas ir Sveikas Produktas. Scr- 
gėkit musų pirklybos ženldą — jurų mergą. Viena musų produkto 
bonka turi savyje 16 svarų reguliario cukraus saldumo; kaina tik 
$1.00 už bonką ir 15c. cxtra už pasiuntimą. Pareikalaukit vienos Ran
kos pabandymui šiandie ir persitikrinki!, taip kaip tūkstančiai musų 
kostumerių jau padarė. PėrgalSkit brangumą gyvenimo.

Krautuvninkai ir Agentai reikalaukit paaiškinimų.
1217 N. Paulinh St., Empire Laboratory Co., Dept., 37, Chicago, III.

jar turi drąsos reikalauti, kad 
,'isuomenė pripažintų jį esant 
lekaltu! Laikas jau Westil- 
e'ės progresiviškąjai visnJmc- 
iei suprasti, kad veikti kartu su 
uo ir jo sekėjais yra negalimas 
taikias. IVeikia pertraukti su 

' ris ryšius kartą ant visados, 
les jie nėr amžius trukdė žmo- 
lijos pirmineigą ir gerovės, ir 
šiandien jie maža atsimainė. Jų 
ikslas — tarnauti tamsybei.

Kviečia vyčius padainuoti 
“bedieviui” šliupui.

Nutarus surengti prakalbas 
>r. J. Šliupui, keletas iš susi- 
inkitsiųjų atsikreipė į vyčius 
įrašydami, kad jie ateitų padai- 
uioti Šliupo prakalbų pertrau
koje. Vyčiai, suprantamas da- 
ykas, kvietimo nepriėmė. Gai
li, kad tie kviesliai neboja lais
vų* žmonių vardą... Juk tik 
įčiu jų pačiu nerangumui sij^i- 
kurusis Westville’ėje dailiečių 
■boras vedamas O. Moreikutės. 
negalėjo pasilaikyti, nes tie 
kviesliai į choro lavinimus įna
šai tesilankydavo, vasarą 
jiems būdavo per karšta, o žie
mą — šalta... Netikipatįs nesi- 
npkindavo, bet ir norintiems 
mokinties trukdydavo.

Laikas, rodos, butų surimtė
ti ir užsiimti kuo nors naudin
gesnių. — P. Mauras.

SPECIALIS BIURO AGENTAS važiuos kartu prie laivo ir ypatiškai 
patarnaus jiems prie taksy, bagažų ir pasportų.

$ Yra Tai Didelis ir Greitas Laivas
Jeigu norite patogumo ir saugumo, ateikit į biurą tuojaus ir užsisakykit

vietą kartu.
Biuras gabenu keliauninkus iš Lietuvos ir prirengia visus reikalngus do- 

kumentus gavimui leidimų nuo Amerikos Konsulio įvažiavimui i Jungtines 
Valstijas.

. BUREAU yra atdaras šiokiomis dienomis iki 7 valandai vakaro. Nedė
liomis iki 1 valandai po piet.

RUSSIAN - AMERICAN RUREAU
Didy.sis Ofisas: šaka:

160 North Wells Street, 706 Roosevelt Road,
Chicago, IR. 1 , ( Chicago, III.

ū
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S^r^APUDSNE
Pamėgink tai

H M Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

f

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

• Darbininko Draugas’ L/c«I LFIIllllIKU LJIclUgžib į «wm g ■ K

PAIN-EXPELLER!Pimgai 18

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgąp 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 jki 8 vhl. vakarais.

' Dienomis: Canal 
3110 arba 357 

Naktimis Drexel 
95Q - Drover 4136

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

......  > ............ ■ — ...i.

Telephonai:

Vaizbažcnklis užreg. S. V> Pat. Ofise.

“Naujas Pasaulis”
Elektro technikos ir chemijos mokslo mėnesinis 

laikraštis su apsivedimy skyriumi. Kaina metanas 
$1.00. Atskiri prabos num. 10c. Su visais reika
lais kreipkitės,

“NAUJAS PASAULIS“, \
1600 E. 26th St., į Cleveland, Ohio.

VYRAI! VYRAI! VISI!
Ant atidarymo saliuno.

Draugai ir draugės kviečiame visus be skirtu
mo atsilankyti į iškilmę, saliuno atidarymo, kuris 
bus pėtnyčioj, rugpiučio 27 d., 1920.

Atidaro saliuną
VVillimas Gražinskis ir Jonas Bakus, 

Bus muzika ir šokiai po numeriu 
1634 So. Paulina St.

Phone Bouievard 9247

ENGLANDER
COUCM-BED

Sold everyn hctv by fumiture dealers 
and deparfrnenf stovea

ęittp ano rb»t-

Rasiuos ir Turkiškos Venos
12th STREET
TeL Kedzie 3902. 

į 3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loult Avė.

CHICAGO, ILL.

ENGLANDLU SI’RING BED CO. 
NewYurk -Brooklyn - Chicago

DEL MANO RAPORTO SLA. 
9to APSKR. SUVAŽIAVIMUI

Naujienų laidoj rugpiučio 17 
d. Delegatas, rašydamas apie 
SLA. 9to Apskričio suvažiavi
mų, kritikuoja mane, kad aš ne 
Airėjęs prirengto savo raporto 
apie SLA. Seimą, kurin aš bu
vau pasiustas kaipo delegatas: 
vietoj davus/ savo raportą, aš 
skaitęs iš Naujienų tai kas bu
vo d. Bakano rašyta.

Man rodosi, kad tam Delega
tui ir kitiems delegatams buvo 
suteiktais gana aiškus paaiškini 
mas (Iri to, būtent, kad aš pir
mas dienas, tai yra, kai tapau 
išrinktas įstatų komisijom kal
iu su kitais komisijos nariais 
dirbome per porą dienų Seimo 
atskirame kambaryj, todėl ne
galėjau visko pasekti Seimo 
sesijose; bet visgi aš gurėjau iŠ 
įkopijavęs kitų delegatų visus 

nutarimus, kurie buvo svarbus, 
o ir tą patį kas buvo Naujieno
se delegato d. Bakano pranešta.

Ir aš tą viską delegatams pa
aiškinau, kad lai yra teisingiau 
skis raportas ir man, pokalci- 
n.ai skaitant, galima bus geriau 
paminti, kas sv&rbesnįp buvo 
nuveikta arba kas mažu ir 
reporteriaus buvo pratiesta) ar 
ba nepatemita, ypač paskutinio 
se dviejose sesijose, kurios bu
vo triukšmingiausios. Ir man 
tai paiškinus, visi delegatai su
tiko vienbalsiai, kad raportas 
aip išduodamas, kaip kąd bu

vo pradėta. Taipgi ir mano kri
tikas balsavo už tai.

Tolinus Delegatas rašo, kad 
aš labai linksmai išsireiškęs, 

• tad kitas seimas bus Dilroite* I 
ir kad živalkairskas pasakęs, 
kad “jap dabar, draugai*, mes|

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčniyk Ikaro (Anchor) Vaizhaženklį.

Lietuvys Kontraktorius
Statom naujus^ namus ir senus patai

som pagal savininko norą.
Dirbam ant Kontrakto arba nuo 

dienų.
Galit matyti vakarais arba 

per laišką. \

ANTANAS BIELIŪNAS 
3211 Lime Street, 

Chicago, III.

’ez. 1139 Independence ^Ivd. Chicago
Telephone Van Buren 294

□R. A. A. ROTH
TUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

T>

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki

! 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
I 3325 So. Halsted SL Chicago.' .5

— I II I I I »—II H ■—■ II I .. ...................

I

>I,A. nevaldysime”, gana ,kad 
nes va įdėm iki šiolei”. Tai tik- 
a tiesa, nei živatkauskas

kiti atstovai neužginčis. Ir tas 
dškiai parodo, kas, sulig d. Ži- 
/atkausko išdariniu, valdė iki

nei

Jurgis Bulota.

L.D.L.D. Reikalai
LDLD. kuopti domai.

Iškaus-
Sekreto- M 

jo vie*- 
paskirtas ir apsiėmė

nii iš laikino Centro 
iaus pareigų pildymo, 
on tapo

i l inkimai draugas J. A. Va- 
eika, 372 Wasbinglon St., Cam- 
iridge, Mass.

Todėl LDLD. kuopos visais 
eikliais malonėlliit dabar 

kreiptis į draugą J. A. Valeiką 
viršui nurodytu jo adresu.
L M.

131

Endžiuiius, Sent. Pirm.
K. Liutkus, Iždininkas, 

Gnand S t.,
Brooklyn, N. Y.

Rockfoith JL

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

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

< SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir Vyriškų. 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

UsluYon Dr. W. tal(i6wicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 

i paralyžių ir kitas visokias vidurių li- 
! gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
1 patarnauju kuoteisingiausia. Visas li-

Pinigus iš Rockfordol
Jetuvon galima tiesiai j gas gydau gamtiškais budais, 

siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

DR. S. B1EUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisą si 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos i 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandoa nuo 10 iki 12 diena

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, 111.

Phone: Humboldt 5849

r

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 Vyto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

Tel. Canal 2552.

J

į pATRIJOTKMAS 
t ■ Pačėdumap turi bnt 

pasargos žodis
| 10WA STATE
1 SAVINGS BANK
| Kapitala^’TerviršiK*
J $120,000.00.
| S. E. Cor. FourtK ano 

Jackson Sts.
J SIOUX CITY, JA.

Telefonas Pylimas 856 
DR, P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
108111 S. Michigan A v., Rosianti 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

w
Telefonas—Bouievard 9199
R. C. KASPUTIS

—Dentistaa—
S. Halsted St., Chicago, III.

2 A. M. 1—5, 7—8 P. M

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

DENTISTA?
Męs savo darbą gvarantaojame 

Kalbame visas EuropiŠkas kalbas 
3804 S. Kedzie Avė. Chicago, III. 

Arti 88-th Street

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Teisinga (Irahiižiij kaina
Kainos kurios tinku bile vieno ki

šenini. Gvurantuojame, kad sutaupy. 
sime jums nuo 10 nuoš. iki 50 nuoš 
kiekviename pirkime. Kai kuri© daly
kai pigesni negu olselio kaina. Vyrų 
ir jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant 
orderio užsakyti siutai ir overkotai; 
su diržais, eu liemeniu, formaliai pii- 
tinkami, ir konservatyvio .styliavs 
$32.50 iki $60.00. •

Pamatykite'mūrų specialius siutus 
ir ovevkotus po 815, $17.50, $20.00 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siutai 
po $45 ir $65. Mėlyno serge siutą’ 
nuo $35 iki $60. Vaikinų ii; vaikų siu 
tai ir overkotai $6.50 ir daugiau. Vyrų 
kelinės $4 ir daugiau Mėlyno serrf 
kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

Telephone Yards 5032

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

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

SaHBEHEI&naBaBaBHHHBF 
m Tel. Bouievard 2160 J

Dr. A. J. KARALIUS S 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto £ 

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

Chicago, III.
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DR. YUšKA
1900 S. Halsted St

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

Tel. Prospect 3466

8

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Ned«l. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43-rd Street

> Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263

Tel. Pullman 342 ir 3180.
DR. L* E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas* ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

*•
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Subscriptlon Ra tęs:
$8.W per year in Canada.
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Entered aa Second Gasi Matter 
March 17th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, Iii., nndar the act of

Naujienos eina kasdien, liskirlant 
nedildienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 8. Halrted St., Chieago, 
UI. — Telefonas: Canal IMK.

Utaisakomoji Kainai
Chicagoje — paitn:

Metams ___ - į -
Pusei metų , . -------
Trims mėnesiams ..... ■ —. — 
Dviem mėnesiams.......... .
Vienam mėnesiui 1.00

Savaitei
Mėnesiui

$7.00 
4.00 

. 2.00

.1.50 
- .75

Metama - - - —
Pusei metų ------------ ......
Trims mėnesiams ......... ........
Dviem mėnesiams .......... ........
Vienam mėnesiui  ....... ——

Uetuvon ir kitur užsieninėm!
^Atpiginta)

Metama ... ______
Ihisei metų_________ ___—
Trims mėnesiams-------------

L___
Orderiu, kartu su užsakymu.
■.................—. jl__ !'rr

True translation<filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikų 
klaida.

18.00

_______________________ 2J5
Pinigus reikia siųst peite Money

4.50

pn-

Rusijos bolševikai padavė 
lenkams taikos sąlygas, su
sidedančias iš penkiolikos 
punktų. Tarpe tų punktų 
kaikurie yra labai abejoti
nos vertės.

Viename punkte, pavyz
džiui, reikalaujama, kad Len 
kijos valdžia atimtų žemes 
iš dvarininkų ir atiduotų be
turčiams, o pirmoje eilėje 
šeimynoms karėivių, kritu
sių arba sužeistų karėje. Ki
tame punkte reikalaujama, 
kad Lenkijos valdžia aprū
pintų ginklais darbininkų 
miliciją iš 200,000 vyrų.

Reikalaut, kad Lenkija 
apdovanotų žeme savo karei 
vių šeimynas, reiškia
pažint, kad tie kareiviai y- 
ra verti nepaprasto atlygi
nimo už savo \pasitarnavi- 
mą kraštui. O khk^yra tas 
jų pasitarnavimas? Jie gi
na Lenkiją nuo Rusijos bol
ševikų ! Taigi bolševikai 
patys pripažįsta, kad lenkų 
kareiviai, kurie šaudo į juos, 
atlieka labai pagirtiną dar
bą. Na, ar ne ant juoko jie 
tuo stato patys save?

Bet • augščiau minėtieji 
bolševikų reikalavimai prie
štarauja tai pamatinei jų 
taikos sąlygai, kurioje jie 
sako, kad jie pripažįsta Len 
kijai pilną nepriklausomy
bę ir teisę pačiai spręsti sa
vo vidujinius/reikalus. Že
mės klausimas ir milicijos 
apginklavimas yra, be abe
jonės, vidujiniai krašto rei
kalai, ir Rusijos bolševikai 
neprivalėtų kišties į ^uos, 
jeigu jie ištiesų pripažįsta 
Lenkijai pilną teisę ^pačiai 
savo reikalus tvarkyti.

Tie reikalavimai žymiai 
susilpnino bolševikų pozici
ją taikos derybose su len
kais? Jie davė progos len
kams pasakyti, kad bolševi
kams rupi ne taika, o tiktai 
Lenkijos pažeminimas ir 
įsteigimas Lenkijoje bolše
vikiškos diktatūros. Talki-

daujama priekabė atvirai į- 
sikišti į taikos derybas ir 
paremti lenkų pusę.

Dabar telegrafas praneša, 
kad, anglams užprotestavus 
prieš bolševikų sąlygas, pas
tarieji jau sutiko atšaukti 

tą reikalavimą, kad Lenkija 
duotų ginklus darbininkų 
milicijai. Nevertėjo tad ir 
statyti jį, jeigu galima be jo 
apsieiti!

Didelė bolševikų nelaimė 
yra ta, kad jie perdaug pa
prato prie militaristinio pro 
tavidio. Jie nori visko at- » 
siekti gnklų jiega. Jie kėL 
sinasi todėl ginklais išvaduo 
ti ir Lenkijos liaudį. Tuo- 
gi tarpu toks jų kėsinimąsi 
tiktai da labiaus apsunkina 
tos liaudies pądėtį: jisai iš-\ 
šaukia ginkluotą diktatūrą 
Lenkijoje.

Lenkijos darbininkų pasi- 
liuosavimas turi būt jų pa
čių darbas — o ne rusų dur
tuvo.

Rytoj tilps “Naujienose” 
labai svarbus laiškas apie 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
tik-ką gautas nuo musų nuo 
falinio korespondento iš 
Kauno.

Į Apžvalga
.■ .o* <k. _ . . ..

I. W. W. ir SOCIALIZMAS.

lt h*

Keletas mėnesių atgal vienas 
musų skaitytojas prisiuntė re
dakcijai nedidelę brošiūrėlę su 
an[gaiviu “Ar I. W. W. prieš 
Socializmą kovoja? Ne.” Ir pra
šė pakritkuot ją. Kitais darbais 
sutrukdytas, redaktorius tuo
met atfilėjo tą brošiūrėlę į šalį. 
Paskutiniu laiku tečiaus “aidob- 
listų” tarpe prasidėjo rimtesnes 
diskusijos apie tuos pagrindi
nius k lu u si mus, kuriuose,' jų imj- 
zicija skiriasi nuo socialistų po
zicijos, todėl bus pavartų dabar 
perkratyti nuomones, išreikš
tas augščiaus minėtoje knyge

Jos turinys susideda iš straips 
nio, įlipusio pirmu kartu, ka
rės pradžioje, lenkų pnamonic- 
čių organe, “Solidarnosc”. Lie
tuvis vertėjas tur-but Laukis), 
kuris tą straipsnį paskui priren
gė lietuvių pramoniečių organui 
“Darbininkų Balsui”, sako, kad 
straipsnis taip palikęs lenkų or
gano skaitytojams, jogei redak
cija buvusi priversta išspausdin
ti jį tame pačiame laikraštyje 
antru kartu. Peržvelgę jį t</ 
čiaus, mes neradome jame nie
ko taip ypatingo, kad butų giali-

Tas straipsnis yra silpnas vi
sais atžvilgiais; d lietuvis vertė
jas da jį -sudarkė, išversdamas’ 
jį į tokį žargoną, kad vietomis 
sunku net suprasti, apie ką eina 
kalba. Bet lietuvių pramonie
čių literatūra apskritai yra 
bai neturtinga, ir lodei daugelis 
jų gal nė nejurėjo progos iš ge
resnių šiltinių susipažinti! su 
klausimu santikių tarpę “aidob- 
lizmo” ir socializmo.

Autorius straipsnio, tilpusdo 
toje brošiūrėlėje, sakosi esąs 
mokslinio socializmo, t. y. mark 
sizmo, šalininkas. ^Ir jisai tvir
tinu, kad pagrindiniai socializ
mo mokslo principai esą tie pa
tys, ką ir “aidobliz$u>”. Vienok 
jisai pripažįsta tą faktą, kad

Ir jisai tvir-

na kova. Kame-gi los kovos 
priežastis? Autorius stengiasi 
pri parodyti, kad kalti čionai esą 
socialistai: jie, girdi, kovoja 
prieš pramoniečius dėlto, kad 
jie patys nesilaiko socializmo 
principų.

žodžiu, tas autorius mėgina į- 
tikinti skaitytojus, kad “aidob- 
listai” esą tikri socialistai, o ®o-\ 
cialįstai esą netikri socialistai— 
todėl jie ir negali sulikti tarp

t

savęs. Panašiai šiandie elgiasi 
ir komunistai, atakuodami so
cialistus. Kritikuoti šitokią 
kūdikišką pasakaitę, neapsimo
ka; ją sumuša vienas tas faktas, 
kad jo® autoriai nenori net va
dintas socialistais.

Paminėsime čionai keletą prie 
kaišty, kuriaiis toje brošhiržleje 
nieginanUa prirodyti socialistų 
“netikrumą”. Vienas priekaiš
tas yra toks: kaMą Chicagoje, 
girdi, anarchiste Ema Goldman 
laikė, paskaitą; po paskaitos bu 
vo diskusijos, ir štai vienas so
cialistų partijos narys, paėmęs 
balsą, tarp kitko pasakė: “Kas 
tai yra darbininkų Tarptautinė, 
aš to nesuprantu?” Brošiūrėlės 
ąutorių® dcler to pastebi:

“Pagalvokite tik: keturiom 
liktuose dvidešimto šimtme
čio metuose Amerikos Socia
listų Part. narys nesigėdija 
viešai nuo estrados pasakyti: 
‘Aš nežinau ką Tarptautinė 
reiškia.’ Tai yra didesnis ste
buklas, negu kad caras ar kai 
zeris lenkams užgrobtą-žemę 
atiduotų! Ve, partiniai drau
gai, jus propagandos, jūsų 
švietįmo darbo vaisius.”
Kad Socialistų Partijoje buvo 

(ir tebėra) narių, kurie nesu- 
iranta Internacionalo prasmės, 
ai tiesa; bet ar tai rodo parti
es blogumą? Ar partija nesi

stengia apšviesti savo narius? 
Ar “aidoblistai” gali užtikirinti, 
<ad jų nariai yna apšviestesni už 
socialistus? J

Toliau tas rašytojas sako:
Į

“Nėra ko stebėties, jei Eu
ropos socialistai Vieni kilus 
žudo, nes argi Kautsky nesa
ko, kad dabartinė karė buvo 
reikalinga?”

Rašytojas užmirkta, kad ka
rės žudyneje dalyvavo ir Euro
pos “aidoblistai” taip pat. Fran
cuos ‘a‘idoblistai” (kurie tenai 
vadinasi ‘sindikalistais” ir nuo 
kurių Amerikos pramoniečiai 
pasiskolino visas savo idėjas) 
Savo patriotingumu pralenkė 
net socialistus.

O kas dėl Kautskio, tai bro
šiūrėlės autorius niekus pliauš
kia. Kautskrwiiekuomet nesa
kė, kad ši pasaulio karė buvusi1 
reikalinga; priešingai, jisai ko
vojo prieš tą karę, kiek tiktai 
pajėgdamas.

las, kurį skelbė Marksas. Vie
nas pamatinių principų išreikš
tų “Koniuni’stų Manifeste” yra 
tais, k;ųį kiekviena klesą kova 
yra politinė koya.. Kas atmeta 
politiką, tas nesupranta klesų 
kovos. Tokie gaivalai pirinam- 
jame Internacionale ėjo prieš 
Marksą, ir Internacionalas buvo 
l>rivci-stas ištiiesti juos liitilc.

• Pasak brošiūros autoriau, so-. 
cializmo mokslo branduolys su
sideda iš sekančių dėsnių:

“Darbininkai i r tik darbi
ninkai sutveria tdrtą;

“Darbininkui priklauso vi
sas jo darbo vaisius;

“Darbininkų luomas turi 
prašalinti iš draugijos kapita
listus kaipo luomą; ir

“Darbininkai patys tiktai 
gali išliuosuoti save iš samdo 
mosios nelaisvės”?

Iš paduotųjų čionai. dėsnių 
tiktai paskutiniu du yra teisin
gi (autorius tečiaus klysta, sa-> 
kydamas, kad darbininkai ir ka
pitalistai esą “luomai”; jie yra 
ne luomai, o “klesos”. Bet šita 
klaida gal priklauso lietuviui 
vertėjui, o ne pačiam autoriui).

O pirmuoju du dėsniu visai ne 
sutinka su socializmo mokslu.

Pasakyme, ktul darbininkas 
sutveria visą turtą, yra neteisin-

niausią būdavo — tautinis nesi- 
kentimas.

davinys nesėkmingų dery

Du pasauliu.
• •

Modernioji šių dienų visuo
menė skiriasi nuo visų kitų, pi r 
ina jos buvusių, <visuomenių 
tuo, kad ji yra prekių gaminto
ja. Vyriausias, ko jinai siekias!

savo darbininku — tuo “laisvu 
žmogumi”.

Tokia yra modernioji kapita
listinė visuomenė. Toks yra tos 
visuomenes 
tas — tasai 
savininkas.

viešpats kapitelis- 
moderniųjų vergų

skaitome:
-f* ♦

“Kovojo prieš socializmą 
Briand/Millerand, Viviani ir 
kili, kurie užėmė vietas kariš
kose valdžiose”.
Tas autorius, reiškia, ir Bri- 

and’ą, Millorand’ą ir Viviani pri 
skaito prie socialistų! Ar ne

Iš šitokių ir panašių nesąmo
nių susideda visi tos brošiūrėlės 
priekaištai sopialistams. Jie pa 
rodo visai ne tą, ką norėjo pa
rodyt brošiūrėlės autorius; ne 
socialistų blogumas iš jų matyt, 
o tiktai to autoriaus neišmany
mas. Vienok jo išvadžiojimai 
taip patikę lenkų pramoniečių 
organo skaitytojams, kad redak 
cija turėjusi antru kartu per
spausdinti jo straipsnį tame pa
čiame laikraštyje. Ištiesų, “ai
doblistai” turi pamato girties 

•savo narių “apšvietimu”!
Dabar pažvelgsime į tą “so

cializmo mokslą”, kurį “aidob
listų “rašytojas sakosi priėmęs 
nuo Markso ir ginąs nuo ‘blo
gųjų” socialistų. .Vienoje vie
toje jisai sako:

“Nejaugi kovojame prieš 
socializmą, sakydami, kad po 
litika veda prie darbininkų 
bankrutumo?”
Kitur jisai rašo taip:

Kovoja i^-ieš socializmą vi
si tie, kurie balsuojamąją ur
ną laiko priemone išliuoęavi- 
•iMiii darbininkų luomo. Eu
ropinė kare yra geriausiu da- 
rodymu to, kad balsuojamoji 
urna yra prapultimi, kur

so ir žemė, ir mineralai bei me
talai, kurie randasi žemės gi
lumoje! ir miškai, ir vandens. 
Šitų turtų darbininkas netveria.

Brošiūros autorius, matoma, 
šį-tą girdėjo apie Marksd ekono 
minę teorija, bet nesuprato jos 
ir nupasakojo' nesąmonę. Murk
to “Kapitale” eina kalba ne apie 
“turtą”, o tiktai tam tikrą tur
to dhlį, būtent, apie vertes, t. y. 
pagamintąjį turtą (kurio dalis 
tenka darbininkui, kaipo alga, 
kita dalis tenka kapitalistui, kai- 
ko pelnas, ir 1.1.). Vertes, tai iš
tiesų, tveria darbas ir liktai dar
bam

Bet darbas tai nėra tas pat, 
kas darbininkas. Plikomis ran
komis darbininkai nepagamins 
to, ką jisai pagamina pagelba 
mašinos. Reiškia, mašina irgi 
dalyvauja vertes gaminime, bet 
ji yra sutaupytas darbas, o ne 
darbininkas. .

Todėl yra netiesa, taip pat, 
kad visas darbo vaisius priklau
so darbininkui. Dalis vaisiaus tu 
ri priklausot tam, kam prklau- 
so darbo įrankiai (sutaupytasai 
darbas), kurie yra vartojami to 
vaisiaus gaminime. Darbo įran 
kiai, socialistų supratimu, turė
tų priklausyti visuomenei; ka
da visuonyne paims juos į savo 
rankas, tai bus įvykinta ta tvar
ka, kurią mes vadiname socia
lizmu. Ir sacializmo tvarkoje 
darbo vaisiai bus dalinami tar
pe darbininkų, kurie dalyvauja 
tiesioginiu bildu jų pagamina
me, ir tarpe visuomenės — o*ne 
bus atiduodami vien tik darbi
ninkams.

Tai tokia yra Markso teorija, 
išdėstyta “Kapitale”. Aišku, 
kad tas “aidoblistų” rašytojas 
neturi apie ją mažiausios nuo
vokos. O betgi jisai drįsta pri
kaišiot socialistams, kad jie 

nepažįsta socializmo abėcėlės ir 
nesą skaitę Markso “Kapitalo”. 
Žmogaus drąsa!

ITALIJA.
Nauja įmonė kovai su samdyto

jais.
[Federuotoji Presai.

New York. —1 čia gotomis ži
niomis, kurių išspausdino vie
tos laikraštis Times, apie pusė 
iniliono Italijos darbininkų pri- 

klaii^iiičių metalo darbininkų 
federacijai, stvėrėsi nujos įmo
nės kovai su savo samdytojais. 
Tai
bų, kurių federacijos įgaMott 
niai 
cija. Naujoji metalo darbinin
kų įmonė esanti tokia: darbiniu 
kai streiko neskelbia, bet vietoj 
jo atsisako dirbti, jeigu by kas 
mašinoj nėra taip, kaip kad tu
rėtų būti. Sakysime, prie vie
nos kurios mašinos yra nesau
gai dirbti. Tuoj sustabdoma 
darbas ir laukiama kol mašinų 
bus įerngta taip, kad prie josios 
dirbti butų saugu ir 1.1.

Samdytojams visai lai daro di, 
deliausių nuostolių, o darbinin
kų unijos kasa ncišieikvojama 

kas atsitiktų paskelbus strei
ką. Tas pat daroma it* tokiame 
atsitikime, jeigu samdytojai už
simano atstatyti patyrusius dar
bininkus ir jų vieton pristato ne 
patyrusius. Darbas sustoja ir 
laukiama, kol prie mašinos bus 
pristatyta patyręs darbininkas.

vedė su samdytojų asocia

visuomenes viešpats-kapitalas 
'viHiii kitaip negu lcu<l <‘lp. 

davusi jo pirm lakūnai — kad ir 
vargų savininkai. Jeigu vergų 
savininkas ir naudodavo savo 
vergus, mindavo jų triūsu, vis 
dėlto jisai žiūrėdavo ir to, kad 
jo vergas Indų sotus Vergas 
buvo jo savastis. Netekti jo 
reikšdavo netekti savo savasties. 
Jisai, vadinasi, turėdavo žiūrėti, 
kad jo vergas butų aprūpintas, 
kad jam visa to, kas reikalinga 
išlaikymui gyvybės ir 1.1.

šiandie dalykai, $lovi kitaip. 
Moderniosios visuomenės vieš
pats vergų nebeturi. Ir jie, tie
są sakant, jam nereikalingi. Rū
pinies savo vergais — jų mais
tu, aprengimu bei pastoge—jis 
neturi mažiausio reikalo. Jisai 
rūpinasi kuo nors svarbesniu, 
būtent: savo - pelnais. Pelnas 
tai yra kapitalo alfa ir omega

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

ČEKOSLOVAKIJA.
Pastangos suvienyti darbininkų 

judėjimą.
[Federuotoji Presai.

Praga. — Daroma pastangų 
suvienyti1 čeko-Slovakijos darbi 
niūkų judėjimų —- pašalinant iš

JUNGTINES VALSTIJOS. 
Rubliu vi ai už socializmų. 

[Federuotoji Presai.
New York. — Amalgamated 

Clothing Workers unijos jung
tinė (New Yorko) taryba krei
pėsi į visas vietos unijas kvie
čiant jas prisidėti prie stiprini
mo socialistinio judėjimo Har
leme — New Yorko priemies
ty __ aukojant ar renkant au
kas tinkamam įrengimui d. Mor 
ris Hilląuito lieadquarter*io, iš 
kur bus vedama sekamoji rin-

■ e—
Tęsia “vakacijas”.
[F*d«r«otoji Preaa]. .

New York.—Trįs tuksiančiai 
geležinkeliečių, kurie atsimetę 
nuo senųjų brolijos ir susibūrė 
į taip vadinamą Eastcrn Rail- 
roadmen’s asociaciją, kaip vie
nu balsu nutarė tęsti savo “vaka 
cijas” iki balandžio 1 d., 1921 
m. Tai reiškia, kad geležinkdie 
čiai nutarė tęsti streiką, kurį 
jie tulais išrokavimais — va
dina viakacijomis. Streikas pra 
sidėjo praeitą balandžio mėnesį. 
Kol kas samdytojai •— atžaga- 
rcivingųjų brolijų viršininkų 
padedami darbininkų reikalavi
mų neišpildo.
—.---- ;-------------- ------- —\

Skaitytoji) Balsai
. -. ?.----- - *

[Uit išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

TAI DA GUDRYBE!

Brooklyno “komunistų” orga
nas Laisvė rašo: “Daugelis žmo
nių klausia, kodelgi Lenkijos ko 
munistai nenuverčia ^ilsudskio 
valdžios?”

Į šitą “daugelio žmonių” klau
simą Laisve atsaką sekamai: 
“Jau daug kartų buvo mėginta 
'tai padaryti. Jau pereitais me
tais buvo mėginimų sukilti, te
čiaus tie mėginimai buvo nepa- 
sekmingi... Rašant šiuos žod
žius, Varšavoj įvesta apgulos sto 
vis. Bet nežiūrint to, bolševikai 
vėl mėgino sukilti. Bet Vai'ša- 
vos karinis komendantas susekė 
suokalbį ir sušaudė daugelį žmo 
nių. Štai kodėl komunistams taip 
sunku nuversti Pilsudskio vald-

įvjko vokiečių socialdemokratų 
kontroliuojamųjų profesinių są 
jungų suvažiavimas ^Teplitze. 
Kaip vienu balsu priimta rezo
liucija, reikalaujanti sukurti spe 
cialę komisiją, kurion butų at
stovaujama ir čekų ir vokiečių 
profesinės sąjungos. Komisija 
turėtų patiekti plentą galutinam 
suvienijiihui tų dviejų judėji
mų, kitaip — pašalinimui tų 
kliūčių, kurios iki šiol trukdy-

Taigi brošiiuros autorius at
randa, kad socialįzmd^ mokslas 
liepiąs atmesti balsavimą ir net 
politiką apskritai. Visi tečiaus davo sėkmingam profesinių su
žino, kad tai yra ne t^s moks- jungų darbui. O tos kliūtį® daž

Sakykite, tai bent razumėlis! 
Todėl, kad Varšavos komendan
tas šaudo komunistus, tai pasta
rieji negali nuverst Pilsudskio 
valdžią. Na, o jeigu jisai ne
šaudytų, ar tuomet Pilsudskio 
valdžia butų nuversta? žinoma 
— atsakys Laisvė. Bet dabar 
tas lVaršavos komendantas....

Tokios gudrybės, tur būt, ne
sugalvotų nė pats gabiausias ka
pucinas. Laisvei todėl reikia 
duoti kredito.

— Patauška,

jeigu jo dirbtuve pagamins tik 
tidk, kiek reikalinga jo paties ir 
jo darbininkų reikalavimams pa 
tenkinti, tai jisai nebus kapita
las ir tokia' visuomenes tvarka 
nesiskaitys kapitalistinė tvarka.

Tatai reikštų visa, tik ne tai, 
ką mes turime dabar. Šių die
nų visuomenės pamatas yra pe‘ 
naš. Pranykus pelnui, kartu 
pranyktų ir dabartinė visuome
ne — taigi tos visuomenės for
mos, kapitalistinės formos.

Visa tai, ką moderniosios vi
suomenės viešpats vadina pel
nu, kapitalu ete — visa tai yra 
šių dienų darbininko triūsas. 
Laisvo darbininko triūsas. To
kio darbininko, kurio likimu ru 
pinasi ne jo samdytojas — nau- 
jąsai, moderniosios visuomenės 
vergų savininkas — tik jis pats. 
Prie dirbtuvės vartų jisai d> ’isi 
su savo samdytoju kaipo lygus 
su lygiu. Kitais žodžiais, darbi
ninkas turi teises reikalauti už 
savo prekę — darbo jėgą—tiek 
jisai nori; samdytojas, jis taip
jau turi teisės siūlyti už jį tiek, 
kiek jisai nori. Taigi jiedu ve
da derybas. Jų pasekme yra to
kia: darbininkas sutinka par
duoti savo darbo jėgą samdy-

gauna tam .tkrą atlyginimą — 
alga vadinamą. Tai visa. Per- 
samdęs darbininko jėgą kapi- 
lalista elgiasi ja kaip tinkamas. 
Jisai gali arba sunaudoti ją ga
minimui to, ką jis vadina pre
ke, arba visai nesunąudoli, bet 
mokėti jam subartą sumą. Bet 
kapitalistas taip naivus nėra, 
kad šitą persamdytą jėgą jisai 
nesunaudoką. Kaip lik priešin
gai. Jisai naudoja ją kiek tik 
jam galima.

Šilo darbininko jėgos naud -ji- 
mo davinys yra toks: darb'nin- 
kas pagamina daug daugiau ne
gu jisai gauna iš sa^o samlyto
jo.' Visa, kas samdytojui lie
ka, išmokėjus darbininkui algą 
Ir atskaičius tas sumas, kurias

Kai kain gali išrėdyti, kad se- 
tiovčs vergui ištilcro buvo kur 
kas geriau nei šių dienų daria- 
ninku i. Juk — paviršutinai žiu 
rint — atsimainė labai maža: 
vergo pavadinimas ir pati ver
gavimo forma. Tuomet jisai 
vadinta vergu, dabar — laisvu 
žmogumi. Anais laikais jis dir
bo vergų savininkui, dabar — 
kapitalistui, kuris dar mažiau 
rūpinasi jo likimu, nei pirniai- 
sai.

Bet taip tik išrodo. Ir taip iš
rodo pirmiausia šių dienų vi
suomenės padugniams -- tam
siausiai ir toli atsilikusiai darbi 
ninku daliai. Tiems, kurie dar 
nespėjo įvertinti savo jėgų i? to, 
ka davė visuomenei kanitaliz- w l
mas.

Organizuoti, apsišvietę darbi
ninkai — pirmoj eilėj Socialis
te.! — protauja kitaip. Jie dar 
geriau sumoto blogąsias kapita
lizmo puses, bet to neveizint se
novės vergų savininko jie 
anaiptol nepasiilgsta kaip blo- 
gasnebutų šių dienų kapitalis
tas, vis dęlto jie nemainytų jį 
anf vergų savininko.

Pagalios dalykas yra visai re 
tame mainyme, kitaip sakant 
ne asmenyse, šių dienų visuo
mene, tiksliau sakant tos įmo
nės; kuriomis ji gaminasi vįsus 
sau reikalingus dalykus, yra* vi 
sai kitokios nei kad vergų ga
dynėj. Jos yra tobulesnės. Ga
lų gale, tik tose įmonėše — ga
minimo įmonėse — ir gludi vi
sa paslaptis. Ačiū joms mes 
šiandie turime- kapitalistinę vi 
nuomonę. Besitobulinant toms 
Įmonėms mes neišvengiamai ei
namo prie kitos dar tobulesnės 
visuomenės. Einame prie So
cializmo.
i Visa tai šių dienų darbininkai 
jau sumato. Todėl jie organi
zuojasi ir kovoja. Todėl jie ku
ria ir stiprina savo klesos par
tiją, Socialistų Partiją. Jie ei
na į priekį, o ne atgal. Jie eina 
prie socializmo, o ne “senų ge
rų” laikų — ne prie vergijos.

Tik visuomenes padugnių i gai 
lisi tų “senų gerų” laikų. Tie, 
kuriems visuomenės pažanga 
yra svetima, arba tie, kur su 
baime žiuri į besiartinantį dar
bininkų pasiliuosavimą ir tinki 
visomis įmonėmis * stengiasi ji 
atitolinti. Susipratusioj i, ap
sišvietę darbininkai protauja ir 
veikia kitaip. Jie įvertina sava 
jėgas ir su pasitikėjimu žiuri at
eitim Jie yra kapitalistinėj vai
kus duobkasiai ii’ kariu naujos, 
tobulesnės tvarkos kūrėjai.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krtminališkuost . 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir po p teras*

Namų Ofisas:
>321 S. Halsted Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

li testo Ofisne.' s
127 M. Deartio V į 

1111-13 Unity Bldt- ’ 
Tel. Central 44 U i

<5

gą — jeigu jisai yra stalų fab
rikantas, tai už pristatytąjį jam 
medį, klijus ir 1.1. — visa yra 
ncapmokėlasai darbininko dar
bas. Kitais žodžiais, lai, kas 
yra vadinama viršvertė. Visa 
lai, neminint smulkmenų, ei.:a 
į kapilatisto-samdytojo kišenių 
kaipo pelnas.

Pelnas kapitalistui yra pats 
svarbiausias dalykas. Be pelno 
•jisai negalėtų išsilaikyti, kaip 
kad neišsilaikys žuvis be var
delis.

Bet kaip su darbininku? 
Well, jisai yra “laisvas žmo
gus”. Ir kaipo toks savo liki
mu pipinasi pats. Kapitalistui, 
kuris jam atidavė kas buvo su
tarta, jo algą, toliau visai Iiebc- 
svarbu ką jisai darys: nusipirks 
už tą algą maisto, drabužio, per- 
sisiamdys butą ar — įmes ją 
upėn. Jam visviena. Jisai sa
vo sutartį išpildė ir daugiau 
jam nerupi. Ramia 
sai gali varyti savo 
galvoti apie sekamą

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURA^CE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.

"i
DR. A. MONTVID

CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ij Chirurgas 

Kast \Vashington St. 
Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

sąžine 
pelnus 
sutartį

ir
su

Tclephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTJSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted SU Chicago, III.
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CHICAGO HEIGHTS, ILL.
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Richards O’Hare atvyksta
Chicagon.

f

U
,f» ir norėję 

važiomis pu
šį rytą" jie visi turės

moterį atlankė A. L. Bloomąuist' 
brangakmeny krautuvę, 7824 
S. Halsted gatvės, ir akyliai per- 

deimantinių [

Ai

Pavogė du žiedu — kainavo 
$5,000.

ja 
■ |

A’l Vi 117 K> ▼ v. VcAl 11V/J f tz v/ LT » “ <7 VII zl. V •

Meldžiamieji draugai ir draugės, su
sirinkite visi laiku, yra svarbių reika- 

Tik nepamirškite!
— A. Liutkus, sekr.

į kad jam trūksta dviejų žiedų 
už $5,000.

juodrankių genges narys ir 
sako, jog jis buvo, sužeistas 
jam susivaidijus su kitu juod- 
rankiu.

—jeigu aš pasveiksiu polici-

Roseland. — Aušrą palaikančių' 
<lravgijų išvažiavimas bus nedčlioj,! 
29 rugpiuČio, kaip 11 vai. ryto į Wa- 
shington Heights mišką. Kurio esa
te paėmę serijas, meldžiu kad sugra- 
žytumet Komisijai ketverge, petny- 
čioj ar subatoj — nuo 7 iki 9 vai. va-

Visa tai rodo, kad šiais rinki
mais Socialistų Partija turės 

, dar didesnio pasisekimo nei kad 
turėjo pirma.

re Cosesia patarnautojams. —i ”-----------------
. i Cicero' — Vyrų ir Moterų Apšvie-

..............  ............ ' tos Draugystės susirinkimas įvyks

LYON & HE ALY.
Wabash Avenue at Jackson Boulevard 

t

I • North , South
lĮ/1010 Wil»on Avė: 1018 Kast 63d St.’

1 jx Founded 1864

I et^»BS='  1 . ..L i. Į —I—

Te!. Yards 6492 

h;<jserka
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu* ligonę ir kūdi
kį laike ligos. j 
3235 So. Halsted r,i! užsiregistravo 
St., Chicago, lll> balsuotojai.

rugp. 29 d., kaip 2 vai. po pietų, J. I . . , 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th Avė. • jStatUS.

¥00 IT DIO'
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Lietuviu Rateliuose sios ėlė išrodo tarytum po pata
po ar vainos: visokių nešvaru
mų oje tiek ir tiek....«

Tikrai butų neprošalį, jeigu 
koks geras žmogus pasiteirautų 
pas t poną sveikatos departamen
tą. Gal ir butų gatfina rhsti ko
kią nors rodą su tomis “mamo
mis“. — Tipu-Tapu.

WMSŪ)Ę
“Negerai, negerai’*....,

Andais einu lietuviškuoju Le
vitu (ne lietuviškai vadinasi 
Leavitt Street). Ties vienu ėle 
girdžiu sekamą dialogą:

j— Tai negerai, negerai...,. 
Stačiai dusina! O tų stiklų — 
rodos, kad iš visos Chicagos čia 
suversta.

— Bet, kas-gi kaltas? An
dais ir tavoji, mačiau, išnešusi 
“gerbečių*-— tiesiai į vidurį 
ėlės!

—/ Taip su toms boboms gy
va bėda: manoji vėl sako, kad 
ir tavoji “dumpuoja“ į ėlę....

— Visos jos tokios, kaimy
ne, visos. Kažin, kad taip da
vus žinią sveikatos departamen
tui?....  <

— Butų gerai! Bet ai’ tas de
partamentas sulopys tavo šiu
šius, ar jis išklynis mano kautą 
ir kelines?

Vėliau sužinojau, kad tiedu' 
kaimynai turėję sekamą 
kį: eidami dvidešimts ketvirt 
sios ėle vienas susipiaustęs (stl-|v Pastaruoju laiku vietos rub- 
klais) naujutėlius čeverykus, o giuviy organizacija tariasi pra- 
antrasai, užlipęs ant išdumpuo-; ^et stiprią kampaniją už Socia- 
tos” vidury ėlės “gerbeėių” kni-,|istlJ Partijos kandidatus. Uni- 
vos, bjauriai susivėlęs—.. jjos viršininkai keliose vietose

šalies moteris turėjo lygias te i 
ses su vyrais.

Iš 923,015 užsiregistravusių 
ypatų 600,053 yra vyrai ir 
322,992 moter|s. Taigi vyrų už
siregistravo beveik dvigubai.

ir Racine galvių iššoko iš au- 
toniobi liaus šeši apsiginklavę 
banditui, ųžpdolė Schul, davė 
jam kelius kartus su revolve
riais į galvą ir atėmę pinigų 
maišą, viso $2,160, nuvažiavo.

Suvažinėjo vaiką.

Chicsgos niįpsiuviai 
su socialistais.

Remia Socialistų Partijos kandi
datus ir aukoja rinkimų 

kampanijos fondan.
............... -t

gatvės taxicab pervažiavo Ed- 
ward Wliitman, 10 motų am
žiaus vaiką, einant jam skersai 
Grand gatvės. Vežėjas palikęs 
ant gatvės vaitojantį vaiką, 
nuvažiavo.

Netrukus atvažiavo ekskur
sinis automobilius ir parvažia
vęs per gulintį ant gatvės vaikąI

Chicagos rubsiuviai, kurių or
ganizacijai priklauso (daugiau 
kaip trįsdešimts penki tūkstan
čiai vyrų ir moterų, eina ranka 

- rankon su socialistais, šioje vie 
toje jau buvo pranešta, kad ne
senai vietos rubsiuvių organiza
cija paskyrė penkis tūkstančius 
dolerių Socialistų Partijos rin
kimų kampanijai vesti fondan.

i Dabar pavieni tos unijos nariai 
renka tam fondui aukų. Dirb- 

u j tuvėse vis daugiau matyt Dėbso 
kampanijos ženklelių parašu: 
už Debsą ir laisvę“.

Tony Mitz, 2123 Grand g a-k, 
stovėdamas ant kampo, pamatė 
du žmones tamsiufioj. Jis sakė, 
kad Jie paėmė kūną nuo gatves, 
numetė į štilį ir nuvažiavo.

Atvažiavus policijai jau ra
do vaiką mirusi. Jo tėvas irgi 
nesenai įsusilaužęs savo kojas.

Areštavo 40 automobilistų.
Praeitą naktį Lincoln Parko 

policistas areštavo 40 automo
bilistų. Polieistas sako, kad jų 
visų sportavimas buvęs nelega- 
liškas. Mat jie neturėję reikia
mo skaičiaus lempų 
pa romansuoti su 
ny temis.
eiti pasiaiškinti prieš “spyderių’ 
teisėjų.
J ieško divorso — sako mušo.

Poni D«>vid G. Joyce, 230 E 
Delamare pi., žmona lumberme

Pavogė $6,000 — apsivedė 
kelis kartus.

Leroy II. Simnions, 4369 In
diana gat., gavo darbą Dovvncrs 
G rovė pašto ofise dvi javaiti 
atgal. Tam pačiam popiety jis 
atrado siuntinį, adresuotą Chi
cagos Federal Rfeserve bankui. 
Jis labai susidomėjo juo ir at
plėšė. Atrado $6,000! Nustebo!

Vakare jis parėjo namo neši
nas tą pakinką. Nuėjęs krnutu- 
vėn nusipirko drapanų visam 
gyvenimui ir pradėjo “muvyti“ 
savo dalykėlius šen ir ten. Sek
damas juos, jis apsivedė po 
merginą keliuose kaimuose. Už 
kiek .laiko vieną jis parsivežė 
namo.^Vakar jis pasiėmė pane
lę Alice Wright, 4333 Lake 
Part gat., ėjo išsiimti apsivedi- 
Min laisnj. g Bet tuo kartu jam 
nenusisekė J dėdės pačiupo jį. 
Dabar jo romansai jau užsibai
gė. Jis sėdi belangėj po $5,000 
kaucijos.

SPECIAL

vos, biauriai susivėlęs.
Ištiesų, tai negera. Bet ką tu kairės kartu su socialistų kalbė- 

padarysi su tom lietuviškom (įojaįs ir rengs atskirų sueigų, 
“mamom”: jos, kaip sakoma, R) , kur taipjau bus agituojama už 
vena “Amcrike , o Amerikas ■ Socialistų Partiją. Kad šitasai 
esąs “fui kontras”. Taigi ‘ ma- darbas duotų įmanomai gero pa
mos* galinčios daryti kaip tin- ^sekimo, tariamasi pakviesti 
kainos, — ūžt “gerbečius pro ^įa internacionalinį Amalgama- 
langą ir visa! Pelei to musUįted Clothing Workers unijos 
ėlės^ o ypač dvidešimt ketvirto- prezidentą, Sidney Hillmaną.

, 923,045 balsuotojų.
Praeita sereda buvo paskuti

ne Chicagos balsuotojų re- 
i gistracijos diena. Tą die-

> vjSQ 127,783
Laike šios re- 
paduota viso

MARŠRUTAS • 923,045 balsai. Tai yra didžiau-
Šis maršrutas yra sureng-‘ balsuotojų skaitlinė Chicagos 

tas Dr. A. L. Graičiunui tik-pst,,rU°j- si registracija buvo 
siu paaiškinti Amerikos Lie--svarbi ir tuo, kad jau visos šios 
tuviams Lietuvos ėkonomi-| "~ —————-----------
nį stovį.

Bus aiškinama ar yra rei
kalas važiuoti Amerikos Lie 
tuviams į Lietuvą?

Ant Town of Lake
Seredoj, RugpiuČio 25 d.,

* 7 :30 vai. vak.
Darvinskienės sve.,
4628 So. Wood St.
Brighton Parke

PėtnyČioj, RugpiuČio 27 d.,
* 7:30 vai. vak.
F. Dubrovvskio ir.V. Stiklio
svet., 4535 S. Rockwell St.

Cicero, III.
Subatoj, RugpiuČio 28 d.,

7:30 vai. vak.
J. Neffo svet., 1500 S. 49 Av.

Viršminėty apielinkių Lie
tuviai nepraleiskit progos 
neišgirdę šių svarbių pra
kalbų. Kviečia

llllllllllllllHIIIIIIIIUiniH

Prakalbos
— Rengia —

Pas. Pram. Darb., Unija
CHERNAUSKO SVET., 

1900 Union Avė.
PėtnyČioj, RugpiuČio 
(August) 27 d., 1920 ..

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga dykai.

Kalbės drg. K. Tamošiū
nas iš Detroit, Mich., J. Bri- 
junas ir anglas kalbės.

Užprašo P. P. D. U. ' 
t Komitetas.
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Puikus Grojiklis 
Pianas už $495

Šie instrumentai yra padirbti iš mahogany, 
walnut arba aržuolo. Patraukiantis koloni-
jalis išdirbimas. Tyrai skambantis tonas. 
Turi vėliausius išreiškimo įtaisymus, pris
kiriant ir permainymo garsų lenfSį.

Galima susitaikinti ir ant mažų mė-
< nešimų išmokėjimų.

FederalBs Agentūrų Kompanijos
P) NIGŲ TIKRAS KURSAS

ŠIANDIE, AUG. 27, 1920. Pinigai 
dėl siuntimo į užsienius su pasiunti
mo kaštais stovi šiaip;

LIETUVOS 100 auksinų ....... $2.55
LATVIJOS-100 markių 12.55 
VOKIETIJOS 100 markių ...J$2.55 
LENKIJOS 100 markių ....... $0.45

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

FEDERALĖ AGENTŪRŲ 
KOMPANIJA.

666 W. 18th Street, Chicago.

ANTANAS ZLABIS
Likosi traukinio užmuštas ant 

Beit trekių, Pennsylvanijos lini
jos. Utaminke, 24 d. rugpiu- 
cio (Aragust), 1920, 5:45 vai. 
vakare. Buvo 10 m. senumo. 
Paliko tėvus, du broliu ir vieną 
seserį. Laidotuvės bus suba
toj, 28 d. rugpiuČio, "Aug., 2 
va!., po pietų iš namų 4036 So. 
Rockwell St., į Tautines kapi
nes.

Gimines, pažįstami ir drau
gai, malonėkt dalyvauti laidotu
vėse.

Lieka nuliūdę
TĖVAI

• BROLIAI IR
SESUO.

no milionieriaui, vakar atsiimi- žiūrinėjo keletą <
kč pas teisėją M. L. McKinlcy žiedų. Jiedvi paprašė už $3,000 
ir pareikalavo divorso. į žiedą. Bet Boomųuist labai gftį-

—Ar buvote įsimylėję į savo į lėjosi, kad jis neturėjo tokio 
vyrąt.pirm apsivedimo — pak- Į žiedo.' Ponios, kiek pi s ištik inė-

sė teisė j/s. i j tįsios, išėjo. Užikiek laiko
-Taip, aš buvau įsimylėjus į i Booimpiist pranešė policijai, 

poni Joyce aiškinosi. — 
jį dabar labai mylėjau, bet 
mane mušo.. Jei jam atsiti- 
kokie nesmagumai bizny, 
tai jis mane kaltindavo. Vie- 
naktį jis atėjęs į mano kam- 

čia randasi.

•U - 
Aš 
jis 
ko 
už 
na 
barį užklausė kas
Aš jam neatsakiau. Tada jis su
riko: “Aš' galėjau tave užmuš
ti kaipo “plėšiką.“

Teisėjas, sakd, turįs truputį 
įpie tai pagalvoti. Tada jis ma-

16 skerdyklų darbininkų 
sustreikavo.

teisėjas Alschuler
120,000 skerdyklų

Kuomet 
klausinėjo 
darbininkų paduotąją peticiją, 
reikalaujančią algų padidinimo, 
16 darbininkų Louis Pfallzer 
& Sons Co sustreikavo. Teisė
jas Alchuler greitai pašaukė 
Dennis Lane, biznio agentą pa
siaiškintų, ' kodėl darbininkai 
sulaužė kontraktą nestreikuoti 
iki dalykas bus išrištas arbilra
cijos keliu. /

Strcikieriąi pareikalavo grei
to pakėlimo penkių centų į va
landą. Jų reikalavimas bus 
klausytas šiandie.

18-

Banditai darbuojasi.
Chicagos banditai darbuojasi 

visose dalyse miesto kaip na
mie. Jis plėšia bankus, ofisus, 
mainus, praeivius nakty ir vi
durdieny. Tur būt tie išgamos 
nebebijo nei dievo, nei saules 
šviesos ir nebeturi nei sarmatos. 
Štai jums pavyzdėlis.

Vakar vidurdieny Emil Schul 
saliuno bartenderis nešė “pė
dės“ čekius išmainyti į Vai 
Marcinkowskio saliuną, 3703 
S. Bucine gat. Ant kampo 36-tos

•4 5 ' ri. .A

ju bus visai nereikalinga tą- Au.š™ kambariuose, 10900 Mi- , <’ ; " į chigan Avė. — Komitetas,
re Cosesia patarnautojams. — į

Ryto Chicagon atvyksta pa- tuos vaikėzus pats surasiu, j
skilbusioji Socialistų Partijos 
kalbėtoja, Kate'Richards O’Hare. 
Ji čia pasakys visą eilę prakal
bų — Socialistų Partijos rinki
mų kampanijoj reikalais.

. Kate Richards O’Hare, kaipir 
musų Partijos veteranas, sene
lis Eugenius V. Debsas, buvo 
įmesta kalėjiinan dėl karo me
tu pasakytos prakalbos. Kalėji
me jinai išlaikyta apie keturio
lika mėnesių, iš kur vėliau bu
vo paliuosuota.

Hoffmano mokyklos rėmė- 
jams žinotina, 

v.

Sekamą nedėldienį, rugpiuČio 
29, Sabin School Auditoriume, 
prie Leavitt ir Hirsch gatvių, 
įvyks sueiga, kurią rengia Hoff
mano prirengiamoji mokykla 
pažymėjimui užbaigimo mokslo 
meto high school departamente. 
Kalbės .pats mokyklos vedėjas, 
prof. S. A. Hoffmanas — rusų- 
lenkų padėties klausimu - 
kelintas mokinių, 
kos.
po pietų. Įžanga visiems veltui.

ir 
Bus ir muzi- 

prasidės kaip 2 vai.

Rado žmogų perplauta 
gerkle.

Frank Cosesia, 607 W. Gil- 
pin place, buvo atrastas per
plauta gerkle Taylor giait., ne-

pavieto ligoninę, kur patarnau
tojai pripažino žaizdą esant La
bai pavojinga.

Policija mano, kad jis yra
. *•

j 1

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

—.C. L. V. Choras.

Mokinių susirinkimas. North Si- 
dės Draugijų Sąryšio mokyklos mo
kinių susirinkimas bus subatoj, rug
piuČio 28, kaip 7:30 vai. vakare Liuo- 
sybes svet., 1822 Wabansia Avė. No
rintys mokytis, malonėkit© ateiti už- 
siregistruot; nes mokykla bus atida
ryta umu laiku. — Komitetas.

L. D. L.jD. persiorganizavusių kuo 
pų Chicag 
į Jcfferso 
29 d. Augusto, 
linkių kuopos: 
ton Parko, VVestsidės, Northsidės ir 
Cicero' Žadėjo būti.
gramas, susidės iš dainų, prakalbų ir 
visokių žaismių. Visus 
sakitlingai dalyvauti.

jo rengiamas išvažiavimas 
miškus, įvyks nedėlioję 

Dalyvauja šių apie- 
Bridgeporto, Brigh-

Bus geras pro-

kviečiame
Rengėjai.

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

D. J. Bendorius,
1430 Green St., 

Chicago Height, Ilį 
Taipgi pranešame ir ta!, kad 

musų Kliubas yra sumažinęs se
kamiems 6 mėnesiams įstojimo 
mokestį, po tam paliks vėl pagal 

. Taigi vyrai Chicago 
Heights ir apielinkėj nepraleis
kite tos progos, kuri retai pasi
taiko. Yra priimami sveiki vy
rai nuo 16 iki 35 metų amžiaus. 
Susirinkimai atsibuna paskutini 
panedėlį kiekvieno mėnesio, 7:30 
vai. vakaro, Vincento Balnio sve
tainėj, ant kampo Wentworth ir 
lOtos gatvių.

Su pagarba, Komitetas.
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Draugai, kur esate paėmę serijas 
Socialistų vyrų choro ir Pirmyn cho
ro, bukite malonus atvežti jas nekė
lioj, 29 rugp. į Jefferson girią, kuria
me įvyks išvažiavimas ir sugražinti 
Komitetui. Komitetas.

Nedčlioj, rugpiuČio 29, kaip 10 v. 
ryto Meldažio svetainėj įvyks L. L. 
Federacijos J mos kuopos, nepaprastas 
susirinkimas. Bus rinkimas darbi
ninkų piknikui. Visi nariai, kur ateis 
gaus naujai išleistų L.'L. Fcd. kny
gų. — K. Baronas....

Chicagos Soc. Vyrų Choras ir Pir
myn Choras rengia išvažiavimą į Jef
ferson girias nedėlioję, rugpiuČio 29. 
Draugai ir draugės visi kvieČami at
silankyti. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio draugiškas iš
važiavimas į Jefferson miškus įvyks 
nedėlioję rugpiuČio 29. Bus suruoš
ta geras programas. Bus prakalbų, 
dainų ir visokių žaismių. Kviečiame 
visus chicagiečius dalyvaut tame iš
važiavime. Rengimo Komisija.

. -----------------1-----
Vaikų draugijėlės “Bijūnėlio” iš

važiavimas i Jefferson girias bus ne* 
dčlioj, i-ugpiučio 29. Tai bus pasku
tinis išvažiavimas. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Rengėjai.

Bridgepoęlo Lietuvių Valgyklos su
sirinkimas įvyks pėtnyČioj, rugpiuČio 
27 d., 7:30 vai. vak.‘ Aušros svet., 
3001 So. Halsted St. Malonėkit bū
tinai pribūti ant susirinkimo, nes yra 
labai svarbus reikalas. Valdyba.

... —u...................... ........ 4

L. S. S. VIII Rajono draugiškas iš
važiavimas į Jefferson girias įvyks 
nedalioj, rugpiuČio 29. Bus suruošta 
puikus programas ir Šiaip įvairių 
žaismių. Visus kviečiame atsilanky
ti. — Apšvietos Komisija.

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

I KUR
SEKRETASS V E

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

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

Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių — siunčiame už dyką.

8ALUTARAS COMPANY
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

EY SAKES

VdlfG ĄR8 
YOL) GUt.SSIN’/

OiV A TGN STORY 
UUILDIN6- DROPPED 
TtlE EJOL-TJ



NAUJIENOS, Chicago, III. Pžtnyčia, Rugp. 27 d., 1920

Pa j ieškojimai
VAIKAI PAJ1EŠKO motinos, Po- 

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

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAS NAMAI-žEMR
VYRŲ VYKŲ

PAJIEŠKAU vedusių žmonių, duo
siu ruimus pragyventi dykai ir švie
są iš priežasties — aš vienas su vai
kais gyvenu, i

3952 So. Rochwell S^.

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Luko
šiaus paeina iš Kauno rėd., Raseinių 
ap.» Vainutos par., Kivilių sodos. Am
žiaus 27 metų, balto veido, gelsvais 
plaukais, mėlynoms akims, dešinės 
rankos smiliaus piršto lig pirmo na
rio neturi. Apleido 17 d. liepos, 1920 
m., paliko biedną moterį 18 metų su 
dukrele dviejų mėnesių, išnešė lig pa
skutinio cento, neturiu kuo valgydyti, 
negaliu nei dirbti išeiti. Mylimiau- 
sieji prieteliai, jei kur dasižnosite, ma
lonėkite man pranešti po šituo adresu: 

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

Bus atnagradyta. t

PAJIEŠKAU savo brolio Kristo 
I^atvaičio, iš Lietuvos paeina, Kauno 
rėd., Tauragės parap., Batakių vals
čiaus, Levoniftkės k^mo. Jis gyve
na Brooklyn, N. Y. Malonės jis pats 
ar kas kitas pranešti man jo adresą, 
busiu dėkingas.

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

PAJIEŠKAU kaimyno Frano rin
kaus, Vinklnėnų kaimo, šiaulitj 
atvažiavęs iš Lietuvos gyveno 
Bostoną. Turiu svarbių žinių iš

ap.» 
apie 
Lie

tuvos ir noriu su juom susirašyti. Ma
lonėkit jis pats atsišaukti ar kas žį- 
no pranešti.

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

STANISLOVAS STUPAKIS pa- 
jieško savo švogerio Juozapo Combe- 
rio. Jis šaukiasi pagclbos nuo sa
vo giminių. Naujienų ofise yra nuo 
jo laiškas. Malonėkit atsišaukti pa
tįs arba kas žino pranešti. Jo ant- 
ražas * /

STANISLOVAS STUPAKIS, 
Utenos miestas, 

Deržų gatvė, namas No. 12.

Aš JONAS RUŽELO pajieškau tė
vo pačios, po vyru Petrulos Ruzelie- 
nės, patėvio Petrulio mergaitė ano 
nuo manęs prasišalino 5 Augusto, pa- 
simdama su savjm sūnų Joną 13 me
tų. Ji sveria 185 svarus, apskrito 
veido, riestos nosies, plačių akių, 
tamsių plaukų, augštos kaktos, taš
kuota apie nosį, 42 metų amžiaus. 
Aš su ja gyvenau 23 metus. Išgy
venom 15 metų Amerikoje. A. G. 
su ja sykiu išvažiavo. Jis tu
ri 50 amžiaus, vedęs, turi pačią, ir 
dukterį; pailgo veido, juodi ūsai, plo
nos ir palenktos nosies, juodų plau
kų, pražilę.

Alfonsas atvažiavęs iš Phjladelphi- 
jos labai rauda, kad neberanda mo
tinos. Jei mislini nebegrįžti, tai 
nors laišką atrašyk, ba aš iš to rū
pesčio gavau ligą. Kas praneš (luo
šiu $10.00. Neišsižadėk manęs ir 
dukterų. Gavau 2 laišku iš Lietuvos, 
labai prašo šifkorčiu, o tu išsivežei 
$1,200.00.

JONAS RUZELO, 
3142 W. Carlisle PI., Chicago, III.

Kas praneš duo- 
----- ; manęs ir

PAJIEŠKAU Antano ir Frano Ge
dvilų, iš Pašešuvio dvaro, Raseinių 
apskr., Viduklės par., Amerikoj jau 
apie 7 metus. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkit jie patįs atsišaukti, arba 
kas kitas pranešti.

LEONORA PETROKAITĖ, 
726 W. 18th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogerio Juozapa Gel- 
godos, Vilkaviškio apskr., Gražiškių 
vai., Vartelių kaimo. Turiu labai 
svarbią žinę iš Lietuvos. Malonėkit 
atsišaukti pats, arba kas žino pra
nešti.

ONA BAJORIUTĖ, 
2130 W. 23rd Place, 

Chicago, III.

JIEftKO KAMBARIŲ
- ------------ - --------------- p--------------- -

PAJIEŠKAU kambario, su valgiu 
ar be valgio, apie Bridgeportą. Atsi
šaukite šiuo antrašu:

J. VARKALIS, 
643 West 14th Place, 

Chicago, III.

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

Z Y X
Ex soldiers officc, 

3402 So. Halsted St. . ’

M J

IŠSIRANDAVOJA didelis kambar 
rys dėl dviejų vaikinų; elektros švie
sa. Aš esu tik vienas ir turiu 4 kam
barius, todėl yra pakaktinai vietos.

M. J. LEITMAN,
701 West 31st St., Chicago, III. 
kampas Union Avė., trečios lubos.

įieško partnerių
PAGEIDAUJAMAS partneris bent 

su $3,000 investmento. Turi būti 
moteriškų drapanų kirpėjas ir dę- 
signeris, ganėtinai kompetentiškas ir 
gabus yesti naujai atidaromą skyrių 
prie biznio barančio apyvartą $50,000 
į metus. Atsišaukit į 
AMERICAN EAGLE R. MFG. CO. 
454 Broadvvay, So. Boston, Mass.

KEIKIA DARBININKŲ
MOlEKŲ

JAUNOS MOTERS
Jus galite padaryti gerus pinigus 

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

štai trjs darbai kuriuos jus galite 
šiandien užimti:

COIL WINDING
PAPER INSULATING
INSPECTING

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

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

REIKIA —
Moters lengvam 
namų darbui.
Gera vieta.

M. RICHTER,
1328 So. Springfield Avė.

' Chicago, III.

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

PACIFIC COAST BORAX CO., 
2295 Lumber St., 

Chicago, 11L

REIKIA DARBININKŲVYKŲ IK MOTRRŲ
Lietuvos Atstovybei Ame

rikoje yra reikalingi darbi
ninkai mokanti tasyklingai 
lietuviškai rašyti ir galinti 
vartot rašomąją mašiną. 
Kreipkitės į Atstovybę laiš
kais savo ranka rašytais, 
nurodant: lytį, amžių, mok
slą, patyrimą, kokias kalbas 
žinot, kokiu greitumu ir ant 
kokios mašinos rašot, kiek 
algos tikitės ir tt. Pastovi 
vieta — gera alga. Kelionės 
lėšos j Washingtoną bus ap
mokėtos.

Adresuokite
REPRESENTATIVE

LITHUANIA IN
AMERICA,

OF

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

REIKIA —
Porterio švarkų (coats) 
dirbtuvėj. Gera mokestis. 
Nuolatinis darbas, 
vieta geram vyrui.
Ateikit pas

Gera

PERCIVAL B. PALMER CO.
367 W. Adams St.

REIKIA —.
Paprastų darbininkų 
misingio foundrėj.
Geros algos. V
Pastovus darbas. f

Ateikit pas
STROMBERG MOTOR 

DEVICES CO.,
64 E. 25 St.

K;

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

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

Kenosha, Wis.

REIKIA MOLDERIŲ
Benčiaus, mašinų ir floro; taipgi 

vyrų išsimokinti molderio amato ir 
paprastų darbininkų. Gera mokes
tis; nuolatinis darbas; nėra streiko. 
PRATT MALIEABLE IRON WORKS 

JOLIET, ILL.

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

CRANE COMPANY, 
Samdymo Departamenas 

40th St. & So. Kedzie Ave> 
arba

15th and Canal Streets

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

JOLIET RAILWAY SUPPLY 
93rd St. & Drexel Avė.

co.

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

ną.
UNITED IRON & METAL 

EOMPANY,
711 West 15 Place

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

Ateikit pas

PRICE IRON & STEEL 
COMPANY,

67 St. and 48 Avė.

REIKIA —
Bučerio, arba kuris turėjo nors 
kiek patyrimo prie groserio. 
Darbas ant visados ir gerai ap
mokamas tiktai turi būti apsi
pratęs su angliška kalba. Pla- 

' tesnių žinių kreipkitės laišku ar 
ypatiškai šiuo antrašu:

F. A. BUKSAS, 
323 Oak įt., 

Waukegan, III.
. - -- ■ r i 1 !"■ r i . -■ i i^»i» »■ . . — —- - r-. ■ - —, —— w ■ ,.w • ,

REIKIA bushelmano, kriau- 
čiaus ir merginos kuri moka 
rankomi siūti, Room 305

L. DENC1NGER, 
702 W. Rooseveltj Rd. (12 St.)

REIKIA —
Tekmtojų ir polišiuotojų. 
Gera mokestis geriems • 
darbininkams.
MASON D AVIS CO., 

7740 So. Chicago Avė..

REIKIA —
Shearmenų, įyardmenų ir teains- 
terių į sengeįžų yardą.

ALTON IRON AND METAL 
COMPANY, 

2122 So. Loomis St.

REIKIA anglių primetčjų (passers) 
$65, kambarys ir pragyvenimas.

Ateikit pas
CHIEF ENGINEER, 

CHICAGO BEACH HOTEL 
. 51 & Čomell Avė.

REIKIA —
Nevedusio vyro išmokti gerai ap
mokamo bizniaus, tai gyvenimo 
proga vyrui norinčiam dirbti ir 
mokintis ir tuom pačiu laiku pa
sidaryti nuo $40.00 iki $75.00 į 
savaitę. Ateikit nuo 10 ryto iki 
9 vai. vakaro,

Klauskit
MR. SEDLOSKI, 

2952 Milwaukee Avė, Room 14,

, ... iii ilL<#« .' 1

REIKIA —
Šiaučiaus pagelbininko. .
Turi būt patyręs prie to darbo 
Atsišaukit

2290 Milvvaukee Avė., 
Chicago, IH.

SPECIALIS PARDAVIMAS 
Perbudavotų Mitchellių ir 

kitų išdirbysčių.
Mėnesinių Išmokėjimų Planas

išmokėjimai 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas 
kas

IŠLYGOS:
Kaina įmokėti
$ 900 $850 $45

1000 400 KO
1200 500 55
1400 600 65
1600 700 75
1800 800 85
2000 900 95

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnes
menes, 
menes 
menes

PARDAVIMUI
PARSIDUODA — Bučernė ir 

Grosernė labai pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Biznis gerai 
išdirbtas. Gera proga lietuviui.

4440 So. Wood St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė geroj vietoj, lietuvių ir 
lenkų apgyvento j. Priežastis 
pardavimo — turiu du bizniu ir 
abiejų negaliu apdirbti.
1836 S. Halsted St. Chicago,xlll.

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

Atsišaukite po num.
3248 Lime St., 
Chicago, III.

Vieta

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

708 W. 30th St.
tarpe Emerald ir Union

PARDAVIMUI salidnas lietuvių 
apgyvento j vietoj; biznis nuo seniai 
išdirbtas. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju iš Chicagos.

1134 So. Canal St.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj priežastis pardavimo, savininkas 
važiuoja lietuyon. Parduosiu nebran
giai. Atsišaukite greitai.

J. GRUŠAUSKAS, 
2535 So. Halsted St

įjįįj—I -ii--. -Į . y—.m. 1,11 • "*"*y*» *• ■ •
PARSIDUODA pigiai saliunas tir

štai lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Priežastis 
pardavimo — savininkas apleidžia 
Chicago. •

Kreipties pas
1739 So. Halsted St.

DIDELĖ PROGA LIETU
VIAMS PASINAUDOTI.
Parsiduoda j labai pigiai 

geriausioj vietoj ant Bridge- 
porto, priešai Mildos Teat
rą, senai išdirbtas biznis, su
sidedantis iš n^alevos, varni- 
šio, geležinių daiktų ir indų. 
Pardavimo priežastį datirsit 
ant vietos.

3149 So. Halsted St.

AKRON, OHIO.
Ant pardavimo duonkepykla parsi

duoda labai pigiai, nes aš paėmiau už 
morgičju ta dunokepyklą dėlto pus
dykiai ir atiduosiu. Renda pigi, lis- 
tas ant ilgų metų. Akrone lietuvių 
bus arti dviejų tūkstančių, o nėra, 
kad kas keptų juodą duoną, čia 
duonkepis padalytų didelį biznį. No
riu, kad lietuvis nupirktų, o ne sve
timtautis. Kam reikalinga ir kas 
norit padarvti gera hiznį atsiliepkit 
tuoj arba tiesiai atvažiuokit ant šio 
antrašo:

S. R
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

GERA PROGA.
Parsiduoda dunokepyklą, bučernė, 

grosemė ir gyvenimui namas, tirštai 
apgyventoje vietoje lietuviais ir len
kais. Priežastis pardavimo — savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. Del pla
tesnių žinių malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu:

V. J. LATVĖNAS,
411 Lincoln Avė., 

Rockford, III.

PARSIDUODA saliunas labai 
geroj vietoj, kas nupirks — ne- 
sigraudins.

2744 W. 18th St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI geras 
pinis biznis.

2700 Ogden Avė. 
Chicago, III.

. ,1 u, \ ... . . . ....

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; biznis išdirbtas nuo 
senų laikų; lietuvių apgyventoj 
vietoj. . ’ 11

2722 W. 47 St.
m.i i. 'j">" A">.ą ■   ,w» ■». v» j. - ■.■j;

AUTOMOBILIAI

kam-

. DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda Case automobilius mo

delio 1918 metų, mažai vartotas, at
rodo kaip naujas Turi būt parduo
tas geritu laiku, nes savininkas iš
važiuoja į Lietuvą.

JONAS SELVIANIS,
3301 So. Lowe Avė., iš fronto, 

Chicago, III.

PARSIDUODA automobilius Enger 
1918, penkių sėdynių, labai dailios 
mados, ir yra ęferam padėjime, taip 
atrodo kaip naujas, parsiduoda pigiai, 
iš priežasties — važiuoju į Lietuvą.

636 W. 18th St., Chicago, UI. 
Telephone Canal 2655.

Extra Extra
Sam peliniai Rakandai.

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

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

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

Jūsų seną karą (ne senesni kaip 
1912) paimsime į mainus ir parū
kuosime kaip cash įmokčjimą.
VISI PERBUDAVOTI MITCHELIAI 
NESĄ TOKIĄ PAT GARANTIJĄ 

KAIP NAUJI. •
MITCHELL,

2 pardavimo kambariai 
2326 2334

Michigan Avė. ■ Michigan Avė.

PARSIDUODA automobilius; Oalt- 
land, 6 cylinderių, 5 pasižierių, 1917 
metų, perbudavotas, atrodo ir eina 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. Ran
dasi 1112 So. Oakley Avė.

A. J. BERTAŠIUS, 
Tel. Seeley 420

ParsiduodaBARGENAS 
automobilius 1920 Elgin, 5 pa- 
sažierių touring $1350.

, PREM1ER 1917 — 8 pasažie- 
rių limosinas $1100.

STUDEBAKER 1916, 
pasažierių — $250.

Parduodu pigiai, neš turiu 
parduoti greitai.

Tel. Yards 7125 
1543 W. 46 St.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

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

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

WESTERN ^URNITURI 
STORAGB,

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

ir nedaliomis iki 4.

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

J. SHUSHO,
3255 So. Halsted St., Chicago, 111.

Tel.: Yards 6492

PARDAVIMUI rakandai (fomitu- 
re) dėl 4 kambarių.' Parduosiu visus 
sykiu arba dalimis. Pigiai, 
vimo priežastis išvažiuoju 
vovon

Parda-
Lietu-

A. BURBA, 
1447 So. Halsted Stti 
3 fl. Room num. 7.

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

SOU?H-WEST SAMPLE 
FURNITURE STORAGE

2/02 W. 85-th St. arti Archer Avė. 
Atdr.ra nuo 9 iki 9, nedėlioj nuo 

4.

PALIKTI ‘BTORAGE’JUJE 
RAKANDAI

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

WESTERN FURNITURE
< and STORAGE

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

ir nedėlioj iki 4 v. v.

NAMAI-ŽEM®
PARSIDUODA 1823 String St. (1 

blokas j vakarus nuo Jefferson St.) 
2 augštų budinkas, 6 ir 6 kambariai. 
Veik greitai. Kaina $2,475.

J. McDONNELL SLSTEM 
3517 Archer Avė.

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

5564 Shields Avė.

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

4129 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA namas ir fornišiai; 
fomišiai galima pirkti atskyrai. Tai- 
pat vištos, ir dvi kiaulės, ^reipki- 
t6s geritu laiku.

P. GRICIUS,
4813 Kostner Avė., 

Chicago, III.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo įhiškyno. 
Tik 35 minulCs nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
]4 akro . 
% akro . 
1 akras .

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 

ti. Sumažįsl pragyvenimo lėšas, ’o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mm turime taip-fl labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kunus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite_ arba ateikite.

III.

$275
$425
$550Gera Nauąjjiena Ba- 

įkandlm Pirkėjams.
Kostumeris kartą man pasa

kė: Kad aš bučiau žinojęs apiejŪ, ančių, Jąsų, vištų ir karvę JaTky- 
jusų vietą pirma, aš bučiau su- 
ččdinęs $200 ant rakandų, ku
riuos aš pii'kau kitur. Daugelis 
kostumerių taip kalba, kurie čia 
perka.

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

Seklyčios setai nuo $30.00 iki
$152.00.

Valgomojo kambario setai
nuo $50.00 iki $125.00.

Mieg-kambario setai nuo $75
iki $175.00.

Lovų springsai ir matracai
nuo $18.00 iki $100.00.

Atskiri dresseriai ir Chifonie-
rai $27.50 ir daugiau.

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

perdaug čia paminėti.
Visos kainos yra užrašytos aiškiom

skaitlinom. 1
Už dastatymą tavoro mokėti nerei

kia.
Aš parduodu už “cash” tiktai.
Atdara Utarninke, Ketverge

ir Subatoj iki 10 vai. vakaro.
CURTIS FURNITURE

EXCHANGE
6203-5-7 Wentworth Avė.

Tel.: Wentworth 6996
P. S. Iškirpkiį šj apgarsinimą 

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

1404
A. T. McINTOSH A CO.
W. 181h St. Chicago, 

Phone Canal 6296

TAUTIEČIAMS PRANEŠIMAS

Ay ■ nori įgyti sveikatą, savistovy
bę ir turtą? Pirk ten ūkę kur tau 
atneš naudą ir lengvą gyvenimą.

Mos esam pardavėjai ir patįs ūki
ninkai šioj apygardoj, čionai tiktai 
vieną patalpinsiu.

80 akrų žemę su moliu maišytą, 
40 akrų po plugu, dabar užsėtą: bul
vės, avižos, rugiai, kviečiai ir dar
žovės, 10 bandos, 3 jauni arkliai, 2 
vežimai, 2 bogės, plūgas, mašina 
pjaunama ir kiti visi padargai. Stal- 
dai, daržinė ir kūtės. Taipgi ir kiti 
maži budintai Namas 4 kambarių— 
cimento. 3 mylios nuo golžkelio, ge
ri keliai. Priežastis pardavimo savi
ninkas vokietys ir nori nuo lietuvių 
pasitraukti, nes čionai mažne vieni 
lietuviai yra per daugel metų apsigy
venę. Kaina šios farinos yra tiktai 
$4,700; $2,000 įnešti, likusius ant iš- 
ygų. čionai neseniai pirko ūkę p. 

Jonas Kimbarkas (biznierius), kuris 
gyvena po No. 1400 51 Avė, Cicero, 
III., tai galite jo paklausti kaip čio
nai ūkininkai gyvuoja ir koki javai 
ir daržovės. Del mažesnių ar dides
nių ūkių rašykite į

ONElbA LAND CO., 
McNaughton, Wis

3405 Wallace St. 
Savininkas 

5237 Bcrteau Avė.

PARSIDUODA BIZNIAUS 
PROPERTĖ. 

Naujas 2 augštų muro namas. Mo
derniškas. Storas ir 1 flatas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas va
žiuoja Europon.

2858 Taylor St.
Savininkas ant 2rų lubų.

PARSIDUODA 2 augfitų medinis 
budinkas, išviso 16 kambarių, 4 fin
tai. Labai pigiai. 
2809 Lowe Avė. 
šaukit 
ku.

Randasi po No.
Platesnių žinių pa- 

arba pasimatykit su savinin-

M R. F. COCO, 
6059 So. Kildare Avė., 

Tel.: Prospect 8578

PARSIDUODA namas ir Storas. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Ge
roje vietoje. Rendos neša $80 į mė
nesį. Kaina $6000. Pardavimo prie
žastis, važiuoju Lietuvon. Galima 
gauti su vsiais rakandais. Pirkite.

P. PALASKY,
500 W. 45th St., Chicago, III.

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis namas, augŠtas skiepas, didelis 
kiemas, elektrinės šviesos ir maudy
nė. Parsiduos už teisingą pasiūlymą. 
Atsišaukit

3352 Wallace St.

MOKYKLOS •

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mali* 
nos varomos elektros jiega.

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

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

J. F. Kasnieka. Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

1 VALENTINE DRE8MAKJNG 
COLLEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlsoa,
1850 N. Wells St.

137 Mokyklon JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na- 'mo, _ ___  _ ___
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Pareikalaukit knygelės. • 
TvJef. St'Uey 1043. į

SARA PATEK, Pirmininkė, j

DRAUGIJOS IR ORGA* 
NIZACDOS

KENOSHA WIS. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

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

P. O. Bos 229
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubclis, 313 Quince St.

TAUTIŠKA DR-ST£ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wubash Avė.. Roseland, UI. 
Iždininkas, J. Jvanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington.Hl. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. XVentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargia, 

10520 Sd. Stata St« Boseland. UI.
, I n I iiHĮiuirn ... ................ I

LIET. TAUT. D-Sti KUNIG. ALGIL- 
DO. MELROSE, PAUL 
Valdyba 1926 metama.

Pirmin. Simonas Brasas,
Box 344, Melrose Pat k, Dl. 

Padėjėjas Bomašius Masillauskas, >
Box 107Q, Melrose Park. Ili\ 

Nut. tašlin. Antanas Jaslnskas, 
1300 Su. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681, Mėhose Purk, III. 
Kasierius Franciskus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia.

Box 842, Melrose Park, I1L
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia.

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

Box ,403, Melrose Purk, III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose Purk, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldi*- 
nf kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 — 2f 
gatvė, kampas Lake gatvės.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. P»i Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. DanilavUMa.
., 1617 Winche«Ur Avė.
Protokolų rašt., X. Shaikis, IttT Gi- 

rard St.
Vice-Pirm., F. Juocapavičia,

Iždininkas, J. Degutis, 1911 Divtabu 
St.
Fin. rašt., V. Briedis.

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

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

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




