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Bolševikai laužiasi Kryman 
t

Socializuos kasyklas
Nenori atiduot Jugo-Slavams Fiume’ą

Grasina dešiniamjam 
Vrangelio armijos 

sparnui.

Bolševikai siunčia naujų 
sustiprinimų.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
9. Rusijos bolševikų jėgos 
daro griešto pasistengimo per
silaužti per anti-bolševistinės 
generolo Vrangelio armijos li
nijas Perekopo sųsmaugoje, 
jungiančioje Krymu su Rusija. 
Jie, beto, buria savo kari u me
nę toliau į rytus tikslu paimti 
ilgųjų čongaro sąsmtmgą.

Penkis pėstininkų divizijos 
Penkios pėstininkų divizijos 

atakuoja Perekopą, o nauji 
rinktines kariuomenės bū
riai. kartu su artileri
ja, siunčiami i pietus nuo Sal- 
kovo bei Geničciko, kad įsi
laužus Kryman iš šiaurryčių.

Pareiškiama, jogei bolševi
kai prisibijo, kad jų armijų ga
li užklupti žiema pirmiau nei 
jai pavyks sutriuškinti genero
lų Vrangelį. Tatai joje sukurtų 
demoralizacijų.

Nutarė socializuot 
kasyklas.

Vokietijos darbininkai šito jau 
senai reikalavo.

HAAGA, lapkričio 9. — Vie
tos laikraštis Handelslblad iš
spausdino gautų iš Dusseldorfo 
žinių, kurioj sakoma, kad ata
tinkamosios Vokietijos val
džios įstaigos galutinai susita
rė dėl socializavimo visų ang
lies kasvklu. Susitarimo astiek- 
ta vadovaujanties Stimies'o 
patiektu socializacijai pienu. 
Smmlkmeningesnių žinių nepa
duodama.

[Vokietijos darbininkai, ypa
čiai gi angliakasiai, jau senai 
reikalavo, kad kasyklos butų 
nacionalizuotos. Jie dagi grū
mojo paskelbti visatinį strei
kų. Jeigu šitoji žinia yra tei
singa, tai reiškia, kad valdžia 
.vistiek buvo prispirta nusilenk
ti.]

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Fiume turinti būt “lais
va valstybe”.

Italai nenori grąžinti jų Jugo- 
Slavams.

RAPALO, Italija, lapkr. 9)— 
Italijos ir Jugo-Slavijos dele
gatų taryba, kurios posėdžiai 
laikoma Vilią Spinola, šiandie 
ėmėsi Fiume klausimų spręsti, 
kad tuo užbaigus ginčų dėlei 
Adrijos pakraščių. Vis dėlto 
tuo pasiūlymo, kurį įteikė italų 
delegacija, būtent, kad rube- 
žius Istrijoj pasiliktų toks kaip 
kad jisai nužymėta Londono

PASTABA.
Su šios dienos numeriu 

pradedame spausdinti d. L. 
F. d’M.-B. patiektą ilgesnį 
raštų pavardytų “Demokrati
nė Valdžia.” Tai rimtas mok
slinis veikalėlis. Kadangi to 
rašto atskira knygute neleisi
me, tatai patariame skaityto
jams naudotis juo iš Naujie
nų skilčių.

į sutarty, iki šiol dar nesusitar
ta.

Italijos delegacija pasiūlė, 
kad abidvi valstybi Italija 
ir Jugo-Slavija — pripažintų 
Fiume esant nepriklausoma 
valstybe. Bet Serbijos delega
cija, ypač gi Jugo-Slavi jos už
sienio reikalų ministeris An- 
ton Trumbič, yra griežtai nu
sistatę prieš nepriklausoma 
Fiume valstybę. Jie išparodė, 
jogei kalbamoji prieplauika 
Serbijai (dabar Jugo-Slavijai) 
yra neapsieinama - ekonomi
niais bei komerciniais išroka- 
vimais. Jų pareiškimu, tai yra 
vienintelis saugus Jugo-Slavijai 
išėjimas j jurų.

Užpuolė demonstraciją.

Policija užpuolė socialistų de
monstracijų. nušovė laikraščio 

redaktorių.

MILANAS, Italija, lapkr. 9.
Vakar vakare Milano socia

listų organizacija surengė de
monstracija (kokiuo tikslu — 
žinių agentija nemini). Neuž- 
ilgio tečiaus demonstrantus už
puolė policija. Kilo susirėmi
mas. Vienas žmogus ant vie
tos nušauta, o keliolika sun
kiau ar lengviau sužeista. Nu
šali tasai yra vietos socialistų 
laikraščio Secolo redaktorius, 
Carlo Bossi.

ISPANIJOS ATŽAGAREIVIAI 
SUSIRUPINę.

To susirūpinimo jiems daro— 
socialistai.

MADRIDAS, lapkr. 9. — Is
panų socialistų organizacija 
Madride ir jo apielinkėse va
kar nominavo kandidatus į se
natų. Nominuota Pablo Iglesia, 
spaustuvninkas, Fernando de 
los Bios ir Juliau Pesteiro 
profesoriai, Indalcio Prieto 
laikraštininkas, Largio Caba- 
llero — piešėjas ir Miguel 
Maiesa — angliakasys.

Atžagareivių spauda reiškia 
didelio susirūpinimo. Mat, no
minuotieji asmens yra žymus 
darbuotojai ir todėl bijomasi 
kad “bent keli jų gal ir pe
reis.”

* Nauja provokacija?
Vėl kalba apie naujų “radikalų 

sumoksiu.”

NEVY YORK, lapkr. 9. —Fi
nansininkų distriktui sergėti 
paskirta dar dvidešimts penki 
poliustai. Kodėl tai padaryta, 
tuo tarpu dar nežinoma. Spė
jama tečiaus, kad policija tu
rinti naujų lindynių, jogei 
“radikalai ir vėl daro sumoks
iu.” Mat, “kai kas” ir “kai
kur” sužinojęs, kad šiomis die
nomis radikalai laikę susirin
kimų, kur tartasi apie “bai
sius prievartos aktus”

[Matyt, kam nors labai svar
bu nuolatos pusti muilo bur
bulus, kad tuo nukreipus pub
likos mintis nuo tos nelaimės, 
kuri kiek laiko atgal įvyko 
Wall gatvėj ir dėl kurios yra 
kalti ne “radikalai,” o patys 
eksplioduojamųjų medžiagų sa
vininkai].

Chicago, III., Sereda, Lapkritis (November) 10 d., 1920

Taikintojas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Žuvo du amerikiečiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerikos Raudonasai 
Kryžius padėjęs 

Vrangeliui.
Taip sako franeuzų socialistų 

laikraštis.

Juos, turbūt, suėmę bolševikai 
—Vrangelio armijai besit

raukiant.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
9. -— čia patirta, kad genero
lo Vrangelio armijai besitrau
kiant kažin-kur dingo du ame
rikiečiai. Jų vardai: kapitonas 
Eininet Kilpatrick, dirbęs prie 
Raudonojo Kryžiaus, ir tūlas 
kitas vyras, busiu Catchny, iš 
Ne\v Yorko.

[Netekimas dviejų kalbamų
jų amerikiečių veikiausia iš
aiškina ta Maskvos pranešimų, 
kuriame suminėta apie suėmi
mą tūlos amerikiečių misijos 
pietų Rusijoj. Gali buj, kad tai 
tie patys žmonės, lamuos su
ėmė bolševikaLjT klaidingai 
paskelbė esant juos misija].
Kita žinia sako, kad jie už

mušti.
LONDONAS, apkričio .9— 

šiąnakt gauta iš Sevastopolio 
žinia sako, kad bolševikų ka
valerija užpuolus Salkovą bru- 
taingiausiu budu tapo užmuš
ta Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovas Einmet Kilpat
rick ir dvi sla ligotoj os.

ROMA, lapkr. 9. — Buvusio 
Italijos premiero Orlando su
ims vakar ėjo dvikovon siu vie
nu armijos karininku. Kari
ninkas pašauta.

True tjanslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 10, <1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, lOlf

Pavlenko — Ukrainos dikta
torius?

LONDONAS ,lapkričio 9.
Exchange Telegraph agentijos 
žinia, gauta iš Amsterdamo, 
praneša, kad Ukrainos nacio
nalistų kariuomenės vadas, ge
nerolas Pavlenko, patekęs be
laisvei! — pas generolų Pet- 
liurų. Jisai pasiskelbęs save 
Ukrainos diktatorium.

Toji žinia pirmiausia paskli
do Lemberge, o iš čia telegra
fu tapo pasiųsta Berlinan.

Mirė buvusia karalius.

PARYŽIUS, lapkričio 9. — 
Gautomis iš Bavarijos sosti
nės Muencheno .žiniomis, va
kar Šveicarijoj miręs buvusia 
Bavarijos karalius Liudvikas 
trečiasis. Karalius turėjo 75 
metus amžiaus. Pastaruoju 
laiku, sako, jis buvo pradėjęs 
sirgti proto Liga.

RAYiRŽIUS, lapkričio 7. 
Laikraštyj Humanite Paul 
Louis, rašydamas apie Franci- 
jos žygius Lenkijoj ir Rusijoj, 
sako:

“Atkirtus pasitraukimų, ge
nerolas Vrangelis yra netoli ga
lutinojo sumušimo per bolše
vikus. Šį kartą Francijo® kai
mynas pamatys, kad musų val
džia nesiskubins su reiSkiaima 
pagalba, kaip kad ji darė su 
Lenkija.

“Kartu su gautomis žiniomis 
apie generolo Vrangelio vijimų 
Kryman paaiHkėjo, jogei anti- 
sovietinės jėgos kadir ne oficia- 
liniai, bet veikliai buvo remia
mos Almerikos Raudonojo Kry
žiaus. Nors nė vienas skatikas 
nesuteikta) Vrangoliui’ tiesiogi
niu budu, vis dėlto išleista mi- 
lionai dolerių pašalpos darbui 
srytyje, kurių jisai (Vrangelis) 
kontroliavo; tuo budu sutvir
tinta tas vėjagauda, kurib drą
sus pienas pasigrobti savo kon
trolei! Rusiją užimant Kaukazo 
aruodus dabar užsibaigė nepa
sisekimu.”

Riaušės Peru senate.
Senatoriai susibarę dėl 

biudžeto.
LIMA, lapkr. 9. — Peru res

publikos senate vakar naktį 
kilo riaušes, kurias iššaukė 
diskusijos dėl valdžios pasiū
lyto biudžeto. Bediskusuojant 
senatoriai ėmė kelti triukšmų. 
Galų gale senato pirmininkas 
buvo priverstas posėdį užda
ryti.

CHICAGO. — “Wcathcrma- 
nas” pranašauja “galų vasa
rai.” šiandie ir ryto busianti 
šalta.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, lapkr. 9 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant [q ne mažiau kaip už 
2$,PQ0 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.36
Austrijos 100 kronų ............... $0.30
Belgijos, už $1 ....... frankų 16.20
Danų 100 kronų ................... $13.14
Finų 100 markių ................... $2.40
Francijos, už $1 ....... frankų 17.12
Italijos, už $1 ............... lirų 29.40
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.20
Lenkų 100 markių ............... $0.34
Olandų 100 guldėnų ........... $28.40
Norvegų 100 kronų ............... $13.12
Šveicarų 100 frankiy............... $0.55
švedų 100 kronų ................... $18.75
Vokiečių 100 markių ........... $1.20

Ch. L D. T. Prakalbos
Nortli Sidėj surinkta apie 200 

dol. Lietuvos gynimo 
reikalams.

CHICAGO. — Vakar vaka
re North Sidėj, Liuosybės sve
tainėj Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Taryba surengė pra
kalbas — Lietuvos gynimo rei
kalais. Kalbėjo A. Karsokas ir 
Kl. Jurgelionis.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Po pirmojo kalbėtojo prakal
bos prisiminta apie reikalingu
mų aukų giintamjam kraštui 
nuo lenkų imperialistų ginti. 
Ant vietos sudėta apie du šim
tai dolerių (aukotojų vardai 
bus paskelbti vėliaus), kurie 
tuoj bus pasiųsta Lietuvos 
Misijai — New Yorkan.

Beje, priimta dvi rezoliuci
jos. Viena Lietuvos pripažini
mo klausiniu, kita — pareiš
kimas Lietuvos valdžiai. Rezo
liucijos bus išspausdintos vė
liau.

Žmonių < ūpas buvo geras. 
Prisiminus apie busimųjų Chi
cagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos konferenciją, po prakal
bų keli vietos darbuotojai tu
rėjo pasikalbėjimą daVyti visa, 
kad konferencijoj dalyvautų 
visų vietos draugijų atstovai.

Atmetė “trečiąjį” In
ternacionalą.

Austrijos socaildemokratai ne- 
sidėsia nė “trečiajam” nė ant- 

rająn Internacionalam

VIENNA, lapkričio 9. Va
kar čia įvyko didelis socialis
tų susirinkimas. Jame pri
imta rezoliucija, kuria galuti
nai pertraukiama ryšiai su 
“trečiuoju” (Maskvos) Inter
nacionalu. Kita rezoliucija rei
kalauja pašalinti iš partijos du 
josios nariu — Josef Frey ir 
Franz Rothe .

Beto, Austrijos socialdemok
ratų partijos pildomasai ko
mitetas pareiškė, kad jis atsi
sako turėti kokių nors ryšių ir 
su “trečiuoju” ir su antruoju 
Internacionalu. Jo manymu, ir 
vienas ir kitas darbininkų ju
dėjimui ne pasitarnauja, o 
trukdo jį.

MONPELĮEB, lapkričio 7. - 
šiandie čia lapo nuteistas nuo 
penkių iki aštuonių metų kalė
jimai! buvusis Verniiont valsti
jos gubernatorius, IForacc Gra
liam. Išeikvojęs valstijos pini
gus.

Price 3c

j True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai užsakė daug 
| knygŲ.
Vokietija sutinkanti atspaus

dinti 20,000,000 kopijų.

BERLINAS, [apkričio 9. — 
Paskilbusis Petrograde spaus- 
tuvninkas ir geras Maksimo 
Gorkio draugas Grscbebin . (?) 
varde sovietų valdžios Vokie
tijoj daro kontraktų atspaus- 

i (lininiui rusų kalba apie dvide
šimt milionų knygų, skiriamų 
daugiausia vaikams. Pirmiau
sia Grschebin buvo nuvykęs 
Anglijon, bet kada jis šitą 
klausimą pristatė Anglijos val
džiai, jisai pasitikta tylėjimu. 
Vokiečiai tečiaus netik kad 
mielai priėmė jį, bet pasiūlė to
kias žemas kainas, kokių ne
būtų galima gauti jokioj kitoj 
šalyj.

Vieno vietos laikraščio ir 
knygų leidėjai Ullsteinai suti
ko atspausdinti keliatą milijo
nų knygų imant mažiau kaip 
po keturis centus kopijai. Že
miausia kaina, kokios Grche- 
bin buvo gavęs Anglijoje, bu
vo 12 centų kopijai.

“Kruvinas lietus.”
PARYŽIUS, lapkr. 9.— “Lo

šėjų karalystėje,” Monte Carlo 
subatos naktį butą didelio su
judimo. Per visą valandą ten 
lijo “kruvinas lietus.” Gatvės, 
namų stogai ir medžiai — .visa 
nusidažė tamsiai raudona spal
va. ‘‘Lošėjų karalystės” leng
vatikiai išgąstingai lingavo gal
vomis ir ėmė pranašauti ‘‘nau
ją didelę nelaimę.”

Nieko panašaus, supranta
ma, nebus. Mokslingas “kruvi
nojo lietus” išaiškinimas yra 
toks: debesys, kurie “lošėjų 
karalystėn” atnešė tą lietų, bu
vo p risi traukę raudonųjų smil
čių iš Sakams tyrų. Jomis nu
sidažė susikopusieji oran ga
rai ir pasekmėje to — Monte. 
Carlo lengvatikiai turėjo dide
lės baimės.

Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!
Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon

straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius) į Lietuvos žemę.

Dabar reikia atlikti kitas, ne mažiaus svarbus dar
bas: reikia pareikalaut, kad Jungtinių Valstijų valdžia 
PRIPAŽINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKĄ.

Kol Lietuva nebus pripažinta, tol imperialistai nesi
liaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsą!

Kad visi Chicagos lietuviai galėtų pareikšti savo rei
kalavimą šios šalies valdžiai, yra rengiama eilė didelių 
susirinkimų visose CJhicagos dalyse ir apielinkėse.

Susirinkimai įvyks:
ROSELANDE — Lapkričio 10 d. Strumilos svet., 

158 E. 107th St. Kalbės P. Grigaitis ir P. Ba
bickas

BRIDGEPORTE — Lapkričio 10 d. Mildos svet., 
3138 S. Halsted St. Kalbės Dr. A. Montvidas ir 
A. Karsokas.

SOUTH CHICAGO — Lapkričio 10 d. Frank Sverec- 
kio svet., 8756 Houston Avė. Kalbės K. Gugis 
ir žymontas.

CICERO — Ketverge, lapkr. 11 d., J. šalčio svet., 
4737 W. 14th St. Kalbės Dr. A. Montvidas ir T. 
J K^učinskas

BRIGTON PARK. — PėtnyČioj, lapkr. 12 d., Liberty 
svet., 3725 S. Kedzie Avė. Kalbės K. Jurgelionis 
ir Kihrsokas

T0WN OF LAKE. — Pėtnyčioj, lapkr. 12 d., A. Blin- 
strupo svet., 4501 S. Hermitage Avė. Kalbės 
P. Grigaitis ir P. M. Kaitis.

MELROSE PARK. — Subatoj, lapkr. 13 d., J. Vai
čiulio (buv. Frank & James) svet., kertė 23 ir 
Lake gat. Kalbės P. Dubickas ir A. žymontas. 

, Pradžia visur lygiai 7:30 vai. vakaro.
Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie

tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.
Mes kovojame už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą! 

Taigi visi, kas gyvas, j prakalbas!
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.
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No. 266

PASTABA.
Vietos paštas mums pranešė, 

'kad jis sulaikęs vakrykščią 
Naujienų laidą dol nepridavi- 
mo vertimo anglų kalbon 
slraųisnio “Naujas Vilniaus už
ėmimas,“ kurį mes atspausdi
nome iš “Socialdemokrato.” 
Vertimą pristačius, tikimės, 
kad sulaikytąją laidą musų 
skaitytojai gaus. - Red.

Trr*1 translation filo'l with tho post
ai aster at Chicago, III., Nov. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai susitarsią su 
Amerika.

• BERLINAS, lapkričio 9. — 
Rusijos užsienio reikalų minis
teris čičerinas šiandie atsiųs
toj iš Maskvos radiogramoj pa
sako, ką mano sovietų valdžia 
apie rinkinius Jungtinėse Val
stijose. Sako:

“Sovietų Rusija tikisi, kad 
naujoji Amerikos administra
cija tiksliau sumatys užsienio 
politikos bei pirklylbos intere
sus nei kad Wilsono adminis
tracija.

“Naujosios administracijos 
politika, suprantama, bus ka
pitalistinė. Bet ji bus praktin- 
ga ir išmintinga, o todėl tikrų
jų interesų vadovaujama.

“Tie interesai neišvengiamai 
nuves prie užmesgimo kokių 
nors santykių su sovietų Rusi
ja”

TOKIO. — Valdžia siunčia 
Vokietijon apie šimtą penkias
dešimts studentų. Pinnasai 
studentų būrelis, trysdešimts 
žmonių, ižvažiuos pabaigoj 
gruodžio mėn.

socl?!j5em3kr5tas^

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jj perskaitvti. Num.
20, 21, 22, 23 ir 21. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. ' Sereda, Lapkritis 10 d., 1920

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skan>- 
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems iiduod»- 
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, VedJJas 
3259 S. Halsted Str.

Tel.: Boulevard 9244

Kas Dedasi Lietuvoj
ZIPLIAI, šakių apskr.

Bugsėjo 24 <1. š. m. kareivis 
Bakinkius paleista iš Kauno čia 
kiaušiniaut ir obuioliaut. Vėjus 

■ per dieną bešaudydamas peršo- 
i ve bekasančiai bulves danbinin-

 ------------------- Bukšničiukei kiaurai koją. 
Veikas aW9arjeiUpa- Žaizda, sakoma, pavojinga. Mo- 
ilsę, jei skauda, taft-i tilte verkia... Nelaimingoji ne- 

for vartok--------------- 1 sikelia. Guli ir negreit dar atsi-\A. SuŠTelnįs, eutrirtina. . . .
YOUR tYLd Laikyk dėl kūdikių ir kels, o jei ir atsikels, tai motina 

vaistynšsa. Rąžyk, ina^uį paramos iš jos teturės.

Valsčiaus tarnui Pliuškiui gero
kai sudrožė per veidą, tas var
gšas savęs apginti negalėda
mas, šaukės pagalbos ]>rie mili
cijos, kuri irgi nebesuprato, 
kaip ten tvarką padarius. Be to 
regis ir žibintuvas gavo nuken
tėti. Nieko sau, krikšč. de-

! mokr. klapčiukas pasielgė ener- 
1 gi »gai.

j iteracijos atstovai inums teisy
bės .nepasako, kaip tų z žemę 
duos, o vi’s tokius kariškius mi
ni; ir sakau, kad darbo federa
cija, kaip tas elgeta nusiėmęs 
kepurę; iš pono prašys tas, ku
ris pasėja ir nupjauna; iškūlęs, 
supylęs į aruodą prašys pono 
malonės; gerai, kad .susimylės, 
o jei ne, tai ir dvėsk badu! Tai
gi kas norit iš pono trupinių, 
rašyk i lės į darbo federaciją, o 
jei nenorit, tai atsargus 'bukit. 
Man Satkauckas sakė, kad ta-

...... “Esam nuplyšę.... šąlam.... rūbų nei už pinigus negaunam” rašo musij 
broliai iš Lietuvos, iš šalies kur vilnų ir linų perteklius ir kur rūbų industrija 
galėtų žydėti ir naikinti šalyje pikto ir nelaimių tėvą — skurdą.

užaugusių. Visose vaistynėse. Rašyl _ 
reikalauk veltui Akių Knygos. Murino , 
Eye Remedy Co., Chicago, III.

YLAKIAI, Mažeikių aps.

Susipratusiu darbinin
ku persekiojimas.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKISADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

PASKELBIMAS
Amalgamated Clothing Workers of America, Uni
jos nariams.

Pirmas, prelekcijų ir koncerto susirinkimas, 
Chicagos Joint Board, Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America bus laikomas Ashland Auditorium, 
Ashland Boulevard ir Van Buren gatvės.

Pėtnyčios vakare, lapkr. 12-tą ' 
1920. x

' Pradžia 8:00 vai.

VVILLIAM Z. FOSTERS

Autorius daugelio leidinių ir vadas pamenamo 
plieno darbininkų straiko, skaitys lekcija

“Didysis Plieno Straikas ir jo reikšme darbinin
kų judėjime”. J i 1 >1

Specialiai prirengtas muzikalia programas šiam 
susirinkimui, bus atlikta dvidešimts penkių muzi
kantų. *

CHICAGO SYMPHONY ORKESTROS, 
Po vadovyste,

Alexander Zukowsky,
Inžanga su Unijos knygele arba korta.

Susipratę darbininkai, kurie 
' nenori dėtis į darbo federaci- 

('.ražus pasielgimas Vate- . ))c( j socia]istines organl-za.
čiaus savrvaktybčs poneliai ™g-|cijas> n dešininių valdžios 
sėjo 29 d. liek l>nsdmksmmo|agni| ..vdkfj .. yra ša„. 
prie Sajienės pdstytuvės, kad p. kialni va|styWs ,)ricšais ir per. 
raštvedys Momkus sugr(zęs | scki(>jtHni Kul. tik krikšeiolliŲ 
valsčių sudarė gražią trageihją.; (|clll(;kl,1|Ų .<IMvyri:li- jaučia8i 

gana įsigalėję, jie laiko sugniau
žę kumštį, kad progai atsitikus 
pulti susipratusį darbininką.

taip daro tik kolniunislai. Žmo
nės man plojo ir trukšmą kėlė 
prieš Salkaucką, kam jis priki
šo tuoj Rusiją. Taip ir nepa
vyko tas susirinkimas. Saločių 
darbininkai supratę krikšč, dar
bo federacijos gerybes nepasi
davė ant nuderės, iš kokių 
300 žmonių prisirašė tik 15 tani ‘u 
šuolių. Užsirūstinęs kkvbonas M 
ir visi tie krikščionys demokra- į»j 
tai sumanė, kaip čia tą paleis-!*

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš musų ramiai 
slysta'į gyvenimo pakalnę, laukdami, kad gerbūvis ateitų pats savimi. Broliai 
Lietuviai, sukruskime, žengkime pirmyn, bukime natys turtingais ir padary
kime Lietuvą turtingą# Neduokime paimti svetimiems musų Brangiausių Li
nų Mainą Lietuvoj. Bet imkime palys

, Vienas iš daugybės ryškiausių 
! pavyzdžių yra atsiųstas “Social- 
: demokrato redakcijai dvaro 
| darbininko laiškas, kurį čia iš
tisai spausdiname

“Aš norėčiau papasakoti apie 
Saločių valsčiaus atsiilikiiniiKs. 
Darbininkų priešai darbuojas. 
1920 m. liepos 18 d. buvo su
šauktas dvarų darbininkų ir 
samd?ninkii susirinkimas. Kai- &
po samdininkas ir aš nuėjau, 

i Pasirodo, darbininkai ir sanidi- 
i ninkai buvo sušaukti, kad Sa- 
jločių valsčiuj sutverti krikššio- 
I nių darbo federaciją. Tvėrėjas 
1 buvo Saločiu valsčiaus sekre- 
torius Šatkauskas. Susirinki
mas buvo mokykloje. Žmonių 
susirinko labai daug. Ilgos 
siauros salė* gale Šatkauskas- 
skaitė iš laikraščio apie Seimo 
darbuotę, bet mažai kam tesi-

užsirūstinę išėjo j namus, bet 
visgi salėj iki pabaigos buvo ne
maža žmonių. Šmeižė draugą 
Plečkaiti, komunistu vadino ir 
taip toliau, sakė, kad Se’me gi- 

; na biednųjų reikalus tik darbo 
| federacijos 11 atstovų. Aš kaip 
prieš rinkimus j St. Seimą vi
joj minioj agitavau balsuot už 
Nr. 4, taip ir tada turėjau laik
raštį “Lietuvą” kur buvo įdė
ta Plečkaičio kalba; ten buvo 
minėta,' kad k.-d. tik ž;
nię mažažemiams ir 
inianis duot, o kaip 
duot, Tai neduoda; 
verčiau pasakytų tiem
laukujam, kad žemės dykai ne- 
gausit ir 1.1. Aš tą perskaitęs 
balsiai sakau: kodėl darbo fc-

Ibcže-.. *
tai 

žemes

Dabar Laikas Pasidėti iPinigų 
į šį Tvirtą Valstijinį Banką.

Algos dabar augštos, bet ne 
visuomet gali • būti tokios. 

Taupyk šiandien 
kuomet gali.

Central Manufacturing DistrictBank
1112 West 35-th StreetX •

• Turtas virš $6,000,000.00 
. A STATE BANK ,
Atdara: Panedėlių, Sereuų ir Subatų vakarais.

čių. Aš tarnavau netoli Salo- jj 
čiųDeveitonių dvare. Už 10 die- M 
nų aš akėjau lauke, atvažiavo j JĮ 
mane suimt du milicijantai; ■ 
tuoj užklausė ar daug turiu'g 
proklamacijų ir komunistų ra 

laikraščių; aš atsakiau, kad ma-lJĮ 
no proklamacijos, tai tie grums KJ 
tai ir velėnos. Jie liepė kinkyt 
žemėn arklius, ir — važiuosim,

. £1esi areštuotas. Atvažiavę į na- m 
mus iškratė visus plyšius ir jo- 
kių pri/k'lamadijų nerado, ra- u 
(do tik “Socialdemokratą” ir |JJ 
“Lietuvos Ukiui^nkij”, tuos išvar M 
tę neėmė. Mane išvežė pas!!} 
nuovados viršininką j Vaškus, K 
ten išklausinėjo, kalėjimai! nu- yĮ

rytojaus įveža j Pasvalį. Pa
svaly uždarė į tokį kalėjimą, 
kur nieko negali prisišaukti; iš
tisą parą neatėjo niekas apžiu- H 
rėt, savo reikalu negali išeiti, a 
baisi smarve, ]x> lentom pilna 
mėšlo... Iš to pragaro niiiine 
varė. Krinčinan, iš Krinčino Podį* 
biržėn ir Bjržuosna. Biržuos 
kalėjie išbuvau parą, jiaskui ve
žė į Šiaulius. Šiauliuos mane tu
rėjo mėnesį, pusgyvį paleido 2 
rugsėjį), . Baisus, žiaurumas vy
kesniojo kalėjimo raktininko, 
bet visgi iškentėjau ir tą praga
rą, atėjau vėl pas šdinininkųj 
šemiiimkas man išskaito už tą 
darbo metą.

Jjgnas žiogas”.

Kaune, lenkams Vii 
nių užėmus.

[Smulkios “Beitos” žinios praneštos 
“Socialdemokratui”]

Šiandie, spalių 9 dieną, pa- 
tuštej ilsios Kauno gatvės vėl 
pilnos Įvairaus plauko piliečių. 
Judėjimas nepaprastas.

Nubėgom ir atbėgom.
Stoty daugybe prikrautų ir 

iškrautų valgomi. Kai kurios Į 
ministerijos tris.dit'iiąs ir tris! 
naktis Vilniun važiavo ir nenu
važiavo, kai kuri'os per kelias 
valandas Kaunan atburtėjo. Šen ■ 
ir ten zuja nemiegoję, nesiprau- 
sę, suvalkieti valdininkai. Kiek 
vienas jų susirūpinęs dėl savo 
bagažėl?o, na, ir dėl tėvynės. 
Kaikuri.uos ir apvogė, nors ro
dos, nebuvo' ko vogti.

Gatvėmis ūžia, keldami di
džiausius dulkių kalnus, auto
mobiliai ir vėžiniai, su kaupu 
prikrauti rėčką, geldą, sulūžu
sių kėdžių ir nuplyšusių “ata-
niunkų”.

Vienas m,misteris, atsilošęs 
autoniobiliuje, nupleškėjo, čia 
bėga antras, po vienu bažasčiu 
portfelį, po kitu įpricgallvį pasi-

Vilniuje ėjo gandų, kad lenkai 
praėjusią naktį rengę sukilimą. 
Matyt, netiesa, nes Žvalgybos 
Skyriaus Viršininkas čia pat bė
ga su pačiute susiglaudęs.

Iš pavarčių ir krautuvėlių iš
kišę galvas šlėktos žiuri, kaiij) 
švilpia au;tomo(biiliai ir vežimai 
ir ploja katučių: o to dobže, to 
dobže. Mano gi uošvis, uolus 
komunistais, girias paršliaužė 
namo ir, vos li’ežuvį apversda
mas, su sėbru kalbasi:

(Tąsa ant 3-čio pusi )

Rūbų Amatninkų Domei
Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 

Lankiusių Textile mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų. Nekurie iš to
kių amatninkų yra reikalingi tuojaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jus, gerbia
mi amatninkai, dirbdami per ilgą laiką svetimiems ingijot tos industrijos ži
nojimą, dabar to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit pilie
čio pareigas, kelkit savo šalies ekonomiją idant nereikėtų gerbūvio jieškoti 
svetur. . i

1. Amerikos Audėjų B-ve daro sutar
tį su Lietuvos 
darius verpimo 
tuvoj.

valdžia kad tuoj aus ati- 
ir audinio dirbtuves Lie-

B-vės narių skaičius sie-2. Am. L. A.
kia iki 550, sukplto kapitalo apie 60 tūk
stančiu.

3. Akcijos (shares) po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir nedau
giais kaip 50(1 Šerų. Yra inkorporuota 
Mass. Valst. ant $100,000.00. Visas pama
tinis kapitalas (Comnion stock).

Visokiais reikalais kreipkitės į centrų 
arba pas ingaliotinius.

American&Lithuanian
Textile Corp.

343 W. Broadway 
/ So. Boston, Mass.

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir,sankro
vą Bostone, daro visokius rubus, atidaro 
rūbų krautuves Lietuvių kolonijose. Jei 
Tamstai reikalingas koks rūbas, kreipki
tės į B-včs sankrovą ar prie jos agento, 
jei tokį žinot. Rubus gausite gerus ir už 
prieinamą prekę. Remkite, gerbiami, sa
vo dirbtuvę, nes tuomi prigelbėsit grei
čiau atsiekti tą didelį darbą dėl Lietuvos 
rūbų Industrijos ir prekybos steigimo.

2. Atlaso Rūbų B-vė. >
Atlaso B-vė inkorporuota Mass. Valsti

joj,-kapitalas $200,000, Šerai COMMON ir 
8% PREFERED, “par” (originale) vertė 
$25 šėras. Vienai ypatai parduodama ne
mažiau kaip du Šerų ir nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotiniu.

Adas Clothing Corp
343 W. Broadway
So. Boston, Mass.

*........................... .... 111 > 1......... ............................... ........................ . ■ ............ .........

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake.

Auksinių, deimantinių, inuzikališkų instrumentų, diTikuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusimų ir prūsiškų ar
monikų ir balalaikų.

Taisome,laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ashland Avė., Chicago, IH.

Tel.: Drover 7309.

Sankrovos 
kaina tik $35.00 , 
* 

siuntini. Atdara 
10 iki 4 po pietų.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties mėtų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrų atsitikimų, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotų kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

, kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldicniais nuo

NATIONAL STORAGE CO„ 
2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET 
CHICAGO, 1LL.

Telephone Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki o takam, 

Su batonai s: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS- BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant narna, lotą arba | 
farmą ir dirbu viaokius Legalii- 
kus Dokumeutufl. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pii> 
mų Itfortgečių ant lengvų sąlygų.

West Sido ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan SUta Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavitt 

Tel. Canal 2552.

Ihsiite ’ir įmigto fe&m
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

| 3514-16 W. 12th St.
Arti St. I ouia Avė.

CHICĄGO, ILL.

Per šešcsdešlmts 
mėty šis kriau
šis pasaulyje 
valytojas’ 
jaknų ir 
skilvio.

Reikalaukit tikrojo
wsr

CARTER’S, 
fnTLE 

ever ! išpuls.

DEL GALVOS SO 
PĖJ1MO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

IRON PILLS
Daržovių.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto a eta t a 
ir 24 parinktiniai re- 
rekordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų 
(parlor). 
tyti, kad 
Priimami
Bonsai. Veltui prista
toma.
musų didįjį pardavi-

seklyčioms 
Reikia ma- 
apkainavus

Liberty

Atsišaukite į 
mo kanibalų.
VVESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak. 
ir nedaliomis iki 4 

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”



Lapkritis 10 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, III.

VILNIUS
LIETUVOS SOSTINE

Dideliame Pavojuje
Finansiška tavo neprigulmyb? senatvėje yra pavojuje, jei nesusitau- 
pinsi kuomet dirbi.

Tūkstančiai lietuvių taupo savo pinigus

PEOPLESgBANK
Ant kampo 47-os gatvės ir Ashland Avė.

KADANGI:
1. šis bankas yra senas ir tvirtas po valstijos valdžios priežiūra.
2. Gali savo pinigus išsiimti, kada tik nori.
3. Jausiesi kaip namie šiame banke, kadangi susikalbama lietuviškai.

PEOPLES š BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO
47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

KNYGOS
Kišeninis žodynėlis apd. ............................... -................. 75c
Rankvedis Angliškos kalbos........................................... $1.50

Tas pats apdarytas .............................................  $2.25
žodynas Lietuviškai Angliškas ir Angliškai Lietuviš

kas apd. 1274 pusi. Kaina.................................. $8.00
Tas pats drutesniais apdarais................................$10.00

Tikėjimų Istorija 1086 pusi, apd................................. $7.00 
Sveikata apdaryta ......................................................... $2.00
Aritmetika, M. šalčiaus ................................................. 50c
Elementorius ..................................................................... 20c
Mokinkimės rašyti................ ,..................... ........ -...............25c
Valgių Gaminimo knyga 162 pusi............ . .................. $1.25

Ta pati apdaryta ............   $1.50
Portugalų'Ministerių laiškai.............................  $1.00
Meilė ir Dailė ................................................................. $1.00
Dainos su gaidomis L. Eremino telpa 67 dainelės apd. $1.50 
Sapnų knyga, 264 pusi.....................-*..................................50c
Morališkas Kabalas .............................   25c
Inkvizicija apdaryta ..................................................... $1.25
Graži Mageliona — melodrama...................................... 50c

Knygas prisiunčiamo visur ir prisiuntimą apmokame.
Kataliogą siunčiame kožnam dykai.

' JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

B AM

Į Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Į Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, I 
| vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, i 

turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių |
I paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpu- ! 
j timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjime. i
i Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbę jų I 
Į 60c. su persiuntimu. Tcmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras, j 
I F. AD. R1CHTER & C0., Bush Terminai BMg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. j 
*0 0^0 m <X»(> WOWO«nO«* c><n»' <■» t » OSOSOS O «■» C> (><■» < ej»
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Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursą.

t Dabar Amerikos Laisves bonų kursas
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
daugiaus negu pora mėnesių atgal.

Kas turite laisvės boną pardavimui, 
neškite j Naujienų ofisą, kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 S. Halsted St., Chicago, III. j

Kas dedasi 
Lietuvoj.

I - Į

(Tąsa nuo 2 pusi.).

- Kvala bogu, naši znuv Vil
nų vzeli. Na tę intenciję trochen 
vypilem.

Vėl turim Kaune sostinę. Vėl 
viskas, kaip buvo, savo vietose. 
Išvežtos kėdės, stalai, nors ne 
visi ir ne su visomis kojomis, 
nors paspirti, bet vėl stovi, kaip 
stovėjo. Prie jų vėl dirba, kaip 
dirbę, šlėkta kasininkas Maku- 
sevičius, pavogęs šimtų su virš 
įtiksiančių) valdžios auksinų, 
ekzekutoris Kapkovskis su duk
ra Kapkoįvskaite, pirmos rųšies 
koncoliariste, kuri, valdinin
kams užtraukus prieš išvažitio- 
jant Vilniun Lietuvos himną, 
galvą mojuodama iš departa
mento išbizdeliavo, provokato- 
ris Babakcvičius, buhalteris 
Moncia Enedekcvičiute, šoferis 
Bubickis, komunistas žvalgy
bininkas ir 1.1.

Vėl visiems liriksma ir jęera.
Džiaugiasi visi krautuvnin- 

kai ir šniugdninkai ir noriai 
aukoja gynimo reikalams po 
auksiną.

Volfai, Ožinskiai, Soloveičikai 
kovai su Varšuvos pogromš- 
čikais žadą paaukoti po4 milijo
ną auksinų.

Visi verdaim plepam, kaip bul 
vės katile, — visi, vienas kitą 
pralenkdami veržiamės tėvynės 
gintų. Kas rubliu, kas basliu.

[Cenzūros konfiskuota]

—ir dvarininkams 
bus galas!

Bet ūpas taip pakilęs, kad tuo 
dar nepasitenkinama.

Be tautos, amžiaus lyties, po
litinių pažiūrų skirtulmo orga
nizuojasi Gynimo Komitetas.

Talkon pašauktas senas iš se
nų Lietuvos girių geleži
nis vilkas, kurio pilve 
dar siuntas vilkų ir kiek
vieno jų pilve dar po šimtą. 
Daug vilkų, baisiai daug. Dau
giau kaip legioninkų.

Dvarininkus gaudom ir ki
šam į koncentracijos stovyklas, 
girdom Nemune ir vėjam už 
fronto. Persigandę, vežimus pri 
sikrovę bulvių, lašinių, dešrų, 
sviesto, jie bėga į Kauną ir čia 
išbalę klausia savo sūnų, besi
švaistančių su ilgais kardais 
Laisvės Alėjoj:

—Kiedyš naši pšydą?
Ūkininkai, išsivedę iš gurbų 

savo mėšluotus žirgus žergia ir 
švilpia, kad net pridžiūvęs mėš
las aukšytn skrenda. O kur 
švilpia — velnias žino.

Darbininkai nesulaukdami 
savo vadų “nusistatymo”, daro 
mitingus ir skelbia po dvi re
zoliucijas — vienų prieš savo 
buržuaziją ir buožių valdžią, 
antrą prieš lenkus.

Inteligentas, sustyręs, įsigau- 
žęs, pamėlynavusia nuo staigiai 
atšalusio oro nosim, slankioja 
Kauno pašalėmis ir staugia sti- 
rena, šaukdamas geležinius vil
kus ir susitikęs bičiulį klausia: 
“koks jo galutinas nusistaty
mas”?

Bundistai spiečiasi prie Ak- 
selrodo iškabintos raudonos vė
liavos ir savo akimis netik, kad 
tokioj, anot atstovo Lečkaičio, 
reakciilgiausioj pasaulio šaly, 
kaip Lietuva, gali kabėti rau
dona vėliava. Lietuvos milici
ninkas, išėjęs iš demokratinės 
kantrybės, juos pradeda vaikyti, 
šaukdaimas

—Bazoidys!
Frakcijų lyderiai, smagurius 

pirštus pakėlę, rimtai sako, kad 
padėtis esanti rimta. Ministcris 
be portfelio jau ir kepurės ne- 
ben tusi imąs ir tik lakstąs po 
kabinetą, taškydamas kėdės. Iš 
Centralinės Telefonų stoties esą 
gauta žinių, kad lenkai Jau ren 
giasi išeiti iš Šančių stovyklos 
ir kad nieko nelaukiant reikią 
pradėt derybas su Žulikovskiu.

Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisija atvyko Kaunan pasil
sėtų. Kelione iš Žulikovskio 
štabo taip buvusi varginga, kad 
ir savo nusistatymą dėl Žuli
kovskio pametus. Pasilsėjus 
mananti pradėt Ieškot nusista- 
tymo. t _

/ ....... .

DARYK TAI ŠIANDIEN

Patogios valandos
Subatoj 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Utarninke 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.
Utarninko vakarais 6 iki 8 vai.
Kitoms dienoms 9 v. r. iki 4 vai vak.

Pradėk taupint tuojaus, neatsižvelgiant, 
kad gali pasidėti tik keletą dolerių.

Sutaupyti pinigai bus geriausiu draugu 
— apsaugos nelaimėje ir prirengs prie 
laimės.

Niekas negali pavaduoti užsiganėdini- 
mo šios nuomonės, kuri ypata turi sma
gumo, kuomet žino, kad turi diktai pasi
dėjęs Bankoj.

Pasiskirk šį tvirtą Valstijinį Banką, 
“Saugumo ir Draugiško Patarnavimo” 
tamistos taupinimams.

The WestSideTriist&SavingsBank
Turtas Virš $12,000,000.00

Roosevelt Road prie Halsted St., Chicago, III.

LIETUVON
Dabar jau tikrai galima nuvažiuoti 
Liepojun tik su vienu persėdimu. Jau 

■ nereikia praleisti nė laiką, nė pinigus 
koteliuose, kaip tai buvo pirmiau.
Ant laivų — trečia klesa susideda 
vien iš kambarių turinčių tiktai po 2, 
4 ir 6 lovas. Trečios klesos pasažie- 
riams duodama antros klesos patogu
mai ir iš Chicagos išeina specialiai ka
rai iki pat laivo.
Ne Chicagoj gyvenanti turi pribūti j 
Chicagą 7 dienom pirm laivo išplau
kimo, ypatingai turinti šeimynas.
Išgarmame pasportus ir kitus reika
lingus kelionei dokumentus. Ne Chi
cagoj gyvenantieji turi pasirūpinti 
apie pasportus nors mėnesį iškalno. 
Išmainome Amerikos pinigus ir bond- 
sus ant auksinų (markių) pagal die
nos kursą. Vienu žodžiu prirengiant 
į kelionę ant kiek yra galima geriau
siai ; duodame teisingus ir praktiškus, 
patarimus ir palydime iki vagonui.
Jeigu duodama mums žinia kelioms 
dienoms iš kalno, mes pajieškom tin
kamą vietą perbuvimui iki išvažiavi
mui. Visi išvažiuojanti turi turėti pa
liudijimus kiek yra uždirbę per pas
kutinius 4 metus ir atsiteisti su “in- 
come tax”.
Platesnėms žinioms visada rašykit 
šiuo antrašu:

NAUJIENOS
■ FOREIGN EXCHANGE

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

P. S. Dabar taipgi jau galima gauti 
laivakortes tiesiog iki Eidkunų.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmoki jimo.
Pirmatini Lietuviu Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pre».

1«1J W. 47tį St Te!. Boulevard 18»2. Chicago, BL

DR. L. S. HARWOOD,
Tik ki> atidarė ofisą Chicagoj.

SPECIALISTAS VISOKIŲ KRAUJO LIGŲ.
4020 W. Madison St., Tol. Kedzie 913

Valandos: nuo 1 iki 2 vai. iP. M.

Or. A. R. Blumenthal

SPECIALISTAS
Akis

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doms at-

... kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Tplephone Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

( Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas I>rexel 2880

DR. M. HERZMAN
H RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonah

kas yra reikalinga.

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di į jo rankas 
savo sveikatą 
ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgi, 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik tokis 

gali suteikti tą,

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 
Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminaviiną ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grjžš tau, kaip busiu pasakęs.

Dr.C. H. Hali
39 So. State ir kampas Monroe, 

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, ĮU.

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
! Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 
. Akušeras
i 3203 So. Halsted St., Chicago.

j Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
j v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
. ............... i ii —..........  ■■ z

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
22D1 W 22nd & So. Leavitt Sts, 

CHICAGO.
Valandos] 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietą iki 9 vakare

Ofiso Tel. McKinley 76
! DR. I. H. GINDICH
i DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

i Arti 88-th Street

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
1D801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
.............

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dantistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ull. G. M. GLfiSER
Praktkuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan st., kerti 82 st. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS]

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto ki 8 po pietų, 6—8 
vakaro. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinloy, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telophone Yards 5082

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

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

H

DR. YUsKA
S 1900 S. Halsted St. J

Tol. Canal 2118 
0 Ofiso valandos] nuo 10 ryto iki , 
(4 - 8 vakare.
JJ Rezidencija: 2811 W. 63rd St. ■

Tel. Prospect 8466

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas
Perkelis ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 ild 8 po pietą. 

« iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
J Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS B 
M Gydytojas ir Chirurgas » 
S VALANDOS: 9-12 ryto g 

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

Chicago, I1L

^Tel P..... . .a 342

DR. i. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė., Roselande.
Vii. 10 iki 12, 2 Iki 4 ir 6:81 

iki 8:80 vak.

DR. JOHN N. THORPE ' 
Gydytojas ir Chirurgas 

1687 W. 51 st. kasap.Marshficld av.
Valandos! Iki 9 ryto, nuo 8 Ud < 

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

.... .
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lki šiol klerikalai nepripa
žindavo jokios visuomenės 

fMis lithuanian DAtLY new»Į kontrolės. Jie ir atskaitų 
, visuomenei neduodavo.sKuo- 
- met Lietuvos atstovas, p. Vi

leišis, pareikalavo, kad kle
rikalų Tautos Fondas paro
dytų, kur ir kiek pinigų ji
sai yra davęs Lietuvos rei
kalams, tai klerikalai šoko 
šmeišt jį. Visuomenė ir 
šiandie nežino, kaip buvo 
suvartoti pinigai, kuriuos 
žmonės sudėjo į klerikalų 
fondą.

Tas pat atsikartos ir da
bar, jeigu vieni klerikalai 
bus šeimininkai ant tų pini
gų, kuriuos žmonės aukauja 
Lietuvos gynimui.

Klerikalai turi da ir ant
rą tikslą, reikalaudami, kad 
žmonės dėtų pinigus Lietu
vos gynimui į jų partyvišką 
fondą. Siųsdami tuos pini
gus Lietuvon, jie darys spau
dimą į Lietuvos valdžią, kad 
klerikalų partijai Lietuvoje 
butų pavestos svarbiausios 
vietos, kad po tos partijos 
kontrole butų pastatytas 

! Lietuvos gynimo reikalas.
Kokie “Lietuvos gynėjai” 

yra klerikalai, mes jau ge
rai žinome. Dar nesenai 
praėjo tas laikas, kada kle
rikalai darė sutartis su kai- 
zeriška Vokietijos valdžia ir 
rengėsi pasodint ant Lietu
vos sosto vokišką kunigaik
štį, Urachą. Kas gali gva- 
rantuoti, kad, atėjus pato
giam momentui, klerikalai 
nesusiuostys su lenkų jun
keriais ir neužsimanys paso
dint ant Lietuvos sosto kokį 
lenkišką bajorpalaikį?

Jeigu klerikalai paims į 
savo nagus tuos pinigus, ku
rie reikalingi užlaikymui 
Lietuvos kariuomenės, jeigu 
jie pastatys po savo kontro
le pačias Lietuvos gynimo 
jiegas, tai niekas neįstengs 
pasipriešinti šitokiai jų už
mačiai.

Mes žinome, kad klerika
lai kels triukšmą, išgirdę ši-" 
tuos priekaištus, ir sakys, 
kad tai esąs šmeižimas.LBet 
jeigu jie neturi tokių pienų, 
tai kam jie užsispyrė reika
laut, kad aukos Lietuvos gy
nimui eitų į jų partijos ran
kas, į Tautos Fondą? Kodėl 
jie taip smarkiai priešinasi 
tam, kad aukos butų siun
čiamos Lietuvos Misijai? 
Kodėl jie varo tokią šlykš
čią kampaniją prieš Lietu
vos atstovybę, kuri renka 
aukas Lietuvos gynimui?

Ir praeities patyrimas ir 
dabartinė klerikalų politika 
rodo, kad pasitikėt jais ne
galima nė per nago juodu
mą. Lietuviai turi žiūrėt, 
kad aukos, sudėtos Lietuvos 
reikalams, nebūtų suvarto
tos, klerikalų partijos nau
dai. Ne į partijų fondus jos 
turi būt dedamos ir ne per 
partijos fondus jos turi būt 
siunčiamos Lietuvon.

NAUJIENOS
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the Lithuanian N«wa Pub. Co., Ine.

Editor P. Griraitii /
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Neduokime klerika
lams pasipinigauti!

Visos Amerikos lietuvifi 
klerikalai susitarė paimt. į 
savo rankas aukas, kurias 
žmonės deda Lietuvos gyni
mui nuo lenkų imperialistų.

Pirmiausia tą pieną pri- 
. ėmė kunigų ir Rymo-Kata- 

likų Federacijos suvažiavi
mai. Paskui jie ėmė rekla- 
muot jį savo spaudoje — 
“Drauge”, “Darbininke” ir 
“Garse”; o dabar jau kiek
vienos kolonijos klerikalai 
vykdina jį gyvenime..

Chicagoje kunigai • sušau
kė savo ištikimuosius pase
kėjus ir nutarė rengti pra
kalbas ir rinkti aukas Lie
tuvos gynimui į Tautbs Fon
dą. Šitas darbas jau yra pra
dėtas.

Lietuvių visuomenė turi 
atkreipti į tai kuorimčiausią 
domę.

Klerikalų tikslas yra su
stiprinti savo pozicijas Ame
rikoje ir Lietuvoje. Karės 
pradžioje, kada amerikiečiai 
sujudo dėti aukas sušelpi- 
mui nukentėjusiųjų Lietu
vos gyventojų nuo karės, tai 
klerikalai išnaudojo tą žmo
nių ūpą tam, kad su pagel
ta Tautos Fondo pripylus 
savo partijos kasą. Turėda
mi dešimtis tūkstančių pini
gų, jie paskui paėmė į savo 
rankas visą Amerikos lietu
vių politiką ir sustiprino sa
vo vienminčius Lietuvoje. 
Ačiū tam šiandie Lietuvoje 
klerikalų partija yra tokia 
galinga.

Dabar atėjo antras pato
gus klerikalams momentas. 
Lietuva atsidūrė pavojuje. 
Žmonės vėl ėmė gausiai nu
kaut, kad padėjus Lietuvai. 
Ir štai klerikalai vėl užtiesė 
savo tinklą, kad suvarius 
žmonių pinigus į savo parti
jos maišą. Jie skelbia, tie
sa, kad visos surinktosios 
aukos eisiančios vien Lietu
vos gynimui, bet kas juos 
privers išpildyti šitą jų pri
žadą? Kas juos sukontro
liuos, kuomet pinigai bus jų 
rankose?

kinti lietuvius, ir tuo budu ji 
faktiškai atsistojo imperialistų 
pusėje.

To negana. Brooklyno frai- 
nistų organas, stengdamasis dis- 
kredituot lietuvių demonstraci
jas prieš lenkų imperialistus, 
ėmė skelbt, kad iš demonstraci
jų nėra jokios naudos, kadangi 
jos “neįvarys baimės lenkams”. 
Tuo-gi tarpu tasai laikraštis vi
suomet dėdavo kuodidžiausios 
svarbos ant demonstracijų, kai
po ant vieno geriausių kovos 
įrankių. Reiškia, jisai dabar pats 
niekina tą, ką pirma nuolatos 
girdavo.

O štai, kaip apsireiškė jo “dar- 
bininkiškumas”. Kada Brook- 
lyne įvyko lietuvių demonstraci
ja, tai “Laisvė” taip aprašė ją:

“Ir ištiktųjų, žiūrint iš ša
lies, ima juokas ir liaudėsys! 
žmoneliai nuskarmalėję, išbly
škę, čeverykų kulnys nukry
pę, — jie ‘žygiuoja’. Ir jie, 
mat, gąsdina lenkus!....”
Matote, koks to laikraščio pro

tavimas: jį ima juokas, kad de
monstracijoje dalyvavusieji žmo
nės buvo išblyškę ir blogais rū
bais apsirengę. Kaip drįsta to
kie skarmaliai gąsdint lenkus! 
Juk lenkai, pasiryžusieji užka
riaut Lietuvą, yra didelių ponų 
vedami; ir jiems taip pat kitų 
šalių ponai, o ne skarmaliai, pa
deda.

Aiškiau parodyt savo tikrąjį 
veidą tas laikraštis negalėjo. 
Kiekvienas dabar mato, kad 
“Laisvė”, kuri šitaip tyčiojasi iš 
darbininkų biednumo ir iš jų ko
vos prieš imperialistus, yra dar
bo žmonių priešas.

Mes čia netyrinėsime, ar ji 
gauna kokį atlyginimą už ber- 
navimą lenkų žulikovskiams; 
mes konstatuojame tiktai faktą, 
kad “Laisvė” purvais drapsto 
beturčius ir trukdo jų kovą prieš 
lenkų bajorus, žmonės mokės 
tinkamai apvertinti šitą faktą.

dangi daug tu/rto Čecho-Slova- 
kijoj priklauso svetimšaliams, 
negali (būti visuotinos ekspro- 
priacįjos be atlyginimo.

Prezidentas pabrėžė, kad so- 
cializacįja turi būti padaryta vi
sų žmonių, o ne diktavimu 
žmonių viršūnėse. Jis nurodė į 
Rusiją, kaipo į absoliutizmo 
pavyzdį.

Kalbėdamas angliakasių su
sirinkime Przibrani pereitą są- 
vaitę, prezidentas Masaryk pa
reiškė, kad jų industrija bus 
pirmiausia socializuota.

* Pereitą sąvalitę 
premjero 
programas irgi stovi 
nišką socializaciją, 
demobilizaciją, mili taros refor
mas, taiką ir tvarką ir už sutai- 
kimą interesų sudarančių 
publiką įvairių tautų.

paskelbtas 
Cerny formalinis 

už larps- 
armijos

rcs-

Valdžios darbai.
Praga, psalių^16 (paštu). — 

Paskutinių dienų nuotikiai- lig. 
patvirtina išreikštą preuniero 
Cerny oponentų baimę, kad pa
sitraukus liberalų socialistų 
premjero Tusar valdžiai, laiki
nai užviešpataus reakcijos siau
timas. Politinės prieglaudos tei
sė ir laisve žodžio svetimša
liams labai suvaržoma.

Vakar Rusijos unijų delega
tai, prisiųstieji į čia išaiškinti 
čechams apie padėtį sovietų 
Rusijoje, tapo pašaukti į poJici-

Demokratinė Valdžia
Rašo L. F. d’ M.-R.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

rašyti po dokumentu; įprižadan-, 
čiu, kad jie nedalyvaus jokiose 
viešose demonstracijose, nes 
dtaip bus iš čechijos išvaryti.

Pereitą ketvergą buvęs Veng
rijos premieras grafas Karolyi 
išvažiavo iš Čecho-Slovakijos. 
Priežastimi išvažiavimo nužiū
rima baime, kad gali įvykti di
desnis susiartinimas tarp da
bartinės Cecilijos ir reakcinės 
Vengrijos valdžių, po ko gali 
vykti Karolyi išdavimas Veng

rijos reakcionieriams. Delei to 
veikiausia jis ir pasiskubino ap- 
eisti šią šalį ir jieškotis sauges

nes vietas.

JžANGA.

§1. Tikslas: Dabar, kuomet pačlaik musų 
gimtajam krašte, Lietuvoje, Steigiamasis Seimas 
svarsto ir išdirba pamatinius įstatymus—konsti
tucijų, kuri nusatys pačios valstybės ir valdžios 
formas, tai neprošali susipažinti su tuo, kas yra 
Demokratinė Valdžia. Prisieis netik susipažin
ti su aplamomis formomis esančių, taip vadi
namų. demokratinių valdžių, bet da ir pakalbė
ti apie pageidaujamas poringa nas, kurias įvedus 
valdžios tikrai butų priartinamos prie demokra- 
tingumo. Be to, iš pat pradžių, da prisieis susi
pažinti ir su aplamomis informacijomis apie 
valdžius, •

Ant vietos patėmytina, kad čion apkalba
mieji pagerinimai privedimui valdžių prie demo
kratiškesnės formos nėra autoriaus idealas ga
lutinai tobulos vuJdžios formos, bet tik kaipo 
nurodymai, kas galima tuo žvilgsniu atsiekti da
bartinėje kapitalistinėje, gadynėje.

§2. Išvengimui neaiškumų: Prašalinimui ne
aiškumų prisieina nurodyti skirtumą tarpe vals
tybės ir valdžios. Valstybė, tai yra žmonės gy
venantys duotoje geografinėje teritorijoje, turin
tys savo nepriklausomybę, išdirbtą tvarką ir val
džią. Valdžia, tai yra tos įstaigos, per kurias 
valstybę sudarantys žmonės išreiškia savo vėlią 
ir atlieka valstybės palaikymo darbą. Valdžios 
įvairiosios įstaigos tat yra organai, kurie atlie
ka visas valstybės funkcijas. Kur žmonės gy
vena be valdžios, be patvarkymų, ten nėra vals
tybės, bet anarchija.

Taipgi patėmytina, kad yra įvairių valstybės 
formų. Be to, kad vienos jų didelės, o kitos ma
žos, da randasi skirtumas ir jų sąstatuose. Taip 
va, vienos valstybės yra federuotos, susidedan
čios iš įvairių autonominių (savivaldinių) dalių, 
kuomet kitos jų yra centralizuotos, visos jų dalys 
valdomos ir tvarkomos šalies centralinės val
džios.

ŽULIKOVSKIO BERNAI.

VOKIETIJA.
Susisiekimo darbininkai 

vienijasi.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Berilnas, spalių 1 (paštu). — 
Šiomis dienomis Dresdeųe įvy
kusi spOcialė Vokietijos geležin
keliečių unijos konvencija pa
darė didelių žingsnių suvieniji
mui visų Vokietijos transporta- 
cijos ir susisiekimo darbininkų. 
Konvencijoje dalyvavo virš 250 
delegatų ir jie priėmė rezoliu
ciją, kviečiančią vienytis kra
tos, telegrafo ir telefono dar
bininkus, taipjau unijas siau-

Dabar vedama tarybos apie 
susi vieni j imą geleži n kel ieči ų 
unijos su transporto darbinin
kų unija ir kada tas susivieniji
mas įvyks, proponuojamoji Vo
kietijos Susisiekimo Unija tu
rės mažiausia 1,500,000 barių.

Konvencija taipjau priėmė 
režoliucijas, reikalaujančias so- 
cializuoti tokias industrijas, 
kurios yra pribrendę tokiam 
žingsniui ir ragininčias rankų ir 
proto darbininkus ruipiytis įs
teigimu kooperatyvės valsty

bės.

Ma- 
val- 
kad
so-

Rodėsi, kad mūsiškiai Frainos 
pastumdėliai jau pasiekė žemiau
sią protinio ir dorinio nusmuki
me laipsnį. Bet ne; tolyn jie 
smunka vis dar žemiau.

Kada Amerikos lietuviai su
judo protestuot prieš lenkų iųi- 
perialistus, užpuolusius Lietuvą, 
tai Br-jc.dyno “Laisvė” ėmė nie-

ČECHO-SLOVAKIJA.
Valdžios prižadai.

[Iš Fcderuotosios Presos]
Praga, spalių 2 (paštu) 

Vadavaujaimoj i prezidento 
sa ryk, Čecho-Slo vak i j os
džia vis dar tebetvirtina, 
ji mano įvykinti lapsnišką
(lializaciją svarbiausių respub
likos industrijų ir kad taip va
dinamasis darbo kabinetas, va
dovaujamas Dr. Cerney, kuris 
užėmė liberalių socialistų Tu- 
sar kabineto vietą, nepasitar- 
naus reakcijai.

šią sąvailę pasiųstoj telegra
moj čechikos Legionierių Ly
gai, atsakymui į veteranų rei
kalavimą ūmių industrinių ir 
karinių reformų, prezidentas 
Masaryk pareiškia, kad prieš 
socializaciją turi sekti visų dar
bininkų apšvietimas ir kad ka

VENGRIJA.
Di(fėjimas bedarbes.

Viennaj spalių 18 (paštu). — 
Vengrijos bedarbė pasibaisėti
nai didėja. Vienatinis Budapeš
to darbininkų dienraštis “Ncp- 
szava,” paskelbė sekamas skait
ines, kurios raiškesnės už il

giausius išvadžiojimus: 
?ramonė: Dirbo darb. Dir. dar.

r normalini 
Namų būda v. 
Metalo 
Audinyčios 
Malūnai 
)uonkcpyklos 

Spaustuvės

I. APLAMI RUOžIAI.

§3. įžanga: Pradedant kalbėti apie valdžias, 
visupirma susipažinsime su įvairiomis valdžių 
formomis. Įvairių politikinių mąstytojų val
džios įvairiai dalinamu, į skyrius sulig jų formų. 
Parankamo delei, męs prisilaikysime paprasto, 
dalinimo ir visas valdžias sugrupuosime į dvi da
li: Monarcliijas ir Demokratijas. Pirmose vrJs- 
tybės galva yra vienas asmuo, monarchas, pa
vokiantis savo galią įpūdinybės keliu; antrose, 
žmonės išsirenka valstybės galvą. Kictkvieną tų 
dt Jių galima da padalinti į du skyrių. Monarchi
jas — į absoliutines ir apribotas; demokratijas 
—į nepilnas ir tikrai atstovaujamas. Susipaži
nę su įvairiomis valdžių formomis, taipgi ap
žvelgsime ir valdžios galios padalinimą.

A. MONARCHIJOS.

§4. Absoliutines: Absoliutinė monarchija 
vadinasi tokia valdžios forma, kur šalies galva, 
monarchas, paveldantis savo galią įpėdinybės 
keliu, yra vienintelis visų šaJies įstatymų davė
jas, jų pravedėjus gyveni man ir teisėjas, žino
ma, visa tą monarchas vienas pats neįstengia at
likti ir <lelto jis turi daugybę padėjėjų, vienok, 
jo noras ir užmačios yra įstatymas, ir jiems nie
kas neturi teisės priešintis. Jeigu monarchas 
geros valios žmogus, tuomet šaliti rėdoma gerai. 
Bet žinotina, kad monarchu patampa ne tas ka
rakulis, kuris tikrai tinkamas tai svarbiai vie
tai, bet tas, kuris turi teisės (paprastai monar
cho vyriausia sūnūs) prie sosto. Taigi dažnai 
pasitaiko, kad monarchais yra visai netikę as
menys, ir todėl šuJies gyventojams tenka kentė
ti nuo savo monarcho įvairių nelemtų užmačių.

Vienok, nežiūrint, kad monarchas ir absoliu
tus, visgi arti jo stovintys žmonės turi šiokią-to- 
kią įtaka į jį, ir jis dažnai klauso jų patarimų. 
Bet jeigu jis visai savavaliai elgiasi ir visai nepai
so nei seniai įsigyvenusių įstatymų nei tradicijų, 
tuomet toks monarchas vedinama autokratu ar
ba despotu.

Monarchai sulyg savo šalies didumo ir prar 
eities tradicijų turi įvairių titulų, kaip va, impe
ratorius, caras, karalius, kunigaikštis ir daug ki
tų-

§5. Apribotos: Apribota monarchijų* ivadina- 
nama tokia valdžios forma, kur monarchas jau ne
turi įstatymų davimo, o kai kur nei pildomosios 
galios. Taip va Anglijos ir Italijos monarchu*! 
tik vardu yra valdonai, tikrenybėj gi jie vien tik 
viešpatauja, o šalies valdonu yra parlamentas. 
Apribotąsias monarchijas galima padalinti į dvi 
grupi.

(a) A r i s t o k r u* t i n ė s: Taip vadina to
kias monarchijas, kur valdžia randasi didžio
sios dvarponijos rankose. Ten jau ne monar
chas pats viską nusako, bet didžioji dvarponija, 
sushiurinusi valdono galią, leidžia įstatymus vi
sai šaliai ir, žinoma, savo naudai.

(b) Konstitucinės: Taip vadinama to
kios monarchijos, kuriose įstatymų leidimo ga
lia, o kai kur ir pildomoji galia yra žmonių iš
rinktų atstovų, tai yra, parlamento rankose. To
kiose šalyse monarchas negtdi pravesti jokio 
įstatine be parlamento užtvirtinimo, kuomet gi 
parlamentas dažnai praveda įstatymus prieš mo
narcho norą.

B. DEMOKRATIJOS.
§6. Nepilnos: Ne visos valstybės, kurios ne

turi monarchinės valdžios formos ir dėl to vadi
namos demokratijomis, yra tikrai demokratinės. 
Ištiesų jos neturėtų bus vadinamos netik demo
kratijomis, bet dagi ir ne respublikomis. Tas 
visai nedemokratines “demokratijas” galima 

padalinti į dvi grupi.
(Toliaus bus).

laiku.
30,000

42,000
6,900
5,800

1,500 
7,00

dabar.
900

28,000
1,800

950 
550 

4,000

93,250 36,100Viso
Geresnė padėtis metalo pra

monėje yra delei Horlhy ren
gimosi prie karo. Amunicijos 
>enašios dirbtuvės, remiamos 
talkininkų, dirba su dideliu 
jaskubinimu.

Valdžia visai nesirūpina, kad 
pateikus darbą bedarbiams.

L.D.L.D. Reikalai
Paraginimas.

Draugai: Nominacijos laikas 
į L. -D.' L. D. centro valdybą 
1921 met. jau pasibaigė. Kai 
kurie kuopų sekrętoriai dėl ko 
tai nesugrąžino gavo kuopų no
minacijos rezultatų, Tai nege
rai.

Draugijos veikimas, jos augi
mas ir stiprėjimas daug priklau 
so nuo draugijos centro įstaigų. 
Todėl gi, kuomet ateina laikas 
rinkti viršininkus į tas įstaigas, 
reikia rinkimuose gyvai daly
vauti ir nepraleisti pro šalį kai
po 'menkos vertės dalykų.

Netrukus bus išsiuntinėta bal 
gavimas minėtos nominacijos. 
Ar visi kuopų sekretoriai esate 
pridavę savo dabartinilis adre
sus? kurie frar ne, padarykite 
tatai tuojau.

Ne po ilgo išsiuntinėjama na
riams knyga, Draugijos davinys 
už 1920 m. Kurių kuopų netu
rėsime adresų, nebus galima pa
siusti.

* i

. _ .. . i _ _______ ... ___ _...

Pranešimas
t

LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 
APIELINKĖSE.

Lietuva dabar gyvena labai svarbią ir kritingą va
landą, kuri nulems visą jos ateitį. Amerikos lietuvių 
pareiga yra padėti jai, kad ji galėtų ne tiktai apginti sa
vo nepriklausomybę nuo išorinių priešų, o ir įsteigti lais
vę savo darbo žmonėms.

Kaip padėti Lietuvai, kokiais budais paremti jos . 
liaudies kovą dėl laisvės ir geresnės ateities: šituos klau
simus reikia nuodugniai išgvildenti ir apsvarstyti. Rei- ! 
kia taip pat ir tvirčiau susivienyti Amerikos lietuviams 
darbininkams, jeigu jie nori ką žymesnio atlikti Lietu
vos labui.

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbinipkų Taryba 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto, Chicagoje, Mel- 
dažio salėj, 2242-44 West 23rd Place. Dalyvaut konfe
rencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai (po vieną 
delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba dalies) arba drau
gijų valdybos.

Taigi kviečiame visas lietuvių draugijas, kurios nori 
darbuotis kartu su mumis Lietuvos laisvei ir gerovei, 
tuoj aus pradėt rengtis prie tos konferencijos.

KOMITETAS.

L. 1). L. D. kuopos .pradėjo 
smagiai reorganizuotis, (ai nau
jos tvertis. Gaila lik, kad tas 
nevisur apsireiškia. Ypač vadi
namoj Naujojoj Anglijoj dar 
mažai kas atsipeikėjo iš po Irai- 
nistų avanluros. Draugai, ga
na tų “vakacijų”, laikas pradėti 
darbuotis.

J. A. Valeika, L.D.L.D. Laik. 
Sek. 327 Washington St., Cani- 
bridge, Mass.

ll^m—a IW<Rrirri>i r

Kazimieras Gug^
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalui, kaip kriminatiikuoe  ̂
taip ir civiliikuose teismuose. Darė 

'visokius dokumentus ir popieras^

Namų Ofisas?
9323 S. Halsted lt

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Mieuto OftoM?
627 R. Deartorn Si 

1111-13 Unily m
fel. Central 441K

Musų Moterims.
Moteriška veisto, — Pav. 9784.

Crcpe de chine, kvoldeliais papuoš
ta, mergelėms ir moterims veste ru
dens metui, parodyta No. 9784. Pa- 
adyta apykakle tiesiais kampais teikia 
grakštumo. Nugaros pečių krašteliai 
susieina priekyj su priešakio pečių 
kraštais.

Tokiai vestei pavyzdys No. 9784 
sukirptas nuo 36 iki 42 colių por kru
tinę. Mieros 36 coliu vestei reikia 2 
jardų materijos 36 colių platumo.

Telephons Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Ckicago, 111.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Waahingto* St.
MarshalI Field Annea
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8862
Valandos i nuo 10 iki 12 ryta.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

i,..............    .u. J

Norint gauti tokiai vestei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip uiadresavus: NAUJIENOS^ 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

I
r NAUJIENOS Pattem Dep.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at

siųsti man pavyzdį No. 9784.

Mieros ................ colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)(Adresas)

(Miestas ir Valst.)



Sereda, Lapkritis 10 d., 1920 NAUJIENOS, CHe.-v’O, III.
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Lfstmrhi Rateliuose
PRAKALBOS APIE LIE

TU VA ŠIANDIE.

šiandie, lapkr. 10 d., įvyks 
trejos didelės prakalbos, kad 
parėmus Lietuvą kovoje su 
lenkų imperialistais. Pra
kalbos bus sekamose vieto
se:

Roselande — Strumilos 
svet., 158 E. 107th St. Kal
bės P. Grigaitis ir P. Dubic- 
kas.

Bridgeporte — Mildos sve
tainėje, 3138 So. Halsted St. 
Kalbės Dr. A. Montvidas ir 
P. Galskis.

South Chicago — Frank 
Svereckio svet., 8756 Hous- 
ton Avė. Kalbės adv. K. Gu- 
gis ir A. žymontas. >

Vadžia visur 7:30 v. v. 
Inžanga dykai. Visi tų apie- 
linkių lietuviai atsilankykite.

— Ch. L. D. T. Komitetas.

kų dainų, kurios labai svetim
taučiams patiko, o ypatingai 
Lietuvos himnas, kurį visi pra
šė atkartot (visi buvo atsistoję 
laike dainavimo). Dauguma 
klausė ar Lietuvos himnas yra 
įdainuotas į rekordus, ir abel- 
nai įdomavo Lietuva.

Kaip matyt, tai lietuviai ir 
musų dailė yra beveik nežino
ma žymesniemsiems amerikie
čiams, nes jie vis mano, kad 
jnes ir lenkai esame vieni ir tie 
patįs žmonės, Todėl mes turi
me vesti Lietuvos propagandą 
tarp svetimtaučių ir parodyt, 
kad mes nesame toki'ajis, kio- 
kiais/ mus lenkai perstoto.

Kartu priminsiu, kad U. of C. 
Setlement mokina vakarais ang
lų kalbos; matematikos, siuvi
mo ir virimo. Visiems veltui. 
Anglų kalbos klesos yra pagedė
liais, utarninkais ir seredomis 
nuo 7:30 iki 9:30 vakare.

čio 21 d. .
Visi vietos lietuviai yra kvie

čiami rašytis į S. L. A. 122 kp. 
Ji laiko susirinkimus kas pir
mas nodėldienis kiekvieno mė
nesio, V. Radbumo svetainėje, 
1523 S. Woo>d St., 2 vai. po piet.

- F. T. Pubikh.

TOWN O F LAKE. _
Gėrisi Lietuvos dainomis ir 

muzika.
Lapkr. 7 d. University of Chi- 

cago Set.tlement, 4630 Grosą 
Avė.. įvyko draugiškas /vakarė
lis. Jame dalyvavo dauguma 
Cliicagos l’nivprsito profesorių, 
laikraštininkų, advokatų, tfak- 
tarų ir kitų žymių žmonių. Tar
pt* jų gi buvo ir burc’is lietu
vių: p-lės A. Rudauskaite, S. 
Staniuliute, p. J. Šileika ir kiti.

Miss Mary McDowell paaiški
no svečiams apie Lietuvą, lie
tuvių muziką, dainas, kalbą ir 
dabartini Lietuvos* padėjimą. 
P-lės Rudau skaitė ir Staniuliu- 
tė padainavo kelioliką lietuviš

S. L. A. 122 kp. darbuotė.
Lapkr. 3 d. įvyko S. L. A. 122 

kp. susirinkimas. Jame svars
tant bėgančius reikalus nepa
miršta ir dabartinio liūdno Lie
tuvos likimo.

Ex-kareivių organizacijos iž
dininkui A. S. Kuizinui paniški 
mis apie vargingą Lietuvos pa
dėlį karo lauke, kuopa paauka
vo ex-kareivių dranrgijos ren
kamam kalėdiniu fondan $25.- 
00.

Taipgi p. J. J. Hertmanavfr 
eini paaiškinus apie dabartinę 
Lietvos padėtį. kuopa paaukavo 
C. L. T. propagandos vedimui ir 
apsigynimui nuo visokių šmeiž
tų $15.01).

Taipjau kuopa išrinko tris 
savo atstovus, kurie dalyvaus 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencijoje lapkri

NORTH 8IDE
Vasaros sezonui užėjus, Chi

cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelp^s, kuri yra di
džiausia draugi jax^oj miesto 
dalyj, mėnesiniai susiHoki'mai 
prasidėjo būti neskaitnhgais. 
Tuo pasinaudojo dalis narių ir 
viename tokių susirinkimų nu
tarė įkurti mokyklą ir iš drau
gijos iždo paimti $200. Tas su
sirinkimas buvo visai neskait
lingas, o ir pats nutarimas per
ėjo tik 2 balsu dauguma. Dau
gelis susirinkusiųjų, nesupras
dami kame dalykas, susilaikė 
nuo balsavimo. Padarius tokį 
nutarimą mažumoje kįlo smar
kus protestas, ir ne dėlto, kad 
jie nepritartų kūrimui lietuvių 
kalbos mokyklos (jie tam pilnai 
pritaria); tik jie nori, kad butų 
sutvertas fondas, o ne kad pi
nigai butų imami iš posmer- 
tinių ir pašelpos iždo. Tad 
vis draugijos nariai tesusiren
ka lapkr. 11 d. mėnesiniu su
sirinkimai! ir teužkerta kelią, 
kad panašus dalykai daugiau ne 
beatsikartotų.

—S. Danilavičius, pirm.

yra pašelpinė draugija, Bei* 
ji su atsidėjimu veikiu ir vi
suose kituose viešuose reika
luose. Josios narės yra užim
tos įvairiais apšvietos ir lab
darybės darbais ir neturi lai
ko lankyti savo pažįstamas 
prietelkas, todėl tūlos tų kū
mučių pamatę “Apšvietos” na
res, sako: “Ana ve buržujės, 
nenori su mumis, paprastomis, 
susieiti.” Bet visai ne tame da
lykas. Mes irgi norėtumėm su 
visomis sueiti, pasikalbėti, bet 
mes dirbame ir dirbairie labai 
daug, o laiko begalo mažai tu
rime, todėl ir išrodo kai kam, 
kad mes šalinamos. Be visų čia 
jau minėtų darbų, dabar mes 
triusiames ir dirbame suren-, 
gimui gražių rankų darbų ba- 
zaro, kuris įvyks gruodžio 12 
dieną, Mildos svetainėje.

Taigi mes dirbame kiek tik 
mes galinu* spėti, pašvęsdami 
tam darini i visą musų liuosą 
laiką, ir mes kviečiame ateiti 
talkon ir visas kitas musų se
sutes, ateiti ir prisirašyti prie 
"Apšvietos” draugijos ir veikti 
visoms kartu. Tada nebūsim 
nė žemesnėmis, nė didesnėmis, 
bet visos busime drtuigėmis, 
išvien lavinsi m ės reikalingiau
sių mums dalykų, išvien veik
sime kaip savo, taip ir beiuK- 
ruonienes naudai. “Apšvietos” 
dr-ja stato pirmon vieton lavi
nimąsi, apšvietą, užuojautą, 
sušelpimą kaip savo draugių 
taip ir viešųjų reikalų. Apšvie- 
tielės nepailso iki šiol, jos dar-*

BRIDGEPORT
Liet. Moterų Dr-jos ‘A‘pšvieta” 

darbuotė.

Duosis ir ant tolinus.
Valio, apšvietietes, dirbkime, 

o bendruomenė mums padės!
—Narė.

BaBBBBBBBBBBBIZaBBBHBflBEBaESBBESBSHBBSSI^ 
i Dideles Prakalbos ir “ 
S Krutami Paveikslai g 
a . įvyks , “

Seredoje, 10 Lapkričio-Nov., 1920 m. 
A. Pociaus svetainėje,

3821 South Kedzie Avenue, Chicago, 111. ■
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Kalbės lietuviški ir angliški kalbėtojai. Lietu- ■
■ viškai kalbės Dr. A. L. Graieunas., Pertraukomis pa- JJ
■ dainuos geri dainininkai.

Kviečia Gerbiamą Publiką,
Prakalbų Rengimo Komitetas.

J. Vaitulis, Pirmininkas. ■
■ ■» ■»*■■■ ■EEaEusiBaaBaaBHaiDBEaEBHaHHaa
r1" ............... ' 1 . .............. ■■■■■■■■■■■■—............... .. ..... . . .... .

Jau Mes Persikėlėm į

Lietuvių Moterų Draugija’ 
“Apšvieta” gyvuoja daugiau 
kaip 12 metų ir nuo pat jos 
Įsikūrimo ji neatsiliko darbuo
tėje nuo kitų pažangiųjų drau
gijų ir galbūt daugelį jų net 
pralenkė, darbuodamosi bend
ruomenės labui.

RENGIA EILĘ PRAKALBŲ.

4601 S. Marsfield Avė.
Kampas 46-tos gatvės, 

Chicago.

ZOLP IR BARČUS
« Tel. Yards 145.

v -1 $5.1)0 / $5.00 |
Nauja drapana už penkis dolerius. L

Mme Cornelia, išbmižy.s, rukirps ir pfitaikys tayo mierai dra- F 
paną; nia.'ino.t darbą atlik* tik raukų darbas liks pačiai padaryti arbą h 
paduosi siuvėjom.-; i uumuJ. Senas nmtcrijolas gali būt perdirbtą® f 
pagal geidžiamą madą. Naujas materijolas galima duoti didžiuliu J Ii užsitikčjimu. • • . Į

Bite d ra pa ri ai'u išhraižymas teisingai nuimamas, per kempe- jg 
1 tentiškų designerj, 15 metų patyrimo.

Augščiausi paliudyjima:. Užsiganedinimas gvarantuotas. m

Reikalauk ir.iorą i arba matyk ypatiškai MM. Cornelia. n 
Kruša užsakymai, atliekama gana greitai.

MME. CORNELIA I_ 4701 Sheridan Road, Tel. Sunnyside 6449. [j
---- =------ -

Tel. Monroe, 2804 I
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija
1145 MILWAL'KEE AVĖ. CHICAGO.

s* ....... - .

Žiemos laiku ji rengia va
karines mokyklas gaminimo 
valgių ,dailių jų darbų ir rūbų 
siuvimo, rengia gražius teat
rus ir koncertus, o pereitą žie
mą buvo surengus vakarą nau
dai nukentėjusių nuo karo 
Lietuvoje. Buvo vaidinama (Iš 
rankraščio) d-gės M. Dundu
lienės veikalas “Pavogtas kū
dikis.” Vakaras davė gryno 
pelno $H0. Draugija iš iždo 
pridėjo $10 ir pridavė Lietuvos 
Gelbėjimo Draugijai $150. Tai 
graži auka nukentejusienis nuo 
karo.

“Apšvietos” Dr-ja taipjau 
dalyvavo spalių 31 d. demons
tracijoje protestui prieš lenkų 
imperialistus. Ir ne vien kad 
gatvėmis maršavo, bet ji pa
darė gražius tautinių spalvų 
kaspinėlius, kuriuos pardavinė
jo marguojantiems po 10c. 
Surinktus už tuos kaspinėlius 
$36.00 dr-ja įteikė demonstra
cijos primininkui p. llerlma- 
navičiui.

Lapkričio 7 d. įvykusiame 
susirinkime (h’-ja irgi padarė 
keletą labai svarbių nutarimų 
ir užsibriežė platų veikimą.

Pirmiausia tapo nutarta su
rengti apšvietos sąvaitę. Pre
legentais tą sąvaitę būti yra 
prisižadėję keli medicinos dak
tarai ir dentistai, kurie aiš
kins žmonėms apie sveikatos 
dalykus ir dantų užlaikymą.

Kitu labai svarbiu nutari
mu yra surengti gražų teatrą 
didžiuliame West Side Audito
rių mc, prie Taylor ir Bucine 
gat., gruodžio 5 d. Visas pel
nas to vakaro- yra skiriamas 
Lietuvos laisvės gynimo reika
lams. Sąryšyj su tuo vakaru 
nutarta* kreiptis j visas lietu
vių įstaigas ir vertelgas paimti 
pardavnėtii to vakaro tikėtus.

“Apšvietos” dr-ja taipjau 
dalyvaus Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos šiaukia- 
inoje konferencijoje lapkričio 
21 d. ir išrinko tris delegates.

Svarstyta ir apie sausio 9d., 
kurią Mildažio svet. įvyks kon
certas Lietuvos našlaičių nau
dai.

“Apšvietos” dr-ja yra vie
nintelė lietuvių moterų drau
gija, kuri tiek daug veikia 
bendruomenes naudai. Nors ji

Gyvename rūsčioje valando
je. Godus svetimų žemių prie
šas veržiasi į Lietuvą. Jam pa
deda kilų šalių imperialistai. 
Lietuva g'i saytf pageliu ninku 
neturi. Prisieina vieniems lie
tuviams gintis nuo užpuolikų 
vien savomis jiegomis ir ant nie 
ko kito neatsidėti, kaip vien 
ant savos.

Amerikos lietuviai irgi sukru
to gelbėti Lidtuvą. Bet Jkaip 
Lietuviai, taip ir Amerikos lie
tuviai svetur savo užtarėjų ne
turi. T'ai parodė kad ir spalių 
31 d. Įvykusi didžiausia lietuvių 
demonstracija. Didlapiai pa
prastai tokių dalykų nepralei
džia plačiai neaprašę, betgi apie 
šią demonstracija jie ne vienu 
žodžiu neužsiminė, tarsi jie bu
tų nieko apie ją negirdėję. Mat 
čia dalykas ėjo apie protestą 
prieš lenkus, o lenkus gi remia 
Amerikos jęapitalistai.

Taigi ir Amerikos lietuviams 
tenisą veikli vieniems, ant nie
ko kito nepasitikint, kaip vien 
ant savęs. Laukti svetiimųjų 
malonės nėra ko, nes jie Lietu
vos neparems, jei bent butų pri
spirti tai daryti.

Tai suprato pirmiausia susi
pratusioj i lietuviai darbininkai 
ir jie, kaip paprastai, pirmieji 
stojo darban. Kuomet kiti vis 
dar stengiasi prisigauti prie sve
timųjų, j ieško užtarimo svetur 
ir krykštauja iš džiaugsmo, jei 
kokis nors, kad ir nežimiausias 
amerikietis ištarė kokį nors 
komplimeflitą .apie lietuvius, 
komplimentą, kurį jis kartoja 
kiekvienai tautai, kada tik jam 
tai naudingu yra ir kurį jis 
ant rytojaus pakartos patiems 
lenkams, susipratusieji darbi
ninkai stojo .darban pirmiausia 
sužadinti savuosius ir juos pri
traukti prie Lietuvos gelbėjimo.

Be to reikia priversti šios ša
lies valdžią prpažinti Lietuvos 
nepriklausomybę, nes kitaip už 
puldinėjimai ant Lietuvos nie
kad nepasiliaus . O tą .padary
ti gali tik vieni lietuviai, nes 
jai patįs lietuviai negalės pri
versti pr.jpažinti Lietuvą, tai 
tuo labiau to negales padaryti 
svetimieji.

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba, atstovaujanti visus 
pažangiuosius lietuvius Chica- 
goje, jau stojo darban toje 
linkmėje. Tuo liksiu ji rengia 
visą eilę prakalbų apie Lietu
vą, jos padėtį ir organizavimą 

1 Lietuvai didžiausios pagelbos,
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Abelnai, amerikonai myli,greitą veikimą ir telefonas su
teikia tai. šiandien, Amerika didžiausia vartotoja tele
fono už kitas šalis -ant svieto.

Tai yra mažiau, nei keturiasdešimta penki metai nuo pro
fesoriaus Bell išradimo kalbamojo telefono, ir šiandien
12,000,000 telefonų Suv. Valst. prigulinčių arba susi- 

’ jungusių su Bell systema.

Nesuskaitomos daugybės pasikalbėjimų, kurie perbėga pa
saulį, daugiau negu pusė yra nuo telefono pre telefono 
su Suv. Vals.

Amerikos stebuklingas te>fono išsivystymas, remiasi ant 
augščiausių jreągimų ir metodų ir didelės minties — ka
dangi geriausia patarnauja publikai per Visuotiną Sys
tem.'), kurioje Bell Telefono centras, pasikalbėjimo rate, 
rubežiuoja tik per tolumą, kokiai galima susikalbėt.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS
Laivas Caronia 20,()0Q tonų, Lapkr. 25, 2-ros klesos 

kaina — $180.00 pridedant $5 karės taksų.
Laivas Saxonia, 14,300 tonų, Gruodžio 9. Kabi

nete kaina $180.00 pridedant $5 kares taksų. 3-ia kle
sa $125.00.

Didžiausi laivai
TIESIAI Į HAMBURGĄ

3-ia klesa kaina į Eidkunus per Hamburgą $130.40 
pridedant $5 kares taksų.

Yra agentas Jūsų mieste arba netoliesia.

Žmoguc kasosi galvą, | 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet'žmogus ką- I 
sosi nejučioms. liet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ! 
visi kiti tą žino. <

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus | 

daugiau niežėjimo, kasįmosi# plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFEIpS j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. | 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. į Į

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir'plaukams, g 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLF.S, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: ® į

326-330 Broadway, New Y Jrk «♦>F, AD. RICHTER CO

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

Kiekvienam automobilio sa
vininkui naudinga bus žino
ti, kad Bridgeport Garage, 
naujose rankose, atlieka vi
sokius automobilių PATAI
SYMUS, o taipgi parduoda 
automobilių dalis, tairus, tū
bas ir tt. Reikale šaukitės i 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

EEEEESnEZSEKHBBKlBUKSai
Serganti vy

KUČE IR KALĖDOS

Gerbiamos gaspadinės, neŠvęskite 
metų šventės be tikro lietuviško me
daus, kurį galit gaut tiesiog nuo lie
tuviškos farmos. Musų medus tikrai 
čystas (tyras) taip kaip pas močiutę. 
.Tik pamėgink, o visados, pirksi pas 
mus. . Nepirk fabrično nuo perlio- 
riaus, kuris po stubas siūlo. Pirk nuo 
bitininko, tai žinosi tikrą skoni me
daus.

Taipgi, skaityk ūkišką laikraštį 
“Amerikos Ckinifiką”. Užsirašyk sau 
ant metų ir savo giminėms į Lietuvą 
už kurį gausi didelių padėkų. | Lie
tuvą tik $1.25 ant metų, Amerikoje $1.

Taip pat apsigink nuo bedarbes ir 
brangenybes maisto. J‘irk sau gerų 
fauną, per “Ūkininko” Redakciją, ku
ris tave apsaugos nuo apgavysčių ir 
išnaudojimų. Adresuok įdedamas kru
šos ženklelį.

M. WALANČIUS,

(Tąsa seka ant 6-to puslp.), 
* i

119 Washington St., Kart, Mieli.
Iiį» IIIII^I»»f ‘*>*>*1; . *

$ NEGERKIT 
MUNŠAINO —
TAI NUODAI

K^fKSlBSKBBBanKBKaBBBMr'BBBM

YMgano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
VVaukcgan, III

r*

Saagok akiy regėjimą

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimus silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; mano 20 metų patyrimas 
ruteiks jums geriausį patarnavi
mą dėl
< Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

lagos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Arė., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3-žios lubos

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 1
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d. I k,... ......... ,, /

-------- ----------------— ——.■ ■■■ 
x Tel. Yards 3654 

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

3113 S. Halsted St., Chicago, 111. 
k (ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
----------------------- ■ , ,

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St^

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvio Dentistav

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvių

Telefonas: Drover 7042

rai ir moterįs, 
kodėl kenčia
te? Kam tai 
eikvot laikų ir 
pinigus be jo
kios naudos?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau 
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mano galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaininavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatų ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nckentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

DR. C. T. D0N0H0E
36 W. Randolph St. kampas 

Dcarborn St., 2 flioras, Delaware
Bldg., Roomai 200-201.

Chicago, III.
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.

Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M. 
■ĮBilOlBSiSaBEBBBBBliH&IUaai

DR. L. S. BORLAND
209 So. State St., 

z Kampas Adams St. 
Tolephone: Harrison 0688. 

Vai.: 1 iki 4 po piet kasdienuą;
Nedaliomis: 10 iki 12 pietų 

Lietuvis perkalbėtojas seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

J. Buivis ir T. Bartkus 
.Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, UL

i k ta s b m ■ n s a n b m ai ■ ■ s ■ ee r*
Teleph'one Yards 1532

« DR. J. KULIS 3B LIETUVIS B
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
J Gydo visokias ligas moterų, vai- j 

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas. B
Oi 3259 So. Halsted S t., Chicago. B 
iMnaamftuiUfeiiaKBNHiiiaaBfc

I
Tel. Austin 737

D». MARYA 
D0WIATT—SASS. ;

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

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

Rea. 1139 Inde^endcnce Hlvd. Clucaga 
Teiephone Van Buren 294

DR. A.A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

i Ofif as: 3354 So. Halsted St. Chicagft
Tolephone P/ ver (1693

Valandos: 10—1.1 ij j; 2—3 po piet 
; 7 --8 v ik. Nedėliųms 10—12 dieną



NAUJIENOS, Chicago, III

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) 8c. KARFERIS PASILIEKA.
--- -------------------------------------- į Public Utilities komisija jau 

kartu pareikalaujant pripaži- Spėjo pasitarnauti gatvekarių 
nimo Lietuvai ncpriklausomy- kompanijai. Pildydama jos 

reikalavimą, komisija nuspren
dė, kad 8c. karferis turi pasi
likti ir ant ilginus. Dabargi 8c. 
karteris buvo tik laikinis iki 
komisija nei>cržiurės kompa
nijos turto. Peržiūrėjusi kom
panijos paduotas skaitlines 
apie savo turtą, komisija tas 
skaitlines priėmė, nors miesto 

'advokatas įprirodė, kad turtas 
toli nėra tiek vertas,
skaitlinės parodo. Dabar komi
sija nutarė palikti 8c. karferj, 
kad padidinus kompanijos pel
ną.

Reikia laukti, kad ta komisi
ja neužilgo pakels kainą gaso 
ir telefono. Reikalavimai jau 
paduoti, o ko kompanijos rei
kalauja, tą komisija paprastai 
išpildo. Miesto atvokatai buvo 
pareikalavę, kad komisija pa
sitrauktų, bet ji atsisakė lai 
padaryti: ji dar neužbaigusi 
savo darbo .

Tos pakalbus įvyks visose 
Chicagos miesto dalyse., Ne 
viena miesto dalis nebus ap
lenkta.

Prakalbų maršrutas pasidė
jo vakar, prakalbomis šiauri
nėje miesto dalyje, šiandie bus 
prakalbos trijose miesto daly
se Roselande, Bridgeporte ir 
South Chicago. Ryto prakal
bos bus Cicero ir 11. Jose kal
bės geriausi Chicagos lietuvių 
kalbėtojai.

Lietuvos gelbėjimo reika
las yra skubus ir visi lietuviai 
turi S'iikrusti prie darbo. Atei-

kareivių ir šaulių — stato savo 
krutinės mūšių laukuose, mes, 
Amerikiečiai, privalome grieb
tis kuo stropiausiai darbo ir 
rinkti aukų Lietuvos Raudon. 
Kryžiui. - • Todėl visi geros va
lios lietuviai kviečiami darban, 
ir lai tuojaus, ndbeatideliojant.

Dr. A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius.

SVARBU LIETUVIAMS!!! 
Prakalbų Maršrutas.

PRANEŠIMAI.
ATIDARYMAS MOKYKLOS

RoeelAnde “Aušros” mokykla,(10900 
So. Michigan Avė, 2 lubos, kambar- 
rys 7), jau gyvuoja keletas metų.

Pėtnyčioj, 12 d. lapkričio (Nov.), 
1920 bus atidarymas Šios mokyklos. 
Malonės visi mokiniai ir norintįs įsto
ti mokyklon, atsilankyti kaip 7:30 vai. 
vak Bus mokytojas lietuvių kalbos; 
paaiškins apie mokslą ir pradės mo
kinti. Pasiimkite paišiuką ir popie- 
ros.

Kas myli mokslą, lai atsilanko.
Komitetas.

-B——■■SR-r*   "11. ■■■■ 1 —■

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

‘T

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

—bs.

“MINDAUGIS” SCENOJE.

Pereitą nedėldienį, lapkr. 7 
d., C. S. P. S. svetainėje, Dra
matiškas Ratelis statė scenoje 
penkių veiksmų ir dviejų pa-

daugis”. Tai yra didelis vei
kalas ir reikalaująs didelių spė
kų, kad jį tinkamai pastačius. 
Bet Dramatiško Batelio arlistai- 
mylėtojai tiek gerai jį atvaidi
no, kad geresnio vaidinimo iš 
mėgėjų ir reikalaut nebegali
ma. Prie gero vaidinimo labai 
daug prisidėjo musų artistė Cnė 
Babickaitė, kuri, matyt nepasi
gailėjo triūso dėl musų ratelie- 
čių ir gerai juos sumoki no. Taip 
jau parodė publikai 
būti statomi didieji, 
riniai veikalai, kad 
nūs pačios scenos.

Pageidautina, kad rateliečiai

kaip turi 
ypač isto- 
nepažemi-

tvnm.
Publikos gi clelei nežinamos 

priežasties buvo neperedaugiau 
šia. — Buff.

A. Pe trati* S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO
Mortjasre Bank

RE AL ĖST ATE-INSURANCE
European American Bnreau 

Siančia Pinijaa. Pardiod* 
Laivakorte*.

WT AKIJ Uft.il
ROS West 35tb St, Chicago, UI.

Kampa* Halsted St x 
Telephona Bonlevard 611

* T. Pullman 5432

AKUSERKi!
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
mnterų ligose; r.’ 
pestingai priiiu 
riu ligonę Ir kadi 
V; Vgns
10929 S. State Sti

Chicago, III,

Pranešimas
AKUŠERKA
M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.

Mano naujas antražas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

Dr. J. Lebovitz
Physkia^ & Surgeon

Offisas 3501 S. Halsted St.
Vai.: 2—4 ir 7—9

Tel.: Yards 344
Post Graduate Hospital 
24 ir Dearbom gatvės 

Nuo 10 ryto iki 12 pietų
Tel.: Victory 3520

■

Išpardavimas!!! Išpardavi
mas vyksta dabar!!!

Didelis kainas kertantis 
išpardavimas!

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

Viskas paženklinta aiškiomis skait
linėmis. Viena kaina.

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

Vyrų ir vaikų mackinaw8 $7.50 b 
daugiau.

Vyrų kellųėms $4.50 ir daugiau.
Atdara 8 ryto iki 9 vak. Subato 

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Str.

kiek

Ex-kareivis pasidavė kalė
jimam

Kada kriaušius Nathaii Kar
ins, 1300 W. 13-th St., sėdėjo 
savo krautuvėlėje ir lopė senus 
drabužius, įėjo nepažįstamas 
žmogus ir atkišo į jį dkleliau- 
sį revolverį. Harris pasižiurė
jo ir nusigando:

“Ten registeryj yra $13.70, 
eik ir pasiimks, tik pakavok 
tą savo kanuolę,” i 
’ttkišusio revolverį, 
pažįstamasis nesiskubino prie, 
pinigų, jis tik sudejavo:

“Aš nenoriu tavo pinigų. Aš 
esu alkanas ir sušalęs ir 
noriu patekti kalėjiman.

Gerbiami Vientaučiai: —
Pradedant su šią diena, A- 

merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės kolo
nijoje. Bus aiškinama tikslas 
ir reikalingumas linų ir Vil
nių išdirbimo patiems lietu
viams, kol svetimi tos pra- 
monijos dar neužgriebė. Da
lykas užinteresuos visus 
tuos, kurie yra Lietuviai. 
Kas jaučiasi Lietuviu, tegul 
ateina.
Ketverge, Lapkr. 11, Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat.
Prakalbų pradžia lygiai 

7:30 vai. vak. Kalbės N. Ra- 
davičius iš Boston ir A. F. 
Augustinas iš Chicagos. Vi
sus nuoširdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė.
(Apgar.)

Muzikantai “Lietuva Band” ir Ci- 
cilijos Bono, Tovvn of Lake, visi pri
bukite Ketvergo vakare, lapkr. 11 d., 
į prakalbas, paprastoj svet., 4523 So. 
Wood St. Taipgi yra daug svarbių 
reikalų; turim išrinkti delegatą į Ch. 
Liet. Darbininku Tarybos konferenci
ją. ‘ - D.

Brighton Park. — L. G. D. 4 sk. 
nepaprastas susirinkimas įvyks lapkr. 
11 d., 7:30 v. v., Liberty svet., 3925 S. 
Kedzie Avė. Yra daug svarbių rei
kalų, todėl visi nariai ir norintis pri
sidėti, būtinai atsilankykite

— Rašt. D. Bardauskienė.

Roseland. — L. S. S. 137 kuopos 
susirinkimas bus ketverge, lapkričio 
11, kaip 7:30 v. v. Aušros kambariuo
se. Nariai, norintys įstoti, kviečiami 
atsilankyti. — Organizatorius.

Draniatiško Ratelio susirinkimas bus 
ketverge, lapkr. 11 d., 7:30 vak. Mel- 
dažio svet. Visi nariai, norintys įsto
ti Ratelin, pribukite.

— A. J ūsas, Sekr.

Sereda, Lapkritis 10 d., 1920

NAMAI-ŽEMĖ

maldavo jis 
, Betgi ne-

aš
Pa-

nePolicija tapo pašaukta ir 
pažįstamąjį nusigabeno.

Policijos stotyj išsiaiškino, 
ka I tai yra buvęs kareivis 
Peier Frendiger. Nuo pat jo 
pa'iuosavimo iš kariuomenės 
jis niekur nedirbo ir negalėjo 
dirbti delei silpnų plaučių, su
ardytų užnuodijimo gasais ka
ro lauke. Kada jį nuvesta ka- 
meron, jis pridūrė:

“Čia tai bent gyvenimas. 
Visgi geriau, negu gatvės šalti

Du žmonės užmušti auto
mobilių.

Jos. Davison, 60nL, 2042 W. 
lowa St., tapo užmuštas auto
mobilio be jokio laisnio. Auto
jo kilius nesustojo, bet 
reičiausiai nudumė nuo 
mes vietos.

kuog- 
nelai-

Moteris, manoma, 
VVellenstein, tapo užmušta au
tomobilio ant Sheridan Rioad.

Millie

Aukos pasiųstos Lietuvos 
Misijai.

Vakar buvo paskelbta Nau
jienose, kad dr-jos Susivieniji
mo Brolių Lietuvių susirinki
me lapkričio 5 d, tapo suau- 
kauta Lietuvos gynimo reika
lams $71, bet mano neapsižiū
rėjimu nebuvo pasakyta, kur 
tie pinigai liko pasiųsti. Jie 
ant rytojaus, lapkričio 6 d., 
tapo pasiųsti Lietuvos Misijai.

----- S. Grisius.

Klaidos pataisymas.
Sivbatos Naujienų num. 263 

žinutėje apie Simono Daukan
to dr-jos vakarėlį jsiskevrbe 
kljiidy. Ten pasakyta, kad va
karėlyje Lietuvos šauliams ta
po suau,kauta 67.50, o ištik rujų 
gi suaukauta $87.50.*

Chicagiečiai! už dviejų mėne
sių tilps pilna ir detališka at
skaita. Apgailėtinas daiktas. 
Kaip kurie skyriai per ištisus 
metus neparodo gyvulinio. O vie
nok, kada buvo užklausti, ar ga
lima išdrįsti paskelbti olbalsį 
Naujam Vajui $100,000.00 Lie- 
tuovs Baudi Kryž., tai pirmuti
niai malonėjo prielankiai atsi
liepti ir pasižadėti ne šimtinę 
vieną-kitą, bet tūkstantinę. O 
kur jus dingot? gerbiamieji! Ar 
;ik pažadais manome maitinti 
Lietuvos Raudi Kryžfių,? Ypač 
šiandie kada tūkstančiai musų

ii. I ■

REIKIA pečkurių ir pagelbininkų 
prie mokyklos — $125 — $145 į mė
nesį. Paprastų darbininkų viduriniam 
darbui $33.00. Jonitorių $125.00. 
Penterių vidui nuolatinis darbas. Sar
gų, 2 automobilių mazgotojų $35. Ne- 
doldieniais nereikia dirbti. Viešbučių 
ir valgyklų darbininkų visokiam dar- 
dui. Dailydžių vidaus nuolatinis dar
bas. Ofisų darbininkų $30.

REIKIA MOTERŲ trumpoms darbo 
valandomis ant dieni} ir naktų indų 
plovėjų. Viešbučių ir valgyklų dar
bininkių visokiam darbui. šlavimui 
mokyklų, 8 vai. darbo po 50 centų j 
valandą.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St. 
2-ros lubos.

Mes kalbame lenkiškai.
Darbui vietos randasi: pietinėje, 

vakarinėje ir šiaurinėje dalyje miesto

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta v 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

2810 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARSIDUODA seklyčios ir valgo
mojo kambario setai ir du seklyčiai 
pečiai, 
ną.

Parduosiu už prieinamą kai-

REIKIA vedusios moteries už jani- 
torką; vyras galėtų dirbti vakarais 
vieną valandą, 3 kambariai ir $50 į 
menesį. Nuolatinis darbas. Atsišau
kite 9val. ryto arba nuo 5 iki 8 vai. 
vakare.

GOLDBERG, 
2237 Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ

MRS. H. BLOCK, 
1356 S. Halsted St.

PARSIDUODA nauji rakandai: 
setas, gramafonas, lovos ir daug ki
tokių daiktų; labai pigiai. Matyki
te vakarais ir nedėlioj.

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės *Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės 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, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

1404

$275
$425
$550

A. T. McINTOSH & CO.
W. 1«th St. Chicago, III.

Phone Canal 629G

LietnviŲ ex-kareiviŲ 
registracija.

Visus Amerikos lietuvius ex-karei- 
vius, karės laiku tarnavusius Suv. 
Valstijų kariuomenėj, kviečiame re
gistruotis. Kiekvienas ex-kareivis 
prašomas prisiųsti savo vardą-pavar- 
dę ir tarnavimo laiką ir vietą. Taipgi 
prašome pranešti vardus ir pavardes 
tų lietuvių kareivių, kurie žuvo karėj, 
arba mirė po karės, apie kuriuos tik 
kas Žino, kad tuo budu greitu laiku 
sužinojus, kiek musų lietuvių tarna
vome karės, laiku. Daug lietuvių nu
ėjo rusų ir lenkų pavardėmis, tat da
bar laikas visus sužinoti. Mes sura
šę visų vardus atspausdinsime kny
goj, kuri pasiliks lietuvių istorijoj.

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
Washingtone. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-karciviai, kurio apsiimate sa
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavime busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys, arti tūkstančio liuosnorių suva
žiavimam tuojau paskirsime suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj maršuosime į Baltuosius Rumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tuomet reikalausime pripažinimo Lie
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės 
tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygį ir patarnavimą 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiviai, registruokitės urnai. Regis
tracijai vartokite žemiau paduotą 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuaninn Ex-Soldiers , 
Independent Society,

Headųuarters 3402 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BLANKA REGISTRACIJAI.
Pavardė....... ................................'............
Vardas.....................................................

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU trijų draugų, Jono 
Kūgio, metai atgal gyveno Suoix City 
Iowa, Juozapas Skierus metai atgal 

gyvena Kenneatt Alaska, Juozapo Pi
lipavičius keturi metai atgal gyveno 
Red Lodge, Mont. Malonėkite atsi
šaukti ant šio adreso.

POVILAS JANKAUSKAS, 
2254 Van Dyko Avė, Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU savo pačios Emilijos 
Žliubinienės, kuri apleido mane 1912 
m. 12 d. Apriliaus. Malonėčiauj kad 
tuojau atsišauktum, nes man vienam 
labai nusibodo gyventi. Visi nesusi
pratimai bus užmiršti. Man skurdas, 
manau, kad ir tau nėra geriau. At
meni kip gyvenai — tai vienas daly
kas; o kitas dalykas — pažįsti savo 
dėdę V. Stanevičių, Tverų parapijos, 
nuo jo aš turiu du laišku Jis liepia 
parvažiuoti su tavim; jis palieka savo 
palivarką. Atmink, kad aš vienas be 
tavęs negaliu važiuoti. Kas praneš, 
apie ją, duosiu dovanų $25.00

D. ZLIUBINAS, 
Granville, 111.

PAJIEŠKAU švogerio Petro Dar- 
gio, Raseinių apskr., Kaltinėnų par, 
Lauminų sodžiaus 8 motai kaip Ame
rikoj, gyveno po nr. 10753 Perry Av, 
Roseland ,111. 5% pėdų augščio, tam
siai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
skaistaus, raudono veido. Spalio 26 
d. išvažiavo į Chięago, 1931 String 
St. ir negrįžo.^ Žinanti malones pra
nešti, nes jo labai jieškome.

J. LASTAUSKI, 
10753 Perry Avė., Roseland, III.

PAJIEŠKAU Emilijos švenčiskie- 
nės ir Marijonos Arlavičiutes, Vil
niaus rėd., Trakų pav, žižmarių vals
čiaus, Kibučių kaimo. Petro ir Do
micėlės Bigužiukės, iš ten pat. Jie 
patįs ar kas kitas malonės atsišaukti.

K. BIGUŽIUKĖ-MONKEVIČIENĖ 
2901 Archer Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Julijono Norkevičiaus, 
vėliausia buvo Niagara Falls, N. Y. 
ir iš ten išvažiavo apie Lapkr. 11 d. 
1918 m. Kas duos man žinią kur jis 
yra, tam paskiria dovaną. Mano ad
resas : *

LEONAS NORKEVIČIA, 
111 So. lOth Avė., Maywood, 111.

Adresas J IEŠKO DARBO

Kur tarnavai? .................
Kokį laipsni turėjai ? ......
Ar dalyvausi suvažiavime 

VVashingtone? ..... ..............

SVARBIOS PRAKALBOS.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

ryba rengid visą eilę labai svarbių 
prakalbų visose miesto dalyse, kurios 
įvyks sekamomis dienomis:

Roselande. — Lapkr. 10 d. Strumi
los svet., 158 E. 107 St., kalbės P. 
Grigaitis ir T. Kučinskas

Bridgeporte. — Lapkr 10 d., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St, kalbės Dr. 
A .Montvidas ir P Galskis.

South Chicago—Lapkr. 10 d., Frank 
Svereckio sve, 8756 Houston Avė., 
kalbės K. Gugis ir Žymontas.

Cicero, III. — Lapkr. H d. Ketver
ge, J. Shalčio svet., 4837 W. 14 St., 
kalbės Dr. A. Montvidas ir T. J. Ku- 
čin skels.

Brighton Park. — Lapkr. 12 d., Pėd
nyčioje, Liberty svet., 3725 S. Kedzie 
Avė., kalbės K. Jurgelionis ir A. Kar- 
sokas.

Town of Lake. — Lapkr. 12 d., Pėt- 
nyčioje ,A. Blinstrupo svet., 4501 
{ermitage Avė. ir kampas 45 
(aibės “Naujienų” redaktorius 
Grigaitis ir P. M. Kaitis.

Melrose Pork. — Lapkr. 13 d, 
batoje, J. Vaičiulio (Frank ir James) 
svet, 171 — 23 gatvė, kampas Lake 
gatvės, kalbės P. Dubickas ir A. žy
montas.

West Side. — Lapkr. 17 d., Sere- 
doje, M. Meldažio svet, 2244 W. 23 PI. 
kalbės K Jurgelionis ir J. Varkata.

Visur prakalbų pradžia 7:30 v. v. 
Inžanga dykai

So.
St.,

p.

Su-

PA J IEŠKAU darbo vakarais, nes 
dienomis lankau mokyklą. Sutinku 
dirbti Knygyne, Valgykloje arba Krau
tuvėje. Jaigu kam butų reikalinga, 
teiksitės pranešti sekančiu antrašu.

No. 173, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU nuolatinio darbo kar- 
po ’ba.Y'scla.slcvitis. jyTolceistis nemažės- 
ne kaip $40 j savaitę. Kam reikalin- 
gas, meldžiu atsišaukti greitu laiku, 
galiu važiuoti į kitas valstijas.

B. C. O.,
514 Moen Av., Rackdale, Joliet, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA puikus kamba

ris ir gražioje vietoje, vaikinui ,arba 
jaunai porai; kaina žema (privilegijos 
virtuvėje) karštas vanduo, maudynės. 
Atsišaukite:

835 N. Taylor Avė,
Oak Park, III.

Arti Division St.

IŠSIRENDAVOJA kambaris 
vaikinui.

1718 So. Halsted St.
Ant 2-ų lubų. Matyt galima

vakarais.

REIKIA DARBININKV
VYRŲ ir MOTORŲ

REIKIA — vedusios poros be vai
kų, arba poros merginų arba dviejų 
vyrų. Yra kambarys, garų šildomas, 
elektros šviesa ir maudynė. Matyti 
gali visada.

JANITOR FRANK VORONOVICZ
925; So. Winchester Avė., 

Kampas Taylor.

.•M

L ..X.

VYRŲ
REIKALINGAS sumanus 

vyras prie apskelbimų rinkimo, 
kia kad mokėtų angliškai.

Kreipkitės tuojaus pas 
J. SOHAN, 

35 So. Dearbom St, 
Room 205

vikrus
Rei-

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite: _ r
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY 
431 So. Dearbom Avė, 

Rcom 911-912.

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ

PERSTOK MOKĖJĘS RANDĄ
Ar daug rendos jau esi išmokėjęs? 

SUSTOK RINKĘS 
randų kvitus ir daleisk mums paro
dyti kokiu budu galima įsigyti savo 
locną namą su pagelba musų naujo J 
taupymo budo.

Rašyk ar Telefonuok.
JONELIS BROS.

Room 846 — First? National Bank 
Bldg, Chicago, III.

Tel.: Randolph 7400.

REIKALINGA tuojaus 10 vyrų 
pardavėjų Chicagoj, pardavijimui ru
jų, galima uždirbti nuo $50 iki $100 

savaitę. Atsišaukite tarp 9 
ryte, 4-6 vakare.'

N. RADAVIČIUS, 
3249 So. Halsted St.,

ir 12

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu ir 
garadžiu užpakalyj, 20 automobilių; 
apart to keturi pagyvenimai. |t Adre
sas 4547 S.' Paulina St. Antri namai 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 
jokių morgičių. Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

REIKIA patyrusio jauno vyro 
davėjo į Department krautuvę, 
tęstis gera, darbas ant visado.

LUST1GS DEPARTMENT 
STORE,

3410-12 So. Halsted St., • 
Chicago,

par- 
Mo-

PARSIDUODA arba išsimaino 3 
metų sena, 3 pagyvenimų spaustų ply
tų kampinė krautuvė ir dviejų pagy
venimų 6 kambarių su cementuotu 
skiepu. Lotas 36x125 pėdos; $3,000 
cash arba išimti seną įrengimą, kai
po pirmas mokestis. Kaina $15,000.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

BARGENAS!
4 flatų mūrinis namas, kampas 57 

St. ir Honore St. Savininkas turi iš
važiuoti į kitą miestą dėl biznio.

Reikia $5,000) cash. I .
6706 So. Ashland Avė.

Tel.: Republic 908.

PARSIDUODA kampinė plytų krau
tuvė, ir pagyvenimas viršuj. Barge- 
nas. Lengvi išmokėjimai.

Atsišaukite į krautuvę
6958 So. Carpenter St.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

____ AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Excelsior 1920 mo- 

;orcycle taip kaip naujas; važinėta 
tiktai 700 mylių. Parsiduoda gana 
pigiai. Atsišaukite:

JOSEPH SERBENTAS, 
2918 So. Unįon Avė, Chicago, 

Ant antri} lubų iš priešakio.

PARDAVIMUI

m.

PARDAVIMUI mūrinis narnai, 2 
pagyvenimų, 6 kambariai, antras me
dinis namas frame, 4 kambarių, apšil
domas, namas aptvertas, galima lai
kyti karvę ir automobilių. Viskas 
pirmos klesos ir visi parankamai. Pi
giai.

59
B. RUTKAUSKAS,

— 72 St. ir Talman Avė., 
Chicago, 111.

^ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA saldainių ir minkš
tų gėrynių krautuvė, senas biznis, 
mokyklų skersai gatves ir tirštai lie
tuviais apgyventoj apielinkėj. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

1817 Union Avė., 
Chicago.

PARSIDUODA tavorai ir įrengi
mai mažos groserio krautuvės, taba
ko, ir mokyklon einantiems reikme
nis. Ištimtina proga dėl žmonių su 
mažai pinigų.* Renda už krautuvę ir 
4 kambarių pragyvenimą už $15.

C. J. HULL,
654 W. 31-a gatvė, 
Netoli Union Avė.

ANT PARDAVIMO, parduo
da savininkas už didelį bargeną 
— namą, 3759 Lowe Avė. 4 
flatų 3 ir 4 kambarių ir vienas 
5 kambarių. Privalėtų pama
tyt, kad apkainavus. Taip ge
ras, kaip naujas. Atsišaukite 
pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264.

Vyru «r Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARSIDUODA virimui ir kepimui 
pečius; pusė žiemos vartotas. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite:

AR TURI $100 IKI $200
Aš jums pasakysiu kokiu budu ga

lima padaryti pradžią įgijimo nuosa
vo namo lengvais išmokėjimais.

Informacijos dykai.
Atsišaukit laišku į “Naujienas” 

po No. 172.

NEPRALEISKITE ŠITOS

3440 Wallace St., 
2-ros lubos iš užpakalio.

PROGOS

PARSIDUODA Walnut medžio gro
jikus pianas pirktas pereitoms Kalė- 
doms. Vexrt-S $1,000 ii- $75 vertes gro- 
j amų rolių. Parduosiu už $675, casli. 
Atsišaukite vakarais.

MRS. JOZAITIS,
3415 So. Halsted St., 2-os lubos

PARSIDUODA grosemė ir saliuno 
įtaisymai. Vieta ant kampo ir tirš
tai leituviais apgyventoj apielinkėj. 
Biznis senas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju į Lietuvą Kas pirk nesi
gailės. *

2901 Union Avė.

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
cambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 8 šmotų seklyčios setų, kaurų 
ir lovį;, kaip naujų.

Taipgi turime 85 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbinių rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė- 
la. Victrola už $35.00, priskiriant re- 
cordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
;a 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
manau. Tai yra stebuklingas barge- 

mas. Pristatymas dykai.
SOUTH WEST STORAGE 

2102 W. 35th St., arti Archer Avė.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedaliomis iki 4

tai yra verta pamatyti. Par- 
siduoda naujas plytų “bun- 

galow”, pastatytas pagal 
naujausios ir puikiausios 
mados. Didelis skiepas ir 
viršus. Puikus šeši kamba
riai. Gazas, elektra ir mau
dyne, taipgi garų apšildo
mas. Knygoms šėpos, du di
deli veidrodžiai, 2 • lotai ir 
garagė. Parsiduoda 
pigiai.

Ateikite greitai

Savininkas

vai.

visai

JOHN A. WALULIS
2324-26 N. Kilpatrick Avė

Netoli Fullerton ir 
Cicero Avės.

Tel. Albany 7288

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauldt kny gėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininki.

___L‘.T ” — 
RUBSIUVYSTt

Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
moldnantfe*.
Nat. School of Garment Designing 
Room 829. 74 W. Washinfirton St.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

Puikiausia mokina: sustatymo, mo
delių braižymo, moteriškų drapanų 
siuvimo ir moteriškų kepurių išdirbi- 
mo. Ateik pasikalbėti.

36 S. State St.
Tel.: Central 3028.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. Lankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
ik! 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.


