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jie laikomi prieplaukoj.

ir Ameri-

Baklanov vyksta Chrcagon.

miestan 
sergantys

WASHINGTON, lapkr. 18.— 
Darbo sekretorius Wilsonas su-

PARYŽIUS, lapkr. 18. —

...................—->•
-—s— -• ——-— .—- ■ — ■■

Chicago, UI., Pėtnyčia, Lapkritis (November) 19 d., 1920

Visi

Nulinčiavo du negru.

/

to, kad tapo pasirašy- •,,lnKlinfs
1920 11

dėjo naują puolimą

ir SOČIAI DEMOKRATAS.

lap.

Rei

geležinkeliais —

MEICX COITY, lapkr. 18.
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už Vietos laikraštis La Vanguar- 
25.000 dolerių, bankų buvo skaitoma .. „

Tariamosios sutarties tekstą 
paskelbė Meksikos laikraštis.

sios Jungtines Valstijos ir Ang
lija gegužės mėnesy 1917 me
tais Washingtone. Joj (sutar
ty) nužymima abiejų valsty
bių veikimo pienas Meksikoj

fron-
19 d.

AMALGAMEITŲ UNIJOS 
DARBUOTOJAS.

Amalgamated 
unijos ir 

Presos 
narys.

LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 
APIELINKĖSE.

Pasitraukia iš Antrojo Inter
nacionalo.

ir moterį — sušaudė 
Nėgrai kaltinta dėl nu-

Pabiėgęs Anglijos karo 
lydimas.

dia, kuris nesenai pradėta leis
ti buvusio iždo ministerio 
Luis Cabrera parėmimui, šian
die paskelbė tekstą sutarties,

kad Gruzijos val- 
a įsakymą, jogei

True translation filed with the post-| 
master at* Chicago, III., Nov. 19, 1920] j; 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai sutinka pasi
traukti.

Rusams pagrūmojus pasirašė 
sutarties protoko’ą.

...........  $3.46 
............  $0.37 
frankų 15.40 
.........  $13.60 
............ $2.50 
frankų 16j42 
..... lirų 26.60 
........ . $1.60 
............  $0.37 
...........  30.25 
....... . $13.60 
...........  $6.30 
.......... $19.20 
...........  $1.60

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago,, Illinois 

Telephone Canal 1506

True translation filed with the post- 
master at\ Chicago, 111., Nov. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SAKO, JUNGTINĖS VALSTI
JOS IR ANGLIJA PADARIU

SIOS STAUTRĮ PRIEŠ 
JAPONIJĄ.

Nuvertė karaliaus stovylą.
BERLINAS, lapkr. 18. — 

Čeko-Slovakijos valdžios įsa
kymu, Eger mieste nuversta

CHICAGO. — Public Utili
ties komisija jau pradėjo svar
styti gaso kompanijos reika
lavimą padidinti kainas gasui. 
Pragyvenimas pinga, ar ne?

PINIGŲ KURSAS.

Pasvaigusi minia baltveidžių 
; nepaklausė šerifo graudenimų.

stu nuo turkų sostinės Kon
stantinopolio. Prieš Mustafą Priva^tų jį perskaityti. Num. 
Kernai pašą frontą tenai laiko 20’ 2^’ 22, 23’ 24 ir 25- Kaina 5c. 
anglų ir graikų kareiviai.] ■ kaunamas Naujienų ofise.

master at*'Chicago, 111., Nov. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

1 Turkai grūmoja 
Gruzijai.

l laimutis yni mazojnj Azijoj, —
apie penkiasdešimts mylių at-1 Mu»U draUgų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas

BERLINAS, lapkr. 18 (Bašo 
Chicago Daily Ne\vs korespon
dentas Isaac Don Levine). — tarty,. kaip 
J:»n Dąbski lapkričio 13 dieną

Lri.ų True tmnslation filed with the j (įeito, ji šitokiu painevu nepa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 .------------ - »»

Turku „acionaltatai pra- SZ“

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter Marcb 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 187(1.

Truo translation filed with the post-master at Chicago, III., Nov. 19, 1920 as required by the act of Oct. 6, 1917

T alkininkai
Darysianti ten tvarką 

plebiscito metu
Anglija atnaujins pirklybinius 

santykius su Rusija

Semenovas bėgąs Kynijon
Siys armiją į Vilnių.

Ispanija, Anglija, Pranei ja ir 
Belgija pasiusiančios savo ka
reivius — “tvarkai išlaikyti.”

Truo translation €ile«t vvith tlie post- 
master at Chicag’o, III., Nov. 19, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Atnaujins pirklybinius 
santykius.

uvių Die nraitis Amerikoje

No. 274

armijos, jo pasistengimus labai 
sunkina.

Generolas Semenovas nūdien 
praktiškai išstumtas iš Siberi
jos ir lodei labai galimas daik
tas, kad jis bandys susisukti 
Sau guštų Mongolijoj.

GENEVA, lapkr. 18. — Tau
tų lyga šiandie pranešė, kad 
Ispanija, Anglija, o taipjau j 
Francija bei Belgija pasiųsian-| 
čios į Vilnių savo kareivius, j 
kurie, plebiscito metu, tenai 
turės išlaikyti tvarką. Plebisci- j 
tas nuspręs politikinį to mtes- . 
to likimą, būtent, u. -------
turės tekti Lietuvai ar Lenki
jai.

Rusija pasiųsianti Anglijon tris 
šimtus milionų dolerių.

I LONDONAS, lapkr. 18. — 
: Premjeras Lloyd George šian
die po pietų atstovų bute for-

> malini pareiškė, jogei Anglija 
atnaujins pirklybinius santy-

DOUiGLAS, Ga., lapkr. 18.— 
Pasva'gusi minia baltveidžių, 
apie puantro šimto žmonių, 
ši,an<lio užpuolė Šerifų Tanner 

atčmiisi iš jo du negru —

vyrą 
juos, 
žudymo tūlo Pearly llarper’io.

Negrai vežta Fitzgeraldo ka- 
lėjiman. Kely šerifą užpuolė 
baltveidžiai ir atliko nedorą 
darbą. Šerifas, beje, darė visa, Į 
kad parkalbėjus juos, bet mi-! 
nia jo graudenimų nepaisė. 
Atlėkusi savo darbą ji išsiskirs-

ar Vilnius !<'lls s" Rusija.

Pasak laikraščio, svarbesnie
ji toj sutarty punktai reika
lauja, kad Anglija ir Francija 
pripažintų t .v. Monroe doktri
na ir pirmenybę Amerikos tei
sėms Meksikoj. Anglija, beto, 
sutinka neprileisti to, kad Ja- 

i ponija gautų reikiamų jai teri-

■mą ąu sovietų valdžios atsto
vu Adolfu Joffe. Tatai prive
dė prie i .
tas protokolas, vcrčląs Lenki
ją ištraukti savo kariuomenę 
iš neutralės zonos, kuri ran-' 
dasi tarp Lenkų ir Bušų 
to, ir nevėliau kaip iki

Amerikoj.
i “Atsitikime,” sakoma toj su- 

» kad ją paduoda 
laikraštis, “jeigu tam pasiprie
šintų Japonija, Jungtinių Val-

I stijų ir Anglijos laivynai1 pri
valomi susivienyti prieš ją. 

Valstijos ga- 
savo Icontrolou 

jei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

50,000 pabėgėlių 
Turkijoj.

sas gavo žinių, kad penkiasde
šimts tūkstančių rusų pabėgė
lių atvyko iš Krymo į Konstan
tinopolį — Francijos 
kos laivais.

Del stokos vietos
tečiaus įsileista tik 
ir sužeistieji. Pulkininkų valdi- 

n.nkai, ypačiai franeuzai, įieš
ko vietos kur galėtų pabegė-

j Ii pa Pinti
i Meksikos geležinkelius
) gu bus reikalo, praplėsti savo 
! teritorijos ribas iki Panamos 
i kanalo.”

La Vanguardia sako, kad to
sios sutarties tekstas, kaip ji
sai išspausdinta, esanti tikra 
kopija, gauta pačiose Jungtie 
nėse Valstijose — iš “neįvardi
jamo šaltinio.”

Paskutinės žinios rodo, kad 
viso iš Krymo pabėgo šimtas 
tūkstančių žmonių.Kaltindamas Lenkijos vai- 

dž ą dėl viešo ir begėdingo su
laužymo preliminarūs taikos 
sutarties, Joffe reiškė nepasi
tenkinimo tomis karingomis 
lenkų valdžios tendencijomis 
prieš sovietų Rusiją. J/sai, be
to, pareiškė, kad Maskvos val
džia dėl Lenkų-Rusų santykių 
nenor jokių nesusipratimų, o 
stengiasi išlaikyti taiką. Vis

Joseph Schlossberg. Genera- 
lis sekretorius 
Clothing Workers 
kartu Federuotosios 
pildomosios tarybos
Šiomis dienomis, grįždamas iš 
Europos, jis norėjo sustoti ir 
Anglijoj, bet... Anglijos val
džia jį neįsileido. Kodėl? — ji 
pati težino. Schlossberg šiomis 
dienomis sugrįš j Jungtines 
Valstijas.

Venizelos pabėgo 
Francijon?Premieras pasakė, kad m?- 

nisterių kabinetas yra nutaręs 
pravesti gyvenimai! tuos susi- 

i buvo atsiekta 
tarp Anglijos valdžios ir bol- 

~ _  ševikų pirklybinės misijos,
šiandie ' 4l,r8’° Krasino vadovaujamos.

Krasino misijos metu, pra
eitą vasarą, buvo spėjama, kad 
šildomąja sutartimi Anglija 

■ gaus tris šimtus milionų dole
rių, kas žymiai sustiprins Ang-

Rengia militarinę okupaciją ! tarimus, kuriu
I JrfnvoP L____  _Lietuvoj?

MADBIDAS, lapkr. 18. — 
Madridb laikraščiai i--------
paskelbė, jogei vaikštą garnių, 
kad tautų lyga paknetusi Is
paniją dalyvauti internaciona
linėj militarinėj okupacijoj 
Lietuvos. Pasiūlyta, kad Ispa-
nija nuo savęs pasiųstu du ka- ^j()S
riniu laivu su. jūreiviais.

Ko jie ten lenda?
(’rENEVA, lapkr. 18 (Baso 

Chicago Herald-Examiner ko
respondentas C. F. Rertelli).— 
Politinė tautų lygos sekcija 
šiąnakt oficialiai sukūrė tos

Krasinas Lloyd George’ui už
tikrino, kad Rusija neberengs 
tolimesnių invazijų ir kad pir
ktuos reikalais siunčiamiems 
delegatams bus įsakyta vengti 
sovietinės propagandos Angli
joj, Franci jo j ir Italijoj.

Tuo pačiu metu Jungtinių 
Valstijų valdžia atšaukė savo

ATĖNAI, lapkr. 18. — Bu- 
vusis Graikijos premieras Ve
nizelos vakar po pietų slapta 
apleido -šį miestą. Vykstąs į' Reikalauja trijų provincijų 
NVee’o miestą, Francijoj. Veni- | geležinkelių,
zelos įsėdęs graikų laivan Nar-! 
čižus, kurį palydėjo trys Ang-1 
lijos karo laivai.

Naujasai Graikijos premie
ras Rhalis jau užėmė savo 
vietą, ir po to pareikalavo, 
kad Graikijos regentas, admi
rolas Condouri’otis rezignuotų.

Konstantinas negrišiąs.

LIUCERNA, Šveicarija, lapkr. 
18. — Išvytasai Graikijos kara
lius Konstantinas šiandie laik
raščių korespondentams pareiš
kė, kad Graikijon jisai nebeg- 
rįšiąs, negut tik pačių gyvento
jų reikalaujamas, kurie šitą 
reikalavimą pareikštų visati
niu balsavimu.

Anglija, Francija, Ispanija ir 
Belgija jau pranešė tautų ly
ga J, kad jos pasiusiančios ka
reivių į Vilnių, kad tvarką iš
laikius plebiscito metu.

Kalbamosios kariuomenės 
vado vardas tuo tarpu dar nes
kelbiamas.

Manoma, kad ir kitos valsty
bės bus paragintos suteikti sa
vųjų armijos burių, kurie, kaip 
kad tautų lygos susirinkimo 
priemenyse kušdama, sudarys 
tikrąjį ‘‘lygos armijos” bran
duolį.

Pažymėti niausiąs tame pat
varkyme dalykas tai Ispanija, 
kuri didžiojo pasaulinio karo 
metu laikėsi nuošaliai, bet da
bar tapo įtraukta ginkluotam 
intervencijon, kad rėmus visą 
eilę mažų ekspedicijų, kurios, 
savu keliu, yra didžiojo karo 
davinys.

Tuo pačiu budu, jeigu Ame
rika dabar butų tos lygos na
riu, ir ji by valandą galėtų būt 
pakviesta siųsti ekspedicinę ka
riuomenę by kurio pasaulio 
kraštan, kad tuo rėmus terito
rinius svetimųjų valstybių rei
kalavimus.

Harvey, III.
ŠIANDIE, lapkr. 19, Du- 

d ako salėj, 15639 S. Halsted, 
bus didelės prakalbos Lietu
vos reikalu. Kalbės V. Pač- 
kauskas ir A. Karsokas. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi j prakalbas!
CH. L. DARB. TARYBA.

lybą su Rusija, bet tik ta są
lyga, kad visi tie asmenys bei 
korporacijos, kur turi pirkly- 
bos ryšių su Rusija, visa tai 
daro savo atsakomybe.

Sumato, kad Jungtinės Valsti
jos atnaujins priklybą.

LONDONAS, lapkr. 18. - 
Čia gauta iš Maskvos bevielis 
pranešimas, kuris sako:

“Sutriuškinimas • generolo 
Vrangelio jėgų padarys didelės 
įtekmės į vakarų valstybes. 
Jau gauta žinių, kad Anglija 
varo agitaciją Jungtinėse Val
stijose, idant atnaujinus pir
klybinius santykius su sovietų 
Rusija. Užsienio spauda vis 
dažniau ir dažniau pažymi, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia ne
darysianti trukdymų savųjų 
kapitalistų pirklybai su sovie-

KONSTANTINOPOLIS, 
Į 18. — Turkų nacionalistai 
fkė ultimatumą Gruzinijai. 
kalauja atiduoti. Karšo, Arda- 
no ir Batumo provincijas ir, 
beto, kad Gruzija leistų nau
dotis josios 
veltui.
Pranešama, 

džia davusi
ji gatava pavesti savo geležin
kelius turkams, tik ji nenori 
užleisti jiems savo teritorijų.

Armėnija atmetė tą ultima
tumą, kurį jai nesenai įteikė 
turkų nacionalistai, reikalavu
sieji, kad Armėnijoj butų įs
teigta sovietų valdžia — turkų

“Nėra abejonės, kad vakarų 
valstybes bus priverstos pri
pažinti sovietų valdžią.” »

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Semenovas jau bėgąs.
Norįs pabėgti Kynijon; jo gau

jas supleškino Siberijos 
partizanai.

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presos kablegrama].

BERLINAS, lapkr. 15. — 
Findlendijos socialdemokratų 
partijos konvencijoj nutarta 
pasitraukti iš Antrojo Interna
cionalo. Tuo klausimui buvo 
priimta tam tikra rezoliucija. 
Be kita joj sakoma, kad finai 
socialdemokratai prisidės savo 
darini prie to, kad butų su
kurtas naujas Internacionalas. 
Užmušė tris šimtus “bandytų.”

TOKIO, lapkr. 18. — Gauto
mis iš Kynų žiniomis, regu
liari ne Kynų kariuomene šitin- 
kov kaimely, prie rytų Kyni- 
jos geležinkelio, užmušė tris 
šimtus žmonių — visus to kai
melio gyventojus. Tai padaryta 
todėl, kad kariuomenės vadai 
manę, jogei to kaimelio -gyven
tojai pritaria tūlai banditų gau
jai, siančiančiai geležinkelio 
apielinkėse. Vėliau betgi pasi
rodė, kad tai buvusi “klaida.”

PEKINAS, Kynija, laiikr. 18. 
—Čia gauta žinių, kad etmano 
Semenovo jėgos Siberijoj tapo 
stipriai supleškintos, ir kad jis Kymu, uucouu «uvc*ov<»
dabar stengiasi pasislėpti Ky-1 didelė ir brangi buvusiojo Aus
trijos teritorijoj. Partizanų bu- tro-Vengrijos karaliaus Prano 
riai, veikiantys užpakalyj jo Juozo stovyla.

Armena: pareiškė, kad priė
mimas šitų sąlygų reikštų pra
žudymą Armėnijos neprikiau-. 
somybes.

Pranešama, kad mūšiai ir 
vėl atsinaujino. Armėnai su
rengė kontrataką ir kad mušis . 
tebesitęsia. Tatarai puola ar-' 
menų pozicijas iš užpakalio.

Sovietų pasiuntinis Lengrū
das* apleido Erivaną. Vyksta 
Maskvon tuo tikslu, kad gavus 
ratifikavimą tos sutarties, ku
ri nesenai buvo padaryta Eri- 
vanc.

kęs.
“Pagal Rygos sutartį,” pa

sakė Joffe, “Lenkija turi teisės 
atšaukti musių paliaubą. So
vietų valdžia .nori, kad Lenki
ja atvirai pasireikštų, būtent: 
nr ji nori taikos ar karo.”

Dąbski užginčijo, busią Len
kija rėmusi Petliuros-Balako- 
vičio žygius prieš sovietų Ru- 

1 siją. Jisai pareiškė, kad Lenki
ja yra pasirengusi nuginkluoti 
ir internuoti kaltinamųjų vadų 
jėgas, jeigu jos įeis Lenkijos 
teritorijon. Beto, jis tikrino, 
kad lenkų armijos nepasitrau
ki mas iki taikos sutarty nužy
mėtųjų rubežių įvyko tik dėl 
technikinių kliūčių.

Joffe tečiaus pažymėjo, jo
gei sovietų valdžia nepasitiki 
tuo, kad Lenkija atsisakytų 
generolų Petliuros ir Balako- 
vičib — tų jos pačios įnagių— 
ir pareikalavo duoti griežtą at
sakymą kai dėl lenkų kariuo
menės, esančios neutralėj zo
noj, kur dabar sovietų jėgos

k i paprašė, kad jam butų duo
ta viena diena laiko susisieki
mui su Varšuva.

Vakare, lapkričio 14, gavus 
įsakymų iš Varšavos, Dąbski 
pasirašė protokolą sutinkant, 
kad lenkų kariuomenė bėgiu 
penkių ęlienų pasitrauks iš 
neutralūs zonos — prie savo
sios valstybės rubežiaus.

trims mėnesiams laiko. Pas
kui... gal bus deportuotas. Mat, 

KONSTANTINOPOLIS, lap. j Baklanovą yra pasisamdžiusi 
1#. — Gautomis iš Ismido Didžioji Opera, ir jis turės ten 
fronto žiniomis, turkų nacio- (Chicagoj) dainuoti, 
nalistai ten pradėjo stiprų puo-! 
limą. Daug pabėgėlių iš tenai 
jau atvyko.

(Ismldas yra Mažojoj Azijoj,

Pranešimas
f

■ Lietuva dabar gyvena labai svarbią ir kritinga va
landą, kuri nulems visa jos ateiti. Amerikos lietuviu 
pareiga yra padėti jai, kad ji galėtų ne tiktai apginti sa
vo nepriklausomybę nuo išorinių priešų, o ir įsteigti lais- 
vę savo darbo žmonėms.
.. padėti Lietuvai, kokiais budais paremti jos 
liaudies kovą dėl laisvės ir geresnės ateities: šituos klau
simus reikia nuodugniai išgvildenti ir apsvarstyti. Rei- 
krn taip pat ir tvirčiau susivienyti Amerikos lietuviams 
darbininkams, jeijni jie nori ką žymesnio atlikti Lietu
vos labui. ,

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba 
lr 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, 
dalyvauti toje konferencijoje.

Pakvietimų laiškais, dėl laiko stokos, nebus siun
čiama.

Vakar, lapkr. 18 d., užsienių pinigų

25,000 dolerių, bankų
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos, už $1 ......
Danų 100 kronų .........
Finų 100 markių .......
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ..............
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių......
Olandų 100 guldenų ... 
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 frankų ... 
švedų 100 kronų ........
Vokiečių 100 markių ...

Konferencijos Dienotvarke.
1. Konferencijos atidarymas.
2. Įžengamoji kalba: P. Grigaitis.
3. Mandatų komisijos raportas ir delegatų varda-

šaukis.
4. Aukos Lietuvos gynimui:

a) komitetas aukoms rinkti; <
b) šaltiniai aukoms gauti.

5. Tarptautine politika:
a) referatas — drg. Kl. Jurgelionis;
b) rezoliucija.

• 6. Lietuvos politika:
a) referatas — drg: K. Gugis;
b) rezoliucija.

7. Nauji sumanymai.
8. Konferencijos uždarymas.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBA.



Bičiuoliai

n u rodys Jungt. mą ir ištremti žmones, kurių 
nenorėtų kuri nors tų valdžių.

Sekamą dieną po to atėjo ži
nia. kad Nuorteva vėl tapo su
imtas. Kanada pakartojo savo 
protestą Anglijos valdžiai. Sir 
Basil Thomson atsidūrė keblia
me padėjime. Jis paprašė pa
tarimo didžiojo vijurko, Lloyd 
George. Premieras pasakė 
Thomsonui, * kad jis padarytų 
kompromisą su Nuorteva, pa
prašant kad tasis išvažiuotų 
savo noru į Rusiją, gaunant 
nuo Anglijos užtikrinimą sau
gumo kelionės į Busi ją. Mato
mai. Norteva sutiko važiuoti 
Rusijon ir jis padarė tai su 
Anglijos palaiminimu.

Tie patįs ženklai intrigos iš 
\Vashingtno yra ir dalyke Cos- 
tellos, kuria važinėdamasis 
Europoje du sykiu buvo apsi
lankęs ilgesniam laikui Angli
joje, pirm padaryta prieš jį 
kokių nors žingsnių. Valstybės 
sekretorius pirmiausia susiba
rė su Federuatąja Presą AVash-

bus

PAUL HANNA 
[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

yVashington. — Jei kongre
so komitetas pareikalaus justi
cijos ir valstybės departamen
tų kablegramų nuorašų, jis 
ras nuoraša oficialinio prane
šimo Londonui, kuria, prasmė
je, skamba sekamai

“Kadangi Jungtinių Valstijų 
valdžia niekad neabejojo apie 
areštavimą ir deportavimą žino 
nių, kuriuos nurodo Anglijos 
valdžia, Jungt. Valstijų valdžia 
pilnai pasitiki, kad ir Anglijos
valdžia atsimokės griebdamosi ką 
tokių pat žii 
nes, kuriuos 
Valstijų valdžia’*.

Kanados valdininkai 
ypač užinteresuoti tuo galimu 
kongreso atidengimu, kadangi 
tik kad užkirtus kanadiečių 
norui kablegrama buvo pa
siųsta iš \Vashingtono. Ji taip
gi nušvies neišaiškintą depor
tavimą iš Anglijos Federuoto
sios Presos redaktoriaus E. J. 
Costello.

Pirmąją priežastį tai kable- 
gramai davė buvimas Anglijo
je Sentcri Nuorteva, buvusio 
sekretoriaus Busijos sovietų 
biuro New Yorke. Nuorteva 
išplaukė iš Kanados į Angliją 
pereitą liepos mėn., tuo laiku, 
kada Kanados valdžia darė 
svarbius pirklybinius kontrak
tus su sovietu valdžia. Jis tu
rėjo Kanados pas]X)rtą ir buvo 
mandagiai priimtas Anglijoje.

\Vashingtono biurokratai,
u orte vos 
Tad jie 

matomai, įsižeidė
priėmimu Anglijoje
tuojaus pasiuntė notą Anglijos

Demokratinė Valdžia
(Tąsa)

Blogosios ypatybės apsireiškia tame, kad žmo
nės, negaudami progos rūpintis savo artimų 
vietos reikalų tvarkymu, pradeda visame kame 
pasitikėt*iP AfsliF.ižti valiai savo valdininkų, ir 
balsuotojai tokiu budu politiniais dalykais ma
žai ką temąsto ir veik nieko neveikia; centrali- 
nė valdžia išleisdama įstatymus visai šaliai, 
dažnai, neimdama domėn vietos ypatingų sąly
gų, tiesiog skriaudžia kaikurias savo šalies da
lis. Pagalios, centralizuotose sistemose išsivys
to biurokratizmas, taip, kad valdininkai prisi
laikydami įvairių savo perdčtinių įsakymų, kal
kiniuose dalykuose pasidaro visai nepraktingi.

§30. Autonominė sistema: Kitose šalyse gi 
vietiniai reikalai pavesta tvarkyti patiems vie
tos žmonėms. Taip va, valsčiaus žmonės rū
pinasi tam tikrais savo reikalais; viso apskri
čio žmonės apskričio reikalais; visi provincijos 
žmonės vėl savo. Tokia vietos reikalų tvarky
mo sistema vadinama, autonominė. Bet yra

menės sluoksnių ir sykiu su tuo mainosi netik 
pailijų platformos ir programai, bet ir pačios 
partijos, iaip va, praėjusio šimtmečio viduryj 
visur buvo tik u vi galingi partiji: konservatorių 
ir liberalų. Pirmutinė partija atstovavo dvar- 
ponijos ir didelio ūkio reikalus, o antroji — 
kįlančius kapitalistų klesos reikalus. Vėliau iš
kilo Įvairių radikalų partijų, atstovaujančių

i partija, atstovaujanti darbininkų klesą.
§32. Partijų gyvavimas: Kad partija galė

tų paimti į savo rankas valdžios vadeles, ji turi 
bus susiorganizavusi. Ji turi turėti savo organi
zaciją, komitetus, įvairius viršininkus ir darbi
ninkus, turi turėti visą tam tikrą mašineriją. 
Partijos nariai savo partijos reikaluose gali tu-«■>_>* 1 • J • * '** v — _ f

ir kt.), kurios susideda iš kelių savistovių da
lių, kurios vėl savo keliu dalinas į provincijas, 
apskričius ir valsčius. Tokia valstybė, suside
danti iš kelių valstybių, vadinama federacija. 
Autonominėse ir demokratinėse šalyse, šalies 
centralinė valdžia rūpinasi tiktai tokiais reika
lais, kurie apima visą šalį, kaip va vaisba, ko
munikacija, krašto gynimu ir panašiais reika
lais: kuomet gi reikalai, kuriuos gali atlikti 
šalies atskiros dalys, paliekama jų pilnai žiniai. 
Kiekviena jų savo reikalams tvarkyti leidžia į- 
statymus ir renkasi visus reikalingus viršinin
kus. Tokios sistemos geros tuo, kad žmonės 
patys užinteresuojami rūpintis savo reikalais; 
išauklėjama iš žmonių tarpo visuomeniniai ir 
valstybiniai veikėjai; paliuosuojama centralinė 
valdžia nuo daugybės labai sudėtinų pareigų ir 
painių uždavinių. Jų-gi blogumai yra tame, 
kad tokios vietos valdžios, žiūrėdamos vien tik 
į savo reikalus, kartais pakenkia aplamam šalies 
gerbūviui.

J.. POLITINES PAKTUOS.
§31. Partijų buvimo priežastys: Tas, ką 

žmonių išrinkti valdininkai naujo gyvenime pra
veda ir kaip jie atlieka savo pareigas aplamai, 
paeina labai daug nuo žmonių ūpo, — rinkikų 
opinijos ir pasiryžimo. Bet visuomenes nariai, 
delei skirtingų ekonominių, kultūrinių ir da ki
tokių aplinkybių, turi skirtingų pažvalgų išky
lančiais klausimais ir dalinasi į skirtingas pro
tavimo budo griovos. Vienaminčiai, kad pada
rius valdžią savo norų vykintoja, organizuojasi 
į politinę partiją. Aplamosios idėjos^ kurių pra
vedi mo gyvenime partijos nariai geidžia, vadi
nama partijos principais arba programų: kuomet 
partijos atsinešimai linkui dienos klausinių, dėl 
kurių tarpe partijų yra skirtingų ‘pažiūrų, va
dinama partijos platforma. Laikui bėgant kei
čiasi ekonominiai santikiai tarpe įvairių visuo-

ma, ar tam tikslui įgaliotos įstaigos, nutaria, 
kokia turi būt partijos pakraipa tam tikru klau
simu, tuomet visų partijos narių pareiga vienaip 
veikti. Beiškia, partijoje yra tam tikra discip
lina. Jeigu nebūtų tos partijos disciplinos, tai 
vargiai kada viena partija, be susijungimo su 
kitomis, įgytų valdžios vadeles. Partijose, ku
riose patys nariai nesirūpina savo organizacijos 
reikalais, visi partijos reikalai yra partijos vir
šininkų rankose. Pastarieji, laikui bėgant, lie
ka partijos tikrais diktatoriais. Jie tvarko ne
tik pačios partijos reikalus, bet rašo jos plat
formas, nominuoja kandidatus ir šeimininkau
ja ant išrinktųjų partijos žmonių valdžios vie
tose. Pasekmė to, partijos organizacija panau
dojama atsiekimui kieno-nors asmeninių išro- 
kavimų ir lieka vieta įvairios rųšies korupci
joms. *

§33. Partijų veikimas: Partija valdžios va
deles gali įgyti tik tuomet, kada žmonės išren
ka jos kandidatus į valdžios įstaigas. Todėl 
kiekviena politinė partija nominuoja savo kan
didatus į įvairias įstaigas ir pagamina savo pa
reiškimus įvairiais dienos klausimais, t. y., plat
formą. Kandidatai nominuojama ir platforma 
išdirbama partijos narių išrinktų delegatų su
važiavime. Kai-kur kandidatus nominuoja tie
siai nariai: partijos kandidatu lieka daugiausiai 
partijos narių balsų gavus. Po kandidatų no- 
minavimo ir platformos priėmimo prasideda 
rinkinių kampanija. Tą darbą atlieka partijos 
komitetai ir jos įvairus reikalų vedėjai. Jie renka

ra turų, organizuoja paradus ir daro viską, kad 
tik įgijus balsuotojų pritarimą. Pinigai gauna
ma nuo pačių kandidatų, nuo partijos narių ir 
simpazuotojų, bet daugiausiai (išnaudotojų kle- 
sos partijose) nuo tų, kurie tikisi gauti kokios 
nors sau naudos remiamajai jtirtijai laimėjus 
rinkimuose. Pastarosios rųšies pinigų davėjai 
dažnai esti tikrieji ponai tų valdininkų, kurių 
išrinkimui jie gelbėjo pinigais. Tokie valdinin
kai neišreiškia ir neatstovauja savo rinkikų 
nuomonę, bet yra vien įnagiai ir pastumdėliai 
savo partijos finansinių rėmėjų. Pašalinimui 
tokių piniguočių įtekmės rinkimuose, kai-kur 
įvairus įstatymai pravesta ir šiokia-tokia pa
sekmė apsireiškia.

(Tolinus bus).

valdžiai, prašančią, kad sovie
tų valdininkas butų suimtas ir 
kokiu nors budu paniekintas.

Ant rytojaus atėjo presos ži
nios, kad Nuorteva tapo areš
tuotas Sir Basil Thomson, gal
vos Scotland Yard žvalgybos.

sijai, kuris kliudo didelėms 
pirklybinėms sutartims, Kana
da stojo darban ir pasiuntė 
Londonan kablegramą, reika
laujančią, kad Nuorteva butų 
paliuosuotas.

Sekamą dieną laikraščiai pa
skelbė, kad Nuorteva taiK) areš
tuotas. Tada tai Washingtonas 
priminė Londonui apie draugiš- 

tarp VVilsono ir

ingtone ir tada pilniausioj har- 
monioj su viršminėtu/ susitari
mu, ar tiesioginiu prašimu iš 
VVashingtono, Anglija užgulė 
ant Costello. Tečiaus neradu
si prieš jį jokio prirodimo, An
glija vėl padarė kompromisą: 
Costello pasiliko ant laisvės ir 
išplaukė namo sulig savo pir- 
mesniais pienais. z

Du dalykai Costello reikale 
v

sekretorius Dovis pasakė laik- 
raštininkams, kad justicjos 
departamentas galėjo paprašyti 
Anglijos padaryti nesmagumų 
C.ostellai. Scotland Yard žval- 
gibininkas, kuris Costello su
ėmė, pasakė, kati jis mena, jog 
Amerika sukurstė tų žingsnį. 
Vienok yra tikru dalyku, kad 
Pahnerio • v • 

1SS1-

nuo Federuotosios 
Jresos klausinėjimų per keletą 
dienų ir davė skirtingus pasa
kojimus.

Visais praktiškais budais An
glijos ir Amerikos slaptoji po
licija susivienijo j vieną kūnų 
po VVilsono valdžia. Anglijai 
daugiau nebereikia rūpintis 
apie airius, indusus, egyptie- 
čius ir kitus jos pavaldinius, 
gyvenančius Jungt. Valstijose. 
Justicijos departamentas per
ėmė dąrbą gynimų Anglijos in
teresų šioje šalyje. Amerika 
nustojo gyvavusi kaipo prie
glauda politiniams pabėgė
liams, išėmus draugus Rusijos 
caro.

NEW YOBK, lapkr. 18.— 
Prisaikintieji teisėjai vakar iš
nešė antrą kaltinamąjį aktą 
prieš Building Trades Coun- 
eil’o pirmininką, Bobert Brin- 
dell. ' Kaltintas dėl sumoksli- 
ninkavimo.

NAUJIENOS, Chicago, III.
UI.! ........... Il1""1"" J.1!WWĮ|

True translntion filed wlth the post- 
master afy Chicago, III., Nov. 19, 1920 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Francijos diplomatija
Scott Nearing

[Naujienų ir Federuotos Presos 
bendradarbis]

Svarbiausia ypatybė Europos 
politinės padėties yra Franci- 
jos diplomatija. ?

Nuo Napoleono Didžiojo lai
kų Francijos valdančioji klesa 
turėjo didelių interesų Euro
poje, intersų, kurie apėmė vi
są kontinentą. Turintįs dides
nių ambicijų Francijos politi
kai svajojo apie savo šalį, dar 
kartą sėdinčią augštoj vietoj 
prie Europos; šalių tarybos sta- 

išnodo, kad atėjo 
senai Francijos 
kontinento poli-

politiniai intere-

lionų Europos gyventojų. Ru
sijai esant apimtai revoliucijos 
ir Vokietijai laikinai išėjus iš 
lenktynių, 
laikas atgyti 
teisei diktuoti 
tiką.

Franaci jos
sai Euro|>os kontinento likime 
labai daug priklauso nuo di
džio jos investmenlų, kurie 
ypač dideli Rusijoj. Kaip vie
nas žmogus pastebėjo: Fran- 
cijoj nėra žmogaus, kuris ne
būtų į ką nors įdėjęs palei \rol- 
gQ”. 
apie

Suprantama, jis kalbėjo 
investuojančią klesą, kuri 

nepaprastai didelė Franci
joj.

Francijos diplomatija valdo 
Europą dėl dviejų priežasčių: 
Pirmą, kadangi tai yra vienati
ne logiška diplomatija, kairios 
kapitalistinės imperijos gali
laikytis; antra, kadangi Angli
ja, vienatinė kita ganėtinai stip 
ri kapitalistiška šalis Europo
je, kad turėjus savo diploma
tiją, dėl formos leidžia kokiai 
nors kitai šaliai vesti Europos 
kontinento reikalus ir tada, ka
da būna reikalas, arba sudaro 
susivienijimą su ta šalimi, jei 
ji nėra perdaug stipri, arba, 
jei ji pasidaro pavojinga, pa
daro susivienijimą prieš ją.

Tuo budu Anglijos pasaulinė 
spėka yra išlaikoma; tuo pačiu
Tuku jos pozicija Europos rei
kaluose yra užtikrinama ga
nėtinai mažais kaštais. Nuo 
tūlo laiko Anglija jaute reika
lą ankarnrti Vokietijos spar
nus. Tik vien^ddei to ji pa
darė susivienijimą su dviem 
savo amžinais priešais—Rusija 
ir Francija. Karui sunaikinus 
Vokietijos spėką su susilpninus 
Francija, Anglija nieko nesibi
jo pavesdama Prancūzams 
vesti Europą.

Ir Francija veda.
Francijos diplomatai nepri

leido Kerenskio pripažinimo 
pradžioje Rusijos revoliucijos. 
Francijos diplomatija rėmė Dc 
nikiną, Judeničių, Kolčaką, 
Vrangelį ir kitas talkininkų 
“baltąsias viltis“.

Francijos diplomatija sutvė
rė “sanitarinį kordoną“ iš pa- 
rubežinių šalių apie bolševikiš
ką “pavojų“, įsteigė blokadą ir 
vadovavo Anglijos, Francijos ir 
Amerikos kareivių įsibriovi- 
mais Rtisijon.

Francijos diplomatija suko
rė ir rėmė “Nepriklausomą 
Lenkiją“ — taip nepriklauso
mą, kaip naujas kūdikis, gu
lintis bejiegis auklės rankose. 
Tai buvo franeuzų oficierių 
štabas, kuris pienavo ir vedė 
Lenkijos kampaniją prieš Ru
siją p’ireitą vasarą. Ir toji pa
ti diplomatinė ir militaristinė 
politika neprileido Linkus pa
daryti taiką su Rusija dvylika 
mėnesiu ankščiau.

Francijos diplomatija paraše 
“sunkią taiką’’ su Vokietija, 
Austrija ir Turkija, ir butų pa 
rašius dar sunkesnę, jeigu tal
kininkai btitų to norėję. Fran
cijos diplomatija toleravo ir 
kurstė monarchislines ambici
jas Vengrijoje. Francijos dip
lomatija sukūrė karą Artimuo
se Rytuose (Turkijoj).

tija yra remiama Anglijos im
perijos, tol ji bus ^Jidžiiiasiu 
pavojum Europos taikai, ir ji 
gaus Anglijos paramą tik tol, 
kol ji bus naudinga gulimui ant 
vyriausiojo Anglijos konkuren-

•IŠKILMINGOS PRAKALBOS
Rengiamos

Atlantiko kolonij’os Lietuviu Lietuvos Labui
Subatoj, 20 d. Lapkričio (Nov.), 1920

FuIIcr Park Svetainėj,
' 45th St. ir Princeton Avė.

Pradžia 7 vai. vakaro. Inžanga veltui.
• Visi Atlantiko apygardos Lietuviai be skirtumo 

pažiūrų yra kviečiami atsilankyti ant šių prakalbų, 
ir išgirsti apie Lietuvos, musų Tėvynės padėjimą ir 
ką. mes turime daryti, kad jai pagelbėjus.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

IŠKILMINGAS

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško Kliubo

Nedėlioję, 21 lapkričio (Nov.), 1920

Mildos svet., 3142 So. Halsted St.,

Pradžia 6 vai. vak.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktroių (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.u0 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir’ užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk patš, tik ui $35 
augŠios rųšies garantuotą kalbamąją mašinų, laip- 
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. P. arba užsimokėsi aplaikęs

* . Ncdėldieniais nuo

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntini. "Atdara kiekvieną dieną iki ‘9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų. _

. NATIONAL STORAGE CO.,
2023 S'o. Ashland Avė-, kampas 21st St.

Gerbiamą publika meldžiame atsilankyti, nes tai 
bus puikiausia šokių vakaras.

Kviečia KOMITETAS.

3110 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Pancdėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

AŠTUONIOLIKTAS PUIKUS

Rengia

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPINIS KLIUBAS.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
. Ž244 VVest 23 l’lape

Subatos vakare, lapkr. 20,1920

Muzika F. Jerecko
Inžanga 50c. Pradžia 7:30 vakare

M11.1J

Europoje- Vo-! ranka, kuri valdoto pirklyboje 
kiotijos, ir kol ji kovos su vy
riausiuoju Anglijos kapitaliz
mui pavoju-—Rusija.

Francija kaipo naikintoja 
Vokietijos ekonominės spėkos 
ir priešininkas pripažinmo so
vietų valdžios, traukia karš* ’s 
kaštanus iš ugnies irnleda juos

Franci jos diplomatija
manekinas, kuris šokinėja

vra 
ant 
Bet

ai 
n 
M 
ffi

siūlus, yra 
Anglijos ambicijos.

ČECHO-SLOVAKIJA.
Pasimirė socialistų vadovas.

[Iš Federuotosios Presos]

nas vadovas Vokiečių Socialde
mokratų partijos Čecho-Slava- 
kijoje, pasimirė delei kraujo 
užnuodijimo. Jis tapo palaido
tas Tcplitzc su didelėmis iškil
mėmis.

PStnyčia, Lapkr. 19 d., 1920

Ar myli muziką? I

BEETHOVENO muzikos kon- | 
servotorijoje mokinama: Skam- | 
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems iiduoda- 
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Vedžjaa
8259 S. Halsted *Str.

Tei.: Boulevard 9244

JOHN KUCH1NSKA8 ) 
L » w y e f

• Lnrruvis advobataa 
29 SO. LA SALLE STKEJET 

CHICAGO, JLL, 
Telephone Central 3684 

Valandos! 9 Mo iki 5 vakare, 
Bubėtomis: 9 Iki 1 pa pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOS®. 
Ląiaaiinaojn Abstraktui 

perkant
arba parduodant narna, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Logalil- 
kus Dokumentus. Suteikia pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečią ant lengvą sąlygą.
West Sida ofisas atdaras vaka

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

Tai. Carai 2552.
..............................................................- ■

Te). Randolph £898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyjt 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos i 9 ry to iki 5 po pieta.
Panediiiaia iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

PALIKTA STORAGĘ’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

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 seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavuą 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

1 musų didįjį pardavi-Atsišaukite 
mo kambarį.
WESTERN FURN1TURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

AVAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL. 
Phone: Boulevard 4121.

S Telephone Yards 1532

į DR. J. KULIS :
M LIETUVIS II
N GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B 
® Gydo visokias ligas motorų, vai- j

! kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- B
■
K
M 3259 So. Halsted St

pančiaa, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

Chicago.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. Halsted SL Chicago, III. 

Valandos:—*
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistaa 
10801 S. Michigan Atn Roaeland 

Valandos: 9 iki 9 vakare
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago
Town of Lake. — Bright 

Moon Lithuanian Benefit Club Į 
mėnesiniame susirinkime lap
kr. 9 <1. kalbėta apie Lietuvos ( 
gynimo 
nutarta 
sos <80 
vanos 
Paskirtoji

C. Kasputis; po $1: Dr. S. Nai- 
kelis, P. Gura, A. Pakeltis, J. 
Levickas, N. Skuseviče, Vinc. 
B.; po $1.50: J. Jančauskas; po 
50c: !>oin. Varnas. Viso $74.50.

Kaudonam Kryžiui aukojo:
reikalą ir vienbalsiai pir $2: A. Sa kinkas ir A. Pro- 

paaukoti iš Kliubo ka- kuliauskas; po $1: B. Petraus
kas ir J. Kondroška. Viso 
$6.00. Prie durių surinkta $L- 
25.

Misi-* Pinigai pasiųsta Lietuvos Mi- 
! sijai. A. Saldauskas, 4414 S.

Lietuvos Kareiviams.
suma ant rytojaus 

pasiųsta L etuvos

Brighton Park. — Lietuvos 
svės šalininkų 8-tos kuopos

lapkr. i i dieną Lietuvos gyni 
mo reikalui aukojo: Po $1 1 
J. Duhovičė; po $12: J. Abro 
mavičė: po $10: advokatas Vai

WEST PULLMAN.— Auka 
Lietuvos šauliams. Lietuviškas 
Pašelp uis Kliubas savo susi
rinkime lapkr. 6 d. iš kasos 
paaukojo $1,6(1.00, o atskiri na
riai iš savo kišenių aukojo Lie 

šauliams šiaip: J. l)a- 
is $12; K. Mačiu Lsikis

$(>.'>():

mansi
$10: J. Gruzdis $<8; po $6: P.
It'U’inas ir J. VVaitkevičia; po

kas, K. Kamarauskas; po $3: 
J. Prakuliauskas; po $2: B. 
Petrauskas, A. Mačiulis, Dr.

nė, J. Katkus, K. Katkiene, A 
Cukurs, J. Sereika. S. Bureika, 
J. Gausa, A. Kiaulakis, J. Kubi-

Naujai žemos kainos
Ant visų

SiulŲ, Overkotu
Mes pakeitėme kainų kiekvie
no siuto ir overkoto visoje 
krautuvėje ir gvarantuojame 
sekanti sutaupymų

I už $25.00
I Galėsite pasirinkti iš visų siutų ir
I ove’kotų, kurie buvo pardavojami po

I $35.00
už $35.00

Galėsite pasirinkti iš visų siutų ir 
ove.kotų, kurio buvo pardavojami po 

$45 ir $50
už $45.00

Galėsite pasirinkti iš visų siutų ir 
oveikotų kurie buvo pardavojami po

$55 ir $60
Visi vilnoniai su 2 poroms kelnių $35 ir augščiau..

Atdara Utar- 
ninko, Ketver
ge ir Subatos 

vakarais.

Atdara 
Nedėldieniais 

iki pietų

1809 iki 1808 Blue Island Avė. 
Kampas 18-os gatves.

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmaio ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtik.'mas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.
, Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės”

paveikslas butų ant pokelio.
50c. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų: 
F. AD. RICHTER & CO., Buth Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suveliame | senui ir naujus namui, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmitini Lietuviu Efekto* Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n c.
A. BARTKUS. Pm.

•1S W. 47th St Tel. Boalevard 18S2. Chicago, pi.

liūs, R. Kensmin, (i. Valikonis, 
A. Wainauskas, J. Jakas, J. 
Ruika; po $4: J. Gruzdis Jr, 
F. Baišutis; S. Radzevičių, E. 
lašinant; fio $2.50: F. Miku
tis; po $2: Z. Adomatis, J. VI- 
lutis, G. Stumbrą, K. Beniu ši s, 
S. Butkcvičia, M. Dovenaus- 
kis, A. Gruzdienė Jr, A. Gas
paras, K. Balaišis, Z. Stelmo
kas, S. Narmontas, P. Waišis, 
J. Milkintas, E. Festerling, J.

nuirau skis, F. Tautavičia, 
J. Ačius, J. Strazdas, T. Gilia,

Kraujalis; po $1.50: S. Kon
sulas; po$I: A. Baltuška, W. 
Višinskis, A. Toliušis, J. Du

bauskas, K. JakaviČia, P. Mil
kintas, A. Šepikas, K. Alvins- 
kas, W. Kiscliauskas, F. Ba- 
•e šis, J. Jucius, A. Slavinskas, 
I. Vaškevičių, J. Radzevičia, J. 
Adomaitis, S. Markūnas, J. Sin 
kevičia, B. Adomaitis, F. Matu
kas, J. Leonas, O. Markunie- 
nė, S. Stelmokas, K. Kuncis, 
P. Giedra, T. Užunaris, G. Aiu- 
’is, P. čiopas, T. Rastanis, S. 
Kubilienė, J., Repša, B. Žilis, 
K Razmas, L. Srogis, F. Tau- 
’nvičia, T. Čiapauskas, T. Zala- 
oris, V. Kiilev’čius; po 50c.:

Markūnas, A. Dvelis, A. Ša
rūnas, V. VVaitkus. Viso daik

te $320.00. Pinigai pasiųsti 
’apkr. 10 d. Lietuvos Misijai, 
kad persiųstų Lietuvos Šun
inius.- Jonas Ruika. 
12517 S. Went\vorth Av. Chgo.

TELEGRAMAS.
Lenkai mėto bombas į Lietu

vos miestus, ardo žmonių jry vė
limus, užmuša žmones. Ameri
kos lietuviai atsako lenkams 
oirkdami Lietuvos Valstybės bo
nus ir dėdami aukas.

Nevv Haven, Conn. 14-tą lapkr. 
’aikytame susirinkime lietuviai 
pardavė daug bonų ir surinko 
aukų $1,207.97.

Ansonia, Conn. 14-tą lapkr. 
pardavė bonų ir surinko aukų 
$415.00.

Mahanoy City, Pa. Ir mainie- 
riai sukilo Lietuvą ginti. Maho- 
nojaus lietuviai dabar vėl nupir- 
ko už 12 šimtų bonų ir 30 šau
tuvų.

New Philadelphia, Pa. šios ko- 
lionijos lietuviai ilgai tylėję — 
atsiliepė: vėl nusipirko kelius 
šimtus bonų ir $120.00 sumetė 
aukų. Pasižada dar daugiau.

Bayonne, N. J. Būrelis lietu- / 
vių, apie 80 žmonių, davė pipirų 
Želigovskiui: Lietuvos Gynimo 
Komitetui sumetė daugiau kaip 
$1,000.00.

Detroit, Mich. 7-tą lapkr. iš
pirko daug bonų ir sumetė aukų 
Lietuvos Gynimo Komitetui 
$341.00.

LIETUVOS MISIJA.
257 W. 71st St., New York City.

KORESPONDENCIJOS
N0RW00D, MASS.

Įdomios diskusijos.

u s
»3.S5 Siūty Išpardavimas
Nusipirk viena musu vilnonį siutą arba overkotą už 
reguliarę kainą $39.85, o mes pridėsime kitą vilnonį 
siutą arba overkotą tos pačios vertes tik už $3.95.

Vyrams Puikus Vilnoniai

ar Overkotai
PASIŲTI PAGAL MIERĄ TIK Už

Arba gali nusipirkti vieną musų $46.85 siutą ar overkotą ir 
gauti kitą siutą arba overkotą tos pačios vertės tik už $6.95.

šisai pasiūlymas yra bonafide dėl kiekvieno dalyko. Tas reiš
kia tikrai, kaip kad yra sakoma.

Du siutai, du overkotai arba siutas ir overkotas yra trigubai 
daugiau negu vieno kaina.

Pirk abudu drabužiu dėl save arba atvesk draugą ir kiekvie
nas pilkite po vieną.

Atdara Subatomis iki 10 vai. vakaro.

SCOTCH W00LEN MILLS

Copyright 1920 by Scoth' 
Woolcn Mills Chicago, 111.

17 S. Clark St.
Tik i pietus nuo Morrison 

Hotelio.

D ' N 'E
KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS

Laivas Caronia 20,000 tonų, Lapkr. 27, 2-ros klesos 
kaina — $180.00 pridedant $5 kares taksų.

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

’ sa $125.00.
3-ia kle-

Didžiausi laivai
TIESIAI Į HAMBURGĄ

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

Yra agentas Jūsų mieste arba netoliesia.

kalai kiek pasižnaibė vieni ant
rus d'el menkniekių, bet abeji 
urmu atakavo komunistus už 

J Lietuvos kovotojų niekinimą.
Diskusijose Komunistai pasiro
dė visai menkučiai.

Niekados turbūt nonvoodie- 
čiai neturėjo tokių mišrių ir

.. . , Y. T . . gyvu diskusijų. Negalima nc-Besitveriant čia Lietuvos Pi- . j/ ® x. ,.pasigėrėti ir tuo, kad siosc dis
kusijose visų sriovių diskusan
tai, kaip ir publika, pasirodė 
rimtesni negu šiaip kada.

Lukšiu Juozas.

L.D.K. Keistučio dr-jos incia- 
tiva įvyko viešos diskusijos. 
Jos įdomios tuo, kad susirinko 
visų sriovių ir frakcijų disku- 
santai ir skaitlinga publika, 
kaip retaikada Čia pavyksta. 
Diskusijų tema buvo gana siau
ra, būtent, ar reikalinga lie
tuviams darbininkams čia or
ganizuoti taip vadinamas pi
liečių sąjungas. Diskusantai 
visgi norėjo pakratinėti Lietu
vos tautinius bei ekonominius 
dalykus, dėlto diskusuota da
lykai su tema visai nesirišan- 
tys. Krikščionys demokratai 
gyrė savąjį kuniginį Tautos 
fondą; Sandaricčiai stovėjo už 
Liet. Piliečių sąjungą; Komu
nistai kategoriškai pasmerkė vi 
sokius fondus Lietuvai padėti; 
Socialistai nurodinėjo, kas Lie
tuvoj yra bloga ir gera ir kad 
į Lietuvos likimą ypatingai 
šiuos lenkų antpuolius reikia 
žiūrėt rimčiau negu komunistai 
ir nuosaikiau negu tautininkai 
su katalikais kad daro. Socia
listai savo argumentais disku
sijose buvo nesumušami; kleri-

MILWAUKEE, WIS.

Rengia protesto susirinkimą 
prieš grobikus lenkus.

Ir Mihvaukee lietuviai šioj 
ruščioj Lietuvai valandoj nes
naudžiu. Spalių 29 <1. buvo su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
daugiausia draugijų valdybos. 
Jame plačiai apkalbėta Lietu
vos padėtį ir nutarta surengti 
didelį protesto susirinkimą 
prieš užpuolusius ant Lietuvos 
grobikus — lenkus. Susirinki
me tapo išrinktas ir komitetas 
surengimui to protesto. Koini- 
tetan įėjo J. A. Bankus, J. Be- 
reišis ir K. Šidlauskas. Komite
tas stropiai darbuojasi ir nori 
pritraukti prie protesto i

Sl 30.40

no svetainėj, 682 1-th Avė., 2 
vai. po pietų. Vis? niihvaukec- 
'•iai žada dalyvauti 
(rinkime ir prižada

miniu pralenkti ir 
kurie ta?p puikiai

šiame su- 
savo duos- 
raciniečius, 
pasižymėjo

mikomis savo protesto susirin
kime. Ir reikia tikėtis, kad mil- 
\vaukeečiai ištesės savo žodį.

Kalbės susirinkime Dr. C.
Kasputis ik Dr. Nai'kclis, abu iš 
Chicagos ir vietinis kun. A. 
Daugis. —Naujieną Reporteris.

INDIANA HARBOR, INI). 
Vietos Lietuviu veikimas, 
šiuo tarpu Imi. Harboro lie

tuviai labai užsiėmę darbais,
L.L. Paskolos reikalais, au

kų reikimu Lietuvos šauliams 
etc. Ir tie visi darbai nepabai
giami.

Čia gyvuoja S. 'L. A. 185 kp., 
Jaunų Liet. Pasil. Draugiškas 
Kliubas ir dar keletas draugi
jų. Savo veklumu pirmą vie
tą užima turbūt Susiv. Lietu
vių Am. 185 kp. Praėjusiame 
savo mėnesiniame susirinki
me ji išrinko taipjau delegatą 
P. S. Rind'oką j Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
konferenciją. Be to, kuopa 
nutarė surengti didelį balių,— 
balių su dainomis. Dainuoti

. . . t susi- pakviesta iš Cliicagos “Mažiu-
iinkimo ne tik lietuvius, bet kų Kvartetas”, kurs, kaip žinia, 
ir žydus.

Protesto susirinkimas įvyks dainininkų.
nedėlioj, lapkr. 21 d., šv. Anta-

susideda ir geriausių Chicagos

—Senas Korespondentas.

lAMERICAN
Reliable a.

DentistS
Geriausias Darbas

3501 S. Halsted St. 
PRIEINAMA KAINA 
Vai.: 10 ryto iki 9 v. v.

Yards 844

KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

tarpe lapkr. 15 d. ir 
gruod. 15 d., tuomet ta- 
mistai bus numušta 20% 
už visą darbą.

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 
musų pagelbos, telefonuo- 
kit: Boulevard 261.

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

imiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMi^

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielj, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

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

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
fflllllllllllllllllllllllllllllllllllih^

kas yra reikalinga.

Serganti žmo
nes 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 ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik tokis 

gali suteikti tą,

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

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

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, 111.

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

DR. C K. KLIAUGA
DANTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, IU. 
kampas 18th St.

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

Dr. A. R. Blumsntlial ]

Aki! Egzaminaoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuičias, kada pra
nyksta regėjimai 

Mas vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometir. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyriiką 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 Drevei 2880V —*

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 

’rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniikas 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 Drevei 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I/cavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

IIHaBIIIIIISOIIIIIII 
į DR. YUšKA " 
g 1900 S. Halsted 8t. S

Tai. Canal 2118
įy Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki r 8 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 8466

iBi>B0iaiaaaaiiiiiav
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS |
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas
Porkelia ofisą i Peopls Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą. 

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKidey 268 

--------------------------- ---------- ,----r-'J

■■■■■■■■■■■
* Tel. Boulevard 2160

S Dr. A. J. KARALIUS J
Gydytojas ir Chirurgas H

2 VALANDOS: 9—12 ryto £ 
’ 2—9 vakaro.■■ 8303 So. Morgan Street, ■

J Chicago, III Į

DR. JOHN N. THORPeI 
(lydytojas Ir Chirurgai Į 

1637 W. 11 st. kamg.MarahfieId av. ] 
Valandas: iki 9 ryta, nuo 8 Ud I 

< ir nuo 7 Ud 9 vakaro,
Tai. Prospoct 1117 I
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NAUJIENOS
1S

vius darbininkus kuo galint 
remti savo gimtųjį kraštų 

BAILY kovoje ]enkajs Bet kar.
PuMishri OaU, •«•«* tu jj pataria darbininkams
ik* t hnunian NAW« rllD. 1>O.. IDC. v •*•tbe Lithuaniao Pub. Co., Ine.

Kditor P.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Telsphone Canal 1506

' Subscription Ra tos:
|SJ0 p«r yoar in Canada.

JO per year outaido of Chicago.
i$.D0 per year in Chicago, 

8c per copy
Eatered aa Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Peat oOttice 
of Chicago, Ilk, ander tha act ef 
March 2nd, 1879. ________ __

Naujienom eina kaadien, iiskiriant 
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Klerikalai iki šiol sakė, 
kad tik priešingos jiems par
tijos prasimano tokius daly
kus, buk Tautos Fondas ne
duodąs atskaitų iš surenka
mų aukų Lietuvos reika
lams. Bet štai dabar tokį 
pat priekaištų klerikalams 
daro žmogus, kuris buvo 
Tautos Fondo įgaliotas 
rinkti aukas Town of Lake 
apskrityje ir surinko dau- 
giaus kaip $400.

Tas žmogus,* Stasys Pet
rauskas, rašo:

“Pradėjus mums aukų 
rinkimo darbų, kada to 
Skyriaus ižde pasirodė 
6000 dolerių, tada mes 
Skyriaus susirinkime pa- 
kėlęm klausima apie at
skaitas. Kunigų šalinin
kai tatai išgirdę pakėlė di- 
deliausj triukšmų, ir mu
sų susirinkimų suardė. 
Tada mes dar labiau pra
dėjom reikalauti atskaitų 
ir nutarėm kreiptis į Cen-

atskaitų... Laukiam sekan
čio susirinkimo. Manom, 
Centras bus davęs atsaky
mų. Bet apsirikom. Su
sirinko daugybė davatkų 
ir mums balso nedavė, — 
pasakė, kad ‘bedieviams 
čia vietos nėr’.”
Reiškia, klerikalai nepa- 

sako net savo Tautos Fon- 

tlo rinkikams, kur eina žino- 
nių aukos. Kų bekalbėt tuo
met apie atskaitų davimų 
platesniajai visuomenei!

Lietuvių darbinin
kų reikalavimai.

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa rezoliucija po ant- 
galviu “Pareiškimas Lietu
vos Valdžiai”, kuri tapo pri
imta daugelyje viešų susi
rinkimų, sušauktų Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos.

Pastaroji organizacija 
pripažįsta, kad Lietuvų rei
kia ginti nuo lenkų užpuo
likų. Ji todėl ragina lietu- 

neužmiršti, kad Lietuvos 
darbo žmonės turi priešų 
ir pačioje Lietuvoje. Jų 
kovų su šitais priešais rei
kia taip pat remti.

Yra žmonių, kurie sako, 
kad kelti aikštėn klesų rei
kalus šioje valandoje 
butų kenksminga Lietuvai. 
Mes-gi esame kaip tik prie
šingos nuomonės.

Lietuva yra dideliam pa
vojuje. Ji turi įtempti visas 
savo jiegas, kad išsigelbėjus 
nuo jo. Bet kame yra tos 
jiegos? Jos yra Lietuvos 
darbo žmonyse. Jeigu Lie
tuvos darbininkai ir valstie
čiai nestos vyras į vyrų 
prieš lenkų imperialistus, 
tai Lietuva pražus.

Bet ar gali Lietuvos liau
dis su visa energija ir pasi
šventimu stoti šiton kovon, 
jeigu ji neturės teisių, jeigu 
ji bus varžoma, jeigu jai ne
bus duota patikrinimo, kad

Žinoma, kad ne.
Iki šiol, deja, Lietuvos 

darbo žmonėms nebuvo 
duota nė teisių, nė laisvės, 
nė būvio pagerinimo. Jų jie- 
goms nebuvo duodama išsi
plėtoti; jų energija buvo slo
pinama. Veikiausia dėl ši
tos priežasties jie neparodė 
pakankamo pasiryžimo at
remti pavojų, kuomet tas 
pavojus staigiai atėjo. Lai
sva, energinga, pasitikiųti 
savim Lietuvos liaudis būti] 
galėjus vienu smugiu su
triuškinti lenkų Žulikovskio 
gaujas, pirma negu jos su
spėjo jkėlti koja į Vilnių.

Bet nelaimė jau įvyko. 
Dabar reikia žiūrėti, kad 
Lietuva galėtų bent kaip 
galint greičiaus likviduoti

Tam reikia liaudies jie
gos. O kad ji galėtų pilnai 
apsireikšti, tai turi būt tuo- 
jaus nuimti visi pančiai nuo 
Lietuvos darbininkų ir ūki
ninkų rankų. Prieš lenkų 
dvarininkų vedamus vergų 
legionus turi stoti laisvų 
Lietuvos piliečių pulkai. Ta
da kova bus laimėta.

Todėl, remdami Lietuvų, 
reikalaukime paliuosavimo 
Lietuvos *davbo žmonėms!

U-

VIS “STIKINA” UŽ 
LENKŲ ŽULIKOVSKĮ.

Worccsteryje, Mass., kaip ir 
daugelyje kitų kolonijų, įvyko 

l.Vtiiviii cienionstracija 

dėlei kuku užpuolimo ant Lie
tuvos. Brooklyno ‘‘Laisvei” 

tokie dalykai labai nepatinka, 
todėl ji, išplūdos kaikuriuos as
menis, dalyvavusius toje de
monstracijoje, aprašo jų taip:

“Eina, trepsi, tarsi indi- 
jonai, šokdami ‘war dance’. 
Gąsdina... Paplėšę čevery- 
kus, patrepsėję, patrepsėję, 
susirinko svetainėn^ kur buvo 
mulkių mulkin'imas ir ap- 
tušlinimas vargšų kišenių. 
Matyt, dar daug buvo tokių, 
ką davė tiems mekleriams 
pinigų, už kuriuos bus nu
kalti Lietuvos darbininkams 
vergijos pančiai.

“Žmonės, kada jus į žmo
nes pavirsite?!” r!-
Taigi tuos lietuvius, kurie 

darė demonstraciją prieš lenkų 
imperialistus, “Laisvė” vadina

‘indijonais”, “mulkiais” ir 
“mekleriais”. Jie, esu, dar ne
verti nė žmonių vanta nešioti!

Labai navalna: kodėl “tLaJa
ve i” taip rupi sulaikyti žmo
nes nuo demonstracijų prieš 
lenkų imperialistus ir nuo au
ka vi mh Lietuvos apsigyni'mo 
reikalams? Ar jos redaktoriai 
iš proto išsikraustė, ar parsi
davė lenkų Žulikovskiui?

ATMAINOS LIETUVOS 
VALDŽIOJE.

Amerikos spaudoje buvo ke
letą kartų pasklidusPos žinios 
anie atmainas, įvykusias Lietu
vos valdžioje, kuomet lenkai 
užėmė Vilnių. J’os žinios pas
kui buvo atšauktos. Bet pasi
rodo, kad jose buvo tiesos.

Dilba r pranešama, kad Lie
tuvoje susi'daręs ypatingas ku7 
nas, kuriam tapo pavesta kri
zių laiku vyriausioji valdžios 
gale. Tas kūnas vadinasi “Ma
žasis Seimas”, sudarytas iš 
septynių Steigiamojo Seimo 
narių. | ji įeina:

A. Stulginskas, Steigiamojo 
Seimo pirmininkas, kr. dcm.

M. Krupavičius, kr.-dem.
A. Tumėnas, kr.-dem.
M. Sleževičius, soc.-lčaud.
Dr. Lašas, soc.-liaud. 
Venclauskas, soc.-dem. 
Fridmanas, žydas.
šitiems “Mažojo Seimo” na

riams paskirti sekantys pava
duotojai

Dr. Draugelis, Juozas Vai1- 
lokaitis, Jonas Krikščiūnas, 
Vladas Natkevičius, St. Kairys 
ir Soloveičikas.

Kiti Steigiamojo Seimo na
rai važinėja po Lietuva agita
cijos .reikalais arba įstojo į 
kariuomenę.

Pastebėta, kad “Mažojo Sei
mo” sąstatas yra radikalesnis, 
negu Steigiamojo Seimo. Pa
starajame klerikalai (krikščio
nys demokratai) turi absoliu
čią didžiumą vietų, o “Mažaja
me Seime” jie turi tiktai tris 
vietas iš septynių.

Šitas faktas išaiškina priežas 
•i. kodėl Amerikos klerikalai 
paskutiniu laiku yra taip susi
rūpinę ir varo agitaciją prieš 
of.eiales Lietuvos valdžios įs
taigas šioje šalyje, atstovybę ir 
misiją. Jie žino, kad tos įstai
gos šiandie yra ne po jų parti
jos kontrole. Jie bijo, kad tos 
srovės, kurios Lietuvoje paėmė 
viršų ant klerikalų, nepaliktų 
ir ant tolinus šeimininkauti 
Lietuvoje. Todėl jie stengia
mi sustiprint savo pozicijas, 
idant atėjus tinkamai progai 
padėjus savo vienminčius Lie
tuvoje vėl atsigriebti.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas

JUNGTINES valstijos 
Organizuos plieno darbininkus.

[Iš Pederuotoslos Presos]
Washington. — M. P. Tighe, 

prezidentas Amųlgamated Asso 
ciation of Iron, Steel and Tin 
Workers, yra pirmininku nau
jo pildomojo komiteto, išrink
to generaliniu komitetu orga
nizuoti plieno ir geležies darbi
ninkus. Kitais komiteto na
riais yra įvarių geležies darbi
ninkų unijų viršininkai. Nors 
komitetą išrinkta, bet tiitiele 

organizavi’mo kampanija ne
bus pradėta prieš sausio mėn.

Laikys susirinkimų.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Chicago. — Socialistų parti
jos nacionalinis pildomasis ko
mitetas laikys savo susirinki
mą čia gruodžio 4 d. Komite
to susirinkime dalyvauti tapo 
pakviesti taipjau kongresme
nas Meyer London ir Eugene 
V. Dobs brolis Theodore Dėtos.

Trauks mušeikas teisman.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Seattle, Wasli. — Medžių kir 
tėjų unija nutarė patraukti 
teisman visus tuos, kurie daly
vavo tos unijos prezidento Har- 
ry Wood išvogime. Spalių 11 
d. goveda užpuolė ant Susan- 
ville, Calif., kalėjimo, prievar
ta paėmė iš ten VVoodą ir nu- 

gabęno jį j tyrą, kur ir paliko 
ji. Betgi jam phsisckč šiaip 
taip dasigauti iki namų ir jis 
liko išgelbėtas, po ' ilgo tiri- 
nėjimo unijoms pasisekė su
žinoti dalyvavusius užpuolime 
ir dabar jie bus patraukti kri
minaliniu teisman.

Kooperatorių suvažiavimas.
[Iš Fedoruotosios Presos]

Cincinnati, O. — Amerikos 
kooperatyvinių draugijų atsto
vų suvažiavimas užsibaigė su
tvėrimu pastovios organizaci
jos ir priėmimu tai organizaci
jai konstitucijos. Ji suvienys 
apie 3,000 kooperatyvinių san
krovų ir sandėlių j vieną drau
giją, kuri vadinsis Amerikos 
Kooperatyvinė Lyga. Išrinkta 
ir tai Lygai valdyba. Dabar ti
kimasi, kad kooperatyvinis ju
dėjimas pasidarys daug sekiniu 
gesnis visoms kooperacijoms 
susivienijus ir veikiant viska
me išvien.

Vienas iš Finlandijos delega
tų, John F. Kautais, pasakė 
konvencijai, kad trįs penktada
liai Finlandijos gyventojų per
ka vjsas savo reikmenis koope
racijose. Dabar Finlandijos 
kooperacijos atidaro Ncw Yor- 
ke biurą, pirkimas, taipjau 
jos tikisi vesti plačią pirklybą 
su sovietų Rusija ir Jungi. 
Valstijomis.

Konvencijoje dalyvavo dele
gatai, atstovai!jantįs 19 valsti
jų ir 125,000 organizuotų var
totojų ir darbininkų unijų, ku
rios turi virš 2,000,000 narių.

Gal prisieis panaikinti karo 
teismų nuosprendžius.

[Iš Federuotosios Presos]
Wa8hington. — 10,000 karo 

teismų nuosprendžių karo lai
ke liktų panaikinti ir 10,000 
kareivių galėtų pareikalauti iš 
valdžios algą už dviejus metus 
po $33 į mėnesį, jei federalinis 
teismas priimtų advokato Seth 
Sliepard tvirtinimą. Shcpard 
gina karo priešininką delei są
žinės Be nj am i n Salmon, kuris 
reikalauja naujos bylos nagri
nėjimo. KaUo departamento 
advokatai jau yra susirūpinę.

Sheperd tvirtina, kad karo 
teismai savo rekorduose paro
dyti savo autoritetą, kuris par
eina tiesioginiai nuo preziden
to. Nė vienoje iš 10,000 bylų 
karo teismas neparodė jokio 
autoriteto, kad jis gali teisti 
kalinį.

RUSIJA.
KomunistaS'Skundžiasi ant 

biurokratizmo.
[Iš Federuotosios Presos] 

Berlinas, spalių 10 (paštu). 
Nusisklįsdamas, kad perdaug 

biurokratizmo ir disciplinos 
sunaikino enluziastinę dvasią, 
kuri viešpatavo pirmesnėse die
nose Rusijos Komunistų parti
jos, tos partijos centro sekre
torius Preobraženski partijos 
oficialiniame organe Maskvos 
Pravdoje, reikalauja daugiau 
apšvietus ir siūlo, kad partijos 
vadovai butų priversti dirbti 
paprastą darbą apie vieną mė
nesį j melus, kad tuo palaikius 
ryšius su masėmis, kurias jie 
atstovauja ir kontroliuoja.

Streiku banga Indijoje.
D. S. IIAO,

[Iš Federuotosios Presos] 
Indija yra apimta streikų ban

gos. Įvykęs kartu su politiniu 
sukilimu, gymusiu delei šalies 
nusprendimo boikotuoti Anglų 
administraciją Indijos mokyklo
se, teismuose ir administratyvė- 
se funkcijoje, darbininkų neri
mavimas ypač yra reikšmingas. 
Industrinis gyvenimas yra supa- 
raližuotas Indijos pramonės ir 
pirklybos centruose.

Bombay mieste visi laiškane
šiai, skaičiuje virš tūkstančio, 
visi telegrafo darbininkai, skai
čiuje 300, jau šešios savaitės 
kaip streikuoja už pakėlimą al
gos. Tas reiškia, kad krasos pri
statymas yra veik visai supara- 
ližuotas. Raiškai nėra pristato
mi, nors valdžia bandė. atsiga
benti streiklaužių. Padėtis daro
si rūstesnė.

Bombay, kaip ir Calcuttoj 
streikuoja gaso darbininkai. Abu 
miestai yra pusiau patamsy j. 
Calcuttoje tik trįs didžiosios gat
vės yra elektra apšviečiamos. 
Apšvietimui, kaip praneša Cal- 
euttos korespondentas, vartoja
mu 15.000 žvakių Rombay laip
inu streikuoia gatvpkariai. kas 
dar labiau pablogina padėtį.

Madras didesnės aliejaus kom
panijos užsidarė iš priežasties 
kerosino darbininkų streiko. Tą 
streiką parėmė Madras Aliejaus 
Darbininkų Unija, viena iš stip
riausių darbininkų unijų Madra- 
se.

Ahmendabad, netoli Bombay, 
centre bovelnos audinyčių, 29 
audinyčių darbininkai streikuoja 
net prieš norą savo unijos vado
vų. Ginčai prasidėjo už mokė
jimą algos dviejose dirbtuvėse.

Jamshedpur, kur yra didelės 
geležies liejiklos, streikai siaučia 
ųiekuriuose departamentuose. 
Streikieriai reikalauja pakelti al
gą 50 nuoš. Pastebėtina, kad čia 
streikuoja tik užimantįs svar
bias vietas amatninkai.

Mysore valdžios spaustuvių 
darbininkai prisidėjo prie visuo
tino reikalavimo pakelti algą. 
Bangalore streikuoja vilnų audi
nyčių darbininkai. Ruščiausia 
padėtis yra Assam arbatos dis- 
triktuose, kur darbininkai 8 dar
žuose sustreikavo, žinios sako, 
kad streikierius sudurstyta kel
ti triukšmingas demonstracijas, 
delei ko tapo pasiųstos kelios ro
tos kareivių. Keli policistai su
žeisti. Provokaciją padare patįs 
anglai.

Rusti streiko padėtis*, kuri pa
liete kiekvieną industrinį centrą 
Indijoje gali tęstis labai ilgai ir 
paraližuoti šalies pirklybinį gy
venimą dar labiau, negu kad iki- 
šiol kad buvo, kadangi pasipikti
nimas ir neužsiganėdinimas dar 
labiau didėja tarp visų Indijos 
žmonių klesų. Politinis nerima
vimas, kaip apsireiškia progresu 
nekooperavimo su Anglų valdžia 
Indijoje judėjimo parodo lik 
keblumą, į kokį atsidūrė Angli
jos ekonominio išnaudojimo ir 
politines priespaudos politika In
dijoje.

Draugai, Daugiau Dirbkime 
Del Išleidimo “Bangos”.

Praslinko jau suviršum metai 
laiko nuo persiorganizavimo mu
sų L. S. S. Metai suviršum lai
ko atgal daugumas musų drau
gų manė, kad jau ištikrųjų tie 
ūpo žmonės suardys galutinai 
L. S. S. ir ant kelių metų tarpe 
Amerikos lietuvių sociaiistiškas 
judėjimas turės’būti užgesęs. 
Bet taip neatsitiko. Socialistiš- 
kas judėjimas yra produktas vi
suomeninio plėtojimosi, ir jis 
kas diena vis darosi populeriš- 
kesnis protaujančio] darbininkų 
visuomenėj. Tat ir L. S. Sąjun
gą nė valandėlei negalėjo nuslo
pinti nors daug, daug ji nuken
tėjo. Męs šiandie betgi jaučia
mės, kad jau esame sutvarkę ir 
ant kojų pastatę L. S. S. Bet dar 
neviskas, dar turime daug dar
bo priešais save, o svarbiausis ir 

darbas tai įsiku- 

rimas nuosavo organo. Tikiu, 
kad jau kiekvienas sąjungiotis 
žino, kad Pild. K-tas nutarė pra
dėti leisti organą “Banga” ir da
bar itpščiai rengiamasi prie iš
leidimo. Taigi dabar mums, 
kiekvienam, reikia dėti visas sa
vo jiegas prie šito darbo. Dar
bas yra neatidėliojamas.

Apie reikalingumą organo aš 
nei nekalbėsiu, nes kiekvienam 
aišku, kad męs be jo negalim ap
sieiti. Tiesa, mums dabartiniu 
laiku patarnauja “Naujienos” ir 
“Keleivis”, suteikdami vietos 
Sąjungos reikalams; męs už tai 
jiems turime pasakyti ačiū, bet

W pa
tiems musų Sąjungos reika
lams. Pagalios, juk ne visi są- 
jungiečiai tuos abudu laikraš
čius skaito ir ne visi Pild. Komi
teto tarimus mato; taip-pat ir

Pareiškimas Lietuvos Valdžiai.
Ginkluotoms lenkų gaujoms užgrobus Lietuvos sostinę Vil

nių, ir užsimojus užkariauti ir pavergti Lenkijos dvarininkams 
ir kapitalistams visą Lietuvos žemę, Lietuva tegali atremti šitą 
pavojų tiktai didžiausiu visų liaudies jiegų įtempimu.

Bet kuomet darbo žmonių kraujas liejasi kovoje dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir. laisvės, tai jiems privalo but duota ne 
tiktai galimybės laisvai tartis apie savo reikalus spaudoje ir su
sirinkimuose ir jungti į daiktą savo jiegas, o ir patikrinimas, kad 
savo aukomis jie iškovos sau geresnę ateitį.

Tokios galimybes ir tokio patikrinimo Lietuvos darbininkai 
ir bežemiai bei mažažemiai valstiečiai iki šiol, deja, neturėjo. Jų 
organizacijos ir laikraščiai buvo persekiojami; jų vadai be rei
kalo areštuojami ir sodinami į kalėjimus; žadėtosios žemės jie 
dar negdvo — ji dar tebėra rankose dvarininkų, kurie dažnai ei
na išvien su lenkų grobikais prieš Lietuvą.

Šitokiai politikai turi but padarytas galas. Mes, Amerikos 
lietuviai darbininkai, kurie karštai užjaučiame savo gimtąjį kra
štą sunkioj jo kovoj su lenkų imperialistais, raginame Lietuvos 
valdžią be atidėliojimo padaryti šiuos žingsnius:

1. Paleisti iš kalėjimų visus asmenis, kurie buvo suimti de
lei dalyvavimo darbininkų judėjime.

2. Suteikt pilną laisvę darbininkų organizacijoms ir spaudai.
3. Re atlyginimo atimt žemės iš dvarininkų ir pavesti jas 

bežemiams bei mažažemiams valstiečiams.
' Tegyvuoja laisva, darbo žmonių valdoma Lietuvos Respub

lika! .
Šita rezoliucija priimta masiniame lietuvių susirinkime 

lapkričio 00., 1920 m., NN Salėj, Chicago, Iii.
NN Pirmininkas,

/ NN Sekretorius.

kuopi] įnešimus. O kur išdisku- 
saviinai įvairių klausimų ?

Šitaip dalykam stovint, musų, 
Sąjunga negali plėstis, bujoti. 
Sąjungos augimas priklauso nuo 
jos gyvumo, o gyvumas gali bū
ti tiktai tuomet, kuomet męs 
turėsim savo organą, kuomet 
męs per jį galėsim gvildeni sa
vo organizacijos reikalus. Orga
nas šiandie jau yra arti spau
dos, tiktai reikia mums kuo- 
greičiausia siųsti prenumeratas. 
Tiktai nežinau, dėl ko musų 
draugai ligi šiam laikui labai 
mažai dirbo šitą taip reikalingą 
darbą. Ypatingai chicagiečiai, 
kur ' toje apylinkėje daug yra 
stipresnes kuopos negu kur ki
tur, reikėjo daugiau padirbėti. 
Bet aš nekaltinu labai draugus 
už praėjusį laiką, nes aš žinau, 
kad tai buvo šalies rinkimai, ir 
musų draugai tenai buvo spė
kas padėję. Bet d^bar, po rinki
mų, griebkimės visi už darbo. 
Darbas yra neatidėliojamas ir 
neužvaduojamas niekieno — męs 
jį turime atlikti.

Taigi'draugai, sekančiuose sa
vo kuopų susirinkimuose apkal
bėkite šitą klausimą, užsiprenu
meruokite patys “Bangą1 
rinkite draugus, kurie plačiai 
rinktų prenumeratas po lietuvių’ Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 

užadresavus:apgyventas kolionijas. Kiekvie
nas, draugai, turėkime atminty- st?, Čhicago7 in
je šitą klausimą, ir sekančiuose 
kuopų susirinkimuose išrinkime 
draugus rinkti prenumeratą 
“Bangai”. Lai nė viena kuopa 
nepasilieka neatlikus šitą darbą 
sekančiuose susirinkimuose.

Draugai ir draugės; daugiau 
energijos, daugiau pasišventi
mo, delei greitesnio išleidimo 
musų “Bangos”, nes tai musų 
šventa pareiga tą darbą k ne
greičiausia pradėti su energija 
dirbti.

— J. Glaveskas.

NEGERKIT 
MUNŠAINO - 
TAI NUODAI

... ..............................................................  r—.............

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus ir daro bei peržiūri viso
kius dokumentus ir popieras.

Vakarais nuo 7 iki 9 vai.
' Naujiem] Ofise

1739 South Halsted Street,* 
Chicago, III.

Musų Moterims.

Tokiai, kaip čia parodyta moteriš
kai vestei, su jos minkšta stulpuota 
apykakle tinka ir paprasta georgette 
materija. Nugaros pečių kraštai su- 
duriami prieky su pečių kraštais. Siu- 

'lės adytos.
Tokiai vestei pavyzdys No. 9789 

sukirptas mieros nuo 36 iki 44% colių 
per krutinę. Vestei 36 colių mieros 

i reikia 1% jardo materijos 36 colių 
1 pločio, ’/2 jardo kitokios materijos ir 

jardo picot edging.
Norint gauti tokiai vestei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
jdškirpti žemiau-paduotų blankutę, pa- 

il’ iŠ- žymėti mierų, parašyti savo vardą, 
• į pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
“ ; konvertą kartu su 15 centu (pašto III 1 Y.___ • • \ i*

1 šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted

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

NAUJIENOS Pattem Dcp.
j 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at-
į siųsti man pavyzdį No. 9789.

(Vardas ir pavardė) J

(Adresas) /

(Miestas ir Valst.) j
------ -------------------------------------------- i--------------

DR. A/MONTVID
CBICAGO 

Uetuvia Gydytojas ir Chir«r<M 
25 Kast VYashingtoa St 
. Marškai] Field Annez

< 18th fl. Rainius 1827 
Telephune Central 3802 

. Valandos i nuo 10 iki 12 ryta.

North Western Avė. 
alandos: nuo 6 iki 8 vakare 

Spinduliai. Phone Armitage 2011 
' Rezidencijos telef. Albany 8710 
..... ... 11 U————M—

..............——----------------------------
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTfkTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pa<al sutarimo. 
3261 8o. Halsted St., Chicago, III.



PStnyčla, Lapkr. 19 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, III.

Skaitytoju Balsai
(t/d išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

Ar privalom remti Lietuvos 
valdžią?

Naujienų num. 260 (lapkr. 
3 d.) išspausdinta vienos Nau
jienų skaityt 
bes straipsnis, kaip mes turim 
žiūrėt į Lietuvos klausimą 
šiandien, kuomet Lietuva gina-

gyvenimo sąlygos, kuriose vie
ni gyvena pertekliuje, o antri 
skurde. Vieni naudojasi pil
na laisve, o antri pavergti ir 
neturi laisvės. Tie belaisviai, 
skurdo spaudžiami, ir veda ko
vą prieš prispaudėjus, nepai
sant, ar jie tos ar kitos tautos. 
Tuos kovotojus už geresnę at
eitį, už laisvę, už panaikinimą i 
mažuvos 
džiumos

viešpatavimo ant 
— mes vadinam

di-
so-

įjos. Keptos Bul- Ralistais.
Tad, ar socialistai ir visi ki

ti, kaip bežemiai darbininkai ir 
mažažemiai valstiečiai, turi gin 
ti Lietuva vien dėl lietuvišku
mo? Ne. Aš ko . ošiu už Lietuvos 
nepriklausomybę tik tuomet, 

I jei aš matysiu, kad užkariau-

Išreikšiu ir aš savo, mintį 
tuo klausimu.

Kepta Bulbė pareiškia, kad 
lietuviai, atmetę partvvišku-

Aš pastebėjau

už bonų pardavimą. 'Dii, bro
lyčiai, negerai”.

Visu pirma, pažvelkim, kas su 
kuria tuos partyviškumus. Par- 
tyviškumus sudaro tam tikros

I A. Petratte S. Fabijonu

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCB 
Guropean American Bnrean 

Sinnžla Pinigas. Pardaoda 
Laivakortes.

NOTARIJU1AR
809 West 85th Stn Chicago, UI. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulerard Sll

tojai Lietuvos neša ir man ir 
visiems darbininkams didesnį 
jungą ir atima musų laisvę. 
Kad reakcingieji lenkų impe

rialistai neša toki jungą, tą 
kiekvienas žino, 
veikiausia, maišo 
Lietuvos <■ valstybę 
esamuoju režimu, 
tu daryti. — N.

Lietuva šiandien 
valdžią, tiesa, 
ką ji gero 
darbininkams? Kai aš augau, 
tėvai neturtingi turėjo eiti už
sidirbti duonos sau ir man pas 
ūkininką ar į dvarą. Koki ten 
būdavo uždarbiai, jau aiškinti 
nereikia, visi žino: vos šiaip 
taip badą velkant galima bu
vo išgyventi, lai buvo prie 
caro valdžios. Tėvai, būdavo,

neša tokį jungą
Autorius, čia; 

du dalyku: 
su Lietuvos 
To nereike- 
Red.J.

turi savo 
Bet, grebiamieji, 

nuveikė Lietuvos

ITIN BRO
HALSTEI) A ŽOth SIS

SPECIALIS PIRKINIS 190 MOTERIMS

SALT’S PLIUŠO KOTAI
Salto Peco Ronio Pliušas

Yra pripažintas kaipo puikiausias vilaginis audimas 
turįs gilų, minkštą, šilkinės varsos ir turtingas, žvilg
ančio baigimo; sunku atskirti'nuo tikro Hudson ro
nio Salto Peco Pliušas, parsiduoda po $8.95 už mastą
šisai pirkinis yra visiškai perviršiu stako 
garsiausiose Chicagos krautuvėse gaunama 
per mus už didelį sutaupymą; mes tikime, 
kad mysų kainos yra žemiausios šiame se
zone už kotus šios rūšies, Tikrai žemesne 
negu kainuoja iždirbimas ir bus rodoma di
desnėse krautuvėse už išsvajotas kainas.

$30 Salto Peco Ronio pliušo Kotai
Gražios išžiuros 36 co- 

m M modeliai; padaryti
j gražiai, kad reikalavi- 

R 1 N _ R mą pilnai , uždengia; 
Ui/ ■ H Vyr padaryta su dideliais 

jūreiviškais šalikais; su 
diržais; gražus margas pamušalas, gilus ki- 
Šeniai guzikais papuošti. Mieros mergi
noms 16 iki 20; moterims 36 iki 46. Kiek
vienas kotas padarytas iš puikiausio Salt 
Peco ronio pliušo — drapana puikiausios 
mados ir gerai atrodanti. Žiūrėk į lentelę.

$10 — $ 15 Salto Peco pliušo kotai
Nustebintini žieminiai 
kotai 36 ir 48 colių il
gio; pasiųti iš puikiau
sio Salto Peco Ronio 
Pliušo; tūli lygus, kjti 
dideliais rudais šaliki- 

niais kalnieriais; su diržais mados ir su ki
šeninis; kiekvienas kotas pilnai aptaisytas 
ir visas gržiausiu pamušalu pamuštas; mic- 
ros merginoms 16 iki 20; moterims 36 iki 
44;-dėl (liktų moterų 46 iki 52.

NEPAMIRŠKITE 
šiame tvirtame valstijiniame Ban
ke veltui patarnaujama užsimokė
jime Gaso bilų — Nieko neimama. 
Užsimokėk it kitas bilas musų ka- 
sieriaus čekiais, kuriuos išduoda 
veltui. Lygiai kaip ir money or
deris, kurį gali ant pinigų išmainyt 
visoje šioj šalyj.

Pinigai yra siunčiami į Lie
tuvą ir į visas kitas dalis - 

svieto. Laivakortes 
ant visų linijų.

Central Manufacturing 
District Bank
1112 West 3Sth Street

Turtas viri $6,000,000.oo
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

įkalba: “Caras kaltas”.
Dabar Lietuvą valdo lietu- 

Įviai; <> ar jie pataisė tas są
lygas?* Ar Lietuvos valdžia su
teikė žemės mano tėvams ar 
broliams? Ne! Jie kaip ėjo 
taip ir turi eiti pelnyti sau 

'duoną? pas didesnius ūkininkus 
ar (karininkus. Prie caro bu
vo persekiojamos darbininkų 
organizacijos ir jų spauda. Prie 
lietuvių valdžios taip-pat dar
bininkų spauda ir jų organi
zacijos persekiojama, o jų dar
buotojai grudžiami į kalėjimus 
ir ten be -teismo laikomi nei 
mėnesiu mėnesius. V I

Boto, mes patiriant iš priva-l

jų priė

ir Lietu- 
Lictuvoj

I mis plaka žmones, 
galim drąsiai šaky 
nenuplakė nė vieno dvarinin
ko, nė vieno pasiturinčio ūki
ninko, nes kuomet Lietuvos be
žemiai prie kiekvienos progos 
skundžiasi sunkumu gyventi, 
tai stambesnieji ūkininkai 
džiaugiasi: “Gerai gyvenam”.

Akyvąizdoje šitų faktų, pasa
kykit, ar svetimtaučio nagaiką 
skaudensė kaip lietuviškai kle- 
rikališka? Ar badauti ir ne- 
turėt teisės nė pasiskųsti yra 
geriau po tautiškos-klerikališ- 
kos valdžios letena, negut sve- 
timtautiškos? Jeigu taip, tai 
pasakykit, kas dar yra užsili
kę pas tuos žmones, kurie ken
čia? Bent aš nieko daugiau ne 
randu kaip tik pačią gyvybę. 
Ir tą paskutinį savo turtą— 
gyvybę, Lietuvos bežemiai ir 
mažažemiai valstiečiai ragina
mi aukoti, idant apgynus tuos, 
kurie turi ir laisvę ir geras 
ekonomines gyvenimo sąlygas.

šitokiam režimui ginti, kad 
ir nuo lenku, šaukti lietuvius 
darbininkus butų nepadoru iri 
neteisinga.

Pečiaus nemanykite, kad i 
man nerupi Lietuvos likimas. 
Aš pcrmisliu kasdiena apie Lie 
tuvą. Ir ve kokį išvedimą aš 
sau padariau: kolei Lietuvos 
valdžia neįsteigs laisves darbi
ninkų spaudai; kolei jr nesu
teiks laisves darbininkų' orga
nizacijoms laisvai, be varžymų i 
spręsti apie savo reikalus, ir 
neišdalins ar neatiduos Lietu
vos (Įvarti žemiu bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams, to
lei bent nuo manęs ji negali 
laukti nė kokios paramos. Aš 
kovosiu ir remsiu Lietuvos ko
vą prieš jos priešus tik tuomet, 
kuomet aš žinosiu, už ką; tik 
tuomet, kuomet visos Lietuvos 
kova prieš jos priešus bus kar
tu ir dačbo žmonių kova už jų 
gerovę ir laisvę!

męs

—Pius Kaušius.

DARBININKŲ IŠDAVIKAI.

Mūsiškiai komunistai nuola
tos šmeižia socialistus “išda
vikais”, “judošias” etc. Jie 
taip elgiasi, kaip tos davatkos, 
kurios pačios pasileidusius kai 
ubago botagas, biaurioja kilus, 
kad savo ištvirkimą paslėpus. 
Juk buk labiausiai ištvirkęs ir 
nedoras, bet jei žmonėse, kur 
tavęs nepažįsta, niekinsi kitus 
ištvirkėliais, tai žmones ir iš
tiktųjų pamanys, kad tu esi la-

mūsiškiai komunistai, norėda
mi paslėpti savo nelemtus dar
bus, kokiu jie dirba darbinin
kų judėjime, griaudami jų or
ganizacijos ir pjudymui vie
nus ant kilų, šūkauja, kad jie 
tikrai tarnauja darbininkų kir
šai, o socialistai, kurie veikia, 
idant juolabiau vienijus ir stip
rinus darbininkų jiegas kovai

Jie 
šmeižtais stengiasi paže- 
socialistus

ninku klesos v 
savo
minti socialistus tarp mažai 
savo klesos reikalais susipratu-

visai juos nuo socialistų atgra
sinus, o patiems jų tarpe va
rius savo pragaištingas darbi
ninkų judėjimui darbas — gido 
vus jų organizacijas, jų politi
nes partijas ir tuo bildu tar
navus darbininkų priešams - 
kapitalistams.

'l'iesa, komunistai skelbia 
“revoliuciją”. Tas žodis' į jų 
smegeninę taip įsmigo, kad per

Į jį jie nustojo visai sugebėjimo 
| protauti. Jie žino tik “rrrevo- 
I liuciją”. Kur ir kam ir kaip 

vis tiek, iby lik butų “rrrevo- 
| i nei ja”; lai patys darbininkai, 
I užmiršę savo tikruosius prie
itus, vieni kitus kovoja dėl žo- 
I džio “komunizmas” ir “revo- 
I Uncija” — gut: nes jie daro tuo 
bildu Trrevoliuciją”...

Daugiau jie nieko kita neži- 
<ino ir žinoti nenori: O kas 
jiems nepritaria, tas 
šas, tas “išdavikas”!

Imkime dabar kad 
vos reikalą. Kuomet
Žmonės visi stoja kovon prieš 
svetimus užpuolikus ir gina sa
vo kraštą nuo pavergimo, tai 
musi.škifii komunistai šaukia: 
“Rrrevoliueija!” ir bjauriau
siais žodžiais šmeižia tuos, ku
rie stoja kraštą nuo svetimų
jų pavergėjų ginti. Mūsiškiams 
komunistams mat geriau butų, 
kad Lietuvos darbininkai atsi
durtų po svetimu jungu kaip 
politiškai taip ekonomiškai, ir 
ai po lokiu jungu, iš po kurio 
jiems butų daug sunkiau iš- 
iliuosuoti, negu iš kur kas silp 

nesnės savo krašto buržuazijos.
Tatai jeigu kas yra darbinin

kų išdavikai, tai ne kas kitas, 
kaip tie mūsiškiai Frainos pa
darai.—Lukšių Juozas.

Tautos Fondo 
aukos.

Aš buvau 'fautos Fondo į- 
galiotas rinkikas aukų 39-tam 
Skyriuje, Town of Lake miesto 
dalyj, Chicago. Skyriaus val
dyba įgaliodama kaipo rinkiką 
nikų pamokė mane, kad aš vi
siems, kurie aukos, sakyčiau, 
kad atskaita bus išduodama iš 
kožno. cento įplaukų ir kur 
kam išmokėta.

Pradėjus mums 
mo darbą, kada to 
dc pasirodė 6000 
da mes Skyriaus 
pakelėm klausimą
tas. Kunigų šalininkai tatai iš
girdę pakėlė dideliausį triukš
mą, ir musų susirinkimą suar- 
lė. Tada mes dar labiau pra- 
lėjom reikalauti atšaki tų, ir 

nutarėm kreiptis į Centrą, kad 
jis duotų p:ln;|l atskaitą. To 
męs reikalavonl dėl kilusių

aukų rinki- 
Skyriaus iž- 
dolcrių, ta- 
susirinkime 
apie atskai-

ne Lietuvai šelpti, bet partijos 
varyti, kad Lietuvą 
su katalikiška Len- 
inunis ir buvo svar
ai.'•kaita 

sekančio

agitacijai 
sujungus 
kija. Ta 
bu gauti

Laukiam sekančio susirinki
mo. Manom, Centras bus da- i 
vęs atsakymą. Bot apsirikom. 
Susirinko daugybė davatkų, ir 
mums balso nedavė, — pasakė, 
kad “bedieviams čh vietos 
nėr”. Daugiausiai tai man 
kliuvo. Mat aš išdrįsau pasa
kyti susirinkime, ką buvau gir
dėjęs iš vieno parapijono. Jis 

neduosiu savo šim- 
kad musų klebonas 
draugas”. - Klausiu, 
sako: “Jis visuomet

tinę, dėlto 
vi’ lenkų 
d'clko? — 
lenkiškai kalba su savo sese
rim”. Už tą pasakymą likau 
apšauktas bedieviu, ir praša
lintas iš Tautos Fondo 39-to 
Skyriaus, nors aš surinkau au
kų 415 doleriu’.

Aš ir dabar sakau, kad rau
tos Fondas yra ne Lietuvai 
šelpti, bet t.’k savo partijos agi
tacijai varyti. Aš viešai iš
reiškiu savu mintį, ir perspėju 
visuomenę, kad ji nesiduotų 
save suklaidyti Tautos Fondui. 
Nes iš to fondo Lietuva negau
na pagalbos.

Mes lietuviai, .kurie mylime 
savo gimtąjį 
privalom 
mi, kada 
Lietuvos 
Lietuvos 
jam 
mos

kraštą Lietuvą, 
aukoti kiek galėda- 
yra renkamos aukos 
gynimo reikalui — 
šauliams, Raudona-

įtryžPui etc., ir siunčia- 
į Lietuvą per Lietuvos Mi- 

Tada tik tikri busim, 
uika eina Lietuvos labui.

Tanios Fonde yra
kad

Šiandie
apie šeši šimtai tūkstančių do
lerių ($600.000), bet ar tas 
Fondas gelbėja Lietuvą šiame 
svarbiame momente 
tik kad negelbėjo, bet 
Ūkuoja, ir šmeižia

PADĖKAVONĖS DIENOS IŠPARDAVIMAS

Atdara Suka
tos vakare ir 
kiekvieną va
karą ateinan- 
čioj.savaitėj iki 
Padėkavonės 

dienai.

«50 ir $60 OVERKOTAI

$37.50
Klee’o 29-as Padėkavonės Dienos išpardavimas įvyks. 
Per 29 pagret kartus mes siūlome visiškai geriausius 
Padėkavonės Dienos išpardavimo vertės overkotus. 
Naujausi ulsterette doublc breasted formos pritaiky
mo, chesterfield ir ulster modelių pilnai vilnų audimo 
ir su puikiu satino jungu ir rankovės tiktai po $37.50 
Overkotai puikiausio išdirbimo, visokių madų, $45, $50, $55 ir $60. 
Geriausio kailio su kalnieriais overkotai $55, $60, $70 ir augščiau.
Dviejų kelinių siutai vaikinams ir vyrams naujausių elouble ir 
single breasted modelių; gerai pasiūti iš pilnai vilnų, gražaus 
kašmiero, gražus worsted, iridiscents etc., visokiose populiariško- 
se spalvose, nepaprastai reikalaujami; jei ne 
priežastis sąlygų keitimosi šitie siutai butų 
po $55 ir $60, dabar parduodame po

-Vaikų stori W este r n Ma- 
ckinavvs kotai naujausių 
spalvų — mieros iki 18 

SLr- $8.95
VELTUI vaikams—In- 
dor Bali su Mackinaws 

overkotu ir siutu, 
b—........  i .... ......... »

$37.50
Vaikams rusiški pakei
čiami kalnieriais overko
tai, miera 2 iki 12 ver
tės iki $18
dabar už ■ U-□©

Milwaukee ir Ashland

Atstovybę ir Misiją, kam At
stovybė paprašė Tautos Fon
dą atskaitų!C c

'lai matote,' gerbiamjieji, 
kaip yra su tuo Tautos Fon
du. —Stasys Petrauskas.

Padavė apeliacijų.

[Iš Fedcruoto.sios Presos]

Minneapolis, Minn. — Trįs 
unijų viršininkai ir Labor Re-! 
view redaktorius po dviejų 
rhėnesių sėdėjimo kalėjime ta-j 
po paleisti už kauciją, kada 
jie padavė apeliaciją į valsti
jos augščiausįjį teismą. Jie 
buvo nuteisti kalėjiman 6 me
nesiams kiekvienas už peržen
gimą injunetion prieš kliudy
mą vienam teatrui, kuris pasi
rodė atviru darbininkų prie
šu#

šeši kiti darbininkų darbuo
tojai irgi yra pa traukti teis
man už tame pačiame daly
ke už paniekinimą teismo, bet 
jie pareikalavo panaikinti by
la. Teisėjas davė suprasti, kad 
jis, neduos savo nuosprendžio, 

r kol augiausias teismas nenų-
dar kri- spręs apie pirmiau nuteistųjų 
Lietuvos -apeliaciją.

Ne; ne

BROS&CO.
AvcsDd KRAUTUVES Belmont ir Lincoln Avės

Perkame
Laisvės Bonus

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

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
dauginus 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.

* T. Pullman 5482

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimu 
motorų ligose; rū
pestingai pridu
riu ligone Ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str. 

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Tel. Camu 6222
DR. C. K. CRERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W* 22nd & So. Leavitt St»> 

CHICAGO.
Valandos! 9:80 ryto iki 12 dien> 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

Telephone Yards 5834

. Dr. P. G, Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 H ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, • 
3325 3o. Raktcd SU Chicago/
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True translation filed with the post- 
master at, Chicago, III., Nov. 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos ambicijos
Scott Nearing

[Naujienų ir Federuotoa Presos 
bendradarbis]

Argi ja daug laimėjo iš tai- 
k sutarties. Ji gavo veik pil- 
n-’ kontrolę ant Afrikos ir Ar
imui u Ryt* . . Įskaitant visų 

:i >-tą te’i'oriios nuo Geros 
V s v n) ,t hunus iki Malajų 
n * ;vo. kartu su pilnu val- 
Ijmn rytinių pakraščių Vidur- 
e ' rRaudonųjų jurų 
' ‘\ : ) Įlankos.
rni suteikia iai netik senai 

geidaujamus p’rklybos kelius į 
Rvtus, b t taipjau turtingiau-

Azijos teritorijas; ji ati- 
’;škai jai visus 

>mo"cc, "vv^ncnčius palei Vi- 
duržem o jurą ir Indijos van
denyną.

Anglija nieko nenorėjo Eu
ropoje ir ji nieko negavo. To
dėl jai buvo lengva‘uždėti ant 
Franci jos pečių naštą vykini-1 
nio sutarties vienatinėj pašau-

lio daly}, kur vykinimas sutar
ties reikalauja dalelės atsako
mybės. ir priversti Franciją 
veikti Spa ir visur kitur kaipo 
tautų lygos žandarą.

Tuo pačiu būdu Anglija lei
džia Franci jai lošti vadovau
jamą rolę kur nie. “mandatų" 
ant Artimųjų Rytų (Turkijoj). 
Francijos interesai ten yra ne
žymus, bet ji turi 70,(KM) ka
reivių armiją jos kampanijoje 
Syrijoje tuo laiku, kada Fran
ci jos finansai reikalauja kuo- 
d tižiausios ekonomijos.

Tuo pačiu laiku Anglija te
beveda tarybas su Rusija, tai 
‘iR-dliežuviaudama jai, tai vėl 
išreikšdama išdidų pasipiktini
mą. Tą pač ą dieną ir tame 
načiame Anglijos laikraštyje 
•rdima rasti, kad Kamenevas 
’apo išsiųstas j Rusiją po aš
traus premiero pabarimo ir 
kad K rusinąs ką tik padarė 
svarbius kontraktus su Angli
jos firmomis parūpinti tokių 
ir tokių reikmenų sovietų val
džiai.

Anglijos politikai 
laukiamo puolimo

Francijos spėkos 
Anglija susijungs

■ DATRIJOTIZMAS ■
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE !

■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— j
i $120,000.00. ■
■ S. E. Cor. Fourth and ■

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, IA. ■
^■■■■aaBaiEiasaaBi»7 :

Faktas yra tas, kad Anglija 
bando padaryti susivienijimą 
su Rusija, su sąlyga, kad Rusi
ja laikysis nuošaliai nuo Azi- 
’os ir kad duos Anglijos kapi
talistams didelių koncesijų Eu
ropos Rusijoje. Be to yra ki
tas klausimas, klausimas tvir
tumo Francijos diplomatijos. 
Angį jos stovis kaipo valdovės 
pasauliniu spėkų verčia ją da
ryti susivienijimą su viršesnią
ja šalimi, ar su viršesniąją ša
lių grupe Europoje. Kuri yra 
galingesne šalimi? Francija ar 
Rusija?

Kada rodėsi, jog Rusija yra

77.... ........... - Už \ t GŠTU R ENDŲ RUBEŽI AUS - ------------

VIDURMIESčIO DRABUŽIAI 
VVEST SIDES KAINOM 

“STRATF0RD” DRABUŽIAI
Sutaupius 40% specialiai 

laike savaitės
Padėkavonės
SIUTAI

Buvo $65 dabar $38.50 
Buvo $85 dabar $58.50 
Buvo $90 dabar $62.50

Specialiai Overkotai 
Ulsterette modelio su diržu 
užpakalyj — vėliausių madų 
audimo ir spalvų.
Buvo $40 iki $45 numušta 

iki........ ............... $33.50
Buvo $60 iki $65 numušta 

iki...................... $47.50
Buvo $70 iki $75 numušta 

iki......................$52.50

Didelis nurausimas ant vai^ų siutų, overkotų, ma- 
ckinaws, nuo $10.50 ir augsčiau.

Fu aer Bris Jathing Co
Piet-vakarinis kampas,

Roosevelt Rd. ir Halsted St.
Užganėdinimas gvarantuotas. Džiaugsmingai

pinigus grąžiname.
Atdara subatoj iki 10 vai. vak.

Nedėlioj iki Ival. po piet.

Sold everywhere by fumiture dealers 
ana departmerd etores

J JlHANSth ’
ENCLANDER SPRINO BED CO 
Nr>v York - Brooklyn - Chloa^o

arti paėmimo Varšavos, pro
gos susivienijimui tarp Angli
jos i*r sovietų išrodė puikiomis. 
Toj valandoj, kada pradėjo lai
mėti lenkai, tarybos su Rusija 
liko pertrauktos.

Tikslas, kurio siekias! An
glija yra aiškiai permatomas, 
bet kelias, kuriuo Anglijos po
litikai turi eiti, kad pasiekus 
to tikslo, yra labai digliuotas. 
Prie pirmo ženklo didesnio 
Francuzų silpnumo; prie, pir
mo pasirodymo Rusijos spė
kos, bus atsinaujinimas takti
kos, kurios 
laikėsi' laike 
Varšavos.

Tegul tik 
sumažėja ir
su Rusija, suteiks sovietų val
džiai kreditus ir už tą gaus 
koncesijas, kurių taip trok? 
Angims kapitalistai ir apie ku
rias Leninas jau daug sykių 
kalbėjo. Tuo gi laiku visas 
dalykas svyruoja ir Europos 
žmonės supasi tarp karo ir tai
kos.

NM Anglijos imperija nėra 
perdaug stipri, žyniausi An
glijos politikai pakartotinai 
kalbėjo apie gręsiantį pavojų 

Civilio karo Irlandijoje, su
kilimo Indi jos, tikę j i minio ka
ro Artimuose Rytuose, 
kapitalistines civlizacijos 
vonė svyruoja, k 
Milinei’ priminė 1 

pavojus

Visa 
būda- 
lordas 
butui. 

Visur yra pavojus nuvertimo 
viešpataujančios tvarkos.

Visai dideliai Anglijos impe
rijos bilda vonei esant pavoju
je, Anglijos politikai negali per 
daug rinkties savo ryšiuose su 
v’ena iš Europos valstybių. Jie 
vienysis patįs, kur susivieniji
mas reikš daugiausia, atsižvel
giant į pasaulinę kontrolę.

Ir kokį pasirinkimą turi An
glijos politikai? Jie turi pasi
rinkti tarp Rusijos ir Franci- 
ios. Kasti ?e darosi aiškiau, kad 
Rusija laiko raktą į Europos 
ateitį — ne tik dėlto, kad ji 
pirmoji Europoje įvedė naują 
draugijinę tvarką, bet kadan
gi ji netolimoj ateityj laikys 
Europoje persvarą spėkos, jei 
'šaipi klys jos diplomatų pienai. 
Pas Darb Jud.

Krislai
dide- 
aikš- 
karo

J. V. Sbipping Boarde 
liausis skandalas. Išėjo į 
tę, jog to boardo ponai 
laiku visokiais budais išeikvo
jo virš 16 milijonų valdžios pi
nigų. f šį skundą, kaip tvirti
na New Yorko laikraščiai, esą 
įsivėlę žymus šalies politikai. 
Nuosakiam šių dienų viesuo- 
meninio 
čia nėra 
G ra f tas,

gyvenimo tirinėtojui 
nieko nuostabaus.

suktybės, žulikybės, 
| tai natūraliai, butini daviniu1 
tos sistemos, kurioje šiandie 
mes gyvename. Panašios is- 

: locijos kartosis tol, kol šios 
šalies darbo žmonės susibūrė 
į Socialistų partiją nepaims vi
suomenės turtų kontrolės į sa
vo rankas.

Ddidelę didžiumą balsų šiuo
se rinkimuose gavo darbo žmo 
nių priešai, Hardingas ir Cox- 
as. Tatai parodo, kaip toli 
dar darbo žmonės nesusipratę. 

• *

Tečiaus nereikia nusiminti: 
d. E. Debsas surinko du milio- 
nu balsu. Vienas musų drau
gų išrinktas kongresai!, antras 
senatan. Tai laimėjimai, kokių 
šios šalies Socialistų partija iki 
šiole dar neturėjo.

*

Požeminės “Kovos” (6 num.) 
dėlei Dėbso pareikštų minčių 
apie trečiąjį internacionalą po
rina: “Iki šiol Debsą vieni skai
tė už kairųjį socialistą, kiti už 
jausminį revoliucionierių, dar 
kiti už centristą, bet ši jo iš
pažintis įstato jį vienon šaikon 
su Bergerio, Hiląuitu, Onealu 
ir kitais šios šalies socialšovi- 
nistais. Debsas nei kiek nege- 
resnis už tuos reakcionierius 
ir mes turime žiūrėti į jį kai-
ko į tokį... ” Toliuos gi pridu- prie

rin Taip renegate Dėtose, tre
čiasis internacionalas yra gry
nai komunistinis ir jums ir jū
sų partijai nėra jame vietos"... 
lai taip kalba žmonės, kurie 
iš baimės ir kinkų drebėjimo 
patys lenda j surpaipes... Ame
rikos lietuviai darbininkai pri
valo kuomažiausia kreipti do
mės į juos.

man: “Kaip matote ‘Bangos’ 
išleidimas atidėlio jamas iš die-j 
uos i diena. Dalykas tame, 
kad laukiama daugiau prenu
meratos,. Nors draugai iš įvai
rių vietų praneša apie prenu
meratos rinkimą, bet jie nesi-

*

pačiame “Kovos” nu
kent unistų partijos

Tame 
•neryje, 
dirbtuvių komitetams pataria
ma organizuoti dirbtuvėse gru
pes simpatizatorių, kurių vie
nintelė funkcija — skleisti ko
munistinę propagandą. Pasar
goje prie šito punkto sakoma: 
...“šie pritarėjai daugelyje at-

Kažin kad taip draugai smar
kiau pasijudintų su prisi anti
nui prenumeratos “Bangos" 
administracijai? Juk “Bangos" 

vienas 
rei-

leidimas šiandie yra 
svarbiausių sąjungiečiams 
kalų.

perti

jai literatūros, kadangi nariai, 
gali būt žinomi arba nužiūri
mi kaip priklausantįs prie par
tijos”.. .

Tbkia “politika
svetimoms
žarstyti.

Lietuviams pradėjus 
kaili Žulikovskiui, “t auti 
tuojaus pasiuntė Kaiman ko
misiją taikos daryti... Anks
čiau ji to reikalo nematė.

♦

vadinama
rankoms žarijas

Vienas draugas arti stovintis 
“Bangos” leidimo rašo

“Moterų Balso” redaktorė 
pradėjo rašyti vedamuosius j 
straipsnius iš antrojo galo, tai 
yra, redakcijos atsakymuose. 
Vienas toks straipsnis, trijų 
špaltų ir pusės ilgumo, telpa 
11 numeryje.—P. K—as.

SOCIALDEMOKRATAS
Musu draugu laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

***. . t . l iLt u.-.iSLh. i 2.1/ AlDtf « . /.jti A. a.j. ’-jA-_«i i,. ■>* .uf. b. A .i.' .< > -« t *
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Lietuviu RateliuoseI

VVEST PULLMAN

Westpullmaniečiai nesitenki
na vien demonstracija ir pro
testo rezoliuciojmis; griebtasi 
praktiško darbo, tai yra, au
kų rinkimo Lietuvai padėt nuo 
plėšikų lenkų gintis.

West Pullmano Lietuviškas 
PašelpinJs Kliubas savo susi-

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS
Temoje:

“Popiežius, Lietuva ir Dangus”.

Pėtnyčioj, lapkr. 19, Blinstrupo 
svet., 4501 S. Hermitage Avė.
Sub.. Lapkr. 20, 1920, Liber

ty Hali. Kampas 22-nd Pi. ir 
52-nd Avė., Cicero, III.

Pradžia 7:30
Nepamirškit pribūti į šitas 

prakalbas, nes išgirsit daug ko 
naujo ir žingeidaus. Inžanga 2ųc.

Kviečia 1 kp. L. L. F.

I * . . x ’
MkSS GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.
—I f I ||

Jeigu jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite mums % 
kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime tiek 
kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu:

I ’ x
BALTIC STATES DEVELOPMENT

CORPORATION,
35 So. Dcarbarn Str., Chicago, 111.

DR. W. F. KALISZ
Speci ai urnas: Moterų ligos ir Chirurgija

1115-MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO.

KIDS -—THE TOUGH GUY —

j rinkime lapkričio G dieną pa
aukojo iš iždo $100.00 Lietu- 

i vos Šauliams, o nariai dar su
dėjo $220.00 iš savo kišenių. 
Tai iš viso $320.00. Pinigai pa
siųsta 10 dienų lapkričio Lie
tuvos šauliams per IJeluvos 
Misijų. Graži pradžia; tik 
kliubicčiaj nenustoki^ dirbę.

* * *
S.L.A. 55 kuopa tų pačią 

diena laike savo susirinkimų. 
Ji Lietuvos gynimo reikalui iš 
savo iždo paskyrė $25. Rei'kia 
tikėtis, kad ateinančiame su
sirinkime padidinis ta aukų. 
Ir tarp L.S.A. 55 kuopos na
rių renkama aukos Lietuvos 
šauliams, bet dar neturiu pilnų 
žMių, kiek surinkta. Manau, 
kad turi jau surinkę per 100 
dolerių.

* * *
Tėvynės Mylėtojų Draugyste 

No. 2 savo susirinkime lapkri
čio II dienų paaukojo iš iždo 
$100.00 Lietuvos šauliams, 
o draugijos nariai yra pasiry
žęs dar antra tiek surinkti au
kų savo tarpe. Kaip girdėti, 
jau surinkta apie 100 dolerių.

* ♦, *
West Pullmano lietuviai su

vienytomis spėkomis rengia 12 
dienų gruodžio ‘‘Lietuvos Gel
bėjimo” vakarų. Bus spektak
lis ir prakalbos. Visas pelnas 
skiriamas Lietuvos šauliams 
ir sužeistiems kareiviams. West 
pullmaniečiai' visi kaip vienas 
paremkite tą prakilnų vakarų. 
Visi ateikite, kam tik Lietuvos 
laisvė brangi. —Jonas Ruika.

. MELUOSE P ARK.

Dalyvaus Ch. L. D. T. 
konferencijoj.

-----------•
1). L. K. Algirdo draugija, 

turinti apie 200 narių, savo 
susirinkime, laikytame lapkr. 
1 I d., vienbalsiai nutarė prisi
dėti prie Chicagos Lietuvį 
Darbininkų Tarybos <ir daly
vauti jos šaukiamoji lapkr. 21 
d. konferencijoj. Tuo tikslu 

tris delegatai — Fran-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

ciškus Rajūnas, Vincas Kimiu- bar dirba 511 dętektyvų, bet 
las ir Stanislovas Poška.

■ A. Jasipkas.

RUSEI.AND

iandle bus Ateities’Spindulio 
vakarėlis. |

Palmei' Parko salėj, prie 111 
ir Indiana avė., š andie, lapkri
čio 19, Įvyks |)-lės Salomes 
Staniulintės vedamojo Ateities 
Spindulio vaikų choro gražus
pramogų vakarėlis. Pradžia 
kaip 7 vai. vakaro. Bus dainų 
dainelių, įvairiu žaislų ię šokių. 
Tegul tėveliai ir vaikučiai gau
dai susirenka gražinu pramo
gėlėm juo kad įžanga visiems 
dykai.

ŽYDŲ SOCIALISTŲ 
KONCERTAS.

Pereitą nedėhlienį Aryan 
Grotto Temple teatre Žydų 
Socialistų Daininkų Draugija 
ir Žydų Socialistų Orkestrą 
buvo surengę pui'ką koncertą. 
Programas susidėjo iš orkes
trus, solistų ir choro. Viskas 
išpildyta labai gerai. Pats cho
ras, prigelbiamas orkestrus iš-, 
pildė, ?r labai gerai, vieną 
veiksnią iš operos.

Koncerto užbaiga irgi buvo 
labai vaizdinga: iš už akmenio 
kalno matėsi biustai Dėbso, 
Markso ir Trockio, virš jų gi 
kabiojo raudona žvaigždė, o 
ant raudonai apšviestos scenos 
choras padainavo Internacio
nalą.

Žmonių koncerte buvo labai 
daug.

Reikia pasakyti, kad žydų 
socialistų choras ir* orkestrą, 
kol pasiekė savo dabartinio 
augštumo, turėjo pergyventi 
nemažai vargo. Kaip visas ki
tas socialistų draugijas, taip ir 
juos buvo aplankiusi 1918 m. 
komimist'škoji influenza, kuri 
kėsinosi suardyti visą chorą. 
Bet socialistai atrėmė komu
nistų pasikėsini nuirs sugriauti 
'chorą. O choras i(r orkestrą 
netekę savo ardytojų, pladejo 
bujoti ir sparčiai lavintis, taip 
kad dabar jie yra turbūt ge
riausi socialistu choras ir or
kestrą Chicagoje.

—šapos Darbininkas.

Nusižudė dėl nedarbo ir blogos 
sveikatos.

Panelė Levi na Fannor, 1G 
metų, 737 N. Leamingston 
avė., praeitą naktį atsisuko sa
vo kambaryj gazą ir užsitroš- 
kino. Paliktam la/škelyj ji sa
ko, kad nedarbas ir bloga svei
kata privertė ją tai padaryti.

Visam amžiui į kalėjimą.

Joseph Todd, negras, vakar 
prisipažino teisėjo McDonald 
teisme, kad jis apiplėšęs trau
kinį Itock Tstand stotyj, Engel- 
vvoode, trys mėnesiai atgal, ir 
nužudęs valgomojo vagono 
prievaizdą P. G. Todd. Už tai 
pasmerktas visam amžiui ka
lėjimo.

300 šnipų neteksią darbo.

Daugiau kaip 300 detektyvų 
busią atstatyta nuo,darbo sau
sio 1 d., jeigu jie nesirūpinsią 
stropiau veikti, kad sumaži
nus piktadarybes mieste. Da- 
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jeigu jie neduos geresnių re
zultatų, tad Fitžmorris reika
lausiąs iš miesto tarybos, kad 
jų skaičiuj butų sumažintas 
iki vieno trečdalio.

501 naujų policistų.
. ' Į

Policijos departamento vir
šininkas, prie dabartinės mies
to policijos spėkos pridėjo dar 
501 policistų. 200 naujokų jau 
dirba, kiti tik ruošiami.

Naujoji miesto adresų knyga 
lėšuos $30 tomas.

Besidauginant miesto gyven
tojų ir biznio įstaigų skaičiui, 
pabrango ir miesto adresų

(Seka ant 8-l<» piislp.)

Pigai ii 
RoGkfordo 
Lietuvon ■

I

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per į

$J.Pehauska$
809:So. Main Strį.

Rockford, III.
Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbažeuklis užreg, S. V. l’at. Ofiso.

' Kiaulieną
, Kepimui kiauliena graži, riebi 

svaras tiktai ................... 24'/2 c
Loin kiauliena kapota sv. 35'/2c 
Paršų kojų nepaprastai puikios 
svaras tiktai ...................... 8’/2c

Garsus per dauginu kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anohor) Vahb«ženkl|.

negausi pirkti
NAUJŲ AKIŲ

Bet gali pagerint ty- 
rsj 8Te*i<li 8tovi- 

r-v/v-C Vartok Murino Akių 
lOUR ElEd Gyduolę “ryto ir va

karo". Užlaikyk akis čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygeles 
Akių Užlaikymo.
. MURINĘ EYE REMEDY CO.,

9 East Ohio St., Chicago, 111.
----- —----------------------------- ------ -----

• Mes ir vėl čionai duodami žinoti, 
kad musų tavorai yra prirengti dėl 
peržiūrėjimo. Nepamirškite senos, 
užsitikėjimo vertos firmos, kuri darė 
biznį westsidėj per pastaruosius 15 
metų.

Mes prisirengę prie švenčių su pil
niausiu pasirinkimu, deimantų, laikro
dėlių ir kitų auksinių daiktų. Taipgi 
mes turime daugybę Columbia maši
nų ir rekordų. Mes.mųnome, kad esi 
girdėjęs apie mus.

Mes importavome patįs deimantus 
iš Europos todėl, mes ir galime par
davėt 25% pigiau nei kad kitas šia
me mieste.

DR. A.A.fSOTH
Del papankumo, ateik pats ir pama

tyk mus pirmiau.
HANKEN JEWELRY AND 

GRAPHAPHONE CO. 
2209 W. 22 nd St. 
Netoli Leavitt St.

RUSAS GYDYTOJAI ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 

Vaikų ir visą chroniškų ligų

GROSERIO IŠPARDAVIMAS
Tiktai Subatoje

Specialiai — gražus 
saldainiai, reguliari 
verte 35c. svaras, 
du svarai tiktai 27c

Švieži džiovinti bly
neliai ir garankš
čiuoti, Tom Thumb 
brand už 3 sv. 35c
Taknhoma džiovinti 
pinigėliai 2 pake
liai ....................  15c*
Kadugio šviežios uo
gos svaras tiktai 17c
Senos anglų mados 
smulkiai pjaustyta 
mėsa; didelis stikli
nis puodas už.... 39c
“Cepco Dehydrat- 
ed” daržoves pake
lis už ..............  23c
“Enkay” lazurkos 3 
buteliai už ....... 25c
Kukuruzų miltai bal 
ti ar geltoni 2 sva
rai po ...............   9c
“Hebe” pieno kenas 
tiktai....................10c
Armijos puikus ša- 
balbonai 3 sv.....  24c

Sardinkos, aliejus 
kartone 3 kartonai 
tiktai ................  19c

Jei Ade 1 butelis 
padarys 6 didelius 
stiklus skirtingos 
kvapsnie# po .... 43c

Richelieu 2% kenų 
ananaso kenas 39c
Slyvos šviežios gra
žios Santa Clara 2 
svarai ............... 39c
Slyvų pudingas mė
lynu lėbeliu pilnos 
mieros kenas .... 45c

Saldžių agurkų arba 
prieskonių didelis 
puodas, pirk ant 
švenčių už ....... 53c
Chili sofias mėlynas 
Ičbclis naujai sudė
ta ......................  45c
Argo Starch 5 svar. 
pakas ................  42c
Kukurūzų cukraus 
specialiai 10 svarų 
tiktai .... ........  $1.09
Mnzoln virimui alie
jus specialia kvor
tos kenas ......  57c
Ananaso, No. 10 
gorčiaus miera; nie
ko geresnio dėl pas
totų, kenas ....... 99c

Richalieu žeinvuo- 
gių koše, tyrų vuo- 
gų ir cukraus, puo
das .....’...............  43c
Obouliai paštetams 
gorčiaus mieros tik
tai po ..............  69c
Tamatos gorčiaus ke 
nas, gražiai raudo
nos ir nunokę, spe
cialiai kenas .... 59c
Miltai Gold Medai U 
štai nė s maišas tik
tai ............ .:.... $3.27
Poniškos slyvos tir
štam sirape No 2% 
kenas ................  39c
Monarch padažalas 
dideli? 1G uncijų bu
telis 2 buteliai 49c

Angliški kaštanai 
svaras ................. 33c

Subatoj tiktai — 
puikiausiai padary
to sviesto svaras 57c

Pecans gražus sva
ras .................... 25c
Citrinų sv.......... 85c,
Keke razinkų im
portuotų pakelis 49c
Avižos naujas sta- 
kas 2 sv.............. 9c
Itazinkos puikios Sul 
tana sv. už ........ 36c

Žemiausios mėsos kainos
Veršiena
Pienu penėto 
veršio past- 
urgalinis ket
virtadalis sva 
ras po 27*/2C
Pienu penėto 
veršio pirma
galio ketvirt- 
dalis svarus 
po   IG’/jC

Veršienos
Stew graži ir 
mėsinga sva
ras už 15>/žC

Veršiena ka
pota labai gra
ži s v. 25 Yį ę

Jautiena
Native Pot Kepimui sv.........  ISJ/ic

Native šonkauliai kepimui sv. 25e 

Suvynioti šonkauliai kepimui nėra 
kaulų nei atmatų sv.............  ŽS'/jC

Puikiausias Round Steak sv. 26’/jc 

Sir’ain Stenk ekstra sultingas ir 
mįpktŠas sv-.................  28J/2C

Jautienos Ste\v gražus ir mėsin
gas sv......... ....... 13’/2C

Naujai padaryta Hamburger Steak 
svaras .....................................  12 '/2 c

Aviena
Pasturgalio 
ketvirtdalis 

pavasarinių a- 
viukų svaras 
titkai .... 28'/2c 
Pirmagalio ke
tvirtdalis pa
vasarinio aviu 
ko sv.... 16J^c
Aviena kapo
ta ekstra pui
ki sv......25 Yi c

. Kiibjsųs . į 2
Puikiau-lEi kiaulienos kilbasos 
didelės ar mažos, sv...... . 19c
r’uikiiiu ios Hickory Tukintos 
f'ankfurters sv.....................  19c
Naujai padaryto^ Sununer ar 
S darni kilbasos, sv.............. 35c

—o—

SAMUEL KULVINSKY
8915 CommerciaI Avė., 

So. Chicago, UI.
Gražiausia eilė moteriškų, vaikų ir jaunuolių drapanų. Taip-gi 

vyriškų smulkmenų apsirėdymui už žemiausią kaina. Galime parduot 
pigiau todėl, kad mums renda nereikia mokėti. Pameigink.

Tel.: So. Chicago 1494.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 291

Ofisas: 3354 S©. Halsted St. Chiciigt 
Telephone i?r ver 9693

Valandos: 10—11 ij ); 2—3 po piel 
7—8 vak. Nedėliotos 10—12 dienų

NESIDUOKIT APSIGAUT
Į Mes užlaikome visokios rūšies su- 
į ženklintų kazyių, kaulukų ir tt., <lcl 
įvairių štukčrių. x Su pagelba mus ka- 
zyni, galima padaryti stebėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreipkitės Šiuo 
adresu:

I P. SENKUS,
i Box 2, Herrin, III.
Į----- - ---------------------------------------

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J 1 E N O S”

3118 S. Halsted

Tol. Yards 8654
Mr», A. Michniewicz 

AKVIERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Perm
ei! vanij oi hos- 
pitalėM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.
Stn Chicago, III

(ant antrų lubų) 
6 Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 

pięt. 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1821 S. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

^Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOVVIATT—SASS.

K ątik sugrįžo ii Californijos ir 
vSi tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir B—-9 
vakare išskiriant nedildienius.

Tek: Yards 6666 
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

AkuSeras
320.3 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

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

Kampas Adams St.
Telephone: Harrison 6688.

Vai.: 1 iki 4 po piet kasdienuą;
Nedėliomis: 10 ik^ 12 pietų 

Lietuvis perkalbetojas seredomia 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

ipietų Nedėliomis.
i ________________________ _ _____________________________________________________________________

...................... "" 1,11 .... ■
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. II. GINDICH
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantaojame 
Kalbame visas Europifikas kalbas. 
3804 So. Kedzie AreM Chicago, III.

Arti 88-th Street
A«—................................ĮMĮ ...............—....  —

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvia 

Telefonas: Drover 7042

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų numušimas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50.

$35,000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieros 
ir" spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5.00 

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
Hugščlau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE
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CHICAGOS
ŽINIOS

( Tąsa nuo 7-to pusi.)

knyga, t. v. City Direetory 
?ja, kuri spausdina ją 
kad ji negalėsianti š 
ausdinti jos visai.«.jei-

gu kiekvienas Chicagos biz

nierius neužsisakysiąs jos po 
$30 tonui. Prae.ta karta Chica- 
gos “City Direetory” spausdi
nimas atsiėjo $250,900.09.

šiandie kars Haensel’į.

buArthur Haensel šiandie 
pakartas už pasmaug.'mą 
vo moters, 
Lovvden ar 
nepučia rys 
išgelbėjimui jo gyvasties. Jau

susi ta rus 
savo

C 
anomdviem apskundė 
ra, kad gavus perskir

Apiplėšė šoferį.

311 Chicagiečiai turi daugiau pa
sinaudoti mokyklomis.

PRANEŠIMAI

Du ginkluoti plėšikai vakar 
į naktį pasišaukė Yeilovv 
kompanijos automobilių, 
juos nuvežtų “kur nors.’ 

; da automobilius įvažiavo 
j nurodytą tamsią gatvę, 
; jiedu surėmė revolverių 
x<lžiu-« į -vežt-jo l'i-nuk \ 
2221 W. Tavlor st., šomis v 

ėmę $35 pabėgo.

Chicagos miesto 
direktorius Peter A. 
son skundėsi vakar 
mokytojų lygo 
kad chicagiečiai
gana miesto viešomis 
lomis ir 
kiti nors 
ma, kad 
nės norą

kad
Ka-

tada 
vain-

Kenosha, Wis. — Lithuanian Co- 
operation Society wishes that all 
rpembers attend the meeting Sunday, 
Nov. 21, as the Board of Directors j 
have formed the By-Laws on vvhich 
each shareholder is to vote vvhcther 
to eccept thein or not.

— Simonas Elijošius.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Sugavo bankų plėšikus.

Joseph Royls ir James Bren- 
nan, kuriedu išplėšė 275.00 do
leriu iš llvde Park State ban
ko, vakar tapo sučiupti ir pa-

Morten- 
Chicagos 

susirink ime, 
nesinaudoja 

mokyk-
todel kampanija ko
biniu turi būti veda- 
paska tinus visuome- 
pasi naudoti daugiau 

uis. ypntiVifjai tais 
nokyklų, kuriose mo

kinama technikos. Dabartiniu 
laiku nei 33% visuomenės ne
silanko mokyklosna, kuomet 
mažiausia jose turėtų lankytis 
nors 65%.

S. L. A. 226 kuopos baliui atsibuvu
siam 10 dieną spalio 1920 metų at
rasta moterškas pinigynas. Taigi kas 
tokį pametėte gali atsišaukti pas.

R. RUGĮ,
1614 N. Winchester Chicago,

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklą. Pastovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
čokoladas iu užkandis duodama 
dykai.
The Hump Hair Pin Mnfg. Co., 
1918 Prairie A ve., Cor. 20th St.

k

_____PARDAVIMUI____
PHONOGRAFAI

Geriausio išdirbimo mašinas nusta
tom patįs namie ant užsakymo arba 
iš gatavų galite pasirinkti . Pas ma
ne pusę kainos pigiau kaip krautuvėj, 
galite persitikrinti. Savininką 
te matyti nuo 6 vai. vak.

M. VEŽIS’,
1503 N. Hoyne Avė., 

Chicago, III.
Tel. Armitage 2252

NAMAI-žEMĖ

III

TollcHton, Tr»<i. ----- I.. S. S. 209 kp,
susirinkimas įvyks nedėlioj, 21 lapkr., 
11:30 A. M.; A. Karoso svet. 1620 
Grant st. Į šitą susirinkimą privalo 
ateiti visi kuopos nariai, nes reikės 
rinkti kuopos valdybą, sekantiems 
1921 metams. — M. T-kis, sekr.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
žirklių. Gera užmokestis.
COIIN IKON & STEEL CO., 

2034 Southport Avė.

PAKDAVIMUI

gali-

Ar Nori SL
kios naudos, atne

štų gerą pelną. — Atsilankykite arba 
parašykite laišką, o gausite nuodug
nų išaiškinimą.

A. LEBECKI,
220 S. State St., Room 1422, 

Chicago.
Valandos nuo 10 iki 4.

Mundy reikalauja pardono.

jeigu gubernatorius ( .
aunšdiausis teismas! Apiplėšė turėiy automobiliuje.

mirties kameroj

bus nužudytas.
Apsivedė 62 metų senutė.
Fannie Durst, 62 metų senu

tė, vakar po pietų apsivedė su 
Charles J. Keirl. J ii du mylėjus 
dar lankydami “mažą raudoną 
mekvkla.” bet neturėjo progos

Trys negrai plėšiką J nužiū
rėję vieną turčių važiuojantį 
su šeimyna automobilium Kos- 
tner avė., ties Druniniond pi., 
užpuolė jį ir atėmė $20,090 
vertės brangakmenais ir ki
toms brangenybėms. Micbael 
Kuizinas, 5350 So. Michigan 
•iv:pivz (lentas Lincoln Tire 
£ Supply Co., yra šio nuotikio

Charles R. Mundy, du kartu 
nuteistas už sąmokslą sugriau
ti The LaSnlle Street Trust Sa- 
vings Ranką,
vice-prezidentas 
Pirmu 
teistas

D-stės Lietuvos Gojaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks pčtnyčioj, lapkr. 
19 d„ 7:30 vai. v., D, Shemaičio svet., 
kampas 18 ir Union gatvių, 
riai malonėkite atsilankyt, nes 
svarbių reikalų apsvarstyt.

— F. Ažusenis,

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ar gi ta proga

Chicaga turėsianti užtektinai 
anglių.

Surinkta '$275,000 naujai 
ligoninei.

kurios jis buvo 
191 I metais, 

kartu Mundy liko nų- 
Grundy pavieto teisine, 
19, 1915 m. Po penkių 
kalėjimo tapo paleistas; 
i buvo perkelta j aug- 
teisiną. Gi augščiau- 

sias teismas patvirtino pirmojo 
teismo nuosprendį 
jo pridėjo $550.00 
Pastarasis nuosprendis 
yra sulaikytas apeliacijų teis
mo ir Mundy būdamas 
laisvės reikalauja visišl 
liuosavf'mo.

(Pienuc

Visi na
tų rime

rašt.

L. P.Jvykus klaidai Baltos Rožės 
Kliubo antras rudeninis balius Nov. 
21 d., School svet., neįvyks Todėl 
iranešam Lietuvių Federacijos Kliū
tims ir visai visuomenėj, kad nebus 
šio vakaro delei komiteto ir svetai
nės savininko klaidos. — Komitetas.

Harvey, III. — Teatrą, koncertą ir 
jalių, rengia S. L A. 289 kp. suba- 
toje, lapkr. 20 d. Dudak svetainėje, 
15639 S. Halsted St., Harvey, III. 

ir Jn I Scenoje stato dviejų veiksmų vaizde- 
' lį, “Brangus pabučiavimas”. Vaidins 

baudos. L. M. D. Aido Choras. Pradžia 7:30 
betgi vui* vakare- — Komitetas.

it dienu Chicaga bus 
anglimis ir gyvcn teužversta

jai galės gauti jų kiek tik jie : 
noiės,” pareiškė vakar Ameri- 1 
kos geležinkeliu asaciacijos t

uja ligoninė žadama sta- 
kuriai reikia $1,900.000 

is. $275,000 jau surinkta.
manoma surinkti šio mū- 
pabaigoj. Ligonine žada 

su visais naujoviniais įtai-

Mokesčiai bus didesni.

ant Brighton Park Keistučio Paš. Kliu- 
, l>o susirinkimas įvyks nedėliojo, lap- 

kričio 21, lygiai 1 vai. po pietų, pa
prastoje svet., 3925 So. Kedzie Avė. 
Narės ir nariai malonėkite nesivėluo- 
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti — Pirm. J. STiolteman.

PARSIDUODA groseme ir bučer- 
nė. Geroj lietuvių apgyventoj vieto
je. Pardavimo priežastis — apleidžia 
miestą.

3856 S. Sacramento Avė.
Kampas 39-os gatves.

NEPRALEISKITE ŠITO PIGUMO 
Parsiduoda už pusę kainos puiki gro- 
scYnė ir saliuno įtaisymai. Puiki vie
ta, ant kampo, galima įtaisyti saliu--

Arlm mainysiu ant lotų arba auto- 
mobiliaus. Biznis randasi ant Brij<- 
geporto. Iš didelės priežasties turi 
būt parduota į tris dienas. Meldžia
me atsišaukti kogreičiausia, nupirksi- 
te už pirmą pasiulimą. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas savininką.
4572 Gross Avė., kampas 46 ir Laflin 
______St., ant Town of Lake._____

RAKANDAI ~

ANT PARDAVIMO, parduo
da savininkas už didelį bargeną 
— namą, 3759 Lowe Avė. 4 
flaty 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.

Už STORAGE LftSAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

PARSIDUODA geras saliunas ir la
bai geroj vietoj, sena vieta, apgyven
ta lietuviais. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas
Pažymėdami No. 173.

PARSIDUODA saliunas gėrę j vie
toj. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus, yra trys alės, kur boles ridina, 
naujai ištaisytas. Parsiduoda iš prie
žasties moteries nesveikatos. Kas my- 
it tokį biznį atsišauk i t.

2301 W. 50th St.
Cor. Oakley Avė.

PARSIDUODA groseme ir 
lučerne geroj apielinkėj.

Atsišaukite:
1918 Carpenter Avė.

Porai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savft pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų 
ir lovų, kaip naujų.

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

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Are.

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

Ahsxow
NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu ir 
garadžiu užpakalyj, 20 automobilių; 
apart to keturi pagyvenimai. 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 j John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

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

59 — 72 St. ir Talman Avė
B. RUTKAUSKAS,

Chicago, III.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

prezidentas R. H. Aslaton. Jis 
taipgi tvirtina, kad po sugrą
žinimui geležinkelių atgal į 
privatines kompanijų rankas, 
visi keblumai jau prašalint 
šalies transportacija jau 
vinti geroj tvarkoj; už 10 
nų Chicagoj busią 13,000

Nučiupo graznos plėšiką.

Apkaltintas už daugpatys

;i ir kurie
sto- the l
die- ei jos
va- 1

Dcnta 
j Inkšti

tę. nos.

'.brist Rahrer, žinomas kai- 
ir jau ne
sėdi Pon-

graznos pleškąs
manė, kad jis

sučiuptas ant Nortl 
su juomi 
nuovadon 

inčių dolerių vertės

ir

graz-

ii C.. Nanghton, 
tvirtino va

kar teisėjo K. Scanlan teisine, 
kad jos vvras Martin J. Nan-

Pasravo betiesiant “freitn.”

įgavo I re tų plesiki 
’.nt Beit Line freita

ibeplė- 
kurio

ghton, 
pačią.
mums 
sužinojau
ghton

gbton pati,
i ..-i.

“Po poros mėnesių 
vedus,” ąįškino ji, “aš 

kad Emana S. Nan- 
1231 Emerald avė., yra 

art'no. J. Nau- 
}r aš.” Trupu- 
trečia Nau-

gbtono pačią ji suradus — 
tai Emilia James. Todėl Rose

TRECIAS DIDELIS BALIUS
Rengia

I). L. K. VYTAUTO DR-JA
Atsibus

Lapkričio 20, 1920 m.
M. TAMKULIONIO SVET. 

218 — 155 St. Hammond, Ind.
Pradžia 5 vai. po piet.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites apsilankyti, nes bus šokiai su 
visokioms žaismėms.

Kviečia KOMITETAS.

Išlaidu skaitlinės devvnioli- Lietuvių Brighton Park Pol. Paš. 
kos miesto departamentu, ku- Kli“^. m„5,ne?in!,. 1 . nedėliojo, lapkr. 21 d., 2 vai. po piet,
rion buvo vakar priduotos McKinley Parko svetainėje, prie 39 
miesto kontrolieriui! George >r Westem Avė. Draugai stengkitės 

, atsilankyti ant susirinkimo, nes tu- 
e. Hat dingui, paiodo, kad rjinc daug svarbių reikalų.

1921 metais . — J. J. Wikartas, Rašt.
už išlaidas

miesto išlaidos
bus 43% didesnės
x;.. tono Q.iiwt The Second Grand Oratorical Cont-Šių LL0 nu tų. Sulig skaitlinę- l st of the 192o.l92l Series, given by 
se nužymėtų proporcijų padi- the Public Speuking Department of 
dėjusiu išlaidu 1921 metams the Hoffman Preparatory School will 

‘ . take place Saturday evenmg, Nov.
reikės apie- $50,()00,(KK), kad 27th, at the School Assembly Hali, 
nudengus visas miesto išlaidas. 1537 N. Robey Street at 8:00 P. M.

Soine splendid musical numbers have 
also been arranged for this program.

Nušovė švogerį.

Joe S. Chmicher‘iui
bant savo garadžiuj,

berti r-
1711 W.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo balius įvyks nedėlioję, lapkr. 
21, Mildos svet., 3142 So. Halsted St.

— Komitetas.

PARSIDUODA bučerpė ir groseme, 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
loj. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA karčiama yra ir sve
tainė, geras pagyvenimas ir geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Priežas
tis pardavimo — apleidžiu miestą.

Atsišaukite:
3301 S. Morgan St.

PARSIDUODA saldainių, minkštų 
gėrimų, cigarų, tabako ir mokyklon 
einantiems reikmenų krautuvė. Biznis 
niai įdirbtas; tirštai lietuviais apgyj- 
venta, parsiduoda pigiai. Pardavimb 
priežastis liga.

1817 Union Avė.

PARSIDUODA bUčernė ir groser- 
nė lietuvių ir kitų tautų tirštai apgy
ventoj vietoj. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

Asišaukite:
4104 So. Campbell Avė.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, 
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 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 

matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

visus

PARSIDUODA piet-rytinis kam
pas, 14-os gatvės ir Union Avė. Vie
nas blokas į rytus nuo Halsted gat. 
— 3 flatų plytų namas, talpinantis: 
erautuves, pagyvenimus ir ofisus. 
Reikia cash įmokėti $5,000, likusius 
jusmetiniais išmokėjimais ant 6%.

KOCH & CO.,
2603 So. Halsted St. 

Tel.: Yards 1148

PARSIDUODA. Našlė parduoda 
8 pagyvenimų plytų namą. Augštas 
skiepas ir antaugštis (attic). Mur- 
muro stogas.

Atsišaukite:
2938 Union Avė.

3-os lubos.

NAMAI
Ant lengvų išmokesčių

Gražus 4 kambarių namelis ant 75 
pėdų loto; ekstra augštas, skiepas — 
carštas vanduo, šiluma, elektros švie- 
ša. Kaina tik $4,500. Reikia $2,000 
cash, likusius mėnesiais kaip rendą.

8 kambarių namas ir 3 kambariai 
skiepe. Geroj apielinkėje. Kaina 
tik $5,500.

Gerai pabudavota plytų namas, tik 
$6,800 — netoli krautuvių į gatveka- 
rių.

Jei 
mus.

I

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą

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

1926 So. Kedzie Avė.

nori bargeno, tuoj matykite
T. P. OSTER 

5600 West 63rd St. 
Tek: Prospect 240\VilTam Pctcrs, ir Cbas. P. Do- Dr-stes švento Antano iš Padvos 

nohllP, pastatę kaimelius 1 Jjojo J vaj pO pietų, lapkr. 21 d. Die
ve k ant akiu užmautomis ke- vo Apveizdos parapijos svetainėje, S. 
nurėmlis. Chmicber’is nepaži- Union Avė. ir 18 gatv. Būtinai atsi- 

,. lankykite visi nariai, nes yra daug
nes jų pamanė, kad jie. atėjo | svarbių reikalų. — Valdyba, 
padaryti holdup” ir pradėjo 
juos šaudyti. Peters tapo pa
šautas kojon, o Donobne petin. 
Visi trys jie nugabenta polici
jos nuovadon.

DIDELE PROGA
Pigiai parsiduoda visai mažai var

toti: žieminis ir kukninis kepimui, pe
čiai.

Atsišaukite:
3343 So. Halsted St., 

(3-čios lubos) 5Y5TEM 
mmhk*****"

MOKYKIAISPARSIDUODA 2-jų kambarių ra
kandai, gerame padėjime. Galima 
bus gaut ir kambarius. Važiuoju į 
Tėvynę

Atsišaukite:
Kampas 16-tos ir Rublc Sts, 

žemai.

už $109,000 dole- 
'kiu. Pagautaisiais 
A. Johnson, 1750 

C.ro\vf(irt avė.; William 
er, 23 imtu, 2136 N. I 
avė., ir ('bris Sharkey 

ininkas ant

įso

sa- 
45-th st. ir 

G/and Boidevard. Johnson yra 
mirtinai peršautas. Policija sa-

m

ri

n

nesenai 
ihvaukce

Chicago

»na

i nė j daly j Highland 
svogdami apie 500 ga
mtines. Wm. Moier yra 
inku vyriausio klerko 
I lai bor Relt Line gele- 
kompanijos ir jau bu- 

i apkaltintu už išvogi- 
vertes ci-iš freitų $5,000

pardavinėjo krautu viliokams.

Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!
Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon

straciją, protestuodami prieš lenką 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 Chicagos dalyse ir apielinkėse.

Susirinkimai įvyks:
HARVEY, ILL. — Pėtnyčioj, lapkr. 19 d. Dudak 

svet. 15639 S. Halsted gat. Kalbės V. Pačkaus- 
kas ir A. Karsokas.

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.

klerkas su $17,000 
pagautas.

Tierncy dirbo Fort 
itional banke už

James 
Dearbon 
klerką, liet kada tapo surasta, 
kad banko trūksta apie 
$17,000, tai jis pabėgo. Dabar 
tapo pagautas San Franciscoje 
T pargabentas Chicagon.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ka
lesinsko, Suvalkų rėd., Andrėjavo 
gmino, Aleksandrovskos kaimo. Jis 
išvažiavo nuo musų 11 d. rugsėjo, 
1919. Malones jis pats ar kas kitas 
duoti žinią; busiu dėkinga. Turiu 
labai svarbų reikalą.

’ ONA GLAZAUSKIENĖ, 
4050 So Montgomery St., Chicago, III.

PARSIDUODA dailus saliunas, vie
ta apgyventa lietuvių, taipat ir kito
kių tautų. Priežastis pardavimo, tu
riu išeiti į savo namą. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite:
2900 Normai Avė.

PARSIDUODA karčiama labai ge
roj vietoj, prie dirbtuvių, 
ino priežastis 
Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
J. š.

440 W. 39th St.

Pardavi-
apleidžiu miestą.

PARDAVIMUI rakandai (furnitū
roj dėl 4 kambarių. Parduosiu visus 
sykiu. Kas pirks, galės pasilikti kam
bariuose. Mane galima matyti 
5 iki 7 v. v.

1817 So. Ruble St.
2 fl. iš užpakalio.

nuo

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI maži, parankus ra
kandai (fumiture), greitai 
imti su kambariais. Pigiai, 
galima matyti visuomet.

J. RAČKOVSKI, 
928 W. 35 St.

Gali pa-
Mane

Laiškas Naujienoms

St

Gerbiamoji Redakcija!
Meldžiu duoti man vieto: 

'Tamstų dienraščio skiltyse iš 
reikšti viešą padėką pp. S 
Strazdui, Ch. Širvinslkui,
Valančiui, J. Bagdonui, J. Lan
keliui už jų malonų sutikimą 
pagelbėti mano dramos kur
sams statant veikalą “Blindą” 
Waukegane. Ypatingai gi Jo
nukui Šaukimui, nes šiuo žy
giu aš buvau jo “prote’ge.”

Visiems nuoširdų ačiū!
Unė Babickaitė,

1691 So. Michigan Avė.,
Chicago, III.

Pranešimai
West Sidės lietuvių domei.— 

Nedėliojo lapkričio 21 dieną 
Dro V. Kudirkos Draugija ren
gia paskaitų tema: “Kodėl žino 
nes serga?” Paskaita bus Mcl- 
dažio salėj, kaip 1:30 v. po 
pietų. Skaitys Dr. S. Biežis. 
Rus ir programėlis. Gerbiamo
ji West sidės publika kviečia
ma gausiai susirinkti.

—Apšvietos Komisja.

IŠSIRANDAVOJA kambaris dėl 
dviejų ar vieno vaikino, garu apšildo
mas, elektros šviesa ir vanos. Netoli 
Burnside ir Pullmano šapos.

S. PETRONAITIS, 
9719 Prairie Avė., 

2-ros lubos.

PARSIDUODA karčiama visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2535 So. Hakted St.

NAMAI-ŽEMĖ

Vyrų ir Moterų 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.

Paterns 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.

LIETUVIŲ KOTELIS
' Gera užeiga pakeleiviams. Priima
me vyrus gyvenimui, gali tilpti po du 
į vieną kambarį arba po vieną, 
valgiu 
šviesus.

PARSIDUODA geras mažai varto
tas pianas. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Atsišaukite greitai:
A. SONTA, 

3404 Lowe Avė.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūke

arba be valgio.

1606 So. Halsted

. Su
Kambariai

St.

J IEŠKO PARTNERIŲ

PARSIDUODA geroj vietoj ar£i di
delių dirbtuvių saliunas — priežastis 
pardavimo eina į kitą biznį.

Atsišaukite greitai.
3729 So. Morgan St. $275

$425
$550

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

Mokyklos Jungta Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

6205

137

PAJIEŠKAU kompanų su $500. Iš- 
dirbyste naujo išradimo malevojimas 
vežimėlių ir šepečių. Jau turiu 4 
žmones ir dar reikia vieno. Nepralei
skit geros progos; tai bus užtikrin
tas gyvenimas ne tik pačiam, bet ir 
šeimynai. Valandos vakarais, nuo 7 
iki 10, nedSldienvį visą dieną.

S. GAŠPARAITIS,
2313 Canton St.,

Imkite karus Western ir važiuokite 
iki Fulerton Avė.

PARSIDUODA nauja, gera 
koncertina, mažai vartota. 1OI 
raktų, 4 balsai rakte.

P. POCIUS, 
1617 So. Jefferson St.

2 fl. iš fronto.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA nevedusio bučerio.
Kambaris ir valgis.

IG. PAURAZAS, 
2942 W. 39 St.

Tel. Lafayette 1117.

PARSIDUODA groserne lie
tuvių apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišauki t tuo
jau.

1725 String St.

PARSIDUODA kampinis saliunas, 
tirštai lietuvių apgyventoj vietoj, la
bai pigiai ir greitai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. Gera proga pada
ryti gerą biznį.

1701 So. Canal St.

GRAŽIAUSIAME DESPLATNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt Adeną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi lytame 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 į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phone Canal 6296

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 8028.

III

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 j 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. I^ankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai Šapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuo jaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
Geram vyrui gera mokestis 

Atsišaukite: \
N. WILLIAMAS, 

3154 Douglas Blvd., 
Chicago, III.

PARSIDUODA
Čeverykų biznis didelis bargenas. 

Pirmos klesos čeverykų biznis ir če
verykų taisymo įrengimai. Mašine
rija pirmos klesos stovyj. Pardavimo 
priežastis silpna sveikata.

MR. BELCHIK, 
1825 Canalport Avė.

PARSIDUODA įrengta 80 akerių
Wisconsin valstijoj farma: žemė smil-i 
ties, molis; 30 akerių pridedant, ga-
nykioms ir Senui — pilnai visko yra.
Užmokėt cash arba iSmainysiu.

Atsišaukite:
38 S. Dearbom St., 

Room 1026

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 828, 74 W. Washington St.


