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Nori visai sustabdyti 
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Meksikos prez. Obregon 
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Pirmas Lietuvių* Die nraitis Amerikoje

Price 3c No. 284

Italija pradeda karą su 
d’Annunzio. Reikaląuja uždaryti ateivystę 6 

mėnesiams.

Gen. Semionovas pabėgo
Apgulė Fiume miestą ir 

apsimainyta šūviais.
jau WASHINGTON, gr. 1. — 

Senatorius Klng iš Utah, de-

Smerkia klerikalus

Musių paliauba Lietuvoj pasi
rašyta Kaune

Italai pradeda karą prieš D’Annunzio

Tautu Lyga turbut pri
ims Austriją.

Priešinasi priėmimui Bulga
rijos.

GENEVA, gruodžio 1. — Da
bar yra beveik tikru, kad Aus
trija birs priimta pilnu nariu į 
tautų lygų. Komisija priėmi
mui naujų valstybių šiandie 
vienbalsiai nutarė jų priimti ir 
t ik imąsi, kad lygos susirinki
mas tą nutarimą patvirtins.

Bulgarija turi daugiau keb
lumo su įstojimu į lygą, ka
dangi jai priešinasi Bumanija 
ir Jugo-Slavija, remdamosi 
tuo, kad Bulgarija neišpildė 
savo sutarties abligacijų.

Galmybė, kati mažosios ša- 
lįs gali pradėti daryti obstruk
cijas remiamosios tuo, kad be
veik visi nutarimai butų daro
mi vienbalsiai, irgi buvo svar
stoma ir manoma, kad dauge
lis mažesniųjų Šalių bus priim
ta be balsavimo teisių. Jų de
legatai galės būti lygo^ susi
rinkimuose. bet negalės daly
vauti tarybose.

Pasiūlymas priimti Lichten
šteiną tapo atmestas, kadangi 
ta “valstybė” gyvena vien iš 
muitų ir todėl negali skaity
tis pilnai nepriklausoma. Vo- 
ralbergo išreikštas noras pri
sidėti prie Šveicarijos bus už- 
girtas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1920 
as required by the act bf Oct. 6, 1917

Mušiy paliauba Lietuvoj 
pasirašyta.

—I..

Protokolas pasirašytas Kaune, 
tarpininkaujant tautų lygos 

komisijai.

GENEVA, gruodžio 1. — 
Tautų lygos prez. Leon Bour- 
geois šiandie gavo oficialinį 
pranešimą apie pas rašymą 
Kaune protokolo, užbaigiančio 
kariavimą tarp Lietuvos ir 
gen. želigowskio spėkų, kurios 
laiko Vilnių. Protokolą pasira
šyta utarninke.

Protokolas 1 ko pasirašytas 
pastangomis tautų lygos pa
siųstos į Vilnių specialės ko
misijos, išrišimui susidariusios 
padėties <|elei lenkų užgriebi
mo Lietuvos sostinės.

True translation filed with the post- 
master at' Chicago, III., Dec. 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Gen. Petluros armija
sumušta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Deę. 2, 1920 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Semionovas bėga 
Japonijon.

Paskutinis kariavęs su bolše
vikais juodašimtis apleido Ru

siją ir pasislėpė ant laivo.

TOKIO, gruodžio 1. —- Gen. 
Semionovas, kuris kariavo 
prieš bolševikus palei rūbelių 
tarp* Siberijos ir Mongolijos, 
japonų lydimas atvyko į Vla
divostoką.

Žinios iš Vladivostoko sako, 
kad jis įsėdo į japonų trans
portą.

Bolševikų sumušti gen. Se
ni ionovo kareiviai pradėjo 
bėgti iš armijos tokiame skai
čiuje, kad Semionovas turėjo 
sustabdyti kariavimą su bol
ševikais ir pats bėgti svetimon 
šalin.

(Semionovui pabėgus visa 
Rusija b ko apvalyta nuo juo
dašimčių bandų ir dabar ne
bėra nė vieno kontr-revoliucio- 
nierių vado, kuris aktyviai ka
riautų prieš sovietų valdžią. 
Veik’a dar Balakovičius ir Pet- 
luros bandos Ukrainoje, ' bet 
ir jos yra galutinai sumuštos 
ir išblaškytos).

*Jo armija išblaškyta po 13 
dienų mūšio.

COPENHAGEN, gruodžio 1. 
■r^Pasak telegramos iš Petrog
rado, gen. Petluros armija Uk
rainoje taix> išblaškyta po 13 
dienų mūšio.

Rusijos bolševikai suėmė 
12,000 belaisvių ir atėmė daug, 
grobio iš gen. Petluros.
Palitiosavo karo priešininkus.
SALT LAKE CITY, Utah., 

gruodžio 1. — Karo sekreto
riaus paliepimu iš Fort Doug- 
las barakų tapo paliuosuoti 
7 žmonės, kurie buvo laikomi 
armijos kalėjime nuo 1917 m., 
jiems atsisakius dėlei sąžinės 
stoti armijon ir priimti ginklą.

Kiekvienam paliuosuotųjų 
duota geležinkelio tikietas sug
rįžti namo, drabužių už $40 ir 
$10 pinigais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis Dalmatijoj.

Siūlosi tarnauti Francijai.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kaimo. Kiekvienas darbininkas 
privalytų jj perskaityti. Num. 
22, 23, 24, 25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

PARYŽIUS, lapių-. 30. — 
Gen. Vrangelio karjera, kaipo 
kivirčių kėli'ko, matomai, netik 
nesibaigia, bet dar tik prasi
deda.

Su 70,000 gerai apginkluotų 
ir aprūpintų kareivių, Vrange- 
lis išlipęs Dalmatijoj ir pasiū
lęs save ir savo armiją Fran
cijai kokiam ji nenorėtų tiks
lui ją naudoti.

Buvimas monarebisto su di
delėmis spėkomis Jungt. Val
stijose, iššaukė smarkius Itali
jos protestus Rymo laikraš
čiai sako, kad tokios armijos 
avanturos gali suardyti Rap- 
palo taikos sutartį (tarp Jugo- 
Slavijos ir Italijos ir iŠnaujo 
sukurti karo liepsną Balka
nuose.

SKAITYKIT IRĘLATINKIT 
“NAUJIENOS”

LONDONAS, gruodžio L — 
Iš Milano parnešama, kad Fiu
me yra apsuptas trijų batalio
nų karabinierių ir kad jau ta
po apsimainyta šūviais tarp 
reguliarių kareivių ir Gabriele 
D’Anunzio legionierių. 
Komanduojantis valdžios 
reivia’s gen. Caviglia sako, 
jis darys viską išvengimui 
reikailngo kraujo liejimo.

D’Anunzio išleido manifestą, 
kuriame jis sako, kad konflk- 
tas yra neišvengtinas ir kad 
jis ir jo kareiviai yra pasiren
gę kariauti ir žūti, bet nepa- 15,000,000 žmonių nori važiuo-
siduoti Ital'jos spėkoms. ti Amerikon.

Žinia priduria, kad sumiši
mas viešpatauja Fiume, kur 
visi vyriškiai nuo 18 iki 52 m. 
amž'aus tapo pašaukti į ka
riuomenę.
D’Annunzio grąsina išsprog

dinti Fiume.

MEXICO CITY, gr. L — 
! Gen. Aivaro Obregon pereitą 
vidurnaktį tapo inauguruotas 
Meksikos prezidentu. Ceremo
nijos buvo paprastos, nors jo
se dalyvavo daugelio šalin pa
siuntiniai, kitos šalįs atsiuntė 
net ir speiėaliaš delegacijas, 
Jungt. Valstijų atstovas daly
vavo t k kaipo privatinis as-

ka- 
kad 
be-

niokratas, narys immigracijos 
komiteto, rengiasi sekamą pa- 
nedėlį atsidarius kongresui, 
įnešti bllių Visiškai sustabdyti 
immigraciją šešiems mene- muo. 
siomš, kol kongresas svarstys 
apie naujus inunigi’acijos įsta
tymus.

Pastarairiai 4 mėnesiai atvy- kitų ša’ių žmonių. Po inaiigu- 
ko 369,857 i m migrantą i, o iš-

Prieš sudėjimą prisaikos t)b- 
regonui buvo surengtas pokilis, 
kuriame dalyvavo daug žymių

racijos iškilmės tęsėsi ir to
važiavo 214,705 žmonės. Bet, liau — lik dabar jas kėl? nū-' 
pereitais metais daugiau žino- nios gatvėse, kurios tij perinai-

• .v v. , > ’ ' .... .... 1 .1X1 i z. o.rz.: ■ tv O Oll /1 'Z 1 f 11 1 -nių išvažiavo, negu kad įvažia
vo.

gr. 1. — Gabriel 
išleido sekamą 

“Pirm negu aš

FIUME, 
D’Annunzio 
paskelbimą: 
priimsiu nelemtą oportunizmo
politiką, kuri dabar biaur.ua 
italus ir kurios pagelba Itali
jos priešai tikisi atiduoti Fiu-

pausiu knypkį, kuris jau yra 
įtaisytas mano kvatieroje, kad 
išsprogdinus miną ir visą mies
tą, kartu ir mane.”

Užgriebė anglų laivą.
TRIESTE, lapkr. 30. — Ang

lijos laivas Narenta, plaukęs 
su maistu ir pašaru, tajio suim
tas vakar arti Pola d’Annun- 
zio spėkų ir jis gabens karei
vius ir amuniciją ant salos Ve- 
gera.

D’Annunzio padarė šiandie 
koletą mažų antpuolių palei 
Quarnero užtakos pakraštį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija dar kariausianti 
su Lenkija. ■

Atmes antrą Brest Litovskinę 
taiką, sako Enver Paša,

BERLINAS, lapkr. 29. — 
“Sovietų Rusija žiuri į Rygos 
taikos susitarimą su Lenkija, 
kaipo į antrą Brest Litovsko 
taikos sutartį ir nebus nieko 
stebėtino, jei Maskvos valdžia, 
kada ji galės tai tinkamai pa
daryk, padarys deramų žings
nių prieš Lenkijos imperializ
mą,“ pasakė Enver Paša, ku
ris per Petrograilą, Maskvą Ir 
Revelį sugrįžo iš Baku.

True translation filed wlth the poat- 
master at Chicago, III., Dec. 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Mirė stovėdami.

KONSTANTINOPOLIS, gr. 1. 
-Jungt. Valstijų kruizerio 
Cbatanooga oficieriai, kurie 
sugrįžo į Konstantinopolį, pra
neša, kad laiva?, iškrovę Rusi
jos pabėgėlius ant salos Lem
uos buvo taip perpildyti, kad 
daugelis pabėgėlių, kurie mirė 
kelionėje, vis dar tebestovėjo 
stati iki iškrovimui.

Užmušė atstovą.

MADRIDAS, gr. 1. — Iš Bar- 
celonos šiandie pranešama, kad 
Ispanijos atstovų narys Lay- 
ret tapo užmuštas sindikaliistų 
Katalonijoj.

Klerikalai, kiu

i NEW YORK, gr. 1. — Lai
vų kompanijos pranešė iminig- 

! racijos komisionicriui Wallis, 
kad 15,000,000 vyrų, moterų ir 
vaikų nori atkeliauti iš Euro
pos į Ameriką ir j:e laiko ap
gulę pasų biurus, laivų ofisus, 
siūlo dvigubas kainas už lai
vakortes ir sutinka keliauti bi- 
le kokiais laivais. Uostai per
pildyti žmonėmis, kurie viską 
išsipardavė ir laukia progos iš
plaukti Amerikon. Apie 30

' ną valdžioje sveikino su džiau
gsmu, nes jau labai senai bu
vo, kad Meksikoje naujas pre- 

dentas butų ramiai užėmęs 
savo vietą. Tai buvo tik 4 kar
tus laike pastarųjų 99 metų.

Buvęs laikinis prezidentas 
de la Huerta užims iždo nri- 
nisterio vietą.

70,000 kareiviu triuškins 
’ Airiją.

70,000 italų nori važiuoti 
Amerikon.

PALERMO, Sicilijoj, gr. 1. 
■— Didžiausias susigrūdimas 
viešpatauja ufiete, nes 70,000 
žmonių laukia jame progos iš- 
plaulc.ti į .riiiicįt. Valstijas. Det- 
gi tik 1,500 žmonių gali išva
žiuoti į mėnesį laiko.

Kas mėnesį iš Neapolio iš
plaukia į Ameriką po 6 ar 8 
laivus iš veždami po 10,(XX) 
žmonių.

LONDONAS, gruodžio 1. — 
70,000 Anglijos kareivių ir mi- 
litarinių policistų tapo pasiųsta 
į Airiją užgniauž’mui airių ko
vos už nepriklausomybę. Ka
riuomenė tapo pasiųsta į visas 
Airijos dalis.

Kareiviai yra apginkluoti 
lengvąja artilerija, kulkasvai- 
džiais, tankais ir ginkluotais

Jei padėtis pablogės, valdžia 
galbūt paskelbs karo stovį.

Nors Airijos blokada nėra 
paskirlbta,

laivynas akyliai daboja visus 
Airijos pakraščius ir nuolatos 
patruliuoja stipriomis spėko
mis nedidelių laivų.

Komunistai laimi.

Norvegijos geležinkelie 
čiai skelbia streiką.

Klerikalai atsisakė nuo 
bendro darbo.

Bendras Lietuvos Gynimo Ko
mitetas pasmerkė klerikalus už 
jų veidmainingumą ir panieki

nimą Lietuvos valdžios.
CHICAGO.

ric per kelis susirink.mus tik 
sutrukdė Bendro Lietuvos Gy
nimo Komiteto veikimą, viso
kiais v’liojimais ir sūdymais, 
pagalios, davė aiškų atsakymą, 
kad jie nenori dirbti išvien 
Lietuvos gynimo reikale, kad 
jie tame dalyke savo partijos 
reikalus stato augščiau L’etu- 
vos reikalų ir kad jie neis į 
Bendrą Lietuvos Gyinimo Ko
mitetą išvien gelbėti užpultą 
plėšikiškų lenkų gaujų Lietu
vą. r

Tą galima buvo permatyti 
jau pirmame susirinkime ir 
todęl jų atsisakymu niekas ne
buvo nustebintas. Bet ik šiol 
jie vis stengėsi rodyti palink’- 
ino taikintis, per du susirinki
mu jie daug kalbėjo apie vie
nybę, apie bendrą darbą, ku
riame vienok norėjo vadovautu 
bet ne dirbti ir reikalavo sau 
didesnės teisės, negu kitoms 
organizacijoms. Jie norėjo pri
sidengti šio komiteto vardu, 
kad paskui rinkus aukas į sa
vo partijinį Tautos fondą, ku
ris dar niekad neišdavė savo 
veikimo atskaitos ir kuris sa
vo laiku rėmė tokius Lietuvos 
išdavikus, kaip Gabrys ir Ko.

Ižabar gi jie aiškiai parodė 
savo veidą. Jie vėl pakartojo, 
kad jie rinjes aukas tik Tau
tos fondan, neduodami jokio 
užtilcrirtimo kam tos aukos L>us 
suvartotos. Su Lietuvos Atsto
vybe, kurią į čia prisiuntė ir 
įgaliojo pati Lietuvos valdžia I įį 
klerikalai nenori nieko bendra 
turėti ir skaito ją tik aukų 
persiuntimo agentūra, o ne ofi- 
cialinc Lietuvos valdžios įstai-

PARYŽIUS, lapkr. 30. 
Socialistų partija Seino de
partamente 5 balsais prieš 1 
nutarė prisidėti prie III Inter
nacionalo ir priimti visas jo 
sąlygas. Kituose departamen
tuose irgi laimi komunistai.

Vėliaus tie departamentai 
pasiųs savo delegatus į partijos 
konvenciją gruodžio mėn. ir 
pranašaujama, kad ir konven
cijoje galės laiimėti komunis
tai.

Dabar Socialistų partija yra 
antra stipriausia partija Fran- 
cijoje ir ja*’: priklauso daugelis 
žymiausių Franci jos 
Prisibijoma, kad tas 
mas prie komunistų 
susilpninti. Dėjimąsi 
munistų stumia
siaučianti reakieja, nes darbi
ninkai nebetenka vilties ką 
nors geruoju laimėti prie da
bartinės padėties.

Generalinė Darbo Federacija 
paskelbė, kad ji atidaro savo 
banką su 25,(XX),000 frankų ka
pitalu.

Paskelbtas 10,000 darbininkų 
streikas už pakėlimą algos.

jos linki- 
gah ją 

prie ko- 
Francijoje

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, gruod. 1 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,0Q0 doleriu, bankų buvę skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .................... $3.49
Austrijos 100 kronų ..............  $0.98
Belgijos, 100 frankų už ......  $6.45
Danijos 100 kronų .......... $18.65

Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos 100 frankų ........ $6.06
Italijos 100. lirų ....... $3.70
Lietuvos 100 auksinų ........ $1.55 
Trenku 100 markių ................ $0.20
Olondų 100 guldenų ....i......  $80.40
Norvegų 100 kronų ............ $18.70
Sveicorų 100 frankų ............ $15.70
švedų 100 kronų ................ $19.45
Vokiečių 100 markių ........... $1.55

CHR1STIANIA, gruodžio 1. 
—Dešimčiai tūkstančių gele
žinkelių darbininkų paliepta 
sustreikuoti šį vidurnaktį. Ti- 
kimąsi, kad streikas sustabdys 
visą geležinkelių transportaci- 
ją Norvegijoje. Streikas tapo 
paskelbtas delei valdžios atsi
sakymo svarstyti darbininkų 
rekalavimą pakelti algą, kol 
nebus atšaukti pranešimai apie 
streiką.

Valdžia padarė prirengimų 
išdalinti maistą ir paštos siun
tinius automobiliais. Tarp pa
jūrio miestelių vaigščios lai
vai.

Apsivedė savo uošvę.
PADUCAH, Ky., lapkr. 29. 

Walter Thornton įpuolė dide- 
lėn bėdon. Bet didelio galvo
sūkio turi ir vietos teisėjas. 
Mat Thornton persiskyrė su 
savo pačia ir paskui apsivedė 
su jos motina, taigi savo uoš
ve. Kent tieky valst. įstatymai 
draudžia vesti uošves ir Thorn
ton pakliuvo teisman. Bet jo 
advokatas pareiškė, kad ka
dangi Thorton yra parsiskyręs 
su> savo pačia, tad ir jos moti
na negali būti jo uošvė. Teisė
jas dabar nesumano 'ką dary
ti, o ant ko nors pasiremti ne
galima, nes tokios bylos dar 
niekad nebuvo.

Plėšikas nušovė žmogų.
CHICAGO. —• Plėšikas vakar 

vakare užpuolė Henry Krpk- 
ner kailių sankrovą, 350 E. 35 
St. ir nušovę jos savininką 
pabėgo.

Lietuvos Gyifnio 
vakarykščiame su- 

Elias svetainėj iš- 
klerikalų “rezol’uci- 

klerikalams

Bendras 
Komitetas 
si rinkime 
klausė tą 
ją“ ir atsakymui
išnešę sekamą rezoliuciją:

“Bendras Lietuvos Gynimo 
Komitetas, išklausęs ir apsvar
stęs Chicagos Liet. Rymo Kata
likų Federacijos vadinamas re
zoliucijas, rado:

“1) Kad Rymo Katalikų Fe
deracijos Apskritys po ilgų išsi
sukinėjimų, kurie tik sutrukdė 

darbavimąsi Lietuvos gynimo 
reikale, savo paskutiniuose re
zoliucijose pareiškia, jog jie 
bendro darbo Lietuvos gynime 
nedirbs ir savo atstovų į Ben
drą Liet. Gynimo Komitetą ne- 
siųs.

“2) Kad Rymo Katalikų Fe
deracijos Apskričio rezoliucijų 
kalba yra veidmaininga, kur 
jie sako, buk jie “širdingai” 
geidžia bendro daribo su viso
mis srovėmis, ir tą jų veidmai
nystę geriausia paliudija jų 
galutinas atsisakymas bendrai 
veikti tokiame visiems lietu
viams svarbiame reikale, kaip 
aukų rinkime Lietuvos gyni
mui nuo užpuolikų.

“3) Kad RymoeKatalikų Fe
deracijos Apskričio rezoliucijos 
aiškiai paniekina Lietuvos val
džią ' ir jos oficialę atstovybę 
ir misiją Amerikoje, prilygin
dama Lietuvos Misiją prie pap
rastos pinigų siuntimo agentū
ros ir išreikšdamos nepasiti
kėjimą Lietuvos Misija, o iš. 
kišdamos priešakin Tautos 
Fondą, kurio griežtu nusista
tymu yra kovoti prieš Lietu- to veikimui, Naujienų dienraš 
vos Misiją ir Atstovybę viso-jčio Bendrovę prisiuntė Littu- 
kiais budais, nevengiant ir la- vos gynimui auką — $100.00. 
bai nešvarių.

“4) Kad Rymo Katalikų Fe
deracijos Apskričio rezoliucija 
melagingai sako, buk “tauti
ninkų, liberalų ir socialistų 
blokas“ reikalavęs sustabdyti 
“Amerikos lietuvių katalikų įs
taigų darbą, gražiai varomą 

’ Lietuvos naudai,“ tuo tarpu 
kad tokio reikalavimo ne tik 
nebuvo, bet anaiptol buvo kvie
čiama eiti vienybėn ir veikti 
Lietuvos naudai visomis spė
komis — kaip renkant aukas, 
taip parduodant bonus. Kalbos 
apie “užgauliojimą“ Rymo Ka
talikų Federacijos atstovų yra 
vaikiškos ir yra nieku kitu, 
kaip tolesniu išsisukinėjimu 
nuo bendro darbo. Todėl Ben. 
Liet. Gynimo Komitetas nuta
ria: *

“1) Priimti Rymo Katalikų 
Federacijos Apskričio atsisa
kymą stot bendran darban, kar 
tu pažymint, kad toks katalikų 
nusistatymas yra pragaištingas 
Lietuvai šioj sunkioj didžiau
sio jos pavojaus valandoj.

“2) Kviesti visą Amerikos 
lietuvių visuomenę, kas gyvas, 
be tikėjimų ir pažiūrų skirtu
mo, stoti Lietuvos gynimo dar
ban, dedant gausias aukas ir 
siunčiant jas tiktai per Lietu
vos Misiją, tuo dar sykį paro
dant, jog mes remiame Lietu
vą ir jos Atstovybę Amerikoje, 
kada tos paramos Lietuva la
biausia reikalauja.”

Toliau Komitetas, nebotruk- 
(lonią.s daugiau klerikalų, 
pradėjo svarstymą savo darbo. 
Prieš komitetą !bc aukų rinki
mo, dar stovi didelis darbas, 
k>utent, rengimas -vakaro “Ge- 

lež.Piani Vilkui.” Vakaras bus 
gruodžio 19 d., gražiame teat-

— Aryan Grotto Temple. 
Koncertui programą ruošia 
gerai chicagieČiams pažįstami 
muzikai p. p. Antanas ir Onytė 
Pociai. /

Išdirbta platus aukų rinkimo 
projektas.
mos visose miesto dalyse ir vi
sur nieko neaplenkiant. Tain 
tikslui miestas tapo padalin
tas į kolonijas, iširnkti jų pri
žiūrėtojai, kurie turės sudary
ti vietos komitetus ir prižiū
rėti jų veikimą ir rinkimą au
kų. Bus pagaminti aukotojams 
reikalingi paliudijimai ir ženk
leliai. .

Išrinkta reikalingos komisi
jos, jų tarpe ir spaudos ir agi
tacijos komisija, kuri netik 
ves agitaciją, bet parūpins kal
bėtojus visiems, kas tik norėtų 
rengti prakalbas Lietuvos gy
nimo reikalams, taipjau siun
tinės kalbėtojus į visus drau
gijų vakarus ir ten rinks au
kas. Agitacijos komisijos pir
mininku yra S. Valančauskas, 
3252 S. Halsted St. ir prie jo 
reikia kreiptis norint gauti 
kalbėtojų.

Komitetas, be to, rūpinsis, 
kad tokie Lietuvos Gynimo 
Komitetai butų sudaryti kiek
viename miestelyje Chicagos 
apielinkese. Komitetas pradeda 
savo daębą tuojaus.

Dicjclį darbą prisiėmė Bend- 
ra^zLietuvos Gynimo Komite
tas veikti ir jį tinkamai galės 
atlikti tik prigelbstint visiems 
tiems, kam rupi Lietuvą gel
bėti ir padėti jai atremti ją 
puolančius išltiukinius ir vidu
rinius priešus.

Tad į darbą visi lietuviai — 
gelbėkime Lietuvą, padėkime 
išvyti iš jos grobikus lenkus ir 
dvarininkų gaujas!

Padarydama pradžią komite-

Aukos bus renka-

Kas daugiau? — Darbietis.

biaur.ua


z

i Kas Dedasi Lietuvoj -- —-- -- —
UKMERGE. Žydų tautinės autonomijos

organais yra vietinės bendruo
menės ir bendruomenių Są- 

Ukmergės miestan^ junga. Bendruomenių ir jų 
Sąjungos steigimo tvarka, o

Lapkričio 31 d. apie 4 vai. 
vakare lenkų aeroplanas metė 
bombą
Bomba krito žmonių minion;
yra keli užmušti ir keliolika 
sužeistų. Nukentėjo vien ei

ta ipogi atstovybės fonuos bus 
nustatytos tam U'kru įstaty-

viliai žmonės; yra užmuštų ir inu.
sužeistų mažų vaikų ir moterų. Mokymas žydų pradžios mo 
Toks banditų darbas, kuomet kyklosc bus visuotinis, privasąmoningai žudoma paprasti lomas ir nemoksimas, jeigu
piliečiai ir net vaikai, rodo Že- tokia pat tvarka bus įstatymų 
iigovskio bandų morąlę vertę, keliu nustatyta ir visoms ki- 
Atsitikimas sukurstė prieš Įeit1- toms pradžios mokykloms.
kus net jų Šalininkus.

ONUŠKIS, Rokiškio apskr.

8. Žydų tautinės autonomi
jos organai, sulig teritorinės

Onuškio valsčiuj eina plati , 
spekuliacija, gabenimas rugių 
per rūbelių Latvijon, ir taip 
pabrango rugiai, kad moka pū
rui (3 pud.) lig 200 auksinų, 
biedniemsiems sunku nusipirk
ti. Nors valdžia ir kareivių 
sargybą pastatė gaudyt speku
liantam, bet sunku visi sugau
ti. Man rodos reikėtų tiems 
patiems biedniemsiems gyven
tojams padėt gaudyt spekulian
tų.—Klajūnas. [“S-d.”]

autonomijos organų pavyz
džio, skaitomi Valdžios orga
nais ir turi teisės, jų žinybose 
ir kompetencijos ribose, leisti 
įsakymus, privalomus savo tau
tiečiams. Be to, jie turi tei
sės apkrauti savo narius tam 
tikrais mokesniais savo išlaidų 
padengimui.

Kas link pilietinių teisių, žy
dų bendruomenės ir jų Są
junga turi juridinio asmens 
teises. Be to joms duodamos 
teisės priminėti aukas ir do-

Lie*ufos piliečių žy
dų reikalai.

Lietuvos delegacijos prie tai
kos konferencijos laiškas žydų 
delegacijų prie taikos konfe
rencijos komitetui, Paryžiuje, 

t *
Paryžius, 1919 m. rugį). 5 d.

Žydų delegacijų pd e taikos 
konferencijos komitetui •

vanas nuo gyvųjų žtmonlų ar
ba testamentų pavedamas. Jos 
taipogi gauna subsidi jos iš Val
stybės, jeigu tokios pat subsi
dijos, skiriamos panašiems tik
slams, bus duodamos pana
šiems kitų* tautų organams. 
Subsidijos turi bdtf proporcin
gai skirstomos tarp visų tau
tu. c

Seimo frakcijų norą įvykinti 
Paryžiaus deklaracijos pagrin
dus dabar išdirbamojoj Lietu
vos konstitucijoj.

Toliau buvo pareikšta, jog 
žydų teisių lygybės bei auto
nomijos pripažinimas Lietu
voje, be jokio spaudimo išei
nąs liš pačios Lietuvos vald
žios vyrų iniciatyvos, tai nau
jas krypsnis abiejų tautų isto
rijoj. Tai yra istorinis lietu
vių tautos vadų nuopelnas, 
jiem savo laiku supratus, jog 
draugingi santykiai tarp tautų 
daugumos ir mažumos tik tuo 
atveju yra užtikrinti, kai kiek
vienai tautai laiduojama visiš
ko tautinio vystymosi galimy
bė.

Lietuvos atstovai pareiškė, 
žydai su lietuviais visuomet 
buvę genausiuose santykiuose 
ir deklaracijos bei teisiniai for- 
m ūbavimai esą tik tųjų san
tykių išreiškimas. Jie įt'kri- 
no, kad jie Seime praves Pa
ryžiuje prižadėtų teisių sank
cionavimą. Abipusis nuomo
nių paskritimas daugiau ne-l 
bepalieka abejojimų, kad Lie
tuva ištikrųjų įvykinu tautų 
mažumų teises. Antra vertus, 
buvo aiškiai pareikšta, jog žy
dų teisių lygybės užtikrinimas 
r jos Įvykinimas galį laiduo
ti * lietuviu tautai visų žydų 
simpatijų bei paramos.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHĮCAGO, ILL.
Telephono Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų. 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktus 

' perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius I^egališkus 
Dokumtntus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

Wcst Side ofisas, atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor., Izjavitt 

Tel. Canal 2552.

■ ■■1 —...- .... .
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

Ketverges, Gruodžio 2, 1920
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Paryžiuje.
Gerbiamieji!

Remdamiesi musų
bejimu š. m. liepos mcn. pabai

Tikimės, Jog aukščiau išdė- 
' stytas teises rakite ganėtino- 

pasikat- mis, kad apsaugojus musų,
sp.npilieč’ų-žydų ramų pietoji-

goj, turime garbės suteikti 
Jums sekančias, liečiančias 
musų sanpiliečių-žydų padėtį, 
žinias:

mąsi, kiek tai priklauso nuo 
konstitucijos, ir jog Jus aukš
čiau statysite teises, liuosu no
ru duotas, negu — primeta-

Lietuvos Vyriausybė, žydų 
atstovybei pritariant, šiuo klau
simu priėmė sekančius princi
pus, kūne jau sudaro, ar su
darys pamatinių įstatymų da-

1. Žydai, kaip ir visi be tau
tos, tikybos ir kalbos skirtu
mo piliečiai, turi pilnas pipe
tines, politines ir tautines tei
ses.

2. Įstatimdavybės įstaigose 
žydai yra arba bus atstovauja
mi propord’ngai.

3. žydai dalyvauja Valdžioj 
ir teismo įstaigose. Jų reika
lams vesti įsteigta tam tikra 
Žydų Reikalų Ministerija.

4. įstatymas dėl proporcin
gos atstovybės įstatymdavybės 
įsta gose laiduojamas įsteigi
mu tautinės žydų kurijos, ar-

mas prievarta.
Lietuvos Delegatė jos prie 

Taikos Konferencijos 
Pirmininkas:
p-as A. V o 1 d e m a r a s 

Delegacijos ^Sckretorhis 
p-as P. K 1 i m a s.

-------- (----------

Lietuvos vyriausybės ir Seimo 
frakcijų atstovai patvirtino 
Paryžiaus deklaraciją iš 1919 
m. rugpiučio 5 d., dėl žydų 

tautinės autonomijos Lietuvoje.
Žydų Delegacijų prie Taikos 

Konferencijos Komitetas Pary
žiuje paskelbė šį biuletenį apie 
savo bendrą posėdį su Lietu
vos Seimo Delegacija:

Lietuvos Seimo Delegacijai, 
susidedančiai iš p. p.: kunigo 
J. STAUGAIČIO, Seimo Vice-
pirmin'nko, (krikščionių de- 

ba kokiu nors kitokiu ,budu, mokratų frakcijos atstovo), 
kuris pripažintas bus tikslin- D-ro M. SOLOVEIČIKO, Žydų 
gesnis. I Reikalų Ministerio, M. SLE-

5. Žydai turi teisės laisva’ 
vartoti savo kalbą viešuose su
sirinkimuose, spaudoj, teatre, 
mokyklose, darant įvairius ju
ridinio pobūdžio aktus, teisme 
ir Valdžios įstaigose.

PASTABA: Lietuvių kalba 
pripaž noma valstybine kalba. 
Visos teisiniai viešos įstaigos, 
išskiriant žydų tautinės auto- 
nonnjos organus, privalo susi
rašinėti tik tąja kalba. Lietu
vių kalbos mokymas privalo
mas visose kaip pradžios, taip 
ir aukštesniosiose žydų moky
klose.

6. Žydų teisės švęsti šeš tą
dien'us bei kitas šventes jokiu 
žvilgsniu nebus varžomos; ta
čiau negali būti aiškinama, 
kaipo viršminėtų teisių varžy
mas,-paregų ėjimas, lygiu bil
du sičius piliečiams uždėtų 
ir tųvynės gynimui, o taipogi 
visuomenės tvarkos jialaiky- 
mui reikalingų. Rabinai turi 
tokių pat juridini ų teisių, kaip 
ir kitų tikybų dvasiškiai.

7. Žydai autonomingi savo 
vidaus reikaluose, kaip antai: 
tikybiniuose, labdarybės, so- 
cialės pagalbos, mokymo reiu 
kaluose ir aplamai visoj dva
sinės kultūros srity. Tautinės 
autonomijos kompetencijos ri-, 
bos bus t'krai nustatytos įsta
tymų keliu ir laiduojamos pa
matiniais įstatais 4

ŽEVIČIAUS, (socialistų liau
dininkų frakcijos atstovo), 
prof. V. ČEPINSKIO, (social
demokratų frakcijos atstovo), 
esant Paryžiuje, Žydų Delega
čių prie Taikos Konferenci
jos Komitetas pakvietė ją į 
bendrą posėdį, kad kartu ir 
pasveikinti Lietu vos valstybę 
kaipo žydų teisių lygybės vy
kintoją. Posėdis įvyko 1920 
m. spalių 20 d. ir buvo' atida
rytas Žydų Delegacijų Konii- 
teto Pirmininko pasveikinimu, 
kuris pareiškė Komiteto sim
patijas valstybei, pasi rašų šiai 
Paryžiaus deklaraciją iš 1919 
m. rugpiučio 5 d.

Lietuvos Ikdegacijos Pirmi
ninkas Seimo vardu dėkojo 
Komitetui ir įtikrino, kad Žy
dų teisių lygybė Lietuvoj bu
sianti įvykinta ir kad Lietu
voj nebebus* žydų klausimo.

Žydų Delegacijų Komiteto 
narys ir Žydų Tautos Tarybos 
Lietuvoje Pirmininkas, S. R o- 
z e n b a u m a s, pranešė, kad 
jis yra gavęs 2 oficialinius pa
reiškimus sąryšy su Paryžiaus 
deklarad ja iš 1919 m. rugpiu
čio 5 d., būtent, vieną nuo Už
sienio Reikalų Ministerio D-ro 
Purickio, ir antrą nuo Lietu
vos Delegacijos dalyvaujančių 
3-jų didžiausių Lietuvos parti
jų atstovų. Abudu laiškai pa
reiškia Lietuvos vyriausybės ir

Lietuvių Styginės Orkestros

Įvyks

Subatoj, Gruodžio 4,1920
Meldažio Svetainėje

• ’ 2242 W. 23rd Place

PROGRAMAS

1. Lietuvių Styginė Orkestrą.
2. Mažiukų Kvartetas.
3. Piano Solo...........................................  P-lė H. Tutliutė
4. Basso Solo ........... .................. ........................ P. Stogis
5. Russų šokėjų truppa.
(5. Baritonas Solo ................................    A. P. Kvedaras
7. Dainų ir šokių numeris ........................ W. J. ir L. šoly

10 minučių pertrauka.
8. Lietuvių Styginė Ork. t
9. Kontra—Alto Solo...... . ..........................P-lė G. Karlson
10. Mažiukų Kvartetas.
11. Extra.
12. Duetas. Ten. Nikelis, basso Stogis.
13. Rusų šokėjų truppa. (
14. P. Stogis, Marselietė.

Duris atsidarys 7:00 vakare.
Programo pradžia 8:15 vakare.
Įžanga 50 ir 75 c.

šokiams griež J. Lengvino ork.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokčjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $36 
uugštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosimo už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

eiuntinj. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STORAGE CO.,
‘ 2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St. A
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Sankrovos 
kaina tik $35.00

o.
M.

O.

Piniy i išmokėtiS

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as

menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

iš
S

Pinigus
A. Birgiolui, 
M. Masiuliui, 

Šimkienei, 
Legeckienei, 
Albrektienei, 
Ribinskiui, 
Kliknaitei,

A. Asbačauskienč, 
P. Gudmonatei, 
M. Venckatei, 
A. Rebinskui, 
P. Krikščiūnienei,
J. -Dambrauskienei, 
S. Dapkui,
A. Ramanauskui, 
A. Juozapavičaitei,
K. Kartišius,
M. Griškevičienei, 
A. Miliui, 
A. Makauskienei, 
A. Masiuliunui,
A. Laurinaitis, 
M. Umontienei, 
J. Poškai,
M. Drabickas, 
J. Petraičiui,

Razmai, 
Kriščiunienei, 

Ljf Remeikui,
.5 Danilevičienei, 
. Bajorienė,

B. Montvilienei, 
B. Geidimavičiai, 
J. Jackevičiui, 
M. Grabauskui, 
J. Grincevičienė, 
B. šikšnienei,j 
F. Petraičienei, 
A. Jazickaitei,
J. Jočiui, 
A. Ašmučiui,
K. Matusevičiui,, 
S. Skučiui, 
J. Kisieliui, 
S. Jaruševičius, 
M. Pulkevičienei, 
A. Ūsienei, 
V. Levonavičiui,

Kunsevičius, 
Paulaičiui, 
Nadušauskiui, 
.Kimučiui, 
Kašelioniui, 

A. Kaščiukienei, 
J. Malinauskui, 
J. Kunišauskui,

gavo

U.
M.

D.

A. Kunčzienė, 
A. Berukščiui, 
M. Stankevičius, 
A. Podčiunui, 
J. Vaičiūnui,
J. Litvinui, 
A. Podžiunui, 
P. Sprindžukui,

Motėj unaitei, 
Barisiutei,

O. Miškauskienei, 
R. Vakulavičiui,
K. Shugdiniui,
E. Grybienei,
F. Čepienei,
O. JuraviČienei, 
“Lietuva”,
J. čVitkienei, 
M. Galdikienei, 
Marijona Balšaitė 
Tekia Sidavičienė 
Julijoona Venckienė 
Liudvika Jonušas 
Vincentas Jureviče 
Antanas Matučius 
Julia Nevardauskienė 
Ba/boril Kusas 
Uršulė Reivaitienč 
Kazimiera šimkaitė 
Apolinariui Malakauskiui 
Ona P. Pareigaitė 
Ona Jureškaitė
P. Paulauskis 
Barbora Jucienė 
Antanas BruŽis 
Aleksandra Brazis 
Lucija Milevičienė 
Liudvika Valušienė 
Aleksander Vasilkųw 
Marijona Šimkienė 
Magdalena Danta 
Franciškus Lukošius 
Felicija Vilnienė 
Juozas Tenukas 
Juozas Lukauskis 
Juliojona Rimkienė 
Petronėlė Petkienė 
Anielė Eidintienė 
Barbora Kundrotienė 
Barbora Balvočienė 
Eloizas Rubeckis 
Pranciška Razevičienė 
Stasys Pečiukas 
Kazimieras Burkauskis 
Antanas Petkus 
Julijona Tekorienė

ii
H
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Katerina Bružienė 
Kazimieras Virginis 
Apolijonija Slavienė 
Elzbieta Skirmontienė 
Vincentas Jasmontas 
Antanas Burusas 
Marijona Slavinckiutė 
Vincentas Kupris 
Vladas Urbonavičius 
Ona Ramanauskienė 
Marijona Dapšienė 
Marį joną Pranienė 
Kostantinas Rutkauskis 
Juozas Jeseliunas 
Kazimieras Pakulanskis 
Klemensas Ratkis 
Ona Grabužienė 
Julijona Brasienė 
Matei joną Zulpiene 
Jonas Milašius 
Petronėlė Grišauskienė 
Antanas BurČikas 
Petras Rainis 

•Juozas Kazlauskis
L! i kokis Misilis 
Helena žideikienė 
L. Radavičienė 
Juozas Teniukas 
Barborai Stasiulienei 
Barbora Samulaitė 
Juozas Taniuka ' 
Jonas Patlabas 
Domininkas Grblauskas 
Marei joną Alexienė 
Ei berti na Katarskaitė 
Robert Pūkių 
Eugienija šerpetaitė 
Jonas Stelingis 
Vincentas Revkis 
Stanislava Balšaitė 
Monika Litavičienė 
Karolina Račkauskienė 
Petras Belskis 
Juozas Daukinčius 
Agnieška Alvinskienė 
Marijona Smilingienė 
Petronėlė Varbelenė 
Izabele Michalovska 
Amelė šepekaitė 
Jonas Strauka 
Fritz Rutcin 
Fritz Rutzin 
Kazimieras Urza 
Juozas Norkus , 
Olgo Daugvilienė 

.Barbora Kareivieng

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE/

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA. 'x_7 ,

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir , •

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Vįrbalyj, Marijam- 
polyje. . ’

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutmis būdas 
vęžties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS, Chicago, III

(‘KORESPONDENCIJOS* Tiesa, dėl vieno dalyko jie 
gal ir yra kalti. Būtent dėl
to, kad jie iškarto nepasirūpi
no pašalinti komunistiškus 
triukšmadarius. Bet aš ma-
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WATERBURY, CONN.

Turi kuo pasididžiuoti.

Musu komunistiški rėksniai 
turi kuo pasididžiuoti. Didžiuo
jasi jie tuo, kad jiems pavyko 
pakenkti d. S. Miehelsono pra
kalbai — atkalbinti kelintų 
lengvo budo žmonių gatvėje ir 
kelti triukšmą svetainėj. Žino
ma, visa to jie neprisipažįsta. 
Kadir komunistai, vis dėlto 
stačiai prisipažinti prie to ne
doro darbo jie matyt nedrį
sta. ..

Pavyzdžiui, vienas tų rėks-

Ypatingos 
Atidos

Sunku tikėti tam, bet 
yra tiesa. —Mes parduo
sime tik šią savaitę, vai
kams ypatingai gero 
darbo mėgstąs kelines, 
kurios yra vertos iki $3.- 
00 tik už 25c. su pirkiniu 
vaikui siuto ar overkoto l 
už $12.50 ar augščiau.

LUSTIG'S 
DEPT.STORE 
^3410-12 So. Halsted St.

nių (tūlas “Ten buvęs”) Lais
vės nr. 268 rašo, kad dėl visa 
ko buvę kaili patys rengėjai. 
Bet apie savo sėbrų (gal ir jis 
pats dalyvavo) negražus dar
bus tas “korespondentas” už
tyli. Gerai, aš jo paklausiu ar 
rengėjai ir dėlto buvo kalti, 
kad keli komunistiški rčksne- 
liai — P. Juškevičius, J. KoL 
bekas, Kozimiskiene ir K. Vai
čiūnas — bėgo už akių einan
tiems i svetainę žmonoms ir 
atkalbinėjo juos nuo prakal
bų? Ir dar jis drįsta sakyti, 
kad patys rengėjai buvę kal
ti! Kad jie, girdi, neleidę žmo
nes į svetainę. Ką darė patys 
komunistai, tą dabar jie sten
giasi suversti ant kitų. Nei 
pas juos išminties nei gėdos.

Antras dalykas. Kokiuo tik
slu grįžo į svetainę žinomieji 
vietos lietuviams komunistiški 
rėksniai - K. Miškunas ir K. 
Vaičiūnas? Aišku, jie tikėjo
si suardyti prakalbas. Ar ir 
čia rengėjai kalti?

nau, kad ateity vielos LSS. 
kuopa apsižiūrės; Spcialfetai 
dabar jau žinos su kokios ru
nos elementais jie turi reika
lą-

Stebėtina tečiaus, kaip že
mai nupuolęs tas Brooklyno 
keikimų organas. To laikraš
čio redaktoriai kadir nekokios 
šminties žmonės, vis dėlto 
galėjo suprasti, kad Ten bu
vusio korespondencija perdėm 
yra neteisinga. Bet jie mielu 
noru davė jai vietos. Mat, joj 
šmeižiama socialistai. O so
cialistus šmeižti ir patys kei
kūnų organo redaktoriai yra 
tikri specialistai. Anot tos 
patarlės: toks tokį pažino ir į 
kuinus pavadino.

— Dominiko Sūnūs.

Pasarga keliaujantiems 
Amerikon.

Mildos Teatro Bendroves į
I . • .

Pranešimas Dalininkams I
Metinis susirinkimas Mildos Teatro Bendrovės įvyks Sausio 16, 1921, Mildos Teatro Svetainėj, ant 

trečių lubų. Tame susirinkime bus išduotas Raportas; išrinkta nauja valdyba ir išmokėta dividendai.
1) Susirinkimas bus sušauktas laiškais. Todėl, visi dalininkai, kurie nuo prisirašymo prie Mildos 

Teatro bendroves persikėlę | kitą vietą, o savo naujo antrašo dar nepridave sekretoriui, — privalo tai pa- 
daryti ne vėliau, kaip iki 15 dienai gruodžio mėnesio, 1920 metų.

2) Visi dalininkai, kurie iki šiam laikui neatsiėmė savo Šerų, privalo tai padaryt iki 15 dienai gruo- 
džio, 1920, nes kas nebus atsiėmęs šorus, negalės susirinkime dalyvauti, ir negaus dividendų.

3) Kas yra pirkęs serus, turi juos permainyti ant savo vardo iki 15 dienai gruodžio, kad butų ži- 
noma ant kieno vardo išrašyti čekį už dividendus.

4) Nuo 20 gruodžio, 1920, iki 17 susio 1921 metų, knygos permainymo šorų nuo vieno žmogaus === 
vardo ant kito, bus uždarytos, kati nebūtų jokios klaidos su dividendų išmokėjimu.

5) Visi dalininkai privalo lankyti MILDOS TEATRĄ nuo šio laiko iki metiniam susirinkimui, kad 
žinotų kokios permainos bus reikalingos ant toliau įvest. Kas savo biznį nemato, tas sau yra kaltas.

MILDOS TEATRAS nuo pereitos vasaros yra puikiai atnaujintas, ir stato labai puikius aktus ir 
krutamuosius paveikslus. Valdyba deda visas savo pastangas, kad šitas pirmas didelis lietuvių teatras == 
pralenktų visus kitus teatrus Chicagoj. Todėl visi privalo jį lankyti, nes kito tokio puikaus teatro lie
tuviai visame pasaulyje neturi.

VISI DALININKAI MALONĖSITE PRISITAIKINTI PRIE VISŲ VIRŠUI PADUOTŲ PANAGI- H 
NIMŲ, KAD PAS MUS BUTŲ PILNA TVARKA!

Su visais reikalais kreipkitės paš sekretorių, kasdiena nuo 5 iki 7:30 vai. vakaro, sekančiu antrašu: == 
J. J. HERTMANOW1CZ,

3133 Emerald Avė., Chicago, III.

AMERICAN]
Reliable

IJentistS
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.

^11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^

Severos Gyduolės užlaiko 
. šeimynos sveikata.

Sąvaros naujao Kalendorius 1921 metu 
yra išduotas. Gaukite viena aava aptio- 
kol. Yra duodamae dykai. Jeigu negau- 
tumite aptiokoi, rašykite pa* mus Ir 
įdekite 2c peštos ienklg.

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai
kymo narnose visada

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severos Baisumas 
Plaučiams). Jis atncS greitą paselpą, pa- 
darls lengvų ir naturallKką kvėpavimą ir 
apserges nuo plėtimo ligų. Dvle mietas, 
26 ir 50 centai.

Paprastas šaltis
sutelkti svarbes ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severos Plyskelei nuo Šalčio Ir Gripos) 
galima pasitikėti Jog palengvins Saldą i 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu ligų, praSalinant Gripą arba Influon- 
zą. Pardavinėti kožnoi aptlekoL Kainos 
30 centu.

W Ė ’ SEVERĄ CO 
C EDA H HAPIDS, lOVVAy į

KALĖDŲ
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

pirkti savo giminėms ir draugams dovanas. Bet 
daugumas jų nesumano kokią dovaną pirkti.

“Naujienos” savo draugams-skaitytojams pata
ria štai kokią dovaną pirkti.
1. Dienraštį “Naujienas”................................$7.00
2,i Knygą “Kelias į Socializmą”..............   30c
3. Knygą “Socializmo Minties Blaivumas”.... $1.50

Viso.................... $8.80
Nuleidžiama kaipo Kalėdinių Dovanų $1.30 .

Sykiu prisiųskite tik $7.50
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis

» Kalandorius dovanų. 
PAAIŠKINIMAS:

Knyga “Kelias į Socializmą” ką tik atėjo 
iš Lietuvos nuo musų draugų. Išleista Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos. Parašė Dr. 
O. Bauer. Versta iš vokiečių kalbos. Šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. O. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. Šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menės klausimus. Veikalas vertas didžiau
sios domės.

Apie knygą “Socializmo Minties Blaivumas” ir 
apie^lienraštį “Naujienas” nėra reikalo kalbėti — 
jų didelė vertė visiems žinoma.

Draugai “Naujienų” skaitytojai! Tuojau iš- 
pildykit žemiau talpinamą kuponą; išpirkite Mo- 
ney Orderį arba čekį sumoj $7.50 ir prisiųskite 
Naujienų Administracijai; mes tuojau pasiųsime 
Jūsų draugams “Kalėdų Dovaną”.

Iškirpk i? prisiųsk ši kuponą šiandien. 
•‘Naujienos’’ 1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Kalėdų Dovaną”: 1. Dienrašti “Naujienas , 
2 Knygą “Kelias i Socializmą” ir 3. Knygą “Socia
lizmo Minties Blaivumas” už ką prisiunčiu čekiu 
Money Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovaną . 
šiuo adresu:

Vardas zir Pravardė ...,..............................................
Gatve ................................  *....................f

Miestas ....... ................................................ .............
Mano vardas ir pavardė......................... *..................

Adresas ......................... -.................-.............. —

Valst’jos Departamento aty- 
da buvo kreipta į ateivių pa
stangas įeiti į Jungtines Val
stijas iš Kanados be pašportų 
nuo savo valdžios, ir be “vi
zų” nuo tinkamų Amerikos 
konsolių Europoje. Sulyg da
bartinių įstatymų Amerikos 
konsulini Kanadoje negali “vi
zuoti” jų pašportus.

Daugelis ateivių, dabar gy
venančių Europoje, nori atva
žiuoti į Jungtines Valstijas. 
Ve turi čia pažystamų ar gi
minių, kurie nori, kad jie at
važiuotų. Išvengt klintis ir 
trukdymus, pažystamai ar gi- 
mirfes Jungtinėse Valstijose tu
rėtų susipažinti su naujais va
žiavimo Amerikon įstatymais 
ir pranešti apie juos tiems, ku
rie nori atvažiuot.

Patartina sekti žemiaus pa
duotus pamokinimus:

1. Ateivis turi visų pirmiau
sia gaut pasportą arba leidi
mą nuo savo valdžios.

2. Turi pats asmeniškai nu
sinešti tą pasporlg pas Amen- 
kos kotnisijonierių ar konsu
lą arčiausioje vietoje. Konnit- 
sijonieriaus ar konsulo ofise 
turi padaryti aplikaciją dėl 
“vizos”, kuri leistų juos ke
liaut;! j Ameriką. Turi turė
ti tris savo paveikslėlius (fo
tografijas). Patartina turėti su 
savimi laiškus ar kokius nors 
prirodymus savo giminių ar 
draugų šroje šalyje, išaiški
nant, kodėl jie. nori 'važiuoti į 
Jungtines Valstijas, kokį užsi
ėmimą mano sekti, su kuo gy
vens (jeigu ateiviai bus dabar 
gyvenančią Amerikoje gi lininių 
užlaikomi), ir ar gimines ga
lės prižiūrėti juos kada atva
žiuos.

Nei vienas ateivis, ant ku
rio pasporto nebus Amerikos 
komisijonieriaus ar konsulio 
“viza”, nebus įleistas į Jung
tines Valstijas. Giminūs čio
nai Amerike ■netu'ri kreiptis 
tiesiog į Valstybės Departa
mentą, kad palengvintų gimi
nių įleidimą, norintieji atva
žiuot turi visų pirmiausia pa
tys kreiptis į Amerikos kouni- 
sijonicrių ar konsulą Europo
je.

Pats nuėjo kalėjimam

Constantine C. Culin, 4410 
Wcntworth avė., gruodžio mė
nesyj, 1919 metų, su tūla Wi- 
lliam Wilson bandė apiplėšti 
vieną krautuvę, kurioj jiedu 
liko sučiupti ir nuteisti po vie
ną metą į Joliet kalėjimą. Už 
kelių dienų Cuhn’ui pavyko 
ištrukti. Išsislapstęs veik visus 
metus praeitų seredą Cuhn 
grįžo ir pareikalavo, kad jį už
rakintų. 9

Apiplėšė namus. .

Vakar naktį plėšikai atvažia
vę įsilaužė į Frank A. P. Gaz- 
zola namus, 5536 Washington 
Boulcvard, ir išvogė virš $4,000 
vertes kaurų, skrandų, grąž
uos ir kitų brangių daiktų. Ga- 
zola yra turtingas keleto te
atrų savininkas.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja bjauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutino.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tari) Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

i. DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslėj šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

Gaukit Šitą 
Pakelį

Jame yra prirengtas mui
las Antoinette Donnelly, kaip 
įžymios grožio autoriteto, kuri 
rekomenduoja kiekvienam gro 
žio j ieškančiam. Padaryta su 
šalta Smetona; sušvelnina taip 
ir nučystija ir priduoda skais’ 
tumą odai. Paliuosuoja nuo 
nereikalingo aliejaus; paliks 
švelni, minkšta, aksominė; gy
mio išvaizdą. Pirk šmotelį 
šiandie.

Jis sUšvelnys kaip ir nučys- 
tys.

S0AP
Trade Mark Reg. U. S. Pat. Off.
Taipgi turime Antoinette Donnelly. 
Gymiui tinkamos Smetonos ir šam- 
pų.

GRABAM BROTHERS 
SOAP COMPANY CHICAGO
Print Reg. U. S. Off. 1920.

G. B. S. Co.

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. ’ 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 
sdlyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

merginoms.
311^1 S. Halsted St., Chicago, III. 

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

Jei gyveni ne mieste, mes pasiųsi
me C. O. D. daleisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

K. S. SASS
1728 West 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

A N O. L A,
Visose vaistinėse 78c.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Didžiausis Knygynas

— TIK — 
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų Knygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirkaite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisime pigiaus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu :

J. B. AGLINSKAS,
3238 So. Halsted St., 

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

. DR. VAITUSH, O. D.
C~J***x Lietuvis Akią 

Specialisto*
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma 
liausiąs klaidas. Specialč atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

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

Aahlund Avė. Tel. Drover S660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chronil 
ką, — nervišką ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 966!)

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisenčjęs, ar 
da nesenai pasirodė, ar jis pasirodė 
tik kaipo Hay karštis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. T ik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

DR. Č. K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

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

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

/-------------- - ------ ----- - ------------- -
FREE TRIAL COUPON 

Frohtier Asthma Co., 
Room 113 N. ‘

Niagara and Hudson Streets, 
Buffalo, N. Y.

Send free trial of your 
method to:x

" Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
• Gydo visokias ligas moterų, vai- Į
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

m 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Tek: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted Stį Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

, - ------

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Pr ver 9693 

Valandos: 10—11 ryj; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, UI.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

/'11 i
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

I
Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av„ Rooelaad 
Valandos i 9 iki 9 vakare

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

/■............................... .............. . 1
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

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

Arti 38-th Street
.......... .........—-....... —..... ..

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

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

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

pietų Nedėliomis.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki į 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak* g 
3325 So. Halsted St., Chicago? E
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JUNGTINES VALSTIJOS.
Politikierių sumoksiąs — ’ 

pamoka ūkininkams.
[Iš Federuotoslos Presos]

Washington. — Nonpartisan 
lygos priešai, senųjų partijų 
politikieriai fforth Dakotos 
valstijoj buvo padarę sumok
sią tuo tikslu, kad pakenkus 
tos lygos bankui, Bank of 
North Dakota. . Praeitų rinki- i

Šiandie Lietuvos komuni
stai jau pripažįsta, kad Lie
tuvoje ne tiktai nebuvę jo
kios bolševikiškos revoliuci
jos, o ir nėra revoliucinio ju
dėjimo.

Bet per ilgą laiką jie kai-j 
bėjo visai ką kitą. Jie skel
bė, kad buržuazinė valdžia
Lietuvoje tutinti neužilgio »»ų metu jie pakišo Msuoto- 
sugriuti, ir ragino darbinin- panis vicn$ paskilymą, kuris ir 
, • v* j : i priimta. Jisai yra toks: viekus ir biednuosius valstie- L . ... t ,

mivuhuvoiuo .šųjų įstaigų (mokyklų, mie-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted S t., Chicago, 
111. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576. .*

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .... ...... ..._ _ __ $8.00
Pusei metų________________ 4.50
Trims mėnesiams ________ 2.25
Dviem mėnesiams ____ ....... 1.75
Vienam mėnesiui ___ 1.00,

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ___ _______ _ — 03
Savaitei ----------- 18
Mėnesiui --------- ...______ _ 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams........ $7.00
Pusei metų...... . ..... ___ ..... .—4.00
Trims mėnesiams______    2.00
Dviem mėnesiams __ ___ 1.50

75Vienam mėnesiui ______ L.
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ______   $8.00
Pusei metų ..... ..........   4.50
Trims mėnesiams ..................  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Buržuazija 
stiprėja.'

Saksonijoje (Vokietijos 
provincijoje) nesenai įvyko 
landtago (provincijos sei
mo) rinkimai. Laimėjo de
šiniosios buržuazinės parti
jos. Vokietijos tautinė par
tija gavo 22 vietas landta
ge, o pirma turėjo tiktai 13; 
Vokietijos liaudies (stam
biojo kapitalo) partija gavo 
19 vietų, kuomet pirma tu
rėjo tiktai 4. Be to, vieną 
vietą gavo katalikų centras, 
(klerikalai), kuris pirma 
visai neturėjo savo atstovų 
landtage; ir 8 vietos teko 
demokratams. Visos bur
žuazinės partijos kartu da
bar turės didžiuma landta
ge.

Labai nepasisekė social
demokratams didžiumie- 
čiams. Pirma jie turėjo 
landtage 42 atstovu, o dabar 
jų tapo išrinkta tiktai 24. 
Prasčiau, negu jiems, pavy
ko tiktai demokratams, kji- 
rie nusmuko nuo 22 atstovų 
ant 8. Nepriklausomieji 
socialdemokratai ne tiktai 
atlaikė savo poziciją, o dar 
ir užkariavo dvejetą naujų 
vietų landtage: pirma jie 
turėjo 15 atstovų, o dabar 
turės 17. Tarpe jų trys yra 
Maskvos internacionalo ša
lininkai.
rinkti ir 5 komunistai. Su 
atskilusiais nuo nepriklau
somųjų socialdemokratų at
stovais jie sudarys grupę iš 
aštuonių žmonių.

Priešingų buržuazijai 
partijų jiegos landtage tuo 
budu bus pasidalinusios 
taip: socialdemokratai di- 
džiumiečiai 24, tikrieji ne-> 
priklausomieji socialdemo
kratai 14 ir komunistai 8. 
Komunistai, kaip matome, 
yra gana silpni, palyginant 
su socialdemokratais.

Peštynės tarpe įvairių so
cialdemokratų partijų ir ko
munistų susilpnino Saksoni
jos darbininkų judėjimą, ir 
tuo pasinaudojo buržuazija.

čius kilti prieš ją ir steigti |stŲ ygldžių ir tt.) pinigai ne- 
; tarybų valdžią.

Kada pereitą pavasarį vi
sos Lietuvos partijos reika
lavo, kad butų kaip galint 
greičiaus sušauktas Steigia
masis Seimas, tai komunis
tai sakė, kad iš to nebusią 
nieko gera. Kuomet paskui 
ėjo rinkimai atstovų j Stei
giamąjį Seimą, tai komunis
tai šaukė darbininkus neda
lyvaut rinkimuose, nes “bur- 
žuaziškas” Seimas nieko ne-1 
duosiąs žmonėms. Social
demokratus, kurie dalyvavo 
rinkimuose, komunistai ap
šaukė net “darbininkų kle- 
sos išdavikais” ir “judo- 
šiais”.

Kodel-gi komunistai varė 
tokią idiotišką agitaciją ? 
Todėl, kad jie buvo įsivaiz
dinę, jogei Lietuvoje tuojaus 
kils revoliucija, kuri augš- 
tyn kojomis apvers visą ša
lies tvarką ir atneš komu
nizmą. Jeigu kas jiems pa
sakydavo, kad toks jų įsi- 
vaizdinimas yra klaidingas, 
tai jie keikdavo tokį žmogų 
kaip tik įmanydami.

Dabar komunistai patys 
prisipažįsta, kad jų pasakos 
apie revoliuciją neturėjo pa
mato. Reiškia, jie turi pri
pažinti, kad ir jų taktika — 
boikotavimas rinkimų į Stei
giamąjį Seimą ir tt. — buvo 
netikus.

Komunistų veikimas atne
šė naudos tiktai darbininkų 
klesos priešams. Tie darbi
ninkai, kurie ėjo paskui 
Kapsukus, Angariečius ir 
panašius rėksniukus, turin
čius daug nachališkumo, bet 
mažai smegenų, — tie dar
bininkai šiandie jaučiasi 
kaip į pelkę įbridę. Jie gaus 
sukti atgal, jeigu nenorės 
dar labiaus įklimpti.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Yra taip pat iš

ANGLIJA.
“Išmintingas” pirklys.
[Iš Federuotosios Presos]

Londonas. — Paskilbusis 
medvilnės pirklys John Hoyle 
andais sumanė labai “gudrų* 
skymą”. Visą savo biznį jis pa
siute Darbo Partijai. Girdi, 
“jeigu jus manote, kad pirk-* 
liai darosi negirdėtų pelnų šia 
jums mano biznis. Bukite jo 
vedėjais per dvejus metus. 
Kiek jus uždirbsite — pasilai
kykite sau. Bet jeigu jus pa
darysite nuostolio, tuomet tu
rėsite man atsiteisti”.

Tas “išmintingasai” pirklys 
turbūt prisižiūrėjo j Wllsono 
administraciją, kuri ytin rie
biai turėjo atsiteisti savoms 
geležinkelių kompanijoms.

LENKIJA.
Lenkų socialistų partija 

suskilusi.
[Iš Federuotosios Presos]*.

Beri i nes. — Čia gauta žinių, 
kad Lenkijos socialistų parti
ja suskilusi. Kitaip sakant, 
kairusis partijos elementas, ku
ris nepritaria Pilsudskio poli
tikai, susiorganizavo atskirai

Paryžiaus laikraščiai šiandie 
vadina anglus, kaipo egoisti
nius intrigantus. Tokis širdi- 
jhnasis parodo, įpykimą žmo
nių, kurie viską pralaimėjo 
prie ruletės ir kuriems dabar 
gręsia bankrotas.

Sir William Tyrrel laike pie
tų niekunems Amerikos žur
nalistams Londone, apie Kalė
das, 1918 m. pasakė: “Fran
cijos gaidys dabar yra ant 
augščiausios laktos, bet jeigu 
dar toliau bus vilkinama su 
taika, tai Francijos gaidys, 
kaip vynas jūsų stikle, neteks 
savo putoji!mo”.

Dabar ta valanda atėjo. Iš 
Francijos imperializmo nieko 
daugiau nepasiliko, kaip bal
sas Viviani, gailiai maldaujan
tis tautų lygos armijos vedi- 
muli karų, kuriuos Paryžius 
pradėjo ir turi užbaigti — ar
ba kapituliuoti.

Ir šioje baisioje valandoje 
Francija negali užsikimšti sa
vo ausų nuo arogantiško ir pa- 
sitičiojančio balso Sovietų Ru
sijos, kuri kalba lupomis Leo
no Trockio:

“Stovumas buržuazijos reži
mo ir buržuazijos valdžių pa
tapo vien priminimu praeities 
epochos. Tas režimas yra pa
smerktas ir jis greitai eina prie 
puolimo. Savininkų klesos 
jaučia tai ir štai kodėl jos yra 
taip susirūpinę.

“Savo kliedėjime, kuriame 
teroras yra susimaišęs su ne
apykanta, jie kalba apie mu
sų netvirtumą. Apgailėtini sa
vo prisigaudinėjime, pažemin
ti savo neapykantoje, jie jau 
nebegali ką nors suklaidinti.

“Mes esame pašaukti būti 
duobkasiais kapitalistų reži
mini. Mes atliksime savo dar
bą. Mes vieni esame pastovus 
ir nepergalimi kare ir taikoje”. 

Skaitytoju Baisai 
I ......... ............. i

[Už išreikštas štame ekpriaįe 
nnemenes Redakcija neatsako.}

Ugnimi spjaudė j tisus kitus 
lietuvių fondus. Jie gal atsi- Musų Moterims.
mena tų lapelį, kuris jų pačių 
buvo išleistas vardu “Lietuviš
ki Fondai ir Politika”? Tame 
lapely jie smerkė netik kleri
kalų ir tautininkų fondus, o 
kartu ir Lietuvos Laisvės Fon
dą, kurį įkūrė Lietuvių Dar
bininkų Taryba. Nors tuomet 
musų komunistai “susipratusią 
visuomenę” ragino neduoti L. 
L. Fondui pinigų, nes jais, gir
di, pasinaudos * tik “darbinin
kų klesos mulkintojai”, bet to 
fondo atskaitas visi matė. Au
kotojai, be to, žino ir tai kur 
tie pinigai nuėjo. Fondo glo
botojai sau nepasiliko nė vie
no cento. O kaip yra su tuo 
fondu, kurį kontroliuoja mu
sų komunistai? Jo atskaitų 
mes nematome. O todėl esa
me priversti mlanyti, kad su 
tais pinigais, kurie buvo sudė
ti į Apsigynimo Fondą, atsi
tiko something wrong... Ki
taip — kode! musų komunis
tai turėtą slėpti atskaitas?

Amerikos lietuviai darbinin
kai todėl turi teisės reikalau
ti, kad Apsigynimo Fondo ve
dėjai kuogreičiausiai duotų 
atskaitą. Jeigu musų komu
nistai šito reikalavimo nepa
klausys, jeigu jie ir toliau 
slėps atskaitas, tai bus aišku, 
kad sudėtieji pinigai nuėjo ne 
ten, kam jie buvo skirti. Ki-

[Iš Federuotosios Presos]
i New York. — Rusijos sovie
tų atstovas Jungtinėse Valstijo
se Ludvvig C. K. Martens mano, 
kad daromoji pirklybinė sutar
tis tarp Anglijos ir Maskvos 
bus svarbiausiu dalyku netik so
vietų Rusijos istorijoje, bet ir 
progrese viso pasaulio rekon
strukcijoje.

Jis sako, kad pasirašymas su
tarties bus didžiausia ir labiau
siai Rusijos pageidaujama per
galė.

Sekamai Martens išdėsto ko 
galima tikėtis iš sutarties:

1. Dabartinė valdžia Rusijoje 
tuo atsitikimu bus Ikbai sustip
rinta.

2. Tuo pačiu laiku tos vald
žios vadovai susidurs su didžiau-

• | siu bandymu jų karjeroje.
3. Politika, spėka, permaty- 

mas ir energija Lenino ir bend
rų bus išbandyta rišime didžių
jų rekonstrukcijos problemų di-

būtinai reikia dėti North Da
kotos bankon.
įstatymas, kuris buvo priim
tas Nonpartisan lygos pastan
gomis, reikalavo, kad tokie pi
nigai butų laikomi tik North 
Dukotos banke. Politikieriai 
tuo norėjo atsiekti to, kad iš 
banko bus ištraukta keliolika 
miliohų dolerių.

Ko tečiaus atsiekta? North I tižiausioj pasaulyje sąl y j ir prie 
Dėkotos bankas dėlto mažai nebandytos valdžios for- 
nukentejo. Tuoj po to, ka- |U 
da įstatymas įėjo galėn, užsi- . T. , . .
darė keturiolika privatinių ban- _ . , 1X. 5 . .x .
kų, daugiausia pačių Nonpar. sudaryta valdžia galės ilgai išs!- 

| tisą n lygos priešų kontroliuo- ai y ** '
jamų. Bankų savininkams da- ,r)* Ph'klyba su Rusija, nors ir 
bar teks stoti prieš teisėją, o sutvirtins laikinai Europą, ji ne- 
tie ūkininkai, kur — sužiniai išris įvairias Europos šalių eko- 
nr nesužiniai — rėmė politi- nomines problemas ir revoliuci- 
kierių užmačias, dabar turi ge- jos įvairiose šalyse vistiek turės 
rą painoką. Bankai užsidarė iškilti.
ve delko. Jie turėjo ryšių su g, Francija bus vienatinė šar 
North Dakota banku. Pasta- |įs> kurį rems kontr-revoliucinius 
rasai tečiaus, kada priimta po- suokalbius prieš Rusiją; net 
lit.kierių pasiūlymas, tuoj ap- Amerika negalės pagelbėti Len- 
sižiurėjo ir tiems bankams ne- jįįj^ jei Lenkija bandytų vėl 
bedavė reikiamos paspirties, pulti ant RusijoSt 
nes lygos priešai by dieną ga
lėjo ištraukti viešųjų (kadlr 7* Rusijos revoliucijos vaisiai 
nevisų) pinigus. Neturint pa- niekad nebus pražudyti; kokie 
kankamai rezervo, bankui bu- nė butų imperialistai neįstengs 
tų tekę, pergyventi daug sun- Į išplėšti pergalės iš darbininkų ir 
kenybių. Tuo budu 
Dakota bankas apsisergėjo. O 
pačių politikierių kontroliuo
jamieji bankai susmuko. Tai 
įvyko dar ir dėlto, kad ūkinin
kai, kurie buvo skolinę iš jų 
pinigus, negalėjo laiku atiduo
ti paskolas. Mat, pirkliai bu
vo susitarę apsukti ūkininkus: 
už jų produktus pasiūlyta ne
girdėtai žemos kainos. Ūki
ninkai tuomet atsisakė par
duoti produktus, čia ir įvy
ko nelaimė — patiems politi
kieriams. Bet ji reiškia daug 
ir patiems ūkininkams. Jie nū
dien reikalingi bankų paspir
ties, bet jos negauna. Gal visa 
tai juos dabar išmokins. Iš
mokins to, ką jiems nuolatos 
kartojo lygos darbuotojai.

Originali uis

MERGAITEMS DRESIUKE.— 
No. 9772.

Į inkamą dresiukę mergaitėms nuo 
6 iki 14 metų senumo parodo šis pa
veikslėlis. Kartūnas pilnai tinkama 
materija. Dresiukės liemuo padary
tas su liežuvėliais prieky ir užpaka
ly. Sijonėlis vieno gabalo.

Tokiai dresiukiai pavyzdys No. 9772 
sukirptas įvairaus didumo, nuo 6 iki 
14 metų mergaitėms. 8 metų mer
gaitei reikia 2 jardų materijos 36 co
lių platumo, su ’/? jardo materijos 36 
colių platumo, su % jardo kitokios 
materijos ir 4 jardais juostelės.

Norint gauti tokiai dresiukei su 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, per
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

taip sakant, kad tais pinigais 
pasinaudojo kokie nors komu
nistiški kontraktoriai ar kiti 
tos rųšics demagogai.

— šapos darbininkas.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 cerftų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9772.

Mieros metų mergaitei.

Ką mes turim daryti Lietuvos 
bežemiai gyvenantys

Amerikoj?

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

North Į valstiečių. ,
Martens sako, kad sutartis 

bus varpste, ant kurios visi nuo- 
tikiai Europoje suksis. Tai bus 
ne tiek delei pačios sutarties, 
bet delei nuotikių, kurie, privedė 
prie sutarties.

KADA MUSŲ KOMUNISTAI 
DUOS ATSKAITĄ?

Daug darbuojasi Amerikos 
ietuviai dėl savo gimtojo kra

što. Betgi mes, bežemiai, kur 
rių nemažai yra Amerikoj, 
<aip iš laikraščių taip ir iš sa
vo tėvynės gaunam labai 
mums liūdnų žinių. Gaunam 
aiškų, kad musų tėveliai ir 
iroliai kaip po caro valdžia 
tarnavo paliokų bajorams, taip 
ir po lietuvių valdžia tarnau-

(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugis
VMa vt*oHtu refk»ttu, kaip kriminatiikuooh 

taip ir QiviU6ka»89 teitmuoat, Daro 
visokias doknmenias ir popisrasi

Namų OfUaaj
3222 S. Halited lt

Ant trečių lubų
T«L Drover 1810

Miesto Ofiaaal 

127 N. Beartam l» 
1111-11 RnltyBIdg.

Tel. Central 441Į

Francija bankrutija

die

Paliuosavo paskutinį 
“neklaužadą”.

[Iš Federuotosios Presos] 

Washington. — šiomis
nomis valdžia sakosi paliuosa- 
vus pastaruosius “sąžiningus 
karo priešininkus”. Kiek žinia, 
iki šiol tuo klausimu josios 
nusistatymas buvo toks: nė 
vienas toks nusižengėlis nebus 
paliuosuotas, kol jisai nepasi
duos kalėjimo disciplinai. Pa
starą jame savo pranešime val
džia tečiaus sako, kad tie, kur 
tik-ką tapo paliuosuoti, tai bu
vo tie žmonės, kur atsisakė 
dirbti by kurį jiems skiriamą

Tikėsime, kad ųeužilgio val
džia atsiims savo nusistatymą 
ir politikinių kalinių, jų tar
pe ir Dėbso paliuosavimo klau
simu. <

Tikra retenybė.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — šv. Povilo baž
nyčios kunigas, James Cronin, 
yra tikra retenybė — tarp ka-

slo metu, kunigas Cronin be 
kita pareiškė: “Kad užtikrinus 
šeimynai laimę ir jos butui 
saugumą, būtinai reikalinga iš
laikyti pragyvenamąsias algas. 
O kad tas algas išlaikius, dar
bininkų unijos yra neapsieina
mas dalykas. Gi kad išlaikius 
savo unijos, reikalinga, kad 
samdytojai pripažintų uniją. 
Kito kelio nėra”.

PAUL HANNA 
[Federuotosios Presos koresp.] 

Washington. — Kaip paro
do Washingtone gautosios ži
nios, Francija skubiai eina 
prie bankruto ir revoliucijos 
ir nematyt draugo ar talkinin
ko, kuris galėtų ją išgelbėti.

Žinios yra paremtos ant An
glijos analizo ir parodo seka
mą padėtį:

Ką nors galima buvo išgel
bėti iš Francijos kapitalizmo 
žlugimo, jei Francijos valdžia 
butų sutikusi, tuoj po mūšių 
paliaubai, padaryti kompromi
są su sovietų Rusija iš vienos 
pusės, o iš kitos —• butų su
tikusi priimti 'nuo Vokietijos 
nustatytą atlyginimą, kokį Vo
kietija galėjo užmokėti.

Kritikai pripažįsta, kad jei 
Francija butų tai padariusi, jii 
butų buvusi priversta prisipa
žinti prie dalinio bankruto ir 
palikti antros ar trečios rūšies 
valstybe. Tas taipgi galbūt bu
tų iššaukęs sukilimą apsivylu
sių akcionicrių.

Kad pasilikus pirmos klesos 
valstybe, Francija turi pilnai 
išrinkti savo pinigus iš Vokie
tijos ir Rusijos. Su tuščia vil
timi išrinkti, Francija vedė 
nuolatinius karus prieš Rusiją, 
kurie jai brangiai atsiėjo, taip
jau tuo ipači-u laiku kariavo 
Mažojoj Azijoj, kas taipgi ne
mažai jai lėšiavo.

Atradę negalimu susikalbėti 
su savo senuoju talkininku, 
Anglijos imperialistai pasi
traukė nuo Francijos pere’tą 
liepos m. ir desperacijos apim
ti Paryžiaus politikai pastatė 
viską ir pražudė viską Lenki
joje, Kryme, Graikijoj* ir Tur
kijoj.

Tad augščiausi Francuos 
žmonės (įskaitant buvusįjį pre
zidentą Poincare) ir žymiausi

1917', metais buvo sukurtas 
taip vadinamas Apsigynimo 
Fondas. Tą fondą sukūrė lie
tuviai socialistai. Bet vėliau, 
kada Socialistų Partijoj kilo 
frakcijų ginčai ir kada ji skilo, 
tai tas pats atsitiko ir. su Lie
tuvių Socialistų Sąjunga. Da
lis buvusių draugų nuėjo pas 
komunistus. Tuo pačiu kartu 
atsimetėliai pasigrobė ir pini
gus, kurie buvo suaukoti j Ap
sigynimo Fondą. Trumpai sa
kant, fondą pasigrobė musų 
komunistai.

Tenka pažymėti, kad į tą 
fondą aukojo visi geros valios 
žmonės, daugiausia darbinin
kai. Kiek pamenu, tai aukų 
buvo surinkta daugiau kaip 
dvidešimt tūkstančių dolerių. 
Vis dėlto, iki šiol nieks dar ne
matė atskaitų. Nesuprantama, 
dėl kokios priežasties lietuviai 
komunistai nenori duot atskai
tų?

Kai kurie sako, kad dalis su
rinktų aukų patekusi į tulo 
kontraktoriaus rankas. Jisai, 
girdi, už tuos pinigus nusipir
kęs “gerą for,duką”... Aš te
čiaus žinau vieną gerą Vilnies 
“ekonomistą”; jisai save vadi
na Trakiečiu. Tas “ekonomis
tai” nekartą “gerai” raportavo 
apie Naujienų Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkamus. Beto, vie
nas “geras komunistas” an- 
dais man pasakojo, kad tas 
pats' Trakietis buvęs Apsigyni
mo Fondo iždo globotojas. 
Taigi, jisai turėtų žinoti kaip 
ten dalykai stovi su tais pini
gais, kuriuos žmonės sudėjo j 
kalbamąjį fondą. Butų todėl 
gera, kad tas Trakiętis dabar 
raportuotų kur komunistai dė
jo pasigrobtus pinigus? Jei
gu tai padaryti jam pačiam 
butų “nesmagu”, tai tegul at
skaitą duoda kiti jo draugai.

Šitokiu budu elgtis su sveti
mais pinigais turėtų sarmaty
tis kądir patys komunistai. Tuo 
labiau, kad nelabai senai jie

pas ponus ant andinarijos taip 
ir tebeesą. Musų nepatenkina 
tik žodis JJetu'va. Musų bro
liams ir tėvams Lietuvoj nėra 
skirtumo, ar jie kentė skurdą 
ir šaltį pirmiau po caru, ar 
dabar po lietuvių bajorais. Ba
jorai kaij) viešpatavo Lietuvoj, 
taip ir viešpatauja. Nėra skir
tumo, kad jie perkeitė savo 
pavardes, — jungas tas pats. 
Gali būt, kad visi Lietuvos žmo 
nių engėjai perkeis pavardės 
ir pasiliks ištikimi piliečiai, bet 
mums nuo to nė kiek neleng- 
viau. Tat mes1 bežemiai Lie
tuvos piliečiai, gyvenantys 
Amerikoj, turim pakelt savo 
balsą ir reikalaut Lietuvos val
džios, kad musų 
paliuosuoti nuo 
kad dvarai visų 
paimti valdžios
pavest# bežemiams
Kolei ponai turi savo rankose 
Lietuvos dvarus, mes neturim 
vilties, kad bus atiduoti žmo
nėms. Kada mes sužinosim, 
kad musų tėvai dirba dėl sa
ve ir dėl savo valdžios, tada 
mes ir remsim tą valdžią. Ko
lei mes gaunam iš tėvynės ži- 
n'ų, kad ten jie kenčia panie
kinimus, persekiojimus nuo tų 
pačių lenkų, pHeš kuriuos mes 
dedam aukas, mes neturim ty
lėti. Tegul atima dvarus, ta-

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU ŪSAS.
809 VVcst 35th St., Chicago, 111. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

giminės butų 
lenkų jungo, 
bajorų butų 
priežiuron ir 

naudotis.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 "North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 ikį 8 vakare 

X-Spin<tuliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

la turės teisės musų f 
n’ašyt, — netik prašyt, 
ės ir reikalaut. Kolei to ne-

f* TT]

)adarys, mes neturim pasitikė-
nio

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Phoiie: Boulevard 4121.

NEGERKIT
MUNŠAINO -
TAI NUODAI

— Adomas Dikčius.
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago
Englewood, SI-A. 

lapkričio 27 turėjo 
P. Petrausko svetainėj šokių 
vakarėlį, kurio pelnas skirta 
Lietuvos gynimo reikalui. Pa
jamų buvo: už tikietus $30.20; 
už saldainius $27.50; viso $57.- 
78. Išlaidų: spauda $15.00; (mu
zika $6.75; saldainiai $16.20;

251 Kp. 
surengus

Bindzaitis. Padaryta kolekta 
Lietuvos gynimo Aikahii ir su
rinkta $36.00. Aukojo: Vinc. 
Levickis, $2; Besė Aslimant 
$1.50; P. Vitkus ir Frances 
Tauraitė po $1.25; Della Ash- 
mant, Z. Tauras, Amikija Ven- 
skutonis, Aug. Katukevičius, 
J. Pakalnis, T. Žilinskas, J. 
Rimkus, Z. Lekauskis, K. Ka- 
napickas, J. Stravinskas, Mo-

viso išlaidų $37.95. Pelno li-'nika Leškiuiskienė, Aug. Pet- 
ko $19.83, kurie priduota Nau- rnuskis, P. Norgilis, J.
j ienų Redakcijai.

Komitetas:
Medzauskas ir D. šiurkus. *

Į$19.83 priėmėm ir siunčia- Viso
_  N-nų aukos tą patį vakarą pasiųsta 

Lietuvos Misijai.
— *Z. Kūkalis, rašt.

, P. Norgilis, J. Pa- 
prockis, J. Balnis, R. Nenar> 

J. Mozgera, S. hmis, J. Alcsunas, Kaz. Matu-
lonis po $1; smulkesnių $12. 

laibo $36.(X). Surinktos
mc Lietuvos Misijai.
Red.].

Dr-stė Sūnų Lietuvos Vaka
ruose turėjo 15kos metų su-1 
kak tuvių vakarą Apveizdos
Dievo para]), svetainėj, Union Į LA PORTI 
ir 18ta Kalbėjo R. Bart
manas, J. Dinisa ir Solo. J. tuviai, suprasdami pavojų, ku-

Kitur
INI). — Męs 

pasirašę La Porte lie-

AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą, 
žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvai
riais centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam 
Vilkui“. Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia 
automobilių.

4 Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilką“, 
pirkdami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkū
no artilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietu
vos gynėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. 
Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegra- 
mu atsiųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune 
ir tą pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai 
organizacijai.

Insitaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, šauliams, Krašto Apsaugos Ministerijai, 
Generaliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
ir tt., ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių 
Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) 

414 W. Broadway, So. Boston, Mass

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač 
privalėtų visose kolonijose šitame reikale pasidar
buoti.

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 į Naujienų ofisą, kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

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

. - .■ - '......................................................................

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligoa ir Chirurgija
I 1145 MILWAUKEE AVĖ. - CHICAGO.

Jjjvlesą ir pajiegą-suvedamo j senufl ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. t

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, IH.

riame randasi miltsų brangioji 
Lietuva ir nenorėdami atsiek
ti nuo kitur gyvenančių lietu
vių, kurie gausiai aukoja jos 
apsigynimui nuo užpuolikų, 
ntksprendūm aplankyti visus 
musų vientaučius ir paprašy
ti, idant kožnas paaukotų pa
gal savo išgalę taip svarbiam 
reikalui. Visi čia gyvenantys 
lietuviai pritarė musų suma
nymui ir kožnas su mielu no
ru dėjo auką ant altoriaus Tė
vynes. (Aš nenoriu prisiminti 

Į apie tuos kelis užaušelius, ku
rie atsižada savo gimtojo kra
što ir griežtai atsisakė aukoti).

Aukojo: 10 dol. M. Cepello; 
po 5 dol.: A. Baronas, A. Že
maitytė, I. Bakenas, J. Bruže- 
lis, J. Skeris, M. Vikonis, K. ta
būnas, P. Brutenis, J. Ambras; 
3 dol. P. Jankauskas; po 2 
dol.: A. Moceika, St. Moceika, 
Fr. Moceika. L. Žalis, A. Ža
lienė, J. Jon&a, J. Zekis, I. Sark, 
A. Purtrelis, A. Machulis, J. 
Melkunas, E. Corff, L. Bara
nauskas, Fr. Kosciuška, St. Še
inis, J. žukauskis, J. Pilipavi
čius, Fr. Kerota, Chas. šakis, 
A. Rasikevfčius, A. Višniaus- 
kas. Ii. Višniauskas; ]>o 1 dol.: I 
I. Stasei tys, W. Pečulka, L. 
Gabriunas, K. Tonionienė, J. 
Kubilis, M. Kubilis, A. A m Bra
zas, A. Ka|)lan. Viso labo

vos Mesijai.
Mykolas Cepella,

, Albinas Baronas,
Stanley Machek, 

E. Cdrff.
254 Bach Str.

SHENANDOAH, Pa.— Atg
ijus žiniai, kad lenkai užpuolė 
Lietuvą, atėmė jos soštinę Vil
nių ir ruošiasi dar toliau briau- 
tis į Lietuvą, Shenandoahiečiai 
sujudo pagclbon. Sušauktas 
tuojau buvo viešas’ susirinki
mas, išrinkta komitetas, ku
riam ir buvo pavestas darbas 
sušaukti didelį protesto mitin
gą prieš lenkų veržimąsi Lie
tuvon ir paremtu pinigiškai lie. 
tuvius atsispirti prieš tas plė
šikų gaujas.

Nesant ant vietos kalbėtojų, 
neigi lietuvių laikraščio, darbas 
turėjo eiti palengva. Galų galei 
lapkrič o 25 įvyko Lietuvos 
Gelbėjimo Diena.

9 vai. ryto mergaitės su dėžė
mis jau pasileido darban, tai 
yra, pradėjo “tagdav.“ Rengė
jai nusiminė: mažai surinks; 
jei bus 150 dol., tai daugiau
sia... Bet geriau negu nieko, — 
raminosi. Negražus oras visą 
dieną trukdė aukų rinkimą.

Vakare susirenka žmonės į 
sale. Arti 8 vai. vakaro pirmi
ninkas, perstatydamas kalbėto
ji praneša, kad gatvėse mergai
tės surinkusios našlaičių fon
dui (Lietuvoje) $348.75. Visi 
stebis, kad tiek daug surinko. 
Pradžia graži; seka prakalbai 
J. W. Liutkausko; po to skai-j 
tomą rezoliucija Lietuvos ne
priklausomybės rekalu prisius, 
ta Chicagos Lietuvių Darbinin-

surinkta

ta ir nutarta pasiųsti Suvieny
tų Valstijų prezidentui Wi Įso
tini, atstovų buto nariams Wa- 
shingtone ir Lietuvos atstovui 
Amerikoj p. J. Vileišiui.

Pertraukoje rinkta aukos 
Lietuvos gynimo reikalams. Ir 
Shenandoa h iečia i! pasirodė su 
gausia auka.
$339.50. Vietos klebonas Pau- 
tienius aukojo $100. Viso Shc- 
nandoah sudėjo tą dieną Lie
tuvos reikalams $788.25.

Ačiū kalbėtojui J. W. Liut- 
kauskui, kuris savo prakalboje 
nurodė reikalą šelpti Lietuvą 
šiame jos sunkiame padėjime. 
Jis nupeikė darbus klerikalų, 
kurie surenka iš žmonių pini
gus ir neišduoda apyskaitų vi
suomenei; pagalios jie viso
kiais budais stengiasi diskre

dituoti ir šmeižti tok us žmo
nes kaip Lietuvos atstovas Jt 
Vileišis, kad tuo būdu truk
džius darbą tikriesiems Lietu
vos reikalams. /

Shcnandoahiečiaii mano dar 
I pavaikščioti po vietos gyevnlo-* 
jus ir parinkti aukų iš tų, ku
rie tą dieną sulėn negalėjo pri
būti. Jie uori parodyti! visuo-

20 dol. 
po 10 dol.: 

Stan iškis, 
J. Barkevičius

J. Petčulingis, 
A. Yuškauskas, 
F. Tamulionis,

Lietuva Saukiasi Prie Dr. A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoju Dykai
__  Gyvenimas yra 

- tuščias, kada pra- 
*_______________nyksta regėjimas.

• f Mes vartojam 
Patrintą Oph-

> thalmometer. Y-
patinga doma at- 
kreipiama j vai

kus. VaL; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Amerikiečių
Kad arčiau susipažinus su dabartiniu Lietuvos padėjimu, 

mes visi privalome susirinkti krūvon
25 
K. 
A.
A. 
J.
B.

menei, kad jau šita kolonija 
daugiau nemano būti paskuti
nė, bet nori eiti kartu su visa, 
mis kitomis lietuvių kolonijo
mis, kaip kad darė kelioliką 
metų atgal. Shenandoahiečiai 
pirmyn I

Aukojo sekami asmens: 
dol. A. Bridickas;
Antanavičius;
Stankevičius, J. 
Staniškis, 
Ruszkis, 
Skrarlis, 
Barauskas
Čižauskas, A. Kvedera, J. An
tanavičius, J. Stankus, F. Ku
kaitis, F. Piknnienė, E. Liga- 
ka; po 5 dol.: J. Mockaitis, J. 
Bakša, J. Wolf, A. Bliužius; po 
3 dol.: A. Morkuniute; po 2 
dol.: F.. Survilą, A. Žilinskas, 
F. Linkus, J. Alvikas, M. Rauli- 
navičienė; po 1 dol.: J. Mizza- 
ra, A. Baiželis, 
A. Goberis, A. Venskaitis, A 
Stanchick, J. Griškelis, E 
Vaicikevičlus, J. Vi nikai tis, J 
Ard'ckas, V. Griškienė, P. Bu- 
ch i la, J. Kirkitskas, J. Basana
vičius, I. Kuprių te, J. Kerevi- 
čius, V. Juogis, O. Jaogicnė, 
J. Nuujunas, F. Sanavaitis, A.

7

A. Ramaika,

Basčila, A. Urbonas, J. Sunko
kas, W. Kalesinskas, S. Senkus, 
J. Lazauskas, A. Bendora, J. 
česalavičius, J. Bernotą, P. 
Stiknas, J. Vaikevičius, B. 
Sklaris, F. Kutskailis, K. Nau- 
junas, E. Balira, P. Pikutis; 
po $1.50: J. Stalavičius, T. 
Churliavičius, A. Palaivičius, J. 
Radaviskus, J. Baranauskas, 
T. Petravičius, J. Rabustis, J. 
Stravinskas, S. Soraka, J. Mos- 
kavičius, M. Stankiavičius, A. 
Rutkauskiene, A. Čelesta, A. 
Mathuiskas, C. Kaiastkunas, 
Burttkus, C. Subačius, J. Skur- 
kaus, J. Sabaliauskas, F. Shu- 
ba, J. Pauliavičius, A. Kupčiū
nas, W. Rarskis, M. Liskiavi1- 
čienė, J. Tamulionis, J. Krauz- 
lis, M. Valaitiene, J. Krozis, D. 
Irczus, P. Subačius, K. Ryla, 
A. Tamauskas, K. Jonavičius, 
S. VadulaviČius. J. Rutkauskas, 
P. Yd*ki)inas. Viso $322.50.

4.; viso 
-A. S.$439.50.

Klaidos pataisymas
Naujienų laidoj lapkr. 26 d. 

paskelbime aukų “Vienos Ked- 
zie ir 24 Gatves Dirbtuves“ pa- 
taisytinos šios klaidos: vietoj 
21 Gatvės turi būt 42ros Gat
vės; aukotojų sąraše vietoj 
pavardžių St. Yuciulaitis, Juoz. 
Suitorius ir J. Survilas turi 
būt:* Jasulaitis, Svitorius ir 
Švarlis. •

Nubaudė moterį už vagystę.
Poni Albert Clarkson, 618 

S. Clark st., vakar South Clark 
Street teisine liko nubaustas 
15 dolerių už pavogimą šlubės 
iš vienos “lop” 
krautuves.

r Pranešam visiems Rose- 
lando ir apielinkės lietu
viams. Tik-ką parvažiavęs 
iš Lietuvos adv. F. B. Brad- 
čulis ir Juozas Vidmonas aiš
kins dabartinį Lietuvos pa
dėjimą Charles Strumilų 
svetainėje, 158 Ė. 107 St., 
kampas Indiana avė. Ketver
ge, Gruodžio 2 d., 7:30 vai. 
vakare.

Kviečia visus atsilankyt 
L. L. P. 4ionų Stotis, 

Roseland, III.

Petnydioj, Gruodžio 3,7 vai. v.
IN VIENĄ Iš DIDŽIAUSIŲ TEATRŲ

PEOPLES TEATRE
47ta gatvė ir Ashland Avė.

Ir išgirsti pranešimus ką tik sugrįžusio iš Lietuvos, kuris 
dalyvavo Steigiamajam Seime, dirbo prie Lietuvos Valdžios k 
dabar jisai yra nariu Lietuvos Narsu.olių šaulių Sąjungos. Tas 
žmogus yra mums labai gerai žinomas, ADVOKATAS P. BRA- 
CHULIS.

Kalbės taipgi PULKININKAS, kuris karės laiku atsižymė
jo Francijoj, vėliau važinėjo po Europą ir dabar kątik sugrįžo iš 
kares fronto. Kalbės taipgi Advokatas K. JURGELIONIS ir 
kiti žymus kalbėtojai, dainuos šv. Cicilijos Choras, vadovaujant 
p. V. Daukšai. Prie to bus rodomi KRUTAMI PAVEIKSLAI 
gan juokingi ir kiti iš karo laukų. Už tat maloniai esate kvie
čiami Chicagos ir apielinkių lietuviai kas gyvas į PEOPLES 
TEATRĄ, kur prie gražaus programų puikioj vietoj išgirsim. įdo
mių dalykų ir smagiai laiką praleisim. O kas labiausia, kad 
pasirodysim savo priešam susirinkdami in skaitlingus barius, 
kad*fffes už jaučiam savo Tėvynei ir nesibijom tokio žvėriško 
priešo, o prie to likęs pelnas nuo to vakaro eis Tėvynės gynimo 
reikalams. Atlikę pinigai bus pasiųsti į Lietuvą per atstovy
bę Amerikoje į 48 valandas.

Visus lietuvius kviečia skaitlingai dalyvauti šiame vakare.
Kviečia,

TOWN OF LAKE SKYRIUS.

Pastaba: Vengimui didelio susigrūdimo prie Teatro durių, tikietus nusi
pirkite iš kalno, kurių kaina tik 50c. Jų galitna gauti sekančiose vietose 
ir pas Komiteto narius:

Pas.p. J. J. Elias, 4600 So. Wood St.
A. J. Kareiva, 4537 So. Wood St. •>
P. Pivarunas, 4622 So. Marshfield Avė .
J. J. Zolp, 4601 So. Marshfield Avė.
J. Viskontą, 4635 So. Wood St.
Taipgi Naujienų ofise, 1739 So. Halsted St.

Prašomo visuomenę pirkti tikietus iš kalno.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

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:

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

Sustok

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

$35,000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir ovęrkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieros 
r spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — 
labar 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 

lėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S.tGORDON, 3 
1415 S. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Aahland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. 

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

Telefonas Drexel 2880

DR. M. HERZMAN ' 
IS RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
iR?hfiS3 ir L^atorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.
• VAI'ANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S’. Halsted St. 
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.
'—■■■■■ i ■— ■■ ■■■ ■ i ■/

Telephonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

. Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St„ kertė 32 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6__8
vakare. Nedėliomis nuo 9_ 2

po piet.
» Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Užmušk
tą šaltį. Apsisaugok 
nuo Influenzos ir 
plaučių uždegitao. 
Bulgariška K r au- 
jo Arbata karštai 
iššutinta einant gal 
ti, nureguliuos vidu
rius, sutvirtins Juk
nas, iŠčystys inkstus 
ir išvalys krauja.

Kiekviena šeimy
na turi tarčt <iėžę 
Bulgariškos Kraujo 
Arbatos namieje. Ji 
apsaugos gyvastį — 
Mes žinome, ji su
mažins daktaro bi
tas.

Tik reikalauk savo vaistininko šian 
die arba aš linksmai pasiųsiu diue- į 
ę šeimynai dėžę apmokėta ir užtik
rinta už $1.25 arba 3 dėžes uz $3.- 
:.5 arba 6 dėžes už $5.25.

Antrašas
H. H. Von Schlick, Prosident Man- 

vėl Products Co.,
451 Marvel Building, 

Pittsburgh, Pa.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 
“KT A TT .T TTO NAG’»

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, UI.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE.
Deimantai,
Laikrodžiai,

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupn icki
3107 S. Morgan St. Chicago

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

Auksybi, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujabsi 
rekordai.

4537 S. Ashland ( 
Avė., Chicago, III.

; DR. YUŠKA j 

: 1900 S. Halsted St. į 
Tel. Canal 2118

I Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki n 
8 vakare.

■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

pranešimas 1
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į Pcople Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Rąs. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263V -i----- -------------- _ --------------------- y

fl Tel. Boulevard 2160
! Dr.A.J.KARALIUS

gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
i bm ii n la a m m m n ■■■

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Ifcselande.

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

u f

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
I Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 
j 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

Tel. Prospect 1157
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Lietuviu Rateliuose kia, kad komitetas kreiptųsi į 
jas.

Pastaruoju laiku čia goriau
si pasižymėjo Draugyste Lie
tuvos Kareivių. Pernai ji Rali- 
donamjam Kryžiui aukojo $10, 
o šiemet nupirko Liet, laisvės 
pask. bonų — už du šimtu do-

JUBILEJINIS ŠERNO 
BANKETAS.

Rašytojui Juozui Adomai- 
čiui-šernui pagerbti jo 25-me- 
tinės litaratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse, šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietų, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
K vai. vakare Morrison Hotolyj, 
Clark ir Madison gv.

Bilietai galima iš anksto gau
ti Naujienų ofise, p. J. Kulio 
Aptiekoj, Universal State Ban
ke ir pas šerno Draugų Būre
lio narius.

BRIDGEPOBT
Buvo dėdė Vilniui... gal buvo, 

gal nebuvo...
“Ant tokios temos” andais 

Mildos svetainėj buvo sureng
ta prakalbos. Rengė jas de
vintosios kiiopos “progreais- 
tės”. Pamatęs ant durų ple- 
katą ir aš įėjau pasiklausytų.

Prakalbų vedėja “draugams 
ir draugėms“ pareiškė, kad 
“žadėtasis kalbėtojas” neatvy-

Padėkos dieną bažnytinėj 
svetainėj buvo prakalbos. Kai* 
bėjo J. Vaikus (?) ir kun. Bu- 
čys. Nors žmonių buvo ne- 
perdaug ausia, ale aukų sudė
jo $2,151.10. Buvo tokių, kur 
dėjo net po 200 dol.

Išrink tasai kom i tetas, beje, 
turėtų kreipt domės j musų 
profesionalus ir šiaip biznie
rius. Žinia juk, kad jie vie
šųjų sueigų-prakalbų nelanko, 
nes užimti savų profesijų bei1 
biznio reikalais. Pas juos rei
kėtų nueiti, būtinai.

— K. P. D.

jokių 
niekas 
ta.

PRANEŠIMAIapielinkūje po nepažįs-
Išplėšė 15,000 dolerių.

Praeitos nedėlios vakare 
penki plėšikai įėjo Ward Ba
king kompanijos generalin 
ofisan, 57-th ir LaSalle sts., ir 
su revolveriais rankose priver
tė visus ofiso darbininkus su
lysti p) stalais, o iždininką 
Ectvvard d'Dvorak privertė ati
daryti jiems piniginę šėpą, iš 
kurios jie susikrovė į' maišus 
apie $15,(XX) dolerių. Po to su
sėdę automobiliun jie nuvažia
vo sau. Nors paskui išbėgę 
darbininkai pradėjo į juos šau
dyti ir policiją telefonu šaukti, 
bet tai nieko negelbėjo. Jie bu
vo užklupę ofisų devintų 
landų, o 
nuoliktą 
landom

policija atvažiavo 
valanda dviem 
vėliau.

va- 
vie- 
va-

Baltos Rožės L, P. Kliubo priešme
tinis susirinkimas bus pėtnyčioj, gruo
džio 3 d., 8 vai. vakaro Kliubo svet. 
Nariių privalo būtinai atsilankyti į šį 
susirinkimą ,nes bus svarstoma daug 
svarbių dalykų, ir bus renkama atei
nantiems 1921 metams nauja valdy
ba. Už neatsilankymų bausme pa
gal kliubo įstatus.
Kaz. Yuršis, Pim/, J. Sereikis, Rašt.

L. S. S. 81 kp. priešmetinis susirin
kimus įvyks gruodžio 4 d. (Subalojj), 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avc. 
Pradžia 7į30 v. v. Drauges ir drau
gai visi atvykite, nes turime daug 
organizacijos reikalų; taipgi bus rin
kimas kuopos valdybos ateinantiems 
metams. — Komitetas.

Harvey, III. — L. S. S. 228 kp. mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 3 
d. gruodžio, 7:30 vaL vakare, Dudak 
Hali salėj. Draugai ir draugės, su
sirinkite paskirtu laiku, nes turim 
daug reikalų svarstymui. Taipgi 
kviečiami ir tie draugai, kurie dėl 
skirtumo nuomonių buvo pasišalinę( 
bet kurie dabar jau įsitikino, kad vie
nybėj galybė. — Organizotorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vaikų Lietuvoje, 

Viktoro ir Stanislovo Teresevičių. Jie 
paeina Vilniaus rčd., Trakų apskr., 
Valkininkų parap., Vargakiemio kai
mo. Girdėjau kad sūnūs Viktoras, 
Lietuvos kariuomenėj tarnaująs, Kan. 
Vitėno Pulke,- antra kulkasvaidžių 
kuopa. Meldžiu atsišaukti iš Lietu
vos jis patsai ar kas gerai žino apie 
jį. Teiksitės pranešti man, ant Šio 
adreso.
MRS. MYKALINA JASCINSKIENĖ,

5318 So. 38nl Str,
So. Omaha, Neb., 

U. S. America.
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės, kad butų be vaikų, 
ne senesnės kaip 20 m. iki 35 m. 
Aš esu 35 metų, Kauno rėdybos, Kė
dainių apskr., Krakių valsč., Pakra- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti laiš
ku. Atsakymą duosiu kiekvienai. Ant
rašas :

T. AMBROSE 
J. B. H.

Ewen, Mich.

Ketvergas, Gruodžio 2,1920
REIKIA DARBININKŲ | RAKANDAI

VYRŲ RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- 
Vėliausios mados seklyčios,

TANITORIH^l i L. .I ir. .r o c, : '-llluslus raKanaus uz apsKaimuotą pa-JAMlUKlUb icikdlingas į siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
Naujienų namus. Puiki vieta 'valgomo ir miegkambariosetus; kau- 
senelesniam žmogui. Geras kam
barys gyvenimui. Darbas ant vi
sados. Kreipkitės tuojaus į Nau
jienų ofisą, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS barzdaskutis, 
vakarais — gera mokestis.

3357 S. Halsted St.
Blvd. 5009.

rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.
esL.u_aaa

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA tuojaus patyrusio bailerio 
dirbti skudurų dirbtuvėj.

CHAS YOUNG & CO.
664 Austin Avė.

Netoli Milvvaukee ir Halsted Sts.

busią patenkinti: ji turinti ki
tą kalbėtoją — “iš rytų” (tie 
“ryta ” musų “komunistams” 
reiškia tiek pat, kaip kad ka
talikams Rymas). Tai esąs 
“gerbiamas draugas Dauba
ras“. Taigi, “gerbiamas drau
gas” prašomas “užimti vietą”.

Tą jisai ir padaro. Rot... 
“gerbiamas (įrangas Daubaras” 
pasiaiškina, kad jisai čia kal
bėti nesitikėjęs, o todėl nepri
sirengęs. Vis dėlto, jis kalbė
siąs “abelnai apie darbininkų 
klesos reikalus”.

Ir kalbėjo, kalbėjo taip, kaip 
kad anoj dainoj, kur sakoma: 
“Buvo dėdė Vilniui... gal bu
vo, gal nebuvo”. Per dvi va- 
landi jis kartojo vieną ir tą 
pačią pasakaitę “Buvo dėde 
Vilniui”... ne, atsiprašau 
kitais žodžiais, būtent: “ka- 
inunistai, klierikalai, toutinin- 
kai, smalavyrei” and so on.

O kad “draugai ir draugės” 
neužmigtų, tai “gerbiamas 
draugas Daubaras” sustiprino 
jų dvasią stipriai surikdamas 
b-u-r-ž-u-j-a-i 1 Gird', “tie bur
žujai, tuos buržujus, tą buržu
jų Lietuvą — nereikia ją gin
ti nuo lenkų”. Esą, “mums ka- 
munistams nereikia kariauti

pat buržu- 
ko “draugui Dau- 

arganizuotis 
. O tuomet

Lenkai juk tokie 
jai”... Visa, 
barui reikia, tai 
į promonės unijų 
“mes visus buržujus, visus ka
pitalistus nuversime (ouch!) 
ir įvesime (už pavadžio?) pro- 
ktarijato diktoturą”.

Dar didesniam sustiprini- j 
mui “draugų ir draugių”, baig
damas savo spyčių, “gerbiamas , 
draugas Daubaras” pareiškė, 
kad “smalavyrei” visai nusmu
kę nuo koto, o “kamunistų” 
tai esą net “dešims tūkstan
čių”. Po šito “vožnaus” pa- 
reižuimo j s “draugus ir drau
ges” dar ragino nedalyvauti 
rinkimuose, nes, nes.—

“Buvo dėdė Vilniui... gal 
buvo, gal nebuvo”...
^Can you beat it?

— Landis.

CICERO '
Lietuvos gynimo reikalais.

Vietos lietuviai labai sujudę 
dėl lenkų ŽuHkovskio žygiais 
musų gimtąinjain krašte, 
tik paprašo, duoda aukų, 
bar čia varo kampanija 
mo-katalikų federacija, 
pranta ma, visas surnktas

MEYER LONDON CHĮCAGOJ.
šiomis dienomis Chicagon 

atvyksta New Yorko socialis
tų darbuotojas — kongresma- 
nas Meyer Londonas. Drau
gai chvągicčiai todėl nutarė 
surengti jam prakalbas. Pra
kalbos įvyks erdviame Ash
land Auditoriume — sekamą 
nedėldienį, po pietų.

Atsisėdęs ant kelių.

Zcnow Rovus, 157 E. 115-th 
st., girtas įlipo karau ir per
žiūrėjęs visas kare važiuojan
čias moteris, pamatė, kad Mrs. 
Alice Clinton, 7444 Harvard 
avė., atrodo puikiausiai. Tuoj 
priėjęs prie jos f r atsisėdęs jai 
ant kelių. Pastaroji 
policiją, kad duotų da 
vietą atsisėsti.

pašaukė 
geresnę

West Side. — Lietuvos Laisves Pa
skolos Stoties susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioje, gruodžio 3 d., Aušros Var
tų parapijos svetainėj; 8 vai. vakare. 
Visi bonų pardavinėtojai būtinai ma
lonėkite atsilankyti apsvarstymui bė
gančių reikalų. •

—' L. L. P. Stoties Valdyba.

North Side.—Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos 47 kuopa rengia vakarą nedėlioj, 
gruodžio 5 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. (kampas Girard). Pro-, 
gramas: Prakalba, dainos, deklamaci
jos. Prakalbą pasakys adv. Bračiulis, 
dabar tik sugrįžęs iš Lietuvos. Pro
gramas prasidės 6:30 v. v. Kviečia
me skaitlingai atsilankyt.—Komitetas.

PAJIEŠKAU brolių Antano ir Juo
zo Gudaičių iš Lieutvos, Šakių aps
kričio, Griškabūdžio vals., Urvinių 

kaimo. Turiu labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos kaslink tėviškės. Malonė
kit atsišaukti pats, arba kas jį žino 
praneškit šiuo antrašu:

Anna Gudaičiute-Jakaitienė
15802 Wood Str., Harvey, III.

REIKIA su žirklėmis dirbti 
vyro į geležies atmatų kiemą. 
ARCHER 1R0N & METAL CO.

2592 Archer Av. 
netoli Halsted St.

REIKALINGA gerų Karpinterių 
$10 už 8 valandas .dienos darbą. At- 
fįišaukit tik geri karpinteriai, pilnai 
suprantanti savo amatą ir norinti 
dirbti.

J. A. JOKANTAS, 
3934 S. Rockwell St.

Tel.: McKinley 5277

Barbenai o
Parsiduoda.

WISCONSIN FARM A.
115 Akrų, pačiam miestelyj. 

Ant šios žemės randasi tik viena- 
tėlis tame miestelyj Saliunas ir 
6 kambariai dėl pragyvenimo; 2 
tvartai, 1 didelė ledaunė, 1 gara- 
džius ir dar krautuvė prie pat 
stoties. Savininkas turi didelį 
biznį už 10 mylių kitame mieste. 
Negalėdamas apdirbti abi vie
tas, yra priverstas parduoti. Kai
na tik $8,000.00.

MICHIGAN FARMA.
80 Akrų, 50 dirbamos, 20 miš

ko, 10 ganyklos su namu 5 kam
barių, 4 daržinės ir garadžius su

REIKALINGAS pirmos kle- 3 melžemoms karvėms, 2 arkliai, 
sos siuvėjas, coatmeikeris, 
ADOLPII MAUSNER, TAILOR, 

3241 So. Halsted St.
Phone Yards 3857

5 policistai turės “pasiaiškini.”
Policijos viršininkas Fitz- 

niorris reikalauja, kad Engel- 
wood stoties penki1 policistai 
duotų aiškų atsakymų, kodėl 
jie dviem valandom vėliau pri
buvo Ward Baking kompani
jos ofisan, kada tų ofisų buvo 
užklupę plėšikai ir todėl buvo 
reikal’nga greita pagelba. Plė
šikai1 užklupo ofisų ir išplėšė 
$15,000 prieš 9-tą valanda ir 
tuoj buvo šauktasi policijos 
pagelx)s. Bet policija atvažia
vo tik apie 11-tą valandą—; tai
gi dviem valandom vėliau.

Nuomotojai laimėjo.
Aštuoni nuomininkai, gyve

nantys 6032-44 Stony Island 
avė., vakar laimėjo savo kovą. 
Teisėjas Foell pareiškė, kad 
jis išleisiąs uždraudimą prieš 
namo savininką Henry Van 
Gclder, idant jis negalėtų mė
tyti nuomininkus iš kambarių 
arba neduoti jiems šilumos, 
kad tuo privertus juos nioko
ti didesnių nuomų. Gera 
moka ta mpelnagaudai.

pa-

Prapuolė moteris.
Poni Maric Vau Wicklin, 

1210 W. 63rd st., porą mėne
sių atgal persiskyrė su savo 
vyru ir gyveno su savo dviem 
vaikučiais. Užvakar naktį ji 
dingo... Vaikus, Florcnce, 10 
metų ir Jack, 5 metų pasiėmė 

! tėvas, Roy Van Wicklin, atgal. 
Sako, kad kaimynams ji skun
dėsi, jog kas nors kėsinasi 
nunuodinti.

jQ

Nedarbas didėja.
Sako, kad Chicago Federal 

Reserve banko statistika rodo, 
jog š;ais metais nedarbo padė
tis yra tokia pat, kaip kad 
buvo 1914 metais. Dagi, jos 
pablogėjimo laukiama su kiek
viena diena. Jau dabar nedir
ba 50% darbininkų, o kiti 
50% darbininkų dirba nepilną 
laiką. Gi su kiekviena diena 
vis da daugiau jų atleidžiama. 
Taigi darbininkų rytojus nevi
sai aiškus.

Rado alkoholiam užsinuo
dijusius.

Tūla pora senelių
pati) gyveno name

(vyras ir 
1354 N. 
po pietų

Kas 
Da- 
Ry- 
Su- j Robey st., ir vakar 
au- gavę kur medinio alkoholiaus

kas jie siunčia per savąjį “tau- prisitraukė tiek, kad abudu 
tos fondą”. Bet šitam fondui susyk nusinuodino. Niekas iš 
nevisi vietos lietuviai pritaria. Į kaimynų nežino jų vardo. Pa- 
Tad jie lieka neaukoję. Lietu-' šaukta palicija, kad darytų ką 
vai aukos dabar betgi labai mirs su jų lavonais, 
reikalingos, todėl čia turėtų 
pasidarbuoti Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos iš- 
rinktasai komitetas. Jisai tu
rėtų priimti aukas ir nuo pa
vienių, klerikalams neprita- ’
riančių žmonių, ir nuo orga-jriai sumuštas ir nuo jo viskas 
nizacijų. Tokių draugijų, ku- kas tik buvo geresniu, nuplėš- 
rios dar nėra aukojusios, ro- ta. Keno tas lavonas yra, nega- Mark White Square inžinruime. Visi 
dos, Čia yra nemažai. O au- 'lima pasakyti, (kadangi pas jį paskirtu kiku.J

* Rado užmuštą žmogų.
Vakar naktį policistas beei

damas Orleans gatve, 
Kiiizie st., rado patvoryj žmo
gaus lavonų, kuris buvo bjau-

Leduose išsimaudė —
Praeitų nedėldienį Jack Fin- 

land susiderėjo su James Da
lias, kad jeigu Dalias išs’mau- 
dys Michigan ežere, ledų pil
nam vandenyj, tai Finland' 
duos jam 30 dolerių. Dalias 
išsirengęs išsimaudė ir paėmė 
pinigus.

už $30 Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo priešmetinis susirin
kimas jvyks pėtnyčioje, gruodžio 3 d., 
kaip 8 v. v., Jurgio Marazo svet. 150J 
S. 49th Avė. Apart rinkimo valdybos 
turime naujų svarbių reikalų Lietuvos 
klausime. Visi kliubiečiai kviečiami 
pribūti laiku.--- A. Liutkus, Sekr.

Pametė šarnuolę su grazna..
Ponia Herbert Lahr, 620 

Ash. st., Winnetka, vakar atsi
lankius Chicagoje, “kur-nors” 
apie kampą State ir Randolph 
st., pametė šarnolę, kurioje 
buvo apie' $8,000 vertės graz
nos. Kas ją rado — gerai pa-

Rado nužudytą mergelę.
P-lė Gertrude Travis, 22 me

tų amžiaus, 11124 Indiana avė., 
vakar naktį atrasta savo kam
baryj su perpjautų gerkle.. Jos 
kambaryj rasta užadresuotas 
laiškas — , “tulaiyi žmogui” 
čia pat Chįcagoj, kuris tur būt 
buvo jos mcfhržis, bet polici
ja to la:ško dar neatplėšė ir jos 
mirties 
ma.

priežastis dar nežino-

krutamus paveikslus 
mokyklose. -

Mokytojų asociacija reika
lauja. kad mokyklose butų 
įtaisyta krutamieji paveikslai,

Itaisys

daugelio dalykų ,:r mokiniams 
bus kur kas lengviau suprasti 
aiškinamus dalykus. Jeigu šis 
sumanymas bus įvykintas, tai 
mokiniai mokinsis netik iš 
knygų, o ir iŠ krutamųjų pa
veikslų.

Pranešimai
North Side. — Rytmetinės žvaigž

dės Paš. Kliubo susirinkimas bus 
ketverge, gruodžio 2, kaip 7:30 v. v. 
Liuosybės svetainėj 1822 Wabansia 
Visi nariai prašomi atvykti, nes bus 
renkama valdyba — sekantiems me
tams. — Valdyba.

West Side. — L. S. S. 22 kp. mė- 
nesis susirinkimas jvyks nedėlioj, 
gruodžio 5, kaip 11 vai. ryto. Visi 
nariai prašomi susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų — Sąjungos 
rinkimų kampanijos ir t.t.—Valdyba.

Town of Lake. L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioję 
Gruodžio 6 dieną, 10:00 vai. ryto, 
Univo/sity Settlement Club rūme, 
4630 /Guoss Avė. Draugai ir draugės, 
mak/nėlįįte laiku pribūti, ries turime 
daug svąrbių reikalų apsvarstyti.

į — D. Motus, Sekr.

Rubsii/vių Unijos 269 skyriaus me
tinis sutrinkimas bus pėtnyčioj, gruo
džio 8 (d. Unijos salėj, 1564 N? Robey 
St. Ųtadžia $7:30 v. vakare. Būti
nai turite susirinkti visi lokalo na
riai; bus rinkimas valdybos į Joint 
Boardą Pildomosios Tarybos. Taipgi 
bus daug kitų svarbių reikalų.

— Frank Juozapavičia, Sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticija “Darbininko likimas” įvyks 
panedSlyj,' gruodžio 6 d., 8 vai. vak.

apsiėmę dalyvauti lošime susirinkite
, «— Komitetas.

Liet. Moterų Draugija Apšvieta ne-, 
dėlioj, gruodžio 5, rengia pramogų 
vakarą West Side Auditoriume (prie 
Tylor ir Racine gatvių). Vaidins vei
kalą “Gims Tautos Genijus”. Visas 
vakaro pelnas skiriamas Lietuvos gy
nimo reikalams. Todėl kiekvienas, 
kuris nori, kad mus gimtasai kraš
tas butų atliuosuotas nuo pasvaigusių 
lenkiškų grobuonių, tegul atsilanko. 
Tikietų galima nusipirkti (iš kalno) 
sekamose vietose: Naujienų ofise, 
Metropolitan State banke (prie 22 ir 
Leavitt gvių), Draugo redakcijoj, 
Bagdžiuno banke (2116 W. 22 gvė), 
adv. K. Gugio ofise (3323 S. Halsted 
gvė), Universal State banke (3252 
S. Halsted gvė) ir Aušros knygyne 
(prie 30 ir Halsted gvių pas V. Mišei- 
ką. . 0 ,

Burnside. — Apšvietos ir Dailės 
Draugija laikys savo priešmetinį su
sirinkimą ketverge, gruodžio 2 d., kaip 
7:80 v. v., J. Mačiukevičiaus svet., 
103G E. 93rd St. Visi nariai kvie
čiami atvykti, nes bus renkama nau
ja administracija ateinantiems me
tams.— Uršule Kuosaitiene, Rašt. 555 
E. 92nd PI.

Chicagos socialistų domei. — L. S. 
S. VIII Rajono mokykla ir vėl tapo 
atsteigta. Lekcijos duodama kas se- 
redos vakarą — Aušros svetainėj. Mo
kytojas — Naujienų redaktorius P, 
Grigaitis. lekcijos prasideda kaip 
7:30 v. v. Todėl visi vietos liet, so
cialistai šiuo raginami lankyti mokyk
lą.

Neužmirškite, lekcija bus* šinadie.
— Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks ketverge, gruodžio 2, kaip 7:30 
v. v. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23 PI. Visi nariai prašomi atvykti 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų. — A. Jusasy Sekr.

Pa jieškojimai
ASMENŲfeJIEĮKOJIMAI

PAJIEŠKAU dėdės Petro Petkaus ir 
brolio Jono Petkaus, Kauno rSd., Tau
ragės apskr., Šilalės par., šilų kai
mo. Girdėjau gyvena Illinois valsti
joj, bet dabar nežinau kur. Malones 
atsišaukti, nes turiu labai svarbų rei
dą iš Lietuvos.

K. PETKUS,
2008 W. 23rd St., Chicago, IH.

PAJIEŠKAU pusbrolio Petro Pla- 
;akio, paeina iš Kauno rėdybos, Tel- 

liių apskričio, Alsėdžių miestelio. Pats, 
arba kas jo adresą žinantis, kad loska 
duokit žinoti, nes jo motina yra la
jai bloga ir nori nuo jo girdėti.

A. H/KASPER
2044 W. 35th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo. 25 iki 80 m. amžiaus, be skirtu
mo tikėjimo. Kuri interesuotųsi ap- 
sivedimu, malonėkit prisiųsti savo fo
tografiją, kurią aš ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu.

PETER PAULAITIS, 
4505 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 

2-nd floor rear.

PAJIEŠKAU draugų: Juozo Strolio 
ir Jurgio Veriakojo. 1917 m. «ykiu 
gy\(r.c,m, Mineapolyj, Minn; 1911 me
tuose jie abu tapo paimd į S. V. ka
riuomenę. Su Veriakoju, jam tarnau
jant kariuomenėj susirašinėjo n laiš
kais. Kuomet nuvežė į Franci ją j vos, 
jokios žinios nesu gavęs. Jei kas žinot, 
ar patys, meldžiu atsišaukti, turiu 
sva'bu reikalą.

POVILAS J. LATVeNAS, 
P. O. Bo:< 141 

Minersville, Pa.

REIKA barberio ant visados. 
Gera mokestis. Atsišaukite grei
tu laiku. ,

85 W. Main St., 
St. Charles, III.

REIKIA gero barberio ant vi
sados. Unios mokestis, nuolat 
darbas.

4047 S. Kedzie Avė.
RASTA-PAMESTA PARDAVIMUI

KAS RADOT?
Kar radote nedėlioj, lapkričio 28 die 

ną ant 18 St., C. S. P. S. svet, pame
čiau Michigan State Chauffur licenes 
Card; ten buvo mano vardas S. Galec- 
kas 2308 Russell St., Detroit, Mich. Jei 
kas radote, malonėkite sugrąžint ant 
šio antrašo S. Galeckas, 3525 So. Uni
on Avė., Chicago, III.

JIEšKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario, be val

gio, vienam vyrui. Busiu kam
baryj nuo 9 ryto iki 5 vakare.

P. LUKIS
434 W. 50 PI.

NEPRALEISKIT TOS PROGOS 
Parsiduoda grosemė ir bučemė labai 
geroj vietoj, su namu ar be namo 
kaip norite. Turi būti parduota į 
trumpą laiką ir parduosiu už prieina
mą kainą. Yra visi nauji intaisy- 
mai; namas naujas ir gera vieta dėl 
biznio . Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Arti Westcm Elec
tric Co.

2112 S 48th Avė., Cicero, III.

PARDUODU saliuną labai pi
giai. Pardavimo priežastiį pa
tirsi! ant vietos.
3601 W. North Avė., Chicago, III,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Reikalinga vyrų gyvenimui, 

su valgiu, pigiai. Gera nakvy
nė dėl pakeleivių. Viename kam
baryje gali būt du draugai.

* 1606 S. Halsted St.

PARSIDUODA bekamė ir savastis. 
Biznis išdirbta per daugelį metų, lie
tuvių tirštai apgyventa. Kito tokio biz
nio tame mieste nėra. Priežastis par
davimo —savininkas važiuoja ant for
mų.

K. JAMANTAS,
1739 So .Halsted St., Chicago, III.

JHEŠKO^PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU kelių vyrų su 

$500.00 prisidėti prie kompanijos 
naujo išradimo maliavojimo še
pečių (brush). Atsišaukite pas 
Gasparaitį 2313 Canton St., ar
ba pas M. Komila 3738 So. Ked
zie Avė.

PARSIDUODA cash registe- 
ris pigiai; labai mažai vartotas. 
Mateli galima visada, 3113 S. 
I lafete d St. ant antrų lubų. M. 
Michniewicz.

ĮIEŠKO DARBO

PARSIDUODA barzdaskutykla už 
prieinamą kainą, savininkas apleidžia 
miestą

Turi būt parduota j savaitę 
Atsišaukite:KARBAUSKT,

1811 S. Union Avė.
Tel.: Yards 6474.

laiko.

JIEŠKAU darbo bučernėj ar
ba grosemėj. Apie užmokestį pa
sitarsim ant viętos.

PETER URZA,
840 W. 33rd Str., Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir grosėmė 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap- 
gyventoj. Priežastis pardavimo— sa
vininkas apleidžia miestą.

Atsišaukite į “Naujienų” ofisą, pa
žymėdami No. 179.

RAKANDAI
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų prie 

skirstymo vilnonių atkarpų- Nuolati
nis darbas; alga $17.00 į savaitę.

GUMBINSKY BROS & CO., 
2261 So. Union Avė.

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie namų darbo $12.00 į 
savaitę valgis ir kambaris. Atsi
šaukite tuoj aus:

1730 So. Halsted St.

REIKIA tuojau 20 patyrusių 
moter ųprie skirstymo skudu

rų. '
PAJIEŠKAU savo brolio Antano 664-666 Austin Avė.

Januškos, girdėjau pirmiaus gyveno Arti Milwaukee ir Halsted St. 
’ennsylvania valstijoj, dabar nežiniau 
cur. j . :: . . ■

Taipgi pajieškau savo pusesesrės REIKIA DARBININKŲ 
’etronės, po vyro, Mockienės, pirmiau 

gyveno Etvort, (Ar ne Hartford?) Co- 
mecticut valstijoj. Pusbrolius Daš-J 
taukius; taipgi savo kaimiškių pa-' 
jieškau.

Aš pats paeinu Kauno rė"d., Veliu- 
nos apskr., iš Antakalnės kaimo. Mel
džiu atsišaukti jie patįs, ar kas žino 
apie juos. Ant šio antrašo:

MR. KAZIMERAS JANUŠKA
8418 U Str., So. Omaha, Neb.

VYRŲ
REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 

{pardavėjų į Insurance bizni. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY
481 So. Dearbom St.

Room 911-912.

Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

Taipgi turime 85 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- 
nas. Pristatymas dykai.

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

Atdara nuo 9 lyto iki 9 vak.
Nedėliomis iki 4 vaL

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.

4 ir 5 metų, 1 jautis, 2 veršiai ir 
visi reikalingi padargai ir maši
nos. Reikia įmokėti $3,000.00 
cash. Kaina $6,500.00. Kelias $4.- 
54 nuo Chicagos.

MICHIGAN FARMA.
80 Akrų, 30 čystos, 10 miško, 

40 ganyklos su budinkais be gy
vulių. ‘ Reikia įmokėti $1,000.00. 
Kaina tik $2,500.00.

Del platesnių žinių kreipkitės 
prie
Ą. Petraitis S. L. Fabionas 
fe A. PETRAITIS & CO.

809 W. 35th St., 
Chicago, III.

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

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė. 

Chicago, III.

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 į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

BARGENAS.
Savininkas parduoda namą ant še

šių pagyvenimų po 7 kambarius, garu 
apšildoma. Namas randasi South 
Side gražioj vietoj, netoli parkių. Ran 
dos neša į mėnesį $270.00 Atsišau- 
kit: 3300 So. Union Avė.

Tel.: Boulevard 5049.

MOKYKIZJS

VyrųTr 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.

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

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

KampasJLake St., ant 4-tą lubų.
i’ VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos J«ngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 

į Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygilfis.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirminlnkl.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, I1L

‘ - ........


