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40,000 baltagvardiečių suva
ryta Lenkijon

Delko lenkai puola Lietuvą? Pertraukia ryšius su 
.rubsiuvių unija.

Bostono fabrikantai nutarė ne
beturėti daugiau ryšių su unija.

Milionai chinie- 
čiu miršta badu

Pabėgo ir jų vadai

Anglija reikalauja airių pasidavimo
___________ < ■ • i

Prez. VVilsonas reikalauja nepri 
klausomybės Filipinams

BOSTON, Mas*., gr. 6. —1 
Bostono drabužių fabrikantų ' 
asociacija šiandie nutarė per- . 
traukti v'sus savo ryšius s?u! 
rubs uvių unija — Amalgama-| 
ted Clothing Workers of Ame- • 
rica. Sutartis unijos su fabri
kantais, kuri paliečia 6,500 or
ganizuotų rubsiuvių, taipjau 
tapo panaik’nta.

Reiškia, fabrikantai naudo
damies apsistojimu darbo, ren_ 

' ginsi vėl stoti kovon su orga- 
i nizuotais rubsiuviais, kad sut- •

Didelis 
imtas 
miršta badu, negaudami pagel- 

bos iš savo valdžios.

Chinijos plotas yra ap
karto. 14,000 milionų

Bolševikai sutriuškino Anglija nenori taikintis 
savo paskutinuosius 

priešus.
su Airiais

Pirmiausia reikia ėjų sukišti 
40,000 baltgvardiečių pasislėpė republikonų vadus i kalėjimą, 

o tada jau tarties apie susi-I>enkijoje ir tapo nuginkluoti.! 
I^enkija nežino ką su jais j 

daryti.

v.-D/

VARŠAVA, gr. 7. — Visos 
Rusijos anti-bolševikiškos frak
cijos prie rytinio Lenkijos ru- 
bežians tapo bolševikų išblaš- 

Gen. Bulak Bnlacho- 
ir Boris Savinkov, 
ikėsi ilg'ausia, pa

Kad Lietuvos didžiūnų dvar u Lietuvoj
a t.
yra
pa-

vo č
kurie
bėgo į Varšuvą, kada didesnę 
dali jų spėkų sumušta ir įva
ryta į neutralę teritorijų. Len
kai internavo ir nuginklavo 
25,000 Ukrainos kareivių, 5,000 
Vrangelio kareivių (gen. Per-
mik n) ir 10,000 baltgudžių 
(gen. Balachovičiaus?), viso 
40,000 kareivių.

Ka darvti su visais tais žmo- € *
nėmis? Klausimas jų užlaiky
mo yra labai sunkus Lenkijai. 
Ji nenori uždyka maitinti ne- 
apmbežiuotą laikų.

Buvo siūloma juos pasiųsti 
į Franci jų kaipo darbininkus, 
kadangi Francija nori Lenkijos 
darbininkų. Bet tame neatsi
žvelgiama į ypatybę tų didelių 
burių. Francija veikiausia atsi
sakys priimti tuos sudemorali- 
zuotus, nuskurusius ir neklau- 
sančTus žmonių būrius.

Be to skaičius pabėgėlių ga
li padidėti. Apie 20.000 vis dar 
tebėra anoj pusėj rubežiaus, 
kur jie partizanų būriais už
puldinėja ant bolševikų. Ankš
čiau ar vėliau jie bus pr:versti 
įeiti į Lenkijos teritorijų.

Tai, žPnoma, paliečia vien 
paprastuosius anti-bolševikų 
spėkų kareivius. Daugel* ofi
cierių, kurie pirmiau buvo di
džponiais, galėjo nusipirkt’! ci
vilius drabužius ir aps’gyventi 
pas draugus. Lenkijos valdžia 
naetkreipia domės į jų pabėgi
mų.

Gen. Petlura ir Navienko, 
viršininkai Ukrainos \*aldžios. 
taĮM) apgyvendinti 
cen t ratinė*

mažame 
Galicijos miestely

je. Jie ten gali gyventi be pas- 
portų, bet jie yra po I^enkijos 
l>oiicijo« priežiūra.

Nevykę* pamėgdžiojimas.

Andre** Merlr panorėjo pa
mėgdžioti garsųjį Vilių Telk 
kuri* Baidoku peršovęs obuolį 
ant vaiko galvos. Merlr irgi 
apsiėmė peršauti *lcryl>rlę ant 
savo draugo, Armnndo Gcorg , 
galvos, 1x4 nepalaikė ir lik nu
šovė savo draugą.

SOCIALDEMOKRATAS.

BMimų dnuigit laikrašti* 
Kauno. Kiekviena* darbininkai' 
privalėtų ,i| perulcaityti. Num. 
25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunama* Naujienų ofise.

True translation fiiedi with the post-* skerdyklą darbininkai 
master at Chicago, III., Dcc. 8, 1920 * _
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917 g*aUS tlK DOnilSą.
Graikai laukia sugrjži- ■ Abe|no pak^77lgos ncbu3> 

nio Konstantino. nes> girdi, pragyvenimas pingąs j

LONDONAS, gr. 7. — 
riausias Airijos sekretorius 
Ilamai* Grcenwood šiandie 
stovų bute pareiškė, jog jis 
“įsitikinęs, kad negali būti
laubos, ar sėkmingo agi tarimo 
už paliaubų Airijoje, kol Ai
rijos respublikonškos armijos 
kraštutinieji vadovai nepasi
duos ir sudės savo ginklus ar
ba nebus areštuoti.’’ Rengiasi pasitikti jį su didelė-

,r . n i . i - • i mis iškilmėmis.I aip irreeiBvood atsake j Ai- ■ 
rijos nacionalisto Joseph Dav-' 
lin paklausimų, ar jis mano, 
kad vakarykšti Dublino tary-

sutinkant su taikos dvasia, ka 
da Dublino miestas 
svarstyti kovos paliaubų.

LONDONAS, gr. 6. — Rai- 
siausias badas, kokio nebuvo 
per 40 metų, viešpatauja da
bar Chinijoje. Badas paliečia 
daugiau kaip 58,000,000 žmo
nių, teritorijoje 700 mylių il
gio ir 350 m. pločio.

Kasdie miršta apie 2,000 
žmonių ir padėt s dar labiau 

! pablogės žiemų. Tik ūmi ir
> pagelba 

j gali neprileist’ prie didžiausios 
Chin jos istorijoje katastrofos. 
Reikia dviejų milionų dol., kad 
išgelbėjus dalį 
žmonių.

Rado apygardą 
Cb -Ii, 
Shansi 
kenčia 

40,000,000 
14,000,000 žmonių

į riuškinus jų un ją, kuri fabr-■ didelė viso pasaulio 
! kantus buvo paklupdžius ant 
i kelių. Fabrikantai jokiu budu 
į negali užmiršti anų gerų laikų, 
ka’da nebuvo unijos ir jie ga
lėjo darbininkus išnaudoti

ik'ek tik jie norėjo.

Ne visus karo jstatymus nori 
panaikinti.

WASH1NGTON, gr. 7. — 
šiandie atstovų buto teisių ko- 

i mitetas nutarė užginančiai ra- 
Talkininkai persergsti I portuot!

Vokietiją

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 8, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 j

badaujančių

sudaro 352 
Shantung, 

distriktuose. 
Chi-li ir Ho- 

žinonių

Honan ir 
Labiausiai 
nan, kur 
badauja,
yra arti mirties ir jau niekas 
jiems nebegali pagelbėti.

Visoje toje šalyje derlius ne
pavyko ir negalima tikėtis pa-

ka-
Incšimas 
svarstyti i gerėjimo padėties iki sekamo

įnešimą atšaukti 
ro laiko įstatymus.
turbūt bus pradėtas

prieš pėtnyčioje. Tečiaus ne visi ka
ro laiko įstatymai atšaukiami. 
Norima atšaukti tik tuos, ku-

birželio.
Parduoda vaikus, skandina 

pačias.
'Gauta autentiškų žinių, kad

liepia nieko nekalbėti 
talkininkus.

CHICAGO. — Gyvulių sker- ■ 
dyklų darbininkai reikalauja
mo algos pakėlimo negaus.

; firbitratorius 
federalinis teisėjas Alschuler.

Vieton to^ darbininkai 
tik penkių nuoš. banusą 
sų laikų nuo 
gruodžio 5 d., 
dirbtą laikų, 
pasiliks senoji, 
būti išmokėti pilnai’ gruodžio 
22 d.

Darydamas tokį nusprendi 
teisėjas rėmėsi tuo, kad dabar 
pragyvenimas buk pingąs ir 
todėl nesu reikalo didinti al
gas darbininkams. Jis paskire 
bonusą tik už tų laikų, kada 
pragyvenimas buvo augštai pa
kilęs ir kada darbininkams 
priklausęs pakėlimas algos.

Tečiaus mokestis 
tiems 
kelta 
Taipjau 
doriams 
jams.

Kaip 
200.000 
$4,000,000 banuso.

Darbininkai tokiuo arbitra- 
toriaus nuosprendžiu nėra pa
tenkinti ir jie ateinantį pane- 
dėlį laikys savo susirinkimų, 
kuriame tą nuosprendį apsvar
stys.

ATHENAI, gr. 7. — Kaip tik Ta p nusprendė
bus paskelbta pasekmės nedė
lios plebiscito, kad bus padary
ta galbūt seredoj, tuoj bus iš- 
siųstas buvusiam kaluliui Kon-

I ClitL;(\Sr c
stanti nu i pakvietimas sugrįš-

Prezidento Wilsono 
pranešimas Kongresui

Jį juroje pasitiks Graikijos

BERLINAS, gr. 7. - Vokie-įrie paliečia pirklybą su Vok’t
tijos valdžiai įteikta

Prezidentas pataria suteikti Fi
lipinams nepriklausomybę, o 

Armėnijai duoti paskolų.

WASHINGTON, gr. 7. — 
šiandie bendrame abiejų butų 
kongreso posėdyje buvo skai
tytas paskutinis VVilsono prezi- 
dent’nis raštas kongresui.

Ta buvęs neraiškiausias 
VVilsono raštas kongresui. Ja
me nedaroma jokių naujų re
komendacijų ir tik siūloma už
baigti svarstomuosius įstaty
mus ir tuos, kuriuose jis yra 
pirmiau rekomendavęs. Matyt, 
kad tuo prezidentas nori palik
ta liuosas rankas išrinktajam 
prezidentui Uardingui. Lygos 
klausimo jis visai nė neprimi
nė.

Savo rašte prezidentas patarė 
suteikti Filipinų saloms neprik
lausomybę, nes jos tai užsi
pelnė, duoti paskolų Armėnijai, 
permainyti , mokesčių įstaty
mus, kad padarius paprastes
niais mokesč us nuo įplaukų 
ir pelno, laikytis ekonomijos 
valdžios paskiri urnose ir išlai
dose, įvedant biudžeto sistemų, 
priimti naujus įstatymus apie 
šaldyklas ir kitus, kad nupigi
nus pragyvenimų ir įvesti mo
kinimą sužeistų kareivių tin
kamų jiems amatų. Ronuso 
sistemos kareiviams pnziden-

15,000 benamių delei žemės, 
drebėjimo.

AVLONA, Albanijoj, gr. 6.— 
Vakar Tepeliu i distrikto, į piet
vakariu* nuo šio miesto, išti
ko smarku* žemė* drebėjimas, 
kuriame 15,000 žmonių liko 
|Hi*togė*.

be

3 žmonės užmušti.
TOLEDO, O., gr 7. — Ne

laimėje *u automobiliu čia ta- 
l>o užmušta dvi mergino* ir vie
na* vyra* ir viena mergino liko 
Htinkiai sužeista.

gaus 
už vi- 
d. ilki 
už iš-

liepos 5
taigi jau
bet toliau alga
Ronusai turės

Piraeus lydės jį 500 oficicrių. 
' Atvykus gi jam į Athenus bus 
parengtos dužiausios iškilmes, 
kurios tęsis per tris dienas.

Graikai gana draugiškai at
sineša prie svetimtaučių, nors 
moterį* ir buvo 
demonai raci jų 
am

nota, protestuojanti prieš Vo
kietijos valdžios narių nesenai 
pasakytas prakalbas okupuoto
se teritor'jose, nes buk jos bu
vo taikomos sukėlimui keblu
mų ir pakėlimui Versailles su
tarties

Nota
ateityje

pildymo klausimo.
rūsčiai persergsti, kad 
atsakomingi žmonės 
tokių kalbų.

os.

surengusios 
prie Francijos

kisa
'ųJavo 98 nuoš. balsų.

gr. 7. — Gra’ki- 
gavo žinių iš 

Athenų, kad ex-karalius Kon
stantinas gavo 98 nuoš. balsų, 
paduotų plebiscite. Balsuotojų 
buvo apie 300,000, t. y. dau
giau, negu jų dalyvavo parla
mento rinkime.

PARYŽIUS,
papras- 

darbininkams tapo po
li no 10c. iki 15c. į vai. 

pakelta mokestis ben- 
ir mašinų gabento-

apskaitoma, apie 
darbininkų gaus apie

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Atšaukė Fiumo karą.

tija ir abelnai kenkia kapita
listų veikimui, bet tie įstaty-, Ifwanglo, kur gyveno 100 šei
mai, kurie yra atkreipti prieš 
Amerikos liaudį, yra palieka
mi, nors jie yra labai svarbus.
Paliekami šie įstatymai: susiži
nojimo su priešu, Lcver mais
to ir kuro kontrolės, karo fi
nansų korporacijos 
bonų įstatymai.

(Vakar buvo pranešta, kad j 
be to paliekama ir špionažo įs
tatymai).

mynų ir kuris dabar visai ap
leistas, mergaitės, vaikaj ir 
kūdikiai tapo parduoti, ber
nukai po $2, o mergaitės po 
$2.50. Išlikę žmones valgo žo
les, šaknis, žieves, lapus ir

ir laisvės mėsų senų mulų, kurių jau ne
galima parduoti. Cholera irgi 
siaučia.

Wilsonas gaus Nobelio 
dovaną.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Dec. 8, 1920 

reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija niekame 
nepatenkinta.

pa- 
nuo 
kad

Padėtį pablogina plėšikai, 
kurie atiminėja iš gyventojų 
paskutinį jų turtų.

Vyrai nuodija ar prigirdo 
savo pačias ir patįs žudosi, kad 
tik nereikėtų mirti iš bado. €

Kada vena Chinijos dalis 
badauja, likusioji dalis gyve- 

' na turtingai, jos eksportas pas- 
tobetinai didėją, bet tos turtin
gosios provincijos tečiaus ne- 

■ duoda jokios pagelbos badau
jančioms apygardoms, šelpia 
juos svetimtaučiai, daugiausia 
amerikiečiai. Amerikęs amba
sadorius Chinijoję suorganiza

as

Priešinasi ir patvarkymams 
apie plebiscitų Silezijoje.

VARŠAVA, gr. 7. — Angli
jos pasiūlymas, kad augštuti- 
nės Silezijos gyventojams, gy
venantiems kitose Vokietijos 
dalyse, butų leilsta balsuoti sa
vo gyvenimo vietose ateinan
čiame plebiscite, tapo pesmerk- 
tas Lenkijos valdžios.

Atsakydama į ambasadorių 
tarybos pranešimą, priimantį 
ta Anglijos pieną, Lenkijos val
džia pareiškia, kad jei silezie- 
čiams bus leista balsuoti už to 
distrikto rybų, gali pasidaryti 
suktybių. Jei tiems žmonėms 
bus leidžiama balsuoti, taJ, gir
di, Lenkija turi reikalauti, kad

Nauja Chinijos-Japoni- 
jos sutartis.

Jieškantįs paramos monarchis- 
tai davė dar daugiau koncesijų 

, Japonijai.
SHANGHAI, Chihijoj, gr. 7. 

—Žemesniojo buto sekretoria
to narys sako, kad menamus 
pa naik i n i mas C1 tini j os-J a po n i- 
įos karinės sutarties yra tik 
kamoflažu pridengimui naujos 
slaptos sutarties, 
Chinijos premiero
peng ir gen. Chang Tso-lin.

Sulig naująja sutartimi, Ja
ponija gali laisvai gabentis ka
reivius į Mtlnžurijų ir Mongo
liją ir gauna dalį kontrolės ant 
Chinijos rytinio geležinkelio, 
monopolių ant karo amunici
jos ir neaprubožiuotų atidėjimų

Lenkų laikraščiai gi tuo tar- padavimo tautų lygai šauntum 
ten go klausimo.

Uiž tą Chinijos premjeras ir

padarytos
ChihYun-

D‘Annunzio matėsi su parla
mento delegacija ir atšaukė 

“karo stovį.”
__________ 1_______

TRIESTE, gr. 7. — Oficiali- 
nis<D’Annunzio pranešimas sa
ko, kad “karo stovis** tarp Ita
lijos ir Quarnero regentystes 
FDume daugiau nebesitęs.

D’Annunzio tų nutarimų 
daręs kada gavęs notų 
Italijos karo ministerio,
Caviglia paliepimas, kuris iš
šaukė tų karo paskelbimų Ita
lijai, neturi ultimatumo pobū
džio.

Nariai Italijos atstovų spe-' 
dalinės komisijos, kurie kalbė
josi su d’Annunzio Fiuine, jau 
išvažiavo į Rymų. Jie sako, kad 
d’Annnnzio priėmė juos man
dagia ii ir kad jis aiškiai paša- ' 
kė, jog galima yra rasti išėji
mų iš tokios padėties. Nieku- 
rie atstovai turi viltį, kad ga
lima bus susitaikinti.

Bet d’Annunzio briaujasi 
Dalmatijon.

RYMAS, gr. 7. — Idea Na- 
zionale paduoda žinių iš An- 
cona, kad publikai d’Annunzio 
savanorių išlipo Žaroje, Dal
matijos pakraštyje.

Žinia priduria, kad Italijos 
kareiviai jau pradėjo evaka- 
viinų Dalmatijos teritorijos.

COPĘNHAGEN, gr. 7. — 
Čia paskelbta, kad Nobelio do
vana už pasidarbavimą taikos 
reikalams, bus suteikta prezi- į 
deniui WilsonuJ gruodžio 10 d. 
Ceremonijos bus atliekamos 
Norvegijos stortinge, kuris 
nuskiria dovanas.

Nobelio taikos dovana siek a vo amerikiečių komitetą rinki- 
apie $40,000. Tik du amerikie- mui aukų ir šelpimui badan
čiai ikišiol yęa gavę Nobelio jančiųjų. 
dovanų — Rosevelt 1DOG m. • 
(už sutaikrmų rusų-japonų ka
ro) ir Elihn Root, 1912 m.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U .T T E N O S”

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa- 
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus stivargusiems Lietuvos žmonėms.

WAvSHINGT6N, gr. 7. 
šiand’le prieš darbo sekretorių 
Wilsoną užsibaigė tardymai 
apie deportavimų Rusijos so
vietų atstovo Martcns. Darbo 
departamentas dabar visą da
lykų apsvarstys ir išneš savo 

kovoti su savo priešininkais, 'nuosprendį už kelių dienų.,

pu rašinėja apile kokius 
vokiečių suokalbius, buk 
30,000 vokiečių padarę suokai- generolas gaus pinigų, kuriais 
bį atsigabenti amunicijos ir jie galės paremti savo Maneliu 
ginklų sukilimui, jei plebiisci- (monarchistinę) politiką ir j 
tas pavyktų Lenkijai.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Chicago.
BRIDGEI’OBT. — Auka Ge- 

ležiniam Vilkui. Draugystė 
Saldžiausios širdies Vicšp. Jė
zaus priv&mctinhimc susirinki
me gruodžio 5 nutarė iš savo 
kasos paskirti $100.00 Lietu
vai nuo nevidonų lenkų apsi
ginti. o taipjau ir atskiri na
riai iš savo kišenių tani reika
lui sudėjo kiek kas galėdamas. 
Aukojo: K. Galimskas $6; S. 
šiinkevičia, K. Liaudanskis po 
$5; J. Ivanauskis $2.25; P. 
Bumšas, J. Stoniu Iz. Pupau- 
kis po $2; V. Mazilauskis $1.- 
50; Jonas Petkus, J. Pečkus po 
$1.50; J. Bagcinskas, J. Anta
naitis, J. Budreck:s, P. Strec- 
kis, L. Izdonis, J. Samuilis, K. 
Saročka, J. Zaranka, J. Jokū
baitis, A. Akromavičia, V. 
Danibrauskis, V. Tolutis, K. 
Lebrikas, A. Žekonis, A. Mos- 
teika. B. Butkus, J. Adomai
tis, J. Martinkus, M. Jutkus, 
D. Avelis, P. Bumšas, T. Mont
vilas, M. Žilvitis, I). Adoniai- .
tis, St. Jasiunas, C. Norkus, 
A. Černius, F. Aldonis, D. Čer
nius, P. Ginaitis, J. Kuncevi- 
čia. P. Tamošaitis, J. Gaubas, 
S. Venckus po $1; smulkesnių 
aukų $5.06. V so iš narių su
rukta $67.31. Ta auka nutar
ta siųsti Lietuvos Geležiniam 
Vilkui per Lietuvos Atstovybę. 
Amerikoj. Visiems aukotojams 
nuoširdų ačiū!

— A. Mosteika, Bašt.

Aukos Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, per Juozą Šukį, 3218 
Linie S t r.

Aukojo: Juoz. šūkis, Ant. 
Krupelis, Ant. Mažutis, Pran
ciška Mažutaite po $5; Vinc. 
Pakaitis $3; Mik. Midelis, Ka
ziui. Midelis, Ant. šamuška, 
Leonas And n s, A. F. Maka
ras, Fr. Šniukšta, Ant. Tamo- 
šauskis, Stop. Raden po $2; 
Jonrnrišnkalnuskis, Pet. Bania- 
nauskis, 'Elzbieta Ramanaus
kienė, Kaz. Bergclis, Jonas 
Urba, Silvestras šiušis, Vinc. 
Dijokas, Jul. Matulauakienė, 
Bern.' Grinius, Jul. šukevičie- 
nė, Dom'c. Sakalauskienė, 
Juoz. Raudonis, Pov, Dovei- 
kis po $1. Viso $52.00.

Prie atneštų Naujienų Be- 
dakcijon $52 dar buvo pridė
ta $2.40 kaipo persiuntimo lė
šų, taigi viso pasidarė $54.10. 
Visa ta suma, taigi $54.40 ar
ba 3,726 auks nai draftu pa
siųsta Lietuvos- Gynimo Centro 
Komitetui Kaune, kaip to au
kotojai norėjo. — N-nų Red.].

ta vičienė. Po $6: P. Mikšis, S. 
Milančius, L. Stepšis, K. Dak- 
taraitis, D. Vilkas. Po $5: J. 
A. Bankus, . K. Šidlauskas, J. 
Stankevičius, L. Vaškunas, A. 
Kratavičius, J. Goberis, J. Poš
ka, J. Bukontas, Ag. Genčaus- 
kienė, P. Paulauskienė, V. Rak
štis, L. Staškunas, B. StaŠku- 
nas, P. Stumbris, J. Novakas, 
A. Novakicnė, P. Gačck, J. 
Petrauskas. Po $4: J. Launft- 
konis, J. Badzvilas, P. Rėima- 
nas. Po $3: O. Vilkiene, A.1 
Vinclovas, A. Jankauskis, M. 
Martinas, J. Goberis, A. Mar
kūnas. Po $2: V. Zimavičius, 
J. Butkus, A. Genčauskaitė, R. 
Genčauskaitė, J. Petružis, J. 
Rimša, J. J. Radzvilas, O. žiu
žiu tė, J. Bupkeris, M. Kaspa
raitis, J. Šultz, A. Paplauskas, 
J Neumans. Po $1: Cecilija 
Jonunis, S. Beržanskienė, M. 
Ban alienė, J. Pilipavičius, A. 
Mikelevičius, J. Naraškcvičius, 
P. Višniauskas, B. Goberis, A. 
Zimavičius, K. Žutelis, A. Trei- 
nis, M. Mikelionis, A. šakalinis, 
J. Mickevičius, B. Bukontas, 
A. Poška, J. Kainauskas, B. 
Karpis, J. Vilkelis, M. Ra dz vi
lionė, V. Paulauskas, M. Valin- 
tienė, V. V. GenČauskis, O. 
Mancevič enė, Eidikaitis, J. Li- 
biatkevičienė, P. Armonas, Ip. 
Stankevičius, J. J. Bankus, K. 
Venckus, V. Naraškcvičius, P. 
Dainis, J. Beržanskienė, O. 
Fynskienė, P. Mazurkevičius. ■ 
Smulkesnių aukų $7.90. Viso 
$511.97.

Dr-stė šv. Kazimiero Kt jlO.OO i 
Dr-stė Šv. Jurg. Kareiv. 25.00 ; 
R%K. Mot. Saj. 32 kp. 20.00 
S. L. A. 177 kp......... 10.00

Viso labo .... $606.97 
Mit ngo išlaidų .... 34.07

Pasiųsta Misijai .. $572.90 
Paskolos bonų per tuos 
metus -parduota už $5,850.00 
L. B. Kryžiui suaukota 
per šiuos metus .. $620.00 
Nors Mihvaukės kolonija ma

ža, bet aukomis viršijo net kai- 
kurias didž ules kolonijas.

Mhss-Mitingo Sekretorius, 
K. Šidlauskas.

617 Laphem St., Mihvankee.
P. S. — Jeigu butų kokia 

nors klaida šiame sąraše, ne
gerai pavarde ar auka užra
šyta, malonėkit pranešti mass- 
mitingo komitetui, kad butų 
atitaisyta. — K. Š.

.1. .Žitkus; Po $3: P. Akelaitis, 
B. Kareiva, P. Kontrimas, F. 
Lukoševičius, P. Ambro^aitis; 
Po $2: B. Širvidas, V. Vazinis, 
M. Kiminus, M. Popera, J. Ja- 
sas, P. šeštokas, A. Gražis, D. 
Lukša, P. Norvaiša, S. Ivaške
vičius; Po $1.50: P. TuhiŠis; 
Po $1: M. Žitkienė, F. Juod
žiu tis, A. Rutkauckicnė, M. So
deikienė, S. Tircvičius, A. Ake- 
laitienė, J. Andrulaitis, ^1. žič- 
kus, K. Muneikicnė, F. Juod- 
žintienė, P. Norvaišienė, S. 
Stirbis, J. Rutkauskas, J. Kim
bris, V, Karpaitis. Viso labo 
suaukota $197.00. Išlaidų $7.00. 
Lietuvos Misijai pasiųsta lap
kričio 29 d. $190.00.

Minėtose prakalbose susitvė
rė Lietuvos Gynimo Komite
tas: D. Lukša, pirmininkas, P. 
šeštokas, rašt., K. Penkauskas, 
iždin. ir J. Rimkus, komiteto 
narys, šis komitetas įgaliota 
rinkti aukas einant iš namų į 
namus, kad neatėjusieji į pra
kalbas turėtų progos prisidėt 
aukoms. Yra vilties, kad jie 
pasirodys taip dosnus, kaip ir 
buvusieji prakalbose.

— P. S.

Ar myli mnzik,?
BilKTHOVBNO muilko, kon- 

aervatarijoj* mokinamu Skam
binti pianu, dainavime, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiame lituoda
mi diplomai; Įstoti galima vi
suomet

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

Tai.: Boulavard 9244

[RENCH LlNr 
, Compagnie Generolo , j 

TrannRtlantiųue
Tiesiai Hamburgan

Specialia išplauki<nas
DubeltavaiH iriubais laivo

NIAGARĄ
Seredoj, Sausio 5, 19Ž1. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
Fronch Line agento.

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rošies su

ženklintų kazyrų, kaulukų ir tt, dėl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka
zyrų, galima padaryti stebėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu:

P. SENKUS,
Box 2, Herrin, III.

................ ...............- ■ ■

STEBUKLINGA PROGA!
Mos turime parduoti už ncužmokčjimą rendos palaikymui dvidešimts augštos rųtles Viktrolą (kalba

mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $800, 
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 $85 
augŠtos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augfitos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mos norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

^siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuu 
10 iki 4 po* pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STORAGE COM
2023 So. Ashland AveM kampas 21st St.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as

Kitur.
MILWAUKEE, Wis. — Lap

kričio 21 d. įvyko čia masinis 
lietuvių susirinkimas protestui 
prieš lenkų grobikus [Apie tą 
susi rinkinių Naujienose jau bu
vo rašyta, dėl to čia nebekar
tosime. — N-nų Red.], šame 
susirinkime žmonės gausiai 
aukojo Lietuvos gynimo reika
lams. Aukotojų sąrašas toks: 
Po $30: V. Balkus, P. Liepas. 
Po $25: O. Nevuliutė, P. Mar
kūnas, J. Songaila. Po $20: J. 
Barę sis, J. šateikis, P^ Žilys. 
$14: V. Baniulis; $12: J. Stuk- 
šis; $11.07: V. GenČauskis; $11: 
Bw Adomaviče. Po $10: Kun. 
A. Daugis, J. Jasiulevičius, P. 
Vaivada, S. Markūnai, P. Kra

ROCKDALE, III. — Lapkri
čio 28 d. Maurič Svet. lietu
viai rengė prakalbas Lietuvos 
apsigynimo reikalu. Susirinko 
apie 60 žmonių. Kalbėjo Adv. 
Kl. Jurgelionis (iš Chicagos) 
apie dabartinę Lietuvos padė
tį. Nors susirinkusių buvo ma
žas būrelis ir nors beveik visi 
paprasti fabriko darbininkai, 
bet kad padėjus apsiginti nuo 
lenkų jungo savo giminėms ir 
draugams likusiems senojoj 
tėvynėj, aukojo kiek kas galė
damas: A. Moncika L. L. P. 
boną už $50; Po $42: Z. Sto- 
gis, V. Kunickis; Po $10: V. 
Kudirkos Dr-ja; Po $6: S. 
Kiclla; Po $5: J. šnabšdienė, 
J. Sodeikienė, J. šermonas, J. 
Račiūnas, J. Zoris, J. Nyka, T. 
Bernotas, A. Srednickis, J. 
Kristula, K. Pinkaučis; Po $4:

Aš jums rekomenduoju šitų žmogų, kaipo gerą ir ištikimą žemės par
davėją. Jis kaipo senas ūkininkas, turėdamas Valdišką leidimą peržiūrėt 
visus raštus, kad perkant žemę nebūtų nuskriaustas kokiom neteisybėlns, ar 
suktybėm. Su pas jį atkeliavusiais žmoniškai pasikalba, parodo ukes, įvai
raus didumo ir brangumo, paskui eina į kortą, kur peržiūri (lytus, abstrak
tus, taksus ir ugniavos raštus. Tada eina pas advokatą, kur daroiha žemės 
pirkimo aktai. Pagelbsti gimt iš Bankos paskolą ant 6%, ant 5 ar dau
giau metų. Iš jo kolonijos dar niekas nepasakė žodelį, kad butų kokiu bu- 
du nuskriaustas. Pas jį nuvažiavus, kad ir su šeimyna, duoda nakvynę 
kaip kokis giminė. Aš jums sakau, kad Lietuvių kolonija KART yra iš vi
sų geriausia. Ten augina mūsiškius javus. Ten trukiai ateina į pat kaimą 
tris kartus į dieną. Jeigu jums reikalinga teisingų patarimu, tai kreipki
tės, o gausit teisingiausius nurodimus kaslink farmų, ir kožnam greitai at
sakys. Adresuok taip:

FARMŲ BIURAS B0X 96, KART, MICHIGAN

10=ties Metų Paminėjimui Gyvavimo 
Teatrališko Kliubo “Lietuva” 

Scenoje statoma “MIRGA” keturių veiksmų Liet. Istorijos dramų 
Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 12 d., 1920 

C. S .P. S. (School) svet., 4758 So. Ilonore gat.
Pradžia 7 vai. vak.

Veikalas perstata keturioliktą šimtmetį, t. y. Keistučio ir Vytauto laikus.
Jogaila susibičiuliavęs su Lenkais nužudo Žemaičių kunigaikštį Keistutį ir įkalinu Vytautą, 

kurį taipgi nori nužudyti. Pasišventimas mergaitės Mirgės, įšgelbi Vytautą nuo mirties, kurią Loąkai 
jau buvo prirengę. .....

Kadangi šokių nebus, tai bus prakalbų, dainų, eilių ir kitų pamarginimų.
Kviečiami visi,ant Teatr. Kl. “Lietuva” 10-tics metų sukaktuvių.

Teatrališkas Kliubas “Lietuvą”.

menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:

Barbora Kareivienė 
Klemensas aRtkus 
Dominikas Bružas 
Anna Svereckienfi 
Juozas Stirblius 
Kazimieras Jurgutis 
Liudvikas Pocius 
Biruta Rutkauskaitė 
Petronėlė Bomblauskienė
Rafolui Matuzai
Pranciška Kavaliauskaitė 
Ona Svareckiene 
Ona Meškauskienė 
Tadeušas Sreablis 
Karolina Gapšienė 
Ona Jurkienė 
Juozas Maliauskas 
Tevodoras Lezdenius 
Domicėlė Grikštaitė 
Juozas Jonkus 
Stasys Mikulskis
Antanas Drazdauskis , 
Amilija Jasevičienė 
Petronė Kiselienė 
Marijona Jučaitė
Ciprijonas Budrevičius 
Agota Varnauskienė 
Pranciška Rupšienė 
Marijona Čerienė 
Antanas Zlobis 
Ona Balcienė 
Jurgiui Kaminskui 
Juęzas Augaitis
Jonas Kulikauskas - 
Juozas Braaausas 
Adomas Jonušaitis 
Domicėlė Marozienė 
Nikodemas Urbonas 
Jonas Banis
Antanas Daugirtas
Petras Balčius
Petras Vaškevičius 
Ona Šimaitienė 
Juozas P. Juščius 
Kazimieras Kasinavičia 
Juozas Bu'dreckis . 
Jonas Franckevičius 
Marijona Vismontienė 
Motiejus Šeputis 
Antanas Grigalius 
Antanas Survilas 
Marei joną Gerčienė 
Juozas Overlingas 
Jonas Rudis
Johanu Gerčaitė

Agnieška Stulpinienė 
Juozas Bftdreckas 
P. Radavičienė 
Aleksandra Čeplika 
Kazimiera Urbienė 
O. Vaičienė (įgaliota Mihevie- 

nė)
Antanas Poška
Viktorija Paliuliene 
Marijona Sebeckienė 
Jonas Survilas 
Jonas Survilas 
Ona Kosaitienė 
Ona Jurgeliunienė 
Ona Buksienė 

I

Ant. Janulevičius 
Domininkas Pačauskis 
Juozas Talanda 
Pranciška Zauberaitė 
Ona Stasionienė 
Petras Vaitkevičius 
Juozas Davjatt 
Ona Adomaitienė • 
Jurgis Baltrušaitis 
Barbora Kazlauskienė 
Jieva Baranauskiene 
Dominikas Paulaičius 
Simonas Sutkaitis 
Pranciškus Marinas 
Ona Samulytė 
Salamona Kisieliene , X
Juozas Aponavičius 
Stasys Vaškevičius 
Mykolas Zavistanavičius 
Petras Marma 
Adelė Liderienė 
Kostantas Sabeckis 
Marijona Daugirdienė 
Ona Trcpkiene f 
Tel. Kazimiera Nikaitė 
Tel. Juozas Rutkauskis ( 
Ona Navickienė 
Ona Žukauskienė 
Marijona Budriene 
Domicėlė Venckienė 
Antanas Jakštis 
Julijona Macaitis 
Boleslovas Volkavičius 
Kazimierui Rauskimui 
Magdelenai Mažeikienei 
Motiejus čilka 
Ona Paulikaitė 
Ignatui Dapkui 
Marijona Pelanienė 
Zigmontas Bučius

“NAUJIENŲ” 
apmokėtų čekių 
SĄRAŠAS. 

1065 — Povilas Sabeskis, 11,000 
1067 — Elzbieta Dabašin-

skienė_________ 500
1083 — Petrona Matelienė 1,050 
1112 — Charles Miller----- 780
1121 — Veronika Klikniutė 500 
1127 — Mateušas Dalba....2,400 
1132 — Julė' Maminskienė 2,200 
1134 — Julijonas Prakaitis

.... ..... 13,000 ’ 
1136 — Stefanija Skinde-

lienė ..........    2,000
1141 — Andrius Jurevičius

......................  22,000
1142 — Kazimieras Vaite-

kaitis ................  1,000
1144 — Pranas Kaziulis 10,000 
1147 — Julijona Žukaus

kienė ................  52,800
1150 — Dominikas Lavcius

..........................  25,000
1151 — Dominikas Lavcius

...........................   25,000
1152 — Kazimieras Grinius

.......... . .............  5,000
1161 — Kleofa Jančauskienė 700
1162 — Stefanija Butkienė 5,000
1163 — Kleofa Jančauskienė 700
1164 — Kleofa Jančauskienė 700
1166 — Antanas Burba ir

Elzbieta Burbienė
................  54,600

1167 — Kazimieras Vaite-
kaitis ............... 10,000

1169 — Juozas Markuševi-
čius...................  1,000

1174 — Emilija Zalan-
skienė ............... 2,000

1175 — Juozas Butauskas 1,000 
1191 — Povilas Telandis .... 500
1194 — Jonas Caceviče 67,098
1195 — Aleksandra Dykas 4,761
1196 — Antonina Vičienė 1,000 
1198 — Morta Grabelienė 2,600 
1200 — Jonas Bukauskis .... 500
1205 — Petras Suvaizdis 64,735
1206 — Jonas Krikščiūnas 1,000 
1210 — Juozas V. Gricius 5,300 
1216 — Efėnija Petriliutė 500 
1233 — Aleksandra Mikšie

nė ........  1,000
Už Buhalterį. J. Grigonis.

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta g'eresnė 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.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porų 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, Virbalyj, Marijam- 
polyje. ' \ ■

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirlcus Naujienų , Bendrovės draftų. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinu, tas labai klysta. Ijž dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liątoriai duoda mažiaus marki y, negu ju galima gauti Amerikoj, 
Naujieną Pinigru 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, PI.
«<•

GALVOJE ŠALTĮ 
TUOJ TURPO PRAŠALINA

KORESPONDENCIJOS
MINERSVILLE, PA.

šis prirengitnas tuoj sulaiko ir prašalina šaltį iš galvos 
apsaugoja nuo išsivystymo į daug pavojingesnį 

šaltį, panaikina susimetimą ir uždegimą.
Prakalbos.

PATOGIOS

VALANDOS

Subatoj 9 vai. ryto

Teisingas gydymo būdas nuo šalčio, 
umus sustabdymas nuo pat pradžios 
plėtojimosi jo. Kaip tik pagauni gal
voj šaltį, tuoj ištepk Turpo; bėga no
sis kurtus galvos skaudėjimas ar čiuu 
dėjimas. Turpo tai pagelbės, nes jis 

yra žinomas, kaipo terpentino for
mos viena iš principalių sudėtinių. 
Pridedant dar dvi gyduoli prie iškošto 
terpetino — kamparas ir mentolas. 
Tos tris sudėtos ant minerališkų pa
matų, duoda geriausias pasekmes gy
dantis nuo šalčio ir kitokių susimeti- 
mų.

Kuomet Turpo patepi šnerves, grei
tai pajunti palengvinimą ir tikrai jau
ti palengvinimą čystijantis oro per
bėgu, o mažinimą išpūtimą ir susime- 
timus. šiame atsitikime Turpo sulai
kys šaltį nuo vystymosi.

Turint didelį šaltį, trink Turpo gerk 
lę ir krutinę. Jis persigeria kiaurai 
odą nešdamas vaistą prie uždegtos 
ar susimetusios sėklos ir šaltį praša
lina per^iaktį. Turpo visiškai prie
šingas erzinimui — jis sumažina karš

tį ir kraujo susimetimą nei odos pūs
lėmis nesutraukia. Jis daug geresnis 
šiam mieriui nei priekaita ar plaste- 
ris, taipgi palaikys antiseptišką veik
mę ir palengvins stovį. Turpo nesu
trauks pūslių nei nesuteps drapanų — 
visiškai be nuodų — galima mažą 
miejelę nuryt, prašalinimui gerklės 
skaudėjimo. Turįs vertę nuo kataro ir 
antiseptišką balsamą nuo įsipiovimo 
ir žaizdų.

Motinos su mažais kūdikiais kurios 
yra kartą vartojusios Turpo, patyrė, 
kad galima sulaikyt kūdikių šaltį tuo- 
jaus ir apsaugot mažučius svarbių nuo 
šalčio paeinančių ligų, kurios išsivys
to iš visai midi/ šalčio. Turpo yra tik 
rai teisingjurtiamų gyduolė. Gydyto
jai įgyvemlina jį ir pataria. Klaus
kit savo gydytojo apie jį. Parduoda 
visose vaistinėse <30 c ir 60c puodelis. 
Kuomet perki, turi tėmyt, kad butų 
tikras Turpo, o nepamėgdžiotojas. 
Turpo yra baltuose opalinuoso puode
liuose, pamarančių ir juodu lebeliu. 
Mes linksmai sugrąžinsime pinigus jei 
neužsiganėdinsite.

Nuo Šalčio ir Susimetimo

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuves žemes 

nes kainos, nei kad 5 me
tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
dienų.

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
zalietų ir visokių sidabrinių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina žemesnė kaip kitur.
PETER A. MILLER,

2128 W. 22 St., Chicago, III.
Mes užlaikome Edisono ir kitus vėliausio išdirbinio pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Lapkričio 20 d. vietos SLA. 
kuopa surengė prakalbas tik
slu pavaryti agitaciją už Susi
vienijimą. Kalbėjo dabartinis 
Tėvynės redaktorius, p. E. S. 
Vitaitis. Žmonių buvo ne
daug, apie 35-40 asmenų.

Pirmu atveju kalbėtojas aiš
kino apie naudą tokios orga
nizacijos, kaip kad SLA. To
dėl jisai ragino visus priklau
syti Susivienijimui. Girdi su
sivieniję “į vieną kūną” galė
sime labai daug nuveikti, čia 
jisai nurodė j Rusiją. Girdi. 
Rusijos liaudis, susi vieni jus “į 
vieną kūną”, viso pasaulio im
perialistus nugali.

Antru atveju p. Vitaitis kal
bėjo apie Lietuvos praeitį ir 
dabartinę padėtį (Lietuvoj. Ra
gino, kad visi kiek ir kuo iš
galėdami remtų Lietuvos val
stybę. Kalbant apie Lietuvos 
valdžią kalbėtojui buvo paduo
ta keli klausimai. Pa v., duota 
šitoks klausimas: Katra val
stybė yra geriausias kaimynas 
It- draugas Lietuvai? Kalbė
tojas pripažino, kad toks kai
mynas yra Rusijos sovietų val
džia. Kalbėtojas be to pareiš
kė. kad Lietuvos likimas pri
klauso nuo pačios Lietuvos 
liaudies, ir Rusijos. Esą, Ru
sijos pagalba — Lietuvai iš
ganymas. Taipjau gerai atsakė 
ir į kitus jam paduotuosius 
klausinius.

Kiek man teko girdėti tau
tininkų kalbėtojus, tai p. Vi
taitis žymiai skiriasi nuo to
kių Norkų, šalčių ir kitų. Jis 
ytin mandagus ir kultūringas 
žmogus.

Vietos lenkų klerikalai (to
kie pat kaip kad mūsiškiai 
“krikščionys demokratai”) vi
sas savo aveles kviečia dieną 
ir naktį melstis už Žulikovskio 
-Padcrevskio-PilsiKlsk io* kliką 
— by tik jie išlaikytų pasi
grobtus svetimus kraštus. Mat, 
koks susitarimas: vieni ten plė
šikauja, o kiti čionai meldžia
si už tuos banditus. Bet ir 
anų banditų ir jų užtarėjų 
tikslai vargu bau įsikūnys. 
Anie dar gaus į kailį, o čio
nykščiai jų užtarėjai susisar
matiję patys nutils.

— Kvietkų Vargšas.

iki 8 vai, vakare.

Utarninke 9 vai. ry

to iki 4 vai. vakare.
\

Utarnininko vaka

rais 6 iki 8 vai. vakare.

’ Kitomis dienomis 9

vai. ryto iki 4 vai. vak.
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AMERICAN
nfe Reliable

DentistJ
Geriausias Darbas

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

Yards 844

tžr KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

Tas doleris arba du, kuriuos lengvai PRALEIDI kas savai
tę, bus užmokesčiu į musų KALĖDINĮ KLlUBĄ. Įstok o turėsi 
nuo $50 iki $100 iki kitų Kalėdų — panašiai, kad atrastum pa
mestus.

Tamista gali pradėti by su kokia suma nuo VIENO CENTO 
ir augščiau.

PADAUGINANTIS KLIUDO PLENAS
Sekanti “lentelė” paaiškina, kiek pašidėdamas, kiek susi- 

taupinsi.
Pasidėk 1, 2, 5 arba 10 centų pirmą savaitę. PADAUGINK 

savo taupymą 1, 2, 5 arba 10c kas savaitę. 50 savaičių begyj;
1c Kliubas išmokės $12.75 5c Kliubas išmokės $63.75
2c Kliubas išmokės $25.50 10c Kliubas išmokės $127.50

LYGI SUMA KLIUBO PLENO
Pasidėk TOKIĄ PAT SUMĄ kas savaitę.

25c Kliubas išmokės $12.50 
f>Oc Kliubas išmokas $25.00 
$1.00 Kliubas išmokės $50.00

50 savaičių bėgyj:
$2.00 Kliubas išmokės $100.00
$5.00 K.liul>as išmokės $250.00

$10.00 Kliubas išmokės $500.00
$20.00 Kliubas išmokės $1,000.00.

Jei norite savo KŪDIKIUS išmokinti savo užsitikėjimo, pri
rašyk prie kliubo; tuomi taps TAUPINTOJAIS — ne IŠLEIDĖ
JAIS.

Šisai pienas suteikia METODĄ systematišką bankon dėji
mą — geriausias būdas, vaikinas ar mergina, vyras ar moteris 
gali išmokti.’

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.
3113 S. Halsted St., Chicago, III. 

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

Ofe WEST Si I )l JavFngs I3an k] 
97ie BankofSafety and Friendly Šėmai' 

Rooscvelt Road at rialstcd’StrecP Chicago

■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
■ Gydo visokias ligas moterų, vai- j 
w kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake.

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų ar
monikų ir balalaikų.

r'” ....... .............. 1
Tel.: Yards 6666

Drover 8448
DR. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 
Aktišeraa

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

b . ....................... i, ■ — i i *

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

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

Tel.: Drover 7309.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, -t- Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. •’

Socialdemokratas labai nuosekliai g'ina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Kaip 
Atgaivint sunykusius 

išeikvotus nervus.

Lietuviu ex-kareiviu 
registracija.

WATERBURY, CONN.

Pramogų vakaras.

už-

Lapkričio 28 d. vietos LSS. 
34-toji kuopa surengė šaunių 
pramogų — koncertą. Progra
mas buvo ytin ilgas ir turi
ningas. Be vietos dainininkų 
šiame koncerte dalyvavo p-lė 
Izabele Avietinaite, iš Worces- 
ter, Mass., ir “Varpo” vyrų 
choras, iš Ncw Britain, Coun.

Tenka pažymėti, kad šio. va
karo žvaigždė buvo p-lė Iz. 
Avietinaite. Turi stiprų, bet 
labai malonų balsą. Boto, jos 
balsą lydi atatinkami judėji
mai bei veido išreiška. Savo 
dainomis ji visą publiką už
kariavo. Kiekvieną kartą ji 
iššaukta atgal ant pagrindų — 
ilgais ir triukšmingais delnų 
plojimais. Gi kada ji pasku
tinį kartą dainavo, tai tiems 
plojimams ir galo • nebuvo. 
Publika ją šaukė atgal tol, 
kol musų dainininkė ir dainų 
pristygo. P-lė Avietinaite — 
tai tikroji musų prima dona.

Gražiai dainavo ir “Varpo” 
choras, nors kai kurie balsai, 
ypač tenorai, truputį silpno
ki. Bet tai mažmožis. Cho
rui vadovauja p. P; Bružaus- 
kas.

Iš vietos dainininkų taipgi 
daugiau reikalauti negalima. 
Savo užduotis jie atliko ytin 
šauniai.

Publika skirstėsi labai pa
tenkinta. — Vietinis.

“MUNŠAINO”
NEGERKITE

Jūsų nervų spėka remiasi ant 
tektinai gero, turtingo, raudono kraujo 
panašios rūšies, kaip organiška gele
žis — Nuxated Iron — pagelbės ati
taisyti. Nuxated Iron panaši gele
žiai jūsų kraujuje ir panaši geležis 
špinakuose, lęšiukuose ir obuoliuose, 
kuomet metališka geležis kaip tik to
kia, kokių išimi iš acido rūgšties. 
Nuxated Iron nekenkia dantims nei ne 
sugadina vidurių; yra visiškai skir
tinga, nuo paprastos metališkos gele
žies. Ji greitai pagelbsti, padaro tirš
tą raudoną kraują, atgaivina sunyku
sius nervus, prašalina ir suteikia nau
ją stiprumą ir energiją. Virš 4,000,- 
0000 žmonių naudoja kasmet jį- Par
siduoda visose vaistinėse. Apsisautfo- 
kit substitutų. Tikrieji turi įspausta 
raidės N. I. ant kiekvienos pilės. Vi- 
siuomet stengkis gauti tikrą

NUXATED IRONFor-Rud blood sti'onfctb t.aciurance

Lietuvos Atstovybes 
Amerikoje pranešimas.

«______ j_______

Perimant nuo kun. Jono Ži- 
ncbesuradonie 

rankraščio 
IR ROJUS 
Tas rauk-

Serganti vy
rai ir moterįs,i—— ------—------------- ;
kodėl kenčia- ;
te? Kam tai 

Visus Amerikos lietuvius ex-karei- ejkvot laiką ir 
pinigus be jo- , 

.kios naudos?
Neatsižvel- ; į

; kuomi ’ ' 7
sergat, tai ga- f" Ik 
Ii būt negavi- ‘ 
me atsakančių ■. ■
gyduolių. Jei . a
matai, kad tau 
nepagelbstl, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiŠkas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

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

Dearborn St., 2 flioras, I)elawarc
Bldg., Roomai 200-201.

Chicago, III.

vius, karės laiku tarnavusius Suv. 
Valstijų kariuomenėj, kviečiame re
gistruotis. Kiekvienas ex4tareivis 
prašomas prisiųsti savo vardą-pavar- 
dę ir tarnavimo laiką ir vietą. Taipgi 
prašome pranėšti vardus ir pavardes 
tų lietuvių kareivių, kurie žuvo karėj, 
arba mirė po kares, apie kuriuos tik 
kas žino, kad tuo budu greitu laiku 
sužinojus, kiek musų lietuvių tarna
vome karės laiku. Daug lietuvių nu
ėjo rusų ir lenkų pavardėmis, tat da
bar laikas visus sužinoti. Mes sura
šę visų vardus atspausdinsime kny
goj, kuri pasiliks lietuvių istorijoj.

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

Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society, 

Headųuarters 3402 So. Halsted 
* Chicago, III.

BLANKA REGISTRACIJAI.
Pavardė ..................................

Rcz. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų*
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
1D8D1 S. Michigaa Ar., Roaelaad 

Valandos t 9 iki 9 vakar*

liaus knygynų, 
Laur. Ivinskio 
“SUDNA DIENA 
PRAGAIŠINTAS”, 
raštis buvo eilėmis parašytas 
ant melsvos popieros, buvo ki
tados apdarytas, bet apdarai 
nudraskyti. Puslapių apie 400. 
Šiuomi prašomi visi, kas tik 
tų rankraštį yra matęs pas kų 
nors, duoti žinių Lietuvos At
stovybei Amerikoj viešam 
Amerikos Lietuvių Knygynui, 
nes tas rankraštis yra šio kny
gyno nuosavybe.

VIEŠAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ KNYGYNAS.

UŽVElZDfiTOJAS-p. PŪKAS. ] 
________________________________ i Kokį laipsnį turėjai ? ........  
SKAITYKIT IR PLATINKIT j Ar dalyvausi .suvažiavime

A TT T T Tė M n L. . . .

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

St.,

Vardas .
Adresas

Kur tarnavai?

r uuiyvuusi ,

Washingtone?

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

Atdara kiekvienų dienų iki 9 vai. 
vakaro. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

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

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

pietų Nedėliomis.
•B

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 ilū 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St, Chicago/



M UTHUANIAN O Al L Y NKW»

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST,
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506 
Canal 576

x Subscription Katėsi
>8.00 per year in Canada.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedšldienius. Leidžia Naujienų Ban- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago ja — paltui

Metams ---------------——• >8.00
Pusei metų ------- -------  4-50
Trims mėnesiams 2425 
Dviem mėnesiams . ..... — 1.75
Vienam mėnesiui   l«00

Chkagoje — per nežiotojus:
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
Vienam mėnesiui ............. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams>8.00
Pusei metų ______  4.50
Trims mėnesiams ----------  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Monoy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nusileidimas 
lenkams?

Išrodo, kad Lietuvos val
džia vis dėlto priėmė Tau
tų Lygos nusprendi, kad Vil
niuje butų padarytas plebis
citas. Ji, tiesa, protestavo 
prieš tą nuosprendį, bet pro
testavo labai nedrąsiai.

Be to, po to protesto įvy
ko mūšių paliauba su Želi- 
gowskiu. Tatai-gi reiškia, 
kad Lietuvos valdžia mėgina 
išrišti Vilniaus klausimą tai
kos keliu. Ir tai daroma, 

• veikiausia pagal patarimą 
tos pačios Tautų Lygos, ku
ri paskyrė plebiscitą Vilniui.

Dabar, pagalios, Lietuvos 
Atstovybė praneša, kad Vil
niuje ir jo apskrityje reikią 
varyti agitaciją, idant tos te
ritorijos gyventojuose su
stiprinus prielankią Lietu
vai dvasią. Taigi matyt, 
kad pati Lietuvos valdžia 
rengiasi prie plebiscito Vil
niuje.

Tai yra didelis nusileidi
mas lenkams. Amerikos lie
tuviams šunku yra surasti' 
pateisinimą tokiam nusilei
dimui. Išrodo, kad lietuvių 
liaudyje yra daugiaus pasi
ryžimo kovoti su lenkų im
perialistais, negu valdžios 
viršūnėse.

Progresas atgal.
Musų “‘kairiaspamiai” to

lyn breda vis į didesnes ne
sąmones. Viename paskuti
niųjų jų organo numerių, tū
las jų literatas iš Pitts- 
burgh’o rašo dviejų špaltų 
straipsnį, prirodinėdamas, 
kaip tai esą gerai, kąd Ame
rikos “darbininkai netiki į 
balsavimus”.

Pirma tokias nesąmones 
skelbdavo anarchistai, o da
bar jas ėmė skelbti “naujau
sios mados revoliucionie
riai”, komunistai.

Jie nenori balsavimų—bet 
kokiu budu jie tuomet ketina 
skirti valdžią? Balsavimų 
yra skiriama tokia valdžia, 
kurią renka žmonės. Atmest

MA.ll'JIKIMOH <i»
M
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balsavimą reiškia atmest
renkamą valdžią — arba at
mest visokią valdžią. Pir-

mam atsitkime bus despo-
tizmas, o antram—anarchi
ja.

“DRAUGAS” PASIBUČIAVO
SU KOMUNISTAIS.

Paskutiniu laiku musų kle
rikalai vis dažniau pasirodo 
vienoje eilėje su komunistais.

Pastarieji kuo tik įmanyda- 
I mi stengiasi pakenkti Lietuvos 
gynimo darbui ir šmeižia vi
sus tuos žmones, kurie remia 
Lietuvos kovą su lenkų impe
rialistais. Klerikalai tą darbą 
irgi trukdo, tiktai ne taip 
kvailai, kaip komunistai. Jie 
nesako, kad nereikia padėti 
Lietuvos žmonėms kovoti su 
lenkais, bet jie šmeižia Lietu
vos Misiją Amerikoje, kuri ra
gina amerikiečius dėti aukas 
Lietuvos gynimui; jie, be to, 
atsisako dirbti išvien su kito- 

lietuvių srovėmis aukų 
reikalauja, kad ait- 
siunčiamos per jų

partyvišką Tautos Fondą..
9 

klerikalai stengiasi

mis 
rinkime ir 
kos butų

Kai-kur 
suardyt ir bendras lietuvių de
monstracijas prieš lenkus. Taip 
buvo, pa v. Rockford’e, 111. Tos 
vietos lietuvių 
Slavėnas, ne

klebonas, kun. 
tiktai atsisakė 
demonstraciją, 
atkalbinti nuo

A. Kakowski ir ka- 
Pbilips liudija, jog 

laiku Lenkų karei- 
valia buvo skaityti

■ bet ir mėgino 
jos parapijonus (bet jie nepa
klausė jo). Ir tuo pačiu lai
ku “darbavosi”, stengdamiesi 
pakenkti tai demonstracijai, ir 
Bockford’o komunistai. Kun. 
Slavėnas dabar turėtų paduot 
komunistams aplikaciją, kad 
jie įrašytų jį į savo “partiją”.

Bet štai dar vienas pa vyz
dys solidarumo tarp klerikalų 
ir komunistų. “Laisvė”, norė
dama diskredituot lietuvius 
socialistus, kurie stoja už Lie
tuvos gynimąsi nuo lenkų im
perialistų. nuolatos šūkauja, 
kad tie lietuvių socialistai esą 
tokios pat rųšies žmonės, kaip 
ir lenkų Pilsudskis. O ve ką 
rašo “Draugas”:

“Akyviausia tat, kad kar
dinolas 
pitonas 
vienu 
viums
vien socijalistiškus arba so- 
cijalizman pakrypusius laik
raščius. Šituo pranešimu 
mes labai tikime žinodami, 
kad augščiausios Lenkų ka
riuomenės vadas p. Pilsud
skis yra socialistas”.
Faktas-gi yra toks, kad p. 

Pilsudskis nėra socialistas. Jis 
buvo kada-nors, gana senai, so
cialistas, bet šiandie niekas 
nobeskaito jo socialistu.

Bet toliau^ “Draugas” ‘ nu
pasakoja dar įdomesnių daly
kų. Sako:

“Lenkų kardinolas ir Ame
rikos kapitonas spėja, kad 
iš socijalizmo įsigalėjimo ka
reivių mintyse pasidarg ir 
dvasios nupuolimas armijo
je taip smarkus, kad bolše
vikai atsidūrė vos už kele
to* mailių nuo Varšuvos. So- 
cijalizmu persėmusi Lenkų 
kariuomenes valdžia neno
rėjo įsileisti kapelionų iki 
tol, kol karas su bolševi
kais netapo beveik visai pra
loštas pereitą vasarą.

“Bolševikams
Lenkų 
Varšuvą 
pelionai 
nę, tapo

atsivijus 
armijos sklypus į 
tapo paskirti ir ka- 
į Lenkų kariuome- 
priimti ir katalikiš

kieji laikraščiai. Tada 
kija atsigriebė”.

Po to “Draugas” vėl

Len-

pasa-

Len-“Socijalizmo Jvasia
* kų kariuomenėje liko, nors 

ir kapelionai tapo paskirti 
į ją. Kardinolas nusiskun
džia, kad karininkai naikino 
kapelionų įtekmę. Tą kardi-

iną* į Ameriką Tamo Mooney reikalu.
[Iš Federuotoslos Presos]

San Francisco< — “Kada bus 
paliuosuoti Tarnas Mooney ir 
Bilfings?” Tai klausimas/ ku
rį dabar
pažangus šio 
kas.

Kada? Tur

nolo
perduoda Suvienytųjų Val
stijų kapitonas. Iš to mes 
suprantame, kad Lenkų ka
riuomenės dvasia yra soci- 
jalistiška kaip buvus”.
Taigi matote: klerikalų or

ganas prirodinėja, kad tie len- 
Į kų legionai, kurie terioja Lie
tuvą, esą persiėmę “socijaliz-1 mokslininkai, 
mo dvasia”. Ir baigdamas sa- sa, RihI tie 
vo straipsnį, jisai tvirtina, kad pradėjo apskrities prokuroras 
tokia pat patriotizmo dvasia Brady butų nesėkmingi. Ne
esą persiėmę ir “Cližcagos so- senai buvo gauta žinių, kad su- 
cijalistai lietuviai”. Reiškia, sirado dar vienas liudinlpkas, 
jisai lietuvius socialistus, re- kuriam vienas kaltintojų liu- 
miančius Lietuvą kovoje su dininkas, “teisingasai pirklys” 
lenkais, stato ant vienos len- Oxman pats prisipažinęs, kad 
tos su Pilsudskiu ir kitais Lie- visa tai, ką jis liudijęs, buvo 

Lygiai taip melas. Tas liudininkas buk

Socialistų įtekmės 
stiprėjimas!

kartoja kiekvienas
miesto darbinin-

but, negreit. Su- 
niatyt, daro vi- 
tardymai, kurių

Praeitosios rinkimų kampa
nijos daviniai dar ir dabar 
nežinomi. Todėl, kiek gavo 
balsų Socialistų Partijos kan
didatas 
genius 
labai 
labiau,

į prezidentus, d. Eu- 
V. Debsas, tuo tarpu 
sunku pasakyti. Tuo 

kad šiais rinkimais 
kapitalistinių partijų 

pavogė dar 'daugiau so- 
Socialistų Par-

tu vos teriotojais. Lygiai taip I melas.
kalba ir komunistų “Laisve”, esąs tūlas Tonibo. Brady pa- 

Komūnista?> lygiai kaip ir|šaukęg jį liudytų įr... Tonibo 
klerikalai, nenori matyt jokio 
skirtumo tarpe tų žmonių, ku
rie gina savo šalį nuo užpuo- 

[ likų, ir tų žmonių, kurie už
puola ir plėšia svetimą šalį. O 
kad geriaus galėjus apdumti 
akis savo skaitytojams, tai jie 
vieniems ir antriems duoda 
tokį pat vardą — “socialistų”.

Bet tas akių monijimo dar
bas jiems nelaibai tesiseka. Ir 
“Draugas” nepasijuto, kaip įsi
šoko, bemėgindamas diskredi
tuot 
mas 
ji m u 
ki”),

socialistus. Pasiremda- 
lenkų kardinolo pasako- 
(kuriuo jisai “labai ti- 

jisai nurodo, kad socialis
tų laikraščiai buvo taip nupuldę
lenkų kariuomenės dvasią, jo- 
gei ji visai susmuko ir ėmė 
bėgti nuo bolševikų. Bet ka
da į lenkų kariuomenę tapo 
įleisti katalikiškieji laikraščiai 
ir kapelionai, tai kariuomenė 
atsigriebė!

Tą atsigriebusi lenkų ka
riuomenė ne tiktai atmušė bol
ševikus, o ir įsilaužė į Lietu
vą.

Iš to lenkų kardinolo pasa
kojimo yra aišku, kad ne so
cializmo dvasia padarė lenkų 
kariuomenę Lietuvos budeliu, 
o ta dvasia, kurią atnešė į 
kariuomenę katalikiški laikraš
čiai ir kapelionai. Šitokią iš
vadą iš “Draugo” paduotų fak
tų turi padaryt kiekvienas 
žmogus, kuris turi bent trupu
tį logikos.

O kad lenkų kariuomenėje 
šiandie ištiesų viešpatauja kle- 
rikališka, o ne socialistiška, 
dvasia, tai galima prirodyt ir 
kitais faktais. Vakar tilpo 
“Naujienose” vieno Lietuvos 
kareivio laiškas. Tas kareivis

ir štai ką jisai apie tai pasa
koja:

> “Aš buvau
laisvę, tai jie
šė visai, atėmė nuo* manęs 
drapanas it davė kažkokių

patekęs j ne
manė apiple-

davė. Sako, ‘kam jus ka
riaujate su mumis, vienas ti
kėjimas, viena bažnyčia? ”
Tai ve kokia dvasia yra 

persiėmę Želigowskio legionai. 
Todėl “Draugas” bereikalo mė
gina apgaudinėt žmones, Icnk- 
tyniuodamas su Brooklyno 
“Laisve”.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Suižinusaft

su mili- 
gale, jis 
streiką.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Išlaikė iki pabaigos.

[Iš Federuotosios Presos] 
Washington.

karo priešininkas Benjamin J. 
Salmon jau paliuosuotas. Bu- 
< imas nelaisvėj jis griežtai at
sisakinėjo atlikti by vieną 
darbą, turinti bendra 
tarine mašina. Galų 
buvo paskelbęs bado 

[Streiką jisai tęsė iki
nes dienos — kol buvo paliuo
suotas. Kada duot# įsakyjnas 
paliuosuoti Salnioną, tai trys 
kareiviai palydėjo jį į stotį ir 
įsodino traukinin, vykslantin į 
Salmono gimtąjį miestą Den- 
'verį. Kareiviams pasišalinus 
Salmon tečiaus iššoko iš trau
kinio ir pasiliko Washingtonc.

Kartu su Salmonu paliuo- 
suota ir 32 kiti tokie jau nu
sižengėliai.

nių nieko nebežinojęs.

Samdytojų kova prieš 
darbininku^

[Iš Federuotosios Presos]
Oakland, Cal. — Kaliforni

jos medvilnės kompanijos su
mažino savo darbininkams al
gas — 10 nuoš.

Winchendon, N. Y. — Trys 
vietos kompanijos nutarė įves
ti dešimt valandų darbo die
ną h— vietoj devynių.

Providence, R. I. — Nedar
bas čia didelis. Daugiau kaip 
50 nuoš. darbininkų vaikšto 
be darbo. Samdytojai susita
rė visa tuo pasinaudoti. Liku
siems (dirbtuvėse) darbinin
kams mažinama algos. Maži
nama be jokio atsižvelgimo.

Fall River. — Trys firmos 
nutarė uždaryti savo fabrikus. 
Daugiau kaip penki tukstan-

San Francisco. — Samdyto
jai veja iš dirbtuvių visus “ne
nuolankiuosius” darbininkus. 
Manomą, kad tai rengimąsi 
prie darbininkų unijų triuš
kini mo.

ANGLIJA.
Koviį dėl Internacionalo.

[Iš Federuotosios Presos]
Amsterdam. (Paštu). — čia 

gauta žinių apie antrojo Inter
nacionalo pildomosios tarybos 
posėdį, kuris šiomis dienomis 
laikyta Londone. Pildomoji 
taryba paruošusi speciali nį ma
nifestą, po kuriuo pasirašo 
Arthur Henderson, Ramsay 
MacDonald, Emile Vandervelde, 
Camille Huysmans, Otto Wels, 
P. Troelstra ir Arthur Eng- 

iipriai smerkiama tre- 
Intcrnaoionalas, kurisčiasai 

nieko daugiau neveikiąs, kaip 
nešąsv demoralizacijos į orga
nizuotuosius darbininkus. Pa
reiškiama, kad tik antrasai In
ternacionalas turi teisės va
dintis revoliucųiio proletariato 
atstovu, nes pastaroji už so
cializmą kova< įvyks ne Rusi
joj, bet tose šalyse, kur kapi
talistinė tvarka yra pasiekusi 
augšČiausio išsiplėtojimo laip
snį.

AIRIJA.
Vergėjų darbai.

[IŠ Federuotosios Presos]
Mihvaukec. — Dr. ()wen R. 

Lovejoy, žynius airių darbuo
tojas, čia pareiškė, kad Ang
lijos šeimyninkavimas Airijoj 
tai šaliai suteikė tokios “nau
dos”: iš aštuonių milionų gy
ventojų Airija nūdien turi tik 
keturis milionus. •

Didžiuma' Airijos gyvento
jų, r pi kęsdami skurdo ir 
svetimųjų valdonų šeimynin- 
kavimo, iškeliavo kitur laimės 
pasi j ieškotų — daugiausia į 
Jungtines Valstijas.

Sdmdytojų kova prieš 
darbininkus.

Lynn, Mass. — Čeverykų 
fabrikininkai savo darbininkų

mą, kad ji sutiktų priimti jų 
pasiūlymą,, kuriuo atimama 
darbininkams taip vadinami 
bonus’ai, kurių suma siekda
vo nuo 12 iki 20 nuoš. visos 
darbininko algos. Samdytojai 
naudojasi nedarbu ir yra grie
žtai nusistatę savo užmanymą 
pravesti.

.-f-,.

bernai 
cialistų balsų, 
tijos nacionalio ofliso spren
dimu, į oficiabnius skaitmenis 
iki šiol yra įtraukta nemažiau 
kaip vienas milionas balsų. Bal
sų skaitymas tečiaus dar ne
užbaigtas. Tai viena. Antra, 
iš įvairių vietų gautomis žinio
mis, nacionalinis ofisas spren
džia, kad šiais rinkimais re- 
publikonai ir demokratai pavo
gė apie vieną milioną balsų, 
kurie buvo paduoti už Socia
listų Partijos kandidatą. Taigi 
tais skaitmenimis, kurie bus 
paskelbti šalies sostinėj Wa- 
sbingtone visai atsidėti nebus 
galima. Jie bus tikri tik tiek, 
kiek abiejų kapitalistinių par
tijų samdiniai paliko tų balsų 
— nepavogę.

vVis dėlto, iš kaikurių vietų 
[gautieji rinkimų daviniai ro
do, kad per pastaruosius kc- 
turius metus ' Socialistų Parti
jos įtekmė miniose labai su
stiprėjo.'

Paduosime čia keliatą Skait
menų. štai jie:

Nevv Yorke socialistai gavę 
nemažiau kaip du šimtu pen
kiasdešimts tūkstančių balsų. 
Iki šiol tečiaus suskaityta tik 
apie pusantro šimto tūkstan
čių. Kiek dar jų prisidės — 
nežinia. Vietos socialistai 
ri daug priparodymų, kur 
cialistų halsai naikinta be 
kio atsižvelgimo. Tik ačiū 
toms suktybėms socialistai ne
galėjo pasiųsti kongresan dar 
du savo atstovu kongresan —■ 
dd. Morris Hilląuitą ir Charles 
Erviną.

Oficialiais 
Wisconsino 
tai 
me 
stų 
sas

tu-
SO-
jo-

skaitmenlimis, 
valstijoj socialis- 

gąyę 80,693 balsus. Pačia- 
Mihvaukee mieste Sociali- 
Partijos kandidatas Dcb- 

gavo netoli dvidešimts tūk
stančių balsų daugiau nei kad 
demokratų partijos kandidatas 
Cox. 1916 metais Wisconsino 
valstijoj socialistai llnivo gavę 
tik 27,802 bals.

Massachusetts valstijoj bal
sų skaitymas dar neužbaigta. 
Bet iki šiol jau suskaityta 30,- 
258 balsai, paduoti už Debsą. 
Manoma, kad čia socialistų 
balsų skaičius bus nemažesnis 
kaip 35,000. 1916 metais 
valstijoj socialistai gavo 
11,058, bals.

Indianapolise, Indianos
slijoj, socialistų balsų skaičius 
dvigubai padidėjo. Spėjama, 
kad visoj valstijoj šiais rinki
mais Socialistų Partija bus 
gavusi nemažiau kaip 25,000 
ar 30,000 balsų.

Philadelphijoj

šioj
tik

val-

[Uš tiratttitaa ilama akprfnfo 
nuomoms itedakcjfa n—4—tn.)

Kol kas, Illinois valstijoj už 
Socialistų Partiją paduotasai 
balsų skaičius yra 51,739. Skai
tymas tečiaus dar neužbaigta. 
Spėjama, kad šioj valstijoj so
cialistai bus gavę 65,000 bal
sų. [Paskutinėmis ždnioinis, 
Socialistų Partijos kandidatas, 
d. Eugenius Debsas, 
valstijoj gavo 74,752 
Red.].

Minnesotos valstijoj
stų Partija gavo 56,106 bals.

Taigi, visa rodo, kad begiu 
pastarųjų keturių metų socia
listų įtekmė labai sustiprėjo. 
Ateity ji dar labiau stiprės. 
Prie to veda pats gyvenimas 
— pati kapitalistinė tvarka.

Illinois 
balsų.

Sociali

Skaitytoju Balsai
fe-—...... ...

000) dolerių. Be to mes tu
rime kiekvienoje kolonijoj po 
kelioliką turtingų lietuvių, ku
riems $1*000, o kitiems ir $10,- 
000, bepadarytų jokios skylės 
jų ekonomijoj, kurie galėtų 
nupirkti Bonų už keletą mili
jonų. Kapitalo yra, tiktai rei
kia jį pažadinti prie tikrojo 
veikimo.

Darykime visi vieną Lietu
vos vajų iki neliks nei 
vieno priešo palioko Lietuvo
je. Musų • pagelba yra tiktai 
savyje, mumyse . pačiuose, ir 
kovodami už savo liuosybę iki 
galo, laimėsime kovą. Taip yra 
pasiryžusi . Lietuvos Liaudis, 
paremkime ją iki laimėjimo,, 
laikykime sau už garbę daly
vauti šioje kovoje, kur vergai- 
baudžiauninkai, nešę lenkų 
jungą per 500 metų, nutrenkė 
tą jungą ir pastojo laisvais.

P. Mikolainis, 
53 Hudson Avė., B’klyn, N. Y.

už Sdcialistų 
aštuoniolika

tūkstančių balsų.
lo nustebino šito 
miesto šulus. Ir ne be reika
lo: 1916 metais visame Phila- 
.dclphijos mieste socialistai su
rinko vos 3,233 balsus-

Springfielde, Mo. valstijoj 
musų partija gavo 615 balsus. 
Gi 1916 metais ten gauta tik

Delevuire socialistai gavo 
1,002 bals., o 1916 metais bu
vo gavę tik 480.

Dės Mohics’e už
Partijos kandidatą
978, o 1916 metais

Ballimorėj musų
gavo septynis tūkstančius 'bal
sų, o 1916 metais už ją paduo
ta vos 1,216 bals.

Mažame Pennsylvanijos mie
stelyj, Wcavers Old Sland, už 
Socialistų Partijos ^kandidatą

knekerių

Socialistą

tik 292.

likonų 38, gi už demokra
tų kandidatą tik 23.

Visoj Peimsylvanijos valsti
joj Socialistų Partija bus ga
vusi nemažiau kaip šimtą tūk
stančių balsų.

Visi gelbėti tėvynę!
Lietuvoje kas gyvas, visi vie

nodai gelbsti Tėvynę nuo am
žinų neprietelių lenkų, kurie 
vėl kėsinasi mus savo . bau
džiauninkais padaryti, idant 
męs ir toliaus vilktuiniųn jų 
jungą, mums uždėta 500 me
tų atgal. Lietuvos Liaudis pa
sakė gana vilkimo lenkų jun
go ir visi griebėsi už ginklų 
vytį priešą laukan.

Lietuvoje visos partijos dir
ba išvien tėvynes gynimo dar
bą, kovoja su lenkais.

Darykime ir mes, amerikie
čiai, taip. Atidėkime savo par- 
tijinius ginčus ant toliaus, ir 
imkimės tikro; vienodo tėvy
nės gynimo darbo, visi kai]) 
vienas, kaip broliai ir seserys 
Lietuvoje kad daro, kurie savo 
turtu, darbu ir gyvastimi gina 
Tėvynę. ,

Mes čionais būdami negali
me stoti į kovotojų eiles, bet 
musų būtina priedermė yra 
kovotojus visame paremti, X- 
sušelpti, kad jie turėtų gana 
visokių ginklų, lygiai tiek, ir 
daugiaus dar, kaip užpuolikas 
lenkas. Mes galime kovoti ly
giai su doleriais ir nesigailė
kime jų, nes šimtinė ir tūk
stantinė yra tik menkniekis 
palyginime su kova fronte, ap
kasuose, kančiose nuo sužeidi
mų, merdėjime, kančiose nuo 
lenkų ir laipsniška mirtimi 
pakliuvus į lenkų nelaisvę. Pri- 
sistatykime sau tą visa ir ap- 
spręskime ką veikia ir kenčia 
musų broleliai kovos laukuo
se, ir kaip mes gyvpname. Jei-

nera abejones, visi kovos lau- 
j<e kovotumėm su dįdžiausiu 
įnirtimu ir lauktume visokios 
pagelbos nuo amerikiečių sa
vo brolių.

Kada siaučia kova, tada visi 
turi kovoti iki priešas nugalė
tas. Kas kovos metu nekovo
ja tikrai, tas teikia priešui pa- 
gelbą, teikia saviškiams paver
timą. Taigi visi kovon su 
DOLERIAIS perkant Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus ir au
kojant kuodaugiausiai šau
liams, Geležiniam Vilkui, Par
tizanų Būriams, Lietuvos Rau-

nimd Komitetui.
Iki laimėjimo kovos, išviji

mo lenkų iš Lietuvos, Ameri
koje turi būti sustabdyta par
davinėjimai Šerų visokių ben
drovių ir sustabdyta visokių 
bendrovių vajai, o tų bendro
vių atstovai, organizatoriai tu
ri imtis vieno Lietuvos vajaus 
iki išvijimo lenkų iš Lietuvos.

Amerikoje yra, sakysim, 
700,000 lietuvių, kuriems au
kojant tiktai po $10.00 sudė
tų Septynis Milijonus ($7,000,-

Pastabėlės
Gal jie paaiškintų. — Uolu

sis LSS. sekretorius-vertėjas

siulis - Stasiulevičius - Stilsonas 
važiuodamas iš Philadelphijos 
Chicagon pasakė, kad jisai 
ten važiuojąs “kovoti su Chi- 
cagos socialburžujais” ir 
bankrutyti Naujienas.

Jis tečiaus subankrutino 
čią komunistų sąjungą ir
kontroliuojamąjį “politiškų 
prasikaltėlių” fondą. Tam fon
dui, sako, padaryta už dvide- 
šinit tūkstančių dolerių — 
skylė.

. Gal kuris nors “draugas ko
munistas” 
paaiškins: 
tiko?

su-

pa- 
jos

bus taip geras ir 
kaip visa tai atsi-

o

Sautbostone yra nemaža to
kių komunistų, kur jau pra
sisiekė į “lyderių” vietas. Jie 
yra uolus “veikėjai”. Bet taip
jau uoliai jie dirba ir amuni
cijos dirbtuvėse, iš kurių ga
benama įvairus karo pabūklai 
lenkams, kad jais bolševikus 
ir lietuvius šaudžius.

Butų įdomu patirti, ar ir 
tai sutinka su jų “principais?”

— J. P. R.

Kazimieras Gugis

Veda visaklas reikalus, kaip krimtnalilkuoM 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir pop terasi
Namą Ofisas i

U2I S. Raistai St,
Ant trečių lubų

Tel Drovsr 1310

Miesto Ofisą* 1 
027 N. Bearbom lt 

1111-13 Unity Btfg.
Tel. Central 441J

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO. į
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS.
809 West 35th St., Chicago, 111.

Kampas Halsted Si.
Telephone B<mlevard 611

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 Wėstern Avė.
Valandose nuo 6 iki 8 vakare

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

I

Telephone Drover 5052 |

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki' 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 S’o. Halsted St., Chicago, III.

Kl. Jurgelionis
‘ . ADVOKATAS

. Duoda teisių patarimus, veda bylas visuose teismuose 
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras, 

kąipAmerikos taip Lietuvos.
■* . ''

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street,

sssss;

Chicago, III
'.igrii-------- ii

4X

f.



Dr. A. R. Blunmntlial

NORTH SIDE

Mat, kai kuriems la

307 West 30th Str.

Telephonai

WEST SIDE

Chicago, III

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

Perkame
35 So. Dcarborn Str

A QUE5TI0N

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

UO YOU KNOW WHY
5URE

Jstea1
International cartoon contj

OTHER 
SIZES

PR0SS 
PvįtNT

tuvos Ūkininką 
sdina knygas.

NEGERKITE
‘MUNŠAINO’

<*HSC.k£- 
Siti

I KNOVV THEA
A6£NT( 

i'u». <įe.T p 1 
FRE& K

kurie iki
- padary-

Nereikia

WaukBgano 
Lietuviai—

Fine.

KNOVV? 1

1005 Marion Stleet, 
Waukegan, III

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Isląnd Avė.

t.—ItvE ME, 
t KNQW ~MOW

TO <ET 
SOMtlPtNC,

Foft. HO-TvmMC

Geresni ir labiau malonesni/ negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų. 
^Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- 

gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

P I.LEWISCIGARMFG.CO.Newark}IJ.
Largest Independent Cigar factory in The V/orld

'^e <ot to 
see T HAT 5HOW 
AT THE SOI4MER- 
CrsROEt- Sur trU. 
COST TWQ Bucus

sų broliai lietuviai, 
šiol unijon neįstoję - 
tų tatai nevilkinant 
statyti! save juokui. Pagalios, 
turime atsiminti, kad nedarbas 

Jeigu sker-

Jei gyveni 
me C. O. D.

.jog

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

i
oh,BN THE )
W(V< jok.. /

CHM XOV F»X | 
ME OP UJITH 
A PASS FO&

CHE XON«,KT

tET ME SeE 
MOU HOME IN 
A TA*' JO E

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
RaŠykt angliškai dėl informacijų.

Organizuojasi patys ir kitus 
ragina stoti unijon.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshficld av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo gimįnėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- «
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY, _

JUBILEJINIS ŠERNO 
BANKETAS.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lieluvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande. 

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

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nuesavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort-- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.

Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00. \

Užsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite 
šiuo adresu:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Skerdyklų darbininkai 
organizuojasi.

Tel. Rando! ph 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. 

Nedėliornifr ofisas uždarytas.

Rašytojui Juozui Adoniai* 
Čiui-šernui pagerbti jo 25-me- 
tines litą ratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse, šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietą, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 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, s

^T<IV SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra
— tulžias, kada pra- 

nyksta regėjimas.*1 Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at~

* kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

musų išganymas ne savitarpi
niuose vaiduose, bet stiprioj 
organizacijoj. Juo stipresnė 
bus rubsiuvių organizacijų, tuo 
lengviau ji atrems samdytojų 
pasimojimus.

Beje, nuo gruodžio 5 d. toj 
pačioj svetainėj kas nedėldie- 
iiį, kaip 2 vak po pietų, bus 
laikomi apšvietosrlavinimos su- 
s rinkimai. Svarstymui-disku- 
sijom temoj bus skelbiamos 
spaudoj. — šapos darbininkas.

vis
dyklų darbininkai nebus pa
kankamai stiprus, nebus susi
organizavę, tai samdytojai vie
ną gražią dieną gali užsimanyti

JOHN KUCHINSKAS I 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SAULE STREET 

CHICAGO, ILL.
'Telephone Central 3.684 

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 Izjgališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mąrt- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

naus > 
tams, 
senųjų 
naujų bet veiklių musų orga
nizacijos narių. Reikia todėl 
manyti, kad sekamais metais 
musų organizacijos reikalai 
bus vedami dar geriau nei kad 
iki šiol. Visa tai dabar be gu- 

svarbu, nes samdytojai da- 
ką gali, kad tik su triūsk i- 

inusų uniją. Matyt, kad 
kyriaus nariai tatai su- 

todcl telkia daiktan
Pracitasai susinu-

DR. YUsKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų; ,
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir 
skaisti, — Todėl ' ■.

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

Bendrojo Liet. Gynimo Komi
teto vietos skyriaūs domei.
Cbicagos Lietuvių Darbinin

kų Tarybos ir Cbicagos Lietu
vių Tarybos parinktieji West 
Sides skyriui nartai ^šiandie, 
gruodžio 8, kaip 8 vai. vakare 
malones susirinkti p. Melda- 
žio svetainėn — būtinai. Turė
sime pasitarti dėl labai svar
baus reikalo. Nepamirškite!

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laba ra to rifą: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3442 S. Halsted St. 
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Bėgiu kelių pastarųjų dienų 
skerdyklose jaučiama ytin di
delis subruzdimas. Darbininkai 
mat suskubo burtis į savo uni
ją. Netik kad savanoriai stoja 
į uniją, bet ir kitus ragina tai 
daryti. Pav., po sunkaus dienos 
darbo šimtai darbininkų apsto
ja visus skerdyklų vartus ir 
stropiai daboja, kad kiekvie
nas jų draugas liktų unijįstu, 
kad turėtų unijos ženklelį. Ku
rie tų ženklelių dar neturi, ra
gina juos tuoj stoti unijon. Di
džiuma tų, kur dar nepriklau
so unijai, mandagiai atsiprašo 
ir žąda stoti. Vis dėlto, randa
si ir tokių drąsuolių, teisin
giau pasakius tamsių darbinin
kų, kurie unijon stoti atsisako. 
Tai akli samdytojų vergai. Jie 
nė to neišmano, kad jeigu sker
dyklų darbininkai neturėtų 
unijos, tai samdytojai jais pa
čiais artų ir akėtų. Tarp tokių 
drąsuolių randasi nemaža neg
rų ir taipjau lietuvių. Savo 
grubijoniškumu jie tarytum 
stengiasi iššaukti savo draugų 
organizuotųjų darbininkų rūs
tumą. Bet tatai išeitų pačių 
drąsuolių nenaudai. Unija te- 
čiaus rūstumo įmonių stvertis 
nenori ir jų visuomet vengs. 
Vis dėlto, butų gera, kad mu-

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raides susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamįstai geriausią patar
navimą. ’

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland Avė., Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

TSmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

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

Rubsiuvių susirinkimas.
Pėtnyčios vakare, gruodžio 

3, Unijos Svetainėj 1564 Bo- 
bey g-vė, įvyko rubsiuvių uni
jos lietuvių skyriaus (269) su- 
sirhikimas. Išklausius leidy
bos bei įvairių komisijų rapor
tų skaityta laiškai. Tūlam lab
daringam reikalui -r- pol. ka
linių šelpimui — ^paskirta 10 
dol. Toliau rinkta nadjalsky- 

aldyba sekamiems mc- 
Valdybon išrinkta daug 
skyriaus viršininkų ir

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS > 
Lietuvi!

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

piet 6 iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligą.

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

Laisvės Bonus
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 

pasirengęs atpirkineti Amerikos Laisves 
Bonus pagal dienos kursų.

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

Kas turite laisvės bonų pardavimui, 
neškite į Naujienų ofisų, kur gausite už bo
nų gatavus pinigus.

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

ro 
mis 
musų 
pranta ir 
savo jėgas 
kimas darė labai malonų įspū
dį. Susirinkime jau neturėjo 
vietos frakcijų reikalai, kaip 
kad būdavo praeitą žiemą ir 
vasara. Nariai rimtai ir drau
gingai svarstė tik savo organi
zacijos reikalus. Ir gerai. Juk

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

BURNSIDE. |
Kicir^ul<™atgiif^čja L susikū

rė Burnsidčs Jaunuoihenės Pa
silinksminimo Kliubas. Tenka 
pažymėti, kad tas laisvosios 
jaunuomenės būrelis, kur su-1 
sispietė kliuban, iki šiol nema
žai nukentėjo, ir dabar dar 
kenčiu dėl tųlų blogos valios 
žmonių 
bai nepatinka, kad čia susikū
rė “nauja draugyste”, todėl jie 
ir prasimano visokių nebūtų 
dalykų. Vis dėlto, kliubui ta
tai nei# kiek nepakenkė. Iki1 
šiol jisai jau spėjo pritraukti 
daugiau narių nei kad jų turi 
tūlos senosios draugystės.

Kliubas ir labdarybės reika
lais rūpinasi. Pav., praeita
me metiniame susirinkime, 
gruodžio 1 d., duota įnešimas 
šelpti badaujančius musų bro
lius Lietuvoj. Įnešimas priim
ta ir ant vietos išrinkta komi
sija, kuri rinks aukas. ‘Komi- 
sijon išrinkta F. J. Rimkus, F. 
Baubkus ir F. Sabaliauskas.

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, l’res.

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

Pranešu savo draugams ir pa- 
žistamiems, kad persikėliau į nau- 

vietą. Todėl užkviečiu atsilan- 
kyti į mano/naują vietą ir apžiu- 

fpįi RA rėti tavorą.
Parūpinau vėliausios mados auk- 

ainių ir deimantinių žiędų; karolių 
gramafonų ir visokių auksinių ir 
sidabrinių papuošalų.

J. WENCKUS, 
3327 So. Halsted St.,

BALTIC STATES DEVELOPMENT
CORPORATION,

Chicago, III

į Tel. Boulevard 2160
s Dr AJ.KARAIJUS Į

Gydytojas ir Chirurgas j
JĮ VALANDOS: 9—12 ryto

S 2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,

Chicago, Jll.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Telephone Yards 5032 

Dr. M. Stnpnicki 
3107 S. Morgan St. Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

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 

I pigiai parduodama.
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi- 
— daleisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.
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*S į tas. Vąkar jis parašė kalėjimo kurie buvo jo kambaryj stal-

NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) 
w ---------

o ir numušti algas. Šitam sam
dytojai senai rengiasi. Todėl 
rengkimės ir mes — stiprinki
me savo organizaciją!

—Darbininkas.

Nori, kad jį nužudytų tuojaus.
Nusižengėlis Nicholas Viana 

sekančią pėtnyč.’ą bus pakar-

VALDŽIOS

OVERKOTAI
Pilnai vilnoniai valdžios overkotai, 

biskutį dėvėti, bet pirmos klesos sto
ty j. šie kotai yra iščystyti, atnau
jinti ir išprosyti.

Pirmos klesos kriau 
čius 
$75.00.
padaryti iš to pat ma- 
teriolo.
nuo 3(5 ir augščiau. Ma
žos mieros padaryti šil
čiausi kotai, kokius jū
sų vaikai ne yra dėvėję 
ir yra dalykas dėl mo- 

$8.75 vienas kyklos.
šie kotai gali būt perkvarbuoti
Nukvarbuojama juodai arba mėlynai 
už $2.75

Kurį mes padalysime pas didžiausius

viršininkui Lee laišką reikalau

nes jis baisiai kankinasi ir gy
venti ilginus nebenorįs. Jam 
buvo atsakyta, kad jo reikala
vimas nebus išpildytas. Tai 

priešinga

čiuj, ir ki tokiu klek vertesnių

nes jis baisiai
Atėmė iš saliunininko $150.

vinias nebus
dėlto, kad tai butų
teismo patvarkymams; reikią
laukti paskirto laiko.

Sugavo Connors’o žudeiką.

Hd&tcd.st., vakar buvo areš
tuotas ir apkaltintas už nušo
vimą praeitos sukatos naktį 
Artluir Connors. Pastarasis 
prieš mirsiant pavieto ligoninėj 
pasakė, kad jį peršovė jo bu
vęs draugas, Floyd McDo- 
nough.

Plėšikai užklupę Joseph San- 
tor sąliuną, 3156 South Mor
gan st. Atėmė $150 nuo saliu- 
n ninku, .$60 dolerių nuo jo 
kostumerių ir da išėję mėgi
no paimti automobilių, kuris 
stovėjo ant gatvės saliuno prie
šakyj, bet saliunininkui pradė
jus per langą šaudyti plėšikai

Reikalauja geresnio gatvekarių 
patarnavimo.

TT—R——■■■ ■' '■ j IIIL _ 
nešt E. Cole teisinasi, kad mo
kyklų direkcija negali teisin
giau pasielgti su tais kūdikiais, 
kurių tėvai atsisako duoti juos 
čiepyti, kai’p tiktai suspenduoti 
juos tuomi laiku, kada epide
mija siaučia.

Automobilius sutriuškino 
niuką ir jo dviratį.

ber-

ber- 
va- 

dviračiu

i

PRANEŠIMAI
Brighton Park.—Bendro Lietuvos Gy 

'nimo K-to susirinkimas įvyks ketver
ge, gruod. 9 <1., kaip 7:30 v. v., Liuo- 
sybės Svetainėje, kampas Kedzie av. 
ir 39-tas Placo. Visi Brighton Par
ko darbuotojai, būtent, kurie esate 
pasižadėję Chi. Darbininkų Tarybos 
konferencijoj, Lietuvos Laisvės Pasko 
los Stoties darbuotojai, draugijų val
dybos ir šiaip veikėjai, kurie norite pa 
sidarbuoti Lietuvos gynimo reikalu, 
meldžiami atsilankyti. — Brighton 
Parko L. G. K-tas.

Sereda, Gruodžio 8 d., 1920
REIKIA DARBININKŲ | NAMAI-ŽEME

VYRŲ
REIKIA pirmos klesos barzdasku

čio, nuolatinis darbas geram vyrui. 
$30.00 ir 50% virš $40.00.

916 W. 59th St. RENGKIS PAVASARIUI .

REIKIA janitoriaus pagelbininko, 
patyrusio arba nepatyrusio, vedusio ai .1 
nevedusio. Atsišaukit nuo 2 v. iki 3 
v. po piet. ne ankščiau nė vėliau. 

1436-38 E. 65th PI., beizmente.

Pirk lotą nrba mažą ūkę

Pavogė 4 revolverius ir $4,000.
Praeito nedėldienio vakarą 

plėšikai įsiveržė buvusio poli
cijos viršininko Hapman F. 
Sdmcttler namuose, 3153 Bos- 
worth avė. Pavogę keturis au
tomatiškus revolverius 
$4,000 vertės graznos bei 
kių brangenybių.

ir 
kito-

Vyrų mieros
Lake 

tris namus — 
Harry B.

i -.i
reikalautų’ _v ..x_v Isplese tris namus.

Praeitą naktį plėšikai 
Forest’e
M. D. Cummings,
Clo\v ir James Tohre. Plėšikai 
iieškoję degtinės, bet jos ne
radę išvogė drabužius ir graž- 
nas. ,

Rado peršautą moterį.

Pol;cija praeitą naktį rado 
Chicago kvarbuotojus tamistai, jei to P’ie Amelia Condiff durų, 25 
reikalausi už $2.75 pridedant prie pir- West Erie st., peršautą Verncl 
mosios kainos $8.75, .bet kvarbavimo 
lėšos turi būt kartu su užsakymu.

Taipgi
Armijos čeverykai, $2.90, $3.90 ir 4.90
Armijos nuo lietaus apsiautalai, $9.75 

ir augščiau. ’ .
Armijos marškiniai, $2.75 vienas ar

ba du
Armijos blanketai, $4.90 ir $5.90.
Armijos Auto Robes $4.90 vertės $12.- 

oo.

Olin, 28 metų amžiaus moterį; 
ii tuoj nugabenta į Passavant 
ligoninę. Kas ir už ką ją per
šovė — nesužinota.

už $5.00.

KINGSLEYARMYSHOECO.
U52 CotU»« Gr«»* 

4 North CIlntMt ttrMt 
34M South Stato Strtot 

0224 S. CoaiaorolaJ Avontio

Visos krautuvės atdaros vakarai? 
iki 8:00 vai.

Už miesto gyvenanti gali prisiųsti 
$1.00 kaipo deposito ant kiekvieno 
užsakymo. Likusius užmokėsi kuo
met pristatys tavorą . Siųskite ant 
Cottage Grove Avė. Krautuvės ant
rašo.

Juzefą Jurevičaitė-Katauskie- 
nė mirė gruodžio 6 d., 8 vai. ry
te. Juzefą paėjo iš Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Dirgalių sodos. Paliko 
nubudime 3 sūnūs ir 2 seseris.

Pamaldos atsibus gruod. 9 d., 
Apveizdos Dievo bažnyčioj.

Meldžiam savo pažįstamų ir gi 
minių dalyvauti laidotuvėse. La
vonas randasi 2119 Halsted St.

Pasilieka nubudime
Sūnus ir Seseris.

4taoishrdlu aoihrdlu taoirdluoinn

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

Phone: Boulevard 4121.

Automobilius užmušo berniuką

Edwin Kieser, 13 metų am
žiaus, 3317 Crystal st., vakar 
buvo pervažiuotas ir ant vie
tos užmuštas automobiliaus, 
kuriame važiavo Edwin L. 
Henderson, 617 Beuna avė. 
Henderson vra areštuotas.

Areštavo bemainant klastingą 
čekį.

Tulas John Parson vakar 
atėjęs j Northern Trust banku 
bandė iškeisti $100 čekį. Bet 
čia jis areštuotas. Sako, kad jis

liūgais čekiais yra gavęs ytin 
daug pinigų. Jo tikras vardas 
yra John C. Robertą, kurio de
tektyvai j ieškojo net aštuonis 

I mėnesius.

! Mūrininkas mirė — bedirbda
mas.

John 
žirnis, 
avė.,

Hugh, 60 metų am- 
1725 North Spauld’ng 

vakar bemuri ridamas 
iSpeedvvay ligoninę, Maywood*e, 
| sukniubo ir pasimirė. Sako, 
kad jis turėjęs širdies ligą.

Pavežinimas kūdikio atsiėjo 
$300.

Peter Cesari, 326 Beethoven 
desPl., praeitą nedėldienį išlei- 
<lęs svcčiuosiia pats Jsi-

sodino kūdikį vežiman ir išsi
vežė ant gatvės pavėžinti. Apie 
už valandos laiko parvažiavęs 
namon jau neberado $3000,

1921 Kalendorius 1921
Išleido

Aušros Spaudos Bendrovė
Tai vienintelis kalendorius 1921 metams. Jame telpa geriausi raš

tai. Jį suredegavo visiems gerai žinomas Dr. A. J. Karalius.

Del įvairumo turi 15 puikių paveikslų. Puslapių turi 128. Kaina 
vieno egz.itik 50 centų. Už vieną egz. galima prisiųsti ir stempomis.

Kiekvienas darbininkas nusipirkęs tokį kalendorių, bus pilnai už
ganėdintas.

Kurie nori imti daugiau negu vieną antsyk, gali gauti šitomis iš
lygomis: 3 egz. $1.00; 6 egz. $2.00; 9 egz. $3.00; 13 egz. $4.00. O ku
rie norite imti ant sykio da daugiau, kreipkitės laiškais žemiaus pa
žymėtų antrašu.

P. S. Pinigus ar “Money Orderius” siųskit sekančiu antrašu:

Aušra.
1443 N. Paulina St Chicago, III

Cook pavieto Real Estate 
biznieriai vakar įte’kė Public 
Utilities komisijai peticiją, rei
kalaudami, kad ji priverstų 
gatvekarių kompaniją duoti 
visuomenei geresnį patarnavi
mą. Peticijoj reikalaujama, kad 
Chicago Surface Lines tuojaus 
išpildytų Jungtinių Valstijų 
augščiausio te’smo patvarky
mus, išleistus da 1915 metais, 
kad karuose turi būti daugiau 
sanitarumo ir daugiau karų 
va kščioty gatvėmis.

VVilber Line, 12 metų 
niukas, 4706 N. Robey st 
kar bevažiuodamas 
pro kampą Sheridan road ir
Foster avė. liko aiitomobiliaus 
sutriuškintas pats ir jo dv ra- 
tis. Automobilius nuvažiavo 
sau nesustojęs. Berniukas mirė 
bevežant ligoninėn.

L, S. S'. VIII Rajono Mokyklos lek
cijos" bus Sercdoj, 8 d. gruodžio, ly
giai 8 vai. vak., Aušros mokykloj, 3001 
S. Halsted St. Mokiniai ir kurie ma
not lankyti, bukit laiku. Mokyklos 
vedėjas drg. Pi Grigaitis.

— Komitetas.

Viešai užsikvietė plėšikus.

4160 
laik- 
laiš- 
pra-

jau du 
namus

Tūlas E. B. Mantz, 
Ellis avė., vakar vietos 
Paščiuose patalpino šitokį 
kutį plėšikams: “Šiuoini 
nešu plėšikams, kurie 
kartu išplėšė mano
šiais 1920 metais, kad dar pas 
mane yra likę pora tuščių uz- 
bonų ir, jeigu jus norit, man 
bus malonu palikti duris atda
ras, kad jums nereikėtų suga
dinti spyną. — E. B. Mantz.”

Klastingi bonų kuponai.

Pavieto komisionicrių pir
mininkas Peter Beinberg va
kar pareiškė, kad tąpo susek
ta, jog keliolikos tūkstančių 
dolerių vertes klastingų miesto 
ir pavi'eto bonų kuponų bankai 
yra priėmę ir nuošimčius už 
juos išmokėję. Persergėjimai 
tapo išsiutinčta visiems ban
kams, kad jie prisižiūrėtų ge
rai kokius kuponus priiminėja. 
Detektyvai irgi pradėjo dar
buotis.

Atsisakė valgyti — bijodamas 
nuodą.

Bijodamas, kad policija jo 
neužnuodintų, George Vogei, 
žude'ką detektyvų saržento Ja
mes Uošna, apskelbė keturias- 
dešimts aštuonių valandų ba
do streiką detektyvų biure.. 
Jam kas tai pasakęs, kad poli- 
cistai nori padaryti jam rava- 
šą už nužudymą detektyvo, to
dėl jis atsisakė priimti kalėji
me gamintą valgį.

Atėmė laiškus.

Išvogė $50,000 vertės kiaušinių 
ir obuolių.

Praeitą panedėl’o naktį plė
šikai įsilaužė B. Morgan & Co. 
krautuvėje, 818 West Ban- 
dolph st.Išvogė apie už $5,000 
kiaušinių ir obuolių.

Atsišaukimas
Mildos Teatro Bendrovės 

Dalininkus.

Mildiečiai!
Išmušo valanda didelio 

tuvių sujudimo — valymui 
Lietuvos nuo visokių priešų.

lie-

kovą su lenkais užpuolikais; 
ten aukojama Lietuvos laisvei 
ir turtas ir gyvastis. Nemažiau 
darbuojas’! - Lietuvos laisvei ir 

Draugijos ir 
pastan- 

Lietuvos 
lenkais,

lietuviai išeiv’ai. 
bendrovės deda visas r
gas sustiprinimui 
žmonių jų kovoj su 
dabartiniais Lietuvos laisvės
priešais. Eilėn tų Lietuvos gy
nėjų stoja ir musų bendrove.

Pirmasai nnysų bendrovės 
pasidarbavimas Lietuvos lais
vei yra rengiamasis Mildos Te
atre, panedėlyj, gruodžio 13 d., 
kaip 7 vai. vakaro puikus kon
certas.

I Tame koncerte dalyvauja vi
si atsižymėję lietuvių daininin
kai ir muzikai — be jokio at- 

| lyginimo. Visi, kas gali, auko
ja Lietuvos laisvei.

Be labai turiningo muzika- 
liško prograino bus parengtas 
ir tam tikras “Plebiscitas.” Tas 
“Plebiscitas” bus tai išsipildy
mas Gedimino sapno apie Ge
ležinį Vilką, kuris pažadina 
Gcdeminą įkurti sostinę Vilnių.

Susirinkę krūvon mes mo
kėsime išreikšti tą Gedimino 
sapną tinkamu budu, ir paro
dyti pasauliui, kad visi lietu
viai po visą pasaulį, reikalui 
esant mokės apginti Lietuvos 
laisvę, ir kaip geležiniai vilkai 
kovos su užpuolikais.

Kadangi visi rengiasi1 pribūti 
tan koncertai!, tai tie, kurie 
nori neapsivilti, tegul pasirūpi
na nusipirkti bilietą išanksto. 
Bilietų kainos yra žemos.

Iki pasimatymo, mildiečiai, 
geležinio vilko koncerte!

Mildos Teatro B-vės Vald.

Vakar, apie devintą valandą 
vakaro, atėjo keturi vyrai į 
Jake L. Homan namus, 4901 
Sheridan road, ir paskambino 
varputį. Kada poni išėjus at:-1 VACLOVAS ENDRULIS — 
darė jiems duris, jie nei žodi i yra prašomas atlankyti savo 
jų nepratarę įsibriovg vidun ir giminaičius, kurie nesenai ta- 

pareikalavo, kad atiduotų jiems po atvežti su lenkų vaidais iš 
savo laiškus. Vietoj to poni Ha- Sibirijos. Ją vardai yra Edvar- 
mon pradėjo spiegti. Bet vie- das Boginskis ir Valery Bo
nas jų revolveriu pagrąsi-no, ginskis. Jų tėvas Mieczyslavv 
kad ji užsičiauptų ir paskui ją Bogšnski mirė 3 metai atgal, 
įvarę kampe kambario, dviese Jų motina Viktorija Endriu- 
su revolveriais rankose, sorge-- liūte Boginska pasilikus Char- 
jo. Kiti du krėtė stubą. Nieko Line. Vaikai randasi lenkų naš- 
kito neėmė kaip tiktai1 surin- laičių prieglaudoj Niles, III. 
ko visus laiškus, kurie buvo Kas pažįsta Endriulį ar jis pats 
sukavoti įvairiose vietose, ir iš- teduota žinoti į Naujienų ofi- 
ejo sau. ' | są.

............................................ it ■iimi’CT

PranešimaiRauplės pradėjo siausti.

Viešose mokyklose daugelis
kudikių pradėjo Sligtl įauple- ngj( antroji lekcija bus seredoj, gruo- 
mis ir, todėl sveikatos depar- džio 8, kaip 8 v. v. Visi draugai pra- 
tamentas išleido patvarkymą. iomi susirinktJaiku^nldybu.
kad visi lankantys mokyklas Ro9claltd. _ L. s. s. 137 kp. prieš. 
kūdikiai turi būti čiepijami, metinis susirinkimas įvyks ketverge, 
kad tuo apsaugojus juos nuo fr£?d.žl° v d‘* 8 vr!-’
epidemijos. Bet daugelis žmo- Bukite visi nariai laiku.—Valdyba.
nių, delei religinių įsitikinimų, ------------—-
tai daryti atsisako. Todėl apie Harrey, UI. — Aukų Rinkimo Ko- _ *. i vi : misija šaukia visuomenės ir draugijų tryhką šimtų kūdikių yra iš- susirinkimą, ketverge, gruodžio 9 d., 
mesti iŠ mokyklų. Mokyklų kaip 7 vai. vak. Goncerio svet., 15709 
direktorių pagelbininkas Er-1

North Slde. — Tėvai vaikų kviečia
mi atsilankyti į Bijūnėlio Draugijos 
susirinkimą, kuris bus aeredoj, gruod. 
8 d., 7:30 vai. vak. Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Bus rinkimas 
valdybos 1921 metams.—Valdyba.

Susirinkimas ..Susivienijimo Liet. 
Adm. Draugijų ant Bridgeporto bus 
seredoje, gruodžio 8-tą, Ažuko salėj e, 
3301 S. Auburn Avė. Visi delegatai 
privalote atvykti, nes jau žeme yra 
nupirkta statymui Lietuvių Sales.

Frank Bakutis, Sekr., 
Ben. Butkus, Prcz.

Cicero. — Cicero Liet. Paš Kliubo 
priešmetinis susirinkimas Įvyks pelny
toj, gruodžio l°,/a2P ’Av
Tamoliunienės svetanej 1447 b. 49 av. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų, jų tarpe 
Lietuvos klausimu ir taipjau raportas 
iš pastarosios Chicagos Liet. Darbinin
kų Tarybos konferencijos.r-ą aldyba.

Brighton Park.—L.S.S. 174 kp. eks
tra susirinkimas bus pčtnyčioj, gruo
džio 10. kaip 7:30 v. .v Pocienės sve
tainėj 3824 S. Kedzie avė. Visi nariai 
būtinai turi atvykti, nes reikės nomi- 
nuot kandidatus į L.S.S. Pild. Komite
tą ir reikės priimt L.S.S. VIII Rajono 
protokolą. Be to, yra ir šiaip labai 
svarbių reikalų. — Organizatorius.

Pajieškoiimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo vyro brolio 
Vilimo Bingelio, Vilniaus rėd., Mer
kines par. Gyveno Newark, N. J. Ma 
lonės atsišaukti, nes laiškas yra nuo 
jo motinos iš Lietuvos.

ELZ. BINGELIENfi,
3237 S. Lime St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Gudo, nes Lietuvoje tavo duktė Sta
nislava blogam padėjime, tavo mote
ris Morta mirusi ir daugiau svarbių 
dalykų. Meldžiu greitai atsišaukti, 
ar kas žinote apie jį malonėkit pra
nešti.

ALEK. GUDAS,
16 E. 113 PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Saunoros; paeina iš 
Kauno rėd., gyveno Newark, N. J. Jis 
pats ar kas kitas kreipkitės ant ant
rašo. ____

JOE SMITU, 
643 W. 14 PI, Chicago, III.

—i— ----------------------- ■
PAJIEŠKAU Petronėlės Selenaites. 

Randasi labai svarbus laiškas nuo jos 
brolio iš Lietuvos, Kuršėnų par. Čigo
nų dvaro. Malonės pati atsišaukti, 
nes nežinau kur gyvena, girdėjau tik, 
kad atvažiavo pas Bielskius. Gal zinan 
ti ją praneš ant antrašo:

1 ZIGMAS MALIŠAUSKIS, 
360'S. Garfield Blvd., Chicago, III.

TaJIEŠKAU savo vyro Baltramie
jaus Jaciko, jis prapuolė nežino kur 
nuo 13-tos dienos Lapkričio šių metų. 
Jis yra suvirš 40 metų amžiaus. Ant 
kairės kojos neturi pirštų. Malonėkit 
atsiliepti, jis pats jei gyvas, arba kas 
jį žino pranešti.

FRANCUS JACIKIENE,
560 Jefferson Str., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠKAU dar kelių vyrų kaip se
niau buvo minėta prisidėt prie, kom
panijos naujo išradimo, maliavojimo 
šepečių. Jau yra daugelis suorgani
zuota ir inkorporuota, tik reikia dau
giau kapitalo. Tuojaus pradėsime 
biznį; kas prisidės, turės gerą naudą. 
Bus susirinkimas ncclčlioj, 2 vai. po 
pietų, pas Gasparaitį 2313 Kenton St., 
North Side, arti Western. Kad ir ne- 
norėsite jairisicleti, "vioTiolc ma.lonekit 
pamatyt naują išradimą.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA KAMBARIO vienam vai

kinui. Geidžiu, kad butų elektros švie
sa, ir šiluma; su valgiu ar be _ 
Bridgeporto ar West Side apielinkėje. 
Praneškite laišku.

STANLEY CHAPAITIS, 
4438 So. Maplewood Avo.

PAJIEŠKAU kambario 18-th ir Hal
sted St, apielinkėj. Geistina, kad ir 
vakarienę pagamintų. Kas turite tokią 
vietą, malonėkite pranešti laiškų į 
Naujienas pažymėdami numerį 181.

REIKIA DARBININKŲ

GRAŽIAUSIAME DESPLATNRS 
arti Dės Plaines upės ii Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidnrmies- • 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
% akro ................................  $275
% akro ..................................... $425
1 akras .......................... '......... $550

1 Atpigintos kainos. Labai lengvos 
Išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kr«”rtykis į Ją pavasaryje 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o

aplinkybėse. Daugybė
! greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba j ištaisytas Jau 

PARSIDUODA galiūnas, tirš-, gatves, kūrins iries parduodame la- 
...... . . . . . bai pigiai. Platesnių žinių delei ratai lietuvių apgyvento J vietoj. Į kitc? tdefonuokite arba ateikite. 
Aplink keturi blokai nėra kito 
saliuno.

3400 So. Auburn Avė.

PARDAVIMU1
PARSIDUODA barzdaskutykla už 

prieinamą kainą, savininkas apleidžia 
miestą

Turi būt parduota į savaitę 
Atsišaukite: .

KARBAUSKT,
1811 S. Union Avė.

Tol.: Yards 6474.

laiko.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap- maloniose aplinkybėse. Daugybė 
gyventoj. Priežastis pardavimo— sa- Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
vininkas apleidžia miestą.

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

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

Phone Canal 6296

GROSERNĖ IR BUčERNe ; 
pardavimui ir priežasties išvažiavi-' 
mui iš Chicagos. Daug pelno neša.

4602 So. Rockwell St. | DIDELIS’ BARGENAS.
Parsiduoda namas su saliunu ir vi

sais jo įrengimais. Labai geroj vie
toj, bi^iis nuo senai išdirbtas. Parda 
vimo priežastis, apleidžiu miestą.

2900 S. Wallace St.

PARSIDUODA arba išsirendavoja
PARSIDUODA arta išsiren-

davoja bučernč labai pigiai, gos; mažas įmokėjimas. Taipgi 5 pa- 
sažierių Stanley Steamer geram sto- 
vyj. Savininkas.

T. J. MURPHY, 
6317 So. Peoria St.

Tel.: Normai 8299.

PARSIDUODA barber shop su 
dviem sėdynėms. Pardavimo priežas
tis, savininkas išvažiuoja Europon.

FRANK TARP
1420 E. 61st St.

Lietuvių kolonijoj.
4608 Wentworth Avė.

RETA PROGA.
PARSIDUODA 3601 Lowe Avė. ply 

j tų namas: krautuvė ir gyvenimui 
•rro- kambariai, cemento fundamentas, va- 
" nos, gasas ir elektra; cementuotasParsiduoda bučernė ir I1U», ii vienvia, vvuivuvuvvuo

šerne. AŠ pasidariau pinigų, tą I skiepas. $1,500 įmokant, likusius leng- 
pat tomistą gali padaryt. Už vomis_ išlygomis^_Kaina $3,475.00. 
cash pardavojimas. Svarbios 
pardavimo priežastys. Geriau
sia pasiūlyto kaina nupirks vie 
tą.. Apsukrus, tuoj pagriebs. 
Agentai neatsišaukite.

J. McDONNEL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PETER JANUTAVIČE,
1245 So. 48th Avė.

Cicero, III.
Tek: Cicero 205.

STOCK'AI—šeROS
PARSIDUODA

Dešimts šery Co-operative So- 
ciety of America už $350 ir 10 
šery Elgin Motor už $80.00. 
Kreipkitės tuojausf

L. J. Mather, 
6807 Union Avė.

Telefonas Engelwood 187
KAS NORITE į trumpą laiką už

dirbti daug pinigų nelaukiant nei 
kiek, naudokitės šią proga — pirk 
mano saliuną, kuris randasi vienas toj 
apielinkėj prie didelių Pullmano dirbtu 
vių. Biznio apyvartą ir priežastį, par
davimo patirsite ant vietos.

TONY ŽALALIS, 
10301 Cattage Grove Avė., Pullman.

—
MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
parsiduoda grosemė labai pigiai' mo ir Designing ,Mokykla, 

ir geroj vietoj; bizniava gatvė, viso-,' Musų sistema ir mokymo budu Jus 
kių tautų apgyventa, Kam reikalingas trumpu luiku išmoksite viso amato, 
toks biznis, meldžame pamatyti. Prie- Meg turime didžiausius ir geriau- 
žastį pardavimo, patirsite ant vietos. giug tirpimo, designing ir siuvimo 

3121 So. Morgan St., Chicago, III. skyrius, kur ’ kiekvienas gauna geros

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo

• praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos

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

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus Ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARDAVIMUI saliunas labai pigiai,, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie- varomos elektros, jiega. 
tos.

3G01 W. North Avė.

♦RAKANDAI
Už STORAGE IJššAS

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 turima 35 Victrolas žios 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- 
ima.ma. Tai yra s€abulclin^as barbe
nus. T’riHtatynuvs dykįii.

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

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

VALENTINE DRĘSMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well» St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygelis.

Tel. Seeley lfi48.
SARA PATEK, pirmininką.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 

Į kelių savaičių. Lankyk musų moky- 
trio luiVvdamna cnvn nanrfiabi flarnAStebublinga proga porai užvedan- ^lą Jaudamas savo paprastą darbą 

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

2810 W. Harrison St. I

- • kol išmoksi, šimtai lapų laukia darbi- 
visus niPku- Ateik ,arba rašyk tuojaus.. At- 

dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA
Vyrų blekorių, knygvedžių, kasie- 

rių ir sargų — $125.00;»į namus vy
rų $85.00; kvarbuotojų, sheet metai 
darbininkų, kalvių ir pagelbininkų; 
stogų d^ngėjų ir pagelbininkų.

Vaikų ofiso darbui 14 metų ir senes
nių.

Moterų įvairiam darbui, ant ilgų, ir 
trumpų darbo dienos valandų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
BUREAU

4193 S. Halsted St.,
2-os lubos. _______________

Visos vietos South, North ir West mas paims daiktus, 
dalyse miesto. Kalbame lenkiškai.

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

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

1926 So. Kedzie Avė.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai, pirkėjai galės paimti ir kamba
rius. Turiu parduoti iki subatai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Pirmas pasiuly-

929 W. 83rd Št., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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




