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Lietuva reikalauja Želigovvskio išsinešdinimo
Reikalauja atidėti Vilniaus 

plebiscitą
True translation filed with the poet- 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerika jau kalba 
apie Rusiją.

30,000,000 chiniečių ’Tr"' traMlall°n w'th »<>>*-' 
badauja.'

Tūkstančiai miršta badu, bet 
dar blogiau bus atėjus žiemai.

i master at ChicagoĮ Illw Dec. 10, 1920 
j as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turkai pasirašę taiką 
su Armėnija.

bo 16,000 rubsiuvių.
Konferencija dabar svarsto 

kitas reikalingas tokio susivie- 
• nijimo smulkmenas, jo užda- 

JI RI vinius ir budus bendros kovos 
▼ >V****J<<O1 gu samdytojais.

Siuvėjai

Lietuva padavė reikalavimus 
tautų lygai

Pripažinsianti Rusijos jurisdik
ciją ant Armėnijos, kad nerei

kėjus atrtis s uTurkija.

LONIX)NAS, gr. 8. — Kon- 
stant nopolio žinia praneša, 
kad Aleksandropolyj turkai ir 
armėnai pasirašę taikos sutar-

Priešinasi plebiscitui pačiame Vilniuje
Lietuva reikalauja Želi
govskio išsinešdinimo 

iš Vilniaus.
Taipjau reikaTauja atidėti 
biscitą ir Vilnių išimti iŠ 

bdscito zono.
ple-

GENEVA, gr. 9. — Lietuvos 
valdžia pareikalavo atidėti su
manytąjį plebiscitą Viluaus 
apygardoje aštuoniems mėne
siams ir išimti Vilu aus miestą 
iš plebiscito zono.

Lietuva protestavo ir prieš 
kareivių siuntimą.

Tas reikalavimas yra paduo
damas notoje tautų tarybos 
lygai ir yra Lietuvos atsaky
mu į tarybos atsisakymą pri
imti 1 Jetuvos protestą prieš 
s’ utitimų į Lietuvą tautų ly

gi) S armijos. k j
Nota pareiškia, kad Lietu

vai reikalinga bus trijų mėne
sių propagandos darbui, kad 
dviejų mėnesių bus reikalinga 
Lietuvos rink:mams, dviejų dėl 
peržiūrėjimo rinkikų sąrašų ir 
dviejų dėl patikrinimo listų.
Reikalauja, kad Vilniaus krai-,‘ung. svarstydamas Argentinos 
tą valdyty bendra komisija. į delegacijos pasielgimą sako:

1 ‘*T vrta tlnhnr nnrivlvlfl VISU-

Lietuva taipjau refkatauja
kad visą distriktą tuojaus eva- Lloyd George, Curzon
kuotų Lenkijos ir gen. ŽeMgow-.jr uy guĮj perkreiptais vei- 
skio kareiviai. įdais pasiskelbti save negarbin-

Galiaus nota reikalauja, kad gUQj,ų susivienijimu neprilei-

WASHJNGTON, gr. 9. — 
Pirmutinis užsiminimas, kad 
Jungtinės Valstijos galvoja 

i apie pripažinimą Lenino val- 
! džibs, buvo duotas po vakaryk. 

sios entente” opoziciją ir Bul-. ščio susirinkimo v so kabine- 
garija gali tapti priimta lygon. (to.

____ ____ _ j Vienas kabineto narių |xisa- 
True translation filed with the post- kė, jog re kės dirbti oficiali- 

niai per sov'etus, kad išpildž’usmaster at Chicago, 111^ Dec. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lyga yra mirusi, sako 
Vorwaerts.

PEKINAS, gr. 9. — Tyrinė
jimai parodo, kad siautimas 
bado šiaurinėse Chinijos pro
vincijose yra daug • didesn s, 

~ • negu kad išpradžios manyta ir 
kad daug šimtų tūkstančiui Armėnija visiškai apkapota, 
žmonių turės mirti, jei nebus' , ™
duota Chinijai utn Os pagalbos.' KONSTANTINOPOLIS, gr. 
Badas paliečia apie 30,000,000 9- “ r°,k"s s,u.,.artls ,"r’> *r‘ 
žmonių • ir 15,000,000 tikrai ■ mn,J08 l.r Turk,Jos 
kenčia tad,. W badaujančių pa_s,ra,šj'a
8,000,000 yra Chihli provinc- 
joj 2,600,000 Honahe, 3,(XX),000 
Šantunge ir l,500į000 šausi ir 
Š usi. Ypač reikalinga ūmi pa
galba Chihli badautojams, kad 
juos spėjus išgelbėti nuo bado 
mirties.

Penkios unijos 
susivienijo.

siuvėjai išvien ves kovą*

Nutarė nukapoti algas 
audėjams.

V1-1' ’ ■ ■ -4.

BOSTON, Mass., gr. 9. —Visi
su samdytojais, kurie tik ke- Vilnonių ir bovelninių audme- 

sinsis ant unijų gyvybės. • fabrikantai, savo suvažiavi- 
 . mc, nutarė nukapoti algas vi- 

NEW YORK, gr. 9. — Atsto- sienis audinyčių darbininkams 
vai nuo rubsiuvių unijų, atsto- mažiausia 2214 nuoš. Jie skcl- 
vaujantįs apie pusę miliono bia, kad tai esą daroma publi. 
siuvėjų, šiandie įkurė “defen-. bos reikalavimu, kad nupigi- 
S’vį ir ofensivį susivienijimą,” ■Ill,s reikmenis. Tas nutarimas 
kad visiems išvien kovojus už j palies apie 300,0(X) audinyčių

( ropolyj gruodžio 2-3 naktį. 
Su) g sutartimi Armėnijos te
ritorija bus sumažinta iki dvie- 

; jų aPyMardų —- sostinės Eriva- 
no ir Gokča ežero, netenkant 
Karšo ir Aleksandropoliaus.

Sutartis taipjau parėdo, kad 
visi Armėnijos ginklai turi bu- 

Kad kovojus su badu visoje ti atiduoti turkams, išėmus 
šalyje, yra reikalinga mažiau- j 1,500 šautuvų, 26 greit šauja- 
sia $200,000,000. Ir nors įvai- mų šautuvų ir tris kanuo- 
rios svetimtaučių šelipino , les, kurias leista pasilaikyti
draugijos dėjo didžiausių pas- armėnams.
tangų, Ch:nijoje surinkta tik
penkta dalis reikiamos sumos, .suorganizuotą Erivane ir pil- 

Tukstančiai žmonių jau mirė; niausiąs susitarimas viešpatau- 
nuo bado ir šalčio. Labiausiai1 ja tarp Rusijos, Azerbaidžano, 

( kenčia seniai ir vaikai, žiemai ■ Armėnijos ir Turkijos naciona- 
atejus padėtis dar labiau pai> listų.

’ logės, nes nebus galima rinkti 
Sako I^nlnas, gindamasis nuo ■ Sitknij. kuriomis ikišiol bado 

krHiLns n« rfavimH <hhaUii apygardų gyventojai daugiau

sia ir maitinosi.
Motinos via dar teboparda-

...... jrv* U../. v....,, ...... ....

! prezidento VVilsono pieną šel- 
p’mo ir tarpininkavimo Armė
nijai.

Kabineto nariai sakė, kad 
Rusijos valdžia yra kr kščion š-BERLINAS, gruodžio 8. —

Didžiumos socialistų organas j ka ir kad Jungtinės Valstijos 
Vorvvaerts, atstovaujantis di
džiausią Vokietijos
tvarstydamas Argentinos pasit- , joj<% negu kad turėjus reikalą 
raukimą iš tautų lygos susi- ’ su turkais.
rinkimo, išreiškia nuomonę, j 
jog tai pranašauja paįrimą tau- True translation filed with the post- 
tu Ivgos dabartinėje formoje ir master at Chicago, III., Dcc. 10, 1920 

‘ r as reąuired by the act of Oct G, 1917
Koncesijas galima 

konfiskuoti.

nori verčiau pripažinti jos 
• partiją,! (Rusijos) jurisdikciją Armeni-

įsikūrimą “naujos demokrati
nas lygos, apimančios visas ci- 
vilizuotas šalis.”

Laikraštis sako, kad Argen- • 
tinos pasitraukimas yra “pui
kus pasielgūnas.”

• Pabaigoje Vorwaerts išreiš
kia viltį, kad ir kitos šaljs aup- 
ras reikšmę Argentinos pasiel
gimo ir sušunka:

“Versailles tautų lyga yra 
mirusi; te gyvuoja tikroji ly-

kritikos už davimą didelių
koncesijų kapitalistams.

Konservatyvus Tages Zei-

į ‘*Lyga dabar parodyta visa
me jos nuogume. Millerand,

Sovietų administracija tapo

30 žmonių žuvo mūšyje
su policija.

tuojaus butų paskirta komisi
ja iš penkių lietuvių ir penkių 
lenkų sutvarkymui administra
cijos plebisc:to distrikte.

Taryba svarstys notą savo 
sekamame susirinkime. Te- 
čiaus užsiminta, • kad vargiai 
reikalaujamas atidėjimas bus 
suteiktas, nors pirmesnis pro
testas visgi privers atidėti ple- 
bisc'tą tūlam laikui.

dimul tkirosios pasaulio re
konstrukcijos.”

True tranalattezi ftiad with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija “nebekariau
janti”.

CORENHAGEN, gr. 9. -- 
Politiken gavo žinią iš Rygos, 
kurioj sakoma. kad Rusijos o kad
premieras Leninas, atsakyda
mas Į užnfetimus sovietų val
džiai delei jos duotų koncesi
jų svetimų šalių kapitalistams, 
pareiškia, kad atsitikime karo 
prieš buržuaziją, visas įdėtas į 
tas koncesijas kapitalas butų 
paimtas sovietų.

Jei koncesijos kliudytų so
vietų Rusijos išsivystymui, Le
ninas tvirtina, kad tada galėtų 
veikti nepaprastoji komisija 
kovai su kontr-revoliucija 
(črezvičaika).

Pasak žinios, dvi koncesijos 
buvo svartomos, viena Kom- 
čatkos koncesija amerikie
čiams ir antra — kelių milio- 
nų akrų miškų koncesija.

vineja savo vaikus, viena kad Nenorėjo leisti vaiky j mokyk

NEW YORK, gr. 9. — Len
kijon finansų vice-mlnisteris 
Hydarski konferencijoje su 
Nėw Yorko bankieriais pasakė, 

i kad Lenkija daugiau nebeka- 
Foch už priėmimą Bulgarfjėa riaujantrt. Jis sako, kad Rygo

je padarytoji taika yra dau- 
(giau auriŠanti, negu kad buvo 

GENEVA, gr. 9. — *Maio- gbelnai čia manoma.
sios entente” opozicija priėmė • zq su IJetuva? Gal ir 
tnui Bulgarijos į tautų lygą Lenkija “nebekariauja?”)

master at Chicago, III., Dec. 10, 1920 
as reąuired by the Mt ef Ofk. •. IMT

True translatioo filed wttb the post. 
master at Chicago, III., Dec. 10, 1920 
as reųuired by the act ef Oct. 0, 1917

Azerbaidžanas prisidėjo 
Prie Armėnijos.

tautų lygon.

tapo žymiai susilpninta komi
sijos gavimu rajiorto nuo mar
šalo Foch, kad Bulgarija ge
riau negu kuri kita priešo ša-» į 3qq,qqq vaiką negalėjo patekti 
lis išpildė taikos sutarties obli- mokyklon.
flacijos: j WASHINGTON, gr. 9. —
Rumunija, Jugo-Slayija, GraL, FederaHnis švietimo kpmisio- 

nierius Claxton savo metinia- 
• sako, kad tarp 

300,000 ir 400,000 vaikų perei
tais metais negalėjo patekti 
mokyklon delei mokytojų tru- 
kumo.

i Komisionierius sako, kad
• nors ateinančiais metais reikės

SOCIALDEMOKRATAS. Inuo. n'o MOmokytojų, bet yra vos 30,(MM) 
prirengtų mokytojų, taigi dar 
truks apie 80,000 mokytojų.

I Raportas sako, kad iš visos 
(Šalies 250,000 mokytojų, pusė, 
jų toli nėra kaip reikiant pri
rengti prie mokytojavimo.

kiia ir Čecho-Slovakija vedė 
atkaklią kovą prieš Bulgarijos ? e 
priėmimą ir padavinėjo Ilgiau- ‘ 
sius sąrašus dalykų, kurių ji 
nėra išpildžiusi.

Manoma, kad maršalo Foch 
rajx>rtas gali pergalėti “mažo-

Musų draugų laikraštis iš 
Kaimo. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Nunl. 
25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

Trūksta mokytoju

KONSTANTINOPOLIS, gr. 
9. — čia gauta nepatvirtintų 
žinių, kad visa Armėnija pa
teko j bolševikų rankas, žinia 
priduria, kad Azerbaižano (to
torių respublika Kaukaze) so
vietai prisidėjo prie sovietų 
Armėnijos ir kad trkimąsi, jog 
Gruzija paseks Armėniją ir 
priims bolševizmą,

5 komisarai valdo Armėniją.
KONSTANTINOPOLIS, gr. 

9. — Naujoji sovietų valdžia 
susideda IŠ penkių bolševikiš
kų komisarų, kurių du yra 
nariai liberalų partijas. Armė
nijos sovietų valdžia tapo pas
kelbta su didelėmis ceremoni
jomis Erivane gruodžio 2 d.

juos išgelbėjus nuo bado mir- 
nors kiek 

gavus maisto ir savo šeimynai. 
Iš to galima suprasti kaip bai
si ten yra padėtis.
šimtai tūkstančių žmonių jau 

mir|.
SEATTLE, Wasb., gr. 9. — 

Ką f:k sugrįžęs iš Chinijos, jo
sios generalinis konsulas Jungt. 
Valstijose Chu Chao Hsin pa
sakė, kad šimtai tūkstančių 
ūkininkų šiaurinėse Chinijos 
provincijose mirė iš bado pra
džioje 1920 m.
Amerikiečiai šelps badaujan

čius chiniečius.
WASHINGTON, gr. 9. — 

Prezidentas Wilsonas šiandie 
atsišaukė j Amerikos žmones, 
prašydamas suteikti pagalbą 
badaujantiems chin’ečiams. 
Tuo pačiu laiku jis paskirg 130 
žmonių visose šalies dalyse 
rinkiniui aukų. Jis sako: “Dip
lomatinės ir konsulinės agenti- 
jos Ch’nijoj praneša, kad mi- 
lionai žmonių gali mirti” ir 
pareiškia, kad nors šelpimo 
darbas nėra lengvas, bet jis at
sišaukia “ne tik t vardan žmo
nijos, bet ir vardan draugiš
kumo, kokį mes jaučiame prie 
nelaimės patiktų žmonių.”SKAITYKIT IR PLAflNKIT

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gruod. 9 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
2*,000 JpJpriU, bankų buvo įkaitoma 
Ambros pinigai* ilalp:

Anglijos 1 svaras......

lą ir užmušė mokytoją.

P. L, gr. 9. — Nuo 
pranešama, kad 30 
užmušta ant salos, 

jiems su Filipinų

MANILA, 
Šulu salos 
morų liko 
susirėijjus 
policija.

Pas morus apsilankė ant Pa
la salos švietimo agentas Ala- 
jani, taipjau moras ir kalbino 
morus leisti savo vaikus j mo
kyklą. Bet laukiniai morai at
sisakė tai padaryti ir dar už
mušė mokytoją. Tada pašauk
ta policiją, kurią gyventojai 
pasitiko savo primityviais gink
lais. Mūšyje 30 morų tapo už
mušta ir daug sužeista; iš poli
cijos tarpo keli yra sužeisti, 
bet užmuštų nėra.

Tnifb trenslation filed wtth the post- 
master at Chicago, IH-, Ucė. 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct, 6,1917

Nori darbininkų 
konskripcijos.

BERLINAS, šr. 9. — Buvęs 
finansų ministeris ir centro 
partijos (klerikalų) vadovas 
Dr. Matas Erzberger pareiškė, 
kad “periodas konskriptuoto 
darbo” dėl valstybes visų svei
kų žmonių yra bųtinai reika
lingas ir neišvengtinas. Reich- 
stangas turįs priimti reikalin
gus įstatymus įkūrimui “kon- 
skriptuotos industrines armi
jos,” jeigu Vokietija norinti 
atsistoti ant tvirtų ekonominių 
pamatų.

“Konskripcijos periodas vie
niems ar dviems metams tar
nybos valstybei • turi būti kuo- 
greičiausiai pravestas J įstaty
mais,” sakė jis.

Dr. Hainisch Austrijos 
prezidentas.

VIENNA, gr. 9. — Nacionali
nis susirinkimas šiandie Aust
rijos prezidentu išrinko Dr. 
Michael Hainisch.

i

$$.44
Austrijos 100 kronų ........... $0 32
Belgijos, 100 frankų už ........ $6.25
Danijos 100. kronų ................ $144)5

Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos 100 frankų ........... $5.89
Italijos 100 lirų ........ ;...x....  $8.53
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40
Lenkų 100 markių ........  $0.20
Olandų 100 guldenų ........... $30.40

' Norvegų 100 kronų ...
Šveicarų 100 frankų
Švedų 100 kronų...... .
Vokiečių 100 markių

Užgriebia trio b ėsi u s

DUBLINAS, gr. 9. — Karinė 
valdžia padavė Dublino mayo- 
rui įsakymą, užgriebti visus 
municipalinius triobėsius ir pa- 

$14.85! liepiantį visiems valdininkams 
$15.571 išsikraustyti iš jų iki panedė- 

liu»- •

pagerinimą darbo sąlygų ir vi
siems bendrai stovėjus ginčuo
se su samdytojais —- drabužių 
fabrikantais.
'Prie siuvėjų susivienijimo 

prisidėjo Amalgamated Cloth- 
ing Workers unija, turinti apie 
200,000 narių, International La- 
dies’ Garment Workers, turin
ti apie 1,500,000 narių, Interna
tional Journcymen Talors, 
United Cloth Hat and Cap Ma
lt ers Union ir International 
Furriers Union.

Neprisidėjo tiktai viena uni
ja United Garment Wor- 
kers. kuri nėra skaitlinga na- 
lūais. Mat ji nepanorėjo 

dėlto, kad susivienijime daly
vauja Amalgamated Clothing 
WorkcrsF kuri atskilo 1914 m. 
nuo United Garment Workera 
ir kuri dabar yra daugiau kaip 
keturis sykius didesnė už se
nąją uniją. United Garment 
Workers ve:kia dabar daugiau
sia tarp overaužių ir darbiniĮj 
drabužių siuvėjų ir yra susi
vienijusi sp Amerikos Darbo 
Federacija.

Unijų konferenciją šaukė 
Internacional leidies Gariueįit 
Workers prezl’dentas Benja- 
inin Schlessingeri kuris jau 
veikė organizavipiui tokio flilb 
vėjų susivienijimo nuo > 1916 
metų ir jau gegužės inŽn. jb 
unija buvo išdirbusi visas rei
kiamas tokiam susivienijimui 
smulkmenas.

Susivienijimas jau nutarė 
prisiimti ant savęs vedimą 
New Yorko ir Bostono rubsiu
vių kovos su fabrikantais, kurie 
atmetė uniją ir net pradėjo 
(Now Yorke) skelbti lokautą 
prieš organizuotus vyrų drabu
žių siuvėjus, išmesdami iš dar-

darbininkų.

Airija turinti pasiduoti
Tik tada Anglija pradėsianti 

galvoti apie susitaikymą.

LONDONAS, gr. 8. — Kabi
netas susirinkime šiandie svar- 
stė Airijos padėtį ir nutarė ne
atsakyti į kun. O’Flanagan j>ak- 
lausuną Anglijos taikos sąly
gų, kol nebus aišku, kad jis 
atstovauja sinn feinerius oficia
liu lai, kam nūnisteriai netiki.

Tečiaus mfnisteriai visgi 
svarstė susitaikymo sąlygas ir 
sekamai nutarė: kad “Airijos 
resjMJblika” turi būti panaikin
ta ir jos savanorė armija pa- 
leisla; Jcad negalima tikėtis 
amnestijos ddz užmuši neto jų 
ir kad žudymai policijos ir 
kareivių turi apsistoti pir
miau, negu gal ina bus prade-’ 
ti rimtus pasitarimus apie su- 
staikymą.

Aštuoni sinn feineriai tapo 
areštuoti Anglijoje, sąryšyj su 
Liverjiool gaisrais. Juos išga
benta Airijon, turbūt kad ati
davus karo teismui.

Du Dublino laikraščio lei
dėjai tapo nuteisti 6 mėne
siams kalčjipio ir užsimokėti 
po £5(X) pabaudos neva už 
skleidimą neteisingų žinių.

-. ......... - -

Socialistas Šveicarijos tarybos 
prezidentu.

BEHN, gr. 9. — Socialistas 
Gustave Muile r šiandie tapo 
išrinktas Šveicarijos nacionali
nės tarybos vioe prezidentu. 
Tąi dar pirmą kartą tapo so
cialistas išrinktas į tokią vietą 
taryboje.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos pastas 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 jvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos jstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
mones 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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berikus Lifihiviii flarhai tie 
Bviiin’ii Knikah!.

Chicago.
SO. ENGLEWOOD.

karinės žvaigždės Pašelpinis 
Kliubas savo susirinkime gruo
džio L d. paaukojo Lietuvos 
gynimo reikalams $22 60. Kliu
bas buvo iaipgi surengęs šei
mynišką vakarienę su trumpu 
programėlių. Kalbėjo J. Gri
galiūnas, P. Peiktinas ir B. Ja
nulis, nurodydami į sunkią 
Lietuvos padėtį, į jos mirtiną 
kovą su imperialistiniais len
kų plėšikais, ir kaip mes tu- zauskas, A. Mosteika, K. Žiu-Į 
r me remti saro kovojančius raitis< y Lėkis, J. Bijanskas, | 
brolius. Aukų čia surinkta 
$17.45. Pinigai bus pasiųsti 
Lietuvos šauliams per Lietu
vos Misiją. — Svetis.

Va-
BRIDGEPORTAS. — Illino- 

jaus Lietuvių PaŠelpinls Kliu- 
bas laikytame savo priešmeti- 
niame susirinkime gruodžio 4, 
nutarė paaukoti Geležiniam 
Vilkui iš kliubo kasos $100.00, 
o kliubiečiai dar suaukojo an
trų $100.00. Aukojo po $2: Iz. 
Pupauskas, Alf. Masulis, J. 
Jurgelas, J. Martinkus, K. Sto. 
nis, M. Tamuliunas, J. Žukau
skas, ir V. Zdanas; po $1: Ant. 
Bugailiškis, B. Butkus, A. La-

Adomaitis, J. Čepai t s, $. Ma
žeikis, S. Giedra, A. Ttijonis, 
M. Kasinauskas, L. Kareiva, S. 
Bartkus. K. Grigalks, K. 1 iri il
gis, • P. .lankautas, J. Ašmutis, 
A. Baranauskas, K. Girkautas, 
F. Paulauskas, S. Gumbara- 
gis, J. Bernotas, A. Sannorius, 
J. žilvitis, A. Gritis, A. Ka
minskas, J. Rapolavičc, J. 
liartas, K. Jasas, V. Pakvitis, 
J. šakis, J. Kažrhgis, A. Per
sonas, A. Rebžda, J. Kasparas, 
T. Idikauskas, K. Kontenis;, S. 
Lengvinas 50c.; smulkių aukų 
$8.50. Viso labo su kliuba, au
ka $200.00. Pinigai pasiųsti 
gruodžio 5 d. Lietuvos Misi
jai.

ONC ERTAS
GELEŽINIAM VILKUI”

3138 South Halsted St.

Panedčlio Vakare, Gruodžio 13tą dienę, 1920
A. Lazauskas.

Koncerte “Geležiniam Vilkui” Mildos teatre, 
Panedėlyj dalyvaus: 
Miss Silvia Kiras (7 metų)

Af «yH aazik«?
BBKTHOVENO mnsikoa k<»- 

earvatorfjoje mokinama Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti teorija, mur. istorija ir 
harmonija Baitnisiams išdunda
mi diplomai: (stoti galima ▼!- 
•unmnt

ANTANAS S. POCIUS, Vedijaa
8259 S. Halatod Str.

Te}.: Roulevard 9944

P. Norkus, P. Bakutis, J. An
tanaitis 
Šidlauskas, 
Jon. Šidlauskas, L. Šidlauskas, 
J. Budria,, J. Sukantis, Ant. 
Statkus, M. Kinderis, D. An
taną’tis, J. Leškeviče, A. Joni
kas, P. Lėkis, K. Saročka, Dom. 
česna, P. Poška, P. Pocius, 
Ant. Izdonas, L. Izdonas, F. 
Songaila, 11 Janušauskas, A. 
Bučis, K. Eringis, J. Eringis, 
J. Barčas, K. Kareckas, T. 
Aleliunas, A. Mažutis, K. Po
cius, J. Valantis, A. Šaputis, D. 
Baranauskas, J. Adomaitis, D.

D. Šidlauskas, Juoz.
Šidlauskas,

MII
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
• Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

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

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.
V ■ . j'

Kitur
CLINTON, Ind. Dėkos 

susirinkus 
būreliui draugų pas Joną Skin- 
derį paminėt jo dukters Aldo
nos ginimo dieną, sumanyta 
padaryt auką Lietuvos šau-, 
liams ir sudėta $21.50. Pini
gai pasiųsta Lietuvos Misijai. 

Lapkr. 28 d. buvo sušauk
tas masinis susirinkimas, ku-. 
name tapo išrinktas iš trijų 
žmonių komitetas aukoms 
rinkti Lietuvos šauliams. Ko- 
mitetan įeina: Jonas Skinde- 
ris, Natalija Patašienė ir Pau
lina Gaižunienė. Kur š’e au- [ 
kų r’nkėjai atsilankys, Clin- 
tono ir apielinkės lietuviai ne
atsisakykite duoti aukos kovo- 
tojams už Lietuvos laisvę rem- 
t‘. — Komiteto vardu, Jonas 
Skinderis.

Solistai:
M. E. Rakauskaitė 
Ant. Pocius 
Ona Pocienė 
Unė Babickaitė 
A. P. Kvedaras 
Paul Stogis 
P. A. Jakutis 
Jonas Rakauskas 
Ant. Ališauskas 
Ir kiti.

RūsčiojDUQUESNE, Pa. 4
Lietuvos lik’mo valandoje, ka-

Klasiški šokiai— 
“Flute Dance”

Sopranas 
Pijanistas 
Sopranas 
Sopranas 
Baritonas 

Basas 
Tenoras 

Cornet Solo 
Pijanistas

Visas pelnas eis Lietuvos gynimui
Pradžia 7 vai. vakaro 

Inžanga: Balkonas 50c; Apačioje 75 c.
Bilietai gaunami sekančiose vietose:
Teatre Milda (vakarais); Naujienose; Uni- 

versal State Bank ir pas p. Jakutį, (Barber shop), 
3151 So. Halsted St.

PASTABA: Nusipirkit bilietus išanksto, kad 
nesusivėlyti!

Atsilankyti tan Koncertan kviečia visus Lie
tuvius. \

Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas.. - ’ \

Darbininko Likimas

STEBUKLINGA PROGA!
Mm turime parduoti už neufanokfijim* rehį^.P^ 

laikymui dvidešimta augfitos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų maAinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mažinu nau
jus ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk Aios progos, 
kaipo tikra atsitikimą, kuris visame gyvenimą n^ 
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos sėklyčiai setų, šie setai yra viaai nauji 
ir vėliausio išdkbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkea, 
taipgi išsiunčiame C. 0. D. arba užsimokėsi aplaikęs

* , Nedėldieniais n«o

Sankrovos 
kaina tik $35.00 
siuntini. Atdara kiekvieną dieną iki 0 vai. vak. 
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STOKAGE COM 
2023 So. Ashland Avė, kampas 21st St.

I Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;f
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li- 

• teratura, norime, kad .Lietuvoje butų plati- 
I narna pažangiosios dvasios spauda;
I Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
I skaisti, — Todėl
I PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
I “VARPO” BENDROVĖS,
I kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie- 
I tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau

sdina knygas.

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nuosavi^ 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 šėro (akcijos) kaina Amerikoje 
$15.00.

Užsirašymus ir pinigus už šėrus siųskite 
šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str., New York, N.

nori ją pavergti, musu mieste
lio lietuviai taipjau subruzdo: 
išprašė miesto valdžios leidi
mą surengti “Tag day” au
koms rinkti Lietuvos gynimo 
reikalams. Tas darbas įvyko 
tapk r. 27 dieną. Visą tą die
ną aukos buvo renkamos gat
vėse ir sąkrovose ir surinkta 
viso $700.00. Reto, nesęria1 
buvo suruoštas balius, nuo ku
rio liko $25.00; Lietuvių Nc- 
priguhningas Kliubas paauko
jo $100.00, taip kad trumpu 
la ku musą mažiuko miestelio 
lietuviai suruko $850.00 [? 
N. Red.]. Pinigai pasiųsta Lie
tuvos Misijai, kad nusiųsti Lie
tuvon.

šiam svarbiam reikale pasi
darbavo P. Stulginskis, V. 
Lankauskas ir A. Odini nis, 
taipgi musų jautrios sesutės, 
kurios per ištisą dieną sušalu
sios ir suvargus:os rinko au
kas. Joms ir visiems darbuo
tojams ir aukotojams reikia 
tart nuoširdų ačiū.

— T. Gudmonas.

Del Harvey-Phoenixo 
aukų L. R. Kryžiui.

(Atsakymas į La R. K. Nario 
paklausimą). i

Harvey, UI. — Naujienų 278 
mini, tilpo ‘L. R. K. Nario’ 
paklausimas dėl surinktų tarp 
Harvey ir Phocn x lietuvių 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
aukų $725.00. I tą paklausimą 
turime štai ką pasakyti:

Kalbamųjų miestelių lietu
viai šių metų sausio mėnesyj 
sumanė pasidarbuoti sušelpi
ami Lietuvos vaikuč ų ir karėj

| Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 
Tuo tikslu buvo sušauktas vie
šas visuomenes ir draugiją su
sirinkimas ir išrinkta komisi
ja aukoms rinkti. Surinktas 
aukas nutarta .siųsti tiesiai Lie
tuvon, be kieno nors tarpiai n- 
kystės. Auką .buvo sur ukta, 
bet kad tuomet pinigų Lietu
von nebuvo galima siųsti, tai 
komisija kroipesiį d-rą A. L. 
Graičiuną ir kitas įstaigas su 
prašymu patarimo, kap pa
rankiau nusiųsti aukas Lietu
von. D-ras Graičitinas atsakė, 
kad aukas galima pasiųsti Lie
tuvai Gelbėti Draugijai, o ji 
pasiųs anti Lietuvon. Bet musų 
buvo išanksto nutarta aukas 
patieigs tiesiai Lietuvon pa-

rato kompaniją, kuri ir 
ėmė pinigus pasiųsti; bet pas
kui pinigai sugrįžo iš Anglijos. 
Tada šušaukėm susirinkimą tų, 
kurie buvo aukoję, ir prane-. 
šėm visą dalyką. Klausėme, 
kas daryti? Tada buvo nutarta 
pinigus padėti bankan, iki juos 
bus galima Lietuvon pasiųsti. 
Po puses menesio gavome iš 
d-ro Graičiuno laišką, kad pi
nigus prisiųstiime Liet. Gelb. 
Draugijai, o birželio 13 d. d-ras 
G Vaičiūnas ir viešai per Nau
jienas padarė pajieškojimą tų 
aukų. Birželio 23 d. mes per 
Naujienas atsakėm, kur yra 
aukos. Po kiek laiko vėl ga
vom iš d-ro Graičiuno laišką, 
kur jis vėl tįi aukų reikalauja 
Liet. Gelbėti Draugijai. Bet 
mes į tai neatkreipėme domės, 
nes aukos buvo rinktos ne L. 
G. D-jai, bet Lietuvos Raudo
najam Kryžiui (Lietuvai Gelbė
ti Draugija atstovauja LiųJ. 
Raudonajam Kryžiui! ir visas 
aukas tik jam ir siunčia. —- 
N-nų Red.). Kada gavome iš 
Lietuvos pranešimą (nuo ko? 
— N-nų Red.), kad siųsti per 
Lietuvos Misiją, tai mes ir iš
siuntėm rugsėjo 15 dieną 
$736.90 — 33,400 auksinų — 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
d-ro R. Šliupo varliu. Taigi a u- j 
kos jau senai Lietuvoj.

Aukų Rinkimo Komisija: 
Jurgis Yzbickas, 
K. Tilvikas, 
Juozapas Šamas, 
Justi n Raikąs, 
S. A. Venckus.

Drama penkiuose veiksmuose.
Parašė E. V. Karpovas. Vertė į lietuviškų J. L. R.

Stato scenoje
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, 

Nedėlioję, Gruodžio 12 dieną, 1920 m.
C. S. P. S. Svetainėje 1126 W. 18th Street,

Pradžia 7:30 vai, vakare.

Gerbiama visuomenė 1 Šitas veikalas yra stato
mas pirma kartą lietuvių kalboje. Yra labai puikus 
ir svarbus, kadangi kiekvienam darbininkui ir dar
bininkei parodo ateiti, koksai darbininko likimas ir 
ką darbininkas užsitarnauja dirbdamas visa savo gy
venimą prie mašinos nuo savo< darbdavio, Parodo 
koksdi jo gyvenimas, koksai jo likimas ir kokia jo 
mirtis. Taigi privalo kiekvienas pamatyti šitą vei
kalą; nes iš jo daug ko galima pasimokinti. Yra su
kviesti geriausi Chicagos lošėjai ir draugas Šanku- 1 
nas Režisorius deda visas pastangas, kad sulošti šitą 
veikalą kuopuikiausiai.

Lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku. Po lo
šimui šokiai trauksis iki vėlai nakties.

Kviečia visus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Rankdarbių ir Namie gamintų valgių Bazaras!
rengiamas

LIET. MOT. DR-JOS “APŠVIETA”
Gruodžio 12 d. (Ned.) 1920 m.

MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE
3142 So. Halsted St., Chicago, III.

Pradžia 3-čią vai po pietų.
Gerbiama visuomene, nuoširdžiai kviečiame atsilankyti pasigerėti ir pigiai 

nusipirkti įvairitį gražių rankų išdirbinių.
Mes žinomę, kad Kalėdos jau yra netoli ir ne vienos iš musų norime su

teikti bent kokią žymesnią dovaną savo, mylimoms ir brangioms ypatoms. 
Taigi viršminėtame bazare kaip tik ir bus kiekvienam gera proga nusipirkti 
puikiausių ir prieinamiausią kaina Kalėdoms dovanų, nes bus įvairių įvairaiusių 
gražiausių rankų išdirbinių taipgi ir namie gamintų valgių.

Dar sykį nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.
Didžiojoj trečių lubų svet. bus šokiai.

šokių pradžia 5-tą vai. vak. Įžanga j bazarą ir šokius 50 c. ypatai.
■ Bazaro Rengimo Komisija.

__
__

__
__

__
__

__
__

DATRIJOTIZMAS S
1 Pačėdumas turi būt J

pasargos žodis
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis-

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

4^*—---------------------------------------------------------- ,

SAMUEL KULVINSKY
8915 Commercial Avė., 

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

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

Tel.: So. Chicago 1494.

DR. JOHN N, THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

11637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki,9 ryto, nuo 3 iki

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

ENGLAfcDER SPKING IMiD CQ 
NewYurk -Brooklyn- Chioarfo

Sold everywherc by tuniilure dealwų 
and Jg parimant storos

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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DOVANOS KALĖDŲ

tai atgal.
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Laisvės Bonus

Musų krautuvės žemes 
n<?s kainos, nei kad 5 me-

Tel. Monro* 2R04

DR. W. F. KALISZ 
Spedalamasi Moterį Hgoe Ir Chirurgija

1145 MILWAUKE£ AVĖ. CHICAGO

cl
Ar > 117 . • ivi

KORESPONDENCIJOS

Nelaukit paskutinių 
dienų.

MONTELLO, MASS.

Pramogų vakaras.

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

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

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

nographus ir vėliausius rekordus.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai giria 
darbininkų reikalus Lietuvoj. r

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi-
i \ ** y

Socialdemokratas taktingai nurodo val
gios klaidas ir kovoja su ja.

\ Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

Į South Halsted Street, Chicago, I1L

1B HM RM&S MBMUMnBnMMU

■ įteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo? Geriau-
■ d DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visokį RE-
■ CEPTAlper provizorius išpildoma. Skaitlingas san-
■ delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų,
■ kostumierių ir vietos žmonių.

Perkame

j Vėl Žingsnis Pirmyn
ESALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo

nių norus ir įsteigti APTIEKOS DEPARTAMEN- 
Į TĄ, ką mes ir PADARĖME.

Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip 
vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- 
KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.

Su užtikrinta vilčių ateityn,

■ SALUTARA? DRUG & CHEM. CO.
■ Phone: Ganai 6417
■ 1707 So. Halsted St.

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

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

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

NAUJIENŲ pinigų siuntimo skyrius 
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

gijelė Žiburėlis surengę pra
mogų vakarų — koncertų. Rei- 
k a pažymėti, kad koncertas 
pavyko labai gerai. Žmonių 
buvo taip daug, kad nemažas 
būrys turėjo grįžt nuo svetai
nės durų, nes nebebuvo vie
tos. Visa kita taipjau butų 
pavykus labai gerai, jeigu pub
lika butų kaip reikiant užsi
laikiusi. Mat, 
tojus Baronas 
paskaitų tema 
tas”. Paskaita 
taisyta ir butų 
lonu

vaikuč'ų nioky- 
buvo paruošęs 
“Širdis ir pro
ga n gerai su- 
buvę labai ^na-

pasiklausyti, ale s nieks 
Ta publika tarytum 

žydų maldnamy —- tik rėkia, 
tik alasuoja... Stačiai, jokios 
domės nekreipė į paskaitų. Ma
ža to, baigiant skaityti ir ran
komis imta teškenti... Nebe
suprantama, ar montcll iečiai 
jau ghnėtina*. apsišvietę ar ne
beturi jokio nusimanymo apie 
tai, kaip reikalinga viešose 
sueigose užsilaikyti...

Programas išpildyta ytin ge
rai. Butų gestina, kad Žibu
rėlis ir daugiau panašių vaka
ru surengtų.

Lapkričio 30 d. vietinis Lie
tuvai Gelbėti Dr-jos skyrius 
surengė prakalbas. Žmonių bu
vo pilna tautiško namo svetai
ne. Kalbėjo Dr. ši ūpas, M. 
Damijonaitienė ir K. Šidlaus
kas. Susirinkusieji labai ati
džiai klausėsi kalbėtojų, ypa
čiai Šliupo. Rašinėta LGDr- 
jon nauji nariai. Tik neteko 
sužinoti kiek prirašyta. Tai 
dėlto, kad prakalbos labai il
gai užsitęsė, net iki vienuolik
tai valandai naktį. Todėl už
baigus prakalbas kiekvienas 
skubėjo į namus. Nors pr- 
mįninkąs ir aiškino, bet dėl 
bildėsio negalėjau suklausyti.

MUSKEGON, MICH.
„j____________

Vietos lietuvių gyvenimas; 
nelaimė.

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose labai retai pasirodo ži
nutė iš Muskegono. Išrodo, 
kad čia visai nėra lietuvių. 
Taip betgi nėra. Tuo tarpu 
čionai gyvena apie penkiasde
šimts liet, šeimynų ir tiekjdu 
pavienių. Beje,, pastaruoju la> 
ku čion atvyko apie dešimts 
lietuvių iš Kanados.

Čia turime susikūrę LDLD. 
kuopelę ir Liet, jaunuomenės 
Dailės Ratelį. Pastarasai užsi
ima tik pramogų rengimu bei 
šiaip lavinimosi. Pav., spalių 
25 d. buvo surengęs pramogų 
vakarų, kur, be kita, rinkta 
aukų Lietuvos darbininkams. 
Surinkta 20 dol. Prie tos su
mos dar pridėjo savo aukų — 
30 dol. — LDLD. kuopa ir 10 
dol. pats Dailės Ra tei s. Tuo 
budu viiso sudėta daugiau kaip 
šešiasdešimts dolerių. Pinigai, 
rodos, bus pasiųsti per Rank
pelnį.

Su darbais pas mus neper
geriausia. Turime daug be-, 
darbių. Kone visose vietos 
dirbtuvėse dirbama tik po tri’S 
ar keturias dienas savaitėj. Ta
tai darbininkams čia labai 
sunku. Iš kitų miestų tegul 
nieks nevažiuoja į č'a darbo 
jieškotųs.

Del visų vietos lietuvių vei
kimo nėra kas pasakyti. Dau
gelis užsiima — “munšainu”. 
Daro jį netik sau, bet ir ki
tiems “ištroškusiems” to sky
stimėlio žmonėms. Delei to 
kartais įvyksta labai li/udnų 
nelaimių. Pav., kiek laiko at
gal keli vietos lietuviai ir lie
tuvaitės užsimanė nuvažiuoti 
girion pamedžiotų. Nuvažiuot 
labai laimingai nuvažiavo, bet 
kada jie sugrįžo prie savo au- 
tomobiliaus, tai rado šoferį vi
sai nusigėrusį. Nebuvo kas 
daryti, važravo; bet puškely 
įvyko nelaimė: automobilius

ii.\II.IIKNOV L!ii< . ■ . :<*j

vis generalis pardavė-

B®

Julius Namon Lietu

jas No. 10.

Vyrą Siutai ir Overkotai
Dideliose Dviejuose Koyruose

Bile koks siutas visoje krau-
tuvėje buvo pardavojami nuo 9 9 ■ B ■
$45 iki $65 • (J V

Talpinasi puikiausi Patricko A j gTM... . ..
kotai ir visi uainušalu overko- .......... . ■■

Bile siutas arba overkotas 
pardavojamas iki $40 už 1
Nėra palikta šių drapanų, į šį J 
skyrių įeina. Vyrams siutai ir JF 
overkotai pirkti čia, yra čysti- fcs 
jami ir prašinami metų laikoveltui.

Vyriški mėgsti šilkiniai 
kakiaraikšeiai.

Antros siuntinis aplaikyta, augš- 
tos rųšics mėgsti kaklairaikščiai, 
kuriuos per metų eilias pardavojo 
už dubeltavą ir didesnę kainą. Pa
daryti tvino čysto šilko, gražiausio 
vilnonių dryžių ir. spalvų, taipgi 
puikus juodi. Kiekvienas žmogus, 
apkainuos, kaipo Ka- 
ledų dovaną. I

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių I 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

dauginus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėję 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Rusiškas ir TmHųiSm Vanoi
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th St.
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO. ILL.

t >** -a#

Perfccto ir Earl & Wil 
son Marškiniai.

Marškiniai, puikiausio materiolo 
dabartinių laikų tobulumą. Pada
ryti šilkiniais dryžiais madras, ve- 
patrinos ir išdirbimo, kas reiškia 
liausios spalvos. Miera ff 
nuo 12 iki 17Mi.

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

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

Kreipkitės pas*

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
■■IIIM

CRENCH LINF
| Compagnie Generolo

■ Transatlantiųue Fra
Tiesiai Hamburgan

Specialia išplaukimas 
Dubeltavais šriubaio laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesds kainos 
‘.abai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento. 

-------- ■- —

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojos ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Bose lando. 

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

Kodai Tūkstančiai žmonių ir
Vaikų Miršta kas mota nuo

Plaučių Uždegimo.
ligasTodėl kad jie sutinka Šias 

kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata
rą, Bronchites, Tonsulites, skaudžia 

; gerklę, skausmus krutinėję, ir nebu- 
j na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui minėtus kentėjimus jau- 

\ čiate, tuojaus eikite j vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. • Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

AMERICAN
Reliable

DentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 344

Atsinešk šį kuponą, 
tarpe lapkr. 15 d. ir 
gruod. 15 d., tuomet ta
nkistai bus numušta 20% 
dž visą darbą.

Tel. Yards 3654
I Mrs. A. Micliniewicz 
į AKUdERKA

Baigusi Aku- | 
šerijos kolegi- l 

iMmft J6; ‘kiai prak- 
i tikavusi I’enn-

; silvanijos hos-
pitalčse. Pa-

' sėkmingai pa-
1 tarnauja prie

Mj&r,.. gimdymo. I)uo
'ia r0<^ V1S0- 

z hiose ligose
moterims ir 

merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, 111. 

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

B 
B

Telephone Yards 1532

DR J KULIS
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

B
M

iii

r
 3259 So. Halsted St., Chicago.

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

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

| Tel. Austin 737

i 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.

Kez. 1139 Independcnce Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

DR. A. A, ROT H
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 j; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedėlioms 1(1—12 dieną

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di į jo rankas 
savo sveikatą 
Ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tok j, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at- 

nes tik tokis 
gali suteikti tą. 

kas yra reikalinga.
Jei kiti neišgydo, ateik pas Piane. 

Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grjžš tau, kaip busiu pasakęs.

Or. C. H. Hai r
So. State ir kampas Monroe, 

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

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

Telefonas Pullman 856
DR. F. P. ZALLYS

Lietuvys De n tįstas
. 108D1 S. Michigaa A v., Roselaad 

Valandos! 9 iki 9 vakaro

I Tel. Canul G222
DR. C. K. CIIERRYS 

LIET U VIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavilt Sts. 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
\ ------------------ ---------------- --t

I
 Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.

| Arti 88-th Street

39 DR. L. S. BORLAND 
209 So. State SU 

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688, 

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

Lietuvis perkalbėtojo* seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedaliomis.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
-samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 

jame ■ ir kitokių naudingų dalių; kurios ra- 
Viena įln,na visus skausmus, kaip galvos 

o kiti dar skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- 
i matiŠkus skausmus.

užsiima j Daugybę gydytojų ir ligonių var-

sėdėjusius jame 
sužeidė.

mirė,

apvirto ir 
žmones labai 
lietuvaite jau 
guli ligoninėj.

Vis dėlto,
munšainu. Pav. LDLD. kuo
pa įsteigė piokyldų. Lekcijos 
bunie kas panedėlį. Tai gir
tinas darbas.

— S. J. Nereilis.

nevisi!
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO„
2633 West 47th St., Chicago, III.

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

Phone: Boulevard 4121.

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ii' nuo 7 rki 9 v. vak, 
3325 So. italsted St^, Chicago

~ -------- ‘in-------m—rnmmu—njn.u_.į..... n
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AVAOJ Seimo nuo klerikalų parti-
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MTMVARIAN BAIIiY RKM

Published Daily escapt Sunday by 
the Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. GrUalMe

i joi Tad kur-gi čia “savys- 
tovumaa”?

Toliaus. “Musų Žodis” 
sako:

“Mes puikiai žinojome, 
kad buržuazija duos nei
giamą (atmetantį) 
kymą į Centralinio 
sąlygas.”
Bet jeigu taip, tai 

tikslu jisai statė tas 
gas? Jeigu Centralinis Biu- 
rasi statė tokias sąlygas, ku
rias jisai “puikiai žinojo”, 
kad Seimas atmes, ir jeigu 
jisai, to neveizint, sakė, kad 
profesinės sąjungos nedaly
vaus kovoje su lenkais, kol 
tos sąlygos nebus priimtos, 
— tai tat reiškia, kad Cent
ralinis Biuras buvo išanksto 
nusistatęs prieš Lietuvos gy
nimą. Kitokios išvados iš 
tų žodžių negalima padary
ti.

Bet, atmesdamas daly
vavimą Lietuvos gynime, 
ką-gi jisai siūlė to vietoje? 
Nieko. Reiškia, jo politika 
yra grynai negatyviška (nei
giama) ; pozityvisko ji nie
ko neduoda; ką turi darbi
ninkai daryt, ji , visai nenu
rodo. Vien tik sako: “Neda- 
lyvausim!”

Mes todėl dar kartą klau
siame : kame-gi čia yra “po
litikos savystovumas”? Cen
tralinio Biuro “politikoje” 
ne tiktai nėra savystovumo, 
o ir faktiškai nėra jokios 
politikos; yra tik atsisaky
mas nuo veikimo.

Ir kodėl tas Biuras atsisa
ko? Dėlto, kad Seimo di- 

randame straipsnį, kuriame | džiuma yra priešinga darbi- 
išdėstoma paminėtojo Biuro ninkams! Bet ar tai dėl ši- 
nusistatymas Lietuvos gyni- priežasties lenkų dyari- 
frio klausimu, štai ką tenai ninku užpuolimas ant Lietu- 
skaitome: vos ngra pavojingas Lietu-

T . vos darbo žmonėms? Ar
“Kada Lietuvos Gynimo dek()( kad Seimo didžiUma 

Komitetas pakvietė Lietu- buržuaziška; tai Lietu
vos profesinių sąjungų yog darbjnjnkaj jr Valstie- 
Centrahnj Biurą dalyvau- -iai tur- gunėrę rankas žiu I 
ti kovoj su dvanninkų Lgti, kaip lenkų legionai te- 
Iz-nkija, Centralinis _B>u- rjoja Lietuvos miestus ir so- 
«« įteikė St. Seimui pa- džius> ir iaukti, kad lenkų 
reiškimą, km lame įsvar- dvarjnjnkai uždėtų savo jun- 
dytos sąlygos, prie kurių t Lietuvoa? Tai juk 
Lietuvos Profesinės sąjun- e nė, t 
gos stotų į tą kovą. Is tų’ 
sąlygų svarbiausios šios:
1) legalizacija Prof. Są
jungų ir visų darbininkų 

(organizacijų ir partijų,
2) spaudos, žodžio, susi
rinkimų ir streikų laisvė,
3) konfiskacija dvarinin
kų ir didžiųjų ūkininkų 
žemės ir perdavimas jos i 
darbininkų komitetų ran
kas, 4) darbininkų apgin
klavimas profesinėms ‘ są
jungoms vadovaujant, 5) 
tikra sąjunga su Sovietų 
Rusija, ir kitos, smulkes
nės sąlygos.”
“Darbininkų Žodis” džiau

giasi ir sako: “Čia mes ma
tome savystovę darbininkų 
klesos politiką”. Bet jisai i 
klysta.

Ta politika nėra savysto- 
vė. Ji yra surišta tam tik
romis sąlygomis, kurių priė
mimas arba nepriėmimas 
priklauso nuo Seimo, kont
roliuojamo klerikalų. Cent- 
riilinis Biuras sako: I
Seimas išpildys musų sąly
gas, tai mes kovosime su 
lenkų dvarininkais, o jeigu 
ne, tai nekovosime. Reiškia, 
jisai (Biuras) pastato profe- j© 8U lenkų užpuolikais, pa
sinių sąjungų veikimą tame niekina tą darbininkų reika- 
dąlyke į priklausomybę nuo | lą.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Tdephone Canal 1506 
Canal 576

atsa-
Biuro

Subseription Katėsi
$8.00 per ysar in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per ysar in Chicago. > 

8c per copy.
Entered aa Sccond Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. undar the act of 
March žnd, 1879.

kokiu 
sąly-

Naujianos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted 8t, Chicago, 
III. Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paltui

Metams__-.......... -
Pusei metų ___ ->■
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams į-------------------

Vienam mėnesiui i» ■■■ .

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija >■. . 08
Savaitei
Mėnesiui ...........      75

Suvienytose Valstijose aa Chieagoj, 
paštu:

Metams ...........  m—. $7.00
. 4.00 
u 2.00 
„ 1.50 
- .75

$8.00
4.50

. 2.25
, 1.75
. 1.00

Trims mėnesiams..... i*.»
Dviem mėnesiams_________
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams____________ _______— $8.00
Pusei metų .........  — 4.50
Trims mėnesiams____ —— 2.25

Pinigus reikia siųst p aito Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
....i- ii

Klaidingas 
nusistatymas.

Seimas yra buržuaziškas! 
Reiškia, Centralinis Biuras 
vadaujasi ne darbininkų rei
kalais, o buržuazijos politi- 

! ka.
Centralinis Biuras butų 

parodęs savystovumą, jeigu 
jisai butų pasakęs taip: Len
kų dvarininkų įsiveržimas į 
Lietuvą yra kenksmingas ir 
pavojingas Lietuvos darbi
ninkų klesai, todėl mes prieš 
jį kovosime, nežiūrint, kokia 
yra Lietuvos valdžia arba 
Seimas. Kadangi Lietuvos 
valdžia ir Seimas šiandie 
yra priešingi darbininkų 
reikalams, tai mes kovosime 
ir prieš juos. Todėl mes sta
tome tokius ir tokius reika
lavimus.

Darbininkai turi kovot 
prieš abudu priešu: prieš 
išlaukinį ir prieš vidujinį. 0 
Centralinis Biuras įsivaiz
duoja; kad jisai pasielgs gu
driau, vieną priešą (ir tai, 
dagi pavojingesnį šioje va
landoje) visai ignoruoda
mas. Prastas iš jo kovoto
jas. Tik žodžiais jisai labai 
smarkus.

ir prakaitu.
Lietuvos liaudis turi pasrru- 

pnt, kad kuogreičiausia atsi
kračius nuo tų parazitų, nes 
kitaip ji neatsieks šviesesnės 
ateities.

BEGfiDIšKAS MELAGIUS,

tMSBseae

ŽMONIŲ APšVIETA 1VAI. 
RIOSE ŠALYSE.

Lietuvos profesinių sąjun
gų Centralinis Biuras ėmė 
leisti “Darbininko Žodį” 
(vietoje “Musų žodžio”, ku
ri uždarė valdžia). Antra
me to laikraščio numeryje

Vienas laikraštis paduoda 
skaitlines, rodančias kiek žmo
nių, bemokančių skaityt (an
alfabetų), yra kurioje šalyje. 
Štai tos skaitlinės. Ant kiek
vienos tukstanties gyventojų 
randasi analfabetų:

Rumunijoje .....
Serbijoje ............
Portugalijoje ...
Ispanijoje ...........
Europos Rusijoje

......Lenkijoje
Vengrijoje ... *.
Italijoje ..............

884
830
786
638
617
503
435
375
165
131

Centralinis Biuras ir kar
tu su juo “Darbininkų Žo
dis” visai nepastebi, kad ta
me jų nusistatyme buržua
zijos elgimąsi yra pastaty
tas augščiaua, negu darbi- 

’ I ninku klesos reikalai.
Tik pagalvokite: lenkų 

. | ponija kėsinosi užkariaut ir 
pavergt Lietuvą — ar tai 
nėra pavojinga Lietuvos 
darbininkams? Ar Lietu
vos darbininkai nėra užinte- 
resuoti tuo, kad Lietuva bu
tų nepriklausoma šalis?

Lenkų dvarininkai nori 
užkariaut Lietuvą tuo tiks
lu, kad sustiprinus dvarinin
kus Lietuvoje, kad apsaugo
jus jų žemes nuo konfiska
vimo, kad prailginus darbi
ninkų ir valstiečių vergavi-l 
mą bajorams — nejaugi Lie
tuvos darbininkams visvie- 
na, ar užpuolikai atsieks sa
vo tikslo?

0 jeigu darbininkų reika
las yra, kad Lietuva butų 
nepriklausoma ir kaxl lenkų 
dvarininkai neuždėtų savo 
jungo, ant Lietuvos žmonių, 
tai Centralinis Biuras, atsi
sakydamas dalyvauti kovo-

Belgijoje
Jungtinėse Valstijose .. 77 
Francijoje ..................... 30
Finlandijoje .............. 12
Anglijoje .................. 10
Holandijoje .................  8
Švedijoje .................  2
Vokietijoje .............. 0.04
Šveicarijoje .............. 0.03

Matote, koks didelis skirtu
mas: Rumunijoje, Serbijoje ir 
Portugalijoje (langiaus kaip 
trys ketvirtadaliai gyventojų 
yra nemokšai; Ispanijoje ir 
Rusijoje iš kiekvienos dešim
ties gyventojų šeši yra nemok
šai; Lenkijoje kiekvienas ant
ras žmogus yra nemokšas; o 
Vokietijoje vienas nemokšas 
yra ant 25,000 gyventojų.

Didžiausias analfabetų skai
čius yra tose šalyse, kuriose 
turėjo daigiausia įtakos baž
nyčia. Rumunija, Portugalija, 
Ispanija, Lenkija, Vengrija ir 
Italija yra katalikų bažnyčios 
tvirtoves; o Serbijoje ir Rusi
joje buvo per ilgus amžius įsi
galėjusi “pravoslavų” (stačia- 
tikių) bažnyčia. Ražnyčia, kaip 
matote, yra galinga tenai, kur 
žmonės tamsus. Juo žmonės 
tamsesni, tuo dauginus įtakos 
į juos turi kunigai 
latanai, kurie 
žmogaus “du
o rštiesų išnaudoja 
kraujas1! sau lobius 
žmonių darbo.

Ir tenai, kur žmones yra 
tamsus ir kur kunigija valdo 
jų smagenis, tenai galingi yra 
dvarininkai. Rumanijoje, Len
kijoje ir Vengrijoje bajorų luo- 
inas yra ; ba jorai
su biurokratais viešpatavo ir 
senojoje Rusijoje.

Bajorai, kurie laike ūkinin
kus baudžiavoje, ir kunigai, 
kurie laike . tamsybėje žmonių 
protus, visuomet ėjo 
Tos abidvi parazitų 
tunka ’biednų žmonių krauju

Škotijos lietuvių konnriiistų 
organas “Rankpelnis” sako, 
kad socialistų vadai — Kaut- 
sky, Hilferd'ng, Gito Raucę ir 
Pavel Akselrod

“per snvirŠ tris metus 
rėmė imperialistini karą**.

Tai yra begėdiškas šmeištas. 
Visi tie socialistai bitvo grieš- 
čiausiai priešingi ne tiktai ka
rui (kurį jie stengėsi kiek ga
lėdami prašalinti), o ir rėmi
mui valdžių karo laiku. Kaut- 
skis už tai, kad smerkė savo 
šalies valdžios politiką karo 
laiku ir kritikavo Scheidcman- 
no pasekėjus, tapo išmestas iš 
redakcijos žurnalo “Dic Neue 
Zeit”, kurį jisai buvo įsteigęs 
ir redagavęs per trisdešimt su
virtam metų. Hilferding už to
kį pat “nusidėjimą” tapo at
statytas nuo redagavimo dien
raščio “Vonvaerts”. Pa ve] 
Akselrod (rusų socialdemokra
tų vadas) buvo vienas iš va
dų tų socialistų, kurie karo 
laiku sušaukė Zimmeftvaldo 
konferenciją • (kurios tikslas 
buvo sukelt socialistuose judė
jimą, kad greičiau sustabdžius 
karą). Otto Rauer taip pat 
pritarė tam judėjimui.

Komunistai, kurie taip be
gėdiškai šmeižia socialistus, 
turėtų pažiūrėti gerinus į savo 
draugų eiles —• tenai jie iš- 
tiesų suras imperialistinio ka
ro rėmėjų. Pavyzdžiui, Ca- 
chln, trečiojo Internacionalo 
stulpas Francijoje, važinėjo 
karo laiku Italijon ir agitavo 
Italijos darbininkus stoti į ka
rą talkininkų pusėje. Jisai, 
kartu su amunicijos miiniste- 
riu Thomas, keliavo į Rusiją, 
kad prikalbinus Kerenskį tęsti 
karą toliaus.

Kitas trečiojo Internaciona
lo stulpas, turkų paša Enver, 
(garsusis armėnų skerdikas) 
buvo artimiausias VokVetijois 
imperialistų bičiuolils; jlisai 
daugiausia prisidėjo prie to, 
kad Turkija įstojo į karą Vo
kietijos pusėje.

STAMBIŲJŲ LIETUVOS ŪKI
NINKŲ PALINKIMAI.

Anądien mes rašėme, kad 
stambieji Lietuvos ūkininkai 
(langiaus rūpinasi savo nauda, 
negu šalies reikalais. Vienas 
Amerikos klerikalų laikraštis 
pasipiktino tuo ir ėmė daryti 
mums priekaištų. Bet kaip 
ten nestraksėtų klerikalai, fak
tai palieka faktais.

Įdomių dalykų papasakoja 
Kauno “Socialdemokratas*’ 28- 
am numeryje. Jisai rašo, kad 
Steigiamajam Seimui išsiskir
sčius, socialdemokratai atsto
vai apvažiavo daugelį vietų 
Lietuvoje, vesdami agitaciją 
dėl Lietuvos gynimo. Pagryžę 
jie pasidalino savo įspūdžiais 
su tuo laikraščiu. Tie įspū
džiai blogi, štai vienas atsto
vas sako, kad turtingieji ūki
ninkai

Paniekina dėlto, kad

tie šar- 
neva rūpinasi 

ios išganymu, 
žmones ir 
iš sunkaus

išvien, 
veislės

nę kumelę, taptų didžiausi 
tėvynės gynėjai. ..”
Tolia us “Sodaldeniiokratals” 

rašo:
“Panašių žinių suteikia 

mums ir kitas draugas, taip
gi Seimo narys, grįžęs iš ki
tos turtingos srities. Ten 
ūkininkai pardavę visus grū
dus ir dabar ‘nebeturį’ iš ko 
duot rekvizicijų. Žinoma ne 
be to, kad nebūtų pasilikę 
alui ir degtinei prasivaryti.

“Ūkininkai parduoda vi
sus grūdus, varo ‘dėl savęs* 
degtinę. Javus supirkinėja 
spekuliantai ir bravarnin- 
kai. Javų kaina begalo pa
kilus. Darbininkai nebeturi 
iš ko ir nebegauna kur duo
nos nusipirkti”.
Situos elementus atstovauja 

Lietuvoje kunigų partija, kle
rikalai. Jų reikalus jie gina. 
O darbininkus jie vadina “tė
vynės išdavikais”, jeigu darbi
ninkai papeikia valdžią arba 
pareikalauja sau geresnių gy
venimo sąlygų.

Lietuvos Soc.-Dem. Par
tijos atsišaukimas j visų 

šalių darbininkus.
Kauno “Socdaklemokratas” 

įdėjo šitokį Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Centro Ko
miteto atsišaukimą į pasaulio 
darbininkus:
Draugai!

Lietuva, baisiai nuteriota ka
ro metu, vėl virto kruvinų ko
vų lauku. Lietuvos liaudis, su
varginta ir taikos ištroškusi, 
vėl turi šalin dėti kovą su <v- 
daus savo priešais, imtis gink
lo ir gintis nuo savų agrarų 
talkininkų — Želigovskio bau- 
<hj-

Kas tame kaltas?
Mes neužstojame savo val

džios gana įveikusios Lietuvos 
darbininkus. Bet šiuo atveju 
ne Jki primotam kaltę. IJetu* 
vos valdžia, siekusi Kalvarijoj 
sudaryti paliaubas, dėlto ne
galėjo susitarti su Lenkų vald
žia, kad ši reikalavo iš lietu
vių iš užpakalio pulti Rusų 
darbininkus. Kuomet Suval
kuose lietuvių delegacija ben
drai su lenkais teisė demarka
cijos liniją tarp Lenkų ir Lie
tuvos, Žel govskis, Lenkų ka
ro vadovybės įsakytas, jau 
puolė Vilnių ir įėjo miestan 
su išanksto sudaryta “Viduri
nės Lietuvos’’ valdžia.

Draugai! Kruvinoji Želigov
skio avantiūra —- imperialis
tinės Varšuvos darbas. Ją su
kurstė ir veda Ixjnkų dvari
ninkai, kunigai ir buržuazija 
vardan dvarų, kuriuos Lietu
vos liaudis, darbininkų palai
koma, ima į savo rankas, var
dan naujos pozicijos, kurios 
jie nori Lietuvoje prieš rusų 
ir vokiečių revoliucinius (dar
bininkus. Atšaukti pagalbon 
jie susitelkė su Lietuvos dva- 
r’ninkais ginti dvarus nuo 
liaudies, stiprinti buržuazijos 
ir klero viešpatavimą Lietu
voje. Jie neša Lietuvai tauti
nį kerštą ir piktesnę reakciją, 
kaip dabar yra Lenkuose.

Tame L’etuvos puolime kal
ta baltoji Lenkija, bet dar kal
tesnė Vakarų buržuazija ir 
buržuazinės valdžios. Kas kur
sto reakciją prieš Rusų darbi
ninkus, remia imperialistinius 
Lenkus, teikia jiems kreditų 
ir ginklų, kuriais ir mus da
bar žudo? Kas sąmoningai 
palaiko politinę ardą jiaujai 
susikūrusiose valstybėse, kad 
stipresniam lengviau
smaugti silpnesnius? Tai vis 
reakcinė Francija, Anglų lei
džiama, Belgų pritariama. En- 
tent’os valdžios ateina pas mus 
pirklio mastu ramstydamos, 
jieškodamos tik aukso savai 
buržuazijai, net jei tas auksas 
žmogaus kraujuose sumirkęs. 
Lietuvos liaudis žino buržua
zines moralės vertę, bet ir ją 
šiurpo ir pasipiktinimo šaltis

“bendru valstybės reikalu 
visai nesisieloja, degtinę 
‘dėl savęs’ varo beve’k kiek
vienas; kiti nusiklausę, kad 
lenkai gal užeiti, norėtų vil
kinti rekvizicijų atidavimą, 
nes lenkai vistiek reikalau
sią, kaip rusams atidavus 
vokiečiai ir reikalavę”.
Kauno laikraštis sako nuo 

savęs:

“Ištiesų prisimena pulki
ninko Ozolio žodžiai (‘Lie
tuva* Nr. 242), kad ... da- 
l>ar Muriainpolės apskrities, 
tqs Lietuvos Ukrainos^ o 
šiuo laiku ir turtingiausios 
pasauly srities gyventojai la
bai mažai kuo dedas Lietu
vos gyvenimui ir, būdami 
paskendę savo turtuos, vien 
jais tik ir rūpinas; tada, kai
legionai nujotų jų paskuti-' ropos žiaurumą,

butų

egoizmų ir

nes toksai paklausimas leng
vai gali būti iškreiptas ir gy
ventojų suprastas šiaip, ar jie 
nori priklausyti nepriklauso
mai Lenkijai, ąr vėl grįžti 
prie senosios Rusijos, prie bol
ševikų arba prie vokiečių. At
sakymas į šiaip pastatytą klau
simą gali išeiti tik Lenkijos 
naudai.

Todėl, jeigu norima, 
kur nors butų plebiscitas* 
kia pirmiausia, kad visos 
stybes, kurios yra Tautų 
jungoj, pripažintų de iure
tuvą, kaipo nepriklausomą val- 

niunu stybę. Toksai pripažinimas rei
kia turėti ir iš Jungtinių Val
stijų valdžios, kuri nori ofi
cialiai Tautų Sąjungai neq>ri-

daug j klauso, bet daug nusveria vi- 
teks

rer
vai

Lie

prole-

veidmainingumą. Visokios En- 
tcnt’os ir Tautų Sąjungos ko
misijos, tartum, tam Lietuvon 
apsilanko, kad primestų dar 
vieną ryškų įrodymą, jog bur
žuazija moka remti tik stip
resniuosius, kad kiekvienas 
jos žingsnis komercinio išro- 
kavimo padiktuotas.

Draugai! Lietuvos liaudis ge
ruoju nepasiduos bent kokiam 
jos laisvės ir gerovės grobi
kui. Baltieji Lenkai, kad ir 
užkariautų Lietuvą, ras jos 
darbininkuose nepailstamą ir 
nenuveikiamą priešą. Mes ži
nom, kad kova neša
vargą ir bus perkama darbi
ninkų krauju, Bet kitokios 
išeities mums nebėra.

Ir nuo jūsų, draugai, 
pareis, kiek to Vargo 
mums pakelti.

Šią sunkią Lietuvos
tariatui valandą mes kreipia
mos į jus, vokiečių, lenkų an
glų, franeuzų ir italų darbi
ninkai. Mes kviečiame jus 
protestuoti, kuomet jūsų vy
riausybės kursto baisiausią re
akcijos ugnį pas mus rytuo
se. Mes kviečiame jus jmfo- 
tesltuoti prieš begėdišką lenkų 
puolimą ir pagalbą, kurios 
duoda jiem jūsų vyriausybės. 
Mes kviečiame jus imtis visų 
prieinamų jums priemonių, 
kad su stabdy tumėt Lietuvos 
liaudies pavergimą. ‘Draugai! 
Jog ta laisvė, kurios siekia sa
vo kraštui Lietuvos proletaria
tas, yra ir jūsų siekimų dalis. 
[Pabaiga, viso apie dešimt ei
lučių, cenzūros išbraukta. — 
N-nų Rcd.l.

Lietuvos -Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas.

Kaimas, 3. XI. 20.

suose tos Sąjungos sprendi
muose. Pagaliaus, šiai Tautų 
Sąjungai ikišiol nepriklauso 
musų kaimynės valstybės, kaip 
Rusija, Vokiet'ja, Latvija, ku- / 
rių Imlsai, kaipo musų kaimy
nų, turėtų būti irgi svarbus. į

Tokius tat naujus klausi
mas tenka išrišti, jeigu jau no
rima kalbėti apie Tautų Sąjun
gos nusprend ino pildymą. Sa
vaime suprantama, jog Želi
govskio kariuomenė pirmiau
sia turi būt iš Lietuvos iš
kraustyta, o tuo tarpu dar 
šiandie ji tebesėdi Vilniuje, ir 
Tautų Sąjungos kar'ubmene, 
jau žadėjusi nuvykti Vilniun, 
dar ikišiol tebelaukia, kuomet 

galutiną! 
užsibkusį /

kariuomenė 
Vilniaus tą 
lenkų poną.
budu iki plebiscite 

ir šiandi*

$
s:

Dalei plebiscito Lietuvos 
Rytuose.

išvys iš 
Vilniuje

Tokiu 
dar tolimas galas
prisieina atkre’pti visa dom 
į tinkamą Lietuvos reikalų nu
švietimą, į agitaciją tarp pačą 
Lietuvos Rytų gyventojų. Rl- 
kia varyti darbas ne tik š>j 
Lietuvos pusėj, kame r/ra 
lenkų, bet r anoj pusėj, kme 
sėdi Želigovskis. Toksai Agi
tacijos darbas ypač svfbus 
lenkų okupuotoj LieU’oje.

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)
WASHINGTONAS.

kuriuose lietuvių laikraščiuose Lenkai pasigyrė, jog jieasig- 
jau tilpo žinių, buk Lietuvos navę šiam agitacijos larbui 
Valdžia sutikusi ant primesto dvidešimts milijonų s#o len- 
LietuVianis plebiscito' kaip Vii- kiškų markiu. Tan/darbui 
niuje, taip ir visame Vilniaus reikia paaukoti kiek Ame- 
apskrityje. Del tos priežas- rikos lietuvių dolerių^ 
ties jau rašomi straipsniai, ku
riuose apgailestaujama Lietu-. Vilniaus d-ras D. Ąleila pra
ves valdž os politika (Sandara; nešė linksmų žinij, 1 -±- 
No. 44: “Protestuokime ir gin- kad parsikėlus Liduvo 
kimūs).

Tuo tarpu iš paskelbtų ofi- Želigovskiui, Vlniuje Įvykęs 
cialiai žinių yra vien tik teži- visos Rytų Lietuvos valstiečių

Kai 11

Atvykęs Amerikoj iš pat

linksmų žinij, būtent, 
vald

žiai Viln im, dar prieš aįisian-

noma, jog Lietuvos valdžia yra suvažiavimas, kiriame dalyva
vę. valstiečiai b tolimų niuo 
Vilniaus kaimų ir kurie nors 
ir yra pamiršę lietuvių. kalbą, 
bet tvirtai yri pasiryžę ginti

jeigu jau kalbėti apie prave
dimą Lietuvos Rytuose plebis
cito, tai reikia nutarti, kad 
toksai plebiscitas turės būti pa- ‘ Lie tuvos valstybės reikalų; Jų 
darytas ir į pietus nuo Gurzo-1 vaistyk niam niisistatyniui su- 
no-Polko linijos tose vietose, 11virbu!i reikia būtinai leisti 
kur lietuvių bus pakelta pre-1 laikraštis, skleisti įvairių atsi- 
tenzija; toliaus, kad į rytus į šaukimų, siyst agitatorių, lo- 
nuo šios linijos negali būti ple-jklai agitacijai skleisti lenkų 
biscito toj Lietuvos Rytų da-! °kupuotojoj Lietuvoj reikia 
lyje, kuri yra į šiaurę nuo de--^M’ lu°j’ uratidčlio-
markacijos linijos, ant kurios Įanl’ ncs Jau k‘nkai agituoja 
buvo sutikę patys lenkai, spa- • 
l:ų 7 dieną, š. m., būtent Mcr- P 
kinė-Varena-Bastunai-Slobodka, ' pkti su savo darbu užpakaly- 
atsisakydami nuo visos terito- ic» todėl d-ro Alseikos dar

bas tur. būt plačiai paremia
mas. Jis renka aukas, kad 

v.k I sukėlus pačių Vilniaus apskri
tai plebiscito ]iravedinio reika-l^0 valstiečių susipratimą, kad 
linga, kad Lietuva butų de iure : sulvirt.nus jų nusimanymą, 
pripažinta, kaipo nepriklauso- j°g jje privalo dėtis ne su len- 
ma valstybė.

Tokios tat buvo Lietuvos val
džios pastatytos sąlygos. L... 
tos sąlygos nebus išpildytos, 
negali būti kalbos apie jdebis- 
citą. Negalima klausti gyven
tojų, ar jie nori priklausyti 
Lenkijai, kuri yra visų valsty
bių pripažinta, kaipo nepri-

rijos j šiaurę nuo šios linijos 
o tuomet ir nuo Vilniaus ir jo 
apskričio; ir pagaliaus, jog de-

klausoma ir priimta j 
Sujungę, ar Lietuvai, 
laikinoji valdžia yra

t.i

ir net gyfėsi turi tam tikslui 
Lietuviai negali pasi-

kų dvarininkais, bet su Lietu-
- vos laudimi, kuri stoja ir už 

Iki pačių reikalus.

Kazimieras Gugis

>4J

!1

s
$

kurios
Kaune,
sa-3

Vada vitokitu reikalu, kaip *criminatiikuo»« p 
ta(p (r civi/ilkaoee teiemaut. Dar® 

vi» okius dokumintui ir popitraa J
Namų Ofisui

IMS S. Halsted Si
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Oftoart I 

mi. Bertom $l| 
1111-13 MnityBK

TeL Central 4411 Į

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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Tremtinių laiškai
II.

Laiškas iš Maskvos.

[Gautas aplinkiniais keliais 
Lietuvoj nuo vieno socialde
mokratų darbuotojo, karo 
metų užstrigusio Rusijoj. 
Mums atsiunti jį musų ben
dradarbis Kaune. — Red.].Maskva, Rugsėjo 15 d. 1920 m. galais tapau Gerbiamasis ir mielas Drauge 1Rašau Tamstai antrą laišką iš Maskvos. Tik nesu tikras, ar esi gavęs pirmąjį. Adresa

vau jį į Vilnių Lietuvos Valdžiai, prašydamas perduoti Tamstai. Dabar gi sužinojau, kad esi Seimo narys ir gyveni Kaune, lygiai su .Lietuvos Valdžia. Neturėjau visai joj kių žinių, kas dedasi Lietuvoj, ir tik dabar pradedu po truputį orijentotis, kasdieną skaitydamas laikraščius ir gavęs progą nors trumpai pasimatyti su Lietuvos Valdžios įgaliotiniu Maskvoje p. Vanagu.Tamstos pranašavimą, deja, išsipildė. Atsimeni gal^ką sakiai, kuomet skyrėinės Vilnioje maii išsiruošus važiuoti prie šeimynos? Nebepasisekė grįžti atgal, kad ir noro užtektinai buvo. Abelnai praslinkęs nuo to laiko metas buvo dėl manęs\ nelaimingas. Dideliau- siu vargu privažiavau prie vie

tos; pakliuvau j pačią pafrontę, taigi daug nesmagumų man ir šeimynai teko patirti nuo kareivių ir karo valdžių; palaidojau dvejetą vyresni jųjų savo vaikų; palaidojau žmonos tėvą, pas kurį gyvenome; porą sykių buvo užėję kazokai, o jio jų vėl grįžo raudonieji tokios atmainos niekuomet neesti malonios, o galųs suimtas, kaipo dideMausiaa Tarybų Valdžios prasikaltėlis ir štai dabar sėdžiu priverstinųjų darbų lioge- ryje Maskvoje, kur esu nuteistas būti ligi nepasibaigs ka
ras su lenkais.Išėjau visų laipsnių tarybinius kalėjimus, nes buvau suimtas vietoje vietinio PoJit- 
biuro (kitaip apskrities črez-, vičaikos) nario įsakymu; patupdė į buvusiąją Valsčiaus, o dabar Valsčiaus ląpolkomo cypę, paskui nuvarė į apskrities arešto namus, kur išbuvau daugiau ne dvi savaiti; iš apskrities miesto, kaip nepaprastai svarbų prasikaltėlį, siuntė į Voronežo Gubčeką (gubernijos ypatingoji komisija), o iš tenai atsiuntė į Maskvą į V. C. K.» kuri mane ir užrakino į liogerį. Brangindamas vien savo kailį buvau tuo labai pMerfkintas, n«s sėdėdamas V. č. K. cypėje ne juokais galvojau apie mirties bausmę:

(Ardytojas man atvilrai pasakė, kad busiu smarkiai nubaustas, o “smarki” bausmė čia vie- nilntėlė—-kraustyti į aną pasaulį.Iš viso augščiau nupasakoto galėtum tarti, kad esu maištą kėlęs, arba galvažudžių būrį suorganizavęs ir gyventojus plėšęs, arba antivalstybiniu šnipu virtęs, arba koki, kitą panašų kriminalą papildęs. Kur tau, anaiptol! — Visa mano kaltybė, -kad atėjus po kazokais raudoniemsiems ir lišleildus jiems visą tftbę visokių įsaky
mų neišpildžiau vieno -iš jų, 
būtent, noužsūregistravnai apskrities mieste — už tai paskui, V. Č. K., tapau apkrikšti- tas kontrrevolicionieriu; o ant
rą, kas jiems taippat labai nepatiko, nėjau nėkur tarnauti, už tai gavau vardą dezerterio. Tokiu budu susidarė du diide- liausiu prasi'kaUtinnu: kont- revoliucija ir dezcrcija; su tokiais ipras|’k^ltiima|is, žlino- ma, pigu nuvažiuoti ir į aną pasaulį. \Tarnauti Rusiijos Valdžiai, teisybė, nenorėjau, dagi ir ne dėlto, kad bučiau toks uolus tos valdžios priešininkas,- bet daugiau dėlto, kad norėjau būti liuesas, kad progai atsitikus galėčiau grįžti Lietuvon; iŠ ankstybesnio gi prityrimo žinojau, kad pastojus tarnyston

-

Pinigai Greitai į Lietuvą
Krause State Saving Banka, dabar turi savo atstovą Lietuvoj. Jis Lie

tuvoj tvarko bankų susinešimą, kaip tai Kaune, Šiauliuose, Mariampolėj, 
Raseiniuose ir kituose miestuose. Taip,’ kad per Krause Banką siųsti pi
nigai butų greitai gaunami Lietuvos žmonių.

Mes taipgi siunčiame pinigus per telegramą.
Mes parūpiname pasportus į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Taipgi parduodame laivakortes ant sekamų linijų: Baltic American 

Line; Cunard Line; per Antverpą, Hamburgą ir Paryžių.
Musų laivakorčių ofisai randasi Kaune, Rygoj ir Liepojuje.
Plačiai žinomas lietuvis T. J. Kučinskas, dirba musų bankoj. Turinti 

reikalus su savo giminėmis Lietuvoj kreipkitės ypatiškai arba laiškais.
Patarimai dykai.

Bankos valandos dienomis nuo 8:
30 ryto iki 5:00 vakare. Atdara utar- 
ninkais ir subatomis vakarais iki 8 
vai.

X

T. J. KUČINSKAS

II IKRAUSE SAVJNGS BANK!
1341 M1LWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA

Didžiausias sezono

L

Vakarais atdara iki Kalėdų 
Pradedant su Utarninku/Gruod. 14

orėsiu išpardavimas
Naujos žieminės dresės, vilnonės 

trikotinės, seržinės, velouro ir sati
no ir visokių naujausių varsų — 
palaidų ir tuniškų įvairiais apva- 
džojimais, karieliais, mezgimo juos 
telėmis ir išsiuvinėjimais. Geriau
sias padarymas šių dresių atsišau
kia prie jūsų. Mieros 16 iki 46. Ver
tė iki $32.50. Numažinta iki

75

paskui ne taip jau lengva iš jos pasiliuosuotk -Dėlto gyvenau kitime su šeimyna užsiimdamas įvairiais namų darbais ir duodamas -privačias lėk ei jas; gyvenau labai tykiai, nėkur nesumaišydamas ir iš savo kaimo dagi nosies nekišda- mas. Bet užėjo apskrities Po- litbiuro agentui reikalas rasti sau rašto stalą ( panašių reikalavimų būdavo Visuomet užtektinai, tik baigdavosi jie maždaug laimingai), atėjo pas mus į namus, žinodamas, kad rašto stalą turime; aš iš neatsargumo pradėjau su juo truputį ginčytis, o jis matyti paskaitė tai už kontrrevoliuciją, pareikalavo dokumentų, padarė kratą ir suėmė; darydamas kratą atėmė mano atvežtąjį geležinių kelių žemlapį (atsimeni?) ir kitus daigtus, kurie jam geriau patiko. žinoma, protestavau, rodydamas savo dokumentus, apskrities gi me ste primygtinai.reikalavau, kad susineštų tubjiiu su Lietuvos valdžia arba ^u jos atstovu Maskvoje (tariau, kad Maskvoje esąs Lietuvos Tarybų Valdžios atstovas) jie buvo dagi

liustruoja tenai, vietoje, ir— neperleidžfa. Buvau jau nustojęs vilties, ar kas mane beišgirs, tik praeitą sekmadienį staiga aplankė mane Lietuvos Įgaliotinis p. Vanagas; apsi- džiaugiąu neapsakomai, ypač kuomet jis man papasakojo trumpai apie Lietuvps stovį ir kad taikos sandarai ratifikavus mane ir kitus lietuvius pabusuos; o sėdžiu čionai, liogeryje, ne aš veilnas lietuvis; sakė p. Vanagas, kad ir kituose liogeriuose (o jų yra nemaža Maskvoje) yra lietuvių. Laukiame išliuosavimo, kaip išganymo. Mano svajonė: paimti šeimyną ir kuogreiči'au- sia važiuoti Lietuvon; Rusijoje už jokius turtus nepasilikčia. Rupi man pašimatyti ir su savaisiais: su motina, seserimis. —Rašiau laiškus, kurie turėjo pasiekti Vincą, bet ar jis jų nebus gavęs, ar galbūt mano, kad jojo draugai iŠ V. Č. K. pasielgė su manim teisingai — ir tyli.Dabar gi papasakosiu trunir pai Tamstai apie Rusijos padėjimą, kiek teko prisižiūrėti, gyvenant kaime, ir patirti,' M vviiaiiv ivcimiv;, 11manęs paklausę, bet kadangi (eSrtn^ dMiar Maskvoje.

■

šios puikiausios dresės, parinktos rūpestingiausiu atsargumu. 
Mk 9 Padarytos trikotinės minkšto trikoletinės, žavėjančio satino arti/ ba aksomo. Brangus materiolas atidengia jų turtingą kokybę

f ■ A ■ ant jų pamatymo. Grynos ir skirtingos spalvos atsišaukia prie
moterų. Vertė iki $75 us

Budųaro Kepurės
Parankios buduaro silkinės kepu

rės — padarytos gan gerai, apvadžio
tos satino kaspinais. Visokios spal
vos, kiekviena sudėta j 75c

Brangenybėms Skrynelės
Ormalu aukso brangenybėms skry

nelės, šilku išklotos, įvairiai kviet- 
kuotos. Ypatinga kaina šiame išpar
davime $1.00
po

Kitur iki 5.00.
***•

Jau na mečiams Drapanos
* 4

Jaunamečių šalmai, visiškai ran
kų mezgimo, balti ir spalvose. Ypa
tinga kaina šiame išparda- $1.75 
vime už vieną

šilkiniai Kaspinai
Gražiausi gryni ir kvietkuoti kas

pinai, taipgi gražiai, margi, dryži bei 
paveiksluoti. 4 iki 5 colių pločio, kurie 
pirmiau parsidavė po $1.50 ir 95c 
$1.75, mastas

Rankiniai Grebšeliai
Moterų, kareiviškos plėčkos arba iš 

sivežimui skrynutės išžiuros — juo
dos patentuotos odos, pritaisytas 
veidrodėlis ir milteliams įsidėti. Šil
ku išklota, Ypatingai $5.00 
vienas Uz

susižinojimas ,.^rėjo eiti per Voronežą, GubČeną pareikalavo, kad mane stačiai siųstų į Voronežą. Tokiu budu alke* liavau į Maskvą, pilnai prityrimu visų smagumų tarybinių kalėjimų; —' turiu čia pabrėžti, kad Rusijoje jau nusistatė praktika: siiimtasai, nuo paties suėmimo momento, nustoja visų pilietinių teisių, visai neatsižvelgiant į tai, ar j'is kaltas, ar nekaltas; tas ątėmimas teisių apsireiškia įvairiai, žiūrint sulig papročio ir išmanyme areštavusiojo: suimtuosius muša, vadina “tu”, neleidžia mažiausių protestų, atima, ką nori, neprileidžia nieko, neper- le* tižia maisto arba palieka visai be maisto, sodina į karcerį ir t.t.; apsiėjimas visur brutalus, kalėjimai visi kimšte prikimšti žmonių, kurie ne
retai Jaukia 3—4 menesius, ligi ištardys, dėlto, žinoma, nešvarumas visur, maitinimas blogas (apskrities kalėjime, pavyzdžiui, duodavo trims dienoms t svarą duonos ir daugiau niekę, dagi virinto vandens nėra; Voronože truputį geriau: % svaro duonos dienai, sriubos torielka ir cukraus šaukštelį ir košės 1 Šaukštą; geriausia Maskvoje: apie svarą duonos dienai, dusyk sriubos, cukraus šaukštą, o kitą kartą dar iir silkes šmotelį arba yuiblos. Be savo maisto, žinoma, pragyventi negalima. Aš buvau šio to paėmęs iš namų, tai tempiu dar lig šiol, laukdamas naujos paspirties iš namų arba iš šalies. O sėdžiu liogeryje jau antras mėnuo; suimtas gi buvau birželio 23 d.Parašiau iš čionai nemaža laiškų, bet ligišiol tik porą atsakymų tegavau; neturiu atsakymo nuo žmonos, dėlto ma nau, kad mano laiškus per-

- Voronežo giri), ir abelnai pietuose padėjimas žymiai pablogėjo: duonos jau ir tenai gauti negalima, o miltų pūdo kaina pasiekę musų kaime 10.000 rub.; kainos kilo dėl smarkių rekvizicijų: nuo ūkininkų bemaž visus grudus ir bulves paėmė. Iš to, žinoma, kįla didelis nepasitenkinimas, kuris daugelyje vietų apsireiškia maištu, sukilimu; dagi tie, kurie į Tarybų Valdžią žiurėjo su viltimi širdyje, pradeda jos nustoti ir nerimastauja. Nuo ūkininkų ima visa, kas reika-. linga valdžiai: maistą (grudus, bulves, aliejus sėmenis ir aliejų, sviestą, mėsą (galvijus), kiaušinius, medų, ir t.t.), arklius, ratus, pakinktas, odas, kailius ir kailinius, drobę, linus ir t.t. Gyventojams gi bemaž nieko neatiduoda: kos kad kad kuo ros,prekių nėra; man esant atvežė truputį stiklų ir išdavė po % sv. druskos ant žmogaus ir po keletą dėžučių degtukų ant šei įnynos. Bet gi žadėti — prižada, neatsisako. Neprityrę žmonės kaikurie dar tebetiki, tik vis mažiau. Ligi badas nebuvo aštriai prispyręs, kentėjo žmones ir tylėję; nežinau, kas toliau bus. Primygtinai varoma komuna gimdo vien suirutę. Mobilizavo įvairių rų- šių meistrus, steigė taryb.'tnias dirbtuves ir liepė dirbti: nė žmonėms, ne darbininkams naudos. Darbininkams -meistrams mako algos 1.600 rub. per mėnesį ir daugiau tuo tarpu nieko neduoda; vasaros laiku kiekvienas bemaž meistras galėjo tokią sumą privačiai (užsidirbti per vieną dieną. Antra vertus, kuomet mil

drus- pudas siekia 15.000 rub.; važiuoja, tai ratai giržda, per viorstą girdi, nes nėra tepti, geležies manufaktu- eukraus ir abelnai jokių

tų pudfts kainuoja 10,000 rub., 1600 rub. algos per mėnesį ve- dusiems žmonėms — vien pa- šidinimas. Iš' to galima lengvai suprasti, koksai ūpas tų žon'ių ir kaip jie dirba tarybinėse dirbtuvėse. Gyventojams taipgi vargas: privačias dirbtuves uždare, o tarybinėse kad ir kokio mažmožio pataisyti nesulauksi ir per mėnesį —arba duok meistrams užtektinai kyšių. Del žemės ūkio komunų žmonės kalba: mes neišgalime taikiai ūkininkauti dirbdami šeimynos ribose (tėvas su sūnumis, broliai) ir tenka skirstyt’s, o kaip gi mes išteksime viename ūkyje svetimi žmones būdami? Ūkininkai jau aiškiai suprato, kad komuna jiems netinka ir dėlto komunos šalininkai jų tar pe, galima sakyti, vieną; tarybų valdžia, kaipo politinė sistema (be komunos), jiems padėjimą, tiktų, jeigu joje: nedalyvautų na žinių apie sukilimus įvail- (vien) komunistai, jeigu jinai riose vietose, svarbiausia ka- ncsųiaugtų ūkininkų rekvizicį- reivlų fronte. Padėjimas jų la- •jomisv^ padvactomis, ~ įvairiais . bai apverktjnas: .esąs buk blo- priverstinais darbais ir jeigu gesnis, kaip pas mus liogeryje. joje dalyvautų sumanesni ir Aš pats tankiai matau vyžuo- doresni žmonės. Teisybę pa- tus apdriskusius kareivius, ku- sakius, kaip seniau, taip ir dabar, tarybų atstovai ir bendradarbiui tai dažniausia visuomenės atmatos, kurie nesidrovi daryti visokių šunybių, imti kyšių, lenktis prieš vyresnybę ir smaugti savo pavaldinius, brutaliausiai apsieina ir t.t.; dėlto ir pati tarybų valdžia vis mažiau simpatijų įgyja, ir žmonės išlpradžios patylomis, o paskiau ir atvirai pradedu svajoti apie senąją sistemą. ■— Koks padėjimas centra- lesc ir šiaurės gubernijose, ne- žiniau, bet jeigu turėti omenyje, kad šios gubernijos mažiau turtingos ir senai jau kenčia badą, tai sulig augščiau aprašytu Voronežo gub. padėjimu, ūpas tenai vargu ar gali būti geresn’,s. — Su Maskvos gyventojais man teko susidiurti tik keliaujant iš stoties į kalėjimą ir kalėjime. Čia žmones žymiai prablaivėjo ir dabar jau aiškiai mato ir supranta blogumą to, ką patys yra ankščiau padarę. Nepasitenkinimas didels ir vis auga. Girdėjau, kad kaikur po fabrikus buvę antivaldiniai miltingai, bet juos vaiko ir draudžia. Reikia dar pridurti, kad kalėjimuose, kur buvau, ir liogeryje sėdi daugybė darbininkų ir darbo žmonių, teisybė, daugiausia už spekuliaciją, dezerciją, kyšius, plėšimus, bet visuose tuose prasikalit'muose aiškiai matosi taipgi politika. Dėlto, gal nebus labai nuostabu, kad ir augščiausioji valdžia pradeda jau abejoti. Iš gana ištikimų šaltinių sužinojau, kad praeitą sąvaitę. buvo Sovnarkomo posėdis, kuriame Leninas pasakė didųįę prakalbą maž daug tokio turinio: Draugai, metas bus prisipažinti, kad revoliucija musų pralaiimėta. Krašto padėjimas toks (čia smulkiai nušviečia Rusijos padėjimą dabar) , kad mes galime pra-

tempti galbūt dar metus; bank rūtas neišvengiamas. Musų tolimesnis viešpatavimas veda prie pražūties, bet Rusija negali ir neturi žūti, delko mes privalome pasitraukti. Žinoma Rusijos piliečiai tokie, kad dekretais gali jiems ką nori J- sakyti, ir jie pildys, bet vis tik tas Imis išgelbėti negali. Iš užsienio valstybių galėtų Rusiją išgelbėti vien Anglija, kuri turi daug kapitalų ir daug organizacinių jiegų, betgi dirbti išvien su Tarybų valdžia jinai nepanorės, o be jos visviena pražūtis.Sako, kad ši Lenino kalba sukėlė posėdyje didelį triukšmą. Trockis ir Zinovjevas buvo pasiryžę pulti Leniną ir mušti. — Žinios tos eina iš diplomatinių sferų; kiek jos teisingos, nesiimu spręsti, bet gi jos gana gerai atvaizdina. Nemaža taipgi atei-

geriau. Žinau, kad daugiau spekuliacija negu gauna nuo val
;mant, tvarkosdaugiau, negu

rie ateina musų saugoti. Jeigu Maskvoje taip, kažin ar fronte butų kareiviai verčiasi, džios.Paviršutinai dabar žymiaibuvo, padėkime, pernai pavasaryje: daboja švarumą, stotyse nėra tokio susispietimo žmo nių, traukiniuose liuosiau, nevažinėja ant vagonų stogų, kan celiarijose ir įstaigose darbas įėjo į normalias vėžes. — Aš taipgi dirbu savo liogerio kanceliarijoje, iš ko tūrių šiokių tokių privilegijų: gyvenu vienoje kameroje su kancerialis- tais (visi prasikaltėliai) — labiau pririnkta kompanija, šva- • riau, liuosiau, gaunu papirosų vietoje machorkos, gaunu sriubos kiek daugiau, kaip kiti, o 
svarbiausia galūu prižiūrėti savo korespondencijos.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

V. Sabaliauskui, Bridgeville, Pa. — Aukotojų sąrašų mums ankščiau atsiuntė d. S. Bakenas ir paskelbėme N-nų 288 num. Jūsų atsiųstas money orderiu aukas $3ę.0(> persiuntime Lietuvos Misijai.
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 Western Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 

-.-...... ..

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Haisted St., Chicago, III.
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Krizis angliakasių 
unijoj.

KRIZIS ANGLIAKASIŲ 
UNIJOJ.

n.
Svaraus unijizmo kiaušiniu.

[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija] 

ENOCH WILLIAMS
Taylor, Penn. — Dalykas, 

kuris nūdien angliakasių uni
jai grūmoja didele nelaime — 
skylimu, yra švaraus unijizmo 
klausimas. Tai yra pamatas 
tam nepasitenkini iii ui, kuris 
unijos narių miniose pasireiš
kia kai kada dideliu piktumu, 
o kai kada tokia jau bevilti- 
mi. Jisai, galų gale, susiveda 
prie to, kad narių miniose 
imama garsiai kalbėti dėl “at- 
s metimo”. Atliuosuoti unijų 
nuo samdytojų įtekmės — tai 
yra busimųjų rinkimų obalsis 
ir toks jau svarbus, kaip kad 
musų viršininkų užmestasai 
kasyklų nacionalizavimo klau
simas.

Nuėjus į kasyklų sryties mie
stus darosi begalo sunku g r- 
dint kalbas apie musų “virši
ninkus, kurie tapo išrinkti 
samdytojų įtekme”, ir kartu 
apie lokalus, “v s dar duodan
čius savo nario mokesnius vir
siu nkams, kurie kartoja mums 
tą patį, ką nesenai girdėjomą 
nuo samdytojų”. Turime vi
sų eile apskričių, kur vadas, 
gavęs unijos centro pritarimą, 
tuo pačiu metu netenka narių 
pasitikėjimo.

— vjuvngv, m.
........................—n., i

vunjvią, VIUVU^ĮŲ AV, A <7 4, U

Mine

kalų Walkerį nominavo Uni
ted Mine Workers unijos pre
zidentu, bet iki šiol nė jam ne
gi patiems unijos nariams apie 
tai nepranešta. , Nusimanyda
mas, kad dabartiniai unijos 
viršininkai neprileis padėti jo 
vardų į kandidatų surašą, Wal-

j savoj kasykloj yra labai sun
ku patikrinti teisingumą tų 
dalykų, kuriems jisai tiki. Vis 
dėlto, jisai savas išvadas daro 
gerai ž nomais faktais, kuriais 
išmarginta didžiulės angliaka
sių unijos — United
Workers unijos — istorija, -bū
tent: buvusių viršininkų dar- keris kandidatą stojantį už na- 
bais. Pb 1 Penna, kartų bu- cionalizaviiną kasyklų, Bober- 
vęs United Mine Workers uni- tų Martinų.
jos prezidentu, nūdien yra In- | Tokiuo jau budu, dėl tūlų 
(liana valstijos kasyklų savi- tecbn.'ngumų, kovota ir prieš 
ninku kom Isiionierius, vadau- Martiną — dėl galimybės būti 
jus jų kovai prieš padidinamą 
darbininkams algų. T. L. 
Levvks, kitas angliakasių uni
jos ex-prezidcntas, turi pana
šią vietą pas West Virginijos 
kasyklų savininkus Bill Dia
mond, buvęs United Mine Wor- 
kers unijos internacionalinės 
tarybos narys, yra Michigan • 
valstijos kasyklų savininkų ko- liakifsys.
misionierius. W. D. Ryan, bu- senas 
vęs sekretorius-iždirinkas, ir gerai pažystamas Anglijos ang- 
nesuskaitoma daugybė mažės- linkusių federacijos darbuoto- 
niųjų unijos viršininkų, taip 
jau nuėjo pas samdytojus. An
gliakasiai todėl sako, kad tie 
kur “pasirodo viešumon 
geresni nei te, 
slaptai — jų pačių

unijos prezidentu. Ha/riinas 
specialiuose cirku Maruose iš
spausdino visą savo korespon
denciją su Lewis*u, ir tuq bū
du jo vardas v'stiek tapo 
įtrauktas į kandidatų surašą. 
Tasai techningumas buvo toks: 
ar Martinas yra išbuvęs šioj 
šaly penkis metus kaipo ang- 

Harlinas tečiaus yra 
Anglijos angliakasys

Pamatinis ‘Numuštom Kainom’ Pardavimas
Pas Continental Subatoje

Tamista patirsite rytoj puikiausią klesą tavorų —
už žemiausią kainą visoje Cicago — mes visiškai 

gvąrantuojame — pas mus išpardavimas kiekviename 
krautuvės skyriuje — didelis stakas yra iš ko pasirink- 
ti —- visas augštos rųšies tavoras — mes parduodame 

niekas daugiau;

Ai

jams SmUic’ui ir Hodges’ui.
Tokiuo pat budu, dėl tech- 

ningumų. mano paties apskri- 
. . ‘ . i f v visam musu lokalui urnaikurie veikia./ ... v \tapo atimta čarteris. Atėmė jį 

oiganiza jr a§(lJ<)ni šimtai narių
tapo išmesti rš unijos — - ge
riausio ir turtingiausio Pirma
me Distrikto lokalo nariai. Pra
eitųjų šiame dist rikte r nki-

Vyrams ir Vaikinams
« t

Siu

Čeveryky 
Išpardavimas

Ypatingas pirkinis ir pardavi
mas moterų augšti čeverykai — 
rudi ir juodi kid — 8 colių augšz 
čio — vidutiniai/ ir siaurais pirš
tais — franeuziškais ir vaikščio
jamais kulniais — visokio dyd
žio — 380 porų bus išstatyta ant 
pardavimo Subatoj — reguliarė 
kaina $6 ir $7 vertės — už3^

tamstai 
eilę įvai-

A. Petrath S. Fabijonas
A. PETRATIS & CO. Į

Mortgage Bank
REAL ESTATE-INSURANCE |
European American Bureau j

Siunčia Pinigus. Parduoda
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS.
809 West 35th SU Chicago, 111. }

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

ei jo j..
Beto, angliakasys 

gali išparodyti visą 
rių unijos darbuotojų, kurie
kaip jisai sako, l’ko musų pa- mu, kur ir aš pats buvau kan
čių viršininkų aukomis. Del 
pavyzdžio kadir John Walk- ‘ tebėra teisino žinioj — laukia 
cris, kuris keturi metai atgal jo patvarkymo.
buvo musų kandidatas j uni-.1 Techning čill buv() l()ks: 
los prezidentus, praeitų vašu- į reikttlav-,lu^ lokalo
rų buvo išrinktas angį akasių kn _ sclu| k)asta k;(i ta.

Amerikos ^./ .... 1X..............
konvenei

To neveizint Lewis 
vavalingai šitą teisę jam 
ėmė. Atėmė tuo pamatu, 
Walkeris buvo išrinktas 
uos Darbo Federacijos prezih 
dentu. Priežastis, dėl kurios 
Lewis šitaip pasielgė, griežtai 
prieštarauja prezidento Wi- 
the’o patvarkymui, kurį gali
ma rasti musų unijos rekor
duose. Dar nesenai šimtai lo-

didatu, daviniai dar ir dabar Vertės

ir Overkotai
Y

nuo ^50 iki $60
Subatoj Pardavimas 

Vaikų Drabužių
VELTUI

Kalėdų dova
nos visiems vai 
kams pirkė
jam Subatoj

VELTUI

unijos kandidatas 
Darbo Federacijos 
įon. sa- 

at- 
kad 
Illi-

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui pjeižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akis yra silpnos. Lai
ke praeitų

23 metų Chicagoje
Aš išgvdžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš graliu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akjs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodų prašaUnimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų u- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojau a.

Jeigu Aš Prašalinsiu 
JusŲ.Tonsolus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių. kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visą gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi bul 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
palo neapslreiskia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau-

; tai aš išparodžiau savo 
! prezidentui
28 d., taigi 
kada mums 
pažymėjau: 
at'mant mums čarterį, yra 
v’cna sėkmingiausiųjų įmonių, 
kuri tik gali būt panaudota 

. teikimui pagalbos tiems, kurie 
, yra kalti delei padėties šiame 
| apskrity, kur ą ir tamsta pats 
žinai esant nedail'a. Tamsta 

į žinojai, kad musų reikalas ta
po atiduotas į teisino rankas.. • 
Auditoriui pareikšta, kad knyr 
gas reikės pristatyti teisinu’,, 
bet iki tol nieks jų ncperživi- 
rėjo. Po to gauta tamstos lai
škas atimąs mums čatterį. Jei-i 
gu tamsta užsimanysi pažvelgę! 
ti į keliaujančių auditorių ra
portus, tamsta surasi, kad nuo 
1913 metų visai maža kas yra* 
žiūrėta. 1919 metais Plains lo-' 
kalas No. 1456, kur daug bal
sų buvo paduota prieš esamuo
sius unijos 
po rinkinių 
auditoriaus 
knygų. Tai

Lcivis’ui rugsėjo 
viena diena po to, 
atimta čarteris. Aš 

“Tamstos 
mums čarterį,

Visas vilnonis ran
kų darbo siutai ir over 
kotai šiam sezonui, ge 
riausio modelio; visi 
vėliausios -patrinos; 
tiesiai augštos rųšies 
drapanos^ visais atžvil 
giais; gražiai atrodo; 
gerai pamušti; pasiū
ti pardavojimui nuo 
$50 iki $65 (visokios 
mieros). Parsiduos su 
batoje po $39.50

Ausis.

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kiliems specialistams. 'AŠ galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
ikausmo, be chloroformo, bę kra
ujo, be siuntimų jus į liąonbutį. 
Mano metodus yra visai nv ken
ksmingos, ir j minutę aš apsidir
bu. jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus — žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
Jiems nenaudingi, kad tonsilai yraKurtumas ir užkrilimas ausies Jiems nęnaudiugi, Kad tonstu 

nuo įvairių priežasčių gydoma Į priežastis ligos ir nclaiiuOM
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerkles li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų. . .
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš ir.vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
pahuosuosiu jus nuo įpročio mane tuojau*—kol pasekmė nė- 
<<pagautl šalti”. ' ra pavojingos—ir aš patarsiu im.

Mano mokestjs yra
• nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašajiiumą jū
sų tonsllų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau Jus

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
23 metas prie State gatvės

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos dūri* 1 žiemius nuo Valandos: 9 iki 6.

The Frtr Nedėliomia 10 iki 12
■i

viršininkus, tuoj < 
tapo aplankytas 

ir pareikalautas 
padaryti lokalas

atsisakė, ir jisai neteko čarte-1 
rio. Tuo budu stipriausias 
sam apskrity lokalas ta|>o 
griautas”.

Dabar 
naudota

SU- '

toji pati klasta 
prieš Payne lokalų 
Ir mes, aštuoni šim- 

un jistų, nūdien nobe-

pa-:

tai senų 
turime teisūs balsuoti, kad at
sikračius nuo negerumų visoj 
musų unijoj bei apskriči'uose.

Kokių negražių įvykių kar
tojasi unijoj, rodo sekamas 
pavyzdėlis. Praeitais apskri
ties viršininkų rinkimais vie- 

i nas vietos lokalas bėgiu vie
no mėnesio užsimokėjęs 540 
dolerių, kad kvalifikavus 900 
lo lokalo narių. Bet reikia
mieji mokesniai užsimokėta 
vieną mėnesį po to, kada įvy
ko rinkimai, 'lutai buvo pada
ryta tuo tikslu, kad parėmus 
esiAnųjų viršininkų sekėjus.

Užmokėjus šitų sumą 4Q4 
balsai lapo prislęaityti esamą
ja! administracijai. Bet kal- 
ba įnašai lokalas tų 540 dol. 
nemokėjo. Pats lokalo pirmi
ninkas man pareiškė, kad jie 
niekuomet tos sumos nėra da
vę. Tuomet 
mą' sudėjo? 
ar kasyklų

Užsiganėdinimą užtikriname.

— kasgi šitų su- 
Unijos viršininkai 
savininkai? Mes

Siutai ir
Overkotai

—Pukiausio pada
rymo ; importuoto ir 
vietinio^ audimo; $75 
iki $90 vertės. Parsi
duoda Subatoj po

$50

Vaikiį Mackinows — nuo 7 iki 18 
metų, padaryti puikiai, Oregono vil
noniai — gerų petrinų — šilti, paran
kus — $12.50 ir $15 kokybės — Suba- 
tos išpardavime $9.45
po

Vaiky 2-keliniu Siutai
Metų 7 iki 18 — visos vilnonės — 

tvirtai padaryto—labai parinktų pet
rinų — 2 poros trumpų kelinių; pil
nai pamuštos — reguliarė kaina $25 
vertės — Subatoj $15
parsiduoda po

Atdara Subatos vakare.

Milwaukee and Ashland Avenues
Djdžiausia Chicagos užmiestine drapanų ir čeverykų krautuvė.

vienų daugelio čia pasikarto
jusių įvykių. Lokalas No. 151 kad šitokius

tai sužinoti, nes1 už esamąjį apskrities pimii- 
“unijizmas”, pasi- ninką Dampaey (dabartinės

Bet mes, kurie darome visa, I nepaisomi ir todėl samdytojai 
} nederamus įvy- viešai ir drąsiai laužo visokias

I^bkierius pateko bėdon.

norime visa
tos rųšies
reiškiąs United Mine Workers administracijos šalin’nką) pa-

1 1 V • • • - - ... •unijoj, mus d džiai vargina.
Lokalų viršininkai teisme nentą Williamsą — 150. Rin- 

liudijo, kad rinkimų davinius kimų daviniai tečiaus buvo to- 
jie pasiuntę kur reikia ap- kie: Dampsey gavo 238 bal- 

draustais laiškais. Privestu sus, o Willianis nė vieno...

davė 38 balsus, gi už jo opo

kius pataisius, t— teisme ar už padarytas su darbininkais su- 
jo sienų, mes esame vadi- tartis.
narni “išdavikais” ir tam pa- Samdytojai visiškai nesibijo 
našiai. Tuo pačiu metu tuk-' tokios organizacijos, kaip kad 
stančiai unijos narių Įvairiuose ji yra tvarkoma dabar. Visa 
jos lokaluose turi pakęsti ne- tai tinkamai pataisyti — di- 
maža vargo, nes jų» reikalavi- delis musų, angliakasių, užda- 
inai unijos viršininkų visai vinys..

Bankierius Forest Hiill, 3600 
Irving Park boulevard, vakar 
liko areštuotas. Sako, dėl sa- 
vinimosi svetimų pinigų. Va
rau tą dol jo areštavimo išpirko 
George M. Nelson, 3448 Mar- 
shfield avė.



i vuiyvia, viri; u lu iv, i^v INAUJlEjNUg, unicago, LU.

Kas mums čia daryti?
[Lietuvos Misijos Atsišaukimas]
Lietuva užpulta priešo. Lie

tuvos žeme vėl Šlakštoma jos 
apgynėjų krauju. Vien už tai, 
kad nepavidėdami kitiems lie
tuviai ir sau laisvės pareika
lavo ir nori amžiais slėgusį 
skurdų ir svetimųjų vergiją 
nusiknityti, —‘ yra atakojami 
dabar įnirtusiu lenkų imperia
listų. Nežiūrint į tautų Jygos 
tarpininkystę, nežiūrint į pa
skelbtų plebiscitų, lenkų gene
rolas Želigovski tebešvaistosi 
po Vilnių ir vietoje dviejų di
vizijų jis turi jau penkįolikų. 
Vietoje išsinėšinti iš Lietuvos į 
jo numylėtų Varšuvą — jis 
desperatiškai vis dar bando 
smerktis Lietuvos gilumom 
Atkaklus mūšiai eina plačiu 
frontu dienų ir naktį. Viliu- 
gingo priešo užpulta, Lietuva 
ginasi visomis pastangomis. 
Visi Lietuvos gyventojai kokių 
tautų, tikybų ar politinių pa
žiūrų nebūtų, kaip vienas su
kilo prieš lenkų ginkluotų ban
ditizmų. “Mirsim, ;bet len
kams nevergausim” — toks 
Lietuvos žemės balsas. Ir Že
ligovskio atakos atremtos, ne
žiūrint į jo divfeijų skaitlių. 
“Laisva Lietuvos artojų šalį ne 
taip lengva pavergti.” Per- 
trumpos jūsų rankos “prosze 
panai!”

Vilniaus klausimas liko pa
saulio politikos klausiniu. Jei 
pasaulį valdytų teise, o ne 
kardas, teisybė — o ne “biz
nis”, tai Vilnius jau būt mu
sų. Tečiau dalykai aiškėja ir 
rodosi, kad Rytų Lietuvos su 
Vilniumi likimų neišriš nei

T. Pullman 5432

AKUSERKA 
1. SHUSHO

Turiu patyriau 
moterų ligos*; ru 

prišiu 
riu ligony ir kudi 
kį laike ligos,. , 
10939 S. State Str.

CMcago, UI

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 panaktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai Ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

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

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą l People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boui. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

n-r—n- ___________________ _

tautų lyga Genevoje, nei pa
saulio politikos centrai Pary
žius ir Londonas. Kada anuo
tos šneka — diplomatai tyli. 
Vilniaus klausimų prisieina 
rišti niekam kitam, kaip Lie
tuvos kariuomenei, kovos lau
ke Lietuvos dirvonuose. Su 
Vilniumi surišta Lietuvos ne
priklausomybę ir visa Lietu
vos ateitis. Todėl Lietuvos 
žmončs, nelaukdami, ar ateis 
kokia pagclba iš svetur ar ne
ateis, ėmėsi už ginklo ir gina 
nuo užpuolikų savo šeimynas, 
savo namus, savo žemę, savo 
turtų, savo garbę, savo laisvę 
ir savo gyvybę.

Kada tenai skausmuose gim
doma Lietuvos laisve, kas 
mums čionai daryti? Šaltų 
diplomatų role mums netinka. 
Darykime tų patį kas daroma 
Lietuvoje. Tenai visomis pa
jėgomis skinamas kelias prie 
naujo laimingesnio gyvenimo. 
Tenai su ginklu rankoje sten
giamasi nusikratyti lenkų im
perialistinės okupacijos. Mes 
čia darykime tų patį su dole
riais, tai skolindami, tai auko
dami.

Lietuvoje karas, — kariau
kime ir mes. Lietuva ginasi, 
-r- ginkimės ir mes. Dirbkime 
drauge, — drauge ir pasi
džiaugsime.

Gimtojo krašto gynimas yra 
visų t)c išimties Lietuvos gy
ventojų užduotis. Tat ir mes 
amerikiečiai iižjinikiniic gyni
mo pozicijų visi, kaip vienas. 
Oru j Lietuvą nenulėksime, 
bet doleriais bombarduoti Že- 
ligovvskio bandas galime tie
siog iš savo triobų. Negalėda
mi patįs asmeniškai kovose 
dalyvauti, — apginkluok įm e 
kiekvienas už save bent po vie
ną Lietuvos kareivį ar šaulį. 
O jie, neabejokime, mokės pa
stovėti už save, už mus, už mu
sų žemę ir laisvę. Bet jeigu 
mes kareiviui įduotume tik 
ginklą ir daugiau nieko, tai 
dar savo krašto gynimo parei
gų neatliktame. Lietuvos gy
nėjams, kareiviams ir šau
liams be ginklo reikia dar ba
tų? ilrabiržių, maisto... .Tą visa 
turi Lietuvos Valdžia parūpin
ti, o tas kaiuojit nemaž pini
gų. Tad mes, amerikiečiai, 
nupirkdami Lietuvos kovoto
jams naujų ginklų, aprūpin
kime juos maistu, drabužiais 
ir avalais. Tam tikslui ir sko- 
linkim Lietuvai, pirkdami bo
nus, kad iš tų pinigų būt ga
lima visų tai parūpinti. Lietu
vos Laisvės Paskola yra pa
matas Lietuvos gynimo. Au
kokime dešimtines protesto 
karštyje, bet pirk ine bonus 
šaltu protu. Tikslas vienas: 
Lietuvos laisvė.

Sena lotynų išmintis sako: 
‘ Valgome kad gyvenus, bet ne 
gyvename kad valgius”. Prie 
to dar galima pridurti: “Už- 
darbiailjamc ne tam, kad pi
nigų turėjus, bet tam, kad 
žmoniškai gyvenus. Pats pi
nigas džiaugsmo nedaro, bet 
džiaugiamės iš to, jo? su pini
gu ką gera sugebame atsiekti. 
Tad negailėki mes dolerio Lie
tuvos gynimui, nes ar mažas 
džiaugsmas bus lenkų bei 
dvarponių jungų nustūmus!

Lietuvos Gynimo Komitetas 
štai vėl telegrafuoja:

“Želigowskio armija sykį 
jau sumuštu. Reikia su jų 
pabaigti ir išvyti. Mums 
trūksta ginklų ir šiltų dra
bužių. Amerikiečiai, pabė
kite!”

K. .

Broliai ir sesutės! Tik pa
galvokite^ kas tais žodžiais pa
sakyta. Lietuvoj,e žiema, spei-' 
gas, sniegas... Lenkų atakos 
nesiliauna. O musų karei
viams trūksta ginklų ir netu
ri jie šiltų drabužių nuo šal
čio prisidengti. šiurpu!.. 
Bet nežiūrint j tų visų, lenkai 
sustabdyti ir dargi sumušti!

Naujausios žinios iš Lietu
vos sako: lietuviai sumušė 
Žcligowskį šiaurėje nuo Vil
niaus: Švenčionis ir Gcdrai- 
Čiai atvaduota, daug raitų le- 
gionistų pagauta.

Amerikiečiai! Mums rainu 
ir šilta čionai.. Bet nepamirš
kim Lietuvos gynėjus — ka
reivius, musų laimės sargybo
je stovinčius. Neduokime jiems 
žūti nuo lenkiškos kulkos be 
ginklo rankoje. Neleiskime, 
kad jie drebėtų nuo šalčio. Nu
pirkime jiems naujų ginklų ir 
šiltų drabužį. Vienas šautu
vas — 10 dolerių: yienas šiltų 
drabužių kompletas (šilti mar
škiniai, kelines, pirštinės, ko
jinės, kaklaryšis, antausiai) 
10 dolerių. Aukokime, nesi
gailėkime! Skolinkime Lietu
vos gynimui, — atsiimsime su 

'nuošimčiais. Pirkdami bonų 
už 50 dol. — netik apginkluo
sime ir šiltai apdengsime Lie
tuvos kareivį, bet dar gra
žiai apvilksimo, apaugime ir 
visą mėnesį valgidinsime. Štai 
ką turime padaryti.

Amerikiečiai! Nei žingsnio 
atgal, nei valandos ant vietos, 
bet vis pirmyn ir pirmyn sy
kiu su Lietuvos žmonėmis 
prie nepriklausomybės, laišvės 
ir geroves.

................... " .............

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND
Susirinkimas.

Gruodžio 6 d. įvyko prieš-

šėrininkų susirinkimas Stan
čiko svet. Iš valdybos ir ko
misijų raportų pasirodė, kac 
darbas nors ir povaliai vis dėl
to eina pirpiyn. Abelnai, vis
kas tvarkoma konogeriausiai. 
Tiktai reikalinga, kad kiek
vienas vietos lietuvis nors po 
vieną šėrą įsigytų. Tuo susi
darytų rėkiamas svetainės 
statymui kapitalas ir greitu 
laiku mes ją turėtume. Butų 
gerai, kad ir vietos liet, biz
nieriai nesitenkintų vien pasi
žadėjimais, bet prisidėtų su 
kapitalu ir veikimu.

I Bendroves Direkciją sekan
tiems metams išrinkta: D. šat- 
kus, A. Enzbigelis, B. šūkis, 
P. Puodžiūnas, S. Šimkus, G. 
Mačiulė, P. Mikulėnas» P. Bo
belis, M. (i rąžys, J. Vareko-

P. Kisielius, 
Ražanskas

KALĖDŲ 
. DOVANOS 

giedos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

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

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

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

Sykiu prisiųskite tik $7.50 
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis 

t Kalandorius dovanų.
PAAIŠKINIMAS:

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

Apie knygą “Soeializmo Minties Blaivumas ir 
apie dienrašti “Naujienas?’ nėra reikalo kalbėti •— 
jų didelė vertė visiems žinoma.

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

Iškirpk i* prisiųsk šį kuponą šiandien.
■‘Naujienos” 1739' So. Halsted St., Chicago, 1 • 
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Kalėdų Dovaną”: 1. Dienraštį Naujienas , 
2. Knygą “Kelias į Socializmą” ir 3. Knygą Socia
lizmo Minties Blaivumas” už ką pr siunčiu čekiu 
Money Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovaną .
Šiuo adresu:

Vardas ir Pravardė................................................. .

Gatvė ...........................................................  .•......
Miestas ...... ........ ......................................................

Mano vardas ir pavardė.........................    r-—
Adresas .................................................................

nnui nu
Užpuolus krupams, nereikia leisti 

laiko veltui. Jis užeina vidurnaktyj, 
kuomet sunku gydytoją prisišaukti. 
Garais gydantis, negali laukti gerų 
pasekmių — negali sulaikyti skrep
lių su garu. Glessco yra krupo gy
duolė, kuri stovi išmėginta jau ilgus 
laikus. Per keturiasdešimta metų 
pertikrino savo pasekmėmis milionus 
Amerikos namų. Jis saugus, užtik
rintas ir greit veikiąs.

Glessco paliuosus nuo užpuolimo 
krupo į penkiolika minutų be vėmi
mo. Jis prašalins kenkiančias substan
cijas iš systemos nesugadindamas vi
durių.

Jūsų vaistininkas, pasakys, kiek ta- 
mistos kaimynų pasitiki Glessco, kai
po pasitikimos nuo krupo gyduolės .

Parsiduoda visose vaistinėse po 50c 
butelis Jis vertas dešimties syk 

daugiau reikalingame laike.

^.Dr.Drake’sGlessco

ARMIJOS 
CEVERYKAI

Už Vi teisingos jų vertes.
2,000 porų Russet čeverykai.

Mažai dėvėti, bet gražiai pataisyti 
tikra jaučio oda. Viršus gvarantuor 
jama ant dviejų metų. Nutepama 
juodai pagal reikalavimą veltui.

Verti $12.00, musų kaina $24)0.
25,000 porų lauko čeverykų

Mažai dėvėti, bet gražiai pataisyti 
ir nužibinti pagal reikalavimą. Pa
dų storumas trijų padinių odų, pamu
šalas vandens nepriimąs,

JOHN KUGHINSKAŠ 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS ĘYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, Jotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

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

Tel. Canal 2552.

Blumenthal ‘

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama į vai

kus. Va].: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. 

/Telephone Yartte 4317
Boulevard 6437

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies 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.

DR. CHARLES SEG AL

Tcl. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 

Ncdėliomis ofisas uždarytas.

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

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

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

$35,000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutij ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieto? 
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — 
dflhar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

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

ir augftčlau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON,
, 1415 S. Halated St.

Lietuviai

Praktikuoja 15 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišku ir 

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas Drexel 2880
Y—" - —

DR, M. HERZMAN 1
Ifi RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: i Canal 
3110 arba 857 

Naktimis: Drexei 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S'. Halsted St. 
fcVAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak,

Teiephonai:

DR S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

< j —ii .. , .

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ 
JUSU LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.
. . t - • . . “ . . -

..L. -i. ,.10.   i......i. ■ i r 1 i - ■' mg
ELEKTRA I

šviesą ir pajiegą suvedame į senus .ir naujus ruimus, taipgi 
dirbtuves. Cush arba ant išmokėjimo.

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

j A. BARTKUS, Pro.. .
1«19 VV. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

j.:s, A. Grebelis, 
E. Kučinskienėk P. 
ir L. Šatkienė.

Direkcija iš savo 
renku organizatorių, 
tris iždininkus ir kontroles ko
misiją, 
išrinkta 
ralis ir

ta rpo išsi- 
sekretorių

I revizijos komisiją 
M. Baccvičia, K. Tu- 
V. Gudaitis.

— Bijūnėlis.

Rašytojo šerno jubilieji
nis koncetas.

Morrison otelyj, vidurmies- 
tyj, praeitos seredos vakarą 
įvyko didelis banketas dėl prie. 
Žasties 25-metinių sukaktuvių 
rašytojo Juozo Adomaičio-Šer
no Ii tėra tino darbavimos Ame
rikoj. Jubiliatui pagerbti buvo 
susirinkęs gražus būrys, tur
int daugiau kaip pusantro 
šimto jo draugų ir simpatizuo 
tojų, vyrų, žiuponių ir grakš
čių panelių. Okazijai tinkamas 
calbas pąstfkč Dr. A. Montvi- 
das, Dr. Su Biežis ir Adv. K. 
Gugis, kurs buvo ir to bankie- 
o tos m eis toris, 
taip ir svečius

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Vertės $15.00, musų kaina $3.90
15,000 porų apkasų čeverykai.

Mažai dėvėti, bet gražiai pataisyti 

ir nužibinti pagal reikalavimą. Van
denio nepriimu, trijų šmotų padai, pa- 
kalti plačioms galvoms vinimis, užkul
niai metalinėmis padkavoms, verti 
$18.00. Musų kaina $4.90.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

linksmino šau

Pinigai iš

moji musų dainininkė, p-le Ma. 
rijona Rakauskaitė, gražiai ir 
jautriai nudainavusi keletą dai
nelių.

Bankieto surengimu rūpinos 
šerno Draugų Būrelis.

Pateko bėdon.
Praeito karo metu pasižymė

jęs geroj us, Robert H. Moore,

(Seka ant 8-to puslp.)

Armijos overkotai $8.75 vienas.
Armijos nuo lietaus apsiautalai $9.75 

vienas.
Armijos blanketai $4.90 — $5.90.

Armijos Auto Kobės $4.90 vertės $12,
Armijos marškiniai $2.75 vienas arba j

dveji už $5.00. i

KIN6SLEYARMYSH0EC0.
3852 Cottage Grov» Avonut 

4 North Cllnton 8tr»«t 
8602 South Stoto Street

•326 8. Cemmerelal Avon u o

Visos krautuvės atdaros vakarais 
iki 8:00 vai.

U z miesto gyvenanti gali prisiųsti 
$1.00 kaipo deposito ant kiekvieno 
užsakymo. Likusius užmokėsit kuo
met pristatys tavorą. Siųskite ant 
Cottagc Grovel Avė. Krautuves ant
rašo.

....................................   .... ■ M,*! W!■!■■ .i, ||RW„| i,.,,,,, „
Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

piet 6 iki 9 vakaw 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte. 

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

skaitykit ir pjūtiskTt 
“M A T T II I? M

Rockfordo
Lietuvon

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

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

Siuskite pinigus Lie
tuvoj per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, 11L

: DR. YUŠKA a
5 1900 S. Halsted St. S
J Tel. Canal 2118’
■ Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 9 
s 8 vakare.
1 Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
J Tel. Prospect 3466

J? ........

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
artį 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

V- f
I ■ ■■ IIVM « M ■ ■ M
JĮ Tel. Boulevard 2160 g
S Dr.A.J.KARALIUS B

Gydytojas ir Chirurgas 
g VALANDOS: 9—12 ryto S 

2—9 vakaro.
K 3303 So. Morgan Street, B 

JĮ Chicago, 111.

Skausmus ir gllimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valxb*ž«nklU uireg. 8. V. Pat. Oflie.

DRAUGAS REIKALE

NEGERKITE 
“MUNŠA1NO’*

1
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ŽINIOS

vaikus apžiūrėti ir 
iryti niunšainą neturi 
rišėjas tuomet nuteisė 

vyrą dviem mėnesiam ka
lėjimo.

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

515 VV lson avė., vakar liko 
areštuotas ir užrakintas detek
tyvų biure. Mainęs klastingus

Peršovė žmogų — gavo 2 dol.
Nedarbo ir skurdo prispir

tas tūlas Rudolph Hazucke, 23 
metų amžiaus, vakar vakare 
ant Bissell st., ' arti Garfield 
boulevard, peršovė žmogų ir 
atėmė 2 dol. Hazucke areštuo
tas. Peršautas žmogus (vardo 
da nesužinota) nugabentas li
goninėn.

pareiškė, kad jeigu janiloniu 
sustreikuos saus O 1 d., tad 
veik visi jie bus tuojaus iš
mesti ant gatvės, nes nei vie
nas jų nemokąs rendos namą 
savininkams ir kada jie sus
treikuos, toje pat minutoje jie 
jau naudojasi svetimais na
mais, ir gali hut metami lau
kan.

Pranešimai

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIDUODA šiltas prie frontinio 

Del 2 
ar

PAJIEŠKAU savo vyro brolio
Vilimo Bingelio, Vilniaus rėd., Mer- kambaris, mažoj šeimynoj.
kinės par. Gyveno Newark, N. J. Ma I vaikinų ar 2 merginų. Su valgiu 
lonės atsišaukti, nes laiškas yra nuo i be. Telefonas namuose Yards 3111. 
jo motinos iš Lietuvos.

ELZ. BINGELIENfl, 571 w- 31 st<’ 2n(l fL
3237 S. Lime St., Chicago, 111. —------- —---------------------

REIKIA DARBININKŲ

PA RDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA pelningo biznio te

atras (show). 300 sėdynių. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite į Naujienas po num. 185.

bankas ir Sheridan Trust and
Savings bankas sako, kad Moo- | 
re yra išėmęs daugiau i kai-p I 
septynis šimtus dolerių klas-: Turlme aen,_ bet naujų — 
t nga s čekiais. Šie du bankai gatvę
ir išėmė prieš Moore varantą; Miesto taryba vakarykščiam 
ir jį areštavo. iposėdyj išleido patvarkymą,

. lt ... , i sulig kurio trvsdeš’mts devin-StciKS pm.KV liejyklą ChKagoj. |oji gat|V- tap<j 1>avardinta Per_ 

Valstybės iždines sekreto- shing Road. Bcto ši gatvė bus 
rius pareiškė, kad būtinai rei- pailginta — nuo Ashland avė. 
kalinga įste. gti da ir ketvirtą iki McCormick zoologijos dar- 
pinigą lėjyklą — Chicagoje. ^ų.
X) tai dėlto, kad dabartinės trys 
pinigą leiyklos — Phihulelphi- 
joj, Denvery į ir San Francisco 
— per praeitus tris metus dir
ba dieną ir naktį ir neb“su»i>e- 
ja nukalt’ reikiamos sumos 
pinigą^ Chicagos kalvė turės 
kalti pinigus dėl piet-vakarinių

(’iceros Lietuvių Pašalpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks šian
die, gruod. 10 d., kaip 7:30 v. v., O. 
Tamuliunienės salėj, 1447 S. 49th Av. 
ir 15th St. Bus rinkimas valdybos 
ateinantiems metams ir duotas rapor
tas iš praeito baliaus; taipgi kiti svar
bus reikalai. Visi susirinkite.
* — Valdyba. .

L. G. D. 47 skyriaus metinis susi- 
rinkimas jvyks rk«<lolioj, lorruodžio 12 
d., 10 vai. ryto, 1822 Wabansia Avė. 
Bus renkama valdyba. Visi nariai 
malonėkit atvykti; — Sekr. A. Vaitas

Norejo išsisukti.

Uždarys naktinius teatrus.
Vakarykščiam miesto tary

bos posėdyj aldermanas Joseph 
C. Kostner įteikė rezoliuciją, 
kuri reikalauja, kad visi kru- 
taniųjų paveiksią teatrai nak
čia turi užsidaryti —* nuo 1 
iki 8-tai valandai ryto. O tai 
dclto, kad tuo-m? mieste kiej^ 
3 ui n a ž i n u s pra sižengi m 11 s.

North Side. — Prelekcija. Lietu
viu Kriaučių Kliubo Sav. Pašelpos rū
pesčiu nedėlioj, gruodžio 12 d., kaip 
6 v. vakare bus prelekcija salėj po 
No. 1822 VVabansia Avė. Dras A. 
Montvidas referuos tema: Kaip užlai- 
kyt sveikatą ir apsisaugot nuo ligų. 
Kviečiame publiką gausiai susirinkti.

— Komitetas

4310
areš-

Tūlas John Gondarius, 
Aberdecn st., vfekar liko 
tuntas su visa šeimyna — už 
dirbimą “mimšaino.** Teismo 
jis teisinosi, kad, girdi, jis visai 
nekaltas. Tai jo pati darius 
“munšainą.” Teisėjai paklausė 
ar jis norėtu, kad užtai jo 
pati butų užrakinta kalėjime. 
“VVell, tai nuo jūsų priklauso, 
pons teisėjau,’* — voptelėjo 
Gondar’us. Čia betgi užprotes
tavo jo moteris: ji turinti

DAR NEGIRDĖTOS 
PRAKALBOS

Įvyks pėtnyčios vakare, 
Gruodžio 10, Schoenhoefen 
svet. 1224 Milwaukee Avė. 
Pradžia lygiai 7:30 vai., vak. 
Šiose prakalbose kalbės gar
sus studentas, kuris tik ką e 
parvažiavo iš rytinių valsti
jų ir kuris aplankė beveik vi 
sus lietuvių apgyventus mies 
telius; išgirsite daug negirdė 
tų dalykų, šios prakalbos 
bus apie Sudną Dieną. Įžan
ga dykai, kolektų nebus. 
Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

SVARBIOS

PRAKALBOS

Rengia A. C. W. of A. Lokalas 269. 
įvyks Gruodžio 10 d., 1920., Kriaučių 
Unijos svetainėj 1564 N. Robey St., 
Chicago, III. Prasidės 8-tą vai. vak 
Kalbės Medicinos studentas M. Pala- 
vičia. Todėl, visi lietuviai ir lietuvai
tės privalote atsilankyti, nes bus gvil 
denamas klausimas: DELKO YRA KI
LUS ŠITA BEDARBĖ?

įžanga veltui. Kviečia Komitetas.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Gudo, nes Lietuvoje tavo duktė Sta
nislava bjogam padėjime, tavo mote
ris Morta mirusi ir (Augiau svarbių Į REIKIA moteries ar merginos prie 
dalykų. ‘ Meldžiu greitai atsišaukti, padabojimo dviejų nemažų vaikų, taip, 
ar kas žinote apie jį malonėkit pra- kaip už šeimininkę. Kambaris, valgis 
nešti. , ir geras užmokestis. Atsišaukite:

ALEK. GUDAS, J. PRATCHER,
16 E. 113 PI., Chicago, III. 1641 N. Brigham St.

Tel.: Armitage 7904.

MOTERŲ

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
kolioniioje arti bažnyčių. Biznis ge
rai išdirbtas. Galima trumpu laiku 
padaryti pinigų. Priežastį pardavimo 
pairsite ant vietos.

Atsišaukite.
1737 So. Union Avė., 

Chicago, 111.

RENGK1S PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

Atidarys susirinkimus — su 
maldomis.

Chicagos bažnyčių federaci
ja (protestonų) vakar savo 
konferencijoj nubalsavo, kad 
visi Chicagos miesto tarybos 
susir nkimai turi būti atidaryti 

su maldomis. Įvykdinimui 
šio sumanymo tapo išskirta 
komitetas, kuriame įeina vys
kupas Samuel Fallows, Dr. «H 
L. Willett ir Thomas D. Brad- 
ley. Jie turės visą reikalą per
statyti miesto tarybai tir reika
lauti, kad taryba jį priimtų.

miesto ta- 
išleistas 

kurio yra 
kiekviena.®

liko
sulig
kad

savininkas :r šo-

Automobilistai turės nešiotis 
fotografijas.

Policijos departamento vir
šininko Fitzmorris rekomenda
cija, vakarykščiam 
rybos posėdy] 
patvarkymas, 
reikalaujama, 
automobiliaus
fe ii s prie savo laisnio dar turi 
turėtų ir sibvo fotografiją, ant 
kurios turi būti užrašytas jo 
vardas ir adresas. Manoma, 
kad tuoni bus sumažintos kiek 
autonioblių vagystės. Šis pat
varkymas įeis galen su sausio 
1 d., 1921 m. Tuomet kiekvie
nas automobiliaus savininkas 
■pr draiveris turės išsiimti lais- 
nj iš policijos automobilių biu
ro. už sumokėdamas ten vienų

Jr.nltoriai balsuoja ar streikuo* 
ti, ar ne.
t tiksinčiai janitorių

balsuos ar eiti antšian(|ie
•tniko, ar ne. Pietinės miesto 
dalies janitoriai 'balsuos White 
O’t y balių saloj, 2 vai. po pie
ty; žiemines miesto dalies ja
nitoriai balsuos North Side 
Turner Hali, 8 vai. vak. Gi va
karinės miesto dalies janito
riai balsuos panedėlyj 2-rą vai. 
no pietų. Imperini teatre, 2329 
W. Madison st. Namų savinin
kai irgi grąsina janitoriams. 
Chicago Real Estate tarybos 
pirmininkas James J. Carroll

1921 Kalendorius 1921
Išleido

Aušros Spaudos Bendrove
Tai vienintėlis 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. tik 50 centų. Už vienų 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: 8 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 žengaus pa
žymėtų antrašu.

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

Aušra.
1443 N. Paulina St Chicago, III

Garfield Park. — Lietuvių Janito
rių Vytų ir Moterų Paš. Kliubo prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėliojo, 
gruodžio 12 d., 1-mų vai. po pietų, 
John Engei svet., 3720 W. Harrison 
St. Visi nariai ir narės teiksitės lai
ku susirinkti, nes bus rinkimas valdy
bos ateinantnems metams. Yra ir 
daugiau' svarbių reikalų. Taipgi ma
lonėkite užsimokėti visus šių metų 
mokesčius ir atsiveskit naujų narių 
prisirašyti. — J. Burčikas, Nut. Rašt.

S.L.A. 176 kp. priešmetinis susirin
kimas bus nedėlioj, 12 d. gruodžio, 
1:30 vai. po pietų. Kiekvienas narys 
būtinai turi atsilankyti ir užsimokėti 
mėnesinius mokesčius užbaigiant 1920 
metus, nes reikia duot Centrui visų 
metų apyskaitų. Taipjau bus rinki
mas valdybos ateinantiems metams. 
Už neatvykimų į susirinkimų bausmė.

— J. A. Povilaitis, rašt.

Bendrojo Lietuvos Gynimo Komite
to 18 gatvės skyriaus nariai, išrinkti 
Ch. L. D. T. konferencijoj, Ch. Liet. 
Tarybos na'riai, taipjau nariai. visų 
kitų draugijų, norinčių prisidėti ir 
ginti, prašomi yra susirinkti pėtny
čioj, gruodžio 10 d., 7:30 v., Naujie
nų name. Reikia pradėti aukų rin
kimo šioj apielinkėj.

— Centr. Kom. įgaliotiniai.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugijos Sav. Paš. susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 12, kaip 2 v. 
po pietų Polck Zvviązck svetainėj. 
Visi draugijos nariai prašomi atvykti, 
nes be kitų svarbių reikalų teks iš
sirinkti naują valdybų^ — Valdyba.

West Side. — Besikuriančios Lietu
viu koperacijos susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 11, kaip 7į309^’ 
p. Jankaičio svetainėj, 2158 W. 23 St. 
Dalininkai ir norintys įstot prašomi 
atvykti laiku. ■— Kūrėjai.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1-mos kuopos metinis susirinkimas bus 
nedėlioj, Rr. 12 d., 10 v. ryte, M. Mel- 
dSio svet, 2242 W. 23 PI. Vis,i nariai 
būtinai atsilankykite, nes yra svarbių 
reikalų, taip jau bus renkama valdy
ba sekantiems metams.

Baronas, Sekr.

Dr-tės Palaimintos Lietuvos priešme 
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 12 d. 
Jul.Malinauską svet., 19-ta ir Hal^į 
gvS. Pradžia 1 vai. po pietų. Visi 
draugai privalo atvykti, nes 
daug svarbių dr-stės reikalų; taipg 
bus renkama valdyba ateinantiems 
metams. Nepamirškit apsimokėti sa 
vo mokesčius kaip mėnesinius, taip ir 
kitus. — Valdyba.

Cicero. - Cicero Liet. Paš Kliubo 
priešmetinis susirinkimas Įvyks petny- 
čioj, gruodžio 10’ ‘49’av*Tamoliunienes svetanej 144 7 b. 4J A . 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nc» Ja- 
• ime daug svarbių reikalų, jų tarpe 
Lietuvos klausimu ir taipjau raportas 
iš pastarosios Chicagos Liet. Darbinin
kų Tarybos konferencijos.—Valdyba.

Brighton Park.—L.S.S. 174 kp. eks
tra susirinkimas bus pėtnyčioj, gruo
džio 10, kaip 7:30 v. .v Pocienės sve
tainėj 3824 S. Kedzie avė. Visi nariai 
būtinai turi atvykti, J1®8 *^08 nomi- 
nuot kandidatus į h.S.S.I ild. Komite
tą ir reikės priimt L.S.S. VIII Rajono 
protokolų. Be to, yra ir šiaip labai 
svarbių reikalų. — Organizatorius.

North Side. — Prakalbos. A. C. W. 
of Am. 269 Skyrius rengia prakalbas, 
kurios įvyks pėtnyčioj, gruodžio 10 d., 
Kriaučių Unijos salėj, 1664 N. Robey 
gatvė. Pradžia 8 v. v. Kalbės M. 
Pulevičius. — Komitetas.

West Pullmano Lietuviai suvienyto
mis jiegomis reigia Didelį Vakarą — 
vaidinimą ir prakalbas — nedėlioj, 
gruodžio 12 d., A. P. Cukuro salėj, 
kampas 120tos ir Halsted gatvių. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Visas to vaka
ro pelnas skiriamas Lietuvos Karei
viams. Dėlto vietos ir apielinkių ko
lonijų lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti ir paremti svarbų reikalą.

— Rengimo Komitetas.

Dr-stės Meilės Lietuvių Amerikoje 
priešmetinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, gruod. 11 d., kaip 7:30 v. vak., 
kuriame bus renkapia administracija 
ateinantiems metams. Visi nariai 
atvykite, nes yra ir šiaip svarbių rei
kalų. Atsiveskite ir naujų draugų, 
kurie norėtų įstoti i musų draugiją.— 

Ant. Morgevitz, pirm., 
Izidor. Vedeckis, Sekr.

PAJIEŠKAU savo vyro Baltramie-I ttitit'I'z’t a a 
jaus Jaciko, jis prapuolė nežine kur Į REIKIA DARBININKŲ 
nuo 13-tos dienos Lapkričio šių motų. 
Jis yra suvirš 40 metų amžiaus. Ant 
kairės kojos neturi pirštų. Malonėkit 
atsiliepti jis pats jei gyvas, arba kas 
jį žino pranešti.

FRANCES JACIKIENfi,
560 Jefferson Str., Chicago, III.

Aš Stanislovas Gaidemavičia pajiefi- 
kuu pusbrolio ir pažįstamo Franciš- 
kaus Gaidemavieiaus, paeina iš Lie
tuvoj, Kauno rėd., Raseinių pav., Kra
žių parapijos, Adomaičių sodos. Gy
veno Chicagoje 1911 in. ant Wood 
St. Rašė man vienų ar du laišku į 
Los Angeles, Califorrųja, o draugas 
šių pav., Žarėnų parapijos, gidėjau, 
Bladislovas Grakauskas paeina iš Tol- 
kad gyvena netoli Chicagos. Meldžiu 
atsiliepti ar kas žinote pranešti ant 
sekančio antrešo:

VYRŲ

REIKALINGAS geras ka- 
sienius ir knygvedis į gro-
sernę ir bucernę. Atsišauki

te greitu laiku į Naujienas 
po No. 182.

REIKALINGAS geras lie-
STANLEY GAGENS, 

Lake Carriers Assn. Duluth, M imi.

PARDAVĖJAS

PAJIEŠKAU savo moteries; po tė
vais Viktorija Skiiųčiutė; paeina iš 
caimo Daškonių, Vilniaus rėd., Trakų 
apskričio. Apleido mane Gegužio 20 
d„ 1920 m. Ji išvažiavo su vaikinu 
Zigmantu Šidlausku. Ji pasiėmė su 
savim tris vaikus: Nelę, Stasę ir Bro
nių; vaikinas juodų plaukų, juodbru
vas; ji šviesaus Veido, akinius dėvi* 
Jei kas patėmysite tokias ypatas, ma- 
onėkite pranešti man, duosiu atlygi 

nimo $25.
MOTIEJUS PIUTIS,

• 902 Milvvaukee Avė.
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo sesers Anelės 
Gedminienės, metai atgal gyvenų 494 
W. 33rd St., Detroit, Mich. Meldžiu at- 
ei ciiiilrt'i

MRS. ANNA LAUCAITIS, 
P. O. Box 1, K 

Benham, Ky.

PAJIEŠKAU Adalijaus Untanėno, 
Vilniaus rėd., Švenčionų apskr., Tvor- 
čiajaus valsčiaus, Saplių sodžiaus. Ma 
onėkite atsišaukti arba kas žinote 

meldžiu pranešti šiuo adresu, ųgs tu
riu labai svarbu reikalą dėl jo.

AMBROZIEJUS SHIRAS, 
449 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

tuvis bueeris. Alga bus mo
kama pagal patyrimą. Gera 
proga įsidirbimui. Atsišauki
te į Naujienas po No. 183.

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. ’ 
Tik 35 minulės nuo pat vidunnies- 

PARSIDUODA pianas, labai gera- į)“’ 5A‘raukinlal 
me stovyje ir labai pigiai. ‘ ™ aK
parduodu labai geroj vietoj ir labai 
pigiai lotą; taipgi- grosenės fikčerius 
(fixtures).

Atsišaukite
Telefonu Lafayette 5679

Taino-i ' 74 aa*u ....................................... $275J“® % akro ........................................ 8425
1 aitras ........................................ $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
j išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
' sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
! tuojau ir kraustykis i ją pavasary}, 
į Gulėsi pats sau daržovių pasiaugin- 

PARSIDUODA galiūnas, tirš- ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky- 
tai lietuvių apgyvento] vietoj. “voS,įeimm i?
Aplink keturi blokai nėra kito maloniose aplinkybėse. Daugybė
saliuno.

3400 So. Auburn Avė.
NAUJA, NEGIRDĖTA

PROGA.

maloniose 'aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
M<-« turime tulp-gi labai geru lotu, 

j kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinią deki ra
šykite, telcfonuokite arba ateikite. 

' A. T. McINTOSH CO.
W. 18lh St. Chicago, 111. 

Pilone Canal 6296
Parsiduoda 

lyje lunch 
su visais įtaisymais.. Geriausia biz
nio vieta visam Bridgeporte. Norin- • 
tieji gerų biznį įsigyt, nesivėluokite. ----------------
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
Lietuvon Sausio 14. 3,000 bušelių/ 
grudų: rugių, kviečių, miežių ir kor- ------------ 1"
nų dėl kūčių. Galima matyt nuo 6 DIDELIS BARGENAS. 
ryto, iki 12 vai. nakties. ; Parsiduoda namas su saliunu ir yi-

K. GALIMSKI, sajs jo įrengimais. Labai geroj vie-
3301 V/allace St. toj, biznis nuo senai išdirbtas. Parda

------------ ----------------- vjtno priežastis, apleidžiu miestą.
2900 S. Wallace St.

karčiama užpaka- 141)4 
ruimią. Parsiduoda

PARSIDUODA saliunas 
ir restaurantas ir didelis pia 
nas ir milžiniškas biznis. 
418 W. 18th St., Chicago.

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai pradedančiai namų užlaikymų 
---- i mes turime dabar savo pardavimo 

Gerai žinomas tarpe savo žmonių kmabryj 12 puikiausių ir vėliausios 
pardavot Texas aliejaus žemę tuojau. mat|os 3 grnotų seklyčios setų, kaurų 
Pirkėjai gaus užtikrinimo dytų visai; į? kaip naujų, 
žemei. Mes prigelbėsime suteikdami 
pardavojimo būdų. ' 
rus pinigus. Atsišaukit šiandien, 
klausk Mr. Golson, 

Room 800
20 E. Jackson Blvd.

REIKIA patyrusio laikrodi
ninko. Gera mokestis, pastovus 
darbas.

Atsišaukite:
P. A. MILLER

> 2128 W. 22nd St.
V............ ........... 1 "

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIU
IŠPARDAVIMAS

Mes parduodame įvairaus išdirbi-1 
mo vartotus automobilius 
šimčių nuostolio, kainos 
$150.00 iki $1,500.00.'

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi-1 šie automobiliai naudoti, bet dabar 
nos ne senesnės kaip 25 metų; aš visai gerame 8toVyj.
esu 28 metų, tunu gražų užsivedimą
ant gyvenimo. Merginos norinčios ap Apsilankykite j musų didelį išpar- 
sivesti turėti gražų gyvenimų, malo- davimų — Subatoj ir Nedėlioj, gruod. 
nešit atsišaukti. Susipažįsime per 11 ir 12. Išpardavimas prasidės 9:30 
laiškus, arba ypatiškai, jei netoli gy- ryto iki 10:00 vak. Padarykite mums 
ventum nuo Chicagos. pasiųlymų ant vieno iš šių automobi-

MR. A. J. S. lių, jei tik bus sąžiningas, mes neatsi-
917 W. 33rd St., Chicago, 111. Į sakysime.

WEST SIDE PAIGE SALES
724 S. Cicero Avė.

Tel.: Austin 429 ir 1706.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus; geistina, 
kad butų laisvų pažiūrų. Esu laisvų 
pažiūrų, nevartoju svaigalų; mylin
čios darą šeimynišką gyvenimų pla
tesnių žinių kreipkitės prisiųsdamos 
su pirmu laišku savo paveikslų, kitaip 
neduosiu atsakymo. Paveikslai bus 
grąžinami* ant reikalavimo.

J. A.—m
10207 Russell St.. Detroit, Mich.

PARSIDUODA 3601 Lowe Avė. ply 
tų namas: krautuvė ir gyvenimui 
kambariai, cemento fundamentas, va
nos, gasas ir elektra; cementuotas 
skiepas. $1,500 įmokant, likusius leng
vomis išlygomis. Kaina $3,475.00.

J. McDONNEL SYSTEM, 
8517 Archer Avė.

PARSIDUODA namas su saliunu, 
tirštai apgyventoj vietoj, ant kampo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

2858 Emerald Avė. Chicago.
Tel.: Yards 975.

ANT PARDAVIMO — McKinley 
Pade, greitai pasidaro vieta 6 kamba
riu Cottage, vanos, gasas ir elektro 
šviesa. $500 įmokant, likusius pagal 
sutarimų. Kaina $3,100.00.

J. McDONNELL SYSTEM, 
6517 Archer Avė.

c r » r bf Taipgi turime 35 Victrolas šios die- Gali uždirbti ge- nos, groja visokių išdirbimų rekordus, 
šiandien, yer|gg tokios kaip $175 su didele šė

pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas bar,ge-

Pristatymas dykai. i PARSIDUODA — 2 flatų plytų na-
SOUTII WEST STORAGE 1 mes McKinley Park, greitai pasidaro

2102 W. 35th StM arti Archer Avė. vieta; naujai ištaisyta, aržuobnes grm 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. dys ir apvadai, elektra, P’ltas skiepas, 

Ncddlioinis iki 4 vai. * retai pasitaikantis bargenas. j
_--____ „ _ ’ mokant, likusius pagal sutarimą. 

___ ____________\ ,_______ j,M McDONNELL, SYSTEM, 
PARSIDUODA 3 kambarių rakan- 35^7 Archer Avė.

dai, pirkėjai galės paimti ir karnbn- 1_______
rius. Turiu parduoti iki subatai, nes -—-- ’ A •F7 v-'oAa 
išvažiuoju Lietuvon. Pirmas pasiuly- ( STOCK’AI—SERvb 
mas paims daiktus. ---- -------- ''

929 W. 33rd St., Chicago. PARSIDUODA
I Dešimts šSių Co-operative So- 

IŠVAŽIUOJU IŠ MIESTO, ciety of America už $350 ir 10 
-- šery Elgin Motor už $80.00. 

Stebublinga proga porai užvedan- KrejpkitjK tuojaus: 
Čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui- n p 4
kius 4 kambarių rakandus, visus L. J. Matner,
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi- 6807 Union Avė..

i deda iš trijų šmotų seklyčios seto, , «Q„
s su 20 nuo- bUv<> užmokėta $200. parduosiu* už Telefonus EngeiWOO(t lot 

i eina nuo ; $75 00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide- j ..........._u_mimwir ---
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta " n'1"
$225 už $50, su rekordai:! ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.
PARDAVIMUI rakandai (fumi- 

ture) dėl visokio biznio — bučemės,. 
grosemės arba pieninei. 

3018 So. Union Avė.

Į-*ARPAYIMIJI
RETA PROGA.

gro-■ Parsiduoda bučernč ir gro- 
JIEŽKO PARTNERIŲ Aš pagidariau pinigy, ty

 PiR tamista gali padaryt. Už 
PAJIEŠKAU dar kelių vyrų kaip so- cash pardavojimas. Svarbios 

niau buvo miųėta prisidėt prie, kom- p)irdavimo priežastys. Geriau- 
panijos naujo ’ išradimo, maliavojimo . . , „u
šepečių. Jau yra daugelis suorgani- Šia pasiūlyta kaina nupirKS V C ( 
zuota ir inkorporuota, tik reikia dau- į.. AnsukrilS. tUO] pagriebs, i 
giau kapitalo. Tuojaus pradėsime . .v .
biznį; kas prisidės, turės gerų naudų. Į Agentai neatsisAUkit .
Bus susirinkimus ’ nedėlioj, 2 vai. po 
pietų, pas Gasparaitį 2313 Kenton St., 
No-th Side, arti Wąstern. Kad ir ne
norėsite prisidėti, vienok malonėkit 
pamatyt naujų išradimų.

PETER JANUTAVIČE
1245 So. 48th Avė.

_______ _____________ __ __ Cicero, III.
REIKĄLAUJU tikro žmogaus noriu Tel.: Cicero 205.

čio padaryti didelius pinigus ant savo_____________—___ ________ ______
investmento, ir kartu turėti gerų yię-
tų, nešančių $40.00 į savaitę ir dau- KAS NORITE į trumpų laikų už- 
giau; turi turėt nemažiau $300.00, dirbti daug pinigų nelaukiant nei 
kad investinus į Real Estate; tai no kiek, naudokitės šią proga — pirk 
yra lošimas jūsų pinigais. įdėjimas mano saliunų, kuris randasi vienas toj 
į Real Estate ya geriausia ir saugiau apielinkėj prie didelių Pullmano dirbtu 
šia vieta pasaulyj. vių. Biznio apyvartų ir priežastį, par

davimo patirsitą ant vietos.
TONY ŽALALIS,

10301 Cattage Grove Avė., Pullman.
Patyrimo nereikia, nei Ringių kalbos, 

aš išmokinsiu biznio.
Matykit Mr. Sedoskey, Gen. Mana- 

ger’į šiandien nuo 2 vai. iki 5 vai. vak. 
Room 13.

2952 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai pigiai, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

3601 W. North Avė.

nas.

MOKYKLOS

VyrųTr Moterų Rūbų Kirpi- 
, mo ir Designing .Mokykla. 
! Musų sistema ir mokymo budu jųa 
trumpu laiku-išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku-

Rakandu Bargenas
Priversti greitai parduoti $200 du- 

beltava sprendzina phonographą, gro
janti visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui- - 
kiausią vėliausios mados pianų, sekly- 
Čios setą, valgomąjam kambariui ir- . ; i. „ „„Varnia nmiegkambariui setai; kaurai, ant įuo lalro, dienų w vaka , p 
grindų pastatoma lempa, paveikslai «V>.„1 ’ m’ėr 
etc.

Visi kaip nauji. Parduosime ant 
syk ar atskirai už bile pasiūlytų kai- . J 
nų.

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

, Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios

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

i Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

RANDAI GARAGE
~ 75 automobilių intalpos parsiduoda

OFISAS išsirendavoja, tinkantis “burines” arba su namu, pietinėj da- 
daktarui. Labai geroj vietoj visokių jyj rniosto, labai geroj vietoj ant di- 

' delio automobilių kelio.
Kreipkitės Naujienų ofisan po num. 

184.

tautų apgyventoj. Atsišaukite:
1730 So. Halsted St.

NAMALŽEMĖ

FARMOS
140 akrų Mauston, Wis., dobilų far- 

ma, 80 akrų North Judson, Ind., kvie
čių farma. Tos viršminėtos farmos 
parsiduoda pigiai su gerais budin- 
kais, mašinoms, gyvuliais, pašaru, 
etc. Turėdamas 2 arba 3 flatų muro 
namą gausi gerą mainų ant katros tik 
nori. Duok man žinot.

A. F. YONAITES, 
6933 So. Hermitajje Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų tirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirminlnkl.PATEK, pirndninkl.

PARSIDUODA plytų Cot- 
tage 6 kambarių ir vanos. 
Kaina $3,200. Atsišaukite:

3610 Union Avė.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn Stn 
Chicago, UI.

RUBSIUVYSTt
Mm mokiname, perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, stovi
mo ir tt. dienomis Ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokin anties.
Nat. School of Garment Designing 
Room 823, 74 W. Washington St 
-TiMliii"■ aifMill» įr'iT".;; n.~rs —~

PARSIDUODA 2 treros far
mos ar mainysiu ant Chicago na
mo. Farmos randasi Illinois val
stijoj. Galite matyti mane po 4! 
V. vak. j

P. D. ANDREKUS, ____
4017 S. Artesian av., Chicago, III. SKAITYKIT IR PLATINKIT 
-o 494sbO taoi taoishrdlu aoii "NAUJIENOS”
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