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True translation filed with the post-master at Chicago, J J]., Nov. 24, l?23fts reųuired by the act of Oct. 6, 1917

t

Lietuviai ir vėl supliekė Želigovskio gaujas
Nauji Varšavos melai
Sako, kad Lietuviai nebeklausų 

tautų lygos
Ispanijos savanoriai jau rengiami Vilniun

Želigovskis gavo pliekti, 
r

Varsava norėtų pameluoti, 
bet nevyksta.

VARŠAVA, lapkr. 23. — 
Pastariosios žin os rodo, kad 
Lietuviai nebepaiso tautų lygos 
^skirtosios komisijos kontro
lės reikalams tvarkyti. Kon? si
ja buvo sutarusi mūšių paliau
bų, kuri turėjo įeiti galėn ne- 
dėldienio rytų, Gautosios/ čia 
žinios .sako, kad dviem valan
dom ankščiau nd buvo nutar
ta sustabdyti mūšius, Lietuviai 
pradėjo šaudyti į generolo 2c-
Iigowskio vadovaujamų lenkų 
kariuomenę. Pastaroji, savęs 
gynimo reikalu, taipjau buvo 
priversta atidaryt!', ugnį.

Mūšio metu Lietuvai laimė
jo tūlų žemės plotų.

(kultomis žiniomis, Lietu
viai, sutikę daryti palaubą 
mūšių, jx> to susitarė ir pradė
jo puolimų.

[Varšava matyt, ir meluoti 
nemoka, Jeigu tiesa, kad lie
tuviai sutiko smstabdįyti mu
sus, tai tas visai nerodb, kad 
jie sulaužė sutartį. Juk mūšį 
jie pradėjo dviem valandom 
ankščiau nei įėjo galėn sutar
tis. Ik1! to laiko jie turėjo pil
nos teises vyti t Želigohvskio 
gaujas — kadir iš paties Vil
niaus. Pasvaigusieji Varšavos 
imperialistai ne to nebesupran
ta!]

True translation filed with tbe post* 
master at Chicago, III., Nov. 24, 1920 
aa required by the act of Oct. 6, 1917

Ispanų savanoriai ruo
šiami į Vilnių.

Savanorių buriui ruošiama šil
tų drabužių.

MADRIDAS, lapkr. 23. — 
Pranešta, kad b u ris ispanų ju
rininkų, kuris vyks į Lietuvą 
kaipo dalis talkinmkų kariuo
menės, kuri tenai darys tvarką 
plebiscito metu, bus sudaryta 
tik rš savanorių.

Pareikšta, kad 4unčiamiem- 
slems busią pampinta ąpecia- 
lio apsirengimo, kadangi Ispa
nų kariuomenė nepratus prie 
tokio šalto oro, kokio esama 
Vainiuje.

Pasitrauks iŠ “politinės 
darbuotės.”

PARYŽIUS, lapkr. 23. — Bu- 
vusis Graikijos premjeras Ve- 
nizelos žada visai pasitraukti iš 
politinės darbuotės. Tai dėlto, 
kad jo partija Graikijoj praki
šo rinkimus ir pačiam Veni- 
zehii prisiėjo nešdintis lauk.

Pastaba
Ryto, dėl Kalakutų šven

tės Naujienos neišeis. Ofisas 
bus atdaras tik nuo 10 vai. 
ryto iki 2val. pb pietų.

Admin.

Areštuota lietuvis.
Kaltinamas dėl platininio ko

munistų literatūros.

ST. LOU1S, Mo. — Lapkričio 
19 d. valdžios agentai areštavo 
čia lietuvį Joe Baldus (turbūt 
J. Baltrušaitį), 1228 South 18 
St., pas kurį buvo ]>h daryta 
krata ir, sako, rasta įvairios 
komunistų literai liros — ats - 
šaukimų, lapelių etc. Ant ry
tojaus J. Baldus (paleista po 
$2500.00 ka arijos. Teismas bu
siąs gruodžio 11 d. š. m.

St. Louietis.

Bendras Lietuvos Gynimo 
Komitetas įsikūrė

True translation filed with the post-
niaster ah Chicago, UI., Nov. 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Balakovičio armija 
atkirsta.

Sako, jo kareiviai reorganizuo
jami į rytus nuo Moziro.

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Oficialia Rusijos sod'etų val
džios pranešimas, datuotas pa- 
nedėly ir gautas čia šiandie, 
sako, kad vyriausios generolo 
Balakovičio anti-holševistinės 
armijos jėgos taqx> atkirstos 
ir kad dabar jos reorganizuo
jamos į rytus nuo Moziro — 
septyniasdešimt dvi myli piet
vakariuos nuo Bobruisko.

Pranešame sakoma:
“Moziro sryty mes užėmėme 

eilę naujų punktų, būtent ne
toli Mozir miesto. Ant kairio-
jo Pripeto upės šono mes už
ėmėme Chemikus.

“Vyriausios priešo jėgos, va
dovaujamos generolo Bulak 
Balakovičio, tapo atkirstos. 
Jas dabar reorganizuojama ry
tuos nuo Moziro. Daroma ata
tinkamų žingsnių, kad riša tai 
likvidavus. Krostenįo-Moiziro 
sryty mes užėmėme Narovli 
(dvidešimt trys mylios atstu 
nuo Moziro) ir vejame bėgan
tį priešų — į pietvakarius nuo 
Jeloko (penkidlikų myl’ų į pie
tus nuo Moziro).

“VološHsko kryptyje — mu
sų kariuomenė stumia atgal 
priešų, ir kalkuriose vietose 
yra septyniolika mylių atstu 
nuo Valošisko.”

True translation filed with the post- 
msster a| Chicago, III., Nov. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Armėnai išvijo turkus.
Sako,atsiėmę Aleksandropolį ir 

privertę nacionalistus bėgti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Armėnijos valdžia 
pasitraukus.

Pusantro miliono 
deficito.

Kiek kainavo išrinkimas 
Hardingo?

CHICAGO, lapkr. 23. — Rc- 
publikonų partijos nacionalinio 
rinkimų kampanijos komiteto 
iždininkas Fred W. Upham va
kar č:a* pareiškė, kad toji par
tija rinkimų kampanijos me
tu padariusi daugiau kaip pus-, 
antro miliono dolerių deficito. 
Vadinas, tokių sumų pinigų 
kampanijos vedėjai, turėjo pa
siskolinti, nes tų pinigų, kur 
buvo sudėti, nepakako.

Tat kiek gi išleista tam, kad 
republikonų partijos kandida
tų, senatorių ’ Hardingų, “gar
bingai išrinkus’* — prezidčn-

Tarno Mooney reikalu.

Teismas nagrinės dumokslinin- 
kų klastas.

Sako tai padariusi Maskvos 
reikalaujama.

SAN FRANCISCO, lapkr. 23.
—Apsk rieties prokuroras Mat- 
thow Brand'y vakar vakare 
kreipėsi į lyrisaikintuosius kal
tintojus (grand jury), kad jie 

‘ištirtų teisingumų tų pareiški
amų,

Draper Hand >;r kiti — busiu . priimti Maskvos sąlygas.
Tarnas Mooney ir Warren Bil- ’ ' * * 1 " ’*
lings buvo nuteisti ačiū ta m, ( vertė turkų nacionalistų vada 
kad prieš juos duota melagin
gų liudymų. Kitaip tariant,; 
kad Tarno M<whey ibyla buvo1 
nieks daugiau, kaip jo kaltin
tojų sumoksiąs.

Prokuroras pareiškė, kad po-

TIFL1S, lapkr. 22 (suvėlin
ta). — Armėnijos valdžia re
zignavo kraštutiniųjų kairiųjų 

kuriuos davė policistas / elementų naudai, kurte sutiko 
. Pa

ramas Mooney ir Warren Bil-. darius tai, sovietų Rusija pri-

tu? Apie pusketvirto miliono Įimtas Hand ir kiti busiu pa k-s
dolerių, (būtent: $3,486,41)8.80. 
Tai pasako pats Upbam. Jis pa
sako ir tai’, kad reikiamosios 
Hardingo išrinkimo paskolos 
davė didieji bankai ir šiaip “žy
mus piliečiai.”

Jie žinojo kam skolinu. Har- 
dingas jų plauko žmogus.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 24, 1920 
ui requir«d by the act of Oct. 6, 1917

Semenovo likimas.

Jo kareiviai užmušinėja oficie- 
rius ir bėga pas bolševikus.

DARBINAS, lapkr. 23. — 
Generolo Semenovo anti-bolše- 
vistinės kariuomenes būriai
pasiduoda Rusijos sovietų jė
goms, kurios, kaip sakoma, jau 
susivienijusios.

Pranešama, kad kalbamieji 
bursitai. kiurio sudaro ytrn £y- 
inia <fcilį Semenovo vactovau- 
jamostes kariuomenės, žudę 
savuosius oficierius. Daugeliui

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
23. — Gautomis iš Angoro, 
Anatolijoj, žiniomis tarp 
armėnų ir M irsta fo Kernai pa
šos sekėjų mušis ir vėl atsinau
jino.

Gautas iš tuk) Armėnijos 
šaltinio pranešimas sako, kad1 
armėnai surengę, kontr-ofensy- 
vų prieš turkus ii* atsiėmę

jų tečiaus pavyko ištrukti Mon
golijoj

Manžurijos stotis, kuri ran
dasi ant geležinkelio tarp Har- 
bino ir Čitos, jau užimta bol
ševikų.

Kynai rengiasi atremti by 
vienų kėsinimųsi veržtis Man- 
žurijon. ,

MUENCHEN, lapkr. 18. —

Mesti į teismo kambarį dar 
kartų pakartoti savo liudymus. 
Po to pritaikintieji kaltintojai 
išneš savo nuosprendį.

Vis dėlto, prokuroras pareiš
kė, kad Tarno Mooney ir Bil- 
lingso bylą atnaujinti jis ne
galįs. Visa, ką jis padarysiąs, 
tai grand jury nuosprendį pa
siusiąs valstijos gulbernatoriui 
Stephens’ui. Ir visa.

Tenka pažymėti, kad policis
tas Hand buvo vienas polici
jos (Departamento skirtų valdi
ninkų, kurie rinko Pildymus 
prieš Tanių Mooney ir jo 
draugus, kaltinamus dėl eks- 
pMoriijos, kuri kilo prepared- 
ness parodos metu San Fran- 
cisco mieste — 1916 metais. 
Taigi, jis, tur būt, žino ką sa
kąs. Beto, jau pranešta, kad 
prisaUkiritienrsieinls kaltinto
jams jau esą įteikta laiškas, 
kuriame įvardyta vienas kal- 
tintojy papirkta® liuidiumkas.

PINIGU KURSAS.
Vakar, lapkr. 23 d., užsienių pinigų

Aleksandropolio mtestą. Turkų (Bavarijos Monarchininkai fud- 
arraijos komanduotojas, gen. šia sukilimą. Norima sukurti 
Kiasim Karabeklr, pasitraukęs j nepriklausomų (Vokietijai) 
linkui Karšo. monarchijų,

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
gK.000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos 1 svaras ......   $3.50
Austrijos 100 kronų .......   $0.35
Belgijos, už $1 ........... frankų 15.10
Danų 100 kronų ..........    $13.90
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos, už $1 ....... frankų 16.12
Italijos, už $1 .................... lirų 25.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.75
Lankų 100 markių .....................$0.85
Olandų 100 guldSnų ............... 80.00
Norvegų 100 kronų ............... $18.90
Šveicarų 100 frankų ..........  $6,29
švedų 100 kronų .......   $19.64
Vokiečių 100 markių  «... $1.75

Mustafa Komai pašų tuč tuo- 
jaus sustabdyti kariav.'imų. Gin
čijamąsias teritorijas užėmė 
sovietų kariuomenė.

Nelaimė

Keturiasdešimts žmonių už
mušta, ar sunkiai sužeista.

BERLINAS, lapkr. 23. — 
Čia gauta žinių, kad Barouins- 
vvaldie, netoli Marienwerder, 
vakar ' susidūrė ekspresinis 
traukinis su prekiniu. Keli va
gonai visiškai sulaužyti. Dau
giui kaip keturiasdešimts žmo
nių tapo užmušta ar pavojingai 
sii'žclista. Sumik menhigt'sn'ių 
žinių dar negauta.

Sumišimai Airijoj.
Kareiviai ir policija terrorizuo- 

ją gyventojus.
DUBLINAS, lapkr. 23. — 

Policija ir kareiviai čia surengė 
visą eilę kratų. Buvo atėję ir 
tūlų vietos laikraščių spaus- 
tuvesna. ■ ♦

Kelios gatvės buvo nutiestos 
spygliotomis vielomis. Įvyko 
keli susireni'iitiiMi. 2m<oiies la- 

bai nusigandę.
Vėliausiomis žiniomis, nuo 

praeitos subatos iki šbl Airijoj 
užmušta keturiasdešimts žmo
nių. Daugiau kaip šimtas sun
kiau ar lengviau sužeista. Tarp 
užmuštųjų yra keli žymus ai
rių darbuotojai.

Naujas mimisterių kabinetas 
Portugalijoj.

LIZBONAS, lapkr. 21.— Va
kar paskelbta, kad naujasai 
ministerių kabinetas jau suda
ryta. Jį sudarė Aivaro Xarier 
de Castro.

Lietuvos Darbininkų Tarybos 
Lietuvos Gynimo Komitetas 
susijungė su Ch. Liet. Tarybos 
Komitetu ir sudarė bendrą 

komitetą.

CHICAGO. — Vakar vakare 
J. J. Elias svetainėj įvyko ben
dras Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Lietuvos Gynimo Komi
teto dr Ch. Lietuvių Tarybos 
Lietuvos Gynimo Lygos susi
rinkimas, į kurį buvo atsilan
kę ir trįs atstovai nuo Chica
gos Liet. Bymo-Katalikų Fede- 

■ racijos — Karosas, Zaldokas ir, 
, rodos, Mažeika.

Išrinkus susirinkimo pirmi
ninku A. Kareivą ir sekretorių 
A. Barčių. pirmiausia pareiš
kimą varde Ch. Lietuvių Ta
rybos davė J. J. Hcrtmanavi- 
čius. J.’ts pareiškė, kad jų Ta
ryba norėtų vienytis su kitais 
Lietuvos Gynimo Komitetais ta 
sąlyga, kad surinktieji Lietu
vos Gynimui pinigai eitų Lie
tuvon per Lietuvos M siją 
Amerikoje, taipjau kad vi
siems bendrai veikus politinėj 
srityj.

Po to Zaldokas varde Chica
gos Lietuvių Federacijos (kaž
kodėl jis, kaip :r Karosai, 
veng£ vadinti ją Rymo-Katali- 
kų Federacija, kai,p ji oficia
liai vadinasi) davė labai išsi
sukinėjantį parriškiną. Girdi, 
jie norėtų veikti išvien kur ga- 
lidia esą politinėj srityj, ren
gime demonstracijų ir t. p., 
tonų pardavinėjame, bet jie ne
galį savo Tautos fondo panar- 
kinti, beto nesą įgalioti daryti 
jokių sutarčių, tik atvykę pa
siteirauti,’ iš^rs8: kitų sąly
gas ir t. p. Tik vėliau prispirti, 
nors ir visaip išsisukinėdami, 
prisipažino, kad jie aukų Lie
tuvos gynimui ,per bendrą ko
mitetą ir per Lietuvos Misiją 
nenori ir negaili siųsti, nes jie 
nori palaikyti savo fondus.

Varde Cliicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos pareiški-1 
mą davė Kl. Jurgelionis, kad 
Darbininkų Tarybos Komite
tas sutinka veikti bendrai au
kų r akime, jei tos aukos bus 
siunčiamos per Lietuvos Mi
siją, bet ne kitaip, taipjau kad 
Dadbininkų Taryba negali veik
ti išvilen su kitomis sr ovėmis 
politikos srity, jei bent kiek
viename atsitikime bus daro
mas atskiras susitarimas.

“Mes sutinkame, kad Lietu
vos gynimo reikalas yra bend
ras reikalas,” sake jis, ‘‘bet 
politikoje mes galime kartais 
ir nesusitaikinti, kad veikti ga
lime politikoje tik tada, kada 
visi susitaiiikome.”

Tautininkai su C.hicugos Uic- 

tuvių Darbininkų Tarybos ko
miteto nusiistatymu greitai su
tiko. Nesutiko tik vieni kleri
kalai, kurie vis dar spyrėsi už 
atskirą aukų rinkimą :r siunti
mą, bet vis dar žadėjo tarp sa
vęs “pasitarti.”

Chicagos Lietuvių Tarybai 
sutikus su pamatiniu Ch. Lie
tuvių Darbininkų Tarybos nu
sistatymu, pradėta tartis apie 
vienijimąsi, su kuo abi pusės, 
galinus, vienbalsiai sutiko.

Nutarus vienytis klerikalų 
Federacijos atstovai pasakė, 
kad jie praneš savo tarybai, 
tai, ką čia girdėjo ir praneš

vėliaus savo atsakymą apie pri
sidėjimą ar neprisjdčjimą, ir 
apleido susirinkimą.

Abiejų Tarybų komitetams 
nutarus vienytis, pradėta svar
styti to susivien'jmo smulk
menas. Pirmiausia nutarta, 
kad toks bendras Lietuvos Gy
nimo Komitetas susidėtų po 11 
narių nuo kiekvienos pusės, 
t. y. šiame atvėjuje ;š 22 na
rių, ir kad j)ildomajan komi
tetą n įeitų po 3 narius nuo 
kiekvienos pusės. Pas tauti
ninkus mat dar yni vilt’es, kad 
galbūt ateis ir klerikalai, tad 
Ir palikta jiems vietos.

Ant vietos j bendrą komite
tą tapo paskirti sekami na
riai:

Nuo Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos: Kl. Jurgelio
nis, K. Gugis, A. Micevič’a, A. 
Zymcntas, A. F. Kazlauskas, 
K. Juršis, J. P. Markus, A. 
Karsokas, K. Baronas, M. Dun
dulienė ir J. Kopdroška.

Nuo Chicagos Lietuvių Ta
rybos: J. Hertmanavičius, J. J. 
El’as, J. Viscount, A. Kareiva, 
S. Valančius, .1. M. ILoca tis, 
J. Palekas, P. Pivoriūnas, A. 
Barčus, E. Vitkauskas ir F. 
Satkauskis.

Ant vietos taipo išrinkta se
kama bendro komiteto valdy
ba: pirmininkas K.. Gug?s,
sekretorius J. J. Hertmanav- 
čius, jo geibi n inkus J. Vis-, 
count, finansų sekretorius A. 
Žymantas. iždininkas J. J. 
Elias, .iždininko pagelbiu nkas 
Kl. Jurgelionis.

ši valdyba skaitosi tik lab 
kine — iki sekamo bendro ko
miteto susirinkimo sekamą 
pėtnyčią, J. Elias svetainėj.. 
Tai padaryta prašant tautinin
kams, kad galima butų ją per
tvarkyti, prisidėjus prie šio 
bendro komiteto ir klerikalams

Bet jeigu iki sekamo susirin
kimo klerikalai neprisidės, tai 
ta valdyba pasiliks nuolatinė.

Sekamą susirinkitmą komi
tetas galutinai susitvarkys ir 
prasidės tikrasis jo veikimas. 
O veikimas turi būti skubus ir 
Lietuva reikalauja ūmios pa
gelbės šiandie, nes kaip d. Mar
kus susirinkime išsireiškė: 
“Lietuvoj karas nelaukia nė 
pėtnyčios, ng subatos ir IJetu- 
vos kareiviai m'ršta šiandte.”

Prieš komitetą stovi didelis 
darbas ir turės veikti energin
gai. Pasiirįžimo gi pas jį nesto- 
ka ir reikia tikėtis, kad dabar 
sujungus spėkas, jis įstengs at
likti sėkmingai savo didžių už
duotį — pagelbėti Lietuvai 
gintis nuo priešų šioj sunkioj 
valandoj. —Darinėtis.

BERI-.INAS, laj/kr. 22. -— 
Vokiečių reakcininkai rodo di
delio nervingumo tuo, kad ta
po sutriušknta juodašimčio 
Vrangelio valdžia.

NAUJAS
TELEFONAS
Naujienas dabar galima 
šaukti dviem telefonų 
numariais:
senuoju
Canal 1^06
ir naujuoju
Canal 576
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PASKELBIMAS
Antros serijos

Dešimto Moksliško
Susirinkimo

IR KONCERTO
Chicago Joint Board

Amalgamated Clothing Workers of America.

Atsibus
ASHLAND AUDITORIUM
Ashland Blvd. ir Van Buren St.

Pėtnyčios vakare, Lapkričio 26,1920

i
 Lygiai 8 vai.

Duncan Mc Ponai
Ex-prezidentas Illinois valstijos Darbo Federacijos vadovaujama ran- 

I ka Illinois anglies laukų, pradėtojas lenciūgo ko-operativių krautuvių, 
anglies kasyklų distrik te Illinois, kur turėjo pasekmes laikys lekci
ją temoje:

Į
DEGĄS KLAUSIMAS, ANGLIES

Specialiai prirengta muzikalia programas Šiam susirinkimui, bus at
likta dvidešimts penkių muzikantų.

CHICAGOS SYMPHONY ORKESTRĄ
■ Po vadovyste

Alexander Zukovsky
Inžanga su unijos knygele arba kortele.
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Kas Dedasi Lietuvoj
- —r,?—

Lapeliai
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Ė DIDELIS BALIUS j
rengiamas

i DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIETUVOS S 
Pusę pelno skiriama Lietuvos labui

atsibus
■ Ketverge, Lapkr.-Nov. 25 d., 1920. ■

Padėkos Dienoje (Thanksgiving Day)
■ PULASKIO SVETAINĖJE, ■

1711-15 So. Ashland Avenue ■
■ * , mi|j B
5 Pradžia 4 vai po piet. !

Įžanga su drapanų padėjimu 50c ypatai.
■ --------------—-------—------------------—----------- - 5
■ Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietu- ■
5 vaites atsilankyti ant šio puikaus baliaus. ■
S *■ Kviečia KOMITETAS, J

tiBazarasjr Balius
Rengiamas

Draugystės Lietuvių Jaunikaičių Dainos Mylėtojų
' Atsibus •

Lapkričio-November 24 ir 25 d., 1920,
M. Meldažio Svetainėj, 

2242-44 W. 23rd Pi

Lietuvoj pasklido šitokį lape
liai, šaukiantys žmones gintis 
nuo grobikų lenkų:

LIETUVIAI IR LIETUVOS 
LENKAI!

žinokite, kas Jus laukia, jei 
Lietuva bus prijungta prie 

Lenkijos!
1. Ar žinote, kad Lenkija 

jau dabar skolose paskendusi! 
Francijd, Amerika ir kitos 
valstybės uždėjo jai daugiau 
kai 30 milijardų frankų mo
kesnių už priskirtas nuo Vo
kietijos ir Austrijos žemes 
(Gdanską, Poznanių, Šlionską, 
Prūsų dalis, Opolių, Galiciją). 
30 milijardų kontribucijos, ki
taip sakant, 30 tūkstančių mi
lijonų! Baisi suma! O kur 
gi dar paskolos, kurias Len
kijos valdžia gavo dideliai ar
mijai laikyti ir kitiems valsty
bės reikalams! Tad jau dabar 
visa Lenkijos skola siekia, ar
ba greitai pasieks 60 milijardų 
frankų, arba apie 210 300 mi
lijardų auksinų, o gal ir dau
ginus, nes Lenkų armijos gink
lai, amunicija, aprėdymas iš
muitinimas, gelžkelio ir kito
kia medžiaga - tai labai brau 
giai atsieina ič tai vis skolin
ta! Jei Lenkijoj ir butų apie 
30 milijonų gyventojų, tad 
kiekvienai galvai (net ir kū
dikiui) reikės užmokėt apie 
dešimtį tūkstančių auksinų 
skolos, gi vienai varguolio šei
mynai susidedančiai iš vyro, 
žmonos ir trejeto vaikų, reilles 
kruvinu prakaitų, kad ir per 

f kulias kartas,, išmokėti apie 
penkias dešimts tūkstančių

Pradžia lapkričio 24, 7 vai. vakare. Lapkričio 25, 1 vai. po piet.
< Inžanga visiems dykai, per abudu vakarus.

Lietuviai ir Lietuvaites! Jauni, seni ir maži malonėkite atsilan
kyti ant musų Bazaro ir Šokių. Bus grajinimas vištų, fesų. ančių, 
kalakutų ir visokių kitokių dalykų, taipgi galėsite visi pasišokti prie 
geros muzikos. Malonėkite nepraleisti šios progos

Kviečia, Draugijos Nariai, D. L. J. D. M.

V , II M....................... —— 1 1 "

..............................................................   -Į

Iškilmingas Balius
SU PROGRAMŲ

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS
Subatos vakare, Lapkričio (Nov.), 27,1920 m.

J. Kallaritsch Svetainėj, 
4430 Weutworth Avenue.

Pradžia.7vai, vakaro. įžanga

Visi Lietuviai ir Lietuvaitės yra kviečiami atsilankyti konoskait- 
lingiausiai, o mes pasistengsim jus visus pilnai užganėdinti gera mu
zika, šokiais ir kitais pasilinksminimais.

Su pagarba kviečia KOMITETAS.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŠIAI IR PIGIAI

padeda

Vilnių 
krašto

na?, valdo dar ir dabar ir ža
da valdyti toliau. Juk ir da
bar geriausiose vietose kuni
gaikščiai, grafai (Ir dvarininkai. 
I’okj savo valdymą jie norėtų 
užvesti čr Lietuvoje. O kad 
apdumti žmonėms akis, jie 
piudo Lenkų minias ant Ue- 
tuvių, Gudų, Ukrainiečių ir ki
tų kitaip kalbančių žmonių. 
Skolina svetur pinigus, gink
luoja Lenkijos gyventojus ir 
liepia jiems šaudyti tokius pat, 
tik kitaip kalbančius žmones. 
Kam malonu žiūrėt, kaip piaur 

' naši tarpu savęs tokie patys, 
tik ne vienos kalbos, lietuviai, 
Lenkų ponų naudai, tegul kuo- 
greičiausiai eina pas Lenkus!

4. Lenkijai senai jau savo 
duonos neištenka ir totlel ji 
skverbiasi Lietuvon, (rudijon, 
Ukrainon. Kas nori Lenkijai 
duoną atiduoti ir patsai pus- 
alkis pasilikti, ’ tegul 
Lenkijai prieš mus!I

5. Lenkija savi naši 
tą senų-senovės musų
sostinę, kur kūrenosi musų am 
žiną ugnis, kur Aušros Vartų 
Panelės Šv. stebuklingasis pa
veikslas, kur Lietuvos patrono 
Kaz'miero, to vienintelio musų 
Šventojo grabas! Kas nori par
duoti Lenkams musų sostinę, 
musų šventenybes, tas tegu] 
stoja už Lenkus ir pritaria

' Lenkams, o jis užsitarnaus am
žiną vardą “Pardavikas”!

Tai taip yra, broliai Lietu
viai ir Lietuvos Lenkai!

Bet kas nori žemės neap» 
sunkintos nepakeliamos mo
kesniais, kas ' geidžia atsikra
tyti nuo ponų, jungo, kas no
ri ramaus broliško tarp Lenkų 
ir Lietuvių gyvenimo, kas no
ri' valgyt duoną be pelų, kam 
brangus Vilnius ir jo švente
nybės, kam brangi laisvė — 
tas tegul nieko nelaukdamas 
drąsiai stoja Lietuvos pusėn ir 
tegul nesigaili nū darbo, nė pi
nigo, nė turto ir kraujo. Daug 
dar gali būti bėdų ir. vargų.

Bet musų pusėje yra teisybė, 
I čia bus ir laimėjimas!

i kia šeimyna turės kasmet iš-, 
i mokėti ne mažiau kaip tris 
tūkstančius auksinų. Kas bus 
toliau. Baugu ir pamanyt' ! 
Kas galės atsilaikyt? Lietuva 
iiiom tarpu skolų kaip ir ne
turi, nes svetimų žemių jai ne
teko, nes ji jų ir nenori. Kas i 
nori, kad ant jo paties, jo vai-; Lietuvjo kantrvbė ir ištvermė 
kp ir anukp Užgriūtų amžinos nc|)asflialls ir perRaiės viską, 
skolos ir nepakeliami mokės- Ncivciki-. I1UIS Mas'koIia\ nepa-
nial, tegul dedasi prie Lenkijos! jsi(Illosiim. h. Lcnkams.

» » T T • 1 • Y 1 • • • V T ’ I 12. Kam reikia Lenkijai 
niaus, Gardino, Seinų? 

kad 
jogo!

ne

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
TAI-GI NIEKO NELAUKDAMAS tuoj aus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu

kams, sesutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli doleriai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmą suteiksi. Taipgi priimam 
pinigus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso.

čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daiktų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina
mą kainą.

ši Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku Šerų kaina pakils.
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 

teisingai ir greitai. Už darbą gvarantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis šiuo 
adresu:

Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas.

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

3249 South Halsted Street, Chicago, 111.
Musų naujas Telefonas Yards 6062

VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

Ar myli muzikę?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems įduoda
mi diplomai; {stoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, VedJJas 
8259 S. .Halsted Str.

Tek: Boulevard 9244

išvien su žydais ir bolševikais 
ir kad vėliau ar ankščiau žy-’ 
dai ir bolševikai paimsią viršų 
ir lietuvius pavergsią. Jisai 
sakė, kad reikią visus Lietuvos 
karininkus iškarti, nes ji*e jus 
(kareivius) veda. Ir išteisybės, 
laike pagavimo ’belaisvėn N. 
pulko karininkus ir kunigą 
(karo kapelioną) smarkia)’, 
biauriai, begėdiškai ' apnuogin
tus, nuplakė šiiiiipofais.

Laike kalbos karininko į 
mumis, iš musų tarpo atsira
do keletas kareivių, kurte pra
dėjo ginčytis ir pareiškė, kad 
lietuviai nieko neskriaudžia, 
kad Lietuvoje visi ])Hieč'ai ly-

VISIEMS AMALGAMATED NARIAMS
Laike pamenamo rubsiuvių streiko 1915

BROLIS SAMUEL KAPPER 
paaukavo savo gyvastį, kuomi rubsiuviai tapo 

suorganizuoti
Stovyla jo atminčiai bus atidengta

Padėkos Dienoje, Lapkr.-Nov. 25, 1920
f

Lygiai vienuoliktą valandą prieš piet 
ant Congregation Tiphereth Zion kapų Walheim 
Chicago Joint Board Amalgamated Clothing 

Workers of America.

Imkite Garfield Park Branch Metropolitan

XI11 _I>A
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

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

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Lietuvos valstiečiai
Tai- 

ne 
to

tam,

žinokite, 
labiausiai, 

yra Lenkų, 
bolševikus atritinus. Ne!

Lenkų laikraš
čių ir knygų 'r tenai rasite, jo
gui viena Lenkų dalis nenori 
visai žmonėms dvarų atiduoti, 
kita-gi nors norėtų iš dvarų 
dali žemių paimti, bet kad Lie
tuvoje tos žemės tektų ne vė
liniams mažažemiams ar be
žemiams, bot daugiausia Len
kijos beturčiams. Lygiai taip 
darydavo ir maskoliai bedūlin
dami musų žemes burliokams 
atėjūnams! O gražaus dar be
sama pas T./eluvos dvarininkus 
ž( mūs ploto. Apskaityta, kad 
iš viso to ploto galėtų pigiu 
hhdu pasidaryti, net neperdaug 
nuskandinant pačius dvarinin
kus, apie 100 tūkstančių ūkių, 
po 20 dešimtinių kiekvienas; 
Čionai galėtų rasti darbo ir 
duonos apie 1 milijonas musų 
išalkusių žmonių ir i 
jiems Ąmerikon dangintis ir 
svetimiems tarnauti!. Taigi 
keliaukite į Lenkų eiles visi tie, 
kurie norite, kad Lietuvos dva
rai arba liktų seniemsiems po
nams, arba tektų svetimiems 
žmonėms!

3. Lenkiją valdė senovėj po-

tani 
nai 
kad 
Pasiskaitykite

Lenkų barbarizmas
[Naujiemj korespondencija 1

Šiandien, spalių men. 25 d„ 
j N. miestelį parvyko apie 500 
ni ūsų kareivių, kurie buvo pa
tekę į lenkų belaisvę mušhio- 
se ties Seinu s ir kitur Suvalki
jos bare. Kareiviai visi api
plėšti. Kai kūr eni vietoj batų 
išduotos ligonines nunešiotos 
šliurės, o kiti paleisti ir visai 
basi, šimeliai ir frenčiai! visi 
pakeisti suplyšusiais franeuzų 
armijos drabužiais. Iš visų at
ėmę netik pinigus, bet ir deg
tukus.

Sugavę, išpradžių visus nu
varė j savo stalių r r kažin- 
koks karininkas pasiūlęs jiem 
pereiti į “Lietuvos lenkų bait- 
gudž.ių armi ją,” nes vis vien 
esą Lietuva noišsidaikysianti', o 
ankščiau ar vėliau turėsianti 
susidėti su lenkais.

Kareiviai

žydus ir eina Lietuvon savo 
dvarų vaduotų, ir, pagaliau, 
taip su karininku su.4’ginčiję, 
kad tas karininkas pasakęs 
duosiąs jiems per snukį... Ka
reiviai, žinoma, tolau nesigin
čijo.

Paskiau kareiviai pradėjo 
skųstis ir pasisako, kad jie nuo 1 
vakar dienos esą nevalgę* ir 
paprašė valgy'd’. Pirmiausiai 
karininkas parašęs raštelį ir 
nusiuntęs legijoninką į divizi
jos štabą parneštų valgio, bet 
po pusvalandžio legijoninkas 
grįžęs, grąžinęs raštelį ir pa
sakęs, kad nesą produktų. Ta-

(Vno lenkų okupuoto N. 'mies
telio gyventojai; atnešdami 
duonos dešrų, rūkomosios po- 
pieros ir tabokos. Ir tokiu 
bildu tai dienai buvo musų ka
reiviai nuraminti.

Anl rytojaus visus išvarė į 
Gardiną, kur išlakę porą die
nų alkanus kalėjime, išvežė į 
Galiciją. Tenais išlaikė apie 
porą savaičių šaltose, be lan
gų, kazcrinc.se (kareivinėse), 
dažnai varydavo j šaltą it le
dinę pirtį, kur paėmę drapanas 
išlaikydavo keletą valandų šal
tame vandenyji'. Visuomet 
vadindavo savaisiais “svoje

. *• j i\arcix’ai atsisakę ir parei-
U kalavę, kad jiem atiduotų pi- 

piigus ir rubus. Juda karinin
kas pasakęs, jei jie pereisią į 
jų armiją, tai išduosiu visai 
naujus ir rubus, ir batus, duo
sią ir tabokai... Pagalinus iš
ėjęs kitas karininkas ir lietu
viškai kalbėjęs jiem, kad lie
tuviai skriaudžią lenkus, einą liudzi”, mušdami su lazda kiek

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip- 

, gi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. Šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE €O., 

2023 So. Ashland Avė., kambps 21st St.

Sankrovos
kruna tik $35.00
f»iuntinį. Atdara kiekvieną diena iki 9 vai. vak. Ncdeldieniais nuo 
10 iki 4 po pietų.

vienu kirtimu sakydavo “pa- 
nie”; ... ant dienos duodavo
keletą pusiaužalių bulvių ir 
apJ|c dešimts šaukštų viralo..

Pas kaikuriuos kareivius bu
vo rastas kryžius “už tėvynę”

arba jo ženklų tiems duoda
vo dar mažiaus, arba visiškai 
neduodavo ir sakydavo, kad 
jid kariauną dėl tėvynes, 
tai turi būti sotus tėvynės mei-

kazcrinc.se
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago,
WEST Pl'LLMAN. — Chi- 

engus Lietuvių l>arb ninku Ta
rybos prakalbose tapk r. 18, 
kur kalbėjo P. Galskis ir adv. 
K. (Ingis, aukų Lietuvos gyni
mo reikalui surinkta $43.85.

Aukojo: A. Cukurienė $5; 
P. Katauskis $3; J. Vehitjs, M. 
Aleskis, S. Narmonas, P, Raz
mas, J. Damanskis, J. Sinkevi
čius, M. Raila, P. Raila K. Kun 
oš ir Pr. Raišu t is po $2; Blad. 
Liberis. S. Radzevičius, J. Gan
deliu, J. Simonaitis, J. Ūselis, 
J. Adomaitis, P. Zehitis, A. Sc- 
dauskas. V. Vaitkus, Jon. Rui- 
ka jr., .1. Buika ir A. Ruikienė 
po $1; F. Gandelis r S. (.Mei
lus po 50c.; smuil'kių aukų $2,- 
85. Viso labo $43.85.

P nigai pristatyta Naujienų 
Rudakei joti kad persiųstų kur 
reikia, f$13.85 priimta ir ati
duota Ch. Liet. Darb. Ttar. pir
mininkui J. Markui persiųsti 
Lietuvos Misijai. Red.]

Sustinkime buvo priimtos 
dvi rezoliucijos: viena, dėl pri
pažinimo Lietuvos nepriklau
somybės: antra. Pareiškimas •r V
Lietuvos valdžiai. Tų rezoliu
cijų tekstas 6uvo išspausdin
tas Naujienose.—D. Shatkus.

WEST SIDE. — Draugystė 
lApšviet’mo Brolių savo susi- 
1 rinkime lt d., apsvarsčius sa
vo reikalus, draugo A. Aitu- 
čio sumanymu nutarė parinkti 
aukų Lietuvos gelbėjimo rei
kalui. Susirinkime šiuo kartu 
narių buvo nedaugiausia, bet 
k'ekvienam aukojant, surink
ta krūvelė pinigų.

Aukojo: 2. DobrovolsUs $5; 
M. Palionis $2.50; A. Aitutis, F. 
Stoškus, A. Kuraitis, M. Melda
is po $2; A. Norbutas $1.50; 
\. Vitkevičių, V. Balauskas, A. 
Suslavičius, P. Lukasevičia, M. 
Daunoras, A. Stakcliunas, J. 
Varanauskas, J. Kavaliauskas, 
\. Dabilauskas, Z. Kūkalis, S., 
Pangonis, B. Levickas, A. But
kus, Z. Sabaliauskas, P. Balču- 
’confs, K. Prandkevičia, F. Mil
inis po $1; A. Marcinkevičius,

Januškevičia po 50c.; A. 
Ucliunas 25c. Viso labo $35.25.

Tie pinigai pasiųsta Lietuvos 
lelbtjimo Konftetui [kuriam?

X. Rul.
Draugas F. Stoškus, .nutari

au raštininkas, pasižadėjo kas 
mitingas mokėt po $2.00 Lic- 
uvos gynimo reikalui. Libai 
fra žus pasiryžimas. Jeigu vi- 
i taip darytume, tai kas mė- 
iev‘s sudarytume gražia šu

______ , T" __________ ■ . __ . • • '■ _ —

GUNARO LINEI

KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS |
Laivas CARONTA 20,000 tonų, Lapkr. 27, 2-ros i 
klesos kaina —- $180 pridedant $5 karės taksų. 1 
Laivas SAX0NIA 14,300 tonų, Gruodžio 9. Ka
binete kaina $180.00 pridedant $5 karės taksų. 

3-ia klesa $125.00.
Didžiausi laivai

TIESIAI Į HAMBURGĄ
3-ia klesa kaina į Eidkunus per Hamburgą $130.40 
pridedant $5 karės taksų.

Yra agentas Jūsų mieste arba netoliesia.
M ’

L
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Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius yra 
pasirengęs atpirklnėti Amerikos Laisves 
Bonus pagal dienos kursų.

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

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

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

H IM.III  Į. .11, ■■■ I I »^WWIll«l>llll.l'«ll..^

iną: draugija turi 251 narių, 
tuo bildu kas inencsis sudėtu
me po daugiau kaip 500 dole
rių. Ir tai butų mums visai 
nesunku, o nuveiktume didelį 
darbų — stipriai padėtume Lie-
tu vai išvyti lenkų Žulikovs- 
M’us iš musų gimtojo krašto.

—A. Stakelunas. >

Kitur?
WATERBURY, Conn^-Lie- 

tuvos Jaunikaičių Draugystė sa 
vo mėnesiniame susirinkime 
lapkričio 14 d. nutarė paauko
ti ir paaukojo Lietuvos šau
liams 500 dolerių vertės Lietu
vos Laisvės Paskolos bonę— 
kanuolei nupirkti, o draugai 
dar nuo savęs sudėjo šautu
vams. Aukojo po $10 šie <lrau 
i*ai: Stasys Tūlas, Leonas De- 
venas, Juozas Mikėnas; po $5: 
Primas Dapšys, Benis Žukaus
kas, Rapolas Budrika ir Myko
las K. Akelaitis. Viso $550.00.

Jeigu kiekviena draugija au
kotų po tiek ir po daugiau, tai 
lenkai greitai butų išvyti iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus.

—Pranas Dapšys.
850 Bank Street.

BATAVIA, IIL. — lapkri
čio 14 d. K. of C. svetainėj į- 
vyko visų bataviečių masinis 
susirinkimas protestui prieš 
lenkus, Lietuvos žemių grobi
kus. Kadangi vietos lietuvių 
maža, dėlto žymesnių kalbėto
jų nebuvo pakviesta, nes ma
nyta, kad nebus kam prakalbų
klausyti; lėčiau kaip reikia 
susirinko beveik visi, tik tie 
.neatėjo, kuriems lenkiškas bi
jūnas miela, bet tokių pas 
mus mažai ir t.’e patys gailisi, 
nes po mitingo, kaip girdėti, 
’aisvės gynėjai ėda Žulikovskio 
beruns iki gyvam kauliu. Taigi 
susirinkę ir pasitarę apie kri
tišką padėtį Lietuvos, sudėjo 
Lietuvos Gynimo Komitetui 
$118.50 ir L. R. Kryžiui $11.50 
išviso $130.00. Lietuvos gyni
mo reikalams aukos:

Po $10: A. ZapoIškiš, B. 
G ribas; po $5: M. švagždis, M. 
Skirmontas, S. Skirmontas, M. 
Tarabilda, K. Kimčius, F. Lig- 
montas, J. Valatka, P. Ker
šu lis, K. Bačeliunas, M. Kriš- 
čius, A. Rimkus, M. Bačeliunas, 
T. Rasimavičius, J. Keršulis, 
K. Keršulis; po $2: Ona Švagž- 
dienė, V. Norušas, J. Pašilis, 
A. Valatka, Z. Kačinskienė, A. 
Savickas, K. Želnis, V. Den- 
fortas, J. Stonis; po $1: M. 
Skipetis, A. Stankevičia, V. 
Grabauskas, P. Staponavičia, J. 
Žusinas, V. Malanauskas; Ona 
Denfortaitė 50 centų. Viso 
$1,30.00. Tos aukos tapo pasiųs
tos Lietuvos Misijai.

—M. Tarabilda, 
165 Cleveland Avė.

Harvey-Phoenix Lietu
viams paklausimas.

šių metų pradžioj Harvey- 
Phoenixo taip vadinamas “Lie
tuvių Visuomenės ir Draugi
jų šelpimo Komitetas” buvo 
suirnkęs iš vietos žmoiįų 
$725.00 Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Tų aukų sąrašas, su 
parašu finansų įsekretoriiaus 
L. Rutkausko, buvo paskelb
tas Naujienose vasario 25 d. 
š. m.

Kadangi per ilgą laiką nieko 
nebuvo girdot, kur tos aukos 
padėta, tai Lietuvai Gelbėti 
Draugijos Centro Sėkrotorius 
Dr. A. L. Graičiunas birželio 
10 d. padarė Naujienose viešą 
reikalams 725 dolerini?

Naujienų laidoj birželio 23 
tilpo “Liet. Visuom. ir D-jų 
šelp. K-to” atsakymas, kad su
rinktieji Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui pinigai $725.00 tdbesą 
kasoj. ,

O kame dabar randasi tie 
visuomenės sudėti Lietuvos 
reikalams 725 doleriai

Ar irgi dar tebeguli “komi
teto “kasoj”?

šinuo paklausimu tenka kreip
tis i Harvey-Phoenixo lietu
vius, kurie tuos plinigus sudėjo, 
nes girdėt, kad “visuomenės ir 
draugijų šelpimo komitetas” į 
paklausimus visai neatsakąs.

—4L R. K, Narys.
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Pinigai Išmokėti 
Lietuvoje

Naujienų Pinigų {Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko,, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
J. Šveikauskui
V. Matekaitienė 
M. Norbutėnė
S. Murauskienei 
M. Rimkienė
K. Dausinui
C. žvibienei 
A. Urbonas
J. Mačiulis
T. šiaudikiui 
P. Pocienė 
T. Juiška
K. Juška
A. Gražienė 
M. Lukauskienė
S. Talalai 
A. Česnaitei 
V. Skierniškiui 
E. Dubinskienei
T. Antanavičienė
K. Mače j aite 
S. Petrauskaitė 
J. čimermanienė
D. Vaičiūnaitė 
P. Suklinskas
L. Vinslauskas 
J. Karpas
M. Safranavičiui 
M. Norbutienei 
P. Urbienė
J. Veidmanui
E. Sinkevičienė 
A. Sausanavičiui 
A. Ragauskiui
J. Sadauskienė
F. B. Augunui
K. Putnevičia 
A. Kurui
J. Krakiui 
J. Zakaičiui 
O. Kairienė 
J. Kvetkauskas 
J. Jakštui 
J. Zaičaičiui
A. Bružas, 
D. Pocius,
M .Soržickaitė, 
O. Palapietė,
B. Srutis,
J. Meškauskui,
K. Mergiuniene, 
J. Vilnius,
A. Bylykovič, 
J. Rutkauskiui, 
J. Briedienė, 
J. Krasneckienė,

R. Liclžienė, 
A. Pelelienė, 
V. Turskis;
A. J. Palionis, 
K. Naumavičius, 
M. Soržickaitė, 
A. Norkus, 
A. Platakienė,
S. Baravikienė, 
M. Leonardienei, 
M. Serbentienė, 
J. Janulis,
A. IzėnienČ, 
M. Rimkienė, 
J. Nemuniui, 
J. Mačis, 
P. Narkus, 
V. Lapinskui, 
J. Rapolis,
J. Petrošius,
K. Aukštikalnis, 
V. šacauskiui, 
M. Klumbaitei, 
A. Vasiliauskas, 
M. Sarmontalė,
E. Balkaitei,
I). Grabauskienė, 
J. Kontrimas, 
J. Rankaitis,
F. Trimailova, 
A. Raudonienė,
J. Kaušpėdas, 
P. Mickienė, 
M. Dayainienė,
K. Veršila,
J. Lukminas, 
A. Aušra, 
J. šešnauskis, 
J. Eidintas, 
S. čeladinas,
O. Klivienė,
A. Tamošiūnienė, 
J. Budrikas,
D. Augustauskienė, 
J, Leonas, 
J. Radsevičiui,
P. Valužis,
I. Trak omas,
B. Radvikiutė, 
A. Lengvinaitė, 
P. Blėdžiui,
A. Račkauskis,
J. šeputienei, 
D. Ambrozienė, 
O. Dibikaitis;
K. šebelskienė,

J. Vilimavičius, 
M. Zakavošas, 
A. Zakauš Butkus, 
A. Zakauš Butkus, 
J. Meltakis,
J. Daliokaitis, 
P. Lukošius,
K. Petrila,
J. Strilaitė,
K. Petrila, ' 
A. Daukšienė,
J. žylius,
A. Montvidas, 
L Rindokaš,
P. Jankevičius, 
R. Mikšienė,
J. Plungui,
F. Kazeliunui, 
E. šliažienė,
B. Rainis,
E. Danta, 
A. Jonikas,
F. Milišauskaitė, 
M. Balčiūnas, 
M. Vaičkienei, 
P. Bendikienei, 
M. Lelionytė,
V. Vilčinskiui, 
P. Valis,
A. Vaitulioniui,
O. Pravolauskienei, 
O. Venclauskienė. 
V. Buda,
K. Barzda,
B. Valaitienė,
R. Matsikaitė, 
D. Grisius,
O. Rakaitienė, 
J. pilis,
S. Vaišnorienė,
A. Kazikaitienė, 
D. žimkui,(
B. Saudargienė,
T. Kbiliunas,
L. Monkaus, 
F. Jerutis,
M. Grikšaitė, 
A. Razmus, 
J. Šumpiui, 
J. Aimanas,
J. Paršukas,
K. Zavlevičus,
U. čekienei, 
M. Pukstienei, 
J. Kontvainiui. 
D. Andriuška,

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir ,

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

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

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

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

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

DR. CHARLES 8EGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Are^ 2 labai 

Chicago, IIUdoIm.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriiki Ir 
Vaike Ligg.

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

Telefonas Drexel 2880

- ■ 1

DR. M. HERZMAN 
T« RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomag per 22 
metu kaipo patyręs <ydytojaa, chi- 
rurgaa ir akuieris.

Gydo aitria* ir chroniBkaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodaa X-Ray ir kitokiu® 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 102fi W. 
18th St„ netoli Fisk St.

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

į Dienomis: Canid 
Telephon^, J 3110 arb. 857

- ) Naktimis Drexel 
( 950 - Drover 4180 

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

........ H,,,----------------

D». G. fl. GLASER
Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan ut, kerti 82 et. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS) 

Moteriškų ir Vyriik*. 
Taipgi Chroniiku Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, S—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2

po piet.
Telephone Yarda 987

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nue 7 iki

Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone McKjnley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dienų.

Telephone Yards 5032

Or. Stupnicki
3107 8. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

toiMMn0aaHiiaaaMU„
E DR. YUiKA i 

į 1900 S. Halsted lt. S 
Tel. Canal 2118

a Ofiso valandos: ano IG ryto fH S 
ft 8 vakare.
g Rezidencija: 2811 W. Mrd St * 

Tel. Proapect 84M
• mnmava h g finmnig

pranešimas' ]
Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų | People Teatru 

1616 W. 47 St., Tel. Bosi. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietų.I iki 8 vak. Neddl. 10 iki 12 ryte 
Rea. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

V.«sgg7ū7--.-..i į■■ r i ii vi---------

Tel. Puihnan 842
DR. I. E. MAKARAS 

Uetevyi Gydytojas it Chirurgą 
10990 iiichigan Ave^ Roaelaade.

VaL 10 iki 12, 1 iki 4 te 6:8fl 
iki 8:80 vak.

■■■■||> —n e

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1687 W. 11 et kumgJIanhftald av. 
Valandas: iki 9 ryte, nue 8 Iki 

4 te nue 7fikl 9 vakare, 
TeL Prospart 1157 

................... .............
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March 17th, 1014, at the Poet eOflice 
af Chicago, ILL, antier the act of 
March 2nd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedihiienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1108.

Užsisakomoji Kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams —------------------ —
Pusei motų--------------------
Trims mėnesiams---------- -
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui............—

Chicagoje — per neilotajual
Viena kopija ■ -----------
Savaitei-------------------
Mėnesiui ..........- 75

Suvienytose Valstijose ee Chlcagoj, 

$7.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 1.50 
- .75

-18.00
_ $4.50
___2.25
_ 1.75
__ 1.00

paltu:
Metanui ..... —
Pasai meta -_______________
Trims mėnesiams------- -----
Dviem mėnesiams ------—----
Vienam minėsiu! .......... ..

Lietuvon ir kitur ai sienines* s 
(Atpiginta)

M t«i ms ••••*••••••••••■■■■ $8.00
Pusei metų............. ................. — 4.50
Trims mėnesiams  ------ -— 2.25

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu bu užsakymu,

Suomijos socialis
tai atsigauna.

Suomijos vyriausybė, su
sidedanti iš konservatorių ir 
liberalų, rezignavo, kadan
gi Seimas atmetė jos suma
nytąjį Rubežių Gynimo įsta
tymą. Prezidentas pasikvie
tė Socialdemokratų Parti
jos vadą, Viano Tanner, ir 
pasiūlė jam sudaryt naują 
ministerių kabinetą.

Tai yra reikšmingas atsi
tikimas. Jisai rodo, kad Suo
mijos buržuazijai jau vėl 
sprūsta iš rankų valdžia.

Apie treji metai atgal, 
1918 metų pradžioje, Suomi
jos darbininkai, sukurstyti 
Rusijos bolševikų, padarė 
sukilimą, kuris tečiaus nepa 
sisekė. Buržuazija su vor 
kiečių kariuomenės pagelba 
nuslopino tą sukilimą, išžu
dė daugybę revoliucionierių 
ir įsteigė krašte karinę dik
tatūrą. Išrodė, kad Suomi
jos darbininkų judėjimas 
yra galutįpai sutriuškintas, 
— ypatingai, kad ir galingo
ji Suomijos Socialdemokra
tų Partija suskilo. Dalis jos 
nudardėjo į “komunizmą” ir 
ėmė atkakliai kovoti su sa
vo buvusiais draugais.

Bet štai, nepraėjo treji 
metai ir karinio terroro re
žimas susmuko, ir socialde
mokratai yra kviečiami pa
imt valdžią į savo rankas.

Suomijos Seime socialde
mokratai turi apie 80 vietų 
iš 200. Jie tuo budu nesu
daro didžiumos, bet jie yra 
stipriausia partija, ir jokia 
valdžia negali ilgesnį laiką 
pasilaikyt prieš jų valią.

Komunistų smuki
mas Austrijoje.

Lietuviški “komunistai” 
labai nudžiugo, kuomet ne
senai atėjo žinia, kad Aus
trijos parlamento rinkimuo- 
& "laimėjo “krikščioniškieji 
socialistai”, t. y. klerikalai. 
Iki tol, mat, Austrijoje buvo 
stipriausia partija socialde
mokratai ; jie ir valdžioje tu
rėjo daugiausia vietų.

Pagal mūsiškių “komunis
tų” logiką, Austrijos kleri
kalų laimėjimas reiškia, kad 
socialdemokratai “suban- 
krutijo”. Bet ištiesų tai to 
dalyko prasmė yra visai ki
tokia.

Po revoliucijos, įvykusios 
Austrijoje gale 1918 m., už 
socialdemokratus balsavo 
ne tiktai darbininkai, o ir 
daugelis kitų žmonių, tikė
damiesi, kad tuoj bus gali
ma įvykint socializmo tvar
ką, kuri prašalins visas ša
lies nelaimes. Bet tos viltys 
neišsipildė, kadangi karė pa
liko Austriją neapsakomam 
skurde. Be to, ir imperiali
stinės talkininkų valdžios 
darė socialdemokratams vi
sokių kliūčių. Taigi tie ne
darbininkiški elementai, ku
rie pirma stojo už socialde
mokratus, dabar atsimetė 
nuo jų. •

Rinkimų rezultatas buvo 
toks: “krikščioniškieji soci
alistai’ gavo 78 vietas par
lamente, socialdemokratai 
72, vokiečiai tautininkai 16, 
ūkininkų partija 3, ir buržu
azinė “darbininkų partija” 
1. Socialdekratai pralaimė
jo 7 vietas.

Prie tokių sunkių aplinky
bių, kokiose buvo socialde
mokratai, pralaimėjimas 
septynių vietų yra menknie
kis. Ir šitą pralaimėjimą 
daugiaus negu atsveria su
stiprėjimas socialdemokra
tų organizacijos. Jiems va
dovaujant, tapo sutverta 
Austrijos darbininkų tary
bos, kurių jiega dažnai pa
sirodo didesnė net, kaip par
lamento.

Bet socialdemokratai vei
kiausia nebūtų turėję nuo
stolių nė rinkimuose, jeigu 
jų partija nebūtų buvusi su
skaldyta. Ją suskaldė per
nai komunistai, kurie sutvė
rė atskirą partiją. 4

Komunistų partija šių me
tų parlamento rinkimuose 
ketino iš pradžių nedalyvaut, 
kadangi parlamentarizmas 
jau “atgyvenęs savo amžių”. 
Bet vėliau jie permainė sa
vo taktiką, kada gavo palie
pimą nuo Lenino dalyvaut 
rinkimuose. Ir kaip jie pa
sirodė?

Komunistų partija pasiro
dė taip menkai, kad neįsten
gė pravest į parlamentą nė 
vieno savė atstovo. Austri
jos sostinėje, Viennoje, kur 
socialdemokratai gavo apie 
400,000 balsų, už komunis
tus buvo paduota tiktai 
6,000 balsų.

Taigi Austrijos parla
mento rinkimai parodė ban- 
krutą ne socialdemokratų, 
o komunistų. Visas to par
tijos darbo vaisius buvo tik
tai tame, kad ji padėjo įsi- 
galėt klerikalams.

Lietuvos draugų 
pozicija.

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa Lietuvos Social
demokratų Partijos Centrą 
Komiteto pareiškimas gyni
mos reikalų.

Kiekvienas, kuris atidžiai 
perskaitys jį, matys, kad 
musų draugai Lietuvoje tuo 
klausiniu yra nusistatę ly
giai taip, kaip ir mes.

WiW 1 > 1SSOSMU !«■» ’

L. S.-D. Partijos Cen
tro Komitetas Gyni

mos Reikalu.,
Želigovskio įsiveržimas Lietu

von reiškia:
1. mėginimą baltosios Lenki

jos užgrobti Lietuvą, joje įsi
tvirtinti ir ją išnaudoti savos 
buržuazijos ir dvarininkų reikar 
lams;

2. reiškia mėginimą Lietuvos 
dvarininkų, lenkų klerikalų ir 
miesto buržuazijos gelbėti dva
rus ir materialą savo gerovę, pa
tikrinti sau priešakines vietas 
visuomenės gyvenime ir norą su
stiprinti pas mus reakcinių gai
valų viešpatavimą;

3. reiškia lenkų talkininkavi
mą Vakarų kapitalistam ir re
akcijai, jiems puolant Tarybų 
Rusus ir išviso darant pastangų 
nugalėti visur kylančią proleta
rų revoliuciją.

Del tų priežasčių naujas lenkų 
įsiveržimas Lietuvos sudaro 
Lietuvos darbininkam dideliausį 
pavojų ir stato būtiną reikalą 
gintis nuo jų visomis jėgomis ir 
priemonėmis.

Bet lenkų įsiveržimas mažiau 
ar daugiau gresia ir kitom Lie
tuvos visuomenes grupėm, kaip 
ūkininkų, žydų ir lietuvių bur
žuazija, lietuviai kunigai, ir jų 
sudarytai dabartinei valdžiai. 
Tas pavojus verčia juos šaukti 
ir darbininkus kovon su lenkais 
iš vieno.

Lietuvos darbininkai, supras
dami visą padėties rimtumą ir 
ruošdamies gintis, negali ir ne
privalo užmiršti, kad ir sava kle- 
rikalė-buržuazinė valdžia ir vi
suomenė buvo, yra ir bus darbi
ninkų priešas, kad tik didelis pa
vojus verčia tą priešą laikinai 
taikintis ir gretimai eiti.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas skai
to, kad baltųjų Lenkų įsitvirti
nimas Lietuvoje atneštų musų 
kraštui daug didesnę reakciją ir 
darbininkams priespaudą, kaip 
yra šiandien. Centro Komitetas 
yra tikras, kad nežiūrint viso 
patirto iš dabartinės valdžios 
persekiojimo, Lietuvos darbinin
kai lengviau galės ginti savo rei
kalus ir eiti prie savo siekimų, 
įsant Lietuvai politiniai laisvai.

Todėl Centro Komitetas kvie
čia visus Lietuvos darbininkus 
be tautos ir partinių pažiurę 
skirtumo ruoštis ir eiti kovon su 
’enkais, stojant gretimai kitų 
visuomenės grupių. Tą kovą 
darbininkai turi išnaudoti j v 
vienybei sutvirtinti, sudrutinti 
darbininkų organizacijas ir jau 
dabar išreikalauti iš dabartinės 
valdžios, kad ji liautųsi perse
kiojusi darbininkų judėjimą, lei
stų jam laisvai plėtotis ir pasi
skubintų aprūpinti artimiausius 
darbininkų reikalavimus. Tat 
Centro Komitetas kviečia Lietu
vos darbininkus:

1. Tuojau rištis kur tik gali
ma į partizanų burtus ir kuo ga
lima ginkluotis; atskiri partiza
nų būriai tesusiriša tarp savęs ir 
sudaro savo vadovybę, kuri turi 
veikti vietos darbininkų organi
zacijų priežiūroj. Kur negalima 
atskirų burių sudaryti, testoja 
draugai savanoriais kariuome
nėn.

2. Imti priežiuron dvarų ukius 
ir pačius dvarininkus, kad ne
būtų priešams statomi javai, 
maistas, arkliai, kad nebūtų jiem 
teikiama kitokios pagalbos. Ves
ti kovą su įvairiais spekuliantais 
ir stambiais ūkininkais, jei jie 
mėgintų gabenti javus, arklius 
ar galvijus priešų pusėn. Ragin
ti dvarininkus ų- ūkininkus, kad 
netraukdami pildytų kariuome
nei reikalingas rekvizicijas.

3. Reikalauti iš valdžios: kad 
tuojau butų paleisti iš kalėjimų 
politiniai kaliniai, apart lenkų 
šnipų ir talkininkų; kad butų 
patikrinta laisvė profesinėm dar
bininkų sąjungom ir jų spaudai; 
kad įstatymų tuojau butų leista 
sudaryti dvaruose darbininkų 
komitetai ir jiem pavesti viso
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dvarų ūkio priežiūra; kad grei
čiau butų vykdoma žemės refor
ma darbininkų naudai; kad bu- 
;ų sustabdyta valdžios agentų 
sauvalė. .

4. Vedant savo agitaciją ir or
ganizuojantis kur tik galima 
skirtumai, bendros kovos reika
lais tiek vietoj, tiek fronte susi
siekti su Gynimo Komitetais ir
su jais derinti bendrus kovos 
žygius.

5. Partijos organizacijas, pro
fesines darbininkų sąjungas ir 
atskiru^ draugus Centro Komi
tetas kviečia išplėsti agitaciją 
gynimos reikalui žodžiu ir raš
tu, duodant jai senąjį klasinį tu
rinį; tvirtinti partijos ir sąjun
gų organizacijas, rinkti aukas 
gynimo reikalui. Surinktas au
kas, skelbiant jas spaudoje, su
vartoti pirmoj eilėj ginklams įsi
gyti patiems, arba susipratus su 
Gynimo Komitetais.

Visais gynimos reikalais Cen
tro Komitetas kviečia draugus 
susinešti su juo per “Socialde
mokrato“ redakciją.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas. 

Kraunas, spalių 27 d.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

LENKIJA.
Socialistų partija skilo delei 

Pilsudskio.
[Iš Federuotosios PresosJ

Berlinas, spalių 30 (paštu). 
— Pasak žinių iš Varšuvos, 
griežtą kovą prieš prezidento 
Pilsudskio politiką paskelbė 
kairysis sparnas Socialistų 
partijos, kuris pasitraukė iš 
partijos. Visi kairiojo sparno 
nartai, kurie buvo užėmę val
džios vietas, tada pasitraukė 
ir įkūrė naują laikraštį “Nowa 
Polska,“ kuris smarkiai kovos 
su valdžia.

HOLANDIJA.
Svarbiausia komunistams 

klausimas.
Rotterdam, spalių 28 (paš

tu). — llolandij.os komunistų 
partija laikė' trijų dienų savo 
nacionalistinę konvenciją. Ji 
neturėjo laiko nutarti kokios 
taktikos laikytis linkui dvieju 
darbininkų partijų ir paliko 
tai nuspręsti sekamai, konven
cijai, nes ši konvencija veik 
visą laiką praleido tik rišimui 
“svarbaus“ klausinio. — kaip 
užkariauti unijas ir nutempti 
jas į Maskvos Internacionalą.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Reikalauja nuėmimo blokados.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. Prie daugelio uni 

jų, kurios sutiko protestuoti 
prieš Rusijos blokadą, kada tuo 
tikslu bus sušauktas susirinki
mas lapkr. 21 d., Beethoven 
svetainėje, prisidėjo ir East Fe 
deralion of the Broteherhood 
of Raihvay and Steamslfp 
Clerks, kuri savo metinėje kon
vencijoje vienbalsliai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią tuo
jau atnaujinti pirklybą su Ru
sija. Reikalavimas atnaujini
mo pirklybos pamatuojamas 
tuo, kad Amerikos darbinin
kams gresia ilga bedarbe.

Federacija atstovauja gele
žinkelius vakarinėse valstijose.

žydų valgyklų partanautojų 
streikas.

[Iš Federuotosios Presos] 
Detroit, Mieli. — Išmestos fš

darbo patarnautojos, kurios 
Įiikietauja “košei’“ valgyklas 
viduriuiestyje, bus pašauktos Į 
teismą pasiaiškinti kodėl jos 
neturi Imli nubaustos už panie
ki* nią teismo, peržengiant teis
mo Įsakymą, uždraudžiantį 
jom piketuoti

Jaunos kovotojos užpikde 
teisėją, kada jos padavė to
kius vardus, kaip “Miss Ford“, 
“Miss Vanderbilt“, “Alice Bra- 
dy”, “Mary Pidkford“ ir t. p., 
kada joms Įteikta kopijos in- 
jiunclionio. Jos tapo tuojau su
imtos ir nugabentos kalėjimai!, 
bet užprotestavus jų advoka
tui jos tapo už kelių valandų 
paleistos.

Rezoliucijos priimtos liet. Darb. Ta
rybos Konferencijoj lapkr. 21 d. 1920

I.
REZOLIUCIJA DEL TARPTAUTINES 

LIETUVOS PADĖTIES.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 24, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Apsvarsčiusi dabartinę sunkią Lietuvos pa
dėtį, kada lenkų bandito generolo žel('gowskio 
pulkai, Lenkijos valdžios kone atvirai remiami,
terioja Lietuvos rytinę dalį, žudo ir kankina 
jos civilius gyventojus, ir net nepaisydanu Tau-
tų Lygos sprendinių, kėsinasi užimti visų Lie
tuvą, idant padėjus jų po lenkiškų ponelių jun
gu, -— Chicagos Lietuvių Darb ninku Konferen
cija, susirinkusi lapkričio 21 dieną, 1920 metais, 
MeldaŽio salėje, Chicagos mieste randa reika
lingu padaryti šiuos pareiškimus: 
Pirmas

“Gynimas Lietuvos nepriguhnybės nuo li u
kų užpuolikų yra šiandien svarbiausias visų lie
tuvių reikalas, o ypač jis yra svadbus Lietuvos 
biednuomenei, jos valstieč’anis ir darbininkams, 
nes tai kartu yra jų gynimasis nuo lenkiškų po
nų vergijos ir karė už įsigijimą žemės.
Antras

“Šioje karėje prieš lenkiškus ponus Lietuvos 
valstiečiai, kaip gyvenantys Lietuvoj, taip »:r 
iškeliavę Amerikon, gali labiausia atsidėti tik 
savo spėkomis. Pagelbos iš kitų salų valdžių 
mes negalime laukti, o ypač negalime jos lauk
ti iš didžiųjų valstybių valdžių, kurios toliau 
tebetęsia savo pragaištingą impci< ailstinę poli
tiką. Franci ja atvirai eina prieš Lietuvą, duo
dama Lenkijai ginklų ir pinigų, o kitos valsty
bės ar tai pataikaudamos Francijai, ar dėl savo 
iŠrakoviųili padeda Francijai, arba laikosi ištolo. 
Iš kilos pusės imperialistinės valdžios, suban-' 
krutijus'.os didžiojoj karėje ir amžinai nualinu
sios savo kraštus, norėdamos atgauti milžiniš
kas sumas pinigų kitą syk paskolintų cariškai 
Rusijai, išreiškia norą atgaivinti “didžiąją Ru^- 
siją“, prijungiant prie jos Lietuvą ir kitas nau
jąsias respublikas, išskyrus Lenkiją ir Suomiją, 
idant tokiu bildu greičiaus užtikrinus atgavimą 
pinigų, apiplėšiant prijungtųjų šalių gyventojus. 
Tas rekštų visišką Lietuvos nepriklausomybės 
panaikinimą.
Trečias

Besitveriančios Tautų Lygos paskutinieji, 
sprendimai Lietuvos reikale dar neduoda užtik
rinimo jog iš Vihi'aus Ims išvyti, grobikai len
kai su jų Želigovvskiu ir kad toliaus lenkų puo
limai ant Lietuvos nebeatsikartos. Konferenci
ja todėl čia randa reikalą pasiųsti protestą Tau
tu Lvgivi prieš palikimą lenkų kariuomenės Lie
tuvoj, ir atlikti tai paveda IJetuvių Darbininkų 
Tarvbos centro komitetui.•»

Mergaitės tuo jaus sugrįžo pi- 
kietuoti ir dabar progos teis
mui atsakyti Į kaltinimus.

Kova prasidėjo kada patar
nautojoms alga tapo sumažinta 
nuo $18 iki $12 savaitėje. Vy
re] ų ir patarnautojų lokalai 
remia patarnautojas jų kovo
je-

Ginsis nuo kapitalistų 
užmačių.

[Iš Federuotosios Presos]

Nc\v York. — Cnetral Fe
derated Union nutarė Įkurti 
didelį fondą kovai su organi
zuoto biznio interesais, kurie 
bando atgaivinti buvusias prieš 
karą darbo sąlygas, prailginant 
darbo valandas ir mažinant al
gą. Amerikoj Darbo Federa
cijos pildomasai komiltetas 
taipjau atsišaukė Į organizuo
tus darbininkus priešintis to
kioms kapitalistų užinaščioms.

Kadangi Amerikos Raudo
nasis Kryžius nors daug veikia 
Lenkijoje ir kitose šalyse, bet 
atsisakė šelpti Airiją, New Yor 
ko unijos nutarė nieko neduo
ti Į Raudonojo Kryžiaus fon
dą Ir atsišaukti į visos šalies 
darbininkų organizacijas irgi 
tą patį padaryti.

Kooperacijos skaidosi.
[Iš Federuotosios Presos] 

Cincinnati. Delegatai nuo 
7 kooperativinių organizacijų, 
turinčių 47,500 narių, kurie ta
po pašalinti iš Amerikos Koo- 
perativines Lygos konvencijos, 

f ar patįs pasitraukė, dabar čia 
laikė savo susirinkimą ir nuta
rė prisidėti prie visos Ameri
kos ukiniukų-darbi ninku koo- 
pe.rativų kongreso, kuris Įvyks 
vasario 12 d., Lincoln, Neb.

Sekamos yra organizacijos, 
kurios atsiskyrė nuo Lygos: 
National Consumers Ko-opcra- 
tive League iš San Francisco, 

Trl-State Ko-operative Wliolc- 
sale Assn. iš Pittsburgb, Co-o-

Sereda, Lapkritis 24 d., 1920

Ketvirtas
“Kiekvienoj šaly, kur imperialistinės ka

pitalistų ar pakvaišusių finansininkų valdžios 
pasidaro Lietuvos ir Lietuvos žmonių priešu, 
Lietuvos žmonės kovoj prieš lenkų ponus gali 
rasti sau užuojautos ir paramos tų valdžių prie
šuose — visų šalių darbi Cirkuose, jų partijose, 
jų organizacijoje. Lietuvos respublikos rami 
ateitis ir gerovė bus užtikrinta, kada duirbinin- 
<ų pusė pa'ms viršų Franci joj, Anglijoj ir ki- 
X)se valstybėse. Konferencija todėl užgiriu Lie
tuvių Darbininkų Tarybos centro komiteto krei- 
)imasi į įvairių šalių darbininkus, prašant'. jų 
jagelbos Lietuvos darbininkams ir valstiečiams 
jų kovoje prieš lenkiškus grobikus, ir ragina ko
mitetą ir toliaus veikti šitoj linkmėje.

n.
REZOLIUCIJA DEL LIETUVOS GYNIMO.

Mes pripažįstame, kad darbininkai privalo 
gint Lietuvą nuo įsiveržusių lenkų legionų ir 
kovoti už jos nepriklausomybę. Bet mes žino
me taip-pat, kad darbininkų priešas yra ne vien 
svetimuose užpuolikuose, o ir savuose išnaudo
tojuose.

Darbininkai Lietuvoje yra skriaudžiami, 
kaip ir visur kitur. Jaunos Lietuvos respubli
kos valdžia neparodė jiems savo prielankumo; 
priešingai, ji nuolatos trukdė jų pastangas (iš
kovoti sau geresnį būvį, apsvarstyt savo reika
lus ir susiorganizuot. Pilietines laisvės ir tei
ses, kurios tapo paskelbtos pamatiniuose Lietu
vos įstatymuose, darbininkams buvo duotos tik 
ant popieros.

Kartu su darbininkais vargsta ir kenčia 
skriaudas Lietuvos bežemiai ir mažažemiai ūki
ninkai. Pažadėtosios dvarų žemės jie iki šiol 
dar negavo; ji tebėra rankose dvarininkų, kurie 
sėbraująs! su lenkų poni ja arba net stoja į lenkų 
legionus kariauti prieš Lietuvą.

Mes nesitikime, kad tos visuomenes klesos 
Lietuvoje, kurios gyvena darbo žmonų išnau
dojimu, ateityje pasidarys geresnės jiems; ir 
nesitikime, kad Lietuvos valdžia, kol ji 'bus kle
bonų ir storkaklių ukninkų kontraliuojama, 
bus prielankesnę darbo žmonėms. Laisvę, tei
ses ir geresnį būvį Lietuvos darini žmonės ga
lės Įgyti tiktai per kovą.

Mes, Amerikos lietuviai darbirinkai, esame 
visuomet pasiryžę remti juos šitoje kovoje. Ir 
šiandie tat, padėdami Lietuvai gint*s nuo užpuo
likų, mes statome Lietuvos valdžiai sekamus 
reikalavimus:

1. Kad hutų paleisti iš kalėjimų visi žmo
nės, kurie tapo suimti dėl dalyvavimo darbinin
kų judėjime;

2. Kad butų nuimti visi suvaržymai nuo 
darbininkų spaudos ir organizacijų;

3. Kad butų paimta be atlyginimo dvarų 
I žeme ir pavesta darbo žmonėms.

perative Wholcsale Soc.iety iš 
št. Paul ir Consumers Go-ope- 
rative Assn. iš Hobokcn.

Nori butu konfiskavimo.
[Iš Federuotosios Presos] 

Mihvaukee. —Pasekant New

visi laikomi tuščiais 
tai turkių; ar neper- j 
kad brangiau namus 
ar kad išlupus la-

Yorko so-eialistus, kurie Įne
šė miesto tarybon patvarky
mą, kad 
butai, ar 
samdomi, 
pardavus,
bai augštą nuomą, butų paini-Į 
ti ir paskui persamdyti už ne
didelę nuomą benamėms šei- 
minonis, kurios negali rasti 
sau butų, ir Wisconsine Pengia- 
si Įnešti panašų bilių. Nuomų i 
arbitru tori us Bender paskelbė, i 
kad tokis bilius bus Įneštas 
VVisconsino vaistuos legislalu- 
ron kada ji susirinks sekamą ; 
sausio m.

Kova prieš deportavimą.
riš Federuotosios Presos] | 

Seattle, Wasb. — Organizuo
ti darbininkai deda didelių pa
stangų, kad neprileidus depor- 

btuoti rusus brolius Joseph ir 
Maurice Pass iš Seattle, kurie 
ką tik dabar tapo paleisti iš 
kalėjimo, kur jie išbuvo 17 me 
nėšių. Juos paliuosavo prezi
dentas Wilsonas. Jie buvo
kaltinami peržengime drafto 
Įstatymų, dalinant lapelius 
prieš konskripcijų kuomet dari 
tie drafto įstatymai nebuvo1 
priimti. Dabar valdžia užve
dė preš juos bylą, kad juos 
deportavus.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS '

Duoda teisių patarimus ir daro bei peržiūri viso
kius dokumentus ir popieras, kaip Amerikos 

taip Lietuvos.
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street Chicago, III.

Kazimieras Gughs
• ADVOKATAS

Veda viaokius reikaltu, kaip krtminatiikaotf 
taip ir civitiikuota teismuose. Daro 

visokius dokumsntus ir papis ras j
Namų Ofisai i

3128 8. HiltUdtl
Ant trečių lubų 

Tel. Drorer 1310 •n

Miceto Oflusl
«27 R. Beartum lt 

111113 UnityBldfc
fel. Central^4411

MEHW

A. Petr&tl* S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO, 
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSUKANCE
Suropean American Barean

Sinnžia Pinifns. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUtAB
899 We8t 35th St., Chicago, IU.

Kampan Balnted St.
Telephone Boulevard 811

DR. A. M0NTV1D 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washingtoa SL 
Marshall Field Annes 
I8th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos! nuo 10 iki 12 ryta,

2121 North Western Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 

X-Spinduliai. Phone Armitags 201B 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Talephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St„ Chicago, I1L



Skaitytoju Balsai
(Vi Išreikšta* šlama akyrtuja 
aaomonea Redakcija aaateako.]

PRIGAVIMASIS VARDAN 
LIETUVOS GYNIMO.

Kada kokioje nors šalyje kį- 
la k risis, visuomet atsiranda 
ten įvairių vien pelno jieškan- 
čių gaivalų, kurie tokią valan
dą bando išnaudoti savo nau
dai ir prisiplėšiniuf. didesnių 
pelnų. Tokie gaivalai papras
tai prisiplaika prie populi ariŠ- 
kiausio toje valandoje judėji
mo ir naudodamies žmonių 
upu, neva gelbėdami visuome
nei, tą visuomenę bjauriausiai 
aplupa ir naudoja.

Tokių gaivalų netrūksta ir 
lietuvių tarpe. Ir tie visuome
nės šašai atsirado ant Lietu
vos kūno sunkiausioj Lietuvos 
valandoj. Tie šašai puikiausiai 
moka išnaudoti einamąją va
landą ir jos reikalą, taipjau* 
žmonių uj>ą. Ir kas įdomiau
sia, kad tais šašais pasirodė j

daugiauLi klerikalai ir išdu
bęs tautininkai. Abi tos rųšįs 
dedasi dideliais patriotais, ne
va daug dirba Lietuvos labui, 
verkia dėl jos sunkaus likimo 
ir kada visuomenė sukrunta 

I gelbėti IJetuvą, jie pradeda 
biaur.ausiai tą visuomenę api
plėšti ir net trukdyti Lietuvos 
gelbėjimo darbą.

Kada prasidėjo po pasaulinio 
karo pirmieji susižinojimai su j 
Lietuva ir atėjo žiiiių, kad Lie
tuvoj yra didelis trukumas 
maisto ir kitų reikmenų, Ame
rikos lietuviai susirūpino ir 
pradėjo jieškoti būdų kaip jie 
galėtų pagelbėti savo badau
jantiems ten tėvams ir gimi-

To t ik. ir reikeijo musų 1 
šašams. Iš klerikalų ir tauti
ninkų tveriasi bendrovės, ku
rios “gelbėsiančios” Lietuvą ir 
padėsiančios jai “atsibūdavote”. 
Jos deda į laikraščius didelius 
skelbimus, kad jos apsiima 
įersiųsii į Lietuvą dėžutes su 
maistu, drabužiais ir k. į Lie
tuvą. Tik prisiųskite trigubai 
daugiau pinigų, negu daiktai i 
verti, arba brangiausiai užmo- ' 
kekite už persiuntimą. Žmo- I

nės nepaiso kainos, bile lik 
pagelbėti saviškiams. O tos 
bendrovės? Jos dar ir ikišiol 

! nepristatė tų dėžučių, aiiba jei 
kur pristatė, (ir ta<i po virš 
metų laiko), tai žmonės vieton 
drabužių rado tik skudurus. 
Kiti gi išlaikę kokioje nors 
rūsyje dėžutės metus laiko su
grąžino jas, žinoma, pasilaiky- 
d'anrf paimtus pinigus už per
siuntimą.

Kuriuo keliu eiti?
Daugelis musų draugų iki 

tšiol mane ir dabar mano, kad 
socialistams prie jokių aplin
kybių neišpuola veikti kartu su 
priešingų partijų žmonėmis. 
“Musų keliai visuomet skirtin
gi” — sakydavo jie. Kast gera 
iir priimtina socialistų prie
šams, tas netinka socialistams.

Gyveniine tečiaus nevisuo- 
met yra taip, kad kąs netinka 
socialistams, tas būtinai turi 
patikti jų priešams. Tokį pa- 

tur'Jnie dabar — 
Šiandie 

vieną

skųstis, kad jie neturi drabu
žių ir kenčia didėlį šaltį. Tuoj 
tie patįs ir jiems panašus Lie
tuvos “gelbėtojai” stojo darban 

pi r pradėjo rinkli tarp Ameri
kos lietuvių drabužius neva per

^siiintiniiii jų į I-ic-tirvų ii r 15- 
dnlinimui Lietuvos žmonoms. 
Ar daug tų “drabužių skry
nių” pasekė Lietuvą? Daug 
daugiau jų atsidūrė Chicago# 
Jeffersono skannalyne, ar New šiai stoja už tai, kad Lenkijos
Yorko Easf Sidėje, o gautus už | dvarininkų legioninkai butų 
tuos drabužius pinigus susidė
jo į savo kiŠenius “gelbėtojai”.

Dabar vėl atėjo Lietuvai sun 
ki valanda:

vyzdį mes
Lietuvos klausimu.
kažin ar rastum nors 
k u 11 ii ringą liotn-vį ir pa-
čių komunistų tarpe), kuriam
patiktų lenkų avantiuriįlinko
Želigovskio gaujų žygiai Lietu
voje. Socialistai kuogriežčiau-

Right of Way
Atrodo lyg smagus laivu plaukimas, kuomet gauni kal

bėti per telphoną, gryna linija kitan miestan tūkstan
čiais mylių atstu.

Negali matyt nieko įstabiausio kaip lenta elektros jungtu- 
vais kur gabus operatoriai priima tavo pašaukimą ir 
linijas “sukabina”, kad davus kalbėt tuojaus virš dvie
jų tūkstančių mylių vario dratais, kiekvienas colis ap
saugotas nuo visokių trukdymų.

Vargiai jus persistatot, kad kiekvienam© momente jūsų 
tūkstančio mylių pasikalbėjimo, telephono aparatai ir 
jstaiga kainuoja netoli pusę miliono dolerių, prie jūsų

. iŠtimtinai patarnavimo. ) , t.

Bell Telephone Systemoje 30,000,000 sujungimų padaro
ma kasdieną, suteikia aiškų pasikalbėjimą per telepho- 
ną visos šalies ir reikalauja daugiau nei pusantro bilio- 
no dolerių vertės telephono įrengimui.

CHICAGO TELEPHONE CO

lenkai užpuolė 
terioja. Ameri- 
tuo vėl susido- 
šoko gelbėti ne-

kos lietuviai 
mėjo ir visi 
laimingą savo tėvynę. Ir kar- 

| tu tie patįs šašai vėl iškėlė sa
vo galvas, kad pasinaudojus i 
naujos Lietuvai nelaimės ir 
pasipinigavus.

Štai viena klerikalų bendro
vė neva susirupintisi Lietuvos 
“gelbėjimu”, deda laikraščiuo
se skelbimų ir prašo aukų nu
pirkti Lietuvai automobolių. 
Dėti aukas, kad Lietuva įsi
gytų daugiau automobilių ži
noma, nėra pats sava imi blo
gas dalykas. Tik tas aukas 
turi gauti pati valdžia ir pati 
valdžia galės pasirūpinti už 
tuos pinigus nusipirkti tokius 
automobilius, kokių jai reikią. 
Bet štai ką sako minėtos bend
roves apgarsinimas: “Lietuvo
je geras automobilius kainuo
ja $1,000. Amerikiečiai, su
darinėkite tūkstančius, kable- 
gramu adsiiųskitc į (bendroves 
vardas) Kaune ir tą pat dieną 
automobilius bus įteiktas nu
rodytai organizacijai. Kuri 

kolonija pirmutinė i n taisys au
tomobilių Lietuvos gynimo or
ganizacijai?”

išvyti iš Lietuvos teritorijos. 
Jie sako, kad Lietuvos likimą 
privalo išspręsti patys Lietuvos 
gyventojai. To norėtų ir musų 
komunistai, kurie nepūsk u pi 
stiprių žodžių ir “sočiaipatrio
tams” ir Lietuvos “buožių val
džiai”.
Bet prieš lenkų avantiūrą Lie

tuvoj griežtai nusistatę ir tau
tininkai ir palys klerikalai. Čia, 
suprantama, nėra reikalo kal
bėti apie tai, kad savo ekono
mine padėtimi mums priešin
gųjų srovių žmonės turi gi
ni iningesnių ryšių su lenkų 
buržuazija nei su mumis. Vis 
dėlto, tautine “panaberija”, 
medžiaginiais savo išrokavi- 

mais ar “viešąją opinija” vedi
ni jie dabar nusistatę “už lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą”. 
Jie kovoja prieš Želigovskio

Mildos Teatro Bendrovės
Pranešimas Dalininkams

Metinis susirinkimas Mildos Teatro Bendrovės įvyks Sausio 16, 1921, Mildos Teatro Svetainėj, ant 
trečių lubų. Tame susirinkime bus išduotas Raportas; išrinkta nauja valdyba ir išmokėta dividendai.

1) Susirinkimas bus sušauktas laiškais. Todėl, visi dalininkai, kurie nuo prisirašymo prie Mildos 
Teatro bendroves persikėlę Į kitą vietą, o savo naujo antrašo dar nepridave sekretoriui, — privalo tai pa
daryti ne vėliau, kaip iki 15 dienai gruodžio mėnesio, 1920 metų.

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

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

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

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

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

VISI DALININKAI MALONINSITE PRISITAIKINTI PRIE VISŲ VIRŠUI PADUOTŲ PARAGI
NIMŲ, KAD PAS MUS BUTŲ PILNA TVARKA!

Su visais reikalais kreipkitės pas sekretorių, kasdiena nuo 5 iki 7:30 vai. vakaro, sekančiu antrašu* 
J. J. HERTMANOWICZ,

3133 Emerald Avė., Chicago, III.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake.

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru- 
'rnentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

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

Tel.: Drover 7309.

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

BAM

Iš apgarsinimo išeitų, kad 
ta bendrovė turi daugybę au
tomobilių Kaune, tik jų nepar
duoda valdžiai, ar pati valdžia 
jų neperka. Kokia nesąmonė. 
Lietuvai nvkalinga daug auto
mobilių, valdžia jų kaipir ne-

Tuo pačiu gi laiku bendrove 
Kaune turi daugybę tų auto-

reikal inga 
nepirktų, 

nebuvo.
kas jai

jos apgyni- 
turbut dar 

Ir Lietuvos 
reikalinga,

tą pačią dieną, kada gauna pi
nigus — ir valdžia tų automo
bilių neperka ar neima: reikia, 
kad amerikiečiai sudėtų pini
gus, nupirktų tuos automobi
lius ir padovanotų juos val
džiai.

Tokios valdžios, kuri galėda
ma gauti savo šalyje kas yra 
būtinai 
mui ir 
niekad 
valdžia,
perka netik savo šalyje, bet vi
sur kur tik gali. Ir dabar ta 
valdžia ims ir paliks Kaune ne- 
nup!:ri<usi reikalingu 
dalyką automobilius!

Ištikrųjų gi netik tokios ben
drovės, bet ir didžiausios kom
panijos automobilių “in slock” 
nelaiko ir su viena diena nepri
sižada jų pristatyti. Ir ne au
tomobilių
bendrovei rupi. Jai rupi gau
ti užsakymas įr ]fnigai, o su 
pristatymu, tai kaip su tomis 
maisto dėžulėmis — gal po 
metų ir pristatys kokį nepaži

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbejų 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras.
F. AD. RICHTER & CO., Bust Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

O Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. c

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

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

huffle®
panaikins visus niežėjimus ir, išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ( •

RUFFL.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. ii nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
tUFFLES, jei turite pleiskanų. - . .
Jus aptiekiniitkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: •

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Brcadway, New Yjrk «>-~-

pristatymas tokiai

Lietuvių visuomenei butų 
daug sveikinus, jcji tokius gai
valus, kurie nori pasinaudoti 
iš Lietuvos nelaimės ‘ji išvys liŠ 
savo tarpo ir atsisakys su jais 
ir jų bendroivemis ką nors ben
dra turėti. —Plunksna.

Telopbone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 

iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 Eo HaLted St., Chlcagu.' 
■■"tr...........— .n.

Tai kas dabar daryti socia
listams? Sakyt, kad kas gera 
ir priimtina musų priešams, 
tas netinka mums, socialis
tams? Trumpai sakant, neko
voti prieš pasvaigusios, go
džios ir paiikiosf lenkų bajorijos 
kėsinimąsi pavargti Lietuvą ir 
tuo išgelbėti tbti ir savo dva
rus ir įtekme? Tai butų ir ne
gudru ir pražūtinga. Negudru 
todėl, kad mes, kovodami prieš 
visokią skriaudą bei naudoji
mą, atsisakytume kovoti prieš 
aršiausiu tų naudotojų rųšį— 
tą Europos feodalizmo palaiką 
—lenkų bajoriją. Jeigu dabar 
Lietuvos darbo žmonių gyve
nimas yra sunkus, tai jisai 
pasidarytų dar sunkesniu, kuo
met Lietuvą pasigrobtų šlėktos 
pragertoji ir prasiskolintoji 
Lenkija. Lietuvos darbo žmo
nėms tuomet tektų nešti dvi
gubas jungas.

Mažą to. Šitokia politika 
mums butų pražūtinga kaipo 
partijai. Pažangusai ..muši) 
visuomenės elementas griežtai! 
nusistatęs prieš Želigovskio 
avantiūrą. Pažvelkite kas da
bar dedas Amerikos lietuvių 
kolonijose. Visur rengiama 
protesto mitingai, renkama au
kos ir protestuojama prieš sve
timųjų grobuonių žygius. Kas 
rengia tuos mitingus? kas au
koja savo skatikus? Tai tie 
patys darbininkai, kuriuos mes 
tikimos turėti savo eilėse — 
jei ne šiandie tai ryto. Nepri
tarti šitam jų darbui, žinant 
dagi tai, kad jisai, musų pozi
cijos žvilgsniu, yra teisingas? 
Tyčiotis iš jų, kaip kad daro 
Brooklyno Laisvė? Tai rekštų 
tik vieną, būtent, kad mes at
stumiame juos. Atstumiame 
kaip tik tuo momentu, kada 
vienas-kitas musų žodis pa
trauktų juos su mumis, štai 
jums vienas pavyzdys. Ghica- 
goj buvo surengta didelė de
monstracija. Tą demonstraci
ją jau buvo nusitarę panadoti 
saviems tikslams priešingųjų 
mums sriovių žmonės. Ir jie 
butų panaudoję. Tatai pada
ryti jiems neleido socialistai. 
Kada musų atstovai nuėjo ben
drai! susiirinkiman, ir išdėstė 
'savo poziciją, tai susirinkusie-

atstovai ją užgyrč. Keli mums 
priešingųjų srovių “lyderiai”

j' turėjo nutilti. Klebonijose, su-

Ruatta & Sęrenelli
817 Bluc Island Avė.

prantama, jie dar tarėsi, galvo- į 
jo, kaip čia pravedus savuosius 
“skynuis”. Bet matydami, kad 
visa tai gali išeiti tik jų pačių 
nenaudai, jie pasidavė. Kito 
celio jiems nebuvo, nes pa
skutiniame (prieš Įvyksiant dc 
monstracijai) susirinkime visi 
svarbesnieji socialistų pasiūly
mai tapo kaip vienu balsu pri
imti.

Bet jeigu ten nebūtų dalyva
vę musų draugai? Didžiulė 
vietos lietuvių demonstracija

‘laisvės varpo” komedija. Tai 
komedija i, kalį) dabar pasirodė 
rolės jau buvo paskirstytos...

O ko būtume atsiekę mes? 
Nieko. Tos mintos — pritar
damos ar tik žingeidumo veja- j 
mos — vistiek butų suburbė-1 
j tįsios į Septintojo Regimento

Aišku, jeigu mes būtume pa
sirinkę tą poziciją, kuri sako, 
kad kas yra gera ir priimtina 
socialistų priešams, tai netin
ka socialistams — mes būtu
me padarę didelę klaidą. Tuo 
keliu eiti negalima.

Ak, beje, tai darydami mes 
tečiaus nė valandėlių i neužmirš į

tame, kad yra daug dalykų, ku 1 
rie mus griešlai skiria nuo tau- | 
tininku iir klerikalų. Tai mes 
visuomet aiškinome, ir dabar; 
aiškiname. Lietuvos valdžia, 
tie žmonės, kur stovi prie tos - 
valdžios vaiiro, ne darbininkų 
draugai. Darbininkus naudoti, 
jų organizacijos trempti jie 
moka neblogiau kaip ir caro 
laikų biurokratak šituo klau
simu musų keliai visuomet tu
rės skirtis.

Mes eisime tik tuo keliu, ku
ris veda pr;te musų jiegų stip
rinimo, prie galutinojo musų 
tikslo kunijimo. Bet tasai ke
lias kaip kada kryžiuojasi rr su 
mums priešingųjų srovių ke
liais. Vis dėlto, jisai yra tik mu
sų kelias. Kelitas prie politines 
ir industrinės demokratijos.

> —Genių Dėdė.

KALĖDŲ 
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

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

“Naujienos”, savo draugams-skaitytojams pata
ria štai kokią dovaną pirkti.
1. Dienraštį “Naujienas”..............................$7.00
2.6 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. Bauer. Versta iš vokiečių kalbos. Šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. O. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menės klausimus. Veikalas vertas didžiau
sios domės.

Apie knygą “Socializmo Minties Blaivumas” ir 
apicKlienraštį “Naujienas” nėra reikalo kalbėti — 
jų didelė verte visiems žinoma.
j Draugai “Naujienų”' skaitytojai! Tuojau iš- 
pildykit žemiau talpinamą kuponą; išpirkite Mo- 
ney k Orderį arba čekį sumoj $7.50 ir prisiųskite 
Naujienų Administracijai; mes tuojau pasiųsime 
Jūsų draugams “Kalėdų Dovaną”.

KUPONAS:
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molončkite 

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

Vardas'ir Pravardė.................................................
x Gatvė .............. ‘........................................................
'Miestas ....... ’.......... ..................................................

Maiio’vardas ir pavardė.............................................
Adresas ................................................................

mum*.

Rasilku ir Turkiikot Vanos
12th STREET
Tel. Keiki# 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

roLSMAN
irURKK'H

V '!TI(

RUFFL.ES


inau taravus, vmcago, iu. Seiėda, Lupk* itis 24 <1 • 92'1
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kas buvo už 
Vrangelio?

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Pranešdamas, 
kad priežastįs puolimo gen. ba
rono Vrangelio buvo tos pačios, 
ką ir puol mo Denikino, Kol- 
Čako ir Judeničiaus — “graf- 
tas, nekompetentiškumas, intry- 
gos ir reakcija”, VValter Duran 
t v, New York Times Paryžiaus 
korespondentas paskelbė ko
kios spėkos Franci joj rėme 
Vrangelį — dalelė korporaci
ja vienut’niam tikslui — eks
ploatuoti pietinę Rusiją ir Kry
mą.

‘‘Dabar, kada Vrangelio pa- 
; stangos žlugo”, sako Duranty, 
“nieko nekenks pasakius tikrą
ją pradžią Krymo judėjimo. 
Vrangelis nebuvo rėmėjas se
nosios valdžios, negi, bent iŠ- 
pradžios, jis nemanė apie ne- 
aprubežiuotą veikimą prieš 
bolševikus. Jis buvo susijun
gęs su didele biznio organizaci
ja, kurios raštinės buvo Pary
žiuje, Marčėnu gatvės rūmuo
se.

“Ta kompanija, vadinama 
Rusų- Francuzą Draugija Eks
ploatavimui Pietinės Rusijos ir 
Krymo, buvo sudaryta pradžio
je mėty su 12,000,0(X) frankų 
kapitalu, grupes rūsy ir fran- 
euzų finansistų ii\fabrikaųtų, iš 
kurių Kanienk iš Banųuc du 
Nord buvo žymiausias. Koni-

Look inside the lid!

If it hasn’t this trademark, 
it isn’t a Victrota

Victrola
TIKIME, kad kiekvie
nas įsi t ė m y si ant Šito 
paveikslo ir galės su
pranti kokis yra skir
tumas tarp Victrolos ir 
kitokių imituotų talk- 
ing mašinų. Jei pa
tys lietuviai nesupran
tat, tai tėmykit ką la
biau svetimtaučiai per
ka. Jie geriau supran
ta kas yra tikrai Vic
trola; tai yra geriau
sias ir gražiausias in
strumentas Jūsų na
muose, per kurį galite 
išgirsti prigimtos ša- 
lierf muziką, dainas, šo
kius, deklamacijas ge
riausių artistų, kaipo:

panijon įėjo vyriausieji a'kcio- Į 
nieriai geležies kasyklą prie 

i Krivoi Rog, į pietvakarius nuo
Ekaterinoslavo, ir Rusijos di-j 
džiausią angliy kasyklą Done-! 
co baseine, į pietryčius nuo I 
Charkovo.

‘‘Kompanija supirko Franci- 
joje labai daug drabužių ir reik 
menų dėl Vrangelio armijos, 
manydama finansuoti Vrange
lio operacijas pardavimu gru
dų ir kitų produktų iš Krymo. 
Vėliaus jie tikėjosi vesti pirk- 
lybą eksportavimu geležies ir 
anglių. Jiems pasisekė atga
benti j Marseilles kelis laivus 
su prekėmis, kurias paskui par- 

i duota už gerą kainą.
“Jie reikalavo, kad Vrange

lio užimtose apygardose butų 
Įsteigta liberalinės formos val
džia. Ir sutinkant su jų no
rais, jo ofensivas buvo atkreip
tas linkui Ekaterinoslavo ir to
liau Į šiaurę linkui Doneco ba
seino. Ant nelaimės, jie bu
vo bejiegiai, kad suvaldžius 
reakcionierius iš Konstantino- 
poliaus, kur uos patraukė jų 
•'enerolo pasisekimai.

“Vrangelio užėmimas Turi- 
’os gubernijos sukvietė Į Kry

mą gaujas avantiūristų, pirklių 
ir senosios valdžios rėmėjų”. ‘

Rengiasi naujam karui.
[Iš Federuotosios Presos]

Londonas. — Klaiki šmėkla 
rengimosi prie naujo karo iškį-

M. Petrauską, Sodeiką, Pundzevičių, Butėną, Jurgeliutę, Kauno kape-
liją ir tam panašių garsiausių artistų.

VISOKIŲ LIETUVIŠKŲ REKORDŲ
Pas mus galite gauti visokių lietuviškų rekordtj dideliame pasi

rinkime. Mes užlaikome 32 kalbose rekordus — daugiau kaip 20,000 
naujausios mados. Išsiunčiame, kas tik duoda užsakymą ir duodame 
ant leng\ų išmoke^čių be jokių nuošimčių: Victrolas, Kimball Playe- 
nus, pianus, vargonus, lietuviškus rolius ir taip visokius muzikalii- 
kus instrumentus.

Mes dirbam naujus ir taisom senus muzikališkus 
instrumentus.

•
Mes turime didelę krautuvę ir dirbtuvę; naujus išdirbame ir se

nus taisome visokius muzikališkus instrumentus ir gramaphonus vi
sokio išdirbimo.

Meldžiame kreipties pas mus, o busite užganėdinti puikiausiais 
intaisymais lietuvių krautuvėj.

Duodame dideles Kalėdų dovanas, kuris tik atsilankys musų 
krautuvėj.

Eagle Music Co. 
3236 So. Halsted St.,> Chicago, III.

SOCiALDEMOKBATAS
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 gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val- 
1 džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

lo aikštėn iškėlus milžiniškus 
Anglijos karo ofiso pienus j ieš
koti nuodingų gazą.

Išaiškindamas tą judėjimą ir 
pripažindamas, kad jis priešta
rauja tautą .lygos rezoliucijai 
prieš naudojimą nuodingų gasų, 
karo ofiso valdininkas pareiškė, 
kad tas reikalingas todėl, kad 
Jungtinės Valstijos daro ekspe
rimentus su šoviniais, pripildy
tais labai nuodingais gasais.

Abejojimas gerai žinomo che
mijos profesoriaus Oxfordo uni
versitete, Dr. Frederick Soddy, 
priimti valdžios pasiūlymą pa
tapti nariu komiteto, kuris da
bar yra sudaromas kaipo dalis 
naujos taikos organizacijos che- 
mikaliniam karui tyrinėti ir da
ryti eksperimentus, ir iškėlė tą 
pieną aikštėn,

“To komiteto priederme”, sa
kė Dr. Soddy, “kaip buvo pasa
kyta, yra kiek galima labiausiai 
išvystyti kaip defensivius, taip 
ofensivius budus chemikaliniam 
kariavimui”.

Jis užsiminė, kad jis stoja 
prieš priėmimą pakvietimo, ka
dangi jis jaučia, jog universite
tai ir mokslininkai už kur kas 
augštesnius dalykus, negu kad 
rado išreiškimą valdžiose, ypač 
internacionaliniuose santykiuose.

Gen. Sir Frederick Maurice, 
atsakymas į kritiką prieš karo 
ofisą, viename Daily News 
straipsnyje sako:

“Karo ofiso išleistas pakvieti
mas į mokslininkus sudaryti ko
mitetus studijavimui pritaikimo 
chemijos prie ofensivio ir defen- 
sivio kariavimo, nugąsdino dau
gelį žmonių, įskaitant ir nieku- 
rius mokslininkus. Asmeniškai 
aš džiaugiuos, kad mes veikia
me atvirai šiame dalyke, o ne 
kaip tūlos šalįs — slapta.

“Galimybės nuodingųjų gasų 
yra taip didelės, kad taryba ne
gali prisiimti ant savęs atsako
mybės patarti lygos nariams pa
naikinti juos, kol ji negali juos 
(lygos narius) tinkamai apsau*- 
goti. Lyga negali nedaleisti 
mokslininkams j ieškoti formu
les dar mirtingesniam gasui, ne
gu tas, kokis buvo vartojamas 
didžiajame kare, nėgi ji negali 
pakeisti tą faktą, kad daugelis 
chemikalinių industrijų tokios, 
kaip pavyzdžiui, dažykų indus
trija, gali būti panaudotos grei
tam išdirbimui gasų. Tautų ly
gos nariai negali sau prisižadėti 
neišdirbinėti ir nenaudoti nuo
dingų gasų, kol jie nėra užtik
rinti, kad gasu nebus vartota Ir 
prieš juos.

“Dabartiniu laiku Jungtinės 
Valstijos, kurios nėra nariu ly-

Tiesiai iš Liepojaus ir Rygos į Chicagą

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

HEROLD J. BESKIN
Mgr. Pinigų Siuntimo Skyriaus.

Dabar gali atsikviesti savo draugus 
ir gimines tiesiai iš Lietuvos ir Lat
vijos per augščiau minėtus miestus.

I

Šis bankas yra “saugus ir drau
giško patarnavimo” ir yra pirmas 
Chicago, kuris įsteigė tiesioginį pa
tarnavimą.

Visi reikalingi liudijimai parūpi
nami.

/

Pinigus siunčiame į visas dalis 
svieto; kablegramu, draftais ir kra- 
sa už žemiausią kainą.

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

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

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

Dearbora St., 2 flioras, Delaware 
Blog., Roomai 200-201.

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

Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
■ ■■■■■H■■■■■■■■■■■■!

The WestSideTrust&Savings Bank
Turtas Virš $12,000,000.00

Roosevelt Road prie Halsted St., Chicago, III.

perimentus su šarvus perverian
čiais šoviniais, pripildytais la
bai žudančiais gasais. Tas pri
sideda prie naujo baisumo ka
riavimo ant vandens, kuriuo ki
tos šalįs nedrįsta nesirūpinti”.

New York. — Premiero Lloyd 
George pareiškimas atstovų bu
te, kad Amerika daro eksperi
mentus su nuodingais karo ga- 
sais, pilnai išlaiko faktus.

Jungtinių Valstijų valdžia, 
kiek žinoma, nesutiks panaikin
ti nuodingus gasus, kaipo dalis 
jos karinės sistemos. Sekama
me kare Jungt. Valstijų karei
viai nešis nuodingų gasų pake-, 
liūs, kaipo dalį savo apsiginkla
vimo.

Armijos Chemical Warfare, 
Service, vedama'brig.-gen. Amos j 
A. Fries, ištobulimo sutirštini-; 
mą nuodingų gasų, taip kad juos ; 
žmogus galės nešiotis kišeniujeį 
ir naudoti gaso miglų atakoms.

Du batalionai gaso kareivių 
nuolatos užimti prie tyrinėjimo 
darbo chemikaliniame kariavi
me Edgevvood arsenale, kur yra 
modemiška dirbtuvė. Eksperi- į 
mentai yra daromi su skirtin-] 
gaiš gasais ant įvairių žvėrukų i 
— baltųjų pelių, gvinejos kiau- 
aičių, žiurkių ir šunų.

Amerikos chemikų draugija,I 
kuri susideda daugiausia chemi
kalų fabrikantų, veikliai koope
ruoja su Chemical Warfarė Ser
vice, kaip kad Anglijos chemi
kai kooperuoja panašiuose eks
perimentuose su Anglijos karo 
ofisu.

Papildymui dabartinio komi
teto iš 15 Amerikos chemikų, 
kita grupė iš 50 žymių chemikų 
bus paskirta būti patarėjais.

Neįleido rubsiuvių atstovo.

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Anglija atsi
sakė įsileisti Joseph Schloss- 
berg, generalinį sekretorių 
Amalgamated Clothrng Wor- 
kers of America, kuris dabar 
grįšta į Ameriką. Uždraudi
mas atstovui didelės rubsiuvių 
unijos apsilankyti Anglijoje į- 
vyko tuoj po deportavimui! iš 
Anglijos Federuotosios Presos 
redaktloriaus E. C. Costello. 
Abu tie žygiai atlikti be jokio 
paaiškinimo ir be matomos
priežasties.

Schlossberg lankėsi Danijoj, 
Francijoj, Italijoj, Vokietijoj ir 
kitose šalyse ir valdžios niekur 
jam nekliudė, išėmus Angliją.

Tikimąsi, kad kada jis at
vyks, jis bus sutiktas nuošir
džios rubsiuviią demonstraci-

gos, kaip numanoma, daro eks-jos< į

Saugok akiiį regėjimą

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

NAUJIENOS
F0REIGN EXCHANGE 

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

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

Deportauoja indusus. Ryte ir vakare, turėk 
sveikas akis. Jei pa
ilsę, jei skauda, tan- ■ i kiai vartok Murinę.

. , . . . . 1 SuSvelnįs, sutvirtins.
Advokatai, gi- Wl)R tYtu Laikyk dėl kūdikių ir

[Ii Federuotosios Presos]

New York.
mintis 30 imhisu, kuriuos jus- už«UKU3įų. Visom, yairtynfee. Rašyk, 
/. .. 1 . . 1 ’ - - reikalauk veltui Akių Knygos. MurinętlCljos departamentas suėmė Eye Retnedy Co., Chicago, III.
Bethlehem, Pa, keletą mėnesių ----------------------- ----------- —--
atgal, praneša, kad dar 3 in- Anglijos laivų, arba deportavi- 
dusai tapo nuspręsti deportavi- inas į Indiją. Jie atsisakė grįšJie atsisakė grįš 

Per ilgą laiką 
prie jų neprileista nė jų drau
gų, nč advokatų.

21 iš areštuotųjų jau pir
miau tapo deportuoti ir apie jų

mui, 3 tapo paliuosuoti ir by
los 3 dar neapsvarstytos.

Tie indusai tapo areštuoti 
reikalaujant Anglijos lailvą 
kompanijoms ir jiems duota■ 
pasirinkti arba tarnauti ant likimą negauta jokių žinią.

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiškia, jog privalote kreipties j 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; ’ mano 20 metų patyrimus 
suteiks jum n geriausį patarnavi
mą dėl

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Ave^ Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3-2ios lubos

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

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

pDR: C. K. KJJAUGA J 
DENTJRTA8

1821 So. Bahted CHearo, 11L 
kampas 18tb St.

Valandos: 9—12 ryte ir 1—f rak 
Phosa Ganai 967

j---------  ---------------- >ųį.

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

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

P. SENKUS,
Box 2, Herrin, III.

: Naujas
Europos žemlapis

su
. Lietuvos Rubežiais

Kokie buvo prieš taika 
Lietuvos su Rusiją 

Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bot dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau
Naujieną Knygynas

. 1739 So. Halsted St, 
Chicago, IU.

/>
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LS.S. Reikalai kaina ir prenumerata “Ban
gai”. Pirmąjį laikraščio niH 
merį žadėta išleisti apie 15 clie- KORESPONDENCIJOS

“BANGOS” .REIKALU.

Lietuvių Socialistų Sąjungai 
pergyvenus skylinio laikus ir 
pradėjus tvarkytis, Sąjungoje 
vis labiau darėsi atjaučiamu 
stoka savo organo. Pradėta 
svarstyti apie jo išleid nią. Kili
ku rie draugi; buvo priešingi to 
kiam sumanymui. Ypač delei 
silpno Sąjungos stovio. Daug 
daugiau draugų betgi pripaži
no toko laikraščio reikalingu
mą, ir matė galimybę jam gy
vuoti. Pagalios Pildomasis Są 
jungos Komitetas nutarė leisti 
Sąjungos organą — iš pradžios 
sykį j mėnesį, toliau, prie pir
mos galimybes, dažniau. Var
das paskirta “Banga”.

Kiele vėliau “Ban.” admini
stracija paskelbė, kad jau ren-

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos 
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS

ną spalių mėnesio. Bet štai 
atėjo ir praėjo minėtoji diena, 
o “Bangos” nes-mato. Štai ir 
lapkritys baigiasi, bet “Ban
gos’^ kaip nėra, taip nėra.

Kas atsitiko Ar redakcija 
m apsidirba? Ar administra
cija nespėja susitvarkyti?

Ne, Draugai, ne dėlto “Ban
ga” nepasirodo. Stovėdamas 
gana arti “Bangos” galiu pra
nešti kad medžiaga pirmam 
jos numeriui yra jau sutvarky
ta. Ir ne administracijos kal
tė: atlikta jau visas prįrengi
mo darbas, bet ... stoka “Ban
gos” paramos iš draugų są- 
jungiečių pusės.

Taip, Draugai, “Bangos” 
reikalingumą jus pripažinot, o 
ar renkat prenumeratą jai? 
Sąjunga turi apie 500 narių. 
“Bangai”, reiškia privalėtų tu
rėti nuo pirmos prenumeratos 
rinkimo dienos jau 500 užsira
šiusių jų ypatų — ar visi už- 
8’prenumeravot? Bet “Ban
ga turi teisę laukti iš jūsų 
daugiau, negu tai: penki šim
tai Šąjungiečių, Pildomojo Ko
miteto manymu, reiškė 500 
rinkėjų prenumeratos “Ban
gai”. Kur tie linkėjai? Kur 
jie?

Gal draugai sąjungiečiai iki* 
šiam laikui buvo užimti rin
kimų kanipaifja? Gerai. Da
bar betgi rinkimai praėjo. 
Tiesa, darbų niekuomet nesto- 
kuoja: reikia rengti visokie te
atrai, baliai, šokiai!, prakalbos. 
Bet tokiose pramogose ir pa
rengimuose yra kaip lik pui
kiausia vieta rinkimui prenu
meratos “Bangai”.

VALPARAISO, IND.

Lietuviai moksle’viai vis dar 
'neužmiršta Valparaiso univer
sitetą ir jį lanko. Nors šiemet 
senųjų mažai tesugrįžo, bet už 
tai keletas naujų moksleivių 
atvyko. Senesnieji moksleiviai! 
žinome 'valparaisiečių paprųtį 
rengti pabaigoje bertainio va
karą ir tą paprotį nusitarėme 
pala.kyli. Tas šiemet bus bor
tinio užbaigimo vakaras lap
kričio 27 d., 7:30 v. v., seną- 
jaine kolegijos name, į kurį 
kviečiame jaunuomenę, o ir bu 
vusius valparaisicčhis aplan
kyti savo senąsias vietas. Jau
nuomenei gi bus proga pasi
linksminti ir susipažinti su 
moksleiviais ir jų gyvuliniu. 
Programų be kitų dalyvaus Dr. 
C. K. Gberry ir Dr. Biežis iš 
Chicago. Kviečia visus Komi
tetas.

RACINE, WIS.
-

Seredoje, I^apkr. 24, 1920 Liuo- 
sybės svet., 1822 YVabansia A v.

Pradžia 7:30”
Pėtnyčioj, Lapkr. 26, 1920, Stan

čiko svet., 205 E. 115 St.,
Kensington, III. Pradžia 7:30.

Labai svarbios prakalbos bū
tinai pribukit visi. Kviečia

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Draugai, “Bangos” pasirody
mas. jos gyvavimas ir pasise
kimas priklauso nuo jūsų.

—Senas Sąjungietis.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
121 kp. susirmkf ma® įvyko 
lupk r. 19 d., Union Hali, kur 
susirmkę nariai išsidalino gau
tas už 1919 m., knygas “Žmo
gaus paruigos” ir “Lenkų apaš
talavimas Lietuvoje”, kartu 
užsimokėjo užvilktas mokestis 
'r už 1920 m., taipjau prisira
šė du nauji nariai. Dabar 
kuopa turi 32 narius ir $40.85 
ižde. Nutarta progai pasitai
kius rengti vakarus ir paimti 
daržą piknikui sekamiems me
tams.

Pergyvenus krizį, tik imąsi, 
kad kaip kuopa, taip ir visa 
draugija galės dabar geriau 
gyvuoti ir veikti ir daugiau iš
leisti knygų, kurių taip labai 
trūksta.— M. Kasparaitis.

AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

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

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

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

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių 
Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORPORATION
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ)

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

r v r w 1K
T. Psllman 5432

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, III.

Tai. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisus vidurmiestyj i 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. U Šalie St.

Valandos) 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedšliais iki 8 vakare.
Nedaliomis ofisas uždarytai.*eeaflMaeaKaiaagKaiaai1

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.
*■ ..........      f———.

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.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pa-? 

žį .ta niems, kad persikėliau į nau
jų vietą. Todėl užkviečiu atsilan
kyti į mano naują vietą ir apžiū
rėti tavorą.

Pampinau vėliausios mados auk
sinių ir deimantinių žiedų; karolių 
gramafonų ir visokių auksinių h 
sidabrinių papuošalų.

J. WENCKUS,
3327 So. Halsted St., Chicago, III.

■.. .. ■■"■r-1 1 . .......... .  1 -1 ■■ ■ - ~ z.

Padekavojimas.
Tariu didį ir nuoširdų ačiū 

geriems žmonėms So. Cliicago- 
je, hune pašti’l&eję Naujienose 
mano prašymą, broliškai tei
kėsi mane nehi’mingą ligonį 
sušelpti. Gerbiamas M. R. 
Jasvvitz atsiuntė $2.00, o geri). 
Vincentas Liutkus atsiuntė su
rinkęs iš labdaringų žmonių ir 
pats aukojęs viso $22.00. Au
kojo šie geri žmžonės: Vinc. ir 
Petronėle Sutkui $2.00. A. Ka
minskienė $1.35; Julius Joh- 
mtiška, Juoz. Silvestravičių ir 
J. Kudirka po $1.00; A. Gaivi
nas 85c.; T. Kaspar, C. P. Tig
rei!, A. Mikšis, T? Kaid‘s, C. 
Yukšas, D. .1 uranas, P. Krom- 
goils, W. Wilick, J. Rakaus
kas, M. Chemeris, J. Pukenas, 
R. Chemeris, J. Valickas, K. 
Bajoriunas, V. Andrijaitis, J. 
Dargevich, A. P. Mazillis, R. 
Chalna, W. Ruzella, J. Ra- 
koAvski ir G. Kiškis po 50c.; 
M. Gataveckas 30c.; J. Gra
bo wsk i, J. GriŠkas, S. Bur- 
czyk, J. Stanicz, St. Paswinski, 
J. Vaznis, W. Vitkus, W. Ga- 
dinauskis, M. Laver, St. Kairia, 
J. Jezionis, Antanina Matulie
ne, J. Kam/nskas, K. Goberis, 
A. Zelba, P. Chemeris, J. Ko- 
walski po 25c.

Dar kartą ačiū M. R. Jas- 
witzui, Vincentui ir Petronėlei 
Liutkums ir visiems kitiems 
aukotojams, o taipgi Naujie
noms, kurios mielai išspausdi
no mano p rašymą ir tuo ma
ne sušelpė ligoj.

—Tony Grigonis,
Fort S tau ton, New Mexico.

IU Ei H ft » M B! a IS & f 3 5H ti K K U a f ’ 
& Telephone Yards 1532

E DR. J. KULIS :
M LIETUVIS S

i M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 0
Gydo visokias ligas moterų, vai- * 

t* kų ir vyrų. Specialiai gydo Hm- 5 
Spančiaa, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted S t., Chicago. V 

M M Ui U *3 Ji Ji o ai * .n m i

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — lyriškus ir turimi 
. pasiutu.

3454 North Cicero Avė. 
Chicago, UI.

Lietuvių ex-kareivių 
registracija.

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

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
VVashingtone. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto

•• —

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALI8Z

Spėriai urnas: Moterų ligos Ir Chirurgija
1145 >IILWAUKEE AVĖ. • CHICAGO.

Laimėjo svarbią pergalę,

[Iš Federuotosios Presos]
Oklahoma City, Okla. — Kar- 

penterių unija aplaikė svarbią 
pergalę dabartinėj kovoj už 
“opiu shop”. Namų budavo- 
jimo konlraktoriai pirmieji čia 
pradėjo kampaniją už “open 
shop’ ’ir labiausiai tą judėjimą
rėmė. Tuo tikslu, spalių 1 d., 
sustreikavo karpenteriai rei
kalaudami pripažinimo unijos 
(t. y. įved iną “closed shop”, 
prieš kurią kontraktoriai ir ka

PARSIDUODA sulto
nas geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas per ilgus me
tus, yra trys alės, kur 
boles ridina, naujai iš
taisytas. Parsiduoda iš 
priežasties moteries ne
sveikatos. Kas mylit 
tokį biznį atsišaukit.

2301 West 50th St. 
Cor. Oakley Avė.

kėlimo algos. Daburgi kontrak 
toriai pasirašė kontraktą su 
darbininkais, kuriame pripa
žįstamu unija ir prisižadama 
samdyti tik unistus darbinin

visi ex-kareiviai, kurie apsiimate sa
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavime busimo vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys ąrti tūkstančio liuosnorii; suva- 
žiaviman, tuojau paskirsime suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ii- atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj marguosime į Baltuosius Bumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tuomet reikalausime pripažinimo Lie
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės 
tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygį ir patarnavimų 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiviai, registruokitės urnai. Regis
tracijai vartokite žemiau paduotą 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-So!diers 
Independent Society,

Iloadųuurters 3402 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

BLANK A REGISTRACIJAI.
Pavardė..................................................

Vardas.....................................................
Adrcras ...................................................u

kus, pildant visas unijos nusta
tytas darbo sąlygas. Algą kar- 
pcntiriai gaus pirmesniąją - 
$8 į dieną.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J I E N O S”

Kųj* tarnavai? .....................................
Kokį laipsnį turėjai? ..........................
Ar dalyvausi suvažiavime

Washingtoxie? ...................

I

Te). Yą

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hoe- 
pitalfRO, Pa- » 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Due 
d a rodą vi so
kiose ligose 
moterims ir 
merginome.
St., Chicago, IU.>113 S. Halsted

(ant anV’ų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai y.

JOMM KUCHIN8KAH 1
L » w y « ¥advokatai

H M). LA SALLE STKBVM 
CHICAGO, TLL

Telephone Central 3684
VaJunduBi U ryto iki S vAirara, 

OntMtomls: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOS®. 
Es«ainiąnoja Abatrakm 

perka«t
arba parduodant narna, lotų arba 
farma ir dirbu Tiaokiai Legalii- 
kufl Dokumentus, Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvą sąlygų,

Weat Sieto ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 Iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- > 
boa, 2201 W. 22nd St.. Cor. Laa'riii } 

Tr.l. Canal 2562. I

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

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

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

<207 So. Halsted Str. Chicago.

ATSIŠAUKIMAS.
Broilui ir seseris! Meldžiu jūsų pa- 

<elbos; mane sužeidė anglių kasyk- 
oj, 1913 m., sulaužė mdn strėnas —- 
s kompanijos gavau mažą atlygini
mą. Ilgai reikėjo būti ligonbutyj, 
ka sdaug lešavo. Dabar jokio darbo 
dirbti negaliu, todėl meldžiu žmonių 
?oros valios ir širdies mane sušelpti. 
Draugai darbininkai! kurie atjaučiate 
tokio žmogaus likimą, meldžiu nenu- 
'eisti ant niekų, bet suteikti greitą 
jagelbą pinigišką — kiek išgalėdami; 
karinkite aukų ir pasiųskite sekun
dų antrašu. Taip pat ir pavienes 
/patas meldžiu, pasiųsti, kiek išga
lėdami ,o aš visiems ištarsiu širdin
gai ačiū. Antrašas:
KAZIMIERAS J. PAULIUKEVIČIA 

Box 224, Herrin, 111.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų numuširnas nuo 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
M2.50.

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

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

r augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

lėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
tugščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
/akare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Vedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

' j,,'» —yy

“MŪNŠAINO”
NEGERKITE

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

%
Dr. C.Z. Veželis

IJetttvia Dentlataa

<712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drover 7642

Tel. Austln 787
DR. MARYA 

DOWJATT-SASS.
Kątik sugrįžo iŠ Cali forai jos ix 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ix 6—9 
vakaro išskiriant ne dėl dienius.

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

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

v

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
I Telephone Vau Buren 294

M. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SiMecialistas Moteriškų, Vyriškų^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage ,.
Telephone I'r ver 9693 

Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną 
111—i—i ii t 11

Pranešimas
AKUŠERKA
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistaa 
10801 S. Mlchigan AvM Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakare

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DANTISTAS 
2291 W 22nd & So. Leavitt Sta. 

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

nuo 1 po p»3tą iki 9 vakare

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
8804 So. Kedrie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

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

Kumpas Adams St. 
Telephone: Hurrison 6688. 

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

Lietuvis perkalbėt*, jas seredomia 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėiiomis.

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

Mes prisirengę prie švenčių su pil
niausiu pasirinkimu, deimantų, laikro
dėlių ir kitų auksinių daiktų. Taipgi 
mes turime daugybę Columbia maši
nų ir rekordų. Mes manome, kad esi 
girdėjęs apie mus.
_ Mes imponavome patįs deimantus 
iš Europos todėl, mes ir galime par
davėt 25% pigiau nei kad kitas šia
me mieste.

Del parankamo, ateik pats ir pama
tyk mus pirmiau.

HANKEN JEWELRY AND 
gbaphaphone CO.

2209 W. 22nd Si.
Netoli Leavitt St.



1

NAUJIENOS, Chicago, III Sereda, Lapkritis 24 d., 1920

Lietuviu Rateliuose
BRIGIITON PARK

M Keistučio Kliubo veikimo.

D. L. K. Keistučio Politikos 
ir Pašelpoa Gliubas yni didžiau 
s a draugija šioje apielinkeje. 
Smagu yra pažymėti, kad pas
taruoju laiku KĮjubas pradėjo 
spardai darbuotis, nes prieš tai 
jis buvo kiek apsnūdęs, nors 
dar pirmiau jis labai daug vei
kė.

Pereitą* susirtakimą. kuris 
buvo lapkr. 21 d., atsilankė
gana daug narių, ko pirma ne
būdavo. Susirink* nie be kitų 
nutarimu buvo įnešta, kad 
Keistučio Kliubas išnaujo priu

kad padarius daahrtinį savait
raštį, “Chicago Socialist,“ 
diinrašcVu. Tokiam mieste 
kaip Chicago, darbo žmonių 
dienraštis yra būtinai reikalin
gas, St'priaii suorganizuota ir 
galinga kapitalistų spauda die
na iš dienos durnai liaudies 
akis ir protą aršiausios rūšies 
melagystėmis. Jie ciniškai, be 
jokios gėdos per akis apmeluo
ja kiekvieną streiką, kiekvieną 
darbininkų susirinkimų, pri
mesdami jiems visokias bjau
riausias kapitalistų sur 
galvotas provokacijas. Darbi
ninkai gi iki šiol <hir neturėjo 
tokio įrankio, su kuriuo jie 
galėtų pasekmingiaus kovoti^ 
kati atrėnius visas spaudos 
melegystes.

Tokiu Chicagos darbininkų 
į ri nkių manomą padaryti 
“Chicago Socialist,” padarant 
jį dienraščiu.

ner’o sali u ne, Central & Ho- 
war<i sts., Burnham, chica^e- 
tis George KcKay susiginčino 
su garyečiu, A. B. Hegig taip 
karštai, kad McKay perpykęs 
išstrauike revolverį ir trimis 
šūviais patiesė Hegig’ą ant vie
tos. Busamo prezidento Har- 
dingo laimėjimai buvo ginčio 
priežasčia. McKay paimtas po
licijos nuovadom

..Salveišių armija surinko 
$160,000.00.

Areštavo Amalgameity 
knygvedę.

Alma Wrissbcrg, buvusi 
Amalgamatcd Clothing Wor- 
kers of thc Warkl knygvede^ 
kuri pereitą vasario menesį 
prapuolė, su .$6,000 iš šios or
ganizacijos ofiso, vakar tapo 
sučiuptu New Yorke ir bus par 
gabenta atgal Chicagon.

Pašalino ųž pažangumų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
»iI^I|^WWWWRM^W^*^*Ib|W*****^**<**** i*^i*|,**"**WM****<*>**«**^*i^**"»**>Z*<>**^m’

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

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

PAJIEŠKAU Antdsės Kalažinskie- 
nSs, apie 45 m. amžiaus, labai dide- 
delio ūgio. Ji išvažiavo neatsiteisus 
su manim. Girdėjau gyvena Detroit, 
Mich. Kuris pirmas praneš jos tei
singą antrašą, gaus gerą dovaną.

M R. A. ŠLEUTERIS, 
1436 So. 49 Ct. Cicero, III.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA saliunas, lie

tuvių apgyventoj vietoj.
Atsišaukite:

645 W. 18th St.

PARSIDUODA saliunas. Prie- 
žasts pardavimo, važuoju Euro
pon.

Atsišaukite:
5158 Wentworth Avė.

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su Raliunu, Storu ir 
garadžiu užpakalyj, 20 automobilių; 
apart to keturi pagyvenimai. Adre
sas 4547 S. Paulina St. Antri namai 
4502 S. Honore St. Ant namų nėra 
jokių morgičlų. Pačiam lietuvių 
centre. Savininkas greitu laiku išva
žiuoja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus j John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

hininkų Tarybos, nes šioje kri
tiškoje IJctuvai valandoje to
kia Taryba daug gali nuveikti 
Lietuvos naudai ir duoti jai 
didelę pagelbą. Įnešimas tapo 
veik vienbalsiai pri'mtas. Su
sižinoti su Taryba tapo išrink
tas kom tetas iš K. Kasparai
čio, F. Jakavičiaus ir Klubo 
pinu. Shaltmano. Tas komite
tas turi su Darbininkų Taryba 
kuogreičiausiai susižinoti.

Bė k a tikėtis, kad Kliubas 
nenustos veikos ir toliau ir

Per pereitą porą sąvaičių 
Chicagos salvcišiai vare plačią 
kampaniją, kad surinkti $425,- 
(M>(> taip vadinamai naminei 
tarnystei (Home Scrvicę). Va
kar g| jau jie paskelbčį' kad 
turį <$1(X),()(K).(X). Ka.<-žin kiek 
šį kartą Bridgeporto komunis
tas Staibelis jiems davė?. Pra
eitą metą mačiau Aglinsko 
krautuvėj jis įmetė į salveišių

Mirė žymus smuikininkas.

Gaisras garažiuje.

ir fu stambia pinigiška auka, 
kad pfigelbėjus musų tėvynei 
jos sunkioje kovoje su Lenkų 
ir Francuzų ‘mper’ulistais.

—Pirmas žaibas.

Drexel Sąuare garažiuje, 
5231 Cottage Grove avė, va- 
<ar naktį kilo gaisras, kuria
me žuvo septynios dešimts 
lenki automobiliai. Ugnis pa

siekus gasolino kubilus padare 
keletą garsių ekspliozijų, iš 
kurių priežasties iV'ko sunkei 
sužc stos vienas gaisrininkas, 
Nicholas Phome, 2948 Ix>we 
avė. Nuostolių padaryta apie 
už $600,000.00.

I [Iš Federuotosios Presos]
Washington. —

I Darbo Federacijos 
klika pašalino iš vietos tos Fe
deracijos logislatyvio komiteto 
pirmininką Henry Sterling, k u 
ris tą vietą laikė per keletą me
tų. Jo vieton tai>o paskirtas 
John McGrady, buvęs prezi
dentas Bostono centralinės dar
bo tarybos.

Sterling bandė pagerinti 
santikius tarp Federacijos ir 
liberalinių politinių ir ekono
minių spėkų, kas labai nepati
ko fttgaleiviškiems bosmas ir 
jie pašalino jį neva už “neveik- ' 
tumų”.

Amerikos 
atgaleivių PAJIEŠKAU merginos, moteries 

arba vedusios poros senukų prižiūrė
ti stubą ir du kūdikiu: vienas 3 me
tų, kitas 9 mėnesių. Apie mokost 
susitaikysime.

Atsišaukite:
ANTANAS JOKUBAUSKAS, 

658 Racine Avė., Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo draugo Prano 
Krakausko (angliškai vadinasi Frank 
Krause). Pirmiau gyveno Pitts- 
burgh, Pa, o dabar girdėjau kad Chi
cago randasi. Atsišaukite pats arba 
žinanti praneškit ant žemiau padėto 
antrašo, už ką busiu dėkingas.

JUOZAS STALGAITIS, 
1112 Newton St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI saliunas pi
giai, visokių tautų apgyventoj 
veto j. Pardavimo priežastį par 
tivsite ant vietos.

4757 So. Laflyn St.

PARSIDUODA pusantro augšto 5 
kambarių medinis namas su 4 lotais. 
ElektroH Šviesa kieclmeclžio baigimo— 
UŽ $4,200.

N. S1M0N,
5525 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

Plėšikai primušė policijos 
viršininką.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj. Parduosiu greitai. Atei
kit tuojau.

2059 W. 22 PI.

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

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė, 

Chicago, III.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:
Aidulis 2, 
Andrikonis, 
Austis,

Clc Tbeobaldi, 53 metų senu
mo, vienas iš talentuotų pa
saulio smuikininkų, vakar pa- 
s'nrirė. Profesorius Theobakl 
gimė Norvegijoj Ir yra ap
važiavęs veik visus Europos 
žymesnius miestus duodamas 
smuiko koncertus. Pirmu kar
tu Amerikon jis atvažiavo 1899 
meta s 'ir davęs kelioliką žave- 
)i:učių smuiko koncertų dides-

j niiiose miestuose, išvažiavo at
gal Europon. Antru kartu jis 
atvažiavo Amerikon 1907 me
tai’, ir apsigyveno Ch^agoj.

Smuikas, su kuriom jis ža
vėjo savo koncertuose klausy
tojus, yra visasvietiniai žinomo

Prakalbos apie Lietuvą,, genijaus Antonius stradivarius 
—------- darbo, kurį jam garsus fran-

Ryto, Padėkavončs dieną, 1 cu?as smuikininkas Cle Bull 
Garfie'd Park apielinkeje bus mirdamas padovanojo. Sako, 
labai svarbios prakalbos apie ka ! dabar tas smuikas yra 
Lietuvą ir jos dabartinę padėtį. 1 vertas $100,000 dolerių.

Prakalbos bus Liberty sve- i 
tainėi, 3520 Roosevelt Road 
(12-ta gatve). Kalbės adv. K. 
Gugis ir A. Karsokas. Pradžia Prie
7:30 v. vak. Rengia jas Lietu-( berniukų vardų reikia pridėti 
viu Janitorių Pašelp. Kliubas. dar ir vardą Robert Murray.

Visi tos apielinkės lietuviai 12 metų berniuko. Jis turi 
atsilankykite I šias svarbias ; gręžiausį ir st priausj balsą už 
prakalbas. Reikalas yra labai 
svarbus.—Komitetas.

Robert Murray

skaičiaus talentuotų

Kiver Grove policijos virši
ninkas WiTliani Weirbanschal- 
ger vakar naktį sučiupo tris 
plėšikus bekrausiant fre’ltą ir 
nematydamas, kad plėšikai yra 
apsiginklavę, vare juos polici
jos stotin. Vienas gi plėšikų 
gavęs progą smogė blekdžekru 
VVeirbanschalger’iui į galvą 
taip, kad jis it jautis tik su
baubęs nusirito griovin. Plėši
kai gi apk raustę kišeninis nu
ėjo sau.

Tony 
John 
Jonas 
S. Balenta, 
Just. BerecneviČe, 
Joe.' Ceponiis, 
Jonas Gricius, » 
Chas. Grigalis, 
Hcrman 2, 
Joe. Kikilas, 
Mary Lazdauska, 
St, Mackevičia, 
J. Malinski, 
J. MartikorA’s 2, 
Myk. J. Meškauskas,

PAJIEšKOM mes broliai Antano 
Šimanskio, jis pirm karo gyveno De
troitu Mich., buvo paimtas kariuome
nėn ir nuo to laiko nuo jo negirdėt. 
Yra labai svarbus iš Lietuvos reika
lai, tad malonėkit jis pats atsišaukti, 
arba kas žino pranešti ant Šio antrašo:

Jonas Venclovas ir Kaz. Šimanskis, 
504 Ames Avė., Hammond, Ind.

PAJIEŠKAU savo moteries Onos 
Rykilicnės, po tėvais Tervydaitė, pa
eina iš kaimo Vabalninku, Panevėžio 
apskr., Kauno rėd. Apleido mane 22 
dieną lapkr. 1920 m. Jeigu kas suži
notų, kur ji randasi, malonėkite man 
pranešti, už ką pasakysiu širdingai 
ačių.

JUOZAS KYKILAS, 
1712 So. Newberr£ Avė.

PARDAVIMUI pianas. Parduosiu 
gretai ir labai pigiai, už $100. Par
davimo priežastis — apleidžiu Chica- 
gą. Galima matyt Seredoj nuo pietų 
iki 7 vai. vak. Ketverge vięą dieną.

A. MOZERIS,
726 West 19th PI.

2 fl. front

PARSIDUODA arba mainoma ant 
namo gera kepykla, tirštai lietuvių 
apgyventoj vietoj, įdirbtas biznis, 2 
trokai, Storas prie vietos ir pragyve
nimas. Galima įeiti su puse aiba 
viską. Pardavimo priežastį ir plates
nes žines patirsite ant vietos. Atsi- 
šaukit ant “Naujienų” No. 176.

1739 So. Halsted St.

Chicagos socialistai leis 
dienrašti.

Visos Chicagos socialistų 
ėkos yra mobilizuojamos}

1

Uršulė Tautkienė
Mirė panedėlyj, 22 d. lapkri

čio (Nov.), 1920 6:30 vai. vaka
re. Paliko vyrą Kazimierą, su- 
n 14 Izidorių G Vži metų, <1 miete rj 
Oną 2Mi metų ir dukterį Elzbie- 
tą 6 nedčlių. Paėjo iš Lietuvos 
Kauno rėd. Zarasų pav. Papilio 
miestelio. Turėjo 27 m. am
žiaus. Lietuvoj liko tėvai, bro
lis ir sesuo. Amerikoje brolis 
ir pusseserė.

Laidotuvės bus Ketverge, 25 
d. lapkr. iš namų 2000 So. Hal
sted, į Apveizdos Dievo bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero ka
pines, 10 vai. ryto. Giminės, 
draugai ir pažįstami, malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę 
Kazimieras Tautkus, 

ir vaikučiai.

Antanas Gadart
Mirė utaminke, 23 d. lapkričio 
(Nov.) 1920, 3 vai. ryto. Buvo 
nevedęs. Turėjo 23 metus am
žiaus Kauno rėd., Šiaulių ap
skričio, Akmenės parapijos, El- 
kiškių kaimo. Paliko Ameriko
je tėvus ,brolj, dvi seseris ir du 
švogeriu.

Laidotuvės bus ketverge, 25 d. 
lapkričio 10 vai. ryto, iŠ namų 
4028 So. Mapkwood Avė. i Tau
tines Kapines. Giminės, drau* 
gai ir pažįstami malonėkite da
lyvauti laidotuvėse. Lieka nu
liūdę:

Franciškus Gadart, tėvas, 
Elzbieta Gadart, motyna 

x Jonas, brolis ir
Barbora ir Marcelė, seseris

PARSIDUODA saliunas — su įvai
riais daiktais, piano ir tt. Biznis ge
ras. Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Ateikite pamatyti:

STANLEY SMEJKAL, 
982 W. 19th St.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj ir pigiai. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
558 West 37th St. 

Chicago, III.

visus jo amžiaus berniukus pa
saulyj. Praeitą utaminko vaka
rą, Ai<an Grotto svetainėj jis 

halsu nustdbino visus 
Chicagos gymius dainininkus. 
2 vmus da n i n inkai ir muzikos 

' profesoriai sako, kad Robert 
Murray’o gerklė yra tuo ste
bėtinų organu, kuris 'išsivysto 
tiktai kartą kiekvienam šimt
mety!. Jam labai yra lengva 
pasiekti tokios augštos gaidos, 

; kurios dar nėra buvę pasiiek- 
\ tos žmogaus balso. R. Murray 
yra gimęs Takoma, Wash. Ki- 

i tą sąvaitę įfs iš Chicagos va
žiuos Nc\v Yorkan.

Goodier’ą nubaudė Šimtu 
dolerių.

Floyd T. Goodier, Chicago 
lloigts mokyklų direktorius, 
nesenai buvo apskustas už pri 
mušimą mokykloje 12 metų 
berniuko, Bussell Healey. Va
kar Oak Park teisme buvo ras
tas kaltu už nepaisymą įstatų, 
draudžianč ii mušti mokyklose 
vaikus ir liko nubaustas 
tu dolerių. 

_i________
Banditai apnuogino du vyru.

šim-

Bankieriai laukia gerų
laikų.

James R. Forgan, procen
tas First National Bank direk
torių sąstato, mano, kad atei
nantį pavasarį busią puikus 
laikai. Dabar esą tas laikotar- 

, pis, kuriame turi sue'lti į arti- 
i mesnę gimi nystę darbas su ka-

David Bcgan, 6415 Minerva 
avė. ir James Btarell, 3846 
Prairie avė. vakar naktį trys 
ginkluoti banditai užklupo juo
du prie 41-st st. ir Michigan 

avė. ir jsdvarę į tamsią vietą 
išrengė iki apatinių marškinių. 
Sako, kad apiplėštiiteįi turėję 
ant savęs labai gerus drabu
žius, brangius laikrodžius ir 
keletą dolerių pinigais.

pitalistu, t. y. turi nusistatyti Automobilius užmušo 10 metų
J—U'.Į berniuką/ant pastovesnės papėdės darbi

ninkų algos ir prekių kainos. 
Tas ims apie keturis mėne
sius. Apie pavasrį gi jau bus 
pradžfa to laiko, kuriuomi ga
lės gėrėtis kaip kapitalistai, 
taip ir darbininkai.

Kare supjaustė merginai 
kotą.

Harry Whiteman, 10 metų 
senumo, 1110 S. Whipple st., 
vakar naktį prie Rosevelt !ir 
Halsted gatvių pakliuvo po 
ratais automobiliaus, kuriame 
važiavo Charles Neross, 3327 
Lamoyn avė. ir liko sutrintas 
taip, kad jį bevežant ligoninėn 
pasimirė.

AIex. Petrulis, 
Peter Pučkorius 
A. Bulis,
Anton Shimkus, 
Bitui. Tolis, 
K. Valulis, » 
Juoz. Vičius, 
J. Vinčauskis, 
J. Walaitis,

.___ .i______________ 1

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajonas atidaro moky
klą. Bus išdėstoma .politinė ekono
mija, Markso filosofija; taipgi riša
mi bėgantys klausimui. Mokytojas 
d. P. Grigaitis. lekcijos bus vieną 
kartą savaitėj; feefedomis. Pirmą 
lekcija bus lapkričio 24 d., 7:30 vai. 
vtik. Aušros mokykloj, 3001 S. Kal
stai St. Kurie manot lankyti, buki
te piisirengę, nepraleiskit nei vienos 
lekcijos. Įstot galima ant vietos mo
kykloj. — Komitetas.

Svarbios prakalbos Garfield Parke. 
— Ketverge, Padėkavonės dieną, lap- 
kričo 25 d., 7:30 vai. vakare Lietuvių 
Janitorių Paielp. Kliubas rengia labai 
svarbias prakalbas apie Lietuvą ir jos 
dabartinę padėtį. Prakalbos bus Li
berty svetainėj, 3520 Rooscvelt R. (12 
ratvfi). Raibis «<lv- K. Gugis ir A. 
K*rsokas. Visi kviečiami atsilanky
ti, — Komitetas.

I Del Kalėdinės Dovanos Lietuvos 
Kareiviams.

Visi lietuviai ex-kareiviai, kurie tu- 
| rito paėmę iš Kareivių organizacijos 
knygutes arba eheck-book kolektavi- 
mui aukų Kalėdinei dovanai Lietuvos 
kareiviams, taipjau kiti geri žmonės, 
kurie esate prisidėję prie šitf darbo, 
susimildami pasirūpinkite visi greitu 
laiku priduoti tas knygeles, nes visa 
kas turi būt pabaigta iki galo šio mė
nesio. Taipogi gerbiamos draugijos, 
kurios yra skyrusios aukų Kalėdų do
vanai Lietuvos kareiviams, malonėki
te tas aukas tuojau atsiųsti, nes gruo
džio 1 dieną turės būt viskas išsiųsta 
Lietuvon.

The Lithuanian Ex-Soldiers’ Inde- 
pendent Society Pildomojo Komiteto 
sekretorius Joseph Elvikis.

3402 South/ Halsted St. I

Panelei Ethel Cohan, 6638 
Halsted Street, vakar vakare 
važiuojant Halsted street k<^ 
ru, du jai nepažįstami vyrai 
peiliais supjaustė jos kotą. Ka
da ji pranešė apie tai Engel- 
\vo(xl stoties policijai, tad ten 
jai buvo pasakyta, kad polici
ja jau yra girdėjus, jog dan
gaus negu suviena mergina 
ta>'p yra atsitikę ant Halsted 
street karų, bet policijai dar 
nepasitaikė sučiupti piktada
rius.

Pražiopsojo didelį daiktą.

Sako, kad Feonilcijonai apart 
išradimo alfabeto, jie buvo 
pirmais žmonėmis, kurie išra
do ir naudojo blėtą. Kas-žin 
kokius stebuklus jie butų nu
veikę, jdigu laikais jite butų 
turėję Henry Ford’ą su savim?

L. S. S. 22, 81, 174 ir 4 kuopų 
komisijų (vakarui rengti) komisijų 
susirinkimas įvyks seredoj, lapkričio 
24, Aušros svetainėj 3001 S. Halsted 
St. Pradžia kaip 7:30 v. v. Visų 
kuopų komisijos prašomos atvykti lai
ku.

Šaitane nušovė žmogų.

Praeitą naktį Walter War-

Išplėšė skrandų krautuvę.
Plėšikai isiilaužė Lenvis 

Smart Sho,p krautuvę, 82 East 
Madison Street ir 'išvogė apie 
už .$5,600 vertės skrandų. 
Skrandai, saiko, buvę apdraus
ti.

L. L. Paskolos Chicagos ir Apiel. 
Apskričio Stočių Valdybų domei. — 
Apskričio raštininkas persikėlė kiton 
vieton; adresas: J. A. Mickeliunas, 
c. o. Lithuaniah Cooperative Trading 
Co., 9th & S. Lincoln St., Waukegan, 
III. Phone 479. Visais reikalais 
kreipkitės j pirmininką adresu: V. M. 
Stulpinas, 3249 S. Halsted St. (Liet. 
Prek. B-vės ofise), Chicago. Phone, 
Yards 6062. Dienomis ir vakarais;

—<■ Valdyba.

Chicagos Lietuvių Soc. Vyrų Choro 
repeticija įvyks ketverge, lapkr. 25 d. 
1 vai. po pietų, Mildos svetainėj. Visi 
dainininkai malonėkite susirinkti.

— F, Mazola.

PAJIEŠKAU apsivedimui našlės 
arba merginos ne senesnės 35 metų. 
Aš 37 metųu Mano moteris mirė; li
ko 3 nemaži kūdikiai, 7 m., 9 m., 11 
m. Turiu gerą darbą ir galima ge
rai gyventi. Malonėkite atsišaukti 
ant šio adreso:

D. ZELVIS, 
Curtisville, Pa. ,

PAJIEŠKAU pusbrolio ir pažįsta
mo Franciškaus Gaidemavičiaus, pa
eina iš Lietuvos, Kauno rėd., Rasei
nių pav., Kražių parapijos, Adomaičių 
sodos. ' Gyveno Chicagoje 1911 m. 
ant Wood St. Rašė man viena ar du 
Laišku iš Los Angeles, Californija, o 
draugas Bladislovas Grakauskas pa
eina iš Telšių pav., Žarėnų parapijos, 
girdėjau kad gyvena netoli Chicagos. 
Meldžiu atsiliepti ar kas žinote pra
nešti ant sekančio antrašo:

STANLEY GUGENS, 
Lake Carriers Assn. Duluth, Minn.

PARSIDUODA saliunas, tirštai lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoje Par
davimo priežastis — savininkas ap
leidžia Chicago.

Atsišaukite:
4458 So. Ashland Avė.

DIDELE PROGA arti Ash
land ir Garfield Baulevard kam
pinis mūrinis namas, naujos 
mados įtaisymai. Lotas 75x125 
9 flatai po 6 kambarius. Rendos 
$400 ant mėnesio. Kaina $28500 
arba išmainysiu ant senesnės 
propertės. Rašykit arba atsi
lankyt pas
WEST REALTY EXCHANGE, 

2015 So. Robey St.

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI
.MA5TER 
5Y5TEM

PARSIDUODA Fordas 1919 m. ma
žai važinėtas, 5 pasažierių. Parduo
siu pigiai, išvažiuoju į Lietuvą, kam 
reikalingas atsišaukite.

J. P.,
830 W. 33 PI., Chicago, III.

2 augštas.

RAKANDAI
PARSIDUODA pigiai 3-ų kamba

rių rakandai. Matyt galima vaka
rais 7 vai. iki 10 vai.

U. B.,
1311 So. 49th Avė., 2-ros lubos, 

Cicero, III. .

J1EŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario vaikinui 

Geistina, kad galėčiau mokytis, 
ar be valgio.

Atsišaukite laišku:
A. K. M., 

4024 Prairie Avė.

Su

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianų ir didelę dubcltava spring- 
są phonographą grojant; visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bergeno.

1926 So. Kcdzie Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
mo ir Dcsigning .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Paterhš daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus Ų didžio iŠ bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubu.

į>>

H

1

į.
H

PAJIEŠKAU burdo ir kmbario vie
nam vaikinui. Kambaris turi būt elek
tros šviesa, garu apšildomas. Geisti
na, kad butų vietos tuščiam kmbaryj 
arba 'skiepe mažam pasidarbavimui.

J. STAPOLIONIS, 
3240 W. Augusta St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų prie vilnonių atkar
pų skirstymo. Nuolatinis darbas, sa- 
mitariftlcn. vieta; uIr-os $14.00 i savaitę.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2?61 So. Union Avė.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) dėl 4 kambarių. Parduosiu visus 
sykiu. Kas pirks, galės pasilikti kam
bariuose. Mane galima matyti nuo 
5 iki 7 v. v.

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininH.

1

REIKIA patyrusių operatorių

ant

šų.

storo ir plono audimo mai-

Atsišaukite:

1438 W. 37th St.

8-as flatas,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS

Siuvėjas prie abelno kostu- 
meriško darbo. Pastovi 
Vieta.

S. ALEKNO, 
911 W. 33 St. 

Tel. Drover 6836.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir groser- 

nė, tirštai lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis senas. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite: *
2462 W. 46th Place. _ .. '

PARSIDUODA
Čeverykų biznis didelis bargenas.1 

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

MR. BELCHIK, į h įy 
1825 Canalport Avė.

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

708 West 30th Street

NAMAI-ŽEMĖ

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk loti) arba mažą ūkę

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St

$275
$425
$550

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
Išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusiplrki vieną Šių ūkių 
uojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Salėsi pats sau daržovių paslaugiu- 
i, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky

ti. Sutnažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
lohemų jau apsipirko čia ukes ir 

greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Vieš turime taip-gi labai gerų loių, 
euri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kinius mes parduodame lo
mi pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telcfonuokite arba jiteikite.

404

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, UI.
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Mes mokinamą perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinime, siuvi
mo Ir tt. dienomis ir fakarais, Skrai
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties. ,
Nat. School of Garmant Designing 
Room 828. 74 W. Washington St.

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

Phonę Ganai 6296
m.

ŪKĖ ČIA PAT MIESTE
Ant pardavimo ar ant rendos gra

žiausia plytų bungalow ir 5 lotai. 
$2)000 cash — likušius mėnesiniais 
išmokėjimais.

Atsišaukite:
CHAS. FRANK,

I 1517 W. llSth PI.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”


