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Tautu lyga atsisakė priimti Lietuva
Nepriimsianti ir kitų atsisky 

rusiu nuo Rusijos valstybių
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Petliuros armija nu
ginkluota.

Ispanijos darbininkai grūmoja 
savo valdžiai

Sulaikė siuntimą kariuomenės Lietuvon

Atsisakė pripažinti 
Lietuvą.

rinės klesos — smulkiosios 
buržuaz ijos — elementai. Ma
siniuose susirinkimuose priim
ta rezoliucijų 
kad Ispanija,
Vilniaus g nče, negalėtų nesu-Į

išparodančių, 
dalyvaudama!

KAUNAS, lapkr. 24. — Gau
tomis iš Alcksandrovsko žinio- 
ni s, sovietų valdžios atstovas 
Alcksandrovsko Lietuvos val
džią painformavo, kad bolševi
kų kariuomenė ir vėl turėsian
ti užimti Vilnių.

Maskva sako, kad jo kareiviai 
nuvyti Lenkijon.

Tautų lyga atmetė Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos ir Ukrainos 
aplikacijas; Gruzijos, Azebei- , . .
džiano ir kity alūkia ats pats, aužyt. savo neutralunų, kuris vvilsono administraciją
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LONDONAS, lapkr 24. - 
šiandie čia gauta iš Maskvos 
oficalinis sovietų valdžios ka
ro ofiso pranešimas, datuotas 

' utarninke. Sako, kad pastarie-
True translation filed with the post- jj u]<rajnų lyderio generolo 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1920 1 . . . .
master at Chicago, I1L, Nov. 16, 1920 Petliuros kariuomenės likučai 
Vanderlip nori, kad bu- per5jo Ukraino8 rlMų 1 Len’ 

tu pripažinta sovietu 
valdžia.

— Tau- 
užėmė 

busimo-

GENEVA, lapkr. 25. 
tą lygos pako misija 
svarbią poziciją dėl 
sios politikos Rusijos klausimu, 
būtent, nutardama nepriimti 
tautą lygon tas valstybes, ku
rios sudarė iš buvusios Rusą 
imperijos — Lietuvą, Estoniją, 
Latviją ir*Ukrainą.

dabar

buvo išlaikytas begiu pastarų-' 
jų septynių metų.

Nusimanoma, kad Ispanijos 
darbininkai apie Vilniaus avan
tiūrą žino dangau nei kad ži
noma pas mus, Amerikoj. Sa
ko, kad šitoj mobilizacijoj jie 
su mato pirmą tautų lygos žin
gsnį prie sekamojo militarinio 
veržimosi 
kada

vadina idiotinga.

LONDONAS, lapkr. 25. 
Washington D. Vanderlip,

turės atsisakyti priimti Azcr- 
bcidžianą, Gruziniją ir kitas 
Kaukazo valstybes, kurios kilo 
iš buvusių Rusijos ir 'Turkijos ' 
imperijų.

Rusijon — [M) to, 
g’neijamojoj teritorijoj 

surasta koks nors su so- 
valdin.'fnkais nesusiprati-

mus.

True translation filed vrith the post- t 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1920 Į 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 I

Ispanijos darbininkai sulai- Jo 
kė siuntimą kariuomenės |

Lietuvon.

Ispani-
Lietu-

agentai

[15 Federuotoslos PresosJ
VVASHINGTON, lapkr. 24.— 

Ūmus, karingas ir stiprus Is
panijos darbininkų protestas, 
Barcelonos unijų vadovauja
mas, pakenkė tautų lygos ma
šinerijai ir tuo sulaikė 
jos kareivių siuntimą 
von.

Amerikos valdžios
valstybės departamentui jau 
įteikė tūlų smulkmeningų ži
nių dėl šito Ispanijos darbi
ninkų nusistatymo, kuris bė
giu septyniasdešimta dviejų 
valandų po duotojo Genevoj 
pasižadėjimo, kad Ispanija pa
dės sudaryti tautų lygos armi
ją plebiscitui Vilniuje tvarky
ti, privertė Madrido valdžią 
atmainyti savo nutarimą.

Kaip tik gauta iš Genevos 
žinių, transporto darbininkai— 
geležinkeliečiai ir jurininkai— 
Barcelonoj sušaukė viešų su
sirinkimų, kur priimta rezoliu
cijos reiškiančios jų pasiryži
mą priešintis Ispanijos karei
vių siuntimui — tiek sa<uže- 
miu tiek juromis. Taigi, ne
leist tautų lygos sumanymą 
įkūnyti.
Tokių pat žingsnių padarė Bil- 

boa, Tarragona, Cadizo, Mad
rido ir kitų miestų darbinin
kai. Po dviejų dienų jau buvo 
a šku, kad valdžia negalės iš
pildyti duotąjį pasižadėjimą, 
nes tuo ji iššauktų generalį 
streiką.

Prie organizuotųjų darbi
ninkų prisidėjo ir įvairus vkhi-

SOCIALDEMOKRATAS.

Turkai užėmę Armoni. pg|||yOS $1(011(18$ tUUtlj lygflj
Prašo priverst lenkus daryt taiką

Bolševikai ir turkai padarę 
sutartį.

KONSTANTINOPOLIS, 
24. — Iš turkų šaltinių 
nėšta, kad turkų nacionalistų 
jėgos, Mustafa Kernai Paša va
dovaujamos, užėmusios Armė
nijos

Čia 
Šimų,

pra- Prieš Lietuvą pasiųsta 15 divizijų
Nori, kad prieš Lenkiją butą 
panaudota šešioliktasai tautą 
lygos konstitucijos skirsnys.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Siųs 1,800 kareiviŲ— 
Vilniun.

GENEVA, lapkr, 24. — Tau
tų lygos susirinkimo nariams 
begaislestingai tapo atimta vie-: 
nos dienos pasilisis, būtent, Lie- Į 
tuviu pareškimu, kad lenkai?

Tautą lygos taryba atsisakė iš
plėsti ją “veikimo srytį.”

sostinę Erivaną.
gauta privatinių pranc- 
kad rusu bolševikai ir 
nacionalisto Mustafa Ke

rnai Pašos sekėjai padarę seka
mą sutartį:

1. Užtikrinimas teritorinės 
čielybės Turk jai ir atsteigi- 
mas turkų valdžios visose tose 

didžiumą gyven- 
turkai.
privalo turėti sa- 
nau jasias valsty-

Kiek pirmiau,” pažymi pra- 
. nešimas, Voločisko sryty musų 
j kareiviai! stipriai užatakavo 

jisai Petliuros rengardą ir su- 
įmušo jį” 
Į i --- - i
i True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Šelps Krymo pabėgėlius.
at-

džiojo Vandenyno pakraščiuo
se, kuris nesenai gavo milži
niškų koncesijų rytų Siberijoj, 
man pareiškė, kad Jungtinėse 
Valstijose prasideda didelė 
kampanija tikslu įtikinti kon
gresą pripažinti sovietų Rusi
ją ir pradėti su ja pirklybą.

“Prezidentas Wilsonas nū
dien stengiasi trukdyti p irkiy-

Ju padėtis esanti! pagailėtina.

tojų sudaro
2. Turk ja 

vo kontrolėj

GENEVA, lapkr. 21. — Tau- 
lygos armija susidės iš 

1,800 vyrų. Lygos taryba šį ry- 
I tą atsisakė išplėsti jų opera-

< True translation filed with the post- , j . T
master at Chicago, 111., Nov. 26, 1920,^1 su Rusija, kurdamas Jung
as reąuired bjr the act of Oct. 6, 1917 į liuese

Semenovas bėga 
Japonijon.

kareiviai sukilo Ir prisidėjo . 
prie bolševiką.

LONDONAS, lapkr. 25.
Gautas iš Tokio pranešimas 
sako, kad anti-boHevistinė ge
nerolo Scmenovo kampanija 
Siberijoj susmuko ir jials gen. 
Semenovas dabar dumia į Ja
poniją.

Rusijos bolševikai užėmė 
paskutinę Scmenovo buzą. Tre
čiosios jo armijos būriai, ku
rie gynė bazą, sukilo, užmušo 
savo oficierius ir prisidėjo prie 
bolševikų.

Valstijose bolševizmo 
! baidyklę. Jeigu jam pavyktų 
| apdumti publiką, tai bus dide- 
• liausiu klaida ir ryškiausis lui- 
: dymas idiotingiausiai ad
ministracijai, kokia tik kada 

‘ nors Amerikos žmonėms buvo 
antmesta” — pasakė Vander- 
lip.

“Anglija turi išrokaviirio 
tūkstantį kartų labiau bijot ics 
komunizmo. Vis dėlto, ji suti
ko daryti pirklybynę sutartį 
su Rusija. Ar kongresas nepra
leis biliono dolerių vertą kas 
metinę pirklybą, kuomet musų 
industrijos turi smukti vien 
tik dėl bepamatingos baimės 

kurio

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1920 
ai reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Graiku armija suskilo.

Viena dalis stoja už Konstanti
ną, kita prieš; sako, jau prasi

dėjo susirėmimas.

PARYŽIUS, lapkr. 24. — 
Gautomis iš Smyrnos žiniq- 
mis, graikų kareiviai esantys 
Mažojoj Azijoj, pasida-Jinę į du 
liogeriu — vienas už, kitas 
prieš Konstantiną. Pranešimas 
pareiškia, kad tarp tų dviejų 
grupių kova jau prasidėjus.

Netoli fronto, sako, graikų 
kareiviai patys saive demobili
zuojąs! nelaukdami įsakymo 
iš armijos kvatieros. Jie metą 
į šalį savo ginklus ir saką, kad 
jų karas su turkais jau užbaig
tas.

Bado streikas

Musų draugų laikraštis 
Kauno. Kiekvienas darbininkas/ 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
22, 28, 24, 25 ir 26. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

HAVANA, lapkr. 25. — Ha- 
rancio BIihico Fonibona, :

| mus rašytojas, paskelbė bado j 
i streiką. Jį areštavo ir dabar 
J taiko kalėjime Jungtinių Val- 
stijy iniDitariniai valdininkai — 
Santo Domingo j. Fombana

f paskelbęs bado streiką, protes
tuodamas prieš neteisėtą jo 
areštavimą ir jam netinkamą 
maistą.

..i< ■!>

revoliucinio sentimento, 
visai nėra?

“Keturiolika mėnesių 
bolševikų darbuotojai p. 
šonui žadėjo atsisakyti! 
kios propagandos 
taip greit, kaip
normalus tarp tų dviejų vals
tybių santykiai.” /

atgal
Wil-
Viso-

Ainerikoj
bus aįsteigta

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija panaikinsianti 
pinigus.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
23. 'Talkininkų atstoįvai šia
me mieste jau daro reikiamų 
žingsnių, kad suteikus pagal
bos tūkstančiams rusų pabė
gėlių, la’konių laivuose Bosfo
re.

Amerikos laivyno jėgų ko- 
nianduotojas 'furkiljos vande
nyse, admirolas Mark L. Bris- 
tol, ir jo moteris Amerikos 
ambasadoj surengė visų eilę 
•bankietų tikslu gauti rusų ipa- 

’ bėgėliams aukų. Kelios dešim
tys tilkstanČ/ų jau surinkta 
iš Konstantinopolio gyventojų. 
Visi, kaip vienas stoja dar
ban.

Netoli esantys franeuzų ba
rakai dalinai tapo, užleisti pa
bėgėliams, o anglų m i titaniniai 
valdininkai riųrina jiems j duo
nos porcijų. Pabėgėlių 'padėtis 
dar tapo pablodnta šfand'ie 
siautusiu lietumi. Vėliau lietų 
pakeitė ledai ir sniegas. Tuo 
budu, neveizint įvairių Raudo
nojo Kryžiaus misijų triūso 
gerinti pagailėtiną jų likimą, 
padėtis liko stačiai beviltė.

Čia atvyko gen. Vrangelio 
kubaniečių kazokų divizijos li
kučiai. Atvyko iš Kerč miesto, 
esančio pietinėj Krymo pusiau- 
salio daly. Kartu su kareiviais 
atvežta keli tūkstančiai pabė
gėlių, kurie papasakojo, kad 
bolševikams įėjus miestan, jii- 
sai jau buvo evakuotas. Kalba
mieji kareiviai Kerč pasiekė 
persirengę kaimiečių drabu
žiais.

3. Rusijos delegatams duoti 
galimybės plėtoti komunizmą 
Turk joj.

4. Rusija ir Turkija sutinka 
atliuosuoti mno svetimo jun
go inuzu'lmanų šalis, tokias 
kaip Indiją, Alžeriją, Egyptą, 
Morocco, ir 'Tunisą” ič pripa
žinti jas esant nepriklausomo
mis.

5. Rusija pripažįsta neprik
lausomybę jos teritorijoj esan
čioms muzulmanų šalinis 
kartu užtikrina jų čielybę.

Kunigas daugpatys.

ir

Turėjo dvi moteri, gavo ketu
ris metus kalėjimo.

Va., lap. 
keturiems 
darbų —

HARRISONBURG, 
25. — Čia nuteista 
metams prie sunkių 
federa tintam e Atlantos kalėji
me — vietos metodistų kuni
gas R. D. Edwards. Kunigas 
turi moterį ir du kūdikiu, bet 
to neveizint praeitą vasarą ji
sai begalo įsimylėjęs jaunon 
panytėm Riutli Bailey, ir apsi>- 
vedė. Pirmoji moteris tečiaus 
savo “prilsiekos” klastą susekė 
ir atidavė jį į teismo rankas.

Madridui stokuoja 
duonos.

Tūkstančiai žmonių laukia 
prie krautuvių.

Tai busią padaryta, turbut, 
nuo sausio 1 d. 1921. Pavydi savo konkurentui ame

rikiečiui.
BcRLINAS, lapkr. 25.— Vie

tos komunistų organas, Rau
donoji Vėliava, gavęs iš Mask
vos pranešimą, kad liaudies 
komisarų taryba Rusijos fi- 
nansŲ komisionieriams įsakiu
si bėgini vieno mėnesio paruoš
ti pieną visiškam panaikini
mui1 pinigų. Pranešime sako
ma, kad tariamasai “bepinig
ius periodas” tam tikru pat- 

l*<*’ (varkymu ^us (pravestas su 
jsausio 1 diena — sekamais '
ineta’is. ' i

LONDONAS, lapkr. 22. -r 
Pirklybos tarybos pirmininkas 
Riobert Harne šiandie atstovų 
bute pareiškė, kad Anglijos 
valdžia daro reikiamų žingsnių 
idant patyrus apie tą sutartį, 
kurią Amerikos milionininkas 
Vanderlip padarė Siberijoj.

MADRIDAS, lapkr. 25. — 
Madridas ir jo apidlinkės ir vėl 
gyvena sunkius laikus. Biled- 
nuoinenės padėtis stačiai ap
verktina. Tūkstančiai žmonių 
stovi eilėse ir laukui, kad gavus ’ 
progos įeiti duonos krautuvės-, 
na. Laukiama nuo ankstaus 
ryto ik J vėlaus vakaro, ir daž
nai be pasisekimo.

Valdžia žada įkurti militari- 
nių duonkepyklų.

BRESLAU, lapkr. 25. — Val
džia nuteisė penkiodiką žmo
nių nuo vieno iki dvylikos mė
nesių kalėj iman. Tai dėl su
rengto puolimo ant franeuzų 

I konsulato.

Riaušės Tuskanijoj.
LONDONAS, lapkr. 24.

Daily News šiandie išspausdi
no gautą iš Romos pranešimą, 
kur sakoma, kad Tuskaniijoj 
kilo maištas. Maištą buk sukė
lę “sk raštu tingieji radikalai.”

Pasiųsta kariuomene tvarkai 
atsteigti.

ATĖNAI, lapkr. 25. — Va
kar č’a sugrįžo du išvytojo 
Graikijos karaliaus Konstanti
no broliai — Kristaferas ir 
Andrius. Pasitikta Dalia i entu- 
siastingai, *

ka savo kariuomenės divizijų. 
Reikalaujama, kad prieš Len- j 
kiją tautų lyga panaudotų še- ( 
šiol ik tą savo konstitucijos |
sk rsnį, kuris sako, kad jeigu 
kuris lygos narys eina karau 
pirma nei yra daręs visų rei
kiamų susirėm niui išvengti 
įmonių, gali susilaukti ekono
minės blokados ir kartu tokio, 
militarinio bei laivyno jogų • 
fipaudimo, kokį tik tautų lygos j 
taryba ras esant tinkamesnių. ; lygos tarybos pakvietimą

Susidarė naujų painevų dėl 
Ispanijos premjero Dato pa- į
reiškimo, jogei Ispanijos vai- į
džia nesutinkanti ,>asių5|i du • nį,tniluI„,.
savo kanuoanenes buriu, kad j
padėjus išlaikyti Vilniuje tvar- | Taryba šį rytą venge nusta-
ką plebiscito metu, kaip kad 
buvo pažymėta praeitą i>ėtny

Švedijos dalis bus šifntas vy
rų, kurie bus pridėti prie tų 
trijų šimtų, kuriuos jau priža- 

. dėjo (Duoti Ispanija, 
kad Franc’ja duos

■ teiksiantį vyrų, (ii
I BąJgija duosiančios nedaug.

Norvegija ir Danija tautų 
i at

metė, bet gal vėliau sutiks pa
sekti Švediją. Olandija atsisa
kė imti dalyvavimo, o Šveica
rija taipjau — norėdami išlai-

Manoma, 
mažiausia

Tautų lygos taryba šituo 
klausimu dabar laiko susirin
kimą. Matyt, esama didelių 
skirtumų kai dėl palaikymo 
tvarkos plebiscito 
priešinimosi stipriai 
mijai.

Reikia atsiminti,

inetu ir 
lenkų ar-

tyti plebiscitui srytį. Paprašy
ta Lietuvos įgaliotinis Volde
maras ir lenkų Askenasy, kad 
jiedu nusitartų dėl nustatymo 
plebiscitui ribų. Tatai plebisci
tą sutrukdys neapribotam lai
kui, kadangi nemanoma, kad 
Varšuva ir Kaunas dėl to galė
tą susitaikinti.

Riaušės Viennoj.
,kad aną- 
Želigows- 

k.'is su dviem savo kareivių di
vizijom ir buk savo inciativa 
užėmė Vilnių po to, kada bol
ševikai buvo priversti trauktis. 
Tuo gi tarpu Lietuviai pareiš
kė, kad Želijgowskis juos puo
ląs plačiu frontu ir kad Lietu- čekų nacionalistai pridarė Pra- 
v:ai iš suimtųjų belaisvių įsiti- ' į 
kino, jogei ten esama net pen- vokiečiams, 
kiolika atskirų divizijų, kas, 
jų manymu, liudija, kad Žcli- 
gowskis yra gavęs daug naujos 
paramos iš Lenkų.

VIENNA, lapkr. 23. — Dide
lė minia vokiečių vakar užpuo
lė viešbutį, kuriame buvo su
rengta čekų bankietas. Visi 
viešbučio lamgai išdaužyta. Sa
ko, kad tai daryta atsiteisi
mui prieš tas skriaudas, kurių

gos, čcko-Sla vijos sostinės,
Mat, porą dienų 

atgal Čeko-Slavakijos sostinėj 
Čekų nacionalistai buvo sukė
lę riaušių, kur sunaikinta dau
gelio vokiečių nuosavybės.

f

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Pėtnycia, Lapkr. 26 d., 1920

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
Lygiai 8 vai.

Duncan Mc Donai
Ex-prezi<lentas Illinois valstijos Darbo Federacijos vadovaujama ran- 
ka Illinois anglies laukų, pradėtojas lenciūgo ko-operativių krautuvių, 
anglies kasyklų distrikte Illinois, kur turėjo pasekmes laikys lekci
ją tėmoje:

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.

Iškilmingas Balius
SU PROGRAMŲ 

Surengtas 
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS

SBbates vakare, Lapkričio (Nov.), 27,1920 m.
J. Kallaritsch Svetainėj, 

1430 Wcntworth Avenue.

Pradžia 7 vai. vakaro. įžanga 30c porai su “war tax”

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

Su pagarba kviečia KOMITETAS.

MIL^D
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus 

VODEVILIAI IR KRLTOMIEJI PAVEIKSLAI 
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę?

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

JžangiF BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir ap'sišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo buvj.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, - Chicago, III.

as Dedasi Lietuvoj

Lapeliai
Pavojaus valandoje Lietuvos 

Šaulių Sąjungos Centro Valdy
ba išleido ir skleidžia Lietuvoj

Už GINKLO, 
DARIU) ŽMONES!

“Nauja nelaime traukia į 
Lietuvą I Vėl gaudžia anuo
tos, liejas musų vaikų ir bro
lių kraujas! šį sykį mus api-

“Subruskit, sukruskiit visi pi
liečiai ! Kurkit vietose šaulių 
burius, sokiokit parsidavėlius 
lenkus šnipus ir praneškite 
apie juos..

“Gaudykit* dezertirus, dabo
kit tvarkos, šelpkit kuo galit 
tuos, kurie savo krauju perka 
jums ramų gyvenimą.

Netoli šviesi gadyne, kada ga
lėsim ramiai laimingai gyventi

juos musų ponai lenkai. Tie 
ponai tai yra vaikai tų dvar
ponių, kurie baudžiavos laikais 
botagais pliekė musų tėvus. 
Jie yra įniršę ant musų ir mu
są Seimo už tai, kad Seimas 
nori mums padalinti dvai^j že
mes, kurias ponai neteisėtai 
yra pasiglemžę. Jie norėjo mib- 

Įsų valdž/ą apveikti, norėjo mu- 
Isų Seimą išvaikyti. Jie rengė 
sąmokslą, ginkluotą sukilimą, 
norėdami pagrobti valdžią į 
savo rankas {gražinti pas mus 
panų baudžiavą. Jie visą lai
ką maišė, kenkė ir trukdė mu
sų raniGini darbui, lindo į val
džią, stengės patpirkineti val

dininkus, šnipinėjo ir siuntė 
apie musų kariuomenė žinias 
musų priešams. Bet jų žalčio 

įSiimanyai nepavyko! Mes jų 
■sąmokslą sugavom ir pradėjom 
ramiau kurti savo gerovę. Ta- 

’ da ponams lenkams viena be
liko. Jie išmarmėjo į Lenki

ją ir ėmė šmeižti mus prieš 
į visą pasaulį, ėmė skleisti nc- 
' girdėtas paskalas prieš mus,
• prieš musų valdžią, prieš Lie
davos darbo žmones. Bustą mes
• plauname lenkus, busią drau
džiame lenkiškai kalbėti, bu
sią mes esame bolševikai, bu
sią mes su bolševikais susita
rę... Ponai meluodami ir 
šmeiždami pri'kadbėjo Varšu
vos ponus r jų legionų vadus 
pulti ant musų.

“Musių, ponai už pagelbą pri
žadėjo duoti lenkams dalį mu
su žemės. Lenkijos ponai su
tiko padėti' mūsiškiams ir va
ro savo kariuoirtonę ant mu
su.

“Dabar jau legionai įžengė 
į Lietuvą ir susirėmė su musų 
kariuomene. Jau liejas:*; krau
jas. e Ten, kur lenkams pavy
ko užimti musų krašto dalį, 
jie daro baisius daiktus, jie 
žudo mūsiškius visokiais bu
dais plėšia, muša, nurėdo nuo
gus, kitus ir visai užmuša. 
Įniršę jie dar pašiepiu, saky
dami, Lietuva, tėvynė jūsų, o 
dabar bus musų, o jus patys 
busit musų klapai baudžiaunin-

Darbininkų skundas dėl 
bravarų.
i

Steigiamojo Seimo socialde
mokratų frakcija gavo šitokį 
Kybartą miesto ;:r apidinkės

S k u n d a s.
Caro laikais rusų valdžia 

draudė degtinę karo melu, mu
sų gi valdžia šiandien tokiuose 
sunkiuose brikuose atidarinėja 
bravorus degtinei varyt.

Musų apylinkėje turime daug 
bedarbių, o uždarbiai menki 
—nuo 15 iki 20 auks. „dienai. 
Atidarymas bravorų duoda
mas nemažą pelną spekuiian- 
tams-pirkliams, tuom pačiu 
laiku gula sunkiausia našta 
ant nugaros darbininkų. Spe
kuliantai važinėja po kaimus 
ir neatsižvelgdami į kainas su
pirkinėja bulves į bravarus, 
bravūrai prarija visas bulves, o 
darbininkas žmogus negali nu
sipirkti sau centnerį tų bul
vių. Virbalyje ant turgaus 12 
d. š. m. bulvių visai nebuvo, 
o rugių irgi labai mažai. Ste
bėtina kaip pakilo kainos: bul
ves pašoko nuo 15 auks. iki 
30, o rugiai nuo 80 iki 150 
auks. už centnerį, darbininko 
gi pelnas pasiliko tas pats.

Dabar kada mus darbininkus 
šaukia į kariuomenė, mes sto
dami į eiles tėvynes gynėjų, 
paliekame savo šeimynas sta
čiai badant.

Pranešdami visa tai musų 
atstovams Steig. Se nio —Soc.- 
Deni. Frakcijai mes griežčiau
siu budu protestuojame prieš 
atidarymą bravūrų ir reika
laujame, kad valdžia tuojaus 
padarytų atatinkamus žings
nius 'savo klaidai atita syti ir 
bravarų uždaryt, 'priešingai gi 
mes patys savo pajiegomis pa-

varams ir užkirsime kelią va
rymui degtines, kuri mums 
darbininkams neša brangeny
bę, vargą ir kitas nelaimes.

Prašome jdi galima iki lapk
ričio 1 d. duoti mums per 
Steig. Seimo narį Plečkaitį 
sakymą.

Seka arti 100 paras.

St.
at

“Subruskit broliai, sukruski t 
seselės! Taip buk negali! Jau 
buvom bepradedą iš ponų mai
šo išlįst. Dabar jau šviesos 
pamatę nelįsim gyvi atgal į po
nu maišą.

“Vyrai jaunuoliai! Rašyki- 
tės savanoriais į kariuomenę, 
stokit į Lietuvos šaulių ir par
tizanų būrius! Seseles! dary
kit rinkliavas pinigų ir daiktų, 
reikalingų musų karžygiams ir 
siuskit savo broliams ginan- 
t’ems tėvynę! Visais .šia1 s rei
kalais k negreičiausiai kreipki
tės į esamus vietose Šaulių Są
jungos skyrius, arba į Lietu
vos Šaulių Sąjungos Centrą. 
Kaune, Laisvės Alėja, 26. Čia 
gausit instrukcijų, ginklų ir 
nurodymų į kokią vietą kuo- 

’ greičiausia vykti, kame ir kaip 
beįeisiančiam lenkui spąstus 
įtaisyti. Čia priimamos jūsų 
aukos ir teisingai skirstomos

i tėvynės gynėjams.

Didelis Metinis BALIUS Su Programų
Rengiamas Draugystės 

LIETUVOS MYLĖTOJŲ.
Subatoj, Lapkričio 27tą 1920 m.

Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vakare.

Programą išpildys ATEITIES ŽIEDO

vaikų draugijėlės nariai, po vadovyste 
p. Bigeliutės.

Visi, kurie mylite puikiai praleist lai- 
ką, ir prie smagios muzikos pasišokti,
nepraleiskite progos, nes tai bus links- 
mausis balius po susivienijimų su 
SUNŲ LIETUVOS Draugyste.

Kviečia KOMITETAS.

“Geležinis Vilkas”.
“Geležinis Vilkas“ — 

narsiausių Lietuvos vyrų sava
noriu organizacija Lietuvai

žinio Vilko būriai organizuo-

burius savo noru stoja apsi
ginklavę, savai žirgais ir be žir 
gų, darbininkai ir iii tek geniai, 
kaimo žmones ir miesteičiai, 
mokytojai, advokatai, daktarai, 
rašytojai, studentai. Visų jų* 
pasiryžimas: išvyti lenkų gro
bikus iš Lietuvos, arba žūti.

Vienas “Geležinio Vilko Rai
telis“ yra parašęs šitokį Gėle-

-ugnini
marš pro Žvėryną 
Kalną Gedimino, 
marš pirmyn!

GELEŽINIO VILKO MARŠAS 
.Juodbėriai galvas augštyn! 
Vilko maršą drošk't kojom! 
Likit, sesės! mes Išjojam, 
Mes tejošini lig rytojum, 
O ryto-

Marš,
Palei
Marš,

Palei Vilijos krantus
Dunda šūviai, skamba plienas. 
Pašilk it sesės vienos!
Raitelių neilgos dienos 
Rinkit sau kitus.

Marš, marš viens po kito, 
Ryto mušis anksti rytą, 
Marš, marš pirmyn!

Areni, sėjome laukus, 
Drauge piovčm pievoj šieną.

ATSIDARYK Kalėdoms tau- 
pinimo skyrių šiandien.

Kiekvieną savaitę taupinda- 
mas po biskelj, o pusėtinai su
taupiusi iki Kalėdų.

Pinigai yra siunčiami i Lie
tuvą ir į visas kitas dalis 

svieto. Laivakortes 
ant visų linijų.

Central Maniifacturing
Distiict Banį
1112 West 30th Street 

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

9

Atdara Panedėlials, Scredoms ir Subatoms vakarais

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

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS, 

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

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

Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.
v. l Jžsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite 
šiuo adresu:

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

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $85.00 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 
augstos 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, 
lai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi nplaikes

odei dieniais nuo

Sankrovos
kaina tik $35.00

siuntinj. Atdara kiekvieną diena iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STORAGE CO-

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W, 12th St 
Arti St. L o ui s Avė.

CHICAGO, ILL.

Išguldys, nie kai vieną
Priešus plftikus!

Marš, marš pilnu šuoliu!
Lenkas kraštą mus užpuolė.
Marš, marš pirmyn!

žvanga mum paruošti pančiai: 
Priešai lenda kai sąrančiai. 
Geležinio V’lko dančiui 
Darbo bus, tai busi

Marš, marš piro Žvėryną, 
Palei Kalną Gedimino, 
Marš, marš, pirmyn!

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

4537 S. Ashland j

Deimai^tai,
Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

AuksybB, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Avė., Chicago, Ui.'

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoj* mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusioms iiduoda- 
mi diplomai; jstoti galima vi
suomet.

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

Tai.: Boulavard 9244
t - - - .

Pigail
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 

, siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei- 

, čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie- 
♦ tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas’

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
■HIIIU

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

VVAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street^ 
Waukegan, III.
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Pėtnyčia, Lapkr. 26 d., 1920

Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
lovos Gynimo Reikalu.

Chicago,

GARFIELD PK. -r Lapkri
čio 16 įvyko prakalbos Liberty 
Club House salėj, 3420 Roosc- 
velt Rd. Parduota L. L. P. bo- 
nų už $300 ir surinkta aukų 
Lietuvos gynimo reikalui 
$207.07 Be to dar vaikščioda
mi po namus K. Yodelis ir P. 
Petronis surinko tam ]>ačiam 
reikalu’ $116.(X); taigi viso au
kų sudaryta $323.07.—K. Yo
delis, 1412 Central Pk. avė., • 
Chicago .

kis. St. Yitciulaitis, Adomas 
Kisielius, P. Marti us, Juoz. Sul
tonus, Juoz. Ragins, Ant. Bal
ionas, Juoz. Vilkas, Petras Aks 
tinas, St. Riipeikis, Juoz. Vaiš
vilas, Jonas Kųdis, Juoz. Dik
čius, Zg. Baranauskas, Petras 
Grigąliunas, Juoz. Vaičaitis, A. 
Panavas. Juz. Kuehinskis, Kaz. 
Kaladinskas; $1.50 Kaz. Kar- 
čauskas; po $1: Ant. Kerpa us- 
kas, 

, kis,

JSITĖMYKIT
Visi paskaitymai perkant pa
silikusioj dalyj lapkričio m^- 

B nesyj, pernešama Gruodžio 
g mėnesin, išmokėjimas Sausio 
g mėnesyj.
■ . ..... . .............. .

Ypatingi Saldumynai
— Šokoladas mirkintų žemrie- 

šuČių; specialiai
m svaras po
■ Rusiškos rūšies su
■ caramal, specialiai
■ svaras po ' vvw

L. Klein, pirmas floras

Vienos Kedzie ir 24os Gatvės 
Dirbtuvės darbininkai Lietu
viai, pietų laike tarp savęs pa
sitarę, padarė kolektą Lietuvos 
gynimo reikalui ir bematant 
surinko aukų $155.00. Aukoto
jų sąrašas toks:

Kaz. Kilkius $10; po $5: Ed- 
ward Čepulis, R. Nenarbonis, 
Frank Laugaldas, Ant. Keruc- 
kis. Mat. Miškinis, Vladas Ra- 
davičia, Ant. Booben, Jonas 
Stasulion s, Frank Kilkius; $3 
St. Nasvistis; po $2: Moscs 
Bennett, Peter Kauneckas, Jo
nas Vaitkus, Sab's Undraitis, 
Zid. Yličius, Juoz. Pieibus, Jo
nas Petrat, Ludv
Kaz. Zukauskis, Juz. Lapine*

Petrauskis,

S DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

■ SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson St#.
■ SIOUX CITY, IA.
M*»■■■■■■■■□■■■■■■!

Ant. Valantfnas, M. Tolei- 
W. Gcbužis, Ben. Mcni- 
Ant. Norkus, Z. Barket, 
Mažeikis, Ig. Mateliunas, 
Naudžiūnas, Juz. Survi- 

Vinc. Bartuška, Jonas 
Mik. Madkikunas,

Mik. 
Juz. 
las, 
Strelčius,
Ant. Vaičkus, Alex. Srupša, St. 
Milkintas, V. Kincas, P. Ukoc- 
kis, J, Vičauskis, St. Branaus- 
kns, J. Bitė, Ant. Mažėnis, J. 
Ražis, Kaz. Pupienis, V. Va- 
lontinas, A. Mikšls, Kaz. Miko- 
laitis, Kaz. Jankauskis, Kaz. 
Šimkus, Jonas Kakaraitis; 50c. 
Jonas Klautz; jg) $1: Zg. Šid
lauskas, J. Bajorinas, J. Sli
di nitas, J. Gikas, J. Janušaus
kas, St. Vidra, Ant. Deringis, 
Kaz. Kindulis. Aukos pasiųstos 
Lietuvos Misijai lapkričio 20 d.

K. Kilkius,
R. Nanartonis, 
Ed. Čepulis,

2811 W. 40th PI., Chicago.

Kitur

NAKOMIS, ILL. — čia 
tuvių mažutė kolonija, bet 
sklidus žinioms apie užpuoliui*; 
paliokų ant Lietuvos, ir Lietu 
vos Misijai atsišaukus reikalu 
giptis nuo lenkų ponų užpuoli
mo, vietos lietuviai tuojau su
judo ir bematant sudarė komi
tetą rinkimui aukų Lietuvos 
gynimo reikalui. Pakviesta 
dar ir padėjėjų —- Juozą Ša-

pa-
i

B

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

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

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

daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba Jiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER

jo

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pa

žįstamiems, kad persikėliau į nau
ją 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 ir 
sidabrinių papuošalų.

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

NAUJIENOS, Chicago, III

Dr. A. R. Blomenthal

išpardavime yra pirktas “specialiai” už nepaprastai

49c
vuogomis

u

Telephonai i

Tr&do Mark Beg. u. 8. rot. Ou.

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja Iš metai 

Ofisas
4729 8b. Ashland Ave^ 2 libo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drevei 2880

Vyriški Vilaginiais Pamušalais Overkotai
SPECIALIAME IŠPARDAVIME SUBATOJE

28.50f43.50 65.50
Kiekvienas kotas šiame 
numažintų kainų.

Overkotai po $28.50.
Kaina tikrai yra pasiekusi žemiau
sio savo laipsnio, kada gali pirkti 
vilaginiu pamušalu overkotą už to
kių žemą sumą. Ypatingai, kuo
met materija visai vilnonis juodo 
kersey, vilaglnis pamušalas iš 
šmotų kalnų pelių odos ir kalnie
rius iš'juodos ronio odos.

Overkotai. po $43.50
Puikiausi kutai pasiųti, kurio su
teikia neaprubežiuot# tarnavimą ir 
Šilumą, už visišką žemą kainą. Ko
tai pilnai vilaginiais pamušalais 
tikro šmotų muskrat ir juodo vi
sas vilnų kersey audimo viršus; ro
nio odos kalniečius. Nepraleiski
te progos nepamatę šio koto už 
ypatingą kainą.

Vyrams vilaginiais kalnieriais 
overkotai $43.50

Šios drapanos atsišaukia ypatingai į vaikinus; tai 
yra pilnai dabartinės mados; padaryti visi vilnoniai, 
tamsaus rudo mišinio; puikiausio pasiuvimo. Labai 
specialu kaina.

Plaid-back vilnoniai overkotai $33.50
M Geros kokybės vilnonės materijos, gero darbo ir už-
■ baigimo. Populiariškai apkainuoti, kurių išimtina
■ verte už tą kainą. Rankovių pamušalas ir pečiai 
g šilkiniai. Miera vyrams ir vaikinams.

traitį ir Andrių Kizeiričią, kad /• 
daugiau surinkus aukų. Rin
kėjai ėjo per visus lietuvių na
mus, kolektuodaini. Pasekmės 
geros. Kad ir radosi gaiva-j 
lų, kurie tyčiojosi iš Lietuvos1 
nelaimes, bet , tokių nedaug. 
Nuoširdžiai užjaučiantys savo 
gimtąjį kraštą ir norintys pa
dėti jam atsiginti nuo grobikų 
lenkų mielai aukojo kiek kas 
galėdamas. Aukotojų sąrašas 
toks:

Po $10: Kaz. Petkus, Mot. 
Kilinskas, Sim. Lapinskas; Po 
$5: Ignas Norušas, Pran. Plaus- 
ka, Stan. Eitutis, Juoz. Pun- 
džius, Jonas Tuminskas, Ant. 
Grigoraitis, Juoz. šatraitrs, And. 
Aleščikas, And. Kizevičia, Pov. 
Milančius, Pijus Derenčius, J. 
Tamkevičius; Po $4: K. P. Bi- 
kinas; Po $3: Stan. Bartašius, 
Vįnc. Stankus; Po $2: Petras 
Mockus, Jonas Banevich, Ant. 
Stankus, Juoz. Bartašiene, Jo
nas Kalvaitis, And. Zigmontas, 
Jonas Songaila, Joe Michell, 
Pet. Jenkauskas (jaunasis), J. 
Pocius, Kaz. Mildažis, Ant. Yur 
ginas, Adoni. Urbonas; Po 
$1.50: Jurgis Grinas; Po $1: 
Adomas 
Kimšk is,
Myk. Račkauskas, Agn. Jurijo- 
nienė, Juoz. Karpus, Pran. Lu
košius, Stop. Tatoricnė, And. 
Lapinskas, Jonas Gudaitis, Pet. 
Mickus, Ant. Šlikta, Vinc. Lui- 
šys, Juoz. Karmazinas, Siiin. 
Ranlinaitis, Petras Kuryla. 
Viso labo $143.50.,

Visiems aukavusiems komi
tetas taria nuoširdų ačiū. Pi
nigai jau pasiųsta Lietuvos 
Misijai, New Yorkan.

Komitetas: K. P. Bikinas, 
pirm., Kazys Petkus, seki’., Si
monas Lapinskas, ižd.

Lapinskas, Jonas 
Jul. TuraiuSlkiene;

HARVEY, ILL. — Chicagos 
Liet. Darbininkų Tarybos su
rengtose prakalbose Bilduko 
salėj, lapkr. 19 d., kur kalbė
jo A. Karsokas ir V. Packaus- 
<as, aukų Lietuvos gynimo 
reikalams surinkta $34.25 ir iš- 
aidoms (už salę) padengti $1.- 

50. Aukojo: P. Šlajus, R. Juš- 
<a ir J. Kaškelis po $5; Al. Na- 
viskas $4; A. Nausėdas ir F. 
Vdznekaitis po $3; Ėlz. šau- 
čiunienė $1.50; T. Lubis, J. 
Bernotas, F. Vagnorius, P. Zel- 
lis, J. Norbutas, K. Skirmon- 
tas, F. Poškelis, J. Zbickas po 
$1; J. Judeikis, J. Varnaitis po 
50c.; V. Kraučunas 25c.

—A. Karsokas.

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

Geresnis mus sviestas 
Šviežias, geros Smetonos. Go
riausią sviestą pinigas ga
li pirkti; svaras 
tiktai I U G

Special Tabakas
Camel cigaretai, specialiai 
dėželė su 200 (F 4 yĮflJ 
cigaretų
Rūkymui tabakas “Union Lc- 
ader” brand, specialiai 14 unc. 
Blckinė dėžute ROf* 
tiktai O C v.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Ahiu Egzaminioji Dykai

Gyvanimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimai 

Mas 1 vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometar. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama j vai

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

Telephone Yarda 4817 
Boulevard 6487

Overkotai po $65.00
Gražiausi kotai padaryti iš pilnai 
valobio odos, ne šmotų. Verte, jei 
šie vilagai gali apkainuoti lygiai 
per žmones, kurie nedaug supran
ta apie odas. Kalnierius yra pui
kaus Hudson ronio ir rankovės pil
nai pamuštos.

Vaikams machinaws, overkotai ir 
,dvejos kelines Norfolk siutai 

po $8.50 ir $14.50
Puikus drabužis, visas vilnonis materiolas, kurie 
laikys ilgai dėvėjimui. Visas padarytas labiau 
reikalaujamos mados, spalvos ir patrinos Miera 
3 iki 18 metų. Du specialiai skyriai.

L. Klein pirmas floras

Vyrams cape pirštinės $2.75.
Padarytos geros kokybės, miklios, cape odos su tri
mis juodomis pamargintoms eilutėmis; vienas suse
gimas. Su pamušalu ar be. Pasirinkimas iš juodų, 
rudų, pilkų ir gelsvų.

Cunard Line
Hamburgu ir Liepojų 

Per Angliju 
AQUITANIA 

Gruodžio (Dec.) 14.
Trečios klesos kainos j:

HAMBURG ..z......  $125.00
LIEPOJŲ .............  $145.00

Kares taksy $5.00 
Kreipkitės į artimiausią 

Cunard Agentūrą.

MUILAS SUTEIKIĄS PALAIK lovą&iN

OMĄ SALDŲ KVAPSNJ. SOAP
Antoinette Donnelly’s odos numylėtas muilas, 
su gardžiausia kvapsnia daugiau kaip trisde
šimties kvietkų. Padaryta su šalta Smetona, 
ir užlaikys sausa ir nuvalys aliejuotą odą. 
Pripažintas garsaus grožio redaktoriaus., Pirk 
šmotą šiandien.

Jis sušvelnys kaip ir nučystys
Taipgi yra Antoinette Donnelly pagal veido 

gymį smetonos ir šampų

GRAMAM BROTHERS SOAP COMPANY, CHICAGO
Print Reg. U. S. Pat. Off, 1920 G. B. S. Co.,

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmoni!} nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Dvasia

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di j jo rankas 
savo sveikatą 
ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik tokis 
gali suteikti tą, 

kas yra reikalinga.

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 
Mario ofise apTaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

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

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
alengvins akių {tempimą, kurto 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akiu aptemimo, nervuo 
tuino, skaudamą akių karšti, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegyste ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimai 
! a romą su elektra, parodančia ma 

liausiąs klaidas. Specialė atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieuiais ouo 10 ryto iki 1 po piel 
Ofisas 1553 W. 47th 8L, kampai 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

1 no specialia gydymas yra chronil- 
ką, — nervišką ligą.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9666

DR. M. HERZMAN 
I« RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrą, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drezel
, 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St. 
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. v ak.

98. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisai:

8149 S. Morgan et., kerti 32 at. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS)

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakarą. Nedaliomis nuo 9—2 

po plot.
Telephose Yarda 687

Tolophone Yards 5082

Oi. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS) Nuo 8 iki 11 ryte 
ir nuo 5 iki 8 vakar*.

■
u

0

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

T«l. Canal 2118
Ofiso valandos i nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St. 

Tel. Prospect 8466

Kirmėles ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 We$t 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Tai. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos) 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 5
LIETUVIS »

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ft 
Gydo visokias ligas motorą, vai- J 
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 ild Ū v. vak, 
3825 So. Halsted SU Chicago.1

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
Lietavyo Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryta 
Bes. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

Tel. Boulevard 2160

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lletavys Gydytojas ir Ckirargaa 
1MI0 Michlgaa Avė, Rocelaade.

▼ai. U iki lt, 1 Iki 4 ir 6:81

1
DR. JOHN N. THORPE 

gydytojai ir Chlnrgaa 
1117 W. SI rt. kamMUnhfkld *v. 

▼alodui iki 9 ryte, bu S ftf

Tai. Proapaet 1117
*

MH



' NAUJIENOS
tM LITMUANIAN DAILY NKWS

Publlahad Daily except Sunday by 
the Lithuaniaa >«wa Pub. Ca^ Ino.

■ditoe f. ftrigaltta

darbus ji darydavo žmo
nėms ;socialistai-gi kovojo su 
ta valdžia, kuomet ji skriau- Į giai‘ 
dė Lietuvos darbininkus ir 
neturtingus valstiečius.

NAUJIENOS, Chfcaga, HL
lo prakišti. Iš tos priežasties 
į mus žiūrima labai atsar- Pasaulio Darbininkų 

Judėjimas

Pėtnyčia, Lapkr. 26 d., 1920

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Trtephone Canal IMS 
Canal 576

KUR LINKSTA LIETUVOS 
ATŽAGAREIVIAI.

Toks yra to pasikalbėjimo tu
rinys. Jisai turi nemažos reikš
mės, viena, dėlto, kad p. Volde
maras yra vadas tam tikros par
tijos (“Pažangos”); antra, del-

Subscription Ratai:
MJO per yaar in Canada.
|7 JO per yaar outsida of Chlcage,
JB.OO per yaar in Chicage, 

8c per eopy
Diterad aa Sacond CUm Mattar 

March 17th, 1914, at the Pert aOffioe 
of Chicago, UI., andar tha art ai 
March 2nd, 1879. 

nedildieniui. laidžia Haajlmi Bob- 
drovl, 1789 S. Halitad St., Chicago, 
III. — Telefonui Canal ĮSOS, 

Užsisakomoji Kainai 
Chicagoje — paltai

Metame ..............  .„UJO
Pusei meti . . ... .. Š4.50
Trims mineeiams .......- B JM
Dviem minėdama 1.75
Vienam mtneaiui - - - r~» , 1JM>

Chicagoje — per neiiotojui
Viena kopija , --rt n - - - 03 
Savaitei_____. n<r 18
Mlneeiui  75

Suvienytose Valstijeaa M CItfcaffoj, 
palte

Metams 17-00

Trims minaslams - , ■ 2.00 
Dviem tnlnesiams — 1.59
Vienam minėsiu! , - - -r- < «75

Lietuvon ir kitur uisfanineeal
(Atpiginta)

Metams ---------- - ■ - >8.00
Pusei metg ------ - r i 4.50
Trims mėnesiams -....... 2J26

Pinigus reikia sigrt palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu,

Ne visai taip. .
Tautininkai ęiria socialis

tus už tai, kad jie nutarė 
remti Lietuvos gynimąsi. 
Bet girdami, jie pasako ir 
netiesos.

“Tėvynė” pavyzdžiui, ra
šo, kad “ir Amerikos socia
listai, kurie iki šiol buvo 
grieštoje opozicijoje prieš 
Lietuvos vyriausybę, dabar 
stoja Lietuvos gynimo dar
ban.” Iš tų žodžių išeina, 
kad griešta opozicija val
džiai nesutinka su Lietuvos 
gynimu. j 1

Bet tai yra netiesa. Opo
zicija valdžiai nereiškia opo
zicijos šaliai; ir šalies gyni
mas nereiškia valdžios rėmi
mo.

Socialistai, gindami Lietu
vą, neatsisako ir toliaus ko
vot prieš dabartinės Lietu
vos valdžios politiką.

“Vienybė Lietuvninkų” 
parašė dar didesnę netiesą, 
sakydama:

, “Amerikos lietuviai so
cialistai atėjo į tokią pozi
ciją, kurią nuo daugybės 
metų laikė tautininkai de
mokratai, būtent, kad Lie
tuvos savistovybė, ir da
bar jos neprigulmybė, rei
kia kiekvienam Lietuviui 
ginti nežiūrint kokią jisai 
pažiūrą turėtų į vidurinės 
tvarkos nusistatymą.”
Netiesa, kad ta pozicija 

buvo išimtinai tautininkų. 
Tą principą, kad Lietuva tu
ri teisės pati valdyt save, pa
skelbė pirmiausia socialistai, 
o ne tautininkai. Tai buvo 
Byooklyno seime 1914 m., 
kur socialistai parašė ir pa
siūlė rezoliuciją, reikalau
jančią Lietuvai apsisprendi
mo teisės.

Iš to principo, žinoma, iš
eina ir pareiga ginti Lietu
vos nepriklausomybę, kuo
met ant jos kėsinasi lenkų 
grobikai.

Tautininkai skyrėsi nuo 
socialistų ne tuo, kad vieni 
jų pripažino reikalą ginti 
šalies nepriklausomybę, o 
antri ne, o tuo, kad tautinin
kai aklai rėmė Lietuvos val
džią, nežiūrint kokius blogus

Kauno “Lietuva”, pusiau-ofi- 
’ cialis Lietuvos valdžios organas, 

Išspausdino ilgoką pasikalbėji
mą su p. Voldemaru apie politi- 

1 nį momentą.
P-as Voldemaras, kuris nuo

latos važinėja, kaipo užsieninis 
Lietuvos diplomatas, po Vakarų 
Europos miestus, pasakė minė
tojo laikraščio atstovui, kad da
bar franeuzų politika anaiptol 
nesanti lenkiška. Girdi:

“Prancūzų idealas atstatyt 
didelius rusus. Tokius rusus, 
į kuriuos ir Lenkai įeitų fede
racijos pagrindais. Bet pran
cūzai dabar gerai žino, kad 
tai nėra pasiekiama, tad da
bar ir bando sutaikyt Rusų ir 
lenkų reikalus. Jei ateity 
prancūzams tektų pasirinkti 
tarp rusų ir lenkų, nesą abe
jojimo, kad prancūzai pasi
rinksią ne lenkų naudai. Net 
ir prancūzų spauda esanti kur 
kas palankesnė nišų reika
lams, negu lenkų.”
Toliaus “Lietuvos” atstovas 

-nurodė, kad Paryžiuje didėja ru
sų įtaka, ir paklausė, ar iš to nė
ra pavojaus Lietuvai. P-as Vol
demaras atsakė į tai:

“Jei Paryžiaus rusai ir sva
joja kada nors nugriauti bol
ševikus, tai atgaut atgal Lie-.| 
tuvą jau niekas jų nebelaukia. 
Kad Lietuva bus nuo rusų ne
priklausoma, jie su ta minti
mi jau senai susitaikė. Jiems 
dabar visas klausimas yra^ ar 
Lietuva bus viena nepriklau
soma, ar drauge su Lenkais. 
Tie rusai esą baisiai griežtai 
nusistatę prieš lenkus.._. Ru
sams, ar demokratams, ar mo- 
narkininkams, ar bolševikams, 
esą kur kas patogiaus, kad 
Lietuva butų nepriklausoma, 
be lenkų, kad Vilnius ir Gar
dinas priklausytų Lietuvai. 
Tad jei kurių nors rusų bal
sas kur kiek reikštų, tai mes 
galim tikėtis, kad jis bus mu
sų naudai.”

“Lietuvos” atstovui paklau
sus, kodėl taip ilgai nėra pripa
žinta Lietuvos nepriklausomy- 

Voldemaras atsakė, kad 
tuo esą kalti patys lietu-
Jie nemokėję tinkamai

dalim 
viai. 
suinteresuoti anglus ir franęu-l 
žus Lietuva; juos reikėję pa
traukti ekonominiais dalykais:

“Visų pirmiausia reikią įlei
sti į kraštą svetimas kapita
las ir duot koncesijų. IŠ to 
mums butų dviguba nauda. 
Pavyzdžiui, paimt krašto elek
trizaciją. Mes savo kapita
lais to greit padaryti nieku 
budu nesugebėsim. Tuo tar
pu, kad įdėt čia svetimą kapi
talą, sektųs traukinius, dirb
tuves visoj šalyj varyt elek
tra. Tai išjudintų musų pra
monės gyvenimą, mes musų 
produktus galėtum Lietuvoj 
gaminti ir išvežti nebe žalią 
medžiagą, bet dirbinius.... Iš
kitos pusės, tai butų mums la
bai svarbus politinis faktoris. 
Kur eina Anglų ii\Prancuzų 
ekonominiai reikalai,\«n eina 
ir jų politika. Ir jei jie Kors 
kiek butų ekonominiai susiin- 
teresavę Lietuva, musų reika
lai visai kitaip atrodytų.”

Bet, pasak p. Voldemaro, ang
lai ir.francuzai dabar labai bijo
si dėti savo kapitalus j Lietuvą:

“Esą, dabar nusavinama be 
atlyginimo privatinės žemės. 
Ateinąs esą metas, kad ir jų 
pramonės įstaigos busią nu
savintos ir jie nenorį kapita-

JUNGTINfiS VALSTIJOS.
Paleido iš kalėjimo.

[Iš Federuotosios Presos]1
Chicago. — Hulet M. Wells, 

to,"kad valdžia jam dažnai pave-l J>uvęS prezidentą. Scattle Cen- 
da atlikti svarbius darbus užsie- f™1 Ubor Cotmci , tapo pa- 

..... liuosuotas iŠ federalinio kalėji-mų politikoje. lino Leaweirworh,Akur ji® bu-
Iš to pasikalbėjimo ma yt, vo apkaiįjnta8 n 

kad p. Voldemaras mato Lietu- drafto įstat 
vos išganymą didžiųjų Europos Amerjcan Freedo 
valstybių kapitalistuose: ji®, gautų žinių nuo Earl Brow- 
girdi, savo kapitalais pakelsiu der, vieno iŠ šešių Žmonių, nu- 
Lietuvos pramonę, o jų valdžios teistų Leavenworth kaliųiman

I užtarsiančios Lietuvą. už peržengimų špionažo įstaty-
Kad tiems kapitalistams įti- mo 1919 m., ir kurks kartu su 

kus, p. Voldemaras perspėja Lie- kitais dviem tapo paliuosuotas 
tuvą ne eksproprijuoti dvarų žė- iš kalėjimo. Wells tapo palcis- 
mes, nes užsienių kapitalistai to tas dėlei “prezidento susimy- 
“labai bijosi”. Tatai, matoma, ir Įėjimo”.
patį p. Voldemarą labai gąsdina, Keletą savaičių atgal Wells 
kadangi jisai kalba apie “nusa-|5nvo pašauktas paroliaus tary- 
vinimą privatinės žemės be at
lyginimo”, kaipo apie faktą, kuo
met ištiesų to dar nebuvo daro
ma; ir “Lietuvos” Redakcija ta
tai pastebi, sakydama:

“Tokio nusavinimo ligi šiol 
dar nėra buvę.”
Kitas įdomus dalykas tame 

pasikalbėjime yra tas, kad iš jo 
matyt,* jogei p. Voldemaras ve
dė Paryžiuje derybas su rusą 
kontrrevoliucionieriais. Iš tų 
kontr-revoliucionierių jisai “pa
tyrė”, kad rusai esą labiaus pa
linkę remti Lietuvą, negu Len
kiją. Nes Lenkijos jie, girdi, 
neapkenčia ir todėl geriaus lin
kėtų, kad Vilnius su Gardinu 
tektų Lietuvai.

šite< Lietuvos užsieninio diplo
mato pasaka yra grynas akių 
monymas. Ar-gi mes nežinome, 
kad rusų kontrrevoliucionieriai 
kovojo išvien su lenkais, ir padė
jo jiems sumušti bolševikus? 
Ačiū gen. Wrangelio veikimui 
Rusijos Pietuose, sovietų vald
žia turėjo atimt iš lenkų fronto 
žymią dalį savo kariuomenės, ir 
tai davė progos lenkams nu
stumti rusų armiją iki Minsko 
ir įsilaužti į Lietuvą; o kitas ru
sų kontr-revoliucionierių vadas, 
Savinkov, buvo pačioje Lenkijo
je suorganizavęs armiją ir kovo
jo išvien su lenkais prieš bolše
vikus. Ir p. Voldemaras dabar 
drįsta pasakoti, kad tie gaivalai 
remsią Lietuvą prieš lenkus!

Jie gal remtų Lietuvą, bet tik
tai tame atsitikime, kad Lietu
va atsisakytų vykinti kenksmin
gą dvarininkams žemės reformą 
ir apsiimtų padėt rusų kontr
revoliucionieriams kariaut prieš 
Rusijos bolševikus.

“Neskriaust” savo dvarininkų, 
duot užsienių kapitalistams va
ryt biznį Lietuvoje, susidėt su 
imperialistinėmis valdžiomis, — 
štai kokia p. Voldemaro politika. 
Visai logiškas yra dalykaę, kad 
jisai mato “Lietuvos draugus” ir 
Rusijos kontr-revoliucionieriuo- 
se.

, Lietuvos darbo žmonės turėtų 
pasirūpinti, kad tas reakcijos ir 
kontr-revoliucijos Apaštalas ne
būtų įgaliojamas vesti krašto 
politiką užsieniuose. Bala žino, 
kur jisai gali nuvesti ją.

už kliudy
tu Pasak 

Foundation

jbos ir paklaustas ar jis prašys 
paroliaus. Jis atsakė, kad to 
nedarys, bet kad jis “svarsty
tų priėmimų atsiprašymo”. 
Lapkr. 12 d. jis gavo žinią, 
kad nuteisimas tapo atmainy
tas.

Brovvder taipjau praneša, 
kad bausmė 12 iš 40 Oklaho- 
mos socialistų, kurie buvo kal
tinami stojime su ginklu prieš 
draftą, tapo sumažinta ir kad 
jie bus paliuosuoti Šią žiemų 
ar anksti pavasarį.

su

kaip nors užsmaugus, ar-

Kapitalistai rengiasi kovon 
darbininkų unijomis.

New York. — Iš visos šalies 
ateina žinių, kad kapitalistai 
visur rengiasi griežton kovon 
su darbininkų unijomis, kad 
jas
ba bent tiek susilpninus, kad 
jos pasidarytų bejiegės kovoje 
su išnaudotojais. Kad tuo at
siekus kapitalistai net uždari
nėja dirbtuves ir skelbia dar
bininkams lokautus.

Kipitalistų tikslu yra išvyti 
unijas iš dirbtuvių, o tada jau 
nukapoti darbininkams algas, 
prailginti darbo valandas ir iš
naudoti darbininkus taip, ar 
dar labiau, kaip kad jie išnau
dojo juos keletu metų atgal.

Tuo tikslu visur tveriasi 
“open shop” komitetai, varoma 
prieš unijas, po priedanga ame 
rikonizmp, dižiausiiai agitaci
ja, tveriamos net “lojalės” uni
jos, kurių tikslas įeiti į tikrą
sias unijas iir ten jas iš vidaus 
ardyti. O paskatiinimui stoti 
į tas “ištikimųjų” unijas, pa- 
triolingiems darbininkams nuo
latos kalama, kad unijas už
valdo “raudonieji” ir kad su 
tuo “raudonuoju pavoju” uni
jose reikią kuogriežčiausiai ko
voti.

Pasimirė socialistų darbuotojas.
[Ii ^edaruotnsioa Presos]

Philadelphia, Pa. — Charles 
T. Schenck, generalinis sekre
torius Philadelphijos Socialis
tų partjos pasimirė nuo plau
čių uždegu n j, kįhisįo iš, kaip 
išrodė, mažos ligos. Jis buvo 
47 m. amžiaus.

Jis 1918 m. atsėdėjo kalėji
me Šešis mėnesius neva už per
žengimų špionažo įstatymų ir 
nuo to laiko nuolatos sirgulia
vo.

Juokeliai
ČIGONAS IR LENKAS.

Susitiko čigonas lenkų, či
gonas ir sako:

—Kur eini* brolau? Lenkas

tu, — sako čigonas 
broliu 

—• čigonas ir sako:

Leis darbininkų dienraštį.
[Iš Federuotosios Presos]

Sheboygan, Wfis. — Lapkr. 
16 d. įvykusiame akcionicrių 
susirinkime galutinai tapo iš
dirbti pienai leidiniui) čia dien
raščio. Leis jį socialistai, u-nis- 
tai ir kili žmonės, kurie ne
priklauso dviiem senojoni par
tijom. Dienraštį gal pradės 
leisti tuoj po naujų metų.

supyko.
—Kai j) 

būdamas 
vadinti?!

—Teisybę pasakinis, ne koks
tu maii brolis, kad savo. Aš 
bastaus po svetinius kraštus, 
tik dėl to, kad savo neberan
du, o kur prieglaudų gavęs, 
stengiuosi kuomažiausiai žmo
nėms įkirėti, jei kų pavagiu, 
tai tik patylomis. Tu gi savo 
kraštų turi, o į svetimų -lendi 
dar mušdamasis ar rėkdamas, 
kad tave muša. O nulindęs 
tai taip elgies, kaip ta kiaulė, 
kuriai staiga ragai) butų išdy
gę. Taigi supratau, kad tu 
man ne pora.— [“Karys”!.

Gomperso vargai
PAUL HANNA 

[Specialia Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

Washington. — Dabartinė 
konservatyvė vadovystė Ameri
kos Darbo Federacijos yra pa
gauta tarp replių reakcinių 
samdytojų iš vienos pusės ir 
taip vadinamų radikalių darbi
ninkų agitatorių iš kitos.

Kaipo pranašo, prezidento

spėkas, 
Gomperso 
bi n inkais 
operacijos 
dytojų. 
atsisakė

dar- 
ko- 

sam-

Gomperso reputacija turi pa
siekti dabar savo augštumų. Jis 
pasakė pirmai industrinei kon
ferencijai 14 mėnesių atgal, kac 
samdytasis kapitalizmas arba 
turi nusileisti ir pagelbėti įsteig
ti suteiktas laike karo darbinin
kams teises, arba pamatys 
triumfų kų jis vadina “bolševiz 
mu” Amerikos darbininkų ju
dėjime.

Gomperso kalboje “bolševi
ku” yra kiekvienas, kurio reika
lavimai linksta prie nacionaliza
cijos pamatinių industrijų ir jų 
demokratinės kontrolės. Kad 
užbėgus už akių tai tendencijai 
Gompersas maldavo samdytojų 
mokėti “teisingą dienos algą” 
ir priimti kolektyvį tarimąsi su 
darbininkų išrinktais atsto
vais.

Pienas tapo, atmestas samdy
tojų, kuriais vadovavo plieno 
trusto galva teisėjas Gary. Ir 
Gary principas taip vadinamos 
“open shop” ir žemų algų dabar 
yra vykdomas Jungt. Valst. pir- 
klybos kameros ir didžiuųjų sa
vininkų visoje šalyje, kad at- 
steigus “normalumą” ir duonos 
linijas.

Prezidentas Gompersas vei
kiausia tikėjo, kad tas jo atsi
šaukimas bus išklausytas. Yra 
tikru, kad dabartiniai nuotikiai 
užtiko jį ir jo kabinetų be jo
kių pienų atremt tas dideles 

kurios gula ant jo.
vadovavimas 
reikalauja 
didžiųjų

Tie samdytojai 
kooperuoti. To

dėl darbninkai instinktyviai 
linksta prie tų, kurių programas 
nereikalauja kooperavimo sam
dytojų — kas yra atsitolinimu 
nuo Gomperso.

Kaip juokingais išrodo didieji 
laikraščiai Washingtone ir visur 
kitur, kurie dabar kelia triukš
mą, kad “raudonieji” pradeda 
įsiviešpatauti Amerikos Darbo 
Federacijoje. Tie laikraščiai 
yra kaip tik tais, kurie kovojo 
su Gompersu industrinėj konfe
rencijoj ir gyrč teisėjo Gary nu 
sistatymą. Tai yra, jie priren
gė kelią reorganizovimui darbi- 
kų judėjimo ant klesinio susi
pratimo pamatų. Bet savo dar
bo vaisius jie primeta Maskvos 
Internacionalui! i

Kada korporacija suardo ama- 
tinę uniją ir išmeta pusę jos na
rių į gatvę, tai laikraščiai sako, 
kad ji tik parodo savo ameriko- 
nizmą. Kada pašalintieji dar
bininkai j ieško pagelbos solida
rumo industrinio unionizmo, lai
kraščiai prirodinėja, kad jie yra 
apmokami ar klaidinami Rusijos 
konspiratorių.

Besitęsiant tam farsui-trage- 
dijai, prezidentas Gompersas ir 
jo sėbrai tyli ir nieko neveikia, 
bandydami išrišti kaip pasitikti 
padėtį, kuri pamaži artinosi per 
kelis metus.

Bedarbė užkariauja kasdie 
naujus miestus. Teisėjas Gary 
sutvirtino savo pasigriebimą 
valdžios. Tarp skurdo ilčių ir 
vargo durtuvų darbininkai sto
vi ir laukia.

mi. o Jei aukojami pinigai ne
nueina ten, kur jde skiriami, 
tai ir didumas aukos čia nėra 
nuopelnas rikejain, nes jie tik 
nuskriaudė aukotojus, suvylė 
juos, ir gautus pinigus sunau
dojo savo tikslams. Ir kuo 
didesnę yra ta auka, tu6 di
desnė yra skriauda aukotojams.

Patys klerikalai prisipažysta, 
kad ne visi pinigaii, kuriuos 
surinko jie šelpimui nukentėju
sių nuo karo lietuvių, buvo su
naudoti tam tikslui. Pklelė 
dalis tų pinigų tapo sunaudota 
klerikalų politikai varyti. Kiti 
gi tiesiai pasiiliko klerikalų 
fonde, ir kam jie juos sunau
dos, tai tik vieni jie težino.

Sulig klerikalų Tautos fon
do įstatais, 10 nuoš. visų aukų 
eina geležiniu fondian, kuris 
nežinia kam bus sunaudotas. 
Iš likusių pinigų 30 nuoš. eina 
klerikaliŠkai politikai varyti. 
Taigi, jeigu klerikalai ir tei
singai butų išdalinę surinktas 
aukas nukentėjusioms nuo ka
po šelpti, tai ir tada jie butų 
oasilikę 40 nuoš., artba netoli 
)usę visų aukų. Badaujantys 

Lietuvos žmones galėjo iš kle
rikalų surinktų aukų gauti tik 
)0 nuoš. Bet ir ar tiek gavo, 
ai yra didelis klausimas, nes 
derikalai dar neišdavė savo at
skaitos ir neparodė, kur "ir 
cam sunaudojo pinigus, nors 
;<> daugelį kartų buvo reika- 
aujama. l’urbut klerikalai ir 
tuos pinigus sunaudojo vilsai ki 
tam dalykui, jei jie bijosi iš
duoti atskaitą.

Dabar apie renkamas Lietu
vos gynimui aukas. Klerika- 
ai jau skelbia, kad jie iš lų 

aukų nieko neimsiu geležiniu 
capitalan; reiškia, visos aukos 
eisią neva ten, kam jos skiria
mos. Bet klerikalai tai tikrin
dami neduoda jokios garanti-

atviros ir vis! kas tik nori, 
gali patikrinti atskaitas. Jei 
klerikalai slepia savo knygas 
ir atsisako jas rodyti, tai reiš
kia, kad kas nors yra negera.

Be to, klerikalai tvirtindami 
kad jie visus pinigus siusią 
Lietuvos gynimui, jie kartu sa
ko, kad jie elgsis ir sulig savo 
fondo įstatais. O tai reiškia, 
kad jie elgsis ir sulig savo fon
do įstatais. O tai reiškia, kad 
jie ir čia atsiskaitys ir pasi
liks sau 40 nuoš., o tik liku
sius pasiųs kam-nors (jei jie 
tai kada-nors padarys). Juk tat 
jų tokie įstatai, o jie pat^s sa
kos, kad jie elgsis sulig savo 
Įstatais.

Taigi kaip matyt, tos kleri
kalų renkamos aukos, nors jie 
ir daugiau už kitus surenka, 
nedaug, ar visai nepadarys Lie
tuvai naudos. Jos nueis ten, 
kur nuėjo ir pirmiau jų ren
kamos aukos —klerikalų po
litikai tvirtinti, o ne Lietuvą 
gelbėti. * Ne$ jei klerikalams 
rūpėtų Lietuva ir jos gynimas, 
tai nesifkrautų aukas į savo 
fondą, bet jas tuoj siųstų Lie
tuvos valdžiai per Lietuvos Mi
sija ar atstovybę, ar tai dabar, 
kada 'tos aukos yra reikalin
giausios.

Kaip dabar dalykai stovi, 
rinkimas aukų klerikalų fon- 
dan yra tik skriaudimas Lietu
vos ir pačių aukotojų, nes Lie
tuva jų aukas vargiai gaus, o 
aukotojai sykį aukoję, daugiau 
jau nebeaukos.— Plunksna.

TURfiTŲ APSIžIURfiTI.

Lietuvos valdžia tupėtų apsi
žiūrėti, kad , Lietuvos nepri
klausomybe neatsidurtų pavo
juje iš talkininkų puses. Ant
ra, kad talkininkai neįgabentų 
didelės kariuomenės į Lietu

os. Antra, jie nesako, 
jus atiduoti tie pinigai, 
uvos valdžiai atsisako

kam
Lie
tuos

vą ir nepavartotų Lietuvos že
mės kaipo bazės veikimui prieš 
tarybų Rusiją.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyrių f 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kur eina klerikalu ren
kamos aukos?

Klerikalų “Darbininkas” vie
name savo numeryje giriasi, 
kad klerikalai surenka daugiau 
aukų, negu kitos sriovčs. Taip 
buvę, kai buvę renkama au
kos nukentėjusioms dėl karo 
šelpti, taip esą dabar, kada ren 
karna aukos Lietuvos gyni
mui.

Tiesa, kad klerikalai įstengė 
surinkti daugiau aukų, negu 
kiti, ir tai niekas jiems už blo
gų nelaikytų, jei v/si tie su
rinktieji pinigai butų nuėję 
ten, kam buvo skiriami. Bet 
to, deja, pas klerikalui nebu
vo. Didelė dalis pinigų nuėjo 
ne ten, kam jie buvo skiria-

jinigus duoti. Girdi, jie patys 
nuspręsiu kailp išdalinti pini
gus. O tai reiškia, kad tie 
pinigai bus išdalinti kokioms 
nors privatinėms įstaigoms, 
tųrios neva gina Lietuvą. Tie 
jiniga.i gali būti atiduoti kad1 
ir šv. Kazimiero ar šv. Zitos 
draugijoms, nes jos gali išleis- 

i kokį lapelį prieš lenkus, ir 
skaitytis irgi kovojančiomis or
ganizacijomis. Bet tų pinigų 
negaus Lietuvos valdžia ar jos 
s taigos, nes jeigu klerikalai 

duotų valdžiai! pinigus, tai jie 
siųstų juos per Lietuvos val
džios atstovus Čia pat; bet jie 
tą padaryti griežtai atsisako, 
ir Lietuvos gynimui suakotų 
pinigų valdžia)!, kuri tuo gyni
mu rūpinasi ir veda, neduos.

Bet kokį užtikrinimą duoda 
klerikalai, kad tie žmonių su
aukoti Lietuvos gynimui pini
gai bus net pasiųsti Lietuvon? 
Jokio. Jie vien tik prižada tai 
padaryti, bet klerikalai priža
dais visai negalima pasitikėti, 
ką jau tuksiančius sykių paro
de visai netolima praeiti#. Ka
da L’etuvos Atstovybė parei
kalavo, kad po surinkimui au- 
kii butų leista ta į Atstovybei 
peržiūrėti klerilkalų Taurtos 
fondo knygas ir paliudyti, kad 
pinigai tikrai .išsiųsti Lietuvon 
tam, kam jie skirti buvo, tai’ 
klerikalai maždaug šitaip at
sake Atstovybei: “Tai ne jūsų 
biznis, nes mes turime čarterį, 
turime savo įstatus ir sulig 
jais, ar kaip norėsime, taip pa
darysime, o jus — nekiškit no
sies į musų reikalus”.

Jei jie mano pasiųsti aukas 
kam jos skiriamos, tai kodėl 
jie bijosi išduoti atskaitą ir 
parodyti knygas? Kiekvieno 
viešo fondo, jei tyk viską veda 
teisingai, knygos yra visiems

—. F. B. Lietuvis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAL

Petras Rautis, Springficld.— 
Senosios Rusijos konsulato ad
resas Chicagoje toks: Russian 
Consulate, 10 So. I-a Šalie St.

P. Jankauckui, Clev.—Rank
raštį gavome. Peržiūrėsime.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

VMa rtikahu, ktip krlmtnaUikuot* 
ir cMUfkuost itismuost. Daro 

vUokitu aokumtnftu U popitrast
Ofiaut

1128 S. Ralttad St
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 1310

Mieetd OfUail
117 R. Bearbom Si 

1111-13 Onlty BIH.
TeL Central 4411

Į DR A MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir CMnrtaa 
25 East WaehingtoM St. 
Marahall Field Annez 
18th fl. Reimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

2121 Norih Weetern Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Haisted ŠL, Cbicago, I1L



PėtnyČia, Lapkr. 26 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, 111
— ■■.............. II. * _ I II "■——MMMmmmmmmhmm■KMMMMMMMnmMMMM

| KORESPONDENCI JOSI
■ ■ 

San Francisco, Cal.

Vos keletas dienų praslinko 
kaip palikau Los Angeles mies
tą, ir jo gražiąją apylinkę. Esu 
vėl San Frnnciącoje, kur ma
nau praleisti visą žiemą.

Kelione iš Los Angeles į San 
Francisco buvo labai įdomi, 
bet kadangi jau esu rašęs Nau- 
jenose apie tokią pat kelionę, 
tat šį kartą tik turiu pasakytie, 
jogei ši šalis dabar atrodo la
bai puikini ir turtingai. Dau
gybė Vaisių^ matyti laukuose. 
Ir kadangi čia ką-tik praside
da Petingas sezonas, tai laukai 
ir kalnai klojasi žaliaja žole, 
medžiai mota savo geltonus la-
ivaaanmniaa ■■■■■■■■«*

- T. Pullman 5482

AKUSERK* 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligone; rū
pestingai p rl Hu
du ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. SUte Str. 

Chicago, III.
*4 U«avr: .1) *■■!■■«■■■« aai

pus ir pradeda leisti naujus, 
žalius. Atrodo kaip Lietuvoje 
pavasario metu. Kalifornijos 
ūkininkaitis tai reiškia tūkstan
čius, o gal ir milijonus dole
rių, nes čia taip žalia ir gražu 
pasiliks per kokius šešis ar sep 
tynis mėnesius, kol vėl vasa
ros karščiai ateis ir visa gam
ta paruduos. Tada ūkininkai 
vėl turės rupinties kaip išmai
tinus savo galvijų ir aįklių 
bandas.

Kadangi rytinėse valstijose 
darosi šalta, o žiemiuose jau 
tikra žiema, tai žmonės—žino
ma, daugiausiai turtingųjų 
klesų traukia į čia būriais. 
Daugiausiai jie važiuoja į Los 
Angeles, dėlto šiomis dienomis 
tas miestas darosi kaip silkių 
bačka. Labai sunku susirasti 
kambarys gyvenimui, o suba- 
tos ir nedėlios dienomis kam
bario visai gauti negalima. Ne
nuostabu, kad kai kurie žmo
nės dabar sumanė ton stalyti 
tokių namų keleiviams, kaip 
karo metu valdžia kad statė 
kareiviams.

San Franciscoje tuo žvilgs
niu geriau. Čia visados gali
ma gyventi žmoniškai. Dagi 
neblogame viešbutyje darbįnin- 
kas gali gauti kambarį už kc- 
turis-penkius dolerius savaitei.

Valgis nėra toks pigtis. Kaip 
esu patyręs, kic4< švaresnėj res- 
tonacijoj valgant atsieina nuo 
$1.50 iki $2.50 per dieną.

Darbo nėra perdaug, bet 
kaip iš laikraščių matyt, tai 
nėra taip bloga, kaip kad ry- 
t:nėsc valstijose. Žmogus jei 
ne tinginys ir nori dirbti, čia 
darbo V’s gali gauti, čiu nieks 
nedirba daugiau® kaip S- 9 
vai. dienoj ir 6 dienas savai
tėj. Merginos ir moterys dir
ba 8 vai. visur.

AUTOMOBILIAI AMERICAN
GYNIMAS

VIOURMIESCIO DRABUŽIAI

WEST SIDES KAINAS
Stratford drapanos, sutaupius 40%

Ypatingai per šią savaitę

SIUTAI
Buvo $65.00 dabar $38.50 .
Buvo $85.00 dabar $58.50
Buvo $90.00 dabar $62.50

Specialiai overkotai
Ulsterette mados su diržu užpakalyj — 

vėliausios mados audimas ir spalva
Buvo $40.00 iki $45.00 numažinta iki $33.40
Buvo $60.00 iki $65.00 numažinta iki $47.50

Didelis numažinimas vaikams siutų, overkotų 
nuo $9.50 ir augščiaus

HART SCHAFFNER & MARX 
AND 

KUPPENHEIMER CLOTHING

CCCAOMY

PIET-VAKARINIS KAMPAS, 
Roosevelt Road ir Halsted St. 

Atdara Subatoj iki 10 vai. vak.
Nedėlioj iki 1 vai. po pietų.

Avieną ir pajieg< suvedame | .senus Ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves, (’asn arba ant ižmokšjimo.

Pirmutini Lietavįir Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDO EPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pree.

im W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicagn. IU*

Tel. Menroe 2804
DR. W. F. KALISZ '

Specialomas: Moterų ligos ir Chirurgija 
1145 M1LWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

~~—r-

Lietuviai čia tartum butų 
išmirę. Nors jau daug rūpi
naus čia juos surasti, bet dar 
nepafseke. Kaip tik atvykau 
j San Francisco, tuojau nuėjau 
į viešąjį knygyną, žvalgiaus vi
suose pakampiuose susirasti 
pasiskaitymui knygų. Ir kaip 
netyčia išvydau kai ką lietu
viška. Tai buvo A. Labo žo
dynas. Tikrai nudliugau to
kioje vietoje, tokioje tolimoje 
padangėje radęs lietuviSką 
žodį. Toje knyga, žinoma, 
man nesuteikė pasiskaitymo, 
nes tai buvo t’k Lietuviškai 
Angliškai ir Angliškai* Lietuviš
kas žodynas.

Jeigu ilgiau čia pagyvensiu, 
pasistengsiu, kad ir daugiau 
atsirastų Čia lietuviškų knygų 
ir nors vienas geras perijodiit's 
lietuvių laikraštis, kaip tai Nau 
j ienos.

Paskiaus susiradęs miesto 
adresų knygą (City Dircctory) 
bandžiau surasti lietuviškų var 
dų 'r jųjų adresus, gal dagi jų 
draugijų vardus ir vietas. Bet 
veltui. Pamąsčiau, kad gal 
vietos lietuviai suamerikoneję, 
ir amerikonizuotoms pavar- 
dėms užsirašo. Kur lenkai, 
rusai, italai ir kitų tautų žmo
nės gyvena, labai lengva suras
ti, bet lietuvių negalima.

Paskiau nuėjau miesto ro- 
tužėn (City Hali) pasiteirauti 
apie lietuvius. Išvaikščiojau 
po daugelį kambarių ir rašti
nių pradedant nuo pirmųjų iki 
viršutinių lubų namo, bet nie
ko negalėjau sužinoti. Į klau
simus beveik visur atsakė: “No, 
sir, I don’t know anything 
about“. Kiti jų, matyt, visai 
nežino, kas yra lietuviai, ir 
klausė: “Who are Lilhuanians, 
\vhere do they come froni?”

Jeigu aš bučiau klausęs ką 
nors apie “beis molę”, tai tik- 
nors apie “beis bolę,” ta'i tik
rai jie butų papasakoję, su

Taigi Fetuvių nesuradau, bet 
esu tikras, kad dar pavyks su
rasti. Esu girdėjas, kad čia 
esanti L. S. S. kuopa. Norėčiau 
ją surasti, kad padėjus darbuo 
ties bent surengimui kokių 
nors pramogėlių žiemos metu.

Nors'" angliška i kalbu, ame
rikiečių draugijoje dalyvauju, 
angliškai skaitau ir angliškai 
linksminuos, bet lietuviškai 
mąstau, ir lietiLvių dvasią, tu
riu. Lietuvos g^ghs^Jietuvis 
ir mirsiu, ir kas lietuviška/ 
niekad nepamiršiu.

Daug lietuvių yra visose 
Jungtinėse Valstijose, kurie 
mano, kad jie yra jau tikri 
amerikonai, bet jeigu imtum 
juos tirineti, tai 'pasirodytų 
kad jie amerikoniškai neišmo
ko, lietuviškai gerai nemokė
jo, bet ir nepamiršo, taip kad 
jie nei vienos no’ kitos įkalbos 
gerai nemoka, rr įiebesižhio, 
kas jie esą.

Man bekeliaujant po Jn-gti- 
nes Valstijas teko susitikti įvai 
rių klesų žmonių ir įvairų tau
tų. Jiems klausiant, iš kur aš 
jaeinąs, kas esąs, visuomet pa

sisakau, kad esu lietuvis. Teko 
susitikti, su vienu lenku, kurs 
buvo gerokai važinėjęs po Ame 
piką. 'Pas žmogcj’s nežinojo, 
kas jis beesąs. Vienam paklau
sus kokios jis tautos, jis atsa
kydavo, kad vokietis, kitam, 
kad rusas, trečiam, kad austri- 
jokas, ir taip toliau. O man 
atrodė, kad jis kvailas.

Lietuviams visur paderėtų 
sakytis, kas jie tikrai yrtr,— 
tai daug protingiaus. Visi tik
ri amerikonai, kurie žino lie
tuvius, jie juos myli kaipo 
rimtus žmones ir gerus darbi
ni inkus.—W. Romanf

LIETUVOS
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą, 

žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvai
riais centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam 
Vilkui”. Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia 
automobilių. ' z

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 pendrovę Kaunė 
ir tą pat dieną automobilius bus inteiktas jiurodytai 
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. Broadvmy, So. Boston, Mass

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

Severo . Gyduole:
,• «eimyno< 5V<*,k4»‘ą. V

Užlaikyk tą Linimentą | 
Parunkui.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”♦

K X ' '

■■fe Rellable

UENTIST
Geriausias Darbas

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

Yards 344

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

JOHN KUCHINSKA9 
L<wyer 

fc.mrwvi» ADVOKATAI 
M AO. LA SALLB STB®BĮ 

CHICAGO, tIJL
x Telephone Central 3684
Vakaduai 9 ryto Iki S vakaro, 

ftabatomii: 9 iki.1 po pintą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE, 
Eąaaeilneoje A be t rakta* 

perkąst
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visoklue Logalli- 
kus Dokumontua. Suteikia pata
rimui Ir akolinn pinigui ant Pir
mų Mortgočių ant lengvą sąlygą-

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

Vilium Metropolitan State Ban* 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Carai 2S6S.
b —. ............  ■■ U nu ...........

Kaziunė Zaugra
Mirė panedėlyj, lapkričio 22, 

24 metų amžiaus, 
sūnų 4 metų, dukterį 

brolį, 
Paėjo,

Sergant nuo reumatizmo, etrenu diegimo, 
Btrendleglį. neuralgijos, ekaudejimo rau* 
menų, sustingeju sąnariu, mėšlungio ir 
kitu išlaukinių skaudčjlmu ir gėlimu, 
variuok

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.

Paliko 
me- 

didelia- 
Kauno 
Vabal-

tų, vyrų ir 
me nubudime, 
r&d, Panevėžio apskr.
ninku parapijos, Šllių kaimo; iš
gyveno 7 metus Suvienytose 
Valstijose. Laidotuvės bus iš 
namų 1416 Victory St., Wauke- 
gan, III., 9 vai iš ryto, lapkričio 
26 d., į Šv. Baltramiejaus baž- 
nyčų. Kviečiamo dalyvauti lai
dotuvėse gimines ir pažįstamus.

Franciškus Zaugra.

Severa’s I
Gothardol I

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Gothardil- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
aplaikysl greita paselp^. Tas pasekmių* 
gas naminis liniinentas yra vartotas per 
na mažiaus kaip keturios deSimtys motu j 
tu užgauedlntu pasekmių dėl apgalėjimo i 
vietinio skausmo Ir parnažlnimo suputl- ' 
tno, Pardavinėtus kožnol apteko!. Dvi i 
mietas, 30 ir 60 centai. j

BRIDGEPORT GARAGE
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Kodai Tūkstančiai žmonių k
Vaiky Miršta, kas meta nuo

Plaučly Uždigimo.
ligas

ANTANAS GRIBAUSKIS
Mirė seredoje, Lapkrišio (Nov.) 
24 d., 1920, 9:10 P. M. Cook 
County ligonbutyj. Buvo neve- 

;turėjo 55 m. amžiaus, Kau
no rėd., Panevėžio apskr. kaimo 
Vesčiunų. Paliko Amerikoje 
brolį Petrų ir Brolienę Veroni
kų Radaičaitę. Laidotuvės bus 
panedėlyj Lapkričio 29 d., 8:30 
vai ryto iš namų 1801 So Pcoria 
St. į Apveizdos Dievo Bažnyčia, 
o iš ten į šv. 'Kazimiero kapi-

tami malonėkite dalyvauti lai
dotuvėse. Lieka nuliūdę:

Brolis Petras Gribauskis ir jo 
žmona Veronika Radaičaitė.

Dibžiausis Knygynas
TIK —

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei

kalaukite musų Knygų Kataliogų. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirksite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisiine piginus 
duosime patarimų kaip siųšti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratų”, “Lietuvos Ūkininkų”, “Sie
tynų”, “Aušrinę”, “Mokykla ir 
venimas”; taipgi Knygų Kelias į 
cializmų, kaina 50c. Kreipkitės 
resu:

AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ IR 
. TONSILIO EXPERTAS

Aklumas ir kurtu- 
"X mas pasidaro delei ap- 

1 sileidimo. Neapleiski- 
te savo akių, tuoj eiki- 
te prie gydytojaus, kac 
priskirtų jums akinius. 

R /- < Nepatikėkite savo ak ii į
pardavikais akinių ar- 

Į&fe ba optikams. Duokite
gerai ištirti savo akis. Aš per 21 
metus gydau akis ir visokias ligas 
akių, ausų, nosies ir gerklės. Praša
linu gerkles gileles, ištaisau krei- 

: vas nosis ir gydau krutinės ir gerk
lės ligas. Atveskite savo kūdikius iš- 
egzaminavimui. Pasakysiu jums tei
singai, kas jiems kenkia ar jie turi 
adenoidus arba turėjo gerklės giles.

Ištaisymas žvairų akių tai mano 
speciališkumas.

Taipogi išėmimais gilelių iš gerklės 
be užmigdymo. Ligonis už 15 minučių 
po išėmimui gali keliauti namon.

Be riziko.' Be skausmo.
FRANKL1N O. CARTER, M.

120 So. State St.
29 metai prie State gatves 

Valandos: Nuo 9 iki 6 kasdieną,
deliomis nuo 10 iki 12 dienos.

l’odel kad jie sutinka šias 
kaip: šaltį, influenzų, kosulius, kata
rų, Bronchites, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tuojaus eikite į vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrų, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas 'Vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis* iš bal- 
samiškų aliejų, Šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimų, nugaros, nariuose ir reu- 
matiškus skausmus.

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KA’MPHROL CO.,
2633 West 47th St., Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

D.

Ne-

Skausmus ir gčlimus nutildo

So- 
ad-

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. 8. V. Pat. Oll«e.

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

Chicago, III. DRAUGAS REIKALE
i

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

ženklintų kazyrų, kaulukų ir tt., dėl 
vairių Štukorių. Su pagelba mup ka

zyrų, galima padaryti stėbėtinų špo
sų. Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: ,

P. SENKUS,
Herrin, III.Box 2

^muRiNEį^įS^ AKIŲ
# Šlakstymui \

nuo Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų 
Rekomenduota ii’ pardavojama viso

se vaistinėse ir pas Optikas.
Reikalauk veltui knygelės apie akis.

MURINĘ CO., Chicago,

4 -

j— 1 —- 
Tel. Yards 8614

Mrs. A. Michniewicz 
AKIMERKA 
Baigusi Aku- i 
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

SUS S. Halsted St., Chicsfo, III 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. 
V™ i ■*

K. S. SASS
1728 West 18th St

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vąrtok

A N O L A
’ Visose vaistinėse 78c.

NEGAUSI PIRKTI 
NAUJŲ AKIŲ

Į į r Bet gali pagerint ty-
fO’L r9 Hve’ką stovi.
\Z^tl2r"%/rC Vartok Murinę Akių TUUR Litu Gyduolę “ryte ir va
kare”. Užlaikyk akis čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygeles 
Akių Užlaikymo.

MURINĘ EYE REMEDY CO., 
9 East Ohio St., Chicago, III.

i-11" .. ....... ‘ ....

f Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St k----  - . .. .... ,

Dr.C.Z. Veželis
Lietevia Dentietaa

<712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvla

Telefonas: Drover 7042

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOW1ATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakąre išskiriant nedėldienius.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 !^o. Halsted St. Chicago
Telephone Pi ver 9693

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

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. 
Phonet Boulevard 4121.

---------- -4-------- --- -----------------------

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentlstas—
3381 S. Halsted S t., Chicago, III.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON, ' 
1415 S. Halsted St.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistaa

10801 S. Michigan A v. Košei and 
Valandos] 9 iki 9 vakare

................. .......................... 1.^

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos] 9:80 lyto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
L—--------------------------------

Tek: Yards 6666
Drover 8448

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

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

Kalbama visas Europiškaa kalbas. 
3804 So. Kedzie Ave^ Chicago, III.

Arti 88-th Street

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

Kampas Adams St./ 
Telepbone: Harrison 6688. 

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

Lietuvis pcrkalbėtojas seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 pų 

pietų Nedaliomis,



NAUJIENOS, Chicago, III
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Pėtnyčia, Lapkr. 26 d., 1920

Lietuviu Rateliuose
ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIO 

SUSIRINKIMAS.

Subatoj, lapkr. 27, kaip 10 
vai. vakare, įvyks šerno Drau
gų Būrelio sus rinkimas Just. 
Kulio Aptiekoj, Halsted, prie 
33-čios gatvės. Malonėkite visi 
Draugai ir Draugės atvykti.

—Valdyba.

JUBILEJINIS ŠERNO 
BANKETAS.

Rašytojui Juozui Adomai* 
Čiu.:-šernui pagerbti jo 25-me- 
tinės Ii ta ratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse. Šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietą. 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrrson Hotolyj, 
Clark ir Madison gv.

Bilietai galima iš anksto gau-

ANTRA RUBSIUVIŲ 
PASKAITA.

Bubsiuvių Unija suskato va
ryti' švietimo darbą tarp savo 
narų. Tuo tikslu ji kuria 
mokyklas ir rengia dešimtį 
paskaitų, kuriose kalbės žy
miausi darbininką kalbėtojai 
svarbiausiais darbininkų klau
simais.

Viena tokių paskaitų jau 
buvo savaitė atgal, šiandie gi 
lapkr. 26 d. bus antra tokia 
paskaita, šį sykį kalbės Illi
nois Darbo Federacijos prezi
dentas Duncan McDonald, te
moj “Degantysis klausimas: 
Anglįs”. Paskaita bus Ashland 
Auditorium, kertė Vau Buren 
ir Ashland bulvaro, 8 vai. va
kare.

Kartu bus ir gražus nuizin 
kalis programas, kurį išpildys 
25 nariai Chicagos Simfonijos 
Orkestrus, vadovaujami A. ŽU-

gabentas Alextan Brothers li
goninėn ir sako, 
vastis yra kritiškam 
mc. 
k ui 
kas,

kad jo gy- 
padėji- 

pas- 
len-

Vienas pol cistą, kuris 
jį šaudė, taipgi buvo 

VViliiam Koslrowski. 
kad Cuchulkowski's

yra apgavęs daugelį lenkų, 
pardavinėdamas jiems 
šainą.

jau
be-

iivimi-

studenty sustreikavo.
šimtai l)ecrfiekkSh!eI<ls

200
Du

High School studentų sustrei
kavo Highland Parke, kad mo
kyklos d i rok to r taus paliepimu, 
jų drabužiai buvo perkelti iš 
vienos šėpos į kitą 
uos. Jie išėję iš 
maršavo aplink ją

be jų ži- 
mokyklos 
rėkdami, 
darkyda

lu X's bandė atkreipti į save

Bubsi aviai šias paskaitas
ti Naujienų ofise, p. J. Kulio lanko labai skaitlingai. Į pirmą 
Aptiekoj, Vniversal State Bau- paskaitą buvo prisirinkusi pil
ko ir pas Šerno Draugų Bure- na didžiulė svetainė klausytojų 

ir. beabejonės, jie iš tų pa-lio narius.

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS

Po’.icistas peršovė munšaino 
agentą.

Walter Cucholkowski, 344 
Alton Avė., liko mirtinai l>oh- 
cisto peršautas prie aptieko- 

I r aus J. S. Bartko\vskio durų, 
’ 2923 Mihvaukee Avė. Sakoma, 
kad Cucholkowskis atėjęs pas 
Bartkowskį ir bandęs parduo- 
t‘ jam degtinės. Bartkowskis 
gi jau žinojęs, kad Cucbolkow- 
skis esąs žulikas ir norįs jį ap
gauti. paliepė savo pagelbi- 
ninkui pašaukt.’ policiją, o pats 
i'ere josi su juo, kad užtruk- 
(’žius jį kol policija ateis. Ka
da Cucholkowskis pamatęs 
įėju: ius aptiekoj du policistus, 
tada jis pasileidęs bėgti; polf- 
cistai gi pradėję ant jo rėkti, 
kad jis sustotų, bet jam jų

jo į ITighland Park Press re
dakciją ir ten prisispyrę reika
lavo redaktoriaus Paul Udell, 
kad extra la’da butų išleista, 
išgarsinimui jų streiko. Bet ka
dangi redaktorius iš jų lik pa
sijuokė, duodamas jiems sup
rasti, kad jų streikas neturi 
jokios reikšmės, yra tuščias 
muilo burbulas, ir kad daug 
geriau jie padarysią, jeigu jie 
nedarę daugiau triukšmo, 
sugrįšiu atgal į mokyklą. To 
jiems ir užteko. Išėję dar tru
putį pašturmavo, sugrįžo atgal 
mokyklon.

Janitoriai grąsina streiku.
Saus o 15-tą sako sustreikuo

sią visi Chicagos janitoriai, jei
gu namų savininkai nepakels 
jiems algas 50% nuo sausio 1 
dienos 1921 m. Janitorių uni
jos įprez’dentas 
Ouesse sako, kad 
mas nei kiek nėra 
kad kapitalistinių
pasakos apie atpigimą pragy
venimo, yra šlykšti veidmai
nystė. Quesse taipjau tvirtina, 
kad dabartiniais laikais namų 
savininkai padarą nuo 75% iki 
300% pelno ir todėl janitorių 
reikalavimas pakėlimo algų 
esąs visiškai! teisingas.

WiUiain 
pragyveni- 
atpigęs ir 
laikraščių

Pėtnyčioj, Lapkr. 26,1920, Stan
čiko svet., 205 E. 115 St.,

Kensington, III. Pradžia 7:30.
Labai svarbios prakalbos bū

tinai pribukit visi. Kviečia

paskui jį šaudyti — ir peršovė. 
Jį peršovė ta.p, kad jis bebėg
damas net keturis kartus sug-

■ rilivo, bet vis dar kėlėsi ir
1 Kp. L. L. F, Komitetas. bandė bėgti. Vėliaus tapo mi

visų sieną ir N. L. Brenn na
mą dikčiai sukrėtė, taip kad 
jo veik visi langai išbyrėjo ir 
uekuric rakandai viduje sukri
to. Policija mano, kad buvo 
padėtas didelis gabalas’ dinami
to. Gyvasčių nei vieno nežuvo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antosės Kalažinskie- 

nės, 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.

MR. A. ŠLEUTERIS, 
1436 So. 49 Ct. Cicero, III.

____ PARDAVIMUI
PARSIDUODA galiūnas, lie

tuvių apgyventoj vietoj.
Atsišaukite:

645 W. 18th St.

NAMAI-ŽEMĖ

RENGKIS PAVASARIUI

Sustreikavo 15 skalbyklų
inžinierių.

Pcmkiolikos didžiausių Chi
cagos skalbyklų inžinierių sus
treikavo, kada jiems buvo pra
nešta, kad jų reikalavimą $1.00 
į valandą Laundrymeids aso
ciacija atmetė. Jie sustreikavo 
be oficialio International 
Steam and Operating Engi- 
neers* unijos viršininkų leidi
mo. Sako, kad šis streikas 
sutrukdysiąs visų Chicagos

Areštavo turčiaus sūnų už 
vagystes.

Roberl Vipond ,iš Lake Fo- 
ręst, tapo čia areštuotas už 
vogimus automobilių ir paso
dintas ten, kur jis negalės dau
giau vogti. Sako, kad 
yra labai turtingas 
Lake Foreste,

jo tėvas 
žmogus

unijai.
of Ele-

Pardavė bažnyčią
International Union 

vator Constructors, Local No. 
2, nupirko bažnyčią “Church 
of Christ” ant kampo Monroe 
st. ir Francisco avė. už 19,200 
dolerių, su jos dideliais var
gonais, biliardų stalais ir vi
sais kitais įtaisais. Toj įstai
goj kur pirmiaus darbininkai 
buvo ‘šnaudojami, dabar galės 
šviestis ir svarstyti savo reika
lus.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turim*’ 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago. TU.

Pranešimai

PAJIEŠKOM mes broliai Antano 
Šimanskio, jis pirm karo gyveno De
troit, 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 Kąz. Šimanskis, 
504 Ames Avė., Hammond, Ind.

PAJIEŠKAU s^avo moteries Onos 
Rykilienės, 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 
učių.

JUOZAS KYKILAS, 
1712 So. Newberry Avė.

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

Atsišaukite:
5158 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI saliunas pi
giai, visokių tautų apgyventoj 
vetoj. Pardavimo priežastį par 
tirsite ant vietos.

4757 So. Laflyn St.

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutes nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
!4 akro .................................... $275

akro .................................. $425
1 akras .................................... $550

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

2059 W. 22 PI.
PAJIEŠKAU apsivylimui našlės 

arba merginos ne senesnės 35 metų. 
Aš 37 metų. Mano moteris mirė; li
ko 3 nemaži kūdikiai, 7 m., 9 m., 11

Turiu gerą darbą ir galima ge- 
gyventi. Malonėkite atsišaukti 
šio adreso:

D. ZELVIS, 
Curtisville, Pa.

ir Hoyne Avė.

m.
rai 
ant

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

STANLEY SMEJKAL, 
982 W. 19th St.

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

Phonc Canal 6296

PAJIEŠKAU pusbrolio ir pažįsta
mo Franciškaus Gaidemavičiahs, 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 Ix>s 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 geroj vie
toj ir pigiai. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
558 West 37th St. 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Sebastijono 
Mieciaus, 7 metai Amerikoj, iš Lietu
vos, Groblių sodžiaus, Alsėdžių parap. 
Gavau nuo jo motinos laiškus, ji no
ri žinoti kur jis yra. Malonėkit atsi
šaukti jis pats, ar kas jį žinote pra
nešti.

DOMINIKAS ALMINAS, 
11525 So. Prarie Avė., Chicago, III.

PHONOGRAFAI
Geriausio išdirbimo mašinas susta- 

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

M. VEŽIS,
1503 N. Hoyne Avė., 

Chicago, III.
Tel. Armitage 2252

UKfi ČIA PAT MIESTE
Ant pardavimo ar ant rendos gra

žiausia plytų bungalow ir 5 lotai. 
$2,000 cash — likusius mėnesiniais 
išmokėjimais.

Atsišaukite:
CHAS. FRANK, 

1517 W. 113th PI.

gali-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 m. amžiaus, be skirtu
mo tikėjimo. Kuri interesuotųsi ap
sivylimu, malonėkit prisiųsti savo fo
tografiją, kurią aš ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu.

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

2-nd floor rear.

PARSIDUODA
Čeverykų biznis didelis bargenas. 

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

MR. BELCHIK, 
1825 Canalport Avė.

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

PARSIDUODA pusantro augšto 5 
kambarių medinis namas su 4 lotais. 
Elektros šviesa kiedmedžio baigimo— 
už $4,200.

N. SIMON,
5525 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

kukninis pečius 
vartotas tik 2.mė- 
labai pigiai už tei- 
Kam reikalingas,

PARSIDUODA 
pirktas už $98.00, 
nešiu. Parduosiu 
singą pasiūlymą, 
prašom atsišaukti.

MISS JENIE,
429 So. Halsted St., 2-ros lubos

Tel.: Haymarket 3380

-------------------------------------------------------------------------------- , .................................. ............................................

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
................................ . ■ !■■■. ■■■■III.

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

Biblijos studentas nubaustas 
už daugpatystę.

Walter G. Nelson, Chicagos 
biblijos tyr neloju draugijos 
narys ir pamokslininkas tapo 
nubanstasv penkiems metams 
kalėjimo už daugpatystę. Jis 
buvo teisiamas Dės Moines, 
To\va teisme. Po ilgų kamanti
nėjimų pagalinus pripažino, 

panelę Lucille 
iš Woodhvard,Phipps, 18 m., 

Iowa, jau tuo laiku, kada jis 
jau turėjo

Del Kalėdinės Dovanos Lietuvos 
Kareiviams, g

Visi lietuviai ex-Jfareiviai, kurie tu
rite paėmę iš Kareivių organizacijos 
knygutes arba check-book kolektavi- 
inui aukų Kalėdinei dovanai Lietuvos 
kareiviams, taipjau kiti Reri žmonės, 
kurie esate prisidėję prie šio 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 skyrusias 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 EI vikis.

3402 South Halsted St.

PAJIEŠKAU Sunaus Jono Urbučio, 
gyvenusio Oregono valstijoj. Dabar 
nežinau kur randasi. Malonėkite at
sišaukti arba žinanti pranešti.

ANTANAS URBUTIS, 
3428 Aubum Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jurgio Norko- 
vičio, paeina iš Kauno rėd. Pirma gy
veno Brooklyne, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Malonėkit atsišaukti 
pats, ar kas žino pranešti.

AMILIJA JANKELIUNIENfi, 
3406 So. Union Avė.,.......Chicago, III.

RASTA-PAMESTA

pačia su trimis

viliojo panele Phipps dalyvau
damas Christian Missionary 
Alliance konvencijoj, laikyto j 
Woo<l\vaixl, Iowa.

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

CUNARD LINE
KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS į

• Laivas SAXONIA 14,300 tonų, Gruodžio 9. į
‘ Kabinete kaina $180.00 pridedant $5 karės tak- *

sų. 3-ia klesa $125.00. , >
TIESIAI Į HAMBURGĄ

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

per Hamburgą $130.40

Yra agentas Jūsų mieste. Nueik pas jį.

Gaudys uždraustų vaistų 
agentus. '

Pulkininkas William Gray 
Beach, viršininkas narkotiškų 
federalės valdžios sipėkų pareiš
kė, kad nuo šiol federalės val
džios agentai veiks kartu su 
miesto policija bemedžiodain 
uždraustų vaistų agentais. Ša
to, kad opiumo šmugleriai ir 
atokių nuodingų vaistų agen
tai varą mieste platų biznį ir 
odei policijos viršininkas Fitz- 

morris susitaręs su pulkininku 
leach, instruktavo savo agen

tus, kad jie uoliaus veiktų 
gaudydami anti-nareotie įstatų

1 L. L. Paskolos Chicagos ir Apiel. 
Apskričio Stočių Valdybų doinei. — 
Apskričio raitininkas persikėle kiton 
vieton; adresas: J. A. MickeJiunas, 
c. o. Lithuanian Cooperative Trading 
Co., 9th & S. Lincoln St., Waukogan, 
III. Phone 479. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką adresu: V. M. 
Stulpinas, 3249 S. Halsted St. _(Liet. 
Prek. B-vės 
Yards 6062.

ofise), Chicago. Phonc, 
Dienomis Ir vakarais.

— Valdyba.

kp. mėnesinis susirinki-L. S’. S. 4
inas Įvyks nedėlioj, lapkr. 28 d., kaip 
2 vai. po pietų Fellowship House sa
lėj, 831 W. 33rd Place. Draugai ir 
drauges bukite laiku, nes yra daug 
reikalų: Centro viršininkų nominaci
ja, Sąjungos organo “Banga” reika
las, VIII Rajono referendumas, Socia
listų Partijos reikalai, 4to Wardo 
kandidtų į aldermanus skyrimas, Fe- 
deruotosios Presos reikalas (yra at
sišaukimas) ir kitokį dalykai. Kvie
čiame atvykti ir naujus, kurie sutin
ka su socialistų programų ir norėtų 
tapti kuopos nariais, kad bendrai vei
kus. . — A. F. Kazlauskas, Organ.

PARSIDUODA grosernė pilna viso
kių daiktų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Parduosiu visai pigiai. Priežas
tis pardavimo — savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą.

KLAUDA,
158 Kensington Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas 1919 m. ma

žai važinėtas, 5 pasažierių. Parduo
siu pigiai, išvažiuoju į Lietuvą, kam 
reikalingas atsišaukite.

J. P.,

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė. 

Chicago, III.
SMMmMKT.'1'.' "t" 'f ■' *?---
MOKYKIX)S

PAMEČIAU 7 d. lapkričio 1920 m. 
apie 2 valandą po pietų labai reika
lingus popierius: buvo nota 3 tūkstan
čių ir notą 2 tūkstančių; kartu advo
kato receipt ir daugę rakti). Ant 
raktų buvo vardas ir pavarde. Kas 
atrado, malonėkite sugrąžinti pažimė- 
tu antrašu, už ką suteiksiu gerą do
vaną. •

D. STANKUS,
829 W. 33rd St. ant antrų lubų.

830 W. 83 PI., Chicago, III.
2 augštas.

JIEŠKO KAMBARIŲ

NAUDOKIS ŠITA PROGA 
3 automobiliai ant greito pardavimo, 
arba išmainimo ant lotų arba kokio 
nors biznio galim pasiskirt katras pa
tiks 1916 Whites lemozinas 8 pasa
žierių, 1919 Paige 7 pas. 1920 Bris- 
coe 5 pas. Visi atrodo kaip nauji ir 
eina gerai. Atsišaukit greitai pas 
savininką

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicagd, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubu-

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
nitariška vieta; algos $14.00 Į savaitę.

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

REIKIA patyrusių operatorių

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Priversti parduoti trumpu laiku gra
žiausius rakandus už ąpskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava ąpring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, trirmininki.

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
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 bonų pardavimui, 
neškite j Naujienų ofisų, kur gausite už bo
nų gatavus pinigus.

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

Nušovė žmogų už $10.
Trys negrai nušovė John 

Campbell, 66 metų senumo, 
irgi negrą, žmogžudžiai pada
rė “holup” ant Henry Cohn ša
itano, 3546 S. State st., ku
riame Cainphell dirbo kaipo 
bantenderis. Nušovę jį regist
re rado tik $10.

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, lap
kričio 27, kaip 8 v. v. M. Meldažio 
svet. Visi nariai prašomi atvykt lai
ku. — Valdyba.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras 
rengia teatrą, koncertą ir balių nedė
lioję, 28 d. lapkr. Nov., 1920, Melda
žio svet., 2242 W. 23th Place. Sceno
je statoma Gyvi nabašninkai. Pra- 
dži 7 vai. vakare. Atsilankykit ant 
šio vakaro kas tik gyvas, nes vienas 
iš puikiausių vakarų bus.

Komitetas.

Bankieriui buvo padėję 
bombą.

Negro bankieriaus Jess Bin- 
ga name, 5922 South Park 
nve., ekspliodavo bomba ir iš
griovė visą namo priedurį. Bin- 
gos kaimynų gi namai! nuken
tėjo daug daugiau. C, A. Bull 
šalę stovinčio namo išgriovė *VJ

Kenoaha, Wia. Kun. X. Mockus 
kalbės subatoj, lapkr. 27 d. 7:80 v. v. 
ir nedėlioj 2:30 v. po pietų, Socialistų 
svetainėj, 321 Prairie Avė. Vietiniai 
ir apielinkės lietuviai visi ant šių 
Mockaus prakalbų atsilankykite.

— L. L. 25 kp.

West Sldės Lietuvių Valgomų 
Daiktų korporacijos susirinkimas bus 
subatoj, lapkr. 27, 8 vai. vak., P j Jauk- 
ščio svet., 2158 W. 23rd St. Visi na
riai malonėkit atvykti, taipjau nauji 
kviečiami prisidėti.

— W. Kiella, rašt.

ant storo ir plono audimo mai-

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.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

36 S. State St. Į
Tel.: Central 3028.

. i11 m 1 ir y

Atsišaukite:

1438 W. 37th St.
3-as flatas.

REIKALINGA teisinga mergina 
dirbti į krautuvę vakarais, patyrimas 
nereikalingas, turi mokėti šiek tiek 
skaityti lietuviškai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS, 
3288 So. Halsted St., 

Chocago, III.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pigiai drapanų ir 
vairių dalykų krautuvė. Biznis iš- 
lirbta per daugelį metų didžiausioj 
ietuvių kolonijoj ir neša gerą pelną. 

Priežastis pardavimo, apleidžiu Chi
cago. Kreipkitės šiuo antrašu: 

3218 So. HalstedISt., 
Chicago, IU.‘ 

Tarpa 32 ir 33 gatvių.

NAMAI-ŽEMĖ
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 arba 
viską. Pardavimo priežastį ir plates
nes žinos patirsite ant vietos. Atsi
šaukit ant “Naujienų” No. 176.

1739 So. Halsted St.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

PARSIDUODA trijų pagyvenimų 5 
kambarių plytų namas. Taipgi ply
tų namelis užpakalyj loto. Toiletai 
ir gasas; prie 3220 So. Canal St. Per
siduos už $6,500.

Atsišaukite:
FANK NORDMEYER, 

Savininkas 
3256 So. Canal St.

KAS PIRMAS TAS LAIMĖS ' 
Turi būt parduotas į 5 dienas 2 fla- 
tų mūrinis namas po 5 kambarius, 
augštų beismantu ir elektros šviesa, 
tiktai $4,500, geros išlygos, namas 
randasi ant Bridgeporto.

C. P. SUROMSKI CO., 
8846 So, Halsted St., Chicago, III,

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.

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