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

Lenkija delei Vilniaus per
trauke tarybas su Rusija

Narsieji Lietuvos kareiviai

Rusija pasirašė Anglijos sutarti
Rengiama naują puolimą ant 

Rusijos?

D’Annunzio skelbia karą Italijai

RusŲ-Lenky tarybos 
pertrauktos.

Rusai reikalauja lenkų išsik
raustymo iš Vilniaus. Dašinskis 
gal pataps Lenkijos delegatu.

ri pereis Galiciją, jei čcvho- 
Slovakija pi rieis ją, o jei no
tai ateis per Besarabiją.
Tiems manevrams enant, Ru

munijos divizija, sustiprinta 
Vrangelio avanturistų armijos, 
puls ant Maskvos per Ukra’ną.

Karenskio pienas paduoda ir 
dydi armijos, būtent iš 690,000 
kareivių, 200,000 kurių duoda 

į Lenkija. 150,000 Vengrija ir 
. 280,(MM) Rumunija ir Vrangelis- 
tai.

(Žinia yra atėjusi iš nelabai 
patikėtinų šaltinių - 
čių sensacijas
mus Hcarsto agentūros. Be to 
Kerenskis, bent iki šiol, nors 
ir nesutikdamas su bolševkų 
valdžia, buvo dideliu prieši
ninku svetimos šalies interven
cijos Rusijoje ir ne kartą griež
tai pasmerkė talkiu’nkns už jų 
puolimą ant Rusijos. Nejaugi 
jis dabar dėtųsi su renkcioniš- 
kia tįsiomis šalimis Europoje, 

’kad pulti ant Rusijos? Reikia 
dar palaukti šios žinios patvir-

Lietuvos kareivių lavinim as-muštros. Tie kareiviai dabar narsiai gina Lietuvą nuo už
puolikų lenkų. Padėkite nupir kti jiems parako, šautuvų ir kitokių ginklų.

Ni. kurie d’Annunzio karei-i 
viai ištuštino savo šautuvus, 
bešaudydami į laivus, bet ne 
vieno nesužeidė.

KOPENHAGEN, gruodžio 2 
(Žydų laikr. Forverts korės, 
pondento N. Šifrino kablegra- 
ma).— Delei Tarybų Rusijos 
taikos delegacijos pirmininko 
A. Joffes Rygoje pastatytų len
kams reikalavimų, o tarp jų 
ir reikalavimo, kad lenkai iš
sikraustytų iš Lietuvos sosti
nės Vi lniaus, taikos derybos 
tapo pertrauktos ir lenkų tai
kos delegacijos galva, Jan 
Dombski, išvažiavo iš Rygos į 

r Varšuvą.
Varšava paskelbė, kad taikos 

derybos busią pertrauktos il
gesniam laikui. Dombskis at
gal Rygon jau nebegrįšiąe. Jo 
vieton rygiftkčs lenkų ta kos 
delegacijos pirmininku buriąs 
paskirtas Lenkų Socialistų 
Partijos (P. P. S.) lyderis Ig- 
nac Dašinskis.

Lenkų Seimo rateliuose, Var- 
šavoj, kalbama, 
Rusijos valdža 
dabar geresnių 
negu tų, kurie 
tytos preliminarinėj taikos su
tarty], kuri buvo pasirašyta 
mėnesis suviršum laiko atgal. Bevielinis praneš’mas iš Mas-j 

kvos sako, kad bolševikų pra-' 
monės ir pirklybos ministeriui mento narė, grafienė Markie- 
Leonidui Krasinui jau tapo wicz, viena iš žymiausių sinn 
įteikta Anglijos pirklyb ne su- feinerių vadovų Airijoje, šian- 
tartis, kuri tapo pasirašyta. j die tapo pastatyta prieš karo 

•---------------------------- į teismą ir yra kaltinama suo-
True tranalatioB filedi witb the post, kaibvjc “žudyti karaliaus spė- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1920 , • .... ,
as reąuired by the act of Oct. 6, 19X7 kas ir kelti maištą. Prokuro- 

, - » rna nrorL'/lumnc hvlnD’Annunzio skelbia 
karą Italijai.

$250 Lietuvos gynimo 
reikalams.

kad Tarybų

sau rūbelių, 
buvo nusta-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct G, 1917

Rengia naują puolimą 
ant Rusijos?

Sakoma, kad Kerenskis vado
vausiąs dideliu lenkų, vengrų 
ir rumunų puolimu ant sovietų 

Rusijos.

PARYŽIUS, gruodžio 2. —- 
Milžiniškas bendras Lenkijos, 
Vengrijos ir Rumunijos ofensi- 
vas, komanduojamas Kerens
kio, bus pradėtas apie vidurį 
kovo mėn. prieš sovietų Rusi
ją. Taip tapo nutarta slaptame 
susirinkime Rusijos ambasado
je Paryžiuje, subatoje.

Tame susirinkime, be Keren
skio, dar dalyvavo atstovai nuo 
tų trijų Šalių, daugiau kaip 40 
atstovų iš Rusijos Durnos ir 
daugelis buvusių prie caro di
džponių.

Kerenskis, kuris sugrįžo iš 
kelionės po Lenkiją, čecho- 
Slovąkiją, Vengriją ir Rumu
niją, įteikė pilnus pienus apie 
busiantį ofensivą. Sulig to pie
no, Lenkija užpulsianti į ry
tus, Kijevo kriptimi, kur susi
jungs su Vengrijos armija, ku-

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iŠ 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
25, 26 ir 27. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

mėgstan- 
ir prasimany-

mi Italijos valdž os demonstra
cijos, parodymui kokift spėką 
ji turi. Ant sausumos karabi
nieriai tapo pastatyti palei de
markacijos liniją.

D’Annunzio turi apie 4,000 
kareivių, įskaitant artileriją, 
sapiorus, aviatorius, gaso bata
lionus ir visus kitus.

Atkirtimas komunikacijos 
su F ūme skaitomas yni neiš- 
vengtinu.

Dar daugiau vyresniųjų ofi- 
cierių apleido d‘Annunzio ar
miją.

Užblokavo Fiume uostą.

LONDONAS, gruodžio 2. — 
Iš Rymo šiandie pranešama, 
kad d’Annunzio spėkos Fiume 
paskandino kruizerį Corte-

CHICAGO. — Jaunų Lietu 
vių Kliubas vakar vakare lai 
kė savo susirinkimą 
ship House, 831 
nutarė paaukoti 
nimo reikalams 
bus pasiųsti pęr 
riją
pinigų įeina Juozas 
A. B. Liutkus, v

Jei tiek paaukojo 
gynimui nedidelis 
kliubas, tai kiek paaukos tam
reikalui musų didieji Kliubai?

Fellow- 
W. 33 PI. ir 
Lietuvos gy- į 

$250. Pin'gai 
Lietuvos Mi-

Koniisi.jon pasiuntimui 
Skutas ir

Lietuvos 
jaunimo

Rengia vakarą.

nepersimainys padėtis, 
duoda premijas dėl 

vaiko ir 
bet

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1920 l|rtnvzo įėjime į Fiume uostą, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 į - - -

Rusai pasirašė pirklybi- nui įeiti į uostą.
nę sutartį su Anglija. 

kad tuo neleidus Italijos laivy-

LONDONAS, gruodžio 2. Teisia grafienę.
DUHLIN, gr. 2. — Parla-

ras pradėdamas bylą pareiškė, 
kad ji buk prisipažinusi už
mušus! Anglijos armijos ofi- 
cierių.

Pasekdama mirusį Cork o
niayorą McSwiney, grafienė

Pradėsiąs kariavimą šiandie. 
Paskelbta Fiume blokada, lai- 
vynui padarius demonstraciją, pareiškė, kad ji nepripažįsta

TRIESTE, gr. 2.— D’Annun
zio pasiuntė iš Fiume ultinia- gyba. 
tumą Italijos valdžiai, paskel
biantį nuo gruodžio 3 d. ka
ro stovį.

teisino.
Teismas yra po didele sar-

6 areštuoti.
GLASGOW, gr. 2. Šian-

Ultimatumo priežastim buvo die čia areštuota 6 airius ir 
valdžios manifestas, paliepiau- kaltinama juos suokalbyj pa
lis visiems Fiume legionle- pildyti išdavystę, 
riams sugrįšti į savo pulkus.

Komanduojantis valdžios. 
spėkomis gen. Caviglia taipgi ( 
prigrąsino paskelbti aštrią blo
kadą.

Laivyno demonstracija.

TRIESTE, gr. 2. — Stovin
tis Poloje Italijos laivynas va
kar nuplaukė į Quarnero užta- 
ką ir manevravo prieš Fiume, 
o tada praplaukė prie pat įėji-

5 žm. žuvo gaisre.
NEW YORK, gr. 2. — Ketu

rios moterįs ir vienas vyras 
žuvo gaisre, kuris šįryt sunai
kino 5 augštų apartmentinį na
mą prie 57 gatvės, arti 50 Avė. 
Tarp žuvusių yra atvykusi iš 
Anglijos krutumųjų paveikslų 
aktore, veterinaras, dainininkė 

mą į uostą, kaip kad peržval- *r dar dvi mergaites. 
• VF 1 • • VI • ■goję. Karo laivas su iškeltomis .

kanuolėmis, išrodė didele ga- Į 
lybe, palyginus su d’Annunzio ( 
mažu laivynu, susidedančiu iš;
vieno dreadnauto, 4 torpedi- Čia gauta žinių, kad Monroe, 
nių laivų naikintojų ir mažės- Wis. savo naujame name už- 
nių laivų, stovinčių prie Fiume. troško visa Henry Butts šei- 
prieplaukos. unyna iš 5 žmonių.

5 žmonės užtroško.

ROCKFORD, III., gr. 2.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Dec. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Tautu Lyga sius gen. 
Wood Armenijon.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai persergsti 
Graikiją.

Pasius ir armiją, privertimui 
priimti Wilsono sąlygas.

Pasiuntė Graikijos valdžiai 
notą.

GENEVA, gr. 1. — Tautų 
lygos susirinkimo Armėnijos 
komis ja pranešė, kad ji jau 
padarė nutarimą apie Armėni
jos padėtį.

Komisija paskelbė, kad ji 
nutarė pasiųsti savanorių ar
miją, vadovaujamą Amerikos 
gen. Wood, “kad pagelbėjus 
Jungt. Valstijų arbitracijai tarp

'Armėnijos respublikos ir Mus- 
tapha Kernai.”

Armėnija pavirto mažiuke 
šalimi.

TIFLIS, gr. 2. — Armėnijos
Spėkos buvo stumiamos Tnr-jmas linkui sugrįžimo buvusio 
kijos nacionalistų į rytus, iki 
jų laikoma teritorija• yra už 
tradicinių Armėnijos rubežių.

LONDONAS, gruodžio 2. — 
Talkininkų premierai šiandie 
sutarė pasiųst uotą Graikijos 
valdžiai, pareiškiant, kad sug
rąžinimas karaliaus Konstanti
no ant Graikijos sosto, skaity
sis tos šalies rat fikavimu 
Konstantino nedraugiškų aktų 
ir kad susidarys nauja ir nepa
togi padėtis santykiuose tarp 
Graikijos ir talkin nkų.

Anglai bijosi Konstantino.
LONDONAS, gruodžio 2. — 

Kaip išreiškiama oficial niuose 
rateliuose, Anglijos nusistaty-

Lietuvos Gynimo Komitetas 
Town of Lake rengia šiandie 
vakare didelį vakarą gražiau
siame toje apiclinlffje teatre— 
Peoples Theatre, 47 gatvė, arti 
Ashland Avė. Būs rodomi kru- 
tamieji paveikslai, dainuos šv. 
Cicilijos choras, taipjau kal
bės dabar sugrįžęs iš Lietuvos 
adv. Brachulis, adv. Jurgelio
nis ir Karosas. Komitetas kvic- 
/ia visus lietuvius dalyvauti 
šiame vakare ir pagelbėti Lie
tuvai jos sunkiausioje valando
je.

gimimai yra dar labiau suma
žėję, negu pereitais metais. Tai
gi Vokietijai gręsia išmirimas, 
jeigu 
Valdža
kiekvieno gimusio 
šiaip skatina gimdimus, 
tai nieko negelbsti. *

Priežast in sumažėjimo gi-
! mimų yra stoka butų ir pra- 
, gyvenimo brangumas. Butai 
kainuoja nuo 25,000 iki 40,0(X) 
markių į metus, o kad susipir- 
kus rakandus de! 4 kambarių 
darbininkai turi atiduoti savo 
trijų metų pilną uždarbį. Kad 
pragyvenus moterjs taipjau ei
na dirbti ir griežtai sako, kad 
jos “neturį įniko, gimdyt; vai
kus.” ApsiveiHmai gi didėja to
dėl, kn<! du žmones, kartu dirb
dami ir kartu gyvendami, gali 
kiek pigiau pragyventi, negu 
kad atsk rai kiekvienas sau

į mažą Kaukazo’ respubliką, 
kokią buvo sutverę turkai ir 
vokiečiai laike karo. Ji suside
da iš Erivaniaus, Novobojazet 
ir Atchm’adzin dist riktu, į 
šiaurę nuo Araratu kalno. Tur
kijos nacionalistai laiko dist- 
riktus į vakarus, taipjau mies
tus Kars, Aleksandropol ir Sur. 
malaou.

Kariavimas tarp armėnų ir 
turkų apsistojo, įsima’šim 
Maskvos sovietų valdžiai ir 
manoma, kad tolimesnio krau
jo liejimo gal bus ir išvengta. 
Tečiaus armėnų spėkų laiko
muose distriktuose padėtis yra 
pa s: baisėti na. 1(X),(XX) pabėgė
lių, galutinai pavargę, brenda ) 
sniegu į visas puses, o Armeni-1 
ios valdžia neįstengia duoti 
jiems nė pastogės, nė maisto, 
kol nebus gauta Rusijos bolše
vikų žadėtų grudų.

karaliaus Konstantino į Graiki
ją yra toks, kad talkininkai ne
gali jam uždrausti sugrįšti, jei 
to norės Graikijos žmonės.

Anglija tečiaus mano, kad 
atšaukimas Konstantino pasta
tys pavojun draugškus santi- 
kius tarp talkininkų ir Grai
kijos, bet taipgi pastatys pavo- 
jiin ir pačią Sevres sutartį 
(tarp talkininkų ir Turkijos).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

40 žmonių sušaudoma 
j dieną.

1,206 žmonės sušaudyti į mė- 
«*nesį laiko Maskvoje.

Bedarbiai užgriebė tris 
Londono priemiesčius.

Rinkimai Jugo Slavijos 
parlamentan.

Gimimai Vokietijoje 
labai mažėja.

Nors apsivedimų būna kone du 
syk daugiau, negu pirma.

BERLINAS, gr. 2. Ar Vo
kietijos' šalis eina prie išmiri
mo? 'Du svarbus joje faktai 
yrą parodomi statistikų apie 
apsivedimus ir gimimus Prū
sijoje, ir tos skaitlines, propor- 
cionaliai, atitinka visai Vokie
tijai. Pirma, 1919 m. buvo 
527,2(X) apsivedimų, palyginus 
su 323,7(X) apsivedimų 1913 
m.; antra, 1919 m. buvo 
800,000 gimimų, kuomet jų 
1913 m. 'buvo virš 1,200,000. 
Taigi nors pereitais metais 
apsivedimai kuo ne du sykiu 
padidėjo, giminiai vienok su
mažėjo visu trečdaliu, šiemet

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gruod. 2 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
£5,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Antikos pinigais Jiaip: 

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ......
Belgijos, 100 frankų už 
Danijos 100 kronų .....

Finų 100 markių ...........
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų ...
Lenkų 100 markių ......
Olondų 100 guldenų ....
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 frankų ....
Šve<hj 100 kronų .........
Vokiečių 100 markių ...

$3.49
. $0.33
. $6.48
$13.85

$2.50
$6.07
$3.68
$1.50 į
$0.20

$30.40

Užėmė miesto salę ir kitas vie
šas vietas, reikalaudami vietos 

gyvenimui.

LONDONAS, gruodžio 1.
Tris dideles bedadbių minios, 
nepaisydamos nė įstatymų, ne 
valdžios, prievarta užgriebė 
šiandie tris viešas įstaigas.

Prisibijoma, kad tai yra pra
džia judėjimo, kuris gali su
purtyti visą Angliją ir kurio 
prisibijodama valdžia ir apt
verė barikadomis niekurias 
gatves prie ministerijų, kad ap
saugojus m misterius, karalių 
ir kitus valdžios šulus.

Viena minia užėmė viešas 
maudynes Walthanistow prie
miestyje ir pastate apie jas pi- 
kietuotojus. Tada ji pranešė 
miestelio tarybai, kad maudy
nės tol bus laikomos, kol ne
bus parūpinta bedarbiams ki
tos pastogės ir centro išdalini
mui maisto.

Bedarbiai padare demonst
raciją Hackney miestelyj ir su
sirėmė su policija, kada jie 
baudė užimti tuščią namą.

Kita bedarbių grupė užgrie
bė Edimonton miesto salę šian
die.

Vakar gi bedarb’ai rainiu 
būdu užėmė Tottenham mies
to salę.

Italijos moteris gaus 
balsavimo teises.

RYiMAS, gr. 2. — Atstovų 
butas šiandie 153 balsais prieš 
128 priėmė rinkimų reformų 

. $13.85 bilių, kuris įveda proporciona- 
$19 45 atstovybę ir suteikia mote- 

$1.50 rims balsavimo te;ses.

Nė viena partija neturės 
džiumos. Socialdemokratai 

vo 21 vietą.

di-
ga-

BELGRADAS, lapkr. 30.
Praeitą nedėldienį įvykusių 
rinkimų į Jugo Slavijos nacio
nalinį seimą sekami yra davi
niai: išrinkta 110 radikalų, 70 
demokratų. 35 nariai Serbijos 
valstiečių partijos, 40 narių 
Kroatijos valstiečių partijos, 
15 komunistai, 25 muzulmanai, 
25 nariai “Sloveno-Karocbetz” 
Partijos ir 21 socialdemokra-

BERLTNAS, gruodi o 2. — 
Pasak sovietų ofrelaMnio orga
no Izvestija, revoliuciniai tri- 
bunalai nuteisė ant mirties ir 
sušaudė Maskvoje rugsėjo mė
nesį nemažiau kaip 1,2(X> žmo
nes, arba vidutiniškai po 40 
žmonių į diena.

Tas pats laikraštis parodo 
labai didelį kuro trukumą Mas
kvoje, pranešdamas, kad 5,000 
medinių namų tapo sugriauta, 
kad pampinus žmonėms ku
ro.
Tyrinės kietųjų anglių kainas.

WASHINGTON, gr. 2. — Se
natorius Calder paskelbė, kad 
senato tyrinėjimas kietųjų ang
lių kainų pras:dės Ncw Yorke 
subatoje.

Holandijos kabinetas 
rezignavo.

Kam * teks dar apie 50 vietų, 
dar nėra žinoma.

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

Prancūzai eina prieš 
žydus.
- ------ o--------

Priešinasi immigracijai Palesti
noj, bijodamies Įsikūrimo žydų 

valstybės.

luONDONAS, gruodžio 2. — 
Iš Haagos pranešama, kad Ho
landijos kabinetas, vadovauja
mas Jonkhecr de Beerenb- 
rouck, rezignąvo, atstovų buhvr 
atmetus valdžios pasiulyuną 
pakelti algas mokytojams. At- 
sistatidinęs kabinetas išbuvo 
savo vietoj virš dviejų fųetų.

Vengrijos kabinetas 
rezignavo.

PARYŽIUS, gr. 1. — Bijoito- 
mosi įsikūnijimo Zionistų sva- 
onės jkurt žydų respubliką Pa

lestinoje, Francija griežtai at
metė Anglijos prašymą, kad 
jutų leista irrigacijos tikslams 
nukreipti vandens bėgimą Lci- 
tani upėje, kuri plaukia per 
Syriją, į šiaurę nuo Palestinos 
rubežiaus.

Francijos didelė neapykanta 
irieš žydus apsireiškia ir jos 
visoje politikoje, būtent neapy
kantoje prieš sovietus, rėmime 
Lenkijos ir nedorame elgimąsi 

su žydais Mažojoj Azijoj. Ji 
matoma ir atmetime šio pra
šymo pagelbsti įvesti irrigaci- 
ją Palestinoje.

• %

BUDAPEŠTAS, gr. 2. — Ka
binetas, vadovaujamas grafo 
Paul Teleky, šiandie rezignavo. 
Ministerija buvo sudaryta pe
reito liepos 20 d.

Trjs žmonės nušauti
CHICAGO. — Užpereitą nak

tį įvairiose susišaudymuose 
Chicagoje trjs žmonės liko 
nušauti ir vienas mirtinai pa
šautas. Vienas jų tapo nušau
tas kavinėje prie 3266 Cottage 
Grove Avė., vienas nušautas ir 
kitas pašautas plėšikų ir vie
nas nušautas kaipo tavorintų 
vagonų vagilius.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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. -------- ------------------. ... , į ’,į J ir trečių paskolos bonų. Einant
........  prie užbaigos tšpildymui įmi
niu buvo apie trys šimtai, ir sų kvotos teliko trys tukstan- 
visi rainiai užsilaikė. Tai dėl-1 tėliai, — maža suma, 
to, kad šį kartą musų komu- Naujų Metų mes tikimės 
nistiški 
kitokį skymų — socialistams' suruošime pabaigtuves to sun- 
kenkti. Tų pačių dienų ir jie kaus darbo. —M. Kasparaitis, 
buvo surengę “prakalbas“. Bu- --------------
vo pasikvietę tūlų komuništiš-, Rockforde ruošiama di- 
kų barškalų — Rimbų ar B ni-' 
bų. Bet nieko nepešė. Publi
kos jie mažai teturėjo.

N. E. Ass’n. unijoj, kiek gir
dėt, 
Mat, 
pujkiai pas’Šienavę 
pitalizmo monais*' 
gaiš. Bet dabar nieku budu 

j duoti visuomenei at- 
pavedė man. | skaitos. Pagyvensime ir pa-

KENOSHA, WIS.

T. M. D. 119tos kuopos 
reikalais.

Yasario 1 <1., šiais metais, T. 
M. D. llOtoji kuopa buvo lik
viduota. Kuopos turtas — kny
gos, čarteris ir dvyl ka dol. pi
nigų — pavesta K. Braževi- 
čiaus globai. Tai padaryta 
dėlto, kad jeigu kada nors su
siras pakankamai žmonių, no
rinčių atgaivinti kuopų — vi
sa jie turėtų gatava: knygas, 
čarterį ir pinigus.

Kada d. K. Braževičius va.

ir iki 
už- 

rėksneliai sugalvojo Į baigti, ir Naujų Metų laukiant

dėlė demonstracija Ne
dalioj, gruodžio 5 d.

L. M. P. S. 9-ta kuopa rengia puikų rankų darbo bazarą, kuris įvyks
Subatoj, Gruodžio-Dec. 4 d., 1920

MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE
3142 So. Halsted St.

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, mušt, istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Ved J j a*
8259 S. Halsted Str.

Tel.: Boulevard 9244

ki to didelis 
streiko metu

skandalas, 
frainistai 

tais “ka-
— pini-

Rockford, III. — Rockforde

j •
žiavo Floridon, tai jam paves- ■ nenori 
tąjį turtų jisai
Taigi to turto globotoju <la-' matysime kuo visa tai užsi- 
bar esmi aš. Dabar tečiaus baigs. — Dominiko Sūnūs.

vėl norima at- 
Tai gera. To

pasirodė, kad ir 
gaivinti kuopų.
dėl visi tie, kur norite prisi
dėti prie jos atgaivinimo, šiuo 
prašomi atvykti į SLA. *112 
kp. susirinkimas, kuris įvyks 
gruodžio 5 d. kaip 2 vai. po 
pietų — Schlitz svetainėj. Vi
si senieji buvusieji nariai gaus 
po knygų — “Lenkų apaštala
vimas Lietuvoj’’.

— Juozas Kasputis.

WATERBURY, CONN.

Sėkmingos socialisty prakal
bos; frainistai ir vėl 

pasidarbavo.

Lapkričio 22 d. vietos >LSS. 
3-1 ta kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo d. Hermanas, iŠ New 
York o.

Tenka pažymėti, kad pra
kalbos buvo sėkmingos. Žmo-

RACINE, WIS.

L. L. P. Stoties bus svarbus 
susirinkimas gruodžio 6 d., 
pirmadienio vakare, 7:30 vai., 
Liet, parapinėj svetainėj, 
Park Avė.

Lietuvos M sija prisiuntė 
liaus pirkusiems bonus,

mas, ruošimąsi milžiniškon 
demonstracijon nedėlioj,. gruo
džio 5 diena.

Ta demopstracija buvo ma
nyta surengti lapkričio 28 d., 
bet kilus įvairiems nesusipra
timams ir ginčams tapo su
trukdyta. Į pirmų susirinkimų, 
kurs buvo lapkr. 18 d., atvyko 
visų draugijų po du delegatu 
pasitarti. Bet įsimaišęs vietos 
kunigas užsigeidė patraukti 
visus rockfordiečius savo pu
sėn, t. y., kad surinktos Lie
tuvos gynimui aukos nebūtų 
siunčiamos per Lietuvos Misi- 

Jų. Prieš tai betgi grieštai už
tat protestavo lietuviai ex-karei-

815

vė-

Visus meldžiame atsilankyti at-|viai ir lapkr. 19 di'enų sušau-l 
siimti. į Rč ex-kareivių susirinkimų,

Praeitų mėnesį bonų kai ir Rur kelta klausimas, kode! ne- 
nepardavėm. V.sos spėkos bu-; norima siųsti pinigų per Lie- 
vo įtemptos rinkiniui aukų tuvos Misijų. Apsvarstę daly- 
Apsiptynimo Komitetui nuo už- 1 ką ex-kare.'via! riutnr: (1) kad 
puolusių Lietuvą grobikų len- [ pinigų rinkimus Lietuvos ap- 
kų. Su aukomis pasirodėme ^gynimui yra bepartinis visų 
šauniai: iš tokios mažos kolo- |j 
nijos sudėjome v*rš $1,300. taip, kad v'si surenkami tam 
Pi rm pradėsiant darbą nesiti-' reikalui pinigai butų siunčia- 
kėjome tiek surinkti, bet lietu-į mi tik per Lietuvos valstybes 
via i pasirodė suprantu reika
lų ir visi aukojo. ’ Užklausus 
vietinių lietuvių, ar pirksi bo-

lietuvių reikalas; (2) veikti

Lietuva Saukiasi Prie
Amerikiečiu-- ••^^** * ***• -a

Kad arčiau susipažinus su dabartiniu Lietuvos padėjimu, 
mes visi privalome susirinkti krūvon

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

PEOPLES TEATRE
47ta gatvė ir Ashland Avė.

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

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

Visus lietuvius kviečia skaitlingai dalyvauti šiame vakare.
- . kviečia,

TOWN OF LAKE SKYRIUS.

Pastaba: Vengimui didelio susigrūdimo prie Teatro durių, tikietus nusi
pirkite iš kulno, kur$ kaina tik 50c. Jų galima gauti sekančiose vietose 
ir pas Komiteto narius:

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

Prašome visuomenę pirkti tikietuis iš kulno.

Pradžia 7:30 vai. vak. ' įžanga 35c ypatai
Gerbiama Lietuvių Visuomene! Kviečiame visus atsilankyti, nes čia turė

site progos nusipirkti nebrangiai puikias Kalėdų dovanas. Šis bazaras yra 
vienas iš puikiausių, nes yra rengiamas pirmu sykiu, prie kurio kuopa jau nuo 
seniai rengiasi. Užtikrinam, kad atsilankiusieji bus pilnai patenkinti. .Grieš 
Latvių Orchestra iki vėlios nakties. Atsilankiusieji galės linksmai pasišokti 
ir pamatyti puikius išdirbiiųus. Kviečiai visus atsilankyti

Rengimo Komisija.

tai L. R. K. Nario atsišauki
mų į Harvey-Phoęnix lietuvius 
[dėl šių metų pradžioj su
rinktų Liet. Raud. Kryžiui 
$725.00. — N-nų Red.]. Pa
tarta L. R. K. aukų rinkimo 
komitetui duoti tinkamų atsa
kymų tokiems L. R. K. Na
riams. [Tinkamas, be abejo, 
atsakymas turėtų būt duotas, 
bet ne “tokiems L. R. K. Na
riams’’,
greičiau, tuo geriau, 
tiesų bus netoli 
tie pinigai buvo 
aukoti Lietuvos 
Kryžiui. Laikas

M1LD A
3140 South Halsted Street,

, Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

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

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 s 

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

(/ VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
fanną ir dirbu visokius LegaliŠkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirtnų Mort- 
•gečių ant lengvų sąlygų.

West Side ofisas atdaras, vaka
rais nuo 7 iki 8 Valandos.

Viršum Metropolitan Stšte Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Corl Lėavitt 

Tel. Canal 2552.
................  , iir

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedėliomis ofisas uždarytas.

o visuomenei. Ir juo
Juk iš

mėtai, kaip 
žmonių ’su- 

Raudonajam 
butų duoti 

jie suvartoti.
— ' N-ny Hed,]. Bet visgi bu- 
vom nustebint', kad atsiran
da tokių bosų [kas tie *1bo- 
sai”? —< N-nų Red.] ant Lie
tuvai surinktų pinigų.

Alex Lemesh,
A. L. P. Kliubo pinnin.

ADV. F. J. BAGOCIAUS PRA
KALBOS.

F. J. Bagočius iš So. Bostono

tam (A darbe,

įstaigų, taigi per Lietuvos Mi
sijų, o ne per kok us nors par
tijų fondus. Tapo išrinktas 
komitetas, kuriam pavesta 
pradėtų dadbų varyti toliau. 
Tatai visuotiname susirinki
me nutarta dirbti visiems iš
vien, nežiūrint jokių partijų. 
Ir jau beveik visos vietos drau
gijos dalyvauja
^skįi’iant klebonų Slavinu su 
keliais jo sekėjais. * Lietuviai 
ex-kareiviai savo susirinkime 
lapkr. 29d., nutarė pakviesti 
dalyvaut gruodžio 5 d. demon
stracijoj taipgi Beloito ex-ka- 
reivius ir draug jas. Tuo tik
slu buvo pasiųsti delegatai, ir 
i jų pakvietimų Beloito ex-ka- 
reiviai ir draugijos sutiko da
lyvauti.

Mes kvočiame taipjau ir 
Chicagos ex-kareivius ir drau
gijas atvykti ir dalyvauti šioj 
demonstracijoj. Demonstracijų 
prasidės 2rų vai. po pietų ne- 
dėlioj, gruodžio 5 d. Kalbėto
jai pakviest' iš Chicagos: Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis, 
Leit. Dr. S. Biežis ir P. Karo
sas.

Vietos lietuviai, be abejo, vi
si demonstracijoj dalyvaus.

Liet. Ex-Kar. pirmininkas 
Bruno Simokaitis.

HARVEY, ILL.

. Pas. 
su-

Lapkr. 28 d. A. L.
Kliubas savo paprastame 
sirinkime svarstė tarp kitko 
Lietuvos apsigynimo reikalus 
ir nutarė iš kasos paaukot 
$100.00. Taipjau išrinko ko
mitetų aukoms rinkti. Harvey 
draugijos tariasi šiuo reikalu 
darbuotis išvien, ir kaip vei
kiai jos išrinks savo komite
tus, tuoj bus surengtos pra
kalbos ir po to prasidės aukų 
rinkimas. Komitetui patarta 
stengtis kuogreičiausiai imtis 
darbo.

Taipjau buvo kalbėta ir 
apie Naujienose tilpusį kokio

prakalbomis į vidurines valsti
jas. Jam šį maršrutų rengia 
Pittsburgas, Cfevelandas, Det
roitas ir Grand Rapids miestai. 
Kurie kiti miestai norėtų pa
rengti Bagočiui prakalbas 
prieš ar po apačioje pažymėtų 
dienų, gali kreiptis prie jo 
ypatiškai. Dabar garsinamų 
maršrutų veda Clevelandicčiai, 
bet iš jų nebūtų galima kalbė
tojo sau pas:prašyti.

Kalbės:
Pittsburge 

Clevelande 
Grand Rapids 
Detroite
' Labai senas
J. Bagočius šiame krašte lan
kėsi, todėl visiems bus smagu 
jį ir vėl pamatyti ir išgirsti jo 
kalbos. —Maršruto Kom.

STEBUKLINGA PROGAI
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
ęasiulymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos.

ai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

Nedėldieniais nuo

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntini. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STORAGE CO., 
2023 S'o. Ashland Avė., kampas 2lst St.

gruodžio 18
Gruodžio 19 

gruodžio 20 
gruodžio 21 
laikas, kaip

d. 
d. 
d.
d.

Naujas samdytojų sumoksiąs.

[Iš Federuotosios Presos]

Boston. —- Andais čia buvo 
surengtas didelis masinis susi
rinkimas. Kalbėjo žinomasai 
pramloniečių darbuotojas Ar
tūro Giovannitti ir Fred Bie- 
denkapp. Abudu kalbėtoja’! 
prieš milžiniškų minių* pareiš
kė, kad Naujojoj Anglijoj ruo
šia “naujų Mooncy bylų”. Pa
pirktais liudininkais norima 
priparodyt', kad darbininkų 
organizatoriai, Nicola Saeco ir 
Botliolemus Vcnzetti, esu1 
žmogžudės. Nors esama ne
abejotinų liudymų, kad žmog- 
žudybės metu abu kaltinamie
ji Ibuvo kelintų dešimčių my
lių nuo tos vietos, kur įvyko 
žmogžudybe, bet didieji indus
trijos viešpačiai esu pasiryžę

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. _ . . .

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškom Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Gelbėkit Lietuvos Žmonių Laisvę nuo Lenkų Imperialistų
Kas netrokšta laisves.

Kam neramu tarp savųjų, kam romiela savo Balelė, kieno kalba ir gražesnė, 
kad neprigimtoji! Mes lietuviai kai ir kitos tautos norime laisvės! ir nenorime 
būti lenkų vergais; nenorim, kad musų tėvelius, brolius ir sesutes plaktų lenkų 
rapnikai, nenorim būti jų baudžiaunininkais, — tad gelbekim savuosius. To ne
užtenka, kad mums jų gaila, kad mes tankiai liejom ašaras būdami šiapus juros,

apverkem jų likimą, bet duokim pinigišką pagelbą, nes dabar jiems labai reikia, 
idant pagelbėti lietuves žmonos pinigiĖkai, Liet. Mot. Dr-tč “Apšvieta” rengia pui
kų vakarų Graudžio 5-ią dieni), 1920, West Side Auditorium avet, Nacine ir T.iilor 
St. Bus loštas puikus veikalas “Gims Tautos Genijus” gerai išsilavinę lošėjai 
roselandiečiai ir gabiausi ebieagiečiai. Režisorius M. Dunduliene. Visas pelnas

Dirbėjas ir Importuotojas go
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne- 
<?u kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Ilaiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

** T. Pullman 5432 '

AKUSERKA 
A. SHUSHO

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

Chicago, 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 Pielj, 552 Grand 
Ave.» 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.

nuo šio vakaro skiriamas Lietuvos reikalams. Tatai broluži ir sesute, jeigu ir tu 
turi nors maža kibirkštėlę meilfts dėl šavųjų sunkiai vargstančių ir badaujančių, 
tai ateik į šį vakarų. Nepagailėk kelių centų užsimoki ti už tikietą, o tuom su
šelpsi savo brolius ii pamatysi puikų teatrų. Pradžia lygiai 7-tą vai. vak; tikietų 
kaina 50c, ir augšČiau.
Po perstatymui šokiai. Kviečiu L. M. Dr-te “Apšvieta ir Lošėjai.
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Julius
Namon,tuvos Gynimo Reikalu.

RŪKORIAMS
Cigarai La Ręsta bvand, 
8 c. Specialio dydžio, 5 ei- 

wral > 35c
.THBhbS!

Chicago.
WEST SIDE

sas lietuviu
Bruzda vi- balinai 
ilis, visos aukoti

draugijos: renka aukas ir a u- (Ienos uždarbį, 
koja, kad šelpus Geležinį VI- rinkime aukojo 
ką ir narsiuosius Lietuvos Šau-

rinkti gruodž’o r sausio mė-l 
nešiu susirinkimuose. Nariai

turėtų nusispręsti ir I
Lietuvai bent vienos

šiame susi-

Po $5.00: J. Juzėnas, A. Ja-
liūs, besigrumiančius su lenkų rudas, M. Mcldažis; Po $2.00:

. _ - .. . - « . - _ - _ r i v • w i _ T T £ 1 • Aplėšikais. Nuo to bruzdėjimo 
neatsilieka nei Lietuvos Ūki
ninko drangja: praeitame su
sirinkime sumesta sauja pini
gų, sudaryta visa šimtinė ir 
pasiųsta Lietuvon per Lietu
vos Misiją. Nutarta aukos

'patingos
Atidos

Lukoševičia, K. Petrulis, A. 
Dabulskis; po $1.00: Prancku- 
ik»s, Paliliunas, Ali liūnas, Bu
ču::, iLukosevičė, D. Rudukas, 
P. Bagdonas, J. Kirkilus, V.; 
Miikintas, Vichig.r s, J. Bange-1 
viče, D. Servu, J. Piktužis, M.; 
Dūdas, J. Matelionis, B. Len- 

' kauskas, E. Sinrtmait£>7J. Bar
kis, A. Linkus, P/ Kraujalis, 
M. Gataveckas, !g. Radžiūnas* 
P. Macienė, S. K rukus, J. 
Paunksnis, K. Majauskas, P. 
Mikalajūnas. Smujk'ų surink
ta $10.35. Viso labo suaukuo- 

Pinigai išsiųsti lap
kričio 23 d. Lietuvos Gynimo 
Komitetui per Lietuvos Misiją.

— Komitetas.

ta $58.35.

Baksas, 50, $3.25.
Camel Cigarctai specialia 
kartūnas iš 200 cigaretų

$1.49
■m 1 I. .‘1 L ‘ • I >1 T i 1 3 u r. I

Halsteil4-&lSSyStS

Lietuvis gc- 
neralis par
davėjas No. 
10.

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

Kitur

LUSTIG'S 
IDEPT.STORE

3410-12 So. Halsted St.

KENOSHA, Wis. — Aukos 
surinktos apvaikščiojime lap
kričio 11 d., 1920 m.

Aukojo:
Petravičius Stasys $25; Stul

ga; ris Stasys $ 15.
Po $12: Kun. A. Balinskas, 

J. Ka/linkaitis.
Po $10: M. Milikauskas, A. 

Jurgilas, J. Ralys, A. Bakšnys, 
S marga it is, V. Jakutis, J. Kar
bauskas, T. Jasiulis, V. Vara
navičius, J. Jurkūnas, J. Bar- 
tašius, P. Vcnskiene, J. Moc
kus, J. šimanauskas, P. Ty-

Jonika’tis, P. Zakareviče, 
Dtmkienė, A. Miliauskas, 
Labanauskas, A. Kvedaras, 
Jasiunas, P. šiiakys, J. Ne 
lis, S. Ruika, J. Totolas,

KALED
ii

KalOdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

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

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

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

Sykiu prisiųskite tik $7.50 
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis

> Kalandorius dovanų. 
PAAIŠKINIMAS:

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

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

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

Iškirpk ii‘ prisiųsk šį kuponų šiandien. 
“Naujienos” 1739 So. Halsted St„ Chicago, III. 
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Kalėdų Dovanų”: b Dienraštj “Naujienas , 
2. Knygų “Kelias i Socializmų” ir 3. Knygų “Socia
liame Minties Blaivumas” už kų prisiunčiu čekiu 
Money Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovanų”, 
šiuo adresu:

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

• Gatvė ..........................  -............................

Miestas .......................................... .............. ——...........

Mano vardas Ir pavardė...............-..............-..........—•

Adresas ...........  -....................

L. Klein, 
įlrtl floor

VYRŲ PERFECTO IR EARL & W1L- 
SOL MARŠKINIAI MAŽIAU NEI PUSE UŽ

Kaina kuri atsiliepė ant akmens dugno.

KITAS pirkimas yra pasekmėmis išpardavimo, kuris už
kimš su publika marškinių departamentą, ketverge, pelny
čio j ir subatoj. Tai yra šaukia žmones apsirūpinti marškiniais 
mažiausia ant meto laiko. Jei vyrai patįs negali ypatiškai at
silankyti, tai jų pačios, motinos, ^eserįs, mylimosios nupirkti 
dėl pasinaudojant gryniausia proga.

Įžymus Perfecto ir Earl & Wilson Neglige marškiniai 
geriausio madras audimo ir kiti augštos rųšies marškiniai, 
kurie atrodo gana gražiai, bet taipgi dėvisi ir skalbiasi gerai. 
Įvairumo, spalvose ii* madose didžiausias, kad užganėdinus 
reikalavimą. Mieros 12 iki 18.

Patui Imas. •
Turime gražiausių 

marškinių ant Kalė
dų dovanoms. Tėmy- 
kit tai yra svarbu.

AMERICAN
Reliable

ĮJentistS
Geriausias Darbas

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

Yarda 344

w kuponas”-^
Atsinešk sį kuponą, 

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

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

B. Baliauskas.
M. Trakšelene, S.

Gmlmonas, V. Man-

Glazauskas, J. Trakšclys, A. 
Lauraitis, K. Baliauskas, G. Si
monaitis, J. Kaminskas, P. 
Gudžiūnas, J. Tautvydas, F. 
Ravotas, K. Kasparas, Juozas, 
Kasparas,

Po $5: 
Balys, J. 
dravickis,
liūnas. V. Nonbutas, A. Moc
kus, J. Poluikis, S. Lukmonas, 1 
A. Kiuža, J. Staponaitis, A. 
Macnorienė, J. Višniauskis, J. 
Kasputis, P. Barodica, T. Bag
donas, P. Jusis, S. Poškus, La
banauskienė, O. Mil aiikicnč, 1 
P Kuliešius, K’ Kelpša, 1. Būt- I 
vilas, M. Tūbelis, J. šimanau- j 
skas, A.

PALIKTA STORAGE’Y 
$35

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

merginoms.

Liamėšis, A.
Strasiavičius,
J. Svclnys, J.
Zaleckięąė, J.

Aleliu- .
A. Ka-
Blaže-
Stum-

Penkunas, J. Karčau-
Arlauskas, V. Nacius,

riackas, 
vičo, P. 
bj*ys, A. 
skas, K.
K. Biškauskas, S. P’nygis, V. 
KarČauskas, J. Karpavičius.

Po $3: J. Balčaitis, P. Pa- 
bijonaitis, K. Sarapinas, P., 
Kaminskas, Jonas Kasparas.

Po $2: V. Norbutas, K. Jo- 
kubauskis, A. Masiulis, D. Ba
gažas, K. Mažeikis, 
liauskas, 
Kleiva, D
čiulaitis, J. Jakiniaviče, T. Bal- 
čaitienū, Žutautas, P. Savic
kaitė, P; Abuskis, M. Liaščius, 
J. Punčiavičius, S. Misiūnas, S. 
š adys, J. Grigotas, J. Kamin
skas, P. Kairys, S. Banys, K. 
ėlinga, M. Bušynskas, E. Vcn
skiene.

J. Kava-
K. Paulauskis, A.
Andriulis, P. Mar-

P. Kondrotas $2.25; A. Ne- 
vulięnė $2.15.

Jeigu butų klaidų, arba au
kojusių vardai praleisti, malo
nėkite man žemiau paduotu 
adresu pranešti, o aš mielu 
noru pataisysiu. Kurie aukojo 
|X> $1.00, tų vardai bus paka
binti Šv. Petro svetainėje. Au
kų surinkta $1,039.45, kurie 
tuojau pasiųsta Lietuvon per 
Lietuvos atstovybę Amerikoj. 
Andrius Kvedaras, Apvaik. Raš.

39 N. Edward St., 
Kenosha, Wis.

GARY, Imi. — Gedulinguo
se pietuose pas Sipavičius at
minčiai metinių sukaktuvių 
Sipavičių motinos mirties at
siminta ir Lietuvos vargų jos 
kovoje su svetimais užpuoli
kais ir jos aps’gynimo reika
lams sudėta $31.00. Po $5 au
kojo: Juoz. Paškauskas, Pet
ras Sipavičia, Motiejus Sipavi- 
čia, Tad. Jocius, Juozas Si*pa- 

-’vičia; po $2: Elzbieta Paškau- 
skienė; po $1: Magdalena Si
pavičienė, Ona Sipavičiene, 
Olga Jociene; po 50c: Ipoli
tas Sipavičiukas ir Adelė Si
pavičiūtė.

Pinigai priduoti Chicagos 
Liet. Darb. Tarybai, kad per
siųstų Lietuvos apsigynimo 
reikalams. —- J. Paškauskas.

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikauas, vidurius paliuosuoj antis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėles” 
paveikslas butų ant pokelib.

50c. vaistinyčiose arba 60c. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėję:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Cunard Lina
Tik 9 dienas į 

Hamburgą ir Liepojų
Per Angliją

... AQUITANIA 
Gruodžio (Dec.) 1L

Trečios klesos kainos į:
HAMBURG ........... $125.00
LIEPOJŲ ............... $145.00

Kares taksų $5.00
Kreipkitės į artimiausią 

Cunard Agentūrą.

Lietuviu ex-kareiviu 
registracija.

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

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
Washingtone. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie Washingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-kareiviai, kurio apsiimate sa
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavime busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys arti tūkstančio liuosnorių suva- 
žiaviman, tuojau paskirsime suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj marguosime į Baltuosius Rumus, 
kur turšs išeit mus saliutuot ir mes
tuomet reikalausime pripažinimo Lie- -
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės Kok‘ laiPsn* turėjai? ......
tokią audienciją gauti; tuo mes pada- Ąr dalyvausi suvažiavime 
rysime istorišką .žygį, ir patarnavimą 1 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- Washingtone? ..............
KUViui, ..’f.r.i > HoEii'v; n,,.-,,. Ucį.U;

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

ne mieste, mes pasiųsi-

3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
b ,, . ...... ... ...

Jei gyveni
me C. O. D. daleisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITIJkE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

Waukegano
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
javo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- # •
Čiaus apticką:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
VVaukegan, UL

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg, S. V. Pat. Ofise.

Garsus per <1 n ilgiau kaip 
50 motų.

Tėmyk Įkaro (Anchor) ValzbaženklJ.

LIETUVIAI MIESTIEČIAI.
Nesiduokite išnaudoti save svetim

taučiams. Kreipkitės prie lietuvių 
ūkininkų, o nusipirksite viską pigiau, 
negu mieste: bulves daržoves ir t.t. 
Rašykite:

J. J. RAKAUSKAS,
J. URBON,

R. ,3 Box 78,
SCOTVILLE, MICH.

tracijai vartokite žemiau paduotų 
blankutę, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-Soldiers
Independent Society,

Headųuarters 3402 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BLANKA REGISTRACIJAI.
Pavardė...... .............................................
Vardas .....................................................
Adresas ........................................................

Kur tarnavai?

M Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS ■
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

f 3259 So. Halsted Chicago. M 
K B! B ■ B B M Bl ėfl B 0 d HM ■ ■ ■ ■ ■

Tel.: Yards 6666 
Dr^ver 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgą®, 

Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8

* v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
i? , .. ................................./

........... ... ................ ................................ ..
Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

OR. A.A.ROTH
ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone P>r wer 9693 

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

SUSTABDYK TĄ 
SUNKŲ KOSULĮ.

Sunkiausis kosulys apsisėda gerklė
je ir traukia priešingus ir kenksmin
gus skreplius, ypatingai kūdikiams. 
Galite sustabdyt kosulį ir prašalint 
kenkiančias priežastis gydantis su 
Glessco.

Per keturiasdešimta metų Glesco 
naudoja milionai amerikoniškų namų 
gydymui nuo krupių ir kosulio. Jis 
prašalins šaltį į penkioliką minutų be 
vėmimo. Jis sulaikys labiau sunkiau
si kosulį, iščystys glitumus iš visos 
kūno sistemos. •

Apsaugi motina visuomet užlaiko 
Glessco savo namuose. Tamistos vais
tininkas pasakys kiek tamstos kaimy
nų naudoja Glessco.
• Parsiduoda 50c už bonką — kuri 
verta dešimts syk daugiau reikalin
game laike.

/wDr. Drake’s
G LESSCO

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Mlchigas Av^ Roselaad 

Valandos: 9 iki 9 rakant

Phons Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
Į,.,..—.......... , ....... . , ĮĮįįf
/—    '     "■■■ —■    * 

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street
■■■.................. ■ i 11 ■■f

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St

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

Kampus Adams St 
Telephone: Harrison 6688. 

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

Lietuvis perkalbčtojas seredomls 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

. 1821 So. Halsted St., Chicago, III.1 
kampas 18th St.

i Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. ' į
s Phone Canal 257

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted SU CMcag
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tiP MTHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily except Sunday by 
the Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506 
Canal 576

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.

i $8.00 per year in Chicago.
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
ID. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

True tEanslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Musių paliauba su 
Želigoioskiu?

klausime jie nenori dėtis su 
nieku.

Lietuviai turėtų gerai įsi
domėti šitą klerikalų politi
ką. Ji aiškiai parodo tos 
srovės prigimtį. Jai rupi, 
kad tiktai pinigai butų jos 
rankose, o šiaip tai jai ne
daro skirtumo su kuo susi
dėt. Ar ne taip visuomet 
elgdavosi musų kunigai? 
Jie visuomet juk draugauda
vo su bedieviais ir kitais 
“šventos vieros” priešais, 
bet su kiekvienu jie kovoda
vo ant smert, kuris mėgin
davo pakenkt jų bizniui.

Kadangi tečiaus klerikalai 
yra užsispyrę aukas, kurias 
žmonės deda Lietuvos gyni
mui, semt į savo partijos 
fondą, ir kadangi jie žiuri I 
jas, kaipo į savo partijos 
dalyką, tai joks žmogus, ku
ris nori padėti Lietuvai, o ne 
klerikalų partijai, neduos 
savo aukos klerikalams.

Iš šito trumpo aprašymo 
matyt, kad tas laukų darbi
ninkų profesinės sąjungos su
sirinkimas užėmė aiškiai so
cialistinę poziciją.

Lietuvos profesinių sąjungų 
viršūnėse, deja, turi didelės 
įtakos tokie elementai, ku
riems bolševizmo miglos už- 
temdino protavimą. Bet dar
bininkų miniose yra kitokia 
dvasia. Nėra abejonės, kad 
profesinis judėjimas Lietuvo
je pagalios pasiliuosuos
bolševikų įtakų ir įeis į svei
ko plėtojimosi vėžes.

atsi- 
var- 
rai-

ski-

nuo

ŽULIKOVSKIO ORGANAS 
VfiL MELUOJA.

ra-
Vo-

Iš Londono, o paskui ir iš 
Genevos, tapo pranešta, kad 
Tautų Lygos komisija įvyki
nusi mūšių paliaubą tarp 
Lietuvos valdžios ir Želigow- 
skio.

Mus ta žinia labai nustebi
no. Mes nesuprantame, kaip 
galima daryt su p. Želigows- 
kiu mūšių paliaubos sutartį 
arba kokias nors kitokias su
tartis. Jisai juk yra bandi
tas. Ar jus darytumėte ko
kias nors sutartis su plėšiku, 
kuris užpultų jus gatvėje.

Želigowskio oficialiai ne
pripažįsta nė pati Lenkijos 
valdžia; ji sako, kad jisai yra 
“maištininkas”. Ką-gi tad 
jisai representuoja, kad su 
juo butų galima vesti kokias 
nors derybas?

Padarymas mūšių paliau
bos su Želigowskiu reiškia 
jo pripažinimų.

Ar nebus čionai tiktai “pa
sidarbuota” Lietuvos “užsie
nio diplomato”, p. Voldema
ro?

Amerikos klerikalų 
politika.

Mūsiškiai klerikalai užsi
manė pasinauot dabartiniu 
Lietuvos krizisu, kad susti
prinus savo partiją ir papil
džius savo iždus. Todėl jie 
sumanė rinkti aukas Lietu
vos gynimui į savo “Tautos 
Fondą”.

Chicagos lietuviai yra su
organizavę bepartyvišką 
Lietuvos Gynimo Komitetą, 
ir šis kvietė klerikalus veik
ti kartu — tąja sąlyga, kad 
aukos neitų į jokias party- 
viskas įstaigas ir nebūtų su
vartojamos jokiems kitiems 
reikalams, kaip tiktai Lietu
vos gynimui. Per pusant
ros savaitės laiko buvo ve
damos su jais derybos, bet iš 
to nieko neišėjo. Klerikalai 
griežtai pareiškė, kad jie tos 
sąlygos nepriims.

Vietos klerikalai pranešė, 
kad jie sutinką veikti su ki
tomis srovėmis politikos da
lykuose, bet ne aukų rinki
me, kadangi tai esą party- 
viškas reikalas. Tuo budu 
jie pasakė, kad partyviškas 
reikalas jiems yra pinigai. 
Rengti protesto mitingus, 
rašyt rezoliucijas, laikyt po
litiško turinio prakalbas — 
tai nėra partyviškas daly
kas; klerikalai šitame darbe 
neatsisako eiti išvien su ki
tomis srovėmis. Bet pinigų

B
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NfiRA SAVARANKIŠKŲ 
UNIJŲ RUSIJOJE.

konUnijų Internacionalo 
grėsė, kuris pabaigė savo po
sėdžius pereitų subą tą Londo
ne, buvo gauta laiškas iš Ru
sijos nuo Unito apskrities pro

sų jungų, 
kurios turi apie 145,(XX) narių.

Tame laiške sakoma, kad 
Rusijos darbininkų klesa ne
dalyvavo Londono kongrese, 
kadangi sovietų valdžia, kuri 
kontroliuoja profesines sąjun
gas Rusijoje, neatkreipė do
mės į unijų\Internadionalo pa
kvietimą. Tame laiške, be to, 
nurodoma, kad dabartiniu lai
ku Rusijoje nėra laisvų ir ne-

fesinių

gų, nes sovietų valdžia paver
tė profesines sąjungas vald- 
ž:os įstaigomis. Darbininkų 
klesa Rusijoje šiandie neturi 
progos išreikšti laisvai savo 
nuomones, kadangi sovietų 
valdžia įvedė politinę ir eko
nominę vergiją. Toliau 
ma:

“Profesinių sąjungų 
Rusijoje yra aštriai ir 
riai persekiojami
valdžios. Daugelis jų 
sušaudyta, o kiti dar 
ra kalėjimuose arba 
mime.”
Kai tokią “laisvę” įgijo dar

bininkai Rupijoje. Bolševikų 
advokatai tečiaus skelbia, kad 
Rusijoje yra persekiojama tik
tai buržuazija ir kontr-revo- 
liucionicriai.

sako-

vadai 
v • ziau- 

so vietų 
buvo 
tebė- 
ištre-

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI VEIKIA IŠVIEN SU 

DARBO UNIJOMIS.

27-am “Socialdemokrato” 
numeryje rašoma, kad Uk
mergėje tapo sušauktas visuo
tinas laukų darbininkų profe
sinės sąjungos susirinkimas. Į 
jį atvyko ir Seimo s.-d. frak
cijos narai Kairys ir Šukevi- 
čius iš Kauno. Buvo svarsto
ma, kas reikia daryti darbi
ninkams, kuomet Želigowskis 
užpuolė Lietuvą. “Soc.” rašo:

jų (Kairio ir šukevi- 
padaryto pranešimo 
priimta rezoliucija, 
sakoma, kad susirin-

“Po

buvo

kimas lenkų įsiveržime ma
to dideliausį darbininkam 
pavojų ir visus juos kviečia 
neatidėliojant ruoštis kovon 
su užpuolikais. Bet kartu 
reikalauja iš valdžios, kad 
ji liautųsi persekiojusi pro
fesinį darbininkų judėjimą 
ir jų spaudą, kad suvaldytų 
įsigalėjusią savo agentų sau
valę, kad įstatymu leistų su
daryti dvaruose darbininkų 
komitetus dva 
prižiūrėti, kad 
žemės reformą.”

į ūkiams 
pagreitintų

Brooklyno “Laisvė” vėl 
šo straipsnį apie tai, kad 
kietijos valdžia esanti social
demokratinė. Sako:

“Vokietijos socialdemo
kratinė valdžia niekaip ne
gali užmiršti pabėgėlį kai
zerį ... Kad kaizeris neatsi
durtų kritiškoje padėtyje, 
socialdemokratinė valdžia 
buvo besirengianti šiemet 
jam išmokėti $25,000,000 
kaipo algos”.
Faktas-gi yra toks, kad Vo

kietijos valdžioje nėra nė vie
no socialdemokrato m miste
rio; jau bus apie metai laiko, 
kaip socialdemokratai pasi
traukė iš ministerijos, ir ji 
šiandie yra vien buržuazinių 
partijų rankose.

Antrai faktas yra toks, kad 
socialdemokratai grieštai už
protestavo, išgirdę, kad vald
žia ketinanti mokėt algą bu
vusiam kaizeriui.

Bet ką reiškia Žulikovskio 
organui pameluoti Su žulikov- 
skiu susidėjus, reikia žulikiš- 
kai

ženkliuose, tuo tarpu 
šaukime nepriklausoma 
tojanias net iš didelės 
dės”.
Tai dabar matote, kuo

riasi komunistų atsišaukimai 
nuo provokatorių atsišaukimų: 
svetimženkliaas I Jeigu, vadi
nasi, provokatorių atsišauki
me žodis “nepriklausoma” bu
tų įdėtas svetimženkliuose, tai 
jisai pilnai sutiktų su tuo, ką 
rašo komunistai. Bet jeigu, 
leidžiant komunistų atsišauki
mų, įvyktų zeceriška klaida ir 
svetimženkliai prie žodžio “ne
priklausoma” butų praleisti, 
tai po tuo atsišaukimu gale- 
tų pasirašyti provokatoriai.

Labai gerai, kad Žulikovskio 
organas taip gražiai paaiškino 
skirtumų tarp provokatorių 
ir komunistų. Jų idėjos, reiš
kia, yra vienodos, net ir žod
žiai yra vienodi; tiktai vieni 
jų kaikur deda svetimženk- 
lius, o kiti ne.

kovos vietos reikšmės, kuriose 
lietuvių kariuomene atkakliai 
gindamosi nuo priešo, stipres
nio už ją keliais kartais, iŠpa- 
lengva ir brangia kaina užleid
žia savo pozicijas. Fronte nuo 
Nemuno iki vokiečių sienos 
kiekvieną dieną laukiama, kad 
lenkai pradės karo žygius. 
Šiaurėje, Dvinsko rajone, “bro
liškoji” Lietuvai Latvija sut
raukė, sulyg Varšuvos nuro
dymais, didesnę dalį savo ka- 
ruomenės, kad reikalui atėjus 
paspausti savo “seserį” iš šo
no. Tikslas viso šito ruoši mosi 
visiškai aiškus: užimti visą

pa- 
iš-

pa- 
jos 
lai-

ir elgtis.

PROVOKATORIAI SU 
SVETIMŽENKLIAIS.

at-Lietuvoje tapo išplatinti 
sišaukimai, kuriuose raginama 
kareiviai tuojaus nuversti “ne
priklausomos Lietuvos vald
žią” ir susijungti su Rusija. Po 
atsišaukimais pasirašo “Lietu
vos ir Baltarusijos Komunis
tų Partija”.

Žulikovskio organas, einan
tis Brooldyne, sako, kad tie 
atsišaukimai esą provokatorių 
darbas. Veikiausia taip ir 
yra. Bet nuims keista, ko
dėl tas organas mano, kad tie 
atsišaukimai esą provokato- 
riški. Ar juose skelbiama ne 
tas pat, ką nuolatos skelbia 
Lietuvos komunistai ir jų 
vienminčiai Amerikoje? Nu
verst Lietuvos valdžią, susi
jungi su sovietine Rusija — 
juk tai yra nuolatinė mūsiš
kių komunistų ir cfiamunistų 
dainelė.

Jeigu “Laisvė” sako, 
tokius šauksmus parašyti 
galėjo niekas kitas, kaip 
tai provokatoriai, tai ji 
pripažįsta, kad ji pati ir 
vienminčiai daro 
rių darbą.

Ar yra koks nors skirtumas 
tarpe komunistų atsišaukimų 
ir tų atsišaukimų, kuriuos Žu
likovskio organas laiko per 
provokatorių darbą? Perkra- 
čius pastarųjų turinį, “Lais
vė” atranda, kad parašas po 
jais esąs ne toks, kolkį deda 
po savo atsišaukimais komu
nistai. Jie, girdi, pasirašo po 
savo atsišaukimais “Lietuvos 
ir Baltarusijos Komunistų par
tijos Centro Biuras”, o po tais 
provokatorių atsišaukimais pa
dėta parašas “Lietuvos ir Bal-

kad 
ne
tik- 
tuo 
jos

provokato-

šitas “Laisvės” argumentas te
čiaus neturi jokios reikšmės, 
kadangi ji negali prirodyti, jo- 
gei komunistai visuomet 
prie savo partijos vardo 
žius “Centro Biuras”.

“Laisvė” nurodo da ir 
rą skirtumą, būtent: V'

i P
“Lietuvos komunistai 

pripažįsta, kad dabar 
tuva nepriklausoma, ir 
gii kur mini, kad 
klausomu, tai
klausoma’ vartoja

deda 
žod-

ant-

ne. 
Lie- 
jei- 

nepri-
žodį ‘nepri- 

svetim-

Socialiniai Želigowskio 
avantiūros pamatai.

Rašo ST. KAIRYS.

[šitas dr. Stepono 
Kairio, socialdemo
kratų atstovo Lietu
vos St. Seime, st
raipsnis rašytas visų 
pirma Vakarų, bū
tent, vokiečių, fran
euzų ir anglų darbi- 
nininkų laikraš
čiams. — N-nu 
Red.]

Kova buržuazinės Europos 
su Tarybų Rusais išnaujo pa
lietė Lietuvą ir neišvengiamai 
įtraukia ją į besivystančių 
nuotakių eigą. Želigovskio 
avantiūros, užėmusios Vilnių 
ir einančios vis gilyn ir gilyn 
Lietuvon, kitaip negalima įver
tinti, kaip baltosios Lenkijos 
bandymą visiškai realizuoti 
savo politiką šuntakyje su Lie
tuva.

lenku 
miestų

bandy-

Šitoji politika visiškai pa
aiškėjo dar pradžioje 1919 m. 
Pilsudškiš, perspėdamas lietu
vių kariuomenę, dar pavasary] 
einamųjų metų užėmė Vilnių, 
kad paskui, atiduodant jį lie
tuviams, prispaudus pastaruo
sius sutikti ant sudarymo is
torines Lietuvos, kurioje, žino
ma, turčių daugumą 
dvarininkai ir lenki 
buržuazija.

'Kuomet nepavykęs
mas dabar pakartojamas iš- 
naujo dar su didesniu brutalu
mu. Nežiūrint visų Lenkijos 
pasižadėjimų, visiškai aišku, 
kad Želigovskio ir jo “valdžia” 
yra tik uolus pildytoje i Var
šuvos įsakymų ir figos lapelis, 
kurs pridengia imperialistinius 
Lenkijos siekinius. Želigowskis 
pradėjo savo avantiūrą su tri
mis divizijomis; dabar jis jų 
turi septynias, kurios be pert
rūkio papildomos iš bendrųjų 
Lenkijos rezervų. Reikalingoji 
kariuomenei amunicija, karo 
reikmenys ir maistas trauki
niais vežami iš Lenkijos Vil-

šaltinio. Visa šitoji kariuomene 
tik todėl vadinama “vietine,” 
kad kiekvi'e-nas einąs iš Lenki
jos pulkas esti perkrikštija
mas vardu kurio nors Lietu
vos miesto ar miestelio. Tei
singa tik viena: visi pulkų va
dai Želigowskio armijoje yra 
Lietuvos dvarponiai;
juos grįžtą. Vilniun 
dvarini'nkai, kimigai,
liautai ir miestų buržuazija,— 
tai ir yra tasai molis, iš kurio 
“liuosuotojai” Vilniaus rengia
si sudaryti valdžios aparatą 
“vidurinei Lietuvai,” būtent, 
buvusiai Vilniaus ir Gardino

paskui 
šimtais

Želigovskio uždavinys yra 
netik sudaryti “vidurinę Lietu
vą.” KuonjA rašomos šios ei
lutes, lenkų armijos koncentra
ciją yra baigiama.
Kauno ir Panevėžio kryptimi 
Lenkija jau sutraukė kariuo
menę su gausiomis raitelių da
limis, su ąrtildrija ir net tan
kais. Franto nuo Nemuno iki 
Švenčionių eina nunuilstamos

Virbalio,

“kalbėtis.”
Tuose plačiuose įvykiuose, 

kurie dabar bręsta Rytuose, 
užpuolimas baltosios Lenkijos 
Lietuvai sudaro tik vietos reik
šmes epizodą. Reikšmė to fak
to ir galutinas kovos laimėji
mas turės reikšmės ne tik 
lenkų-lietuvių sentikiams. Bal
toji Lenkija vaidina rolę Ęu- 
ropos žandaro ir yra pasiren
gusi “išt'kiinai” tarnauti fran
euzų kapitalui tol, kol Lenki
jos darbininkai ir valstiečiai 
leis savo feodalams be atsa
komybes lieti darbininkų krau
ją ir naikinti kraštą. Padary
tosios Rygoje paliaubos su Ta
rybų Rusais Lenkijai turi tos 
reikšmės, kad ji galės atsik
vėpti, kad pasirengus tolimes
nei kovai. Rengimasis eina la
bai greitu tempu. Lenkijoje 
sutraukti ir parengti Savinko- 
vo ir Ko. pulkai jau pasiųsti 
j rytus Ukrainon ir i Minsko 
rajoną. Pati lenkų valdžia, no
rėdama pakeliui likviduoti sa
vo sąskaitas su Lietuva, ren
giasi išnaudoti Lietuvą pir-

vo imperialistinių avantiūrų. 
Lenkija turi sunaikinti neprik
lausomą Lietuvą, kaipo prie
šininką, kad paglemžus ją, ir 
naudoti Lietuvą kaipo bazę, 
kurioje turės vystytis kombi
nuotas Lenkijos ir jos talkinin
kų puolimas ant 'Karybų Ru- 

Alkanai Lenkijai ir alka- 
Želigovskiui yra reika- 
duona, kurios sulygina- 
gana daug Lietuvoje, 

reikalingi ir nauji karei-

sijos.
nani

miliardus aukso.

Francijos rauką 
jaučia kovojan-

mai 
Jiems 
viai.

Baltoji Lenkija įsitikinusiai 
eina pirmyn, lodei, kad reak
cinė Francija ne tik jai visa
me kame padeda ir vadauja, 
bet ir verčia eiti pirmyn. Ir 
Vrangelis ir įvairus pienai ir 
machinacijos Vengruose “šir
dinga” paspirtis Lenkams, — 
visa tai iš Paryžiaus daroma 
su tam tikru tikslu: — atnau
jinti buvusiąją Rusiją, tokią 
Rusiją, kuri 
Francijai jos

“Laisvos” 
visame kame
čioji už savo nepriklausomy
bę Lietuvą. Nekalbant jau 
apie tai, kad Francijos atsto
vai Lietuvoje, tie, kurie nuo- 
latai joje gyvena, ir atvažiuo
jantieji, visą laiką lošė rolę 
baltosios Lenkijos advokatų, 
avantiūroje gi Želigovskio jie 
vaidina ypatingą rolę ir turi 
ypatingų uždavinių. Yra ži
nių, kad franeuzų karininkai 
tarnauja lenkų pulkuose ir da
lyvauja lietuvių fronte, vesda
mi Želigovskio operacijas tuo 
laiku, kuomet Francijos atsto
vas Vilniuje teatraliai protes
tavo prieš lenkus, kurių ka
riuomene užėmė miestą. Fran
cija, kuri teikia Lenkijai vis
ką, kas tik yra reikalinga jos 
kariuomenei, siųsdama jai 
ištisais tiraukiniais 
Mažojoj 
mollande) 
paprastų
virtuvių Lietuvai; sulaikė, veik 
su pagelba lenkų kareivių fran
euzų kareivių uniformose. Ma
žojoje Lietuvoje yra ir tokių 
“franeuzų” formacijų.

Baltoji Lenkija labai užinte- 
resuota Lietuvos užgrobimu 
ilgesniam la'kui. Lietuva — 
žemės ūkio kraštas ir, taip sa
kant, prabočių skirtas rinkas 
Lenkijos pramonei. Lie’tuva 
užtikrintas aruodas tirštai hp-

sulaikė 
(Mc- 

mažą transportą 
karo vežimų ir

savo plačiomis latifundijomis, dvarininkų, kunigų ir buržua- 
Jnkamas kraštas lenkų beže- z jos pretensi joms ir duoda 
miums kolonizuoti. Lietuva, jiems vienintelę paramą so-
drauge su Latvija, Baltarusi- dalinėje kovoje. Kaip visur
ja ir Ukraina, ištikimas bufe- ir visada, šitoji kova priden- 
ris prieš mirtingą pavojų iš giama tautiniais ūbaisiais ir 
rytų. Galęp, Lietuva — 
togus ir labai reikalingas 
ėjimas į Baltijos jūres, nes 
čiai Lenkijai aišku, kad 
koridorius per Dancigą —
kinas ir nepastovus dalykas. 
Atkutusi Vokietija tą korido
rių suspaus prie pirmos pro
gos, reiškia, užsmaugs gerklę 
ekonomių am Lenkijos gyva
vimui, jei ji neturės pasiruo
šus kitų kelių. Lenkija turi 
perdaug motyvų jieškoti “šir
dingo” susiartinimo su “bro
liškąja” Lietuva. Ideologas 
buržuazinės-šliachtinės Lenki
jos “socialistas” Pilsudskis, uo
liai padedant idėjinei jo tetai 
P. P. S. (Polska Partja Soc- 
jalistyczna) daug padirbėjo 
įvykinimui šitos politikos. Bet, 
apart lenkų dvarininkų, mie
stų buržuazijos, smulkios šlia- 
chtos, lenkų kunigų ir tų ne
didelių valstiečių grupių, kurie 
kalba lenkiškai, kurie yra po 
įtekme pirmųjų, kitų sąjungi- 
n nkų Pilsudskio politika Lie
tuvoje neturi. Dabartinį mo
mentą baltoji Lenkija, mato
mai, skaito patogiausiu ir ne
atidėtinu tam, kad su pagelba 
ginklo sulaužius Lietuvos už
sispyrimą. Reikia žinoti, kad 
Lietuvos Steigiamajame Sei
me greitu laiku bus išrištas že
mes klausimas jo negatyve j c 
pusėje. Iš trijų skaitlingiau
sių Se nio grupių socialdemo
kratai stoja už konfiskavimą 
vidutines ir stambiosios žemės 
nuosavybės ir reikalauja jos 
nacionalizacijos. Grupė radi- 
kalinių vaisi’ečių (socialistai- 
liaudininkai-demokratai) re - 
kalauja konfiskacijos, kad ati
davus žemę nuosavybėn ma
žažemiams ir bežemiams. Gru
pe krikščionių-demokratų, su- 
darančoji didesnę Seimo pu
sę, spekuliuodama demokra
tizmu ir socialiu radikalizmu, 
pastaruoju laiku aiškiai yra 
linkusi prie konfiskato stam
bių žemės ūkių su nedideliu 
apmokėjimu, kad ant dvarinin
kų žemių sudarius ekonomi
niai tvirtą ir socialiai reakci
nę ukin'nkų klesą. Seimo įsta
tymu jau pravesta nacionali
zacija visų vandenų ir miškų 
didesnių kaip 25 hekt., už
draustas įkeitimas ir pardavi
mas tų ūkių, kurie didesni 
nei 70 hekt. Trumpiausiu lai
ku laukiamas Įstatymas apie 
perėmimą visų dvarininkų že- 
m’ų, didesnių kai 70 hekt. val
stybės nuosavybėn.

Toksai žemės klausimo riši
mas yra mirtinas smūgis “len
kų” elementui Lietuvoje, nes 
dvarininkai, kurių rankose yra 
nemažiau kaip 45% visos že
mės Lietuvoje, sus!daro iš len
kų adba sulenkintų agrarijų. 
Likvidacija jų žemės nuosavy
bes reiškia likvidaciją jų eko
nominės pajėgos ir reikšmes 
visuomeniniame krašto gyve
nine.

Bet likvidacija dvarininkų 
luomo skaudžiai paliečia ir 
kitas visuomenines lenkų gru
pes, nes grieštai pablogina pa
dėtį Lenkijos politikos Lietu
voje. Idėjinis Želigovskio avan
tiūros pamatavimas tame, buk 
dauguma “vidurinės Lietu
vos” gyventojų esą neginčija
mi lenkai^ linksta n tieji pi(e 
Lenkijos, Želigovskio “valdžia” 
buk statanti sau tikslu duoti 
galimybes gyventojams liue
sai išspręsti klaus’mą politines 
krašto ateities. Dabar užtek
tinai žinoma ir Vakarams, kad 
gyventojai rytinės Vilniaus 
gubernijos dalies savo daugu
moje yra gryni lietuv’ai, bėgy
je praeito šimtmečio pergyve
nę kelioliką fazių savo ypatin
go vystymos, pradžioje suru
sėję, paskui dalinai sulenkėję 
ir, galop, “atgimę” lietuviuose 
(kaipo lietuviai). Buvimas 
taip vadinamojo lenkų elemen
to miestuose ir kaime Vilniaus 
gub., sudaro vienintelį patei-<

Lietuva, su sinimą begalo didėlėms lenkų

darosi tuo aštresnė, kuo at
kakliau puola gimstanti lietu
vių buržuazija ir kunigija. 
Ankštai susir šusios feodalinės 
-k le r i k a 1 i n es-Jb u rž ua zi n ės len-
kų grupes ton kovon dabar 
sutraukia visus savo medžia
ginius ir dvasinius rezervus. 
Dvarininkų luomo likvidacija, 
kaipo stipriausio iš jų, reiškia 
mirtiną smūgį jų sąjunginin
kams - - kunigijai ir buržua, 
zijai. Išgelbėti savę nuo tik
ro pralaimėjimo kovoje su lie
tuvių buržuazija ir kleru jie 
gali tik vienu keliu* atskyrus 
“v/durinę Lietuvą” nuo Lietu
vos ir sujungus ją su Lenki
ja. arba su pagelba Lenkijos 
okupavus visą Lietuvą. Pasta
roji išeitis tinkamiausia ir pa-, 
čiai baltajai Lenkijai, ir tąja 
kryptim dabar vystosi visi įvy
kiai.

Lietuvos darbininkų klesai 
Želigovskio avantiūra visa sa
vo esme yra ir bus g ins re
akcinis įvykis. Lenkija, dagi 
mažiau reakcing nei dabartinė 
oficialinė Lenkija, norėdama 
lakyti Lietuvą savo ekonomi
nėje įtakoje, bus priversta pa- • 
laikyti “lenkų elementą” Lietu
voje, tai reiškia, nulaikyti 
dvarininkus, kietą ir buržuazi
ją, kaipo lenkų avangardą. Ji 
turės duoti jiems įva'rių kon
cesijų, skriaudžiant Lietuvos 
darbininkus. Juk ir dabar so
cialistas Dašinskis ir žymi da
lis partinės nteligentijos iš P. 
P. S. netik remia imperialisti
ne baltosios Lenkijos politiką, 
bet ir “pamatuoja” ją. Juk ir 
Želigovskio “valdžia“ atrado 
sau parsidavėlį iš tarpo “so
cialistų” asmenyje p. Žaštov- 
to.

ja.
kovos išeities

Tolimesnė realizacija lenkų 
politikos Lietuvoje n eis veng
tinai iššauks atkaklų ir mir
tiną kovą Lietuvos su Lenki- 

Nepriklausomai nuo tos 
ji prives kraš

tą prie nualinimo, kurs sun
kiu sloguč’u guls pirmiausiai 
ant visos darbininkų klesos. Šis 
karas savo pasekmėmis iš
šauks aštrią krašte tautinę ko
vą, kurion būtinai bus Įtrauk
ti darbininkai, kurių tarpan 
įs’skverbs reakcinės visuome
nės grupes. Galop, laikinas 
laimėjimas baltosios Lenkijos 
reikš laikiną atidėjimą išriši
mo žemės klausimo reikalin
gąja žemės uk:o darbinin
kams kryptim ir be abejonės 
sudarys sunkesnes apystovas 
proletariato klesų kovai nei 
dabar yra.

Todėl suprantamas tasai ūpo 
pakilimas, kuri dabar reiškia 
Lietuvos darbininkai be skir
tumo tautybes, skubotai besi
rengdami! su ginklu rankose 
pasitikti naujus okupantus. 
Bet besivystančioje kovoje Lie
tuvos darbininkai jaučiasi t ra
lingai vienui vieni. J e neti
ki užtarimui Tautų Lygos, aiš
kiai linkusios baltosios Lenki
jos pusėn, kuri p:ldo Entantos 
nurodymus. Jie nemato sau 
pagalbos iš pusės Lenkijos dar
bininku; iki šiam laikui nesu
rado tos pagalbos nei kaimy
ninės Latvijos socialdemokra
tijoje, kuri nedaro aiškių pa
stangų, kad utrėmus pas save 
lenkų-latvių susiburimui.

Vienintelė Lietuvos darbi
ninku viltis brol'škoje ir ak- 
tualėje Vakarų darbininkų pa
ramoje. Jie su didžiausia do- 
me sekė, kąip galingos darbi
ninkų organizacijos 
Europoje nešė savo 
Rusijos darbiifūkams 
voje su apsivienijusiu

Va'karų 
pagalbų 
j ų ko-

bos ir sau. Lietuvos darbinin
kai turi iš:mtinos teisės būti 
apgintais, nes retas kraštas 
tiek kentėjo laikę didžiojo ka
ro, kaip Lietuva, ir sunkumas 
tų kančių gulėjo ir dabar gu
li pirmon galvon ant darbo 
žmonių mas’y.

— St. Kairys.
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Iš Įvairių Sričių.
Prapuolimas baltųjų garnių 

ant Reino. Baltieji garniai yra 
tai paukščiai, kurių ne visur 
galima rasti. Europoj į rytus 
jie neperžengia senovės Lie
tuvos rubežių. Jungtinėse val
stijose jų taipjau nėra. Bet 
kartais būva, kad iš kokių 
nors apielinkių baltieji gar
niai be matomų priežasčių 
prapuola, ir jeigu ten ir at
silanko kada, tai lizdais nesi
naudoja, nors lizdų nuo se
nesnių laikų ten netrūksta. 
Taip atsitiko Vokietijoj, Ade- 
bars valsčiuje, prie Reino. 
Kaip paukščiai taip ir žvėrys 
prapuola, taigi pasišalina iš 
kurios nors vietos, ar dėl mai
sto stokos, persikcitus gamtos 
aplinkybėms, arba dėl ardymo 
jiems ramumo, kaip tai atsi
tiko laike karo Francijoj, bet 
tik karo apimtuose apskri- 
čiuose, kur eina nuolatiniai be- 
sišaudymai. Adebars valsčiu
je jokios matomos permainos 
neatsitiko; viskas pasiliko kaip 
buvo; pasiliko ir tos pačios, 
kaip buvo, gamtos aplinkybės. 
Todėl baltųjų garnių pasSšali- 
ninias iš čia nesuprantamas 
dagi nei specialistams paukš
čių gyvenimo žinovams, ypač 
kad visi lizdai su sykiu paukš
čių poni tapo pamest1. Poros 
į šiaurius persikėlė 1919 ma
tais. Visame Meers pavietyj 
vien vienas gandų lizdas bu
vo užimtas, kiti paukščiai vai
kus perėti persikėlė toliau j 
šiaurius, — nors Vokietijoj, 
kaip ir Lietuvoj, garnių nie
kas nepersekioja, bet dar 
jiems kuo galėdami padeda.

Paukščių ir žvėrių gyveni
me niekas neatsitinka be svar
bių priežasčių. Karo laiku 
garniai pasišalino iš Franci- 
jos, ir to jų pasišalinimo prie
žastis čia buvo karas, šaudy
mai. Reino apskričiuose tos 
priežastys veikti negalėjo, nes 
ten besišaudymų nebuvo, kaip

nebuvo ir šiauriniuose apskri- 
čiuose, kur garniai persikėlė.

— Šernas.

Skaitytoju pastabėlės.
§ Brooklyno chamunlstų or

ganus sako: “Ar ne žiopli tie 
airišiai, kad degina Anglijos 
vėliavas Amerikoj būdami. Ar 
jie mano, kad jie nugųzdins 
Anglijos valdžių?“ ,

Na, o kaipgi su Amerikos 
lietuviškais chamunistais, ku
rie buvusio Lietuvos preziden
to Smetonos paveikslų kojo
mis trypė?

§ Hardingas turi būt labai 
dėkingas Chicagos kunigų 
Draugui ir Brooklyno Vieny
bei Lietuvininkų. Jeigu tiedvi 
gazietos nebūtų nuirti už jį 
stojusios, Hardingas šiur nebū
tų buvęs išrinktas prezidentu.

§ Filmų Bendrovė Vėl rodo 
“naujus paveikslus iš Lietu
vos”. Bet man butų labiau įdo
mu pamatyt senų paveikslų: 
kaip ponai valdininkai Lietu
voj ima iš žmonių kyšius. O 
tokių Filmų Bendrovė kaip 
tik ir nenori rodyti1.

.Slapukas.

ANGLIJA.

KANADA.

nacionalinio pildomojo komi
teto atšaukimų streiko vadina 
“dūlele išdavyste“ ir reikalau
ja, kad komitetas pasitrauktų 
iš vietos.

Bijosi savo buvusių kareivių.

Toronto. — Kanados valdan
čioji klesa labui bijosi, kad 
jos buvusieji kareiviai nesusi- 
dėtų su Buvusių Kareivių Inter 
nacionaln ir policija ex-karei- 
vių veikimų labai akylai seka.

Kada Henri Baribusse >iš 
Francijos prisiuntė pakvietimo 
laiškų Great War Veterans 
Association, tai valdžia per sa
vo presos agentūrų išsiuntinė
jo žinias, kad tos asociacijos 
viršininkai pakvietimų atmetė 
kaipo “bolševikiškų propagan
dų“. Viršininkais yra daugiau
sia valdžios nariai, tad jų at
metimas nieko nereiškia. Pa
prastieji nariai pritaria prisi
dėjimui prie to Internaciona
lo.

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJU&AS.
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

Galį badauti.

K DR. A MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

• 2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

Angliakasių nepasitenkinimas.
[Iš Federuotosios Presos]

Londonas. — Nors didžiu
ma angliakasių ir sugrįžo į 
darbų, bet jie vis dar nėra už
ganėdinti užbaig’mu streiko.

South Wales angliakasių fe
deracijos pildomasis komitetas 
paraše rezoliucijų, kuri bus 
pasiųsta nacionalinei konfe
rencijai, ragjinanti panaikiitti 
taisyklę, sulig kurios tęsiniui 
streiko reikalinga dviejų treč
dalių balsų. South Wales ang
liakasiai labiausiai dr nenorėjo 
pasiduoti paliepimui grįžti į 
darbų, kada nedidele didžiuma 
angliakasių stovėjo už tęsimų 
siroko.

Niekurių angliakasių nepa
sitenkinimas eina taip toli, kad

[IŠ Federuotosios Presos"}
Washington. — Galingosios 

ir turtingosios šiaurinės Ame
rikos respublikos sostinės ko- 
misionierių taryba mano, kad 
apie trys tūkstančiai miesto 
darbininkų galį pilnai tenkin
as dabartinėmis bado algo
mis. Ta gi didžiuma balsų / 
darbininkų reikalavimas — pa
didinti algas po 10 centų die
nai — atmesta.

Telephone Drover 5052 j
Dr. A. Juozaitis

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

NEGERKIT
MUNŠAINO —
TAI NUODAI

te-'- " '  ................ ................ ---- —! -■.■■■J-J.-.'..-' =

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

taip Lietuvos.
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

SAMUEL KULVINSKY
8915 Commercial Avė.,

So. Chicago,'UI. * "
Gražiausia eilė moteriškų, vaikų ir jaunuolių drapanų. Taip-gi 

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

Tek: So. Chicago 1494.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, 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

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UI.

FRENCH LINE
Compagnie Generale 

Transatlantiųue
Tiesiai Hamburgan

Specialis išplaukimas 
Dubeltavais šriubais laivo

Niagara
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.Abai prieinamos.

Laivakorčių ir kitų informacijų 
klauskite vietinio French Line agen 
to.

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

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

P. SENKUS, 
Box 2, Herrin, III.

Avenue

Kamodės su
apvalais ar

džiais, neku

$30

$50.00

Skyriau^ Krautuvė 
4201 Archer

Sumlture. Rūgs. Stovės, Seving Machines, 
Taikinį Machines, Pianos, GtcJ

rios kaina

Žieminiai pečiai, kurie užlaiko ši
lumą per 24-ias valandas, dailei ni
keliuoti ir gęro gatunko. Kadangi 
jų nedaug beturime, tai tiktai teks 
tiems, kas pirmiau atslankys; taip
gi už pesę prekės nuo $50.00

vusios virš

Dykai išmok 
inam siųtikas p 
irks New Home 

ma-šiną už

Šitas kukninis pečius pilnai gvaran 
tuotas užganėdinti kiekvieną pirkėją; 
turime jų dikčiai daug, ale kadangi 
jų kaina labai numažinta, tai par
duosime po kiekvieną pečių kiekvienai 
Šeimynai po $47.50Springsai gvurantuoti ant 10 metų, 

padaryti iš artavoto plieno ir minkš
ti gulėti, visados kašta- ffrt 
vo $12.00; dabar už M* ■ -vU

Gasinis pečius su reguliatorium, 
tai yra naujausio išradimo patentuo
tas. Vartojant šitą pečių kepsnį ne
reikia keravoti, idant nesudegtų, nes 
reguliatorius duos tiek karščio, kiek 
kepsniai yra reikalinga, kol kepsnis 
iškeps galite ką kitą veikti arba iš
eiti, o parėję rasite kepsnį gatavą— 
nesudegintą. Ateikite pažiūrėti — pa 
žinti — kas pamatys, tam patiks šitas 
stebuklingas pečius.

Turime dar daug žieminių pečių, 
kuriuos su šiuom pasiulymu norim 
iš parduoti ir padaryti vietą vasari- 
niem ta voram, taipgi juos parduo
sime už specialę prekę. Visokio di
dumo nuo $10.00 iki $30.00

Gasinis pečius su baltai enameliuo- 
toinis durimis, nikelinuose rėmuose, 
visas juodai enameliuotas, nereikia 
šveisti. Galima ant jo virti ir kep
ti. Jų nedaug teturi rtrt
me, l<ol iStolcsi U

Iš priežasties sumažėjimo darbų yra numažinamos algos, ir kainos ant tavorų krinta žemyn. Rakandai jau yra 
tiek atpigę, jog mes juos parduodame už pusę kainos. Po Naujų Metų žadama vėl truputi pakilti ir greitai nebe
nt pigs. Todėl kam yra reikalingi rakandai, pirkit dabar, nes kainos niekada taip žemos nebuvo ir žemesnės nebus. 
Musų tautiečiai jaužjno, jog pas mus galima gauti visokių namams reikalingų rakandų ir už pigesnę kainą, negu 
kur kitur. Tikimės, jog ir dabar lietuviškoji visuomenė pasinaudos iš šito musų pasiūlymo, ir nesivėluos atsilankyti 
pakol dabar dar yra pilnas pasirinkimus; neužmirškite, jog šitas išpardavimas už pusę kainos trauksis tiktai iki Nau
jų Metų. *

Dykai duosime 25-is re
kordus su lietuviškom dai
nom, deklamacijom arba 
šokiais, kiekvienam kas 
pirks grajinama mašiną.

Plieninės lovos. Pasirinkimas iš 
šimto visokių spalvų, didumo jr ga 
tunkų pigiausiu gali- C *11 rt rtrt 
te gauti už IU«UU

Vatiniai matrasai po $9.00

Vaikams lovuRės su nuleidžia
mom šalim ir springsais, vienam 
arba dviem gulėti, pasirinkimas iŠ 
visokių spalvų ir kainų, pradedant 

nuo $12 00

Valgomieji stalai, su 6-ais, tikra skūra' ap
muštais krėslais, visados ir visur parsiduoduvo už 
$100.00; dabar mes ant šito 00
išpardavimo leisime po _____

Grafofonai vė
liausios išdirbys- 
tės ir su paderi- 
nimuis, aliejuoja- 
mas tiktai vienų 
sykį ant metų; 
motoras gv u ran
tuotas ant 5-kių 
motų, su šėpuke 
rekordam susidė
ti, numažinom iki

Seklyčios setai. Turime jų labai didelį pasirinkimą iš aržuolo arba 
raudonmedžio su juoda, geltona arba mėlyna skūra apmušti tarp ku
rių rasite kainavusius net suvirŠ $300.00; dabar visus rtrt
parduosime po pusę kainos parduodame nuo <UU

Krėslai su atlošiama nugara ir pa
kojom, labai parankus poilsiui. Di
delis pasirinkimas ir daili Kalėdinė 
dovana ,tiktai $37 50

Seklyšios stalai apvali, kertuoti 
arba pailgi visokio didumo ir iš- 
dirbystės, pasirinkimas iš aržuolo, 
raudonmedžio arba riešutinio me
džio. Kaina par- C’| C rtrt
siduoda nuo ■ □■UU

Automatiški lopšiai su lentinėm 
arba parnratomom šalim iki Šiolei 
parsiduodavo po $13.00; dabar tik- 

ui lž $6.50 k $7.00 
Vatiniai matrasukai po $1.50

$100.00, o 
dabar yra 
kitos net už

ba kertuo
tais veidro

Didžioji Krautuvė 
1930-32 South 
Halsted Street

ww 8urronyfiAęj(,ReeL/Nfs_
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Atdara Subaty
Vakarais

ros

Vertės Nuo *50 iki *65
Pasirinkimas už

Siutai
Ant Pardavimo Subatoj už

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Vaiky Mackinaws

Tarno Mooney reikalu

Užganėdinimą
Gvarantuojame

Darbhiin- 
mėnesį su 
metus. Po 
sutiko iš- 
re kala vi

kiui darbi- 
pasitrauk-

Oficialiai
Šiais

įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau
si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visokį RE
CEPTĄ! per provizorius išpildoma. Skaitlingas san
delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, 
kostumierių ir vietos žmonių.

Nuo 7 iki 18 metų 
—parinktos petrinos - 
kelinių, pilniausiu pamušalu 
ta pardavimui po $25 — 
liame išpardavime subatoj

soje šalyje apsireiškia palinki 
mas streikuoti.

Delei pašto dailininkų stroi

Nors Socialistų 
komitetas 

savo dele- 
socialistų 
Šveicari-

Ragina darbininkus šviestis.
. [Iš Federuotoaios Prasoa]

Seattle. — Intevnaci'onales 
iuvūjų unijos organizatorius

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Užtikrintas kainų nuinušimas nu< 
kiekvieno siuto ir overkoto. YPA 
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam 
sumo pilki, su diržais, dabar tikta 
$12.50.

$35,000 vertės stako, vyriškų b 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausio 
ir gražiausios mados visokios rniero 
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 - 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.51

Vyrams kelinės $4.50 Ir augšėiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5.0< 

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę maža 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 i 
augščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 va 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Nuo 7 iki 18 metų — geros petri
nos sunkios vertės^ Oregon vilnoniai; 
$12.50 ir $15 vertės, ant pardavimo su- 
botoje - $9.45

- visi vilnoniai
2 poros trumpų 

pasių- 
musu specia-

SIS

pasargos žodis
I0WA STATE i 

SAVINGS BANK ■ 
Kapitalas ir Perviršis— ■ 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. ■ 

JBBBBBBBBBBBBBBBBBb"

—Puikiausios sezono mados pasiųti tikrai iš gero 
audeklo — gerai pasiųti — šilkais siūti — produktas ge
riausių Amerikos drapanų siuvėjų—

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Atvyksta darbininkų Interna 

cionalo sekretorius.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo 
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted Sb, Chicago, IIL 
rbione: Boukvard 4121.

Vėl Žingsnis Pirmyn
SALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo
nių norus ir įsteigti APTIEKOS DEPARTAMEN
TĄ, ką mes ir PADARĖME.

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

Su užtikrinta vilčia ateityn,

Nacionalinis partijos ofisas 
telegramų pasiuntė specialių 
įgaliojimų d. Joseph Gollom- 
bui, kuris dabar randasi Pary
žiui. Jisai tečiaus dalyvaus 
tik kaipo oficialis partijos ko
respondentas. •

Miltvaukee and Ashland Avenues
Padėti ant pardavimo rytoj’—Virš 3,800 vyrišky ir vaikinų

$6, $7, $8 puikios vyriškos
Vyriškos skrybėlės puikiai nuveltos dėl 

sezono, geriausios išžiuros — buvo padū
mes parduosime Subatoj po QE 
mes parduosime po Subatoj v*?’©**

šis didelis surinkimas siūloma vyrama ir vaikams Chicago drapanos Už MA- * •
ŽIAU NEI WHOLĘSALIO KAINOS. Mes negalime labai jus ragint, kad atei 
tumet j Continental ryto ir išsirinkit sau siutą^h^Tn^rkotą. Didžiausias sutaupy- 

mas. Nesvarbu kokioj dalyj Chicagos gyvenat — arba netoli priemiestyj — ap 
simokės drapanas pirkti iš Continental. Šitas yra didžiausias surinkimas puikiau
sių siutų ir overkotų kainuojančių Chicago už.......  $39.50

gavo 
bučių darbininkų unijų 
unija 
sios 
bučius bei valgyklas, 
samdytojai negalėtų 
buoti pakankamų 
streiklaužių 
bar draudžiama. Bet darbinin
kai vist:ek nežada pasiduoti 

šelpia organi
zuotieji kitų vietos industri
jos darbininkai.

Socialistų Partija neturės 
savo delegato Berno 

konferencijoj.
[Iš Fedėruatoaios Presos]

Chicago 
Partijos pildo įnašai 
ir nutarė pasiųsti 
gatų į tarptautinę 
konferencijų Berne, 
joj, bet partija savo delegato 
ten veikiausia neturės. Tai 
dėlto, kad visi trys internacio
naliniai partijos delegatai jr 
internacionalis josios sekreto
rius d. Ilillųuitas, dėl savo as
meniškų reikalų, konferenci- 
jon vykti negalį. Paskirti kitų 
delegatų jau nėra laiko, nes 
konferencija prasidės gruodžio 
5 dieną.

[Iš Federuotoslos Presos]
San Francisco. — San Fran- 

cisco policijos departamentas 
atidavė j apskrities prokuroro 
Mattbew Brady rankas visus 
tuos dokumentus, kurie turi 
ką nors bendra su Tarno Moo
ney ir Warreno B’llings’o by
la. Tatai padaryta po to, ka
da policistas Draper Iland pa
reiškė, jogei Tarno Mooney by
la buvo bjaurus sumoksiąs.

Pastarieji policisto Hando 
liudymai rodo, kad šešiolika 
liudininkų -pripažino, jogei 
ekspliozijos metu ir Tanias 
Mooney ir jo moteris Bena tik
rai buvo ant EileYs triobėsio, 
vtin atokiai nuo tos vietos, kur

Indžionkšenas prieš 
darbininkus.

[18 Federuotosios Presos] .4
Louis. — Didžiųjų vieš- 

l ir valgyklų savininkai 
indžionkŠeną prieš vieš- 

Mat, 
paskelbė streikų ir jo- 

nariai dabar sergsti vieš- 
■ • * kad 

susiver- 
skaičių 

Tatai daryli da-

[18 Federuotoslos Presos]

Washington. — Neužilgio į 
Jungtines Valstijas atvyks pro. 
fesinių sąjungų (unijų) Inter
nacionalo sekretorius, Edo 
Fimmen. Jisai pasistengs da
lyvauti visuose svarbesniuose 
organizuotųjų šios šalies dar
bininkų susirinkimuose ir, jei
gu bus galima, busimoje Dar- Streikininkus 
bo Federacijos konvencijoje, 
Denvery birželio mėn. 1921

INDIJA.
Streikai Indijoj plėtojasi. 

D. S. RAO.
[Fcder įlotosios Presos koresp.]

Streikai, kurie siautė Indijoj 
per keletą pastarųjų savaičių 
nė kiek nemažėjo Pašto, tele
grafo, gaso >"r gatvekarių vei
kimas Bombay, Calcutta ir 
Madras vis dar tebėra apsisto
jęs, o prie jų dar dedasi dar
bininkai įvairių pramonių ir 
miesto darbininkai, grasinda
mi sustabdyti pirklyba ir in
dustriją visoje šalyje. Audi- 
nyčiose, aliejaus kompanijose 
ir net laikraščių išleistuvėse 
darbininkai rodo nepasitenki
nimą savo ekonominei likimu 
ir meta darbų kartais be jo
kio iš anksto pranešimo sam
dytojams.

Svarbiausiais streikų palies
tais centrais yra Bombay, Cal
cutta ir Madras, kur visas pirk- 
lybins veikimas yra labai su
trukdytas. Ypač Bombay nė
ra gatvekarių, šviesų, paštas 
ir telegrafas neveikia, 
ninkai vienoje didelių 
pjo vykių sustreikavo;

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
Bijosi kooperacijos.

[Iš Federuotosios Presos]

Minneapolis. — Pieno 
kupčiai pranešė pieno išvežio- 
lojų unijai, kad nuo gruodžio 
15 d., visos vietos pienininčios 
bus operuojamos kaipo neuni- 
ičs dirbtuvės. Jie reikalauja 
lanaikinti sutartį su unija, ar 
’ą perkeist’. Jie esu nenori 
Permainyti darbo valandų ai: 
nukapoti algas, bet vien tik 
lori teisūs pašalinti visus savo 
’arbininkus, kurie turi pirkę 
kcįjų Franklin kooperalysv
ėj pienini nčiotj, kuria kuria 

darb ninkai ir kuri jau rengia- 
i pradėti veikimų.

LTn:jos viršininkai . atsakė, 
tad unija yra gerame stovyje 
r visuomet yra pasirengusi 
toti griežton kovon, jei tas 
us reikalinga.

J0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB|

Į ŠEIMYNŲ APTIEKAi
Trummer Seattle’o Darbiniu 
kų Taryboj 
apie sistematinga švietimosi 
darbų. Pasak jo, šios 
darbininkai 
netik to, kaip savų organiza 
cijų reikalus vesti, o ir to, Federacijų, 
kaip tvarkyti industrijas. Ankš- daro kliūčių 
čiau ar vėliau šioj šaly mes prezidentas Goinpersas 
atsieksime industrines demo
kratijos. Todėl privalome reng
tis prie to, kad ją j netiksliau 
išlaikius. — pasakė Trummer.

Darbi- 
lentų 
metė 

darbų ir vienos dideles aliejaus 
kompanijos darbi ninkai. Vi-

vas laiškų ir pakinky. Bandy
ta panaudot’ boyskoulus, bet 
po smarkaus daugelio piliečių 
protesto, valdžia atšaukė vai
kus. Atgabenta žmonių iš ki
tų provincijų, liet jų neužten
ka' net pagerinimui 
Kad apsvarsčius ' kaip Bombay 
organizuot’ darbininkai gali 
pagelbėti pašto darbininkams, 
buvo sušauktas didelis viešas 
susirinkimas, kuriame tapo nu
tarta, kad kiekvienas organi
zuotas darbininkas paaukotų 
dienos uždarbį streik'oriams.

Valdžia tyrinėjusi pašto dar
bininkų padėtį rekomendavo 
$24 j mėnesį kaipo mininimn 
mokestį. Bet kada prasidėjo 
tarybos, valdžia pasiūlė tik 
$18. Darbininkai dar nepri
ėmė valdžios pasiūlymo.

Gatvekarių padėtis Bombay 
taip pat yra rusti, 
kni reikalauja $14 į 
K) dienų švenčių į 
tarybų kompanija 
pildyti streikierių 
mus, bet su sąlyga, 
ninkas neturi teisės 
ti iš darbo be 30 dienų prane
šimo, o pasitraukus neišdirbus 
nė vienų metų lako darbinin
kas visai negaus algos.

Sevvrce aliejaus streike kom- 
nanija išpildė darbininkų rei
kalavimų pakelti algą 20 nuoš.

Calcuttojc viešpatauja tas 
pats pirklylbinis suirimas. V’rš 
1,000 gaso darbininkų strei
kuoja ir miestas yra pusiau 
tamsoje. Kompanija dar ne
išpildė streikierių reik alavinių.

Madras streikuoja 7,000 au1- 
dinyčių darbininkai. Kurachi 
našto veikimas sustabdytas. 
Delei streiko Karachi laikraš
čiu darbininkų, laikraščiai ne
išeina.

Iš Punjab pranešama, kad 
1,500 geležinkelių darbininkų 
sustreikavo be jokio persergė
jimo. ’

$5.00 Dent pirštinės.
Pilko cape ir rudos, pirmos kokybes 

“Dent” darbo; $5.00 bran- (PO AK 
gumo; subatoj parduosime M*

Milžiniškas socialistų įtekmės 
stiprėjimas.

[IŠ Federuotoslos Presos]
Hartford. — Oficialiai pa

skelbta, kad Šiais prezidento 
rinkimas Connecticut valstijoj 
socialistų balsų skaičius pašo
kęs net 100 nuoš.

Dr.C.Z. Veželts
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

Telefonas: Drover 7042

metais. Edo Fimmen tikslas 
pakėlė klausinių yra toks: išaiškinti Šios šalies 

darbininkams Internacionalo 
šalies nusistatymų bei tikslus ir tuo 

privalo mokintis budu patraukti! Internaciona
lai! didžiulę Amerikos Darbo 

kurios įstojimui 
pats federacijos

SALUTARAS DRUG & CHEM. CO.
Phone: Canal 6417 , J

1707 So. Halsted St., Chicago, III. g
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įvyko ekspliorija. To nevei
zint Tanias Mooney rastas 
esant kaltu. Policistas sako, 
kad tų žmonių liudymai taip
jau randasi policijos departa
mente.

Be policisto Hando į apskri
ties prokurorų kreipėsi ir ki
tas žmogus, tūlas F. E. Rigall, 
iš Illinois valstijos. Jisai ap
skrities prokurorui parašė laiš
kų, kuriame dar kartą pakar
tojama, jogei jis esąs tas pats 
žmogus, kurį Mooney bylos me
tu norėta pap:rkti, kad jisai 
neteisingai liudytų. Jį norėjęs 
papirkti suk tasai San Francis
co sumokslininkų gaujos ber
nas, pirklys Fran Oxman. Rig
all sakosi, kad savo žodžius 
jisai gatavas pakartoti ir prieš 
teisėjus, jeigu bus reikalinga.

Kokių naujasai tyrinėjimas 
duos pasekmių, dar negalima 
įspėti. Vis dėlto, jau ir da
bar yra aišku, kad ankščiau ar 
vėliau sitas sumoksiąs išeis 
aikštėn. Bet kas tuomet at
lygins iki šiol alinamųjų žmo
nių skriaudas?
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Lietuviu Bateliuose

*45 ir *50

NORTH SIDE

Telephonai

NAUJI ARMIJOS
FLANELINIAI
MARŠKINIAI

kares taksų

no

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

BURNSIDE

35 So. Dearborn Str.

Perkame
Laisvės Bonus

ROSELAND

Nor-

hicago, III NEGERKITE 
‘MUNŠAINO’

Ausjs 
Ausfs 
Ausjs 
Ausis

Silpnos .. 
Skaudamos 
Raudonos 
žvairos ..

JieSkodami perukų ir kitų da
lykų teatrams ir pagražinimams 
kreipkitės pas

Taipgi, Armijos čeverykai $2.90 ir 
augšciau.

Armijos Overkotai $8.75 vienas.
Armijos nuo lietaus apsiaustalai 

$9.75 vienas.
Armijos Blanketai $4.90 ir $5.90.
Armijos Robes $4.90 vertės $12.00

3-ia klesa kaina j Eidkunus per Hamburgą $130.40 
pridedant $

PARUKOS 
PLAUKAI 

ARTISTAMS

avių Elektros Korporacija Amerikoj

Adomai-
> 25-nic- 

darhavimos 
Šerno

lošė 
lošė ne- 
“Tiesos’’ 
žirniaus, 

taip silp- 
eina ant

mišrus; pilnai 
šilko apvadais arba

pasirodė. Apie 
jos iždų, daugiau 

dolerių, 
Bijūnėlis.

Musų teatrų lošėjai dažnai ne
gali susirasti tinkamų plaukų— 
PERUKŲ (angį. wigs) savo ro
lėms. Dabar yra PROGA nusi
samdyti ar pirkti labai gražių 
perukų, labai pigiomis kainomis. 
Galima pasiųsti ir j kitus mies-

KINSLEY 
ARMY SHOE CO

mankšlinimasi yra 
sveikatos už- 

. Pats p. 
viena sa-

3852 Cottage Grove Avė.,
1 North Clinton St., 

3602 South State St., 
9226 So. Commercial Avė.

Chicago, III.

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:

89 So. State ir kampas Monroe 
12 flioras, ruimas 122, 

Chicago, III.
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M. 

Ned. 10 A. M. iki 1 P? M.

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

Visos krautuvės atdaros kas va
karas iki 8:00. Iš miesto gyvento
jai, gali prisiųsti po $1.00 kaipo 
depozito už kiekvieną dalyką, užsi
mokės tavorą aplaikę. Siųskite 
užsakymus ant Cottage Grove Avė. 
krautuvės antrašo.

OVERKOTAI
Tūli vilaginiais kalnie 
riais.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas 

1687 W. 51 st. kainp. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
T ei. Prospect 1167

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

Skaudama Gerklė
Gerklė

Kataruota Gerklė 
Gerklė

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak. 1

Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite 
šiuo adresu: .

rengia sa- 
girdi, “jus 

Tų patį vakarų ir 
Jodei eikite 

tikruosius ' “pasaulio 
’. Esu, jie tuos pi
lnis surinkti, ski- 

politikos kankiniams” ir
KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS
Laivas SAXONIA 14,300 tonų, Gruodžio 9.

Kabinete kaina $180.00 pridedant $5 karės tak 
sų. 3-ia klesa $125.00.
TIESIAI Į HAMBURGĄ

JUBILEJINIS ŠERNO 
BANKETAS

Rašytoju i Juozui 
čiui-šernui pagerbti j 
tinęs Ii ta ratinio 
Amerikoj sukaktuvėse, 
Draugų Būrelis taiso bankietų, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotolyj, 
Clark ir Madison gv.

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

Kainos numažintos ant viso 
musų stako, augštos rųšics dra
bužių, kuriuos parduosime šia
me patraukiančiame išpardavi
me — bona fide numažinimas.

Puikiausi čyšti vilnoniai Uis- 
tei, Ulsterette ir Chesterfield 
kotai juodi 

pamušti 
plaid užpakaliu,

Single ir double breastcd pa
laidi arba su diržais; tūli augš- 
tais kaimeliais, tūli vilaginiais 
krJnieriais; visi kotai rankų dar 
bo, ir geriausios vertės negu ka
da buvo; visokios mieros.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinūti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursų.

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

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

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

ne daug nė 
kad visuose 
rengiamuose 

e, išplatinta 
ir Lietuvos 

darbininkų laikraščių, ypač 
Socialdemokrato.

— Vakarų mylėtojas.

švietos i 
kričio 21 
svetainėj 
kar 
giant į laisvę.”

Nors žmonių, nežinia kodėl, 
buvo nedaugiausia, bet kad 
lošėjai savo užduotį atliko gan 
gerai, tai susirinkusieji buvo 
pilnai patenkinti, 'Tenka pa
žymėti, kad tūli lošėjai tik pir
mų karta ant pagrindų pasi
rodė. — A. R.

jisai sveria 11,5 svarus 
do sveikas
liaus visa lai patvirtino ii’ pats

Marinello Beauty Shop 
Ponia J. Norkienė

3129 So. Halsted St. Chicago, III

p-lei Staniuliutei 
keletu dainelių. 
Rinkta ir aukos 
nusižengėliams 
kaip Stilsėnas,

akių specialistas 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.

Paūgi ^es vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

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

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

Roseland. ’ ~ Andais turė
jau progos nueiti į Samsono 
K Jubų, kurio vedėju yra p. P. 
Norkus.

P. Norkus chicagicčiams jau 
žinomas kaipo tvirtas ir išsi
lavinęs atletas. Jie dar atsi
mena kaip p. Norkus lanksty
davo geležis, trankidavo rete
žius ir daug kita padarydavo.

Besikalbėdamas su p. Nor
kum prisiminiau, būtent: ko
dėl jisai nebesirodo ant pa
grindų? Gavau atsakymų, kad 

už imtas — sa vo 
Paskui lir 

bet jau ne

Spalvos: pilki, alyviniai, rusvi, 
khaki ir mėlyni. Mieros, nuo 14 
iki 17.

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

Pramogų vakaras.
Lapkričio 25 d. Stančiko 

svet. L. M. P. S. 25 kp 
rengė pramogų vakarų, 
dinta vienaveiksmis 
“Karės Nuotakos”, 
perstatų kaip aficierius 
mas 
nori apsivesti 
labo

Vietos lietuvių darbuotė, 
Nors

p. Norkaus mokinys.
Atsisveikinant p. Norkus 

man pr’siminė, kad butų labai 
gerai, jeigu musų dienrašty 
nors retkarčiais butų spausdi
nama žinių ir šiaip straipsnių, 
išparodančių kokios naudos 
teikia tos rūšies lavinimasis.;

—Alex.

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata
rą, 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- 
sipirkitę dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį. , t

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: 'Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S’. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.
I

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ij CHIRURGAS

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

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466 •

Turiu pasakyt, kad nnusų 
komunistai jau senai renka au
kas neva “politikos kaliniams”, 
bet atskaitos tai nė kam ne
duoda. Veikiausia, kad tai yra 
lik pr’odanga, po kuria tie 
“pasaulio liuosuotojai” surink- 

pinigus “liuo- 
nors Ritiums

KIU 
ŽINOVAS

I Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky- 

m u, be jokios chloro- 
f°rinO8. Suvirš 800 iš- 
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLfiS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Akjs Kurčios . 
Akjs Tekančios 
Akjs Ūžiančios 
AkjsJ Užkimštos

dabar 
mokinių lavinimu 
vcl pasirodysiųS, 
vienas.

Kadangi tuo laiku 
kaus mokiniai darė 
tai turėjau progos prisižiūrėti 
jų veikimui. Tatai dar kartų 
gavau įsitikinti, kad kūno la
vinimas 
didžiai svarbus' 
laikymo žvah 
Norkus man parod 
vo mokinį, kuris pirma svė
ręs tik 110 svarų ir, abelnai

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan S t., kertė 32 St 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS;

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų* 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

šitie marškiniai pasiųti po S. V. 
valdžios nužymčjiipu, bet tapo už
baigti po tąikoą pasirašymui — 
-per vėlu- buvo išleisti kareiviaips. 
Mes galėjome pirkti už žemesnę 
kainą, negu jų padarymas atsieitų 
šiandien, todėl galime parduoti už 
nepaprastai žemą kainą. .

musų kolonija nedide- 
vietos lietuviai nesėdi 
susinėrę. Dirba kaip 

nusiimam). Pav., Ap- 
ir Dailės Draugija lap- 
1 d. p. Mačiukevičiaus 

i surengė pramogų vu- 
Vaidinta veikalėlis “Žen-

Pramogų vakaras.
Praeitų nedėldiėnį, lapkričio 

28, vietos LMPS. 29 kp. su
rengė vakarų C. S. P. S. sve
tainėj. Vaidinta triveiksmė 
tragedija “Kerštas”. Lošėjai— 
mylėtojai, p. M. Dundulienės 
vadovaujami, savo užduotį at
liko vidutiniškai. Kaip iš dar
bininkų daug reikalauti neiš
puola.

Tik vienas dalykas man ne
suprantamas. Pertraukos me
tu buvo labai navatnas garsi
nimas. Kaž-koks žmogus iš
ėjo ant pagrindų ir ėmė rėž
ti spyčių apie vtso pasaulio 
valdžias. Baigdamas savo spy
čių jisai pasakė, kad tų ir tų 
dienų “smalaviriai 
vo vakarų. Ale, 
neeikite 
mes rengiame 
pas mus 
liuosuotojus 
nigus, 
ria

Tik Vieną Dieną--Suhatme 
VYRIŠKI

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams?
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų; t
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.

.. Saliunininkas peršovė 
daktarų.

D-ras L. F. McCknath, 420 
St. James PI., vakar bevažiuo
damas aulomobiTum pro kanį- 
pą North Wells st. ir Weąt 
Chicago avė. susirėmė su auto
mobiliam Robert E. O’Cllą- 
ghan’o, saliunininko nuo 7(H 
Belmont avė. Čia tuoj prasidė
jo karštas barnis. M’CIcnat|i 
išsitraukė iš overkoto kišeniaus 
plaktukų ir sviedė O’Call^- 
ghaifui - galvon. Pastarasis 
piki ūmo perimtas, išsitraukė 
iš kišeniaus revolverį ir pet- 
šovt

liuosuotojai 
žmonių 

suioja” kokiems 
reikalams.

Žmonių buvo 
mažai — kaip 
musų draugijų 
vakaruose. Be 
daug Amerikos

DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

bas Stančiko 
M. X. Mockus, 
tojas šaltai ir 
t kavo biblijų, 
lietuviškj. kunigui ii; ponui len- 
kiiftr Itoluvius. ^‘Susiri'nkusiC'jt 
klausėsi alydžiai. Pagal os 
betoj ui paklausus ar dar 
ri, kad jis ir antru kartu 
betų, susirinkusieji rankų 
kėlimu išreiškė norų, kad 
kalbėtų. Žmonių buyo daug.

Nuo to laiko, kada musų 
buvusiems žmonėms pradėjo 
protas mainyties kaip kad 
Ghicagoj oras, tai viskas 
jiems pasirodė negera. Nege
ra buvo ir Laisvamanių 4 kuo
pele. Savo laiku, kada Buvo 
“Naujienose” pastebėta, kad 
kuopęlė likviduojama, tai jie 
visaip mėgino išsisukinėti, by 
tik neparodžius savo silpnumų, 
šiandie 
kuopelę 
kaip keturiasdešimts 
nieko negirdėt

padainavo 
Labai gražiai. 
— politiniams 
(tokiems gal, 
kuriam, sako, 

kliuvo net $20,000 ir kuris vė
liau išdūmė užsienin) bet kiek 
surinko, negarsino. Žmonių bu
vo daifg. Puse jų — iš Chi- 
cagos.

Pėtnyčioje, lapkričio 26 d., 
L. L. F. 1 kp. surengč prakal- 

svet. Kalbėjo 
Šį sykį kalbč- 

nuosaikiai kri- 
r prirodč kaip

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

vaizdelis 
Ve:kalas 

eida- 
į karo laukų, įsi mylį ir 

dėl Tėvynes 
r padauginimo gentkar- 
Bot jo mergina pati at

sisako ir dar k’tas atkalbina 
nevesti, negimdyti kūdikių ka
ro dievaičiui! Geriausiai 
Kukutienc; kiti irgi 
blogiausiai. Dainavo 
Choras, vedamas p. 
Bloga., kad Choras 
nai dainuoja, ir dar 
estrados. Po to Stogis padai* 
navo tris daineles. Ant galo 
vaikučių Mišrus Choras ir pa
vieni jo nariai, vadovaujant

BALTIC STATES DEVELOPMENT
CORPORATION,

Chicago, III

g Tel. Boulevard 2160
“ Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
J VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
g 3303 So. Morgan Street,
■ Chicago, III.
<« M H U 4 • • • • e • • M • • • ii ■

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

kas yra reikalinga.
Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 

Mano ofise aplaikysi 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.Tel. Monroe 2804

DK. W. F. KALISZ
’ pečiai ūmas: Moterų ligos ir Chirurgija

1143 MILVVAUKEE AVĖ. . CHICAGO.

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

btuves. Caąh arba ant išmokėjimo
Pirm ulinė Li

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c 
. BARTKUS, Pres. 
Tek Boulevard 189

Vienas

$2.75 dv^ $5.00

Skaudama Nosis
Bėganti .. Nosis Į Silpna
Kreiva .. Nosis
Užkimšta Nosis! Papiltus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State SL Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 7. Ncdčldie- 

niais nuo 10 iki 12.

CUNARD LINE
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CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

minių neturi. Valdžia dabar 
nežino kam atiduoti jų turtų, 
kuris siekia apie 250,000.00.

Milling kompanijos dirbtuvėj 
Wichita,Kans., kuri buvo pa
siuntus jį į bankų, kad parneš
tų pinigų apmokėti darbinin
kams algas. Banke jam buvo 

0,000. Nešdamas 
visai! nusinešė. Wi-

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA pARBININKŲ Į NAMAI-ŽEME
PAJIEŠKAU savo vaikų Lietuvoje, 

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

5318 So. 33nl Str,
So. Omaha, Neb., 

U. S. America.

Ilubsiuvių Unijos 269 skyriaus me
tinis susirinkimas bus pėtnyčioj, gruo
džio 3 d. Unijos salėj, 1564 N. Robey 
St. Pradžia $7:30 v. vakare. Būti
nai turite susirinkti visi lokalu na
riai; bus rinkimas valdybos į Joint 
Boardą Pildomosios Tarybos. Taipgi 
bus daug kitų svarbių reikalų.

— Frank Juozapavičia, Sekr.

VYKŲ
REIKIA gero barberio ant vi

sados. Unios mokestis, nuolat, 
darbas. /

4047 S. Kedzie Avė.

15 metų banditas nušovė 
kurpių.

Kurpiaus Peter Krauni krau- 
j tuvėj, 65(M) S. Sangamon st., 
vakar įęjo du apie penkiolikos 

j metų vaikėzai ir nei žodį nep- 
i tris 

------ ---------- tuoj nugabentas 
Engelwood ligoninėn ir dak
tarai sako, kad turbūt 
mirs. Randitai pabėgo.

RE&GKIS PAVASARIUI

tuojaus tapo nugabentas 1 go- ' t lejdo ; Krau 
mnėn, o saliumnmkas - l>oli- Suvius. R tu • „ ,
cijos nuovadom Sako, kad dak
taro gyvastis yra pavojuj. jis

juos jis 
ch'ta’os policija vakar telegra
fu pranešė Chicagos policijai, 
kad j ieškotų (lakštuoto 10 pė
dų augšto berniuko su $50,000.

IĮ Į iu

Pranešimai

Pirk lotą arba mažą likę

Grąžino jauną porytę.
P-lė Alla VVeisberg praeitą 

nedėlią buvo suareštuotą New ( 
Yorke ir vakar pargabenta 
Chkagon. Ji kaltinama už pa
vogimą $7,000 iš Amalgama- 
ted Clothing Workers ofiso, 
Halsted r Vau Buren sts., ku
riame ji dirbo kaipo iždininke. 
Vakar ją bekamantinėjant 
pasisakė, kad es^ 
kiek 
nesu 
ėmė 
kitą 
legijos mokslą gili da 
gaudama tik $8 į sąvaitę?

JI 
$, “aš ėmiau 

pinigų, bet aš niekados 
paSmits $7,000.” čia ji 
verkti sakydama, “ką gi 
mergina , turėdama ko-

Apkaltino daugpatį.
Vakar teisėjo McDonald teis

me liko apkaltintas James 
McCarthy, 2117 Congress st. 
Tai dėl daugpatystės. Pačią

1888 m. ir jau su įa turi tris 
suaugusius sunūs. Gi su pačia 
No. 2 jis ape’vedė tiktai 17 d. 
vasario. £ių metų. * Bausmė 
dar nepaskirta.

Išplėšė krautuvę.
Vakar rtu plėš kai atėję Lar- 

kin Economy krautuvėn, 3423 
W. 63rrt st. Surišę savininko 
Otikley ir jo du klerku, jie iš
ėmė iš registerio $100 ir pa
bėgo.

West Pullman. — W. P. L. P. Kliu- 
bas laikys s; v o priešmetinį susirinki; 
mą subatoj, gruodžio 4 d. Visi nariai 
būtinai susirinkite laiku, nes bus ren
kama valdyba ateinantiems metams. 
Pcrsikėlusieji kiton vieton malonėkit 
priduot savo naujį adresu.

— F. Barcišis.

Baltos Rožės L. P. Kliubo priešme
tinis susirinkimas bus pėtnyčioj, gruo
džio 8 d., 8 vai. vakaro Kliubo svet. 
Nariai privalo būtinai atsilankyti į š 
susirinkimą ,nes bus svarstoma daug 
svarbių dalykų, ir bus renkama atei
nantiems 1921 metams nauja valdy
ba. Už neatsilankymą bausmė pa
gal kliubo įstatus.
Kaz. Yuršis, Pirm., J. S'ereikis, Rašt.

Apiplėšė automobilių stotį.
Du ginkluoti plėšikai užklupo 
Standard 
prie East 
ir atėmė

Oil kompanijos stotį 
54-th st. ir Lake avė 
iš klerko $90.

Išsprogdino piniginę šėpą.

kai Lake Shore gelež ūkelio 
'stotin, ptie 100 ir E;win.gatvių, 
ir susprogdinę pinigine šėi>ą, 
išsinešė virš $2,000.

Banditai supjaustė žmogų.
Du banditai praeitą naktį pa

sigavo John Cursel, 2219 Can
ton st., ir pareikalavo atiduoti 
jiems pinigus. Jam atsisakius 

(tai padaryti, jie peiliais b au- 
; riui supjaustė jo veidą ir kak-

Apiplėšė krautuvę. j1’ Pinigus taip£atomg.
Du apsiginklavę plėšikai . m . . x x- x i- • i xir- i »» i I Traukinys užmušė žmogų, įpuolė i “Pigglv Wigglv” krau- 14. - „ , Tnn i x • ir , - ! VValter F. Bunker iš La prie 22-nd st. ir hedz e ... . ... x... .x . Granite, III., vakar liko už- 

C. L. Miller. kad jis iii. '“s iB'irl‘"‘-ft»n &
. . . . .. »Qumcy geležinkelio traukinio,iš registerio pinigus ati- >’ . . , . ,.. . . iz j jam beeinant skersai šernų anljiems i rankas. Kada i. *• : , - .. mnz,, .. . (Stone avė.jis padavė jiems $261, jie Įva- j 

rė ji užpakalinin kambarin ir 
užrakino.
ėjo.

avė., 
ninko 
ėmęs

Patys gi ramiai iš-

Chicagoj zoolo-bur didžiausi 
gijos daržui,

Sulyg1 vakarykščių Chicagos 
miesto tarybos išdirbtų pienų, 
trumpoj ateityj Chicagoje bus 
įsteigta didžiausi zoologijos 
daržai pasaulyj. Jau susitvėrė 
“The Chicago Zoological Gar
deli Socicty,” kuri rūpinsis, 
kad šį sumanymą pravedus. 
Daržai manoma jstaisyt Desp- 
laincs girioje, tarp Desplaines 
upės ir Salt Creek, arti Rivet- 
side.-Šiam t kslui plotą žemės 
yra paaukojus poni Edith R. 
McCormick.

Areštavo automobilių vagį.
Charles Gifford iš Toledo, O., 

vakar buvo areštuotas bepar- 
duodant Garlant Edwards’ui, 
6209 Evans avė. automobilių, 
kuris nesenai buvo pavogta? 
nuo M. K. Spadfford, Toledo, 
Oh o. Tą automobilių jis pa
siūlė už labai pigią kainą, kas 
davė Eihvards’ui suprasti, 
kad tai yra vogtas automolbi- 
litis. Jis pasišaukęs policistą 
Giffordą areštavo.

ir

Lietuvių Ex-Karelvių Indep. Society 
2os kuopos metinis susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 4 d., Rashinskio 
svet., 731 W. 18th St. Visi 2ros kp. 
kareiviai malonės susirinkti, nes tu
rime svarbių reikalų. Taipjau bus 
renkama valdyba ateinantiems me
tams. — Valdyba.

S. L. A. 226 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 5 gruodžio, 1:30 vai. po piet, 
1822 Wabansia Avė., Liuosybes svet. 
Nariai malonėkit atsilankyt visi, nes 
bus viršininkų rinkimai sekantiems 
metams. — Sckn’A. Martišius.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 4, Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų. Nariai malonėkit bū
tinai atsilankyti, nes bus kuopos val
dybos rinkimai 1921 metams. Taip
gi ir nauji nariai norintieji prigulėt 
prašomi atvykti.

— S. L. A. 36 kp. Valdyba.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks gruodžio 4 d., 7 
vai. vak., *J. Gruzdžio svet. Visi na
riai malonėsite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taip
gi pasistengkit baigti mokėti mokes
čius šių 1920 metų.

— A. Statkus, Sekr.

T. M. D. 27 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 5 
d., lygiai 12:00 v. dienos, Skinderio 
svet., 4523 S. Wood g-vė. Visi na
riai būtinai privalo atsilankyti, nes 
bus renkama nauja vąldyba sekan
tiems metams. Taipgi bus duodamos 
knygos. — J. Vaišvilas, Sekr.

L. š. N. S. 3 kp. svarbus susirinki
mas įvyks šiąndie, gruodžio 3 d.. 7:30 

.v. vak., Urbono svetainėj, 3338 So. 
Aubum Avė. Visi nariai malonėkit 
susirinkti, nes turim- svarbių dalykų 
tarti. — F. Krasauskis, Rašt.

P. P. D. Unijos mėnesinis susirin
kimas bus gruodžio 4 d. (Subatoj) 8 
vai. vak.. Aušros svet., 3001 South 
Halsted St. Visi nariai būtinai turi
te būti; yra svarbių reikalų tarimams.

—• Rašt. J. B.

L. S. S. 81 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 4 d. (Sųba’tijj), 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia 7:30 v. v. Drauges ir drau
gai visi atvykite, nes turime daug 
organizacijos reikalų; taipgi bus rin
kimas kuopos valdybos ateinantiems 
metams. — Komitetas.

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

REIKIA patyrusių ir nepatyrusių 
pardavėjų į Insurance biznį. Alga ir 
komišinas.

Atsišaukite:
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

COMPANY
431 So. Dearbom St.

Room 911-912.

$275
$425
$550

REIKALINGAS pirmos kle- 
sos duonkepio. Gera mokestis.

T. VITKAUiSKIS,
2935 W. 25 St.

Tel.: Rockwell 836

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

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

— L. L. P. Stoties Valdyba.

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

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks petnyčioje, gruodžio 3 J., 
kaip 8 v. v., Jurgio Marazo svet. 1500 
S. 49th Avė. Apart rinkimo valdybos 
turime naujų svarbių reikalų Lietuvos 
klausime. Visi kliubiečiai * kviečiami 
pribūti laiku.--- A. Liutkus, Sekr.

Nušovė plėšiką.
Russell Hudleston, 1111 E. 

51-st st., praeitą naktį užpuolė 
valgyklos savininką John Mi- 
ckel, 6705 Stoney Island avė., 
ir * reikalavo atiduoti pinigus* 
Bet pastarasis nieko nelaukęs 
išsitraukė revolverį ir trimis 
šūviais 
tos.

Sveikatos paroda davė 
$100,000 pelno.

Sveikatos komisionierius 
John Dili Robertson vakar pa
reiškė, kad sveikatos paroda, 
kuri buvo laikyta visą praeitą 
sąvaitę erdvam Coliseum’e 
duos pelno apie $100,(MM), 
ko, kad ši par<xlo buvus 
mingiausia iš visų iki šiol

Draugystės Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj. 5 gruodžio. 1 
vai. po pietų. M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 PI. Vis< draugai būtinai turi
me susirinkti laiku., nes bus renkama 
valdyba ateinantiems metams.

— A. Miežlaiškis, Sekr.

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

patiesė plėšiką ant vie

kam atiduoti $250,000.Nežino
Henry H. Marcusson iš La- 

Grange, III., vakar važiuoda
mas automobiliam su savo pa
čia skersai geležinkelio 
gius ant . HilLside avė,
traukinio ant vietos užmuštas. 
Nei v:enas jų čia artimų gi-

be
liko

ELZBIETA VALATIEN®
Mirė seredoj, 1 d. gruodžio, 

1920, 4:08 po pietų, 35 m. am
žiaus, liuteronų tikėjimo, buvo 

I vedusi, paliko vyrą ir seserį. Pa- 
I ėjo Kauno rėd., Batakių parap., 
I Santakų kaimo.
I gyveno 8 metus.
I liko seserį.

Laidotuvės bus
I gruodžio, iš namų, 4241 So. 
Į Campbell Avė., 9:30 vai. ryto, į 

Ziono lietuvių bažnyčią, 8536 S. 
Emerald Avė., o1 iš ten i Con- 
cordian kapines.

• Giminės, draugai ir pažįsta
mi malonėkit dalyvauti laidotu-

Amerikoje iš-
Lietuvoj pa-

s u bato j, 4 d.
4241

Lieka nuliūdęs,
[ MARTIN VALAITIS, vyras ir 

ONA LENKAITIEN®, sesuo.
Laidotuvėmis užsiima grabo- 

rlus S. M. Skudas, 1911 Canal- 
port Av. PhOne Roosevelt 7532

Sa- 
sek- 
rtuo-

Town of Lake. — Draugystė Pažin
tis Lietuvių Amerikoj laikys savo dus 
metinį susirinkimą subatoj, gruodžio 
t d., kitoj salėj, būtent po No. 4625 
So. Paulina St. Visi nariai būtinai 
susirinkite. — Valdyba.

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

Neužmirškite, lekcija bus šinadie.
— Komitetas.

P. Arnoki 
ženybiniai 

netikę. Jis 
reikia rei- 
įsteigtų ir

Roseland. — Dr-jos Lietuvoj Kuni
gaikščio Vytauto No. 2 priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
5, kaip 1 vai. po pietų Ch. Strumilos 
svetainėj. Visi nariai prašomi atvyk
ti, nes reikės rinkti valdyba — seka
miems metams. — A. Grubelis, sekr.

T. AMBROSE 
J. B. II. 

Ewen, Mich.
AUTOMOBILIAI

PARSIDŪODA Pirseroa lamazinas 
6 cilindeiiais, 7 pasažierių, 1911 m. 
Parsiduoda labai pigiai. Atsišaukite 
neankščiau kaip ant 4 vai. po pietų.

642 W. 18-th St.

PARDAVIMUI

GRAŽIAUSIAME DF.SPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo niiškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmles- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
Vt. akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną Šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į ją pavasary). 
Galėsi pats sau daržovių paslaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sv.mužįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną Nuginsi tyrame ore ir 
malonios*; 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 Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiu!. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

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

1‘hone Canai 6296
1404

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

kaimo.1 Turiu labai svarbi) reikalą 
iš Lietuvos kaslink tėviškės. Malonė
kit atsišaukti pats, arba kas jį žino 
praneškit šiuo antrašu:

Auna Gudaičiutė-Jakaitienė 
15802 Wood Str., Harvey, III.

PAJIEŠKAU brolio Juozo Jekavi- 
čio, Kauno rėd., Šiaulių apskr., Kozi- 
nų miestelio, iš Lietuvos atvažiavęs 
gyveno. New Yorke, po t am išvažiavo į 
Detoit, rMich. Keli metai kaip ne
turiu nuo jo žinios, meldžiu atsišaukt, 
ar kas žinot praneškit už ką busiu 
dėkinga, ant šio antrašo:

TEODORA ENDRULIS, 
3604 Lowe Avė., Chicago, III.

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

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

PAJIEŠKAU pačios Onos Buikaitės- 
Goeppner. Yra laiškas nuo motinos iš 
Jetuvos. žinanti apie ją, malones 
pranešti ant sekančio antrašo:

G. Goeppner,
2400 Indiana Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU fcvogerio Antano Dau
joto, Kauno rėd., Šiaulių1 apskr., Kur
šėnų miestelio. Malonės pats atsišauk
ti arba žinanti pranešti ant antrašo.

J. MIKUČAUSKIS,
4600 S. Marshfiekl Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos Valiukaitės, pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar neži
nau kur. Kauno rėd., Kretingos ap
skričio, Milžinių dvaro. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinot pr(/iešti, nes, tu
riu svarbų reikalą iš I^etuvos.

ONA MIKAITIENfi,
6401 So. Paulina St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU draugo Juozo Gendyi- 
lo, Kauno rėd., Panemunėlės valsč., 
Vilių kaimo. Pirmiau gyveno Chica
goj. Meldžiu jo paties atsišaukti, ar 
jį žinanti pranešti.

KAZ. JUCEVIČE,
833 W. 33rd PI., Chicago, III.

PARSIDUODA barzdaskutykla už 
prieinamą kainą, savininkas apleidžia 
miestą

Turi būt parduota į savaitę 
Ats išaukite:

KARBAUSKT,
1811 S. Union \vo.

Tol.: Yards 6474.

laiko.

5 kambarių 
netoli karų, 
Visi įtaisy- 
ParsiduodaPARSIDUODA bučernė ir grosemė 

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

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

——" —      .......... ■ 1 ■ ■■-■■■«       ■■■■■ - I

PARSIDUODA saliunas labai geroj , 
vietoj biznis nuo seniai įdirbtas, neto- Į 
Ii dirbtuvių — žodžiu, pirmos klesos ■ 
saliunas. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2138 S. Halsted St.

PARSIDUODA mažas 
namelis, geroj vietoj, 
bažnyčios ir mokyklos.

1 mai sudėti ir užmokėti.
už mažą kainą, $500.00 įmokėti, liku
sius kaip rendą. Parsiduoda ir kitas 
puikus 7 kambarių namas, su mažais 
išmokėjimais, tiktai $300.00 įmokėti, 
likusius kaip rendą.

Atsišaukite greitu laiku.
WM. D. MURDOCK & CO., 

4400 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas la
bai geroj vietoj.

Atsišaukite
5158 Wentworth Avė.

PARSIDUODA lietuvis

NAMAI, SALIUNAS IR DU STORAI 
Parsiduoda namai su saliunu, Storu ir 
garadįju 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.

kas saliunas po num.
5301 S. Halsted St.

• BARGENAS.
Savininkas parduoda namą ant še

šių pagyvenimų po 7 kambarius, garu 
apšildoma. Namas randasi South 

! Side gražioj vietoj, netoli parkių. Ran 
Idos neša į mėnesį $270.00 Atsišau-

PARSIDUODA 2 arkliai, pakinky- kit: 3300 So. Union Avė.
Tel.: Boulevard 5049.mai, vežimas ir viskas kas reikalin- j 

ga anglim išvežioti.
pirmą teisingą pasiūlymą. ___
mo priežastį patirsite ant vietos.

1836 So. Halsted St.
Klauskitės bučernėje.

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS

Kas reiKuun- .
Persiduos už j 
tą. Pardavi- j 

i rims huiiiub n j ••—
į kambarių, pečium apšildoma, 
: V/ashburn Avė., netoli Westem Avė.
Kaina $3,250.00.

Atsišaukite:
2326 Ogden Avė. I-, ..-t- i—Mli «*■ - *
MOKYKLOS

PARSIDUODA dviejų augštų mų- 
! rinis namas ir užpakalyj namelis 6 

, 2414

•rr-

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Reikalauja ženybinių klinikų.
Teisėjas Victor 

sako, kad dabarties 
įstatai yra niekam 
sako, jogei būtinai 
kalanti, kad valdžia
užlaikytų ženybos klinikas, 'ku
riose kiekvienas vyras ir mo
teris turės būt išekzaminuoti 
pirma negu jiems bus išduota? 
apsivertimo leidimas. Esą rei- 
k:a gelbėti visuomenę nuo pro
tiško ir fiziško išsigimimo 
“Mano teisime,” sako j’s, “a? 
kasdien susiduriu su klausimu 
silpnaprotystės, kuri yra vai
siumi dabartinių netikusių že
nybos įstatų, visai nekreipian
čių domės į silpnaprotį vyrą 
vedantį silpnaprotę moterį. Ši
tokių gi tėvų vaikai niekados 
dar nėra buvę ir nebus išmin
tingesni už savo tėvus. O kas 
gi ateityje bus su šitokiais vai
kų vaikais?” Teisėjas neblogai 
nupasakoja, bet vien ,tik ženy
bos klinikos nepajiegs išgelbė
ti žomniją nuo protiško ir fi
ziško išsigimimo. Kad išgelbėti 
žmoniją nuo pragaišties, tai vi. 
sų pirmiausia reikia pagerinti 
žmonių ekonominę padėtį, taip 
kad kiekvienam butų užtikrin
tas rytojus.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Bend
rovės visų šėrininkų priešmetinis susi
rinkimas įvyks panedėlyj. gruodžio 6, 
kaip 7:30 v. v. J. Stančiko svetainėj. 
Visi prašomi susirinkt, nes bus ren
kama nauja valdyba. — Valdyba.

Chicagos Draugijų Sąjungos susi
rinkimas įvyks panedėly, gruodžio 8 d., 
8 v. vakare, M. Meldažio svet., 2242 
W. 28rd PI.

Visi buvusieji draugijų delegatai ma 
lonėkit atsilankyti būtinai, nes turim 
likusius pinigus kam nors paskirti, 
kad tuo budu likvidavus virš minėtą 
Sąjungą. — A. Ambrazevičius.

L. L. Fed. 1-mos kuopos ekstra su
sirinkimas bus nedėlioj, gruodžio 5, 
kaip 10 vai. ryto Meldažio svet. 2244 
W. 23 PI. Visi nariai prašomi atvykti, 
nes turim daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

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

Town of Lake. L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioję 
Gruodžio 5 dieną, 10:00 vai. ryto, 
University Settlement Club rūme, 
1630 Gross Avė. Draugai ir draugės, 
malonėkite laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— D. Motus, Sekr,

’abėgo berniukas su $50,000
Earl Paerkins, 15 metų ber 

įlinkas dirbo The Red Štai

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re- 
neticija “Darbininko likimas” įvyks 
oanedėlyj, gruodžio 6 d., 8 vai. vak. 
Mark White Sųuare inžinruime. Visi 
ipsiėmę dalyvauti lošime susirinkite 
paskirtu laiku. Komitetas.

Pa j ieškojimai
asmenų^jieškojimai

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

’ v PE’rti.US
2008 W. 23rd St., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
KAS RADOT?

Kar radote nedėlioj, lapkričio 28 die 
ną ant 18 St., C. S. P. S. svet, pame
čiau Michigan State Chauffur licenes 
Card; ten buvo mano vardas S. Galec- 
kas 2308 Russell St., Detroit, Mich. Jei 
kas radote, malonėkite sugrąžint ant 
šio antrašo S. Galeckas, 3525 So. Uni
on Avė., Chicago* III.

Torai pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar sdvo pardavimo 
kmabryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų ■ 
ir lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 35 Victrolas šios die- • ------------- — - . .
nos, groja visokių išdirbimų rekordus, trumpu laiku išmoksite viso 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

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

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

PAJIEŠKAU pusbrolio Petro Pla- 
takio, paeina iš Kauno rėdybos, Tel
šių apskričio, Alsėdžių miestelio. Pats, 
arba kas jo adresą žinantis, kad loska 
duokit žinoti, nes jo motina yra la
bai bloga ir nori nuo jo girdėti.

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

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

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

2-nd floor rear.

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Januškos, girdėjau pirmiaus gyveno 
Pennsylvania valstijoj, dabar nežiniau 
kur.

Taipgi pajieškau savo pusesesrės 
Petronės, po vyro, Mockienės, pirmiau 
gyveno Etvort, (Ar ne Hartford?) Co- 
nnecticut valstijoj. Pusbrolius Daš- 
kaukius; taipgi savo kaimiškių pa
jieškau.

Aš pats paeintf Kauno rėd., Vellu- 
nos apskr., iš Antakalnės kaimo. Mel
džiu atsišaukti jie patįs, ar kas žino 
apie juos. Ant šio antrašo:

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

......... .... ...... .....—.............. .
PAJIEŠKAU savo pažįstamų gyve

nančių Amerikoje: Povylo Zavetskio ir 
Stanislovo Kubiliaus. Malonės atsi- 
šaukt ant šio antrašo:

KAZ. JUSEVIČE,
73 Forest Lake Camp, Mich*

SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
^WKA>W*^»^>^j*S^^^K**^V^*%#*^W*^^****^^^****i******^^*W 

LIETUVIŠKAS KOTELIS.
Reikalinga vyrų gyvenimui, 

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

1606 S. Halsted St.

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

2810 W. Harrison St.

JIEšKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU kelių vyrų su 

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

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

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

1928 So. Kedzie Avė.

mo ir Designing ,Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus

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 kiekviena 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 lubų.
C VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininki.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų prie 
skirstymo vilnonių atkarpų- Nuolati
nis darbas; alga $17.00 į savaitę.

GUMBINSKY BROS & CO., 
32261 So. Union Avė.

REIKIA tuojau 20 patyrusių 
moter ųprie skirstymo skudu-

664-666 Austin Avė.
Arti Milwaukee ir Halsted St.

PARSIDUODA rakandai: lova, sta
las, didelis karpetas, aisbaksis, didelis 
veidrodis, lončkė, verdamas anglinis 
pečius, 5 krėslai, ir daug smulkių daik 
tų, kasi yra reikalinga gyvenimui. Vi
sus perkant, gali gyvent tuose kamba
riuose. Parduosiu visus arba po vieną 
labai pigiai* Pardavimo priežastis, 
moteris mirė. Galima matyt 
vai. ryto iki 6 vai. vakare, po 
čiu antrašu.

KAZ. TAUTKUS,
2000 S. Halsted St., 

8-os lubos iš užpakalio.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk noprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Well8 St.

nuo 8 
sekan-

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.

PARSIDUODA rakandai; žieminis 
pečius ir kukninis, atdaroma lončkė, 
taipgi stalai ir krėslai. Sykiu ir fla- 
tas išsiraudavo ja. Kreipkitės bile laiku 
8131 So. Emerald Avė., ant 3-ių lubų.

RUBSIUVYST®
Mes mokiname perdim kirpimo 
kišenių siuvimo, prosinimo, siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai Ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garment Derignine

Į Room 828, 74 W. TOasIiIngton St I


