
fPlrmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

.................. ■' " 1 ■■ ■ ............ 1 " ......... . ■ ■l'fc'l.i I f UI " ! 1.. 1 ■ . ............................J

NAUJIENOS
H39 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

NAUJIENOS Į
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois |

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje!

VOL. VII Kaina 3c Chicago, I11M Subata, Lapkritis (Novembe r) 20 d., 1920 Price 3c No. 275

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Nov. 20, 1920 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920

Francija rengiasi naujan karan
Ragina priimtivXuS“”Ketianjantlsms Lietum ™8Vetim-

- per Latviją perser

Bijosi Vokietijos

GENEVA, lapkr. 19. • 
lų delegacijos narys, George i 
Nicoll Barnes, šiandie tautų ' 
lygos susirinkime ragino, kad ( 
tuč tuojaus butų priimta tau
tų lygon Vokietija ir kiltos bu
vusios priešo valstybės. Barnes 
pareiškė, kad jisai, atstovautla- vicc-mmisterio Petro Kli
mas Anglijos darbo žmones, gauta šitoksai pranešimas: 
žino, jogei didžiuma jų reika- “Paskelbkite laikraščiuose,

gėjimas.
• [Iš Lietuvos Misijos Biuro].
Iš Kauno nuo Užsienio Rei-

Vokietija įteikusi tautų lygai protestą 
--------  J T.-- ” < . . prižtantleti iš Amerikos 

kad, |>arlainiėjiis karų, Vokie- '““j“ I’11"" i lietuviai per IJUtviją pinigus
t ja automatingai subyrės į ke- •)«<>■' ‘ - kuriuos' vežtųsi ne su savim, bet per
lias atskiras valstybes. Pasak Ang *|0'’ ' . asak5 banką. Latviai leidžia išsivežti
Bainville, pripažindami Vo-(«« t tom .......X.J5S,4.„ * tiktai aštuonis šimtus auksinu.

Rengiasi karan su 
Vokietija.

Franci ja laiko didelę armiją; 
mano, kad Rerlinag rengiasi 
atsikeršyti; krizisas gali (vykt 

neužilgio.

PARYŽIUS, lapkr. 19 (Rašo

denlas Scott Mohvrer). — Ar 
Fra nei ja ir Vokietija eina prie 
sekamo karo? Verčiama duoti 
urnų ir praktingą atsakymą, 
Francija negalėjo pareikšti 
užginamąja prasme. Tuo tarpu 
jau yra tikra, kad Francija 
laikys nuolatinę armiją, susi
dedančią iš astuonių šimtų 
tūkstančių vyrų. Teorijoj mili- 
tarinės tarnybos metas bus 
nustatyta aštuniolikai mėnesių. 
Vis dėlto, iki 1922 metų bus 
palikta senasai dvimetis termi
nas.

Paruošdamas šitokį armijos 
bilių Franci jos parlamentas 
neturėjo minty jokios kitos 
tautos, išskiriant Vokietiją. 
Juk nėra kitos valstybės, kurią 
butų galima prisivaizdintii kai- 
ko besikėsinančią ant Franci- 
jos. Taigi tik prieš aną mena
mąjį vokiečių pavojų laikoma 
ta (Hdelė jėga.
Francija ne militaristinė šalia.

Prisistatyti, kad šiuo metu 
Francijos žmonių ūpas yra 
m’ilitarinis butų didelis pasi Ti
kimas. Francijoj nerasite ne 
vieno žmogaus ne partijos, ku
ri negalvotų apie tą opųjį gink
lavimosi reikalą ka’po vieną 
didžiausių nusivylimų.

Francijos žmonių jausmas 
yni slegiantis ir tamsus. Dveji 
metai atgal buvo manyta, kad 
nuginklavimas Vokietijos ir 
susikūrimas tenai demokrati
jos kartą ant visados paliuo- 
suos Franciją nuo vokiečių pa
vojaus. Tuoigi tarpu retas ku
ris franeuzas šitos teorijos pri
silaiko.

Vokietija nori atsikeršyt.
“Vokietija,” pareiškė dabar

tinis karo ministeris, “jau ga
minasi karo pabūklų ir mano 
tik apie vieną — kaip atsiker
šyt.”

Daugelio prasisiekusių fran
euzų nusistatymą trumpais 
brūkšniais išparodo tik-ką iš 
leistas veikalas, “Politiniai tai
kos daviniai.“ Jį parašė Jac- 
ques Bamville, vienas gabiau
sių Francijos rašytojų ir ge
riausiai nusimanančių apie už
sienių politiką.

Bainoville išparodo, kad tai
kos sutartis, kuri, kaip rodos, 
Vokietiją susilpnino — tikre
nybėj gi sustiprino ją. Vokie
tijos susivienijimas pirmiau
sia buvo paskelbtas Francuzų- 
Prusų karo metu. Bet tikreny
bėj jisai nebuvo įkūnytas tol, 
kol talkininkai formaliai užgy- 
rė Versailles sutartį.

Didžiausia Vokietijos
buotojų baimė reiškėsi tame,

dar

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20, 21, 22, 23, 24 ir 25. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

Kone visi kaltinamieji taikomi 
New Yorko ir Bostono 

prieplaukose.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., Nov. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

100,000 pabėgėlių Kon
stantinopoly.

Visi reikalingi ūmios pagalbos.

Kyny prezidentas turįs 
rezignuoti.

Parlamento nariai priešinasi jo 
patvarkymui.

itainvme, prrpazmuuim ------- ----------r_________ tkietiją patys talkininkai šutei- jisai, “visai neužmiršta, kad tiktai aštuonis šimtus auksinų, 
kė jai milžiniško stiprumo po-; centralinės valstybės pasaulį Kita atima.” 
zicijų. Jisai todėl mano, kad įstūmė karan. Jie taipjau ne-( Keliaujantieji Lietuvon gali 
sustiprinus ją politikiniai da- užmiršta to skurdo ir sunaiki- ’ išsiimti čekius iš Lietuvos Mi- 
bar lieka tik klausiuos aple. nimo, kuris padaryta. Bet (la-j sijos New Yorke ant Vaisty
tą valandą, kada Vokietija at- bar yra klausimas apitp tai, • bes Iždines Kaune, arba gali ly- 
gaus savo ekonominę bei mili- kaip išgelbėjus pasaulį nuo gi u bildu ir per kitas įstaigas^ , 
tarinę jėgas ir tuo bildu pri- susmukimo. Čia reikalinga bu- išsipirkti čekius, 
sirengs išstatyti reikalavimą busiu priešo valstybių talka.“ 
dėl grąžinimo jos prarastų te 
riteri jų.

Krizisas nebetoli.
Ateitis abiem valstybėm rei

šk.. daug klaikaus nerannimo. baIsŲ priėmę8 naują (statymQ | 
irancijH griežtai nusistačiusi į sumanymą. i

Italijos moters gavo 
balsavimo teisia.

Atstovų buta-s didele didžiuma

Francija griežtai nusistačiusi 
už pravedimą savo teisių, kaip 
kad jos nužymėta taikos su- j kr. 19. _
tarty. Vokietijon kontr-nUBUsta- ja a E Tcle(,raph
cyfhaa negah būt kitoks, kan> s js Romos kiĮrf
tk karingas. Nėra abejones, ka({ I(aJ.jo9 atg bu. 

kad sekamasai krizisas nebe-' 
toli.

Sausio 31 dieną

tas 240 balsais prieš 10 šian
die priėmęs naują įstatymų su- 

Sausio 31 dieną užs’baigs manymą, kuriuo visoms pilna- 
Sjmi kuro konvencijos toriui-; metėms moterims suteikiama 
u is. Pagal tą sutartį Francija, j balsavimo teisių, 
keistu budu, tapo priversta 
mokėti Vokietijai 124,(MM),(MM) 
frankų (nominale vertė 24,- 
K'M),(MM) <lol) kas mėnesį iškal- 
no už pristatyiną kuro — vie
toj kontribucijos. Tie sun
kus mokesniai yra skaito
mi kaipo priežastis dėl dabar
tinio frankų vertes nupuoli
mą

l*rie šitokių aplinkybių yra 
labai galimas daiktas, .kad 
Francija atsisakys atnaujinti 
Spa sutartį. O tuomet — ką 
darys Vokietiją?

Francija, kaip kad kartą jau 
buvo pasakyta, lošia pati vie
na. Francuzai, jeigu negaus 
reikiamo patenkinimo kitu bu
du, galų gale nesidrovės užim
ti Ruhr bezeiną. Painevų, ko
kios gali sekti šitą žygį. tuo 
tarpu usmutyti dar negalima.

Tuue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1920 
as reouired by the act of Oct 6, 1917

Ispanija prisirengus;

Tautų lyga ją “gal” pakylė
sianti siųsti kariuomenę 

Lietuvon.

True translation filad vttb tba post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1920

MADRIDAS, lapkr. 19. — 
Ispanijos atstovas tautų lygos 
susirinkime savo valdžiai ofi
cialiai pranešė, kad Ispanija 
gal bus pakviesta siųsti kariuos 
menę Lietuvon.

Tuo gi tarpu valdininkai jau 
daro prisirengimų ekspedicijai. 
Tvarkoma kariniai laivai ir or
ganizuojama kareiviai, priklau
santys jurininkų infanterijai.

Valdininkai pareiškia, 
Ispanija jaučiasi pagerbta 
pasirinkimu — prisidėti 
šitos pareigos įkūnijimo.

kai! 
tuo 

prie

Vokietija protestuoja.

Grūmojanti sulaužymu Ver- 
saillea’o sutarties.

GENEVA, lapkr 19. — šian
die sužinota, kad Vokietija 
oficialiai įteikė tautų lygai 
protestą prieš būdą paskirsty
mui mandatų (buvusioms Vo
kietijos 
žymėta 
Berlino 
aliantų

tuos

kolonijoms), kas nu- 
Versailles’o sutarty, 
valdžia išparodo, kad 
valstybės elgiasi nele

galiai pasiskirstydamos
mandatus tarp savęs.
Reikalauja, kad užgriebtąsias 
kolonijas valdytų tautų lyga.

GENEVA, lapkr. 19. — Iš 
autoritetingo Šaltinio šiandie 
patirta, kad Vokietija grūmo
ja sulaužyti Versadles’o sutar-

Vokietija pasiuntusi tautų 
lygai notą, kurioj sakoma, 
kad ji taikos sutartį skaitanti 
esant sulaužyta, būtent: tol 
kol tautų lyga nepasiims sa- 
von globon buvusias Vokieti
jos kolonijas, kurias dabar 
globoja vyriausioji talkininkų 
taryba, 
visus 
tvarkytų tautų lyga.

Vokietija nori, kad 
tų kolonijų reikalus

Areštavo Maderos užmušėją.

MEXIC0 CITY, lapkr. 19. — 
Valdžios įsakymu čia areštuo
ta generolas Rafael Pimiento. 
Kaltinamas dėl nužudymo bu
vusio Meksikos 1

1 WASHINGTON, lapkr. 19.— 
Darbo departamente šiandie 
pareikšta, . kad daugiau kaip 
penki šimtą j “negobiau jamųjų 
svetimšalių” bus deportuoti iš 
Jungtinių Valstijų.

Visi jie, išskiriant tik ketu
riasdešimta žmonių, laikomi 
arba ant Deer salos, Bostone, 
arba ant EI lis salos — New 
Yorko. Jų ne laikinai, po kau
cija, nepaliuosuojama, kadangi 

įjuos skaitoma esant “labai pa- 
' vojingais.”

tuoti, nežinia. v Departamente 
pareikšta, kad jų deportav.'imas 

Tiu« tranalaHpn flta) wtth the pert- tęsęs todėl, kad Skandina- 
lz>ir.|nc II irtunue traiuuaupn iijjeo wim vne porv- t ., _

master at Chicr.go, III., Nov. 20, 1920 ; vijos valstybes, per kurias juos
- - - - A a. . -a r-V i . a J #as reųvired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai artinas prie 
Besarabijos.

reikėtų siųsti Rusuosna, atsisu
ki tįsos priimti juos. O per

i Bolševikų veržimąsi grūmoja 
teritorijai, kurią laikosi 

Rumanija.

galima, nes josios rubežius 
tarp rusų ir finų uždarytas.

Sakoma, kad neužilgio val
dininkai tuo klausimu pradės 
tartis su Estonija.

Kai kurie sulaikytieji žmo- 
noro grįžti Ru- 

Jie
Kanados val- 

j dininkams. Pastarieji juos įso
dinę pirklybininosna laivuos- 

»na, kurie eina į tokias priep
laukas, iš kur deportuojamieji 
galės pasiekti Rusus.

nes pareiškę 
suosna savomis lėšomis.
lodei atiduota

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
19. — Generolo Vrangelio pra
nešimu, kuris čia jNiskelbta 
šiandie, apskaitliuojama, kad 
Konstantinopoly ir jo apielin- 
kese rusų pabėgėlių skaičius 
esąs daugiau kaip šimtas tūk
stančių žmonių.

Vietos komitetai bei labda
ringosios organizacijos daro 
visa, kad sušvelninus pabėgėlių 
likimų. Rusų .laivams įsakyta 
atvykti prieplaukon ir paliuo- 
suoti perpildytuosius pabėgė
liais laivais, kurie dabar stovi 
prieplaukoj, kad tuo išvengus 
galimos epidemijos.

10,000 pabėgėlių išsodinta 
pietų Santary, kur jiems pa
rūpinta pastoges ir maisto. 
Amerikos komitetas pašalpos 
darbui artymuosiuose rytuose 
tvarkyti nuvežė trachoma ser
gančiųjų ligoninėn keturis šim
tus rusų vaikų. Nuvežta Kon
stantinopolio priemiesčio Ba- 
becko ligoninėn.
Susirinkime vietinių Amerikos 
piliečių, kurie atstovauja pa
šalinis bei pitrklybos organiza
cijas Konstantinopoly, priimta 
rezoliucija, prašanti, kad ad
mirolas Ilush Bristol tuoj te
legrafuotų į Jungtines Valsti
jas, prašydamas reikiamos pa
galbos.

PEKINAS, lapkr. 19. —Kad 
Kynijos prezidentas paskelbė 
naujo parlamento rinkimus, 
nariai senojo parlamento pas
kelbė puikia kalba parašytų 
manifestų, kuriame reikalauja
ma, kad ir pats prezidentas 
pasitrauktų. Manifesto autoriai 
išparodo, kad prezidento elgi
mąsi jį patį pristato nele
galiai išrinktu. Išskirstant par
lamentų kaipo nelegalį tuo bu- 
du jisai tik parodus, kad ir jo 
paskyrimas (jį paskyrė sena- 
sai parlamentas) yra nelegalia. 
Panašiais atsitikimais kynai 
pratę naudotis sekamu argu
mentu: “Atsitikime, jeigu žmo
gus pripažįsta, kad jo motina 
buvo> nelegaliai apsivedusi, ji
sai turi pripažinti, kad ir jo gi
mimas buvo nelegalis.” Tasai 
argumentas kartojama ir 'kal- 
bamųjame manifeste.

Ar prezidentas šito reikala
vimo paklausys — abejotina.

Karalių vestuvės.

LUCERNA, Šveicarija, lapkr. 
19. — Buvusieji Rumunijos ir 
Graikijos karaliai žada būti 
švogeriai. Rumanijos sosto įpė
dinis Karolis žada vesti Grai
kijos karaliaus dukterį, kuni
gaikštytę Alenų, o Graikijos 
sosto įpėdinis Jurgis — Ruma
nijos kunigaikštytę Elzę.

Darbininky solida- 
jrumas.

Nutarė priešintis vokiečių ir 
franeuzų kapitalistų intrygoms

Dideli lietus Kalifornijoj.

SACRAMENTO, lapkr. 19.— 
Centralinėj ir šiaurinėj Kalifor
nijos valstijos daly pastaromis 
dienomis stipriai lija. Sacra- 
mento upė liejasi iš krantų. 
Prisibijoma didelių potvinių.

Ifaklanovas jau Chicagoj.

CHICAGO. — Vakar Cbica- 
gon atvyko paskilbusis rusų 
dainininkas, Jurgis Baklano- 
vas, kurį šios šalies vaklžia bu
vo sulaikiusi New Yorko priep
laukoj.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
19. — Gautosios iš Ismido — 
teritorijoj gale to paties var
do įlankos — žinios jau pat
virtinta. Nacionalistai rekvi
zuoja turkų laivus, kad jais 
gabenus j Trebizandio srytį ar
tileriją, kuri pasiliko Kryme. 
Pulkininkas Coombs ir keli ki
ti amerikiečiai, esantys Sam- 
Sim‘e, yra tikri belaisviai.

Rusų bolševikai eina linkui 
Besarabijos. Todėl nutarta ne
siųsti ten generolo Vrangelio 
armijos likučius^ kadangi pri
sibijoma bolševistinės propa-
gan‘los- j PARYŽIUS, lapkr. 19. —Vo-

kiečių darbininkų reikalauja
mas profesinių sąjungų Inter
nacionalas darė specialių tyri
nėjimų Ruhr bazeine, Vokiętb- 
joj. Mat, jau kuris metas, kaip 
vaikšto gandai, Jkad vokiečių 
ir franeuzų kapitalistai slapta 
tariasi, kad Ruhr kasyklų sry- 
tis butų paimta Francijos “glo
bon.” Kodėl? Tai tam, kad vo
kiečių kapitalistai galėtų išgel- 
gėti savo kasyklas. Žinia juk, 
kad Vokietijos valdžia, savo 
darbininkų spiriama, kasyklas 
nacionalizuoja. Taigi, kad iš
gelbėjus savo kasyklas vokie
čių kapitalistai, Stinnes‘o gru
pės vadovaujami, ir sumoksli- 
ninkauja.

Vienas tos komisijos narys, 
būtent Francijos Darbo Kon
federacijos prezidentas Jou- 
haux, rakar čia pareiškė, kad 
jeigu tų dviejų valstybių kapi
talistai bandys pravesti savas 
užmačiais, tai Francijos dar
bininkai paskelbs generalį

Kariuomenė streikininkams 
malšinti.

MEXJCO CITY, lapkr. 19.
Laiki našai Meksikos preziden
tas de la Huerta įsakė pasiųsti 
kariuomenę Coahuila kasyklų 
srytin. Tai, girdi, dėlto, kad 
didelė didžiuma angliakasių 
norinti baigt streiką ir grįžti 
darban. Bet tai padaryti jie 
negalį. “Užsispyrusi mažuma 
daro visokių kliūčių.”

Dirba nuodijamąjį gasą — 
kam?

[Naujienų ir Federuotos Presoa 
kablegramaj.

IjONDONAS, lapkr. 16. — 
Premjeras Lloyd George va
kar patvirtino, kad karo ofisas 
vis dar stengiasi gerinti nau-

prezidento, IFrancesco Madera, ir vfce^re-1 ‘‘j’T’u' 
•r . „___ M J___ t (girdi, dėlto, kad “tam

zidento Suarcz. Žadaima areš- 
tuot’ir kelte kitus generolus bei 
šiaip ”žyinius žmones,” kurie 
taipjau yra kalti dėl tos žmog
žudystes.

[Madero buvo vienas tų, ku
rte daug prisidėjo prie nuverti
mo buvusioj Meksikos despoto 
Parfirio Diazo, Kada Dtezo pa
bėgo užsienin, prezidentu buvo 
paskirtas Madero. Po kiek lai
ko būrelis suniokslininkų, va- 
duovaujalrnų nuverstojo prezi
dento giminaičio Felix’o Dfazo 
ir Huerto, areštavo Madero ir 
nužudė jį. Paskui valdžios vai
rą pasigrobė reakcionierius 
Huerta. Pastarąjį tečiaus nu
vertė nesenai nužudytasai Car- 
ranza. Huerta irgi pabėgo užsie
nin. Bet nemaža tų sumoksli- 
ninkų dar liko. Juos dabar ir 
pradedama gaudyti].

DUBLIN, ląpkr. 19. Ang
lų militarinė policija šiomis 
dienomis čia suemgė net pen
kiasdešimts puolimų.

tikros 
valstybės” tautų lygai dar ne
priklauso. Jų tarpe — ir Jung
tinės Valstijos.

Nužudė du anglų offcieriu.
CARK, lapkr. 19.

ta, kad smn fein organizacijos 
nariai šiomis dienomis nužudė 
du anglų oficierius. Jie buk 
buvę susekti kaipo šnipai ir po 
to nežinia kur dingę.

Sužino-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 19 d., užsienių pinigų t

“Kainu nemažinsime”. 
Taip sako plieno trusto bosas 

—Gary.
NEW YORK, lapkr. .19. — 

Jungtinių Valstijų plieno kor
poracijos galva, Elbert H. Ga
ry, šiandie be kita pareiškė, 
kad jo korporacijoj dabartinės 
plieno dirbiniams kainos “kol 
kas” pasiliks tokios jau kaip 
kad iki šiol buvo. “Mes kainų 
nemažinsime” — pareiškė Ga-

lų “ “ai,an u‘iry. Tai, girdi, todėl, kad šalies 
dobrių, bankų buvo skaitoma’: i ... ... ..................... industrija neįėjusi į “normalit-

$8.45 ’nę padėtį.” Visa kas dar bran
gu, o todėl ir kainos \plienui 
negali būt pigios.

__ erių, bankų 
rizikos pinigais šiaip: i
Anglijos 1 svaras ...................... I
Austrijos 100 kronų .................. $0.85
Belgijos, už $1 ............. frankų 15.80
Danų 100 kronų ................... $18.85
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos, už $1 ....... famkų 16.75
Italijos, už $1 ...............lirų 26.90
Lietuvos 100 auksinų .... ......  $1.45
Lenkų 100 markių ............... $0.36
Olandų 100 guldSnų ............... 80.05
Norvegų 100 kronų ............... $13.85
Šveicarų 100 frankų ........... $6.88
švodų 100 kronų ................... $19.15
Vokiečių 100 rriarkių ........... $145

9. —
\i re-

BERLINAS, lapkr. 1 
Gautomis žiniomis, ru 
akcininkai savo kvatierą j ren
giasi perkelti iš Paryžiaus į 
Berlyną. Vyriausias tų reakci
ninkų vadas busiąs Sozanovas.

Pranešimas
LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 

APIEUNKfiSE.

Lietuva dabar gyvena labai svarbią ir kritingą va
landą, kuri nulems visa jos ateitį. Amerikos lietuvių 
pareiga yra padėti jai, Kad ji galėtų ne tiktai apginti sa
vo nepriklausomybę nuo išorinių priešų, o ir įsteigti lais
vę savo darbo žmonėms.

Kaip padėti Lietuvai, kokiais budais paremti jos 
liaudies kovą dėl laisvės ir geresnės ateities: šituos klau
simus reikia nuodugniai išgvildenti ir apsvarstyti. Rei
kia taip pat ir tvirčiau susivienyti Amerikos lietuviams 
darbininkams, jeigu jie nori ką žymesnio atlikti Lietu
vos labui

šituo tikslu Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba 
šaukia vietinių ir aplinkinių miestų draugijų KONFE
RENCIJĄ lapkričio 21 d., 10 vai. ryto, Chicagoje, Mel- 
dažio salėj, 2242-44 West 23rd Place. Dalyvaut konfe
rencijoje galės draugijų išrinktieji delegatai (po vieną 
delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba danes) arba drau
gijų valdybos.

Taigi kviečiame visas lietuvių draugijas, kurios nori 
darbuotis kartu ra mumis Lietuvos laisvei ir gerovei, 
dalyvauti toje konferencijoje.

Pakvietimų laiškais, dėl laiko stokos, nebus siun
čiama.

Konferencijos Dienotvarkė.
1. Konferencijos atidarymas.
2. Įžengamoji kalba: P. Grigaitis.
3. Mandatų komisijos raportas ir delegatų varda-

šaukis.
4. Aukos Lietuvos gynimui:

a) komitetas aukoms rinkti;
b) šaltiniai aukoms gauti.

5. Tarptautinė politika:
a) referatas — drg. Kl. Jurgelionis;
b) rezoliucija.

6. Lietuvos politika:
a) referatas — drg. K. Gugis;
b) rezoliucija.

7. Nauji sumanymai.
8. Konferencijos uždarymas.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBA.
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PAUL HANNA 

[Specialė Naujienų ir Federuotosios
Presos korespondencija]

Washington. — Francijos ir 
Anglijos taukai įpuolė j Mažosios 
Azijos ugnį ir Dėdė Šamas i 
(Amerika) yra prašomas pasių
sti Amerikos jaunuolių armiją 
tuos taukus ištraukti.

Be pagelbos Amerikos armi
jos Sevres sutartis, kuri išdali
na Turkiją tarp Anglijos, Fran
cijos ir Italijos negali būti įvy
kinta.

Anglai ir francuzai panaudo
jo Eduardą Naville ir Auguste 
De Morsier, viršininkus Philar- 
menijos Lygos, perdavimui to 
atsišaukimo į Ameriką.

Nurodydama kelius, kuriais 
Turkijos ir Rusijos spėkos per
ėjo per Armėniją ir susijungė, 
kad pasipriešinus talkininkams, 
Philarmenijos Lyga sako valsty
bės departamento gautame pra
nešime :

mo.
Didžiausiu pirklybiniu grobiu, 

laimėtu pasauliniame kare, yra 
Turkijos ir Persijos aliejaus lau
kai, kurie tapo paimti Anglų. 

I Per tūlą laiką Anglai taipjau 
buvo uždėję rankas ir ant Ru- 

i sijos aliejaus laukų Baku, bet 
sovietų armijos išvijo juos iš 
ten. Dabar anglams gręsia ne
tekimas visų Artimųjų Rytų 
aliejaus laukų, susijungus Tur
kijos ir Rusijos armijoms Ar
mėnijoje.

Paskiausis atsišaukimas, kad

demokratijoms”, ypač

I

no, kad Amerikos kareivius ga- hometoniškas pasaulis išsirinks 
Įima gauti įvykiniipui išdalini- naują kalifą, arba dvasišką va- 

, dovą.
Toks atskirimas bažnyčios nuo 

valstybės, galima tikėtis, patiks 
vakarų
Amerikai, kaipo pažangus žings
nis. Tečiaus jei Amerika pasių
stų armiją “gelbėti” Armėniją, 

| tai tos armijos priederme butų, 
naudai talkininkų komercinių 
imperialistų, suardyti naciona
listų programą.

Dabar apie armėnų skerdy
nes. Sir William Ramsay šią 
savaitę Washingtone pasakė šį 
svarbų dalyką: “Sumišimai Tur
kijoj paprastai būdavo sukursto-

Mitas Mrit BaliusI ra

Rengiamas

Illinois Lietuviu Pas. Kliubo

Subatoj, Lapkr. (Nov.) 20,1920

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga 35c.

MILDOS SVETAINĖJE
3141 So. Halsted St.

At myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

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

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

Tel.: Boulevard 9244

Nuoširdžiai kviečiame lietuvius 
lietuvaites atsilankyti.

Rengimo KOMITETAS.

ir JOHN KUCHINSKA8 ) 
L ii w y c f 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STKKJTT 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 3684 

Valandos i 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE.
Egzamiavoja Abstrakti* 

perkaat
urba parduodant narna, lotą arba 
farnaa ir dirbu ▼tsokius Legalii- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgecių ant lengvų sąlygų.

Weet Sida ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandoa.

Virtum Metropolitan State Ban- 
i kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavitt 

Tel. Canal 2662.
......................................... į ■■ ,i

fAmerikos armija stotų kaiansuj^į užvydžių pašaliečių. Senieji 
Rusija ir Armėnija, nors ir yra Į^gįj^g carai geidė, kad arine- 
giliai paslėptas priedanga gelbė- naj butų išnaikinti dar prieš 
jiiųo Armėnijos šalies, valgiai RusjjOg aneksavima tos žemės, 
ras pasisekimą Washingtone. rersokiojanii krikščionių šalyse 
\\ ilsono administracija nedrįsta žydai visuomet rasdavo prie-" 
įsimaišyti į tokį karą, o esantįs g|audQ Turkijoj, o su krikščio- 
užpakalyje išrinktojo pieziden-, njmįs apsieidavo teisingai ir su 
to Ilardingo finansiniai intere- pakanta praktiškai visi sulto- 
sai nėra palinkę gelbėti savo naį”, 
konkurentus Anglus, kad jie ga-Į 
lėtu pasigauti pasaulini mono- True translation filed with the post-

* e r * -.-„j--- r’i.m on mon
polių ant aliejaus.

Pereitą savaitę Anglai ir Fran-I 
euzai 
nalistams ultimatumą, kad jie 
arba turi pasiduoti talkininkų 
kontroliuojamam sultonui Kon
stantinopolyje, arba Konstanti- 
nopolis ant \visados bus atkirs
tas nuo Turkijos. Nacionalistai 
į tai atsakė, kad kol talkininkai 
kontroliuoja Konstantinopoliu, 
jis neturi jokios vertės Turki
jai. i

Anglams taipjau tapo praneš
ta, kad turkai mano išsirinkti 
sultoną, kurio autoritetas liesis W?lęon ir demokratai butų ten

jiiųo Armėnijos

Jis pridūrė, kad Jungt. Vals
tijos turi pirkliauti su Rusija, 
arba visai sustabdyti eksportą. 
Užrubcžinc pirklyba yra, ir vi
suomet turi būti apsi’inainymu 
reikmenų tarp šalių. Ikišiol 
vakarine Europa suimdavo di-

“Vienatine išeitim yra tuo- 
jaus pasiųsti armiją ir laivyno 
spėkas atmušimui įsiveržėlių į 
Armėnijos teritoriją. Mes ska
tiname panaudoti visas galimas 
spėkas tuoj aus. Mes supranta
me nesmajhimus talkininkų val
džioms delei didelės finansinės 
naštos, bet mes neabejojame, 
kad atsišaukimas į Jungtinių 
Valstijų kongresą turėtų gerų 
pasekmių”.

Prezidento \Vilsono pasiūly
mas mandato ant Armėnijos 
keletą mėnesių atgal tapo grieš- 
tai atmestas senato. Nuo to lai
ko talkininkai išdalino Turkiją 
į tris dalis ir kaip išrodo, jie ma- vien politinių dalykų ir tada ma-

master at Chicago, III., Nov. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

i pasiuntė Turkijos Nacio- Amerika pirkliausianti 
su Rusija.
PAUL HANNA 

[Specialė Naujienų ir Federuotosios
Presos korespondencija]

Washington. - “Ar ateinan
čioji administracija pirkliaus 
su Rusija, jei Leninas pasiliks 
galėję?” paklausiau aš vieno 
žymaus republikono.

“Taip“, jis atsake. “Ateinan- 
pirkliausčioji administracija 

su Rusija net jeigu Woodrow

Demokratinė Valdžia
Rašo L. F. d’ M.-R.

(Tąsa)
III. VALDŽIOS DEMOKRATIZMAS.

§‘M. Paaiškinimai: Susipažinę su įstaigomis, 
kuriomis išsireiškia taip vadinamos demokrati
nės valdžios, pereisime prie apžvelgimo kaiku- 
rių būdų da didesnio valdžių sudemokratiza- 
vimo ir pačios demokratijos praplatinimo. Pirm 
pereisiant prie pasibrieštojo dalyko, reikia dar 
žodis pasakyti dėl pačios šiandieninės demo
kratijos prasmės. Demokratija, kaip tas žodis 
šiandie aplamai vartojama ir šiame rašinyje 
buvo vartotas, ištikrųjų nereiškia tą, ką to žo
džio tikroji prasmė reiškia. Graikų kalboje žo
dis demokratija reiškia žmonių valdžią. Bet 
šiandieninės demokratijos,- labai didelė didžiu
ma jų. juk visai nėra demokratijos. Juk ne 
patys žmonės, bet jų išrinkti atstovai gamina 
Įstatymus; taigi, pagal teisybę, jos turėtų būt 
vadinamos atstovaujamomis demokratijomis: 
jose žmonių valia išsireiškia per jų išrinktus 
dstovus. S andieninės demokratijos nepilnumai 
uigeliui žmonių paaiškėjo ir įvairų.; politiniai 

mąstytojai yra galvoję ir bandę ją pagerinti, 
patobu inti ir praplatinti. Kaikuriuos tokių pa
gerinimų tat žemiau ir apžvelgsime.

K. VALDŽIA.
§35. Prezidentas: Ar demokratinėje šalyje 

tikrai reikalingas prezidentas, tai pasvarstymo 
vertas ka'usimas. Prezidentas, tai pamėgdžioji
mas monarchijų, kur monarchas skaitomas val
dybės galva. Tas taip todėl, kad buržuazija nu- 
versdama monarchijas ir įsteigdama respubli
kas. nepanaikino vienok visų monarcho parei
gų. Jų atlikimui tat reikėjo tam tikros įstai
gos; čion tat ir prez'dentybė. Kažkuriose respub
likose, kaip va Jungtinėse Valstijose, preziden
tas turi kur-kas didesnės galios šalies reikalų 

* tvarkyme ir politikos pakreipime, negu kad An- 
eli'os arba Italijos karaliai. Pagal naujausius 
demokratijos supratimus, visos tos pareigos 
turėtų bitu atiduotos parlamentą atstovaujančiai 
ministerijai, ir tuomet prezidentas bebūtų, kaip 
kad dabar Anglijos ir Italijos karaliai, vien val
stybe?, ccremonialių pareigų atlikėjas: nuo jo 
turėtų būt atimta visos tos galios, kurias jis 
šiandie turi. Pirmiausiai veto galia turi būt pa
naikinta: žmonių valia išsireiškianti per jos at
stovus neturi bu t varžoma. Kita, nuo jo turi 
būt atimta militarinė galia, taip kad ji niekad 
nebūtų galima vartot savo ir savo sąveikejų as
meniniams tikslams atsiekti, kas taip dažnai kai
kuriose šalyse, kaip va Meksikoje, atsitinka. 
Trečia, taipgi turi būt atimta ir diplomatinė ga
lia, idant jis negalėtų nuvesti šalį prie tokių už- 
rubežinių santikių, kad parlamentui jau niekas 
daugiau nelieka, kaip tik karė paskelbti. Paga
lios, turi būt atimta ir adiminstratyve galia — 
pravedimas gyvenime ir pildymas esamųjų įsta
tymų. Atėmus iš prezidento visas tas parei
gas, tuomet ir jo rinkimas nebūtų svarbus, jį 
galėtų išrinkti kad ir parlamentas, suteikiant tą 
garbingą, bet tuščią vietą, kaipo atlyginimą ko

kiam nors tikrai užsipelniusiam visuomenės 
veikėjui. Tarnybos terminas galėtų būti treji 
metai.

§36. Parlamentas: Neatsižvelgiant į įvairius 
tiesioginės demokratijos praplatinimus, 
parlamentas visgi pasiliks svarbi 
įstaiga greitam pravedimui tobulų 
ir praktingų įstatymų. Bet kad parlamentas 
tikrai tarnautų liaudžiai, tai reikalinga pravedi
mas kelių reformų. (1) Parlamento atstovų rin
kimai turi būt kuodemokratiškiausi ir atstovų 

vietos turi būt padalintos proporcionaliai sulyg 
balsų skaičium gautų laike rinkimų. (2) Par
lamento gyvavimo terminas, tai yra laikotarpis 
tarpe parlamentinių rinkimų, neturi1 būt il
gas: daugiausiai dveji metai. Tas reikalinga, 
kad davus žmonėms išsireikšti taip dažnai, kiek 
tatai ekononiizavimo (rinkimo išlaidų taupy
mo) atžvilgiu praktinga. Labai dažnai rinki
mai reikalauja daug pinigų ir nualsina žmones. 
Bet ir dviejų metų la 'kc gali įvykti didelė per
maina rinkikų opinijos ir parlamente esantys 
atstovai gali nustoti reiškę rinkikų pageidavi
mus. Taigi reikalą matant, parlamentas gali 
būt paleistas jo terminui nepasiba?gus ir nauji 
rinkimai paskelbti. (3) Parlamentas turi susi
dėti iš vieno huto, žmonių atstovų buto. Keblu
mai gali išk.lti federuotose šalyse, kur augštu- 
tinis butas yra įstaiga duodanti visiems federa
cijos nariams, dideliems ir mažiems, lygią at
stovybę, kaip kad tas yra Jungtinėse Valstijose, 
Brazilijoje ir kitur. Bet ir čia blogumai gali 
būt didesni negu gerumai. Federacijos mažo
sios šalelės susivieniję ir varde savo autonomi
nių teisių gynimo gali daryli obstrukciją prieš 
didžiąsias federacijos šalis (kurių skaičius, leis
kime, mažesnis negu mažųjų, bet kurių gyven
tojų skaičius sudaro visos šalies gyventojų di
džiumą) ir tokiu būdų pakenkti didžiumos no
ro išsireiškimui. Tat rodosi, ir federuotose ša
lys!1 geriau turėti lik vienabutį parlamentą.

§37. Ministerija: Parlamentas rūpinasi įsta- 
tymdavybe, bet pildomąsias pareigas turi atlikti 
ministerija. Ministerija turėtų būti kabineti
nio pobūdžio —- atsakomybėje parlamentui, at
stovaujanti parlamento didžiumą ir pasitrau
kianti nuo vietos, kuomet nustoja didžiumos 
pritarimo. Ministerijos visi darbai turi būt ži
nomi parlamentui ir visai šaliai. Tas viešumas 
reikalingas'.tam, kad išvengus šalies diplomatinį 
{pynimą į nepageidaujamą padėtį. Iki šiol, nors 
įvairus ni?iiNterijos darbai buvo žinomi parla
mentui, bet jos kažkurios, nors ir labai svarbios, 
diplomatinės transakcijos, po priedanga “šalies 
apsaugos” likdavo visai nežinomos parlamen
tui. Todėl ministerija dažnai be parlamento 
žinios įtraukdavo šalį į įvairias santartis, ry- 
šančias šalį net'utilitarinėje są veikmėj e su kito
mis šalimis. Slapta diplomatija turi būt panai
kinta. Visi diplomatiniai žingsniai turi būt ži
nomi parlamentui ir turi būt jo tvirtinami prieš 
įeisiant galiom Atsitikimuose, kuomet ministe
rija aiškiai mato, kad parlamentas nustoja iš
reiškęs rinkimų pageidavimus, tai ji turi turėti 
teise paleisti parlamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus,

(Toliaus bus). į

dama mums užtai savo išdir
binius, pridedant tiek aukso, 
kiek reikia sulyginimui kredito 
sąskaitų. Po dviejų metų po 
generalines mūšių paliaubos 
Europa neturi ne išdiTbinių, 
nė, žaliosios medžiagos mainy- j 
lis su mumis. Amerika yra 
pirklys, kurio pirkėjas misi-j 
bankrutijo. Musų eksportas 
mažėja ir musų dirbtuves už
sidarinėja.

Net jeigu Francijos, Vokie
tijos ir Anglijos pinigai nebūtų 
sumažėję vertėje, Europos pir
kimas musų markete hutų la
bai sunkus, kadangi šalįs iš- 
tikrųjų neperka užrubežyje pi-, 
n' gaiš. Jos perka savo produk-1 
tais'; pinigai vartojami tik su
lyginimui sąskaitų.

Kalbant apie' pinigus, Fran
cijos frankas už 7c yra tiek i 
pat netikęs Amerikos markete, 
kaip ir Vokietijos marke už 
1c. Abiejuose atsitikimuose pa
sidaro didelis nuostolis ir mai- L 
nininkas vistiek prigers, art 
bus panertas vi no colio van
dens, ar 10 pėdų.

Mes juokavomės iš obuo
lių moters, kuri pirko obuo
lius 2 už 5c ir pardavė juos po 
3 už 5c, tikėdamosi, kad “di
delė. apyvarta” padarys dėl jos 
pelną. Europa darė tą (ir dar 
blogiau) dabar per keletą me
tų ir atsidūrė ten, kur atsidū
rė ta moteris su obuoliais.

Taigi1 Amerika turi susiras
ti naują pirkėją, arba uždaryti 
savo eksporto pirklybą. Rusi
ja yra vienatiniu pirkėju dėl 
Amerikos. Ne\v Yorko fabri
kantai su pilnais sandėliais 
tavorų, kurių Europa negali 
nuo jo atpirkti, pasakė ap/e 
tai sekamai:

“Rusija nori to, ką aš turiu 
parduoti, ir ji gali užmokėti 
dalį auksų ir dalį žaliomis me
džiagomis, kurių negalima kur 
kitur gauti. Rusija gali išgel
bėti mane ir daugelį kitų kaip 
aš. nuo bankroto. Mes pirk
liausime su Rusija, arba žino- 
nosime priežastį negalimumo

(Laukiama, kad bedarbė ir 
biznio puolimas ateinančią žie
mą pažymės tragišką galą 
Wilsono politikos linkui Rusi
jos. Pavasaris ir naujos ad
ministracijos inauguracija pa
matys atidarimą Rusijos, kai
po vienatinio budo sulaikyti 
besiplėtojantį ekonominį suįri1- 
mą Jungtinėse Valstijose.

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

IŠKILMINGAS

Bal uS
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško Kliubo

Nedėlioję, 21 lapkričio (Nov.), 1920

Mildos svet., 3142 So. Halsted St.,

Pradžia 6 vai. vak.

Gerbiamą publiką meldžiame atsilankyti, nes tai 
bus puikiausis šokių vakaras.

Kviečia KOMITETAS.

AŠTUONIOLIKTAS PUIKUS

BALIUS
Rengia

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPINIS KLIUBAS.

MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2244 Wcst 23 Placc -

Subatos vakare, lapkr. 20,1920.

Inžanga 50c.
Muzika F. Jerecko

Pradžia 7:30 vakare
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j DIDELIS [BALIUS
' rengiamas

5 : DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIETUVOS
' Pusę pelno skiriama Lietuvos labui

■ i atsibus
b Ketverge, Lapkr.-Nov. 25 d., 1920.
b Padėkos Dienoje (Thanksgiving Day)
M PULASKIO SVETAINĖJE,
m ' 1711-15 So. Ashland Avenue

■
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Pradžia 4 vai po piet.
Įžanga su drapanų padėjimu 50c ypatai.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant šio puikaus baliaus.

Kviečia KOMITETAS.

DR. L. S. HARW00D,
Tik ka atidarė ofisą Chicagoj.

SPECIALISTAS VISOKIŲ KRAUJO LIGŲ.
4020 W. Madison St., Tel. Kedzic 913

Valandos; nuo 1 iki 2 vai. P. M.

PIRMAS DIDELIS IR PUIKUS

Maskaradinis Balius
Surengtas Burnsidės 3 Dr-sčių

Apšvietos ir Dailės Dr-jos, S. L. A. 63 kp. 
ir šv. Jono Krikštytojo

Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 21 d., 1920 m.
K. of P. Svetainėje, 9231 Cottage G rovė Avė.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio Didelio 
ir( Puikaus Maskaradinio Baliaus, nes yra skiriami praisai, pirmo
ji grupa gaus $60.00; antroji $80.00; ir dar daugelis pavienių praisij 
bus išdalinta, kurie tapo surinkti nuo biznierių. Todėl kiekvienas ne
pamirškite šio Maskaradinio Buliaus. KOMITETAS.
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj i 
ASSOCIATION BLD®.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.

Panedėliais iki 8 vakare.
Nedaliomis ofisas uždaryta*.

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

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambary.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Earrison St., Chicago.

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

išpardavimas rakandų

| Pranešimas
AKUŠERKA ;
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
, Phone: Boulevard 4121.

| IKar^KNBBBBBBBBDBBBP 
j" Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 5
;w LIETUVIS B

M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B
Gydo visokias ligas moterų, vai- ® 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- w 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. a

i w 3259 So. Halsted St^ Chicago. 11

R

H
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Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistaa
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakura

Telefonas—Boulevard 9199 '
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—

Tei. Ganai 6222
DR. C. K. CHERRY8

LIETUVIS DENT1STAS 
2201 W 22nd & So. Leavitt St*.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
A -.., --7------------------------------- "■ II.. ■ II ■■ I

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjnną rendos pa

laikymui dvidešimts augŠtos rųšies \ iktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kuria 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 melų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrų atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotų kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosimo už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

‘ ‘ * ** •• • * • * ( Nedčldieniais nuo

Sankrovos
kainu tik $35.00
siuntinj. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų.

NATIONAL STORAGE CO.,
2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

__________



bata, Lapkritis 20 d., 1920 NAUJIENOS, Chicago, III.

Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Chicago Kitur
BURNSIDE. — Chicagos Lie

tuvių Darbininku Tarybos pra
kalbose lapkr. 18 <1. Mačiukevi
čiaus svetainėj Lietuvos gyni
mo reikalu^ aukojo:

Juoz. Mačiukevičius $11; J. 
Besusparis' ir F.
po $5; F. Bertulis, Ant. Kuo
sa itis ir B. Barniškis po $2; ...

SO. OMAHA, Nebr. — Spalio 
14 d. viešame protesto prieš len
kų imperialistus susirinkime au
kojo:

Kas. Laucius $2; po $1: Pr. Krikš
čiūnas, Jonas Bališauskas, Vincą? 
Jančauskas, J. KuŠleikis, PL Klijunas

K. Venckus, A. Grožys, J. Pruckus, J. 
, A. Buckus;

no 50 centų; J. Gonaitis, A. Ūkelis,

ęi i .- , janCiUISKUM, U. JVlisivirkia, a .ra DU lenas j sakinys, N. Bagdonas, J. Sabutis
■ U ____ L

. a Armoška, M. Uždavinis,
’ 52 ccr.tų; J.Ramonas, M. Vaišius, J. Žakys, j. Urikas; po 35c: K. Žaikus; po 25c: 

J. IJ. Lukošius, A. Misius, M. Macaitis. 
*- i Viso $18.60; atėmus lėšoms $5.01, lie-

Aukų Rinkimo Komiteto pc 
priežiūra L. L. Paskolos Stoties 
pirmininko V. J. Sabaliausko su
rinkta šiaip: A

$10 aukojo M. žarkauskas; po $5: 
J. Paukštys, V. Paukštienė, K. But
kus, J. Jasionis, M. Burtuševičia, M. 
Uždevinys, V. Jančauskas, V. J. Sa
baliauskas, S. Vilius, K. Venckus, P. 
Krikščiūnas, K. Strazdas, M. Mičiu-

P. Sutkus, M. Kriščiūnas, 
Orintas, J. Mockus, T. Sutkcvh- 5kl59. 
čia, J. Dvylis, Brajienė, M. Juo; 
zapavičia, Al. Maziliauskas, .L 
Ube ris, V. Kazlauskas, A. l'.cš- 
kauskas po $t; smulkiais su
mesta $8; viso labo $50.00.

— J. P. Markus.

SKAITYKIT IR PLATINKI?

LIETUVOS SOSTINE 
Dideliame Pavojuje

Finansiška tavo neprigulmybė senatvėje yra pavojuje, jei nesusitau- 
pinsi kuomet dirbi.

Tūkstančiai lietuviu taupo savo pinigus 

PEOPLESBBANK 
Ant kampo 47-os gatvės ir Ashland Avė.

KADANGI:
1. šis bankas yra senas ir tvirtas po valstijos valdžios priežiūra.
2. Gali savo pinigus išsiimti, kada tik nori.
3. Jausiesi kaip namie šiame banke, kadangi susikalbama lietuviškai.

’EOPLES = BANK
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

dėl nekuriu

Noreme apreikšti, jog nauji ir trupesni vardai yra priimti 
dėl sekančiu preparatu:
Severo ARTON, dėl didesni veiklumą širdęs iki šiol 
vadintas kaipo Severo Širdęs sustiprintojis.

Severo BALZOL, vaistas dėl abelno sustiprinimo 
iki šiol vadintas kaipo Severo Balzamas Gyvybes.

Severo BLODAL, atmainą padaras vaistas iki šiol 
vadintas kaipo Severo Kraujo Valytojas.

Severo ESKO, mostis apsaugojus nuo puvimo dėl 
odos iki šiol vadintas kaipo Severo Mostis dėl Odos.

Severo LEDSYL, dėl ligų inkštu ir pūsles iki šiol 
vadintas kaipo Severo Inkštu ir Jaknu Vaistas.

Pirkdamas tuos Severo Naminius Preparatus, reikalaukite po 
aukščiaus pažimetais vardais. Jie yra pardavinėti aptiekose 
visur. Visada persitikrinkite kad gautumite tikrus vaistus. 
Nepriimkite užvaduotus. Jeigu negautumite aptiekoi, rašykite 
tiesum pas mus.

W. F. SEVERĄ CO.» Cedar Rapids, Iowa

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Ųrauge mielas: Jei myli mus tai pri- 

siųsk savo paveikslą, kad atgaivintų mu
sų širdis. Patarimas. Jei vertas meilės, tai 
yra vertas paveikslo. Paveikslas neasan- 
Čios ypatos atgaivina praeitų laikų ryšius 
be žodžio. O tamista užganėdinsi save ir 
savo draugus, kad atlankysi musų paveik

slų išdirbystę. J. p, RASHINSKI,
Atias Art Studio 3202 So. Halsted St.

ELEKTRA
šviesą Ir pajlegą suvedama I senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iŠmoHjimo.
Pirm etini Lietuvi* Elektos Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS. Pim.

1«1» W. 47th St TeL Bonlevard 18S2, Chicaio, III

ils, M. Baltrušaitis, P. Litvinienė, V. i 
Slankievičia, A. Aliukonys; po $4: A. 
Gražys; po $3: A. Viršulienė, J. Lu- 
coševičia, St. Butkus, Kas. Laucius; 
x> $2: A. Novakas, P. Pūtis, O. I^e- 
vonavičienė, K. Verpetinskas, J. šve- 
Hauskas, J. Bališauskas, P. Danaus
kas, P. Žukauskas, V. Vaškeliavičia, 

Uždavinis, V. Didykas, V. Karvia- 
’is, M. Sabutienė, J. Armoška, S. Gir- 
uitis, A. šilinskas, P. Kirdeikis; po 

11.50: A. Bažys, O. Žalpienė, A. Žal
us; po $1: J. Žeimienė, M. Kuzinas, 
f. šilinskas, O. Račkienė, J. Niavi- 
tomskis, St. Bruskis, A. Kubikienė, P. j 
/ožgis, T. Žamauskas, A. Sabutis, V. 
3agušauskas, P. Klijunas, P. šarpai- 
Js, J. Grakauskas, J. Virbickas, Ab- 
•amas Minsini (armėnas), J. Luko
šius, V. S., A. Matulaitis, P. Virbic
kas. A. Krikščiūnas, J. Piatrikas, F. 
(Jždavienis, O. Butkienė, S. Matulis, 
i. Poškus, J. Šimkus, P. Zykąs, K. 

’tušleika, J. Kušleika, P. Baltrušaitis, 
T. Levonavičia, J. Matulevičia, P. Lu
košius, P. Stankevičia, A. Lebedins- j 
’cas, P. Mileris, L. Pameditii, P. Pa- 
itika, M. Maselskienė, J. Sudeikis, K. 
Druskis, A. Jakubaūskis, P. Vismon- 
Las, P. Stankienė, J. Dedialis, T. Kil- ; 
inaviČia, D. Paulikas, A. Buckus, A. ' 

Dcnaitis, K. Baltušis, V. Stankevičia, j 
L Jacinskas, J. Barysas, J. Pilius, A. , 
Akromas, T. Pacilauskas, A. Balkis,1 
VI. Pavinkšnienė, J. Jankauskas, J. 
Stadalius, J. Bartkus, V. Radeckas, 
A. Poškus, M. Paškievičia, K. Trai- 
navičia, B. Kavaliauskas, A. Ragaus
kas, A} šnuolis, J. Papika, A. Savic
kas, J.*Aleksa, J. Liasteris, P. Pakie- 
nys, M. Pakienys, M. Uždavienys, J. 
Strazdas, J. Padžiunas, P. Balkienė, 
3. Milinevičia, J. Šukys, D. Mažeika, 
3. Makonas, J. Bliuvas, Kunig. J. 
Dlcknavičia, K. Junevičienė, J. Bary- 
ias, G. Olechnavičienia, J. šakinys, P. 
Šukys, V. Šukienė, E. Maslauskienė; 
no 50c: J. Jančauskas, M. Biekša, A. 
Kristin, A. čižinavičia, K. Matuso- 
’ičia, B. Dedialis, A. Palubickis, M. 
Maslauskaitė, T. Kinsėla, J. Vaške- 
’iavičia, B. Maslauskas, J. Papeika, 
A. Palinskas, J. Labauskas; po 25c: 
'4. Yankus, P. Rakauskas. Viso 
5249.00.

Sumetimas :
Susirink. Spalio 14 d.......... $13.59
K-to surinkta ...................... 249.00
Liko nuo atmokėtų Taut.

.Namo akcijų ..............    13.61

276.20
Išlaidų kvitų knygelėms ........... 20

T ’ot. gyn. reik, lieka........... $276.00
Ta suma $276.00 pasiųsta 

Lietuvos atstovui p. J. Vileišiui 
VVashingtone.

V. J. Sabaliauskas.
3703 S. St., So. Omaha, Nebr.

AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

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

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

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

Insitaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, šauliams, Krašto Apsaugos Ministerijai, 
Generaliam Štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui 

‘ ir tt.* ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių 
Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORPORATION . 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ)

414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

KIHHHSKlIHBBIIBISIHDUBIOREHEIBSEiaEIKISfllHBlOHHBIHH

ĖSEIMYNŲAPTIEKAĮ
PITTSBURGII, PA. — Penn- ■ 

ivnės daly lietuviai juda, kru- " 
ta. Visi dirba kiek galėdami. ■ 
Lietuvių Piliečių draugija ture- ■ 
jo surengus balių, kurio visas * 
Delnas paskirta Lietuvos Rau-: n 
donajam Kryžiui; be to dar iš JĮ 
iždo paskyrė, viso padarydama1 H 
$55.00.

Lapkričio 7 d. Lietuvių' Pilie-i ■ 
čių draugija turėjo mėnesinį su- ■ 
sirinkimą. Aptarus draugijos i Į 
bėgamuosius reikalus, nutarė ■ 
nupirkti kanuolę Lietuvos ka-'JĮ 
reiviams, paskirdama $500.00 iš ■ 
iždo, ir visi nariai prisižadėjo J 
aukoti. i ■

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

si 
n
n

AMERICANjot*. Reliable

DentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 344

KUPONAS
Atsinešk šį kuponą, 

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

Ar Sugedo Tavo 
Automobilius

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

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

Saugok akii; regėjimą

—m————R-auun*! iiiiii ■ nu saąe—

Oi. A. R. Blumenihal

Akis Egzauiintojs Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thūlmometer. Y- 
patlnga doma at- 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephons Yards 4317 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL ’ 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 S'o- Atihiiind At*.. J laboa 

Chicago, Dlinola.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišky Ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Dreael 2880
„,z

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
▼yry, moterų ir vaiky, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

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

........     » I hZ

Telephonaii

Lapkričio 9 d. buvo Aukščiau
sios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje 4-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. įnešus, kad kuo
pa paaukotų kiek iš kasos Lie- 
tuvos gynimo reikalams, apie 
pora komunistų, arba, Pilsudskio 
draugų ėmė priešintis, betgi ne
atkreipdama domės į tokius na
rius, iš draugijos iždo paskirta 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
$100.00, kurie tuojaus tapo pri
duoti vietiniam skyriui; taipgi 
$300.00 paskirta šaulių organi- 
.zacijai.

Lapkričio 12 d. turėjo susirin
kimą Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vietinis skyrius. Nariai 
apsvarstę Lietuvos šiandieninę 
padėtį sumetė apie $200.00 Liet. 
Raudonajam Kryžiui, ir nutar
ta darbuotis ir toliaus Lietuvos 
labui. Tapo išrinkti kolektoriai 
eiti po namus, kolektuoti Liet. 
Raudonajam Kryžiui ir šaulių 
organizacijai.

Žemiau paduodu sąrašą, kiek 
aukojo draugijos ir pavieniai as
menys :

Liet. Piliečių draug........... $500.00
A. P. Liet. Amer. 4 Kp...... $300.00
St. Alubickis ...................... $25.00
Po $10: F. Pikšris, J. Paleckis, A. 

Kazlauckas, A. Aliukas, Ig. Janulis, 
K. Andriukaitis, K. Dauboras, Juoz. 
Šeštokas, Jon. Zinkevičius, Jurg. Kel
ia, A. Musnickis, A. Yurčukaitis, J. 
Ivanauckas, P. Šabanas, A. Pranai
tis, V. Plušinis, K. Lukša, L. Kapšis, 
K. Tulckis, V. Atstupas; Po $6.00: 
Juoz. Kavaliauckas; Po $5: P. Rin
kevičius, Juoz. Jukubinas, Jon. Kava
liauckas, K. Vingris, V. Pečiukenas, 
T. Anclriuška, Jon. Skriabia, A. De- 
diala, F. Poviliūnas, L. Tikšis, M. 
Klimienė, F. PratuŠis, F. šaukevi- 
Čiu8, A. Navalinckas; Po $3: Jon. Že- 
deikis, K. Adomaitis; Po $2: J. Gri- 
bis, J. Svaldenis, Jon. Jodianis, D. 
Gelumbauskas, A. Laukėvičenia; Po 
$1.20: P. Biliūnas; Po $1: B. Lesis, 
Z. Lukša, A. Rudaitis, A. Vingris, S. 
Krikščiūnas, P. Prunckunas, A. Jo
dianis. Viso suaukota $1,125.20.

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

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

Su užtikrinta vilčia ateityn,

SALUTARAS DRUG & CHEM. CO.
Phone: Canal 6417

1707 So. Halsted St., Chicago, 111.

■

Kada kankinies dėl galvos skaudė
jimo ,kada regėjimas silpsta skai
tant, siuvant ar tolin žiūrint — tai 
reiSkia, jog privalote kreipties į 
manę klausti patarimo dėl jūsų 
akių; piano 20 metų patyrimas 
suteiks jums goriausi patarnavi
mą dėl

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲSPECIALI^TAS’

1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lub<»s

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

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

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

8149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

Ul(f! O'f’VI

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

FRANK S. KUZMARSKIS, 
Vyrų ir Moterų Rūbų Siuvėjas

Šiuomi pranešu, kad dabar aš esu pilnai pa
sirengęs patarnauti visiems už dikčiai numa
žintas kainas. Turiu didelį pasirinkimą visokių 
materijų pasiuvimui madingiausių ir pritinka- 
miausių rūbų, kaip vyrams taip ir moterims. 
Taipgi išvalau ir pataisau visokius negerai pa
darytus drabužius pagal šią mdą. Apsimokės 
jums ateiti ir pasiteirauti plačiau, jeigu norite 
gauti rubus pigiai ir gerai.

Valandos: 7 ryto iki 8 vakaro. Šventadieniais 
nuo 8 lyto iki 11 prieš piet

Frank S. Kuzmarskis 
3108 So. Union A ve., prie 31st St.,

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių aptemimo, uervuc 
tijmo, skaudamų akių karšti, atitai 
so kreivas, akis, nuima kataraktą, 
atitaiso truraparesysto ir toliregys 
|ę. Prirenka teisrtigai akinius. Vi 
siloso atsitikimuose ogzaniinavimaj 
duroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atydą at 
kreipiama j mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakar*. N* 
dėldienials nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th St., ksmpa* 
Ashland Avė. Tel. Drover 9M0.

DR. R. WAGNER
Mano speciali* gydymas yra chroniš

ką, — nervišką ligą.
Ofise valandos nuo 2 vai. po piet iki

1553 W. 47th Si.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 866R

Telephone Yards 5082

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

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryte 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

S DR. YUiKA 
11900 S. Halsted St.

Tai. Canal 2118
Ofiso valandos i nue 10 ryto IH 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 8466

per

lie

Aukos tuojau pasiųstos 
Lietuvos Misijų Lietuvon.

Nors nedidelė Pennavnės 
tuvių kolionija, bet uoliai dar
buojasi šelpdama Lietuvą. Gra
žu butų, kad ir kitos Pittsburgho 
kolionijos sukrustų. Didžiausis 
centras Pittsburgho lietuvių yra 
South Side, su šv. Kazimiero pa
rapija, kuri turi du kunigu ir 
daugiau kaip pusę tuzino polckų 
seserų. Antra kolionija Soho, 
su garsiuoju Pittsburghe Lietu
vių Mokslo kliubu, kurs dabar 
pasižymi tuo, kad kai vieni na
riai įneša susirinkime, kad rei
kia duoti pagelbą savo broliams 
Lietuvoj, tai antri (komunistai) 
pakelia tokį triukšmą, kad net 
L. M. D. namas, pradeda drebė
ti. — Lietuvos Sūnūs.

Chicago, Iii.

** T. PuUman 5482

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę it kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

Rez. 1139 Independonce Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišky,
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chlcagc
Telephone Pr ver 9693 

Valandos: 10-—11 ry j; 2—3 po piei 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arŲa dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, B 
kaina 50 centu.

■ ........... . ■— — . ..................■■■■— n-,.,—....... . ■— ...... —

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, H1 
tampąs 18th St

Valandos

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 5
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. v 
" Išskiriant nedalias ir semtas.
JBRIBBMBBNIBBMMBBBNIlBni

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

1616 W. 47 St„ Tel. Boti. 160 
Valandos: 1 iki 6 po pietą.

« iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryta 
Ree. 2914 W. 48-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 268

ĮJBIB B ■ B B E ll ■ B B B fmiU 
į Tel. Bouleyard 2160

! Dr. A. J. KARALIUS 8
B Gydytojas ir Chirurgas
g VALANDOS: 9—12 ryto 3

■ 8303 So. Morgan Street, 
Chicago, HL

" ■■■■ - 1

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lletavya Gydytojas ir CUmrgaa 
10910 Iflchigaa Ave^ Roeelaade.

▼ai. 10 jkl 12, 1 Iki 4 Ir 6:80 
iki 8:80 vak.

........................ . . ..................■/

DR. JOHN N. THORPE 
lydytojas Ir Chirergaa 

1637 VF. 61 st kamMUrshflcld grt 
Valandos, Iki 9 ryte, nua S tkf 

- 6 ir nne 7 iki t vakarti 
TtL Prospect 1157
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NAUJIENOS
Xdtt tlTHUANIAM BAILY H«WS

Publishad Daily arcapt Sunday by 
the Lithuanian Nawe Pub. Ca* Ine.

Bdltev P. Iriialtfi

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

$8.00 
$400 
. 2.25

1.75 
. 1.00

Subscription Ratee:
MJO per year t“ Canada.
$7 JO per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicage,

8c per copy
Entered as Second Clarte Matt** 

March 17th, 1014, at the Port eOffioe 
of Chicago, III., andai the act •< 
March 2nd,

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
nedėldieniua. Leidiia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonam Canal 1508.

Uiaisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metams------------------——■
Pusei metų -------------------
Trims mėnesiams--------—
Dviem mėnesiams .... ■
Vienam mtaesiui —■■—-

Chicagoje — per neiiotojuel 
Viena kopija ........ *-------
Savaitei —------------------—-------- į°
Minesiui ------- -------- 75

Suvienytose Valstijose M Chicayoj, 
paltu:

Metams  ..............  57.00
Pusei metų------------------------— į W
Trims mėnesiams .... 2.00
Dviem mėnesiams    -........... 1.50
Vienam mėnesiui .....-------- .76

Lietuvon ir kitur uisieniuooej 
(Atpiginta)

Metams -------- ----------  ■—— 5^-00
Pusei metų ...........   4.50
Trims mėnesiams    2.25 

Pinigus reikia siųst palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 20, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lygos kariuo
menė Vilniun.

Tautų Lyga nutarė pasių
sti keturių valstybių kariuo
menės burius Vilniun: An
glijos, Francijos, Ispanijos 
ir Belgijos. Jie turėsią te
nai prižiūrėti tvarką laike 
plebiscito.

Kautu • su >tuo pranešimu 
skelbiama, kad lenkų ka
riuomenė traukiasi iš Vil
niaus.

Tai gali reikšti du daly
ku: arba lenkai nebeatsilai- 
ko Vilniuje ir didžiosios val
stybės eina pavaduoti juos; 
arba Europos valstybių tar
pe paėmė viršų ta srovė, ku
ri nepritaria lenkų avantiū
rai ir nori suvaldyt Želigow- 
skj.

Tautų Lygos kongrese, 
Genevoje, Francijai, kuri uo
liausia remia lenkų imperia
listus, nesiseka. Nesiseka 
daugiausia dėlto, kad jos au
toritetui tapo suduotas skau
dus smūgis, kuomet Rusijos 
bolševikai sumušė geu. 
Wrangelį.

Tame kongrese, be to, di
delės įtakos įgijo mažosios 
valstybės. Jos-gi natūraliu 
budu negali turėt didelių 
simpatijų imperialistinei 
Lenkijai.

Todėl yra galimas daiktas, 
kad augščiaus minėtasai 
Tautų Lygos nutarimas ne
reiškia paspirties Lenkijai. 
Bet pasitikėti tąja organiza
cija negalima. Lietuvius ji 
jau ne kartą yra apgavusį.

Jeigu Tautų Lyga tikrai 
vadautųsi teisingumo prin
cipais, tai ji turėtų pirma, 
negu dariusi kokius-nors 
naujus nutarimus apie Lie
tuvą, pasakyt lenkų bandi
tams: “Lauk iš Vilniaus!”

Kuliai Tautų Lyga to ne
pasako, tai Lietuvai nėra 
kitokio kelio, kaip tiktai 
ginkluota kova prieš Žuli- 
kovskį.

True translation filed with the post- 
inaater at Chicago, 111., Nov. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Anglija pirkliaus 
su Rusija.

Anglijos valdžia paskelbė 
atstovų bute, kad prekybos 
sutartis su Rusija tapo pa
daryta ir tuoj bus įvykinta 
praktikoje.

Tai yra gerai Rusijai. Be 
prekių ir kapitalo iš užsie
nių ji negali atsigriebti. Bet 
tai yra gerai ir Anglijai, nes 
ji neturi kur dėt savo pre
kes, o pristatydama prekes 
Rusijai ji tikisi umu laiku 
gauti iš jos trejetą šimtų 
milionų dolerių vertės auk
so.

Pagal padarytąją sutartį, 
Rusijos bolševikų valdžia 
prižadėjo nesinaudot savo 
prekybos agentais propa
gandos varymui ir daugiaus 
nesiveržti į svetimas terito
rijas. Pastarasis prižadas 
reiškia, kad bolševikai ne
mėgins kelti Azijos tautas 
prieš Angliją. Turkų Enver 
Paša ir kiti “trečiojo Inter
nacionalo” stulpai Azijoje 
tuo budu gaus atsisveikinti 
su “draugu Leninu”. Nieko 
nepadarysi: “Business is 
business”.

Numatoma, kad po atnau
jinimo prekybos ryšių tarpe 
Rusijos ir Anglijos, seks ir 
diplomatinių ryšių atnauji
nimas.

FEDERUOTOJI PRESĄ IŠ
SIUNTINĖJO LIETUVIŲ 

ATSIŠAUKIMUS..

Darbininkiškoji žinių agentū
ra Amerikoje, The Federated 
Press, jau daug kartų yra pa- 
skleidus šios šalies spaudoje 
prielankių Lietuvai žinių ir iš
kėlus aikštėn imperialistines 
Lenkijos bei jos sėbrų užmačias.

Dabar toji agentūra išsiunti
nėjo tekstą kablegramų, kurio
mis Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba kreipėsi į Euro
pos darbininkų ir socialistų or
ganizacijas, prašydama Lietu
vai pagelbos prieš lenkų užpuo
likus. *

Be to, Federuotoji Presą pa
skelbė, kad Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Pildomasis Komitetas 
priėmė rezoliuciją, pasmerken- 
čią lenkų imperialistus ir ragi
nančią lenkų socialistus protes- 
tuot prieš juos.

Federuotoji Presą susideda iš 
redaktorių darbininkiškų laik
raščių ; joks kapitalistinių laik
raščių atstovas neturi teisės bū
ti jos nariu. Ji turi savo ofisus 
Chicagoje, Washingtone, New 
Yorke ir korespondentus dauge
lyje kitų Amerikos miestų, o 
taip pat savo atstovus svarbes
niuose Europos centruose ir 
Australijoje. “Naujienų” redak
torius yra FederuotosioŠ Presos 
narys.

INTERNACIONALO ATEITIS.

Garsusis Austrijos socialistų 
vadas (“Austrijos Liebknech- 
tas”), Friedrich Adler, rašo Vo
kietijos Nepriklausomųjų social
demokratų organe “Freiheit” 
apie darbininkų Internacionalą. 
Sako:

“Sprogo garvežio katilas. 
Mašinos dalys išmėtytos. Kiek 
didesnė dalis su dviem ratais 
ir vieta, kur stovėjo mašinis
tas, liko sveika. Mašinistas 
pareiškia: ‘Garvežys tebėra; 
mano dalis, kurioj aš stoviu, 
yra garvežys.’ Tuo tarpu bu
vo surinktos ir kai-kurios ki
tos šalin numestosios dalys: 

du ratu, kaminas ir švilpukas, 
ir kitas naujas mašinistas 
pareiškia: ‘Aš dabar irgi tu
riu garvežį.’ Mes girdime apie 
du garvežiu, be to matome 
visą eilę išmėtytų dalių, ku
rios nėra priskaitomos nė vie
nam jų dviejų. ‘Yra’ du gar
vežiu, bet nė vienas jų nega
li važiuoti.”
šitaip drg. Adleris piešia da

bartinę Internacionalo padėtį. 
Tai yra tiesa. Internacionalas 
yra suskilęs. Dvi stambesnio
sios jo dalys varžosi už teisę 
nešioti Internacionalo vardą. 
Viena dalis turi savo centrą 
Londone, antra Maskvoje. Bet 
nė viena jų nėra Internaciona
las. Tarpe tų dviejų dalių guli 
didelės Internacionalo skeveldos, 
kurių nepajiegia pritraukti nė 
Londonas, nė Maskva. Jos mė
gina dabar susiorganizuoti sky
rium.

Bet tai irgi bus ne Internacio
nalas, o tiktai jo dalis. Inter
nacionalas susidarys tada, kada 
visos darbininkų judėjimo dalys 
susilies į daiktą.r i

Klausimas tečiaus, kada tatai 
įvyks. Jeigu spręst pagal pra
eities patyrimą, tai veikiausia 
reikės laukt dar keletą metų.

Pirmasis Internacionalas, ku
riame vadovavo K. Marksas, ta
po suardytas 1872 m., o antra
sis Internacionalas susitvėrė 
tiktai 1889 m. Reiškia, daugiaus 
kaip pusantros dešimties metų 
praėjo, iki sūrimo pasekmės tar 
po pergalėtos.

Pirmąjį Internacionalą suardė 
Rusijos anarchisto-komunisto, 
M. Bakunino, vadovaujamoji 
srovė. Antrąjį Internacionalą 
suardė Rusijos bolševikų-komu- 
nistų srovė, vadovaujama Leni-
no.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas
AUSTRALIJA.

Geležinkeliečiai kuria vieną 
didelę uniją.

W. FRANCIS AHERN 
[Fedcruotosios Presos koresp.] 

Sydney. — Pabaigoj rugsė
jo įvyko labai svarbi Australi
jai industrinė konferencija, 
kurioj įkurta nauja organizaci
ja, apimanti visus geležinkelių 
ir gatvekarių darbininkus Aus
tralijoje. Tai yra pirmas žings
nis įkūrime trigubo susivieniji
mo, kokį turi Anglijos darbi
ninkai.

Naujoji organizacija įsikūrė 
su 45,000 nariais, bet neužilgo 
ji turės 120,000 narių, kada 
prie jos prisidės ir likusios at
skiros geležinkeliečių ir gatve
karių darbininkų unijos. Kada 
tai bus atsiekta, bus bandoma 
padaryti susivienijimą su an
gliakasiais ir tfansporto darbi
ninkais, tuo įkuriant Australi
jos Trigubą Sąjungą.

Leis darbininkams išrinkti 
savo komisionierių.

Geležinkeliai priklausantjs 
New South Wales valstijai yra 
komisionierių tarybos, kurią 
paskiria valdžia. Tos valstijos 
darbininkų valdžia paskelbė, 
kad paskirdama ketvirtą ko- 
inisionierių ji duos geležinke
lių darbininkams teisę išsirink
ti vieną iš savo tarpo, kuris 
turės ginti jų reikalus.

Darbininkų valdžios nuo
sprendis duoti darbininkams 
teisę išsirinkti vieną iš savo 
tarpo komisionierių ginti jų 
reikalams, yra dideliu žingsniu 
linkui industrines demokrati
jos.

(veda 44 vai. darbo savaitę. 
Laukų darbininkų unija, tu
rinti 120,000 narių, iškovojo 
laukų darbininkams 44 vai. 
darbo sąvaitę. Tai yra svarbi 
pergalė, kadangi iškovojus 44 
vai. laukų darbininkams, to 
paties atsieks ir miestų darbi
ninkai. Daugelis miestų dar- 
bininkųirgi jau dirba 44 vai., 
ypač prie budavojinio namų ir 
kitose svarbesnėse pramonėse, 
o geležies liejiklų darbininkai 
neužilgo tai laimės.
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Siundyto ja i buvo pakėlę riks 
mą prieš 44 vai. judėjimą, buk 
esą reikalinga padidinti produk 
ei ją, bet į tą jų šauksmą nie
kas neatkreipė durnos. Sam
dytojai taipgi teisinosi, kad to
kį klausimą turi hišrišt naciona
linė valdžia. Darbininkai vie
nok nesutiko, kad atgaleiviška 
nacionalinė valdžia, kuri, žino
ma, stotų už samdytojus, gale- 
tų jiems (darbininkams) kliu
dyti, todėl jie nesikreipdami 
prie valdžios, patįs pradėjo 
kovą už trumpesnes darbo 
valandas. Galima tikėtis, kad 
neužilgo visoj Australijoj bus 
įvesta 44 vai. daribo savaitė.

Suvaržė pelnagaudas.
Oficialiniame pranešime 

Queensland valdžiai, valstijos 
kainų komisionierius paskel
bia, kad iš priežasties įstaty
mo prieš pelnagaudas, vartoto
jai sutaupino $25,(XX) į vienų 
mėnesį laiko ant sutirštinto 
pieno, $15,(XX) ant prezervuotų 
vaisių $1,000,000 į 4 mėnesius 
ant grocerių. Jei nieko dau
ginus nebus daroma, tai ir ta
da per 8 mėnesius gyventojai 
sutaupius $2,500,000. Tai ne
skaitant sutau pini mų, kokie 
pasidarė nustatant kainas duo
nos, mėsos, kuro, drabužių ir 
kitų panašių reikmenų, kurių 
kainos taipjau liko žymiai su
mažintos.

NAUJOJI ZELANDIJA.
Laimėjo 44 vai. darbo savaitę.

Uš Fedcruotosios Presos]
Sydney. - Naujosios Zelandi

jos cukraus darbininkai po sa
vaitės kovos laimėjo 44 vai. 
darbo savaitę. Jiems taipjau 
pakelta algą, prisižadėjus, kad 
produkcija nesumažės kad ir 
dirbant trumpesnes darbo va
landas.

Nepriima išdavikų.
Karo metu laike kovos prieš 

konskripciją Australijoje, dau
gelis darbiečių, įskaitant kelis 
parlamento narius, rėmė kon
skripciją, nors tas prieštaravo 
nusistatimui Darbo partijos, ku
ri griežtai stojo prieš konskrip
ciją. Stoję už konskripciją na
riai tuoj aus tapo išmesti iš par
tijos. Karui pasibaigus dauge
lis jų bandė vėl sugrįšti į parti
ją, bet be pasisekimo. Laike 
Australijos Darbo partijos kon
ferencijos pašalintieji nariai dar 

•sykį bandė įsigauti į partiją. 
Bet konferencija vienbalsiai at
sisakė juos priimti ir priėmė nu
tarimą, kad karo laiko išdavikai 
niekad nebegali grįsti partijom 
Partija grieš tai stoja prieš bu
vusiuosius narius, kurie stojo 
už konskripciją ir niekad jų ne
bepriims į partiją.

Darbininky judėjimas 
Transilvanijoj ir Banat.

ERNST HORSY 
[Federuotosios Presos koresp.]

Vieniui, spalių 15. — Ar dar
bininkų judėjimas Transylva- 
nijoj ir Banate turi prisidėti 
prie darbininkų judėjimo se
nojoj Rumunijoj ir jos Socia
listų partijos? Tokis tai klau
simas stovi prieš darbininkus 
tos d'dėlės teritorijos, kuri 
taikos sutarties spėka tapo su
jungta su Rumunija.

Tuoj po revoliucijos spalių 
ir lapkričio m. 1918 m., Rumu
nijos kareiviai įsiveržė į Tran- 
sylvaniją ir Banatą, tarp kad 
darbininkai tapo atkirsti nuo 
Socialistų partijos pildomojo 
komiteto ir unijų tarybos Bu
dapešte. Rumunijos armija pa
skelbė aštrų karo stovį ?r cen- 
tralinis komitetas Rumunijos 
Socialistų partijos turėjo ap
veikti didžiausius sunkumus 
organizuodamas darbininkus 
Transyvanijoj, Banate, Koros 
klonyj ir parabeliuose šiauri
niuose di strik tuose.

Dariu n inkai vis dar tebėra 
ten biauriai persekiojami val
džios. Sulig vėliausių žinių, 
per pastaruosius dvejus metus 
rransylvanijos darbininkų ju
dėjimas turėjo pergyventi be
galinį ir nuožmiausi persekio
jimą. Gegužes nien., laike rin
kimų, teroras pasiekė visą savy? 

augšlųmą. Socialistai buvo 
areštuojami, mušami ir bai- 
siaustoi kankinami.

Armija ir žandarmerija pa
naikino visas teises susirinki
mų ir tuo unijų butai tapo už
griebti policijos ir kariuomenes 
tikslams, visi susirinkimai, net 
mokslinės paskaitos uždraus
tos, o kandidatams neleista 
vesti savo distriktuosc mažiau
sios propagandos. Todėl Bū
nate ir Transylvanijoj darbi
ninkų partija laimėjo rinki
muose tik penktos vietas.

Nežiūrint visa to, organiza
vimasis progresuoja. Darbi
ninkai dedasi į bendras orga
nizacijas, neatsižvelgiant į tau
tinius skirtumus.

'Fransylvanijos amgliakaslių 
organizacija pasiekė 30,(XX) na
rių. Geležinkeliečiai turi 16,- 
216 narių, o geležies ir metalo 
darbininkai 10,219. Viso unijų 
narių Transyvanijoj yra 80,- 
309. Jei prie to skaičiaus pri
dėjus 30,000 narių Banate ir 
dar 30,000 Koros klonyje, pasi
darys 140,309 organizuotų dar
bininkų.

Angliakasiai daugiau už kie
tus snaude savo * kompanijas. 
Paskelbdami 28 streikus jie 
aplaikė 28 laimėjimus, su vi
dutinišku pakėlimu algos 120 
nuoš. Tuose streikuose, kurie 
tęsės? nuo 1 iki 25 dienų, 25,- 
(XX) streikierių dalyvavo.

Valstybės darbininkai išgavo 
150 nuoš. pakėlimą algos 4 
streikais, dailydčs 50$ dviem 
streikais, namų budavotojai 
15% vienu streiku, odmenų 
darbininkai 50% vienu, rub- 
siuviai 60% šešiais, maisto dar 
Liniukai 45% dviem, spaustuv- 
ninkai 110% septyniais ir ge
ležies ir metalo darlbitainkai 120 
nuoš. trimis streikais.

Geležinkeliečiai išgavo naują 
algų sistemą streiku. Tabako 
darbininkai išgavo pakėlimą 
algos 157 nuoš. be streiko. Vi
sose pramonėse buvo 59 strei
kai, kuriuose dalyvavo 34,793 
darbininkai.

Keturiuose miestuose koopc- 
ratyvinis judėjimas prasidėjo 
su gerais prospektais. Jaunuo
lių ir moterų darbininkių judė
jimas dar tik prasideda.

Nors partijos presos darbas 
yra trukdomas aštrios cenzū
ros ir kitų priemonių, jai pa
sisekė pradėti leisti laikraščius 
visuose svarbesniuose industri
niuose centruose, šeši dienraš
čiu ir 10 savaitraščių dabar tar 
nauja partijos propagandai. Vi
si tie laikraščiai pasiekia savo 
skaitytojus labai volai ir kar
tais visai nepasiekia, kadangi 
jie yra konfiskuojami pašte 
karines ir civilines valdžių.

Darbininkų įtaka visur didė
ja. Jų unijos vis energiškiau 
kovoja už susirinkimų ir spau
dos laisvę, už darbininkų ap- 
draudos ofiso 1— autonomiją, 
už paliųosavinią politinių kali
nių ir panaikinimą karo stovio, 
ir jos daro viską, kad pagel
bėjus kovoje prieš baltąjį tero
rą Vengrijoje.

Paskutiniame partijos ir uni
jų kongrese, kuris susirinko 
rugj). 15 d., dalyvavo 260 de
legatų, atstovavusių 20,(XX) or
ganizuotų darbininkų. Suvie
nijus įvairių tautų darbininkus 
okupuotose teritorijose į vieną 
bendrą partiją ir uniją, jų se
kamu tikslu yra suvienyti Ba
linto ir 'rransylvanijos judėji
mą su darbininkų judėjimu se
nojoj Rumunijoj, Bukovinoj ir 
Besarabijoj.

L.S.Š. Reikalai
L. S. S. Viršininkų Nominacijos.

Dabartiniai L. S. S. viršinin
kai yra išrinkti 1920 metams. 
Ateinantiems metams turi būt 
išrinkti nauji viršininkai.

Viršininkų nominacijos nega
lėjo anksčiaus būti paskelbtos, 
nes L. S. S. kuopos pasivėlino su 
IV referendumu, kuriame buvo 
skiriama sekamo L. S. S. Pild. 
Komiteto vieta. Pagal L. S. S. 
Pild. Komiteto įsukimą, šiuomi

True translation file<l with the post-master at Chicago, III., Nov. 20, 1920 - 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rezoliucija Del Lietuvos 
Pripažinimo.

Kadangi jau pasaulio karo metu, kai ėmė irti Rusijos carų 
imperija, Lietuva susiorganizavo į atskirą valstybe ir įkūrė savo 
valdžią;

Kadangi pereitą pavasarį tapo sušauktas Lietuvos Steigia
masis Seimas, išrinktas visuotinu balsavimu, ir tas Seimas pa
skelbė Lietuvą nepriklausoma respublika;

Kadangi Lietuvos gyvybei šiandie grūmoja pavojus iš Len
kijos imperialistų puses, kurie jau užgrobė Lietuvos sostinę Vil
nių, ir kėsinasi visą Lietuvą pastatyt po Lenkijos jungu, padrą
sinti tuo, kad Lietuvos respublikos iki šiol dar nepripažino Ame
rikos Jungtinės Valstijos, tai tebūnie

Nutarta, Kad šis masinis lietuvių susirinkimas, įvykęs 
lapkričio 00 d., 1920 m., NN svetainėj, Chicago, III. atkrei
pia Jungtinių Valstijų valdžios domę į sunkią Lietuvos Respub
likos padėtį ir į tą skriaudą, kurią jai daro lenkų užpuolikai; taip
gi tebūnie

Nutarta, Kad šis susirinkimas' atsiliepia į Valstybės Sekre
torių Washingtone, D. C., idant Jungtinių Valstijų valdžia 
pripažintų Lietuvos Respubliką ir tuo budu sulaikytų lenkus 
nuo kėsinimosi ant Lietuvos ir sustabdytų kraujo liejimą.

Susirinkimo vardu:
NN Pirmininkas,

NN Sekretorius.

RESOLUTION CONCERNING THE RECOGNITION 
' OF LITHUANIA.

Whereas, during the Great World War when the empire of 
the Russiąn Czars began to fall, Lithuania had organized her- 
self into an independent statė and established her own govern- 
ment; *1

Whcreas, the Constitutional Assembly of Lithuania, eleeted 
by general vote lašt spring, convened and declared Lithuania an 
independent republic;

Whereas, at the present moment, the existence of Lithuania 
is endangered by the Polish imperialists who have captured 
Vilna, the Capital of Lithuania, and are exerting their efforts to 
put all of Lithuania under the Polish yoke, and find encourage- 
inent for their greedy designs in the fact that the Republic of 
Lithuania has not yet been recognized by the Government of the 
United States;

Therefore, be it
Resolved that the Mass Meeting of Lithuanian American 

citizens, held November 00, 1920, at NN Hali, Chicago, III. 
call the attention of the United States Government to the 
grave situation in which the Republic of Lithuania now finds 
herself, and to the injustice which is being done her by the Polish 
aggressors, and be it also

Resolved that this Mass Meeting appeal to the Secretary of 
State at;Washington, D. C., and through him urge the United 
States (iovernnient to recoguize the Republic of Lithuania in or- 
der to stop thereby the Polish war on Lithuania and to pievent 
further bloodshed.

In the name of the Meeting, signed and respectfully sub-
mitted, 

paskelbiu L.S.S. viršininkų no
minacijas 1921 metams.

1. Kandidatai į Pild. Komite
tą: Jie turi būti nominuojami iš 
Chicagos apielinkės. Kiekvienas 
kuopos narys gali balsuoti ne 
daugiaus kaip už 7 kandidatus. 
Kandidatas turi būti išbuvęs Są
jungoje ne mažiaus kaip dvejus 
metus be pertraukos.

2. Kandidatai į Sekretorius- 
Vertėjus: Kiekvienas kuopos na
rys gali balsuoti ne daugiaus 
kaip už vieną kandidatą, kuris 
turi būt Suv. Valstijų pilietis ir 
išbuvęs Sąjungoje trejus metus 
be pertraukos.

3. Kandidatai į Literatūros 
Komitetą. Kiekvienas narys ga
li balsuoti už tris kandidatus, 
kurie turi butiVšbuvę Sąjungo
je bent po vienuįųnetus.

Kuopų zsekretoriaiS)rivalo pra
nešti nominacijų rezultatus kuo- 
greičiausia.

Marė Jurgelonis.
Sek r.-Vertė jas.

Kazimieras Guču

MiMto OfiMSS 
m N. Bearbom b 

1111-11 UnltyBIdp.
lel. Central 441K

Vtda visokius rtikahu, icatp krimtnaUikuo^ 
taip ir civiliikaost teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir-popierasa
Namų OfuMi

112) I. Hilshd St
Ant trečių lubų

TeL Prover 1310

M*

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus ir daro bei peržiūri viso
kius dokumentus ir popieras.

Vakarais nuo 7 iki 9 vai.
Naujienų Ofise y 

1739 South Halstcd Street, 
Chicago, III,

axma^|lttiTr-ar;.-7-T-v......... ....................................................... ............................................................................... ........

NN Chairman,
NN Secretary.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Lietuvos Misijos Informaci
jos Biurui. — Jūsų straipsnio 
“Žulikovskio Naudai Veikiama

Pasisaugok ?me I” nedėsime. 
Mes manome, kad polemika, 
ypač tokios rūšies, su ta arba 
kita srove yra ne oficialių.val
džios įstaigų darlias. — Be to, 
geidžiame, kad po Misijos arba 
Informacijos Biuro praneši
mais butų parašas asmens, ku
ris juos siunčia, — bent Re
dakcijos žiniai. Kitau) mes 
kartais galime būt keno-nors 
suklaidinti.

DR. A. MONTVU) 
CHICAGO

UetnTis Gydytojas ir Chirurgai 
25 East WasldnftoM St. 
Marfihall Field Aunez 
18th fl. Kaiman 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos j nuo 10 iki 12 ryte.

2121 North W ėst era Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. NedSliomia pagal sutarimo. 
8261 So. Hnlsted St, Chicago, III.

NEGERKITE 
“MUNŠAIN0”
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Kapitalas ir 
Surplus 

$225,000.00
CLIFFORD, ILL.

MMMMM

Tegul Jūsų Pinigai 
Dirba Del Jūsų

Pinigas gulintis namie be apyvartos, yra lygus medžiui be vai
sių. Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, nes “Pančiakos”, 
“Matracai” ir “Skrynios” — geraiusia dirva vagiui ir gaisrui.

Todėl Apsaugok savo sunkiai uždirbtą dolerį padėdamas |
UNIVERSAL STATE BANK

ir kas pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusi nuošimtį. I
Tvirtumas musų Bankos užtikrintas per Illino- 

jaus Valstyjos valdžią.
Musų turtas jau virš $2,650,000.00.

Mokame 3% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant 
kiekvieno pareikalavimo.

PINIGAI LIETUVON
Siunčiami per musų Banką su pilnu užtikrinimu dabar pristato

mi i 25 dienas.
Univeraal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstijinis Bankas, kiek

vienam patarnaus persiuntime pagalbos.

švenčių Dovanos
giminėms ir pažįstamiems kuogreičiausiai.

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais per “Money Orderi”, o mes 
išsiųsime Lietuvon auksinais pagal tos dienos kursą ir prisiusime 
kvitas. I

Draftai, Laivakortės, “Cash Markes”, 
Parduodami pigiausiai.

Delei parankamo kostumerių MUSŲ BANKAS YRA ATDARAS 
VISĄ DIENĄ UTARN1NKE IR SUBATOJE iki 8:30 vai. vakare. 
=============== Bankos Valdyba: -■■•rr- ■ —==

Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Win. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

& Cashier, Cashier.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Krautuve įvairumu ®

Grafonola C. 2 kaip ant pa
veikslo gražiai padarytas išduo
da aiškų ir garsų 
springsų motoras, 
Lietuvą parsivežti. 
6 rekordais 
tiktai

balsą; 2 
paranki į 
Kaina su

$56.00

Grafonola E. 2, kaip ant 
veikslo, labai drūta ir gražiai 
grajina, — pati sustoja. Kaina 

Hkt6airekOrd“S $126.00

pa-

Auksiniai daiktai, laikrodėliai, žiedai, retežėliai, 
perlai, pas mus gaunami vėliausios mados už že
miausią kainą. Turime pargabenę dabar iš Vokieti
jos armonikų, britvų (skustuvų) peilių, žirklių ir 
mašinėlių plaukams kirpti. Didelis pasirinkimas 
Gramafonų: Columbia, Brunswick.
LIETUVIŠKI REKORDAI. KAINA $1, VIENAS.

Indainavo M. Petrauskas.
Jojau Diena. Saulėlė Raudona.
Už šilingėlj. šių Nakcialy.
Piemenėlis. Pavasari.
Mielaširdystė. Vai verčia Laužo.
Spragilų Daina. Strazdelis.
Darbininkų Marselietė. Sukelkim Kovą.
Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.
Suktinis ir Vale Valužė.
Prirodino seni žmonės man jauną mergelę.

Komiški Rekordai.
Jaunavedžio Pasiskundimas. , Pas Tardytoją.
Girtuoklio Metavonės. Pasakos Stebuklai.
Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.

Zuavų Maršas.

O kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis.
i Medžiotojai, 2 dalis.

Įvairus Rekordai.
AnNMarių Krantelio. Saulutė Tebėjo.
Einu Per Dvarelį. Gaila Tėvynės.
SUnku Gyventi. Gimtinė šalis.
Kas Subatos Vakarėli. Nuostabo.
Miškas Ūžia. Sudiev Lietuvą. M. Karužiutė.,

i Varpelis Valcas. Mano Mielas Polka.
Klumpakojis . Koketka Polka.
Našlys Žaislas. Laponienė.
Nemuno Vilnis. Sudiev. Mazurka.
Krakoviakas.
Padespanas.

i Kadrilius, 2 dalis,
> Rusijos Liuosybės Maršas.
Tavorus pasiunčiamo i visas dalis Suv. Valstijų.
Kataliogą siunčiame kiekvienam dykai.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

2393
2394
4415
4474
4272
2858
2356
3348
3349

4535
4475
4237
4099
2343 Ant Vienos Galvos.
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis.
1247
4180

3191
2225 
3254 
2341 
3625
2360
2357
2396
2359
2002 
3417 
3998 
4165

ine lapkr. 7 d. susirinkime bu
vo duotas sumanymas, kad kp. 
ir savo iždo paaukotų bent 
10 dolerių Lietuvos gynimo 

[reikalui, bet kai-kuriems rrre- 
voLucionieriams užsispyrus, 
sumanymas Imvo atmestas. 
Tada kreiptasi į atskirus na
rius dėl aukų, bet ir čia bol
ševikai pradėjo smarkių agi
tacijų prieš aukojimų Lietuvos 
apsigynimu?, rėkdami, kad kas 
tam aukausiąs, tai eisiąs prieš 
darbininkus. Aiškinta, kad

kai, kurie nori jų sau pasiverg
ti, o gintis nuo dvarininkų tai 
nereiškia eiti prieš darbinin
kus, bet kur tu čia juos įtikin
si, — jie rėkia savo, ir gana. 
Tai mat, koki tie mūsiškiai 
ekstra-rrrevoliibcionieriai.

Argi visi kuopos nariui taip 
paiki, kad tiki tų “ekstra-rcvo- 
liuconierių plauškalams ir ne
su monėms?—Red.].

—Jonas Vainauskas.

I to visokiais budais vietinius 
I žmones prieš Lietuvos atsiųs- 
Itąją Misiją; skundžia ją Lie
tuvos valdžiai, pagalios net su- 

| zinei ir neteisingai provokuoja 
denuncijuoje Lietuvos atsiųs 

I lają Misiją net ir Amerikos 
valdžiai1, visokiais neteisingais 

I įtarimais kursto vietinius Ame 
Į riko jo gyvenančius lietuvius, 
[kad nebeturėtų pasitikėjimo 
gerbiamais Lietuvos pasiunti
niais Jonu Vileišiu, Majoru P. 
Žadeikių ir fyin. Jonu Žilium.

Mes visi skaitome laikraščius 
Hr gerai žinome, kad musų va
idinamieji katalikiški (klerika- 
liški) laikraščiai pradėjo va
ryti priešlieliivišką propagan
dų, pradėjo Aatnauti lenkber- 
niams — Želigovskiams—Pil
sudskiams — dvarponiams; 
matome aiškiai, kaip darbuo
jasi toj linkmėj Chicagos 
“Draugas”, Bostono “Darbinin
kas“ ir Brooklyno “Garsas“. 
Nereikia jokių komentarų bei 
išvadžiojimų, visiems aišku, 
kad tie laikraščiai, vedami ke-

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon?

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

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

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

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

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

SO. OMAHA, NEBR.

Viešas susirinkimas protestui 
prieš lenku imperialistus.

Viešas susirinkimas, kurs į- 
vyko spalio 14 d., nusisekė ge
rai. Buvo priimtos tam tik
ros protesto rezoliucijos ir iš
rinktas komitetas joms išvers
ti anglų kalbom Apie šešios 
rezoliucijų kopijos pasiųsta į 
VVashingtoną, prašant užtari
mo Lietuvai.

Žmogių ūpas pas mus labai 
pakilęs. Buvo paprašyta aukų 
lėšoms padengti, o kas liks, 
pasiųsti Lietuvon musų krašto 
gynėjams. Sudėta $18.60; iš- 

$5.01, liko $13.59. 
d. buvome vėl su- 

sush’inkinią, kur 
i komitetas au- 
Lietuvos gynimo 

Komitetai! išrinkta 
šešios mo-

Spalio 28 
šaukę viešą 
buvo išrinktas 
koma rinkti I 
reikalui, 
veikliausi žmonės, 
terys ir šeši vyrai, po priežiū
ra p. J. V. Sabaliausko, kaipo 
sumanytojo: pp. K. Junevičie
nė, A. Papeikime, A. Sabaliaus
kienė, Šukienė, Klijunienė ir 
plė M. Maslauskaitė; vyrai: Pr. 
Klijunas, J. Bališkuskas, V. 
Jančauskas, J. Barysas, 
Butkus ir J. Lukošius. Tas 
mitetas, vaikščiodamas iš 
mų Į namus surinko $219; li
ko nuo viešo susirinkimo $13.- 
59; nuo lotų Tautiškam Na
mui, kurie tapo parduoti ir 
liko nuo atmokėtų ^akcijų $13.- 
61. Viso labo $276.20 Atėmus 
20 centų išlaidų kvitų knygu
tėms, likusieji $276.00 pasiųsta 
p. J. Vileišiui Lietuvos gyni
mo reikalui. [Aukotojų sąra
šas kitoj vietoj.—Red.].

—Nežinomas.

ko- 
na-

Protestas prieš 
klerikalus.

stabdo 
šauliams, pri- 
savais fondais, 
jiems negeika- 
jiems brangi

Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas.

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

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

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

Rssiikos ir Tarkiikos Vanes
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Philadelphia Pa.— Mes Lie
tuviu Muzikališko Namo Bend 
rovė ir L. D. K. Gcdemino Kliu 
bas, laikytame savo susirinki
me 20 diena spalio 1920 me
tuos, savo- Lietuviškoj svetai’- 
nėj, apkalbėję visus savo vieti
nius reikalus, pakėlėme klau
simą apie musų Tėvynę Lietu
vą ir apie dabartinį musų lie
tuvių amerikiečių veikimų link 
Lietuvos Ii nosyt ės. Po plačių 
diskusijų ir apkalbėjimo, tapo 
pakeltas klausimas, kas reikia 
daryti su tokiais žmonėmis ir 
su tokiais musų laikraščius, 
kurie šendieniniame Lietuvos 
likimo svarbiausiame momen
te, nuolatos sėjo tarpu musų 
lietuvių neuž.sitikėjimų Lietu
vos valdžia ir Lietuvos Atsto
vybe čionai Amerikoje.

Tie. maištininkai tiek toli nu
ėjo, kad net viešų boikotų ap
skelbė per savo klerikališkus 
laikraščius Lietuvos Valdžios 
čion Amerikon atsiųstai Misi
jai ir Lietuvos Atstovybei; kurs

tu vos misiją, gaišina, trukdo 
ir veik nori sustabdyti Lietu
vos Laisves Paskolą, 
aukas Lietuvos 
dengdami neva 
Kiškus tikslas: 
linga Lietuva,
Lenkija su Žulikovskiu Vilniu
je, su Pilsudskiu ir balta var
na priešakyje.

Todelgi mes, Lietuvių Muzi
kališko Namo Bendrovė ir L. 
I). K. Gcdemino Kliubas, pil
nai apsvarstę šlykščius dar
bus musų 'klerikališkus spau
dos su keliais kunigais prieša
kyje, pareiškiame: kad mes 
Lietuvių Muzikališka Bendro
vė ir L. D. K. (jįedemino Kliu
dąs, esame pirkę L. L. P. Bo
nų už $1000.09 ir daugiau kaip 
porą tuksiančių esame paau
kavę Lietuvos Laisvės reikalui; 
kad mes suvirš 1100 tikrų Lie
tuvos tėvynainių, išpirkę L. L. 
Bonų suvirš už $10,000, priža
dame ir toliau visom savo 
pajiegoinis remti visus tikrus 
Lietuvos laisves darbus; turi
me pilną pasitikėjimą Lietuvos 
Valdžia ir Lietuvos Valdžios at 
siųstais atstovais Jonų Vilei
šiu, Majorų P. Žadeikių ir kun. 
Jonu žilium, ir vienabalsiai 
nutarėme griežtai PROTES
TUOTI prieš tuos užpuolikus 
ant Lietuvos Atstovybės. Pro
testuojame prieš klerikališką 
lenkbernišką spaudą ir jų laik
raščius “Draugą“, “Darbinin
ką” ir “Garsą“ ir prieš jų va
dovus; nes šie laikraščiai taip 
elgdamiesi, eina prieš Lietuvos 
laisvę ir pasitarnauja musų 
tižiausiems neprieteliams len
kams. Kaipo su lokiais, mums 
reikia kovoti visiems išvieno ir 
protestuoti, kad jie neardytų 
musų brangios vienybes. Jei 
jums D“arbininkc,“ “Drauge“ 
ir “Garse“, yra brangi Lenki
ja, tai ko čionai sėdite? Lenk- 
bemiai, marš in Warszawą! 
lauk iš musų tarpo išdavikai!

Mos Lietuvių Muzikalūs 
Bendrovės ir D. L. K. Gedemi- 
no dr-jos suvirsimi. 1,100 na
rių, griežtai protestuojamo ir 
šaukiame visus tikrus tėvynai
nius protestuoti prieš luos maiš 
tininkus — Želigovskio —Pil
sudskio bernus; gint juos lauk 
iš musų tarpo, kad apsivalius 
nuo pardavikų ir maištininkų.

Broliai' Lietuviai! Neklausy
kime tu maištininkų, nes jie 
trokšta užtraukti mums vergi
ją, jiems nerupi Lietuvos lais
ve; jiems nerupi darbo 
nių gerove. Jiems rupi 
ponai, dvarininkai. Jie 
mus vergais padaryti,
stokim visi prie rimto darbo, 
drauge su Lietuvos -Atstovybe 
ir Lietuvos Misija. Pirkime L. 
L. P. Bonų, tad pirkime ir dar 
daugiau, o apsiginkime nuo 
lenkbernių ir bus Lietuva lais
va ir nepriklausoma.

Pąsirašom Lietuvių Muzikė
lio Namo Bendrovės ir 1). L. 
K. Gcdemino Kliubo Valdyba.

Joscph Teleisza, Primin., 
Dom. Barimas, Pin. rašlin., 
Jos Ivanauskas, Prot. rašt.
P. S. Meldžiame kitų laik-

žmo- 
lenkų 

nori 
Todėl

ATSIDARYK Kalėdoms tau- 
pinimo skyrių šiandien.

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

Pinigai yra siunčiami į Lie
tuvą ir į visas kitas dalis 

svieto. Laivakortčs 
ant visų linijų.

Central Mandfacturirg 
District Bank 
1112 West 3Sth Street 

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

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais ,

DIDELIS KAINOMS PAKEISTOMS 
IŠPARDAVIMAS.

THE U. S. ARMY AND NAVY STORES
1628 Wcst 47th St.

U. S. armijos darbiniai čeverykai. 
Buvo $9.00 ,dabar ..............  $6.50
Storos vilnones pančiakos. . Buvo 
$1.00, dabar .................  65c
Storos vilnonės pirštines pirštuotos 
ir ne pirštuotos. Buvo $1.25, da
bar .............................................  85c
Nauji armijos O. D. išeiginiai mar
škiniai. Buvo $G.5O, dabar $4.50 

Coat swcatcriai, pilki ir khaki 
spalvose. Buvo $3.50, dabar $2.50 
Juricvių matrasai. Buvo $4.00, 
dabar ...................................... $2.75
U. S. Mackinaw kotai 
dabar .................
Jersey sveteliai, 
bar ....................
Storos Rock Ford pančiakos. 
vo 35c., dabar .......................

Buvo $15, 
...... $10.50

Buvo $2.50, da-
................ $1.39

Bu-
19c

Vilnonio proceso union siutai. Bu
vo $5.00, dabar............4........ $3.00
Valdžios tabako, Velvet ir Tuxedo. 
Buvo 16c, dabar ..........v.. 2 už 25c
Dubcltavo audimo nuo lietaus ap- 
siautalai. Gvarantuotas apsaugo
jimas nuo lietaus. Buvo $12.00, 
dabar .......................................  $8.00
U. S. atšaukti armijos O. D. marš
kiniai. Atrodo kaip nauji .... $2.95 
Jūreivių užsimetimui sveteriai. 
Buvo $4.50, dabar ............... $2.45
Jūreivių kotai. Buvo $9.00, da
bar .......................................... $4.95
Juricvių užsimetimui sveteriai. Bu
vo $5.00, dabar ..........-..........  $3.00
Stori flanelio marškiniai. Buvo 
$5.00, dabar .......................... $3.50
Kareivių užsimetimui sveteriai. Bu
vo $6.75, dabar ......................  $4.75

___ ___________ U. S. Army krautuvėj sutaupins .... 50%
~ Ate?kite anksti ir pirmiau pasirinkite kiekvieno dalyko visoje krau- 

vėje — tas reiškia dolerius tamistoms.

THE U. S. ARMY AND NAVY. STORES
1628 West 47th St.

Kievienas doleris išleistas

MAGDE. “Ak, kaip man ni^iti gal
vą I Ubandliau visokius mcuuojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” •

MARI'. “Na, tai kam t du kęst be.- 
reikalingai I Žiūrėk, kokie mano plau
kai grafus, heln’is ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUrFLES

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve-( 
piantįs vanduo? Ne!! RUF-’ 
FLES yra tai paprasčiausia

m. i 'y>■..fe.**.-.=r.r. —a—u_x j pjaulų jr odos sustiprintojis, |
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt I 

i smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
U 1? 1* X v

panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar (rijų dienų bėgyje RUFl'LES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar- j 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. *

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik į 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutes.Jei negausite jusi; aptiekoje, tai

| atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: Į 
AD. RICHTER & CO., 326-330 Bro»dw»y. New York —

R. URBONAS, . 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, 111.
Phone Drover 3473

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEVVELRY 

MUSIC STORE 
r

Deimantai,
Laikrodžiai,

4537 S. Ashland 
Ate., Chicago, III.

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

TetephoEA Yards 5834

Dl P. 6. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago?

Pasakojimai 
apie Jėzų 

Nauja knyga
Tuos pasakojimus pa

raše žinomas Amerikos 
rašytojas [F r a n k 
H a r r i s,] o lietuvių 
kąlbon, gavęs autoriaus 
leidimą, išvertė A. Lalis. 
Reikia pažymėt, kad au
torius žiuri į Jėzų ne baž
nytininko akimis, bet 
kaipo į “didžiausį žmo
gaus Sūnų, kurs, ištiktų
jų, pirmutinis atrado 
žmoguje sielą, kalbėjo iš 
sielos ir dėl sielos, kaipo 
viršesnio 
protas.“

Knygelę 
apie Jėzų“ 
leido N a

dalyko negu

“Pasakojimai 
(42 pusi.) iš- 
u j i e n o s. 

Spausdinta ant labai ge
ros popieros, su viršeliu 
papuoštu žmogaus Sū
naus paveikslėliu. Kiek
vienas gerų raštų mylė
tojas skaitys pasakoji
mus su didžiausiu pasi
mėgimu. Kaina 50c.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
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UH n' Na’iHPjHT^
Neivienas iš musų nėra naudingas, — Tautai, nfei
patsai sau netaupindamas pinigų.

Kad ir daug pelnydamas.
Kuris ir mažai pelnydamas taupina ,

Daro Naudą Tautai 
st ir Pats Sau

Kurie netaupinate pinigų, tai pradėkite tuojaus su 
pirmuoju ir didžiausiu Lietuvių Valstijiniu Banku 
Amerikoj.

Persekiojimas vokiečių.

Metropolitan State Bank
ANT KAMPO 

22-ros ir Leavitt gatvių 
Kapitalas ir perviršis 

$245,000.00 
Turtas virš

$1,700,000.00 *
Banko valandos: Kasdiena nuo 9 v. ryto iki 4 v. po 
pietų. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Jau Mes Persikėlėm i
NAUJA VIETĄ
4601 S. Marshfield Avė.

Kampas 46-tos gatvės, 
Chicago.

Tel. Yards 145.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 •

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

W. FRANCIS AHERN 
[Specialė Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]
Sydney, Australijoj. — Reikia 

atsiminti, kad vienu iš didžiau
sių neteisingumų, papildytų ne
lemtos Versailles taikos konfe
rencijos, buvo priėmimas nuta
rimo konfiskuoti nuosavybę pri
vatinių piliečių Vokietijos. Kaip 
ta vagystės politika atliekama 
matyti iš to, kas dabar dedasi 
buvusiose Vokietijos kolonijose 
Pacifiko vandenyne, kurios sulig 
tautų lygos pienu tapo atiduotos 
Australijai ir Naujajai Zelandi
jai.

Naujosios Zelandijos mandatu 
paimtoj teritorijoj — Samoa — 
visos Vokietijos piliečiams pri
klaususios plantacijos tapo kon
fiskuotos ir parduotos turtingai 
Australijos laivų firmai tik už 
menką dalelę jų tikrosios vertės. 
Ir priegtam tapo padaryta žing
snių deportuoti tuos apiplėštus 
žmones atgal į Vokietiją mirti 
badu, kaip daugelis jų viengen
čių dabar miršta delei žmogžu- 
dingo ekonominio spaudimo, ty
čiomis daromo į juos, kad tai 
atsiekus.

Dabar Australijos valdžia ir
gi rengiasi papildyti tą patį ne
teisingumą linkui tai šaliai ati
duotų Vokietijos kolonijų ant 
Pacifiko salų. Kelias tapo pra
mintas paskirimu komisijos, ku
ri rekomendavo konfiskavimą ir 
pardavimą vokiečių privatinės 
nuosavybės buvusioj Vokietijos 
Naujojoj Gvinėjoj ir pavedimo 
tos išplėštos teritorijos atskirai 
administracijai. Kartu reikia 
paminėti, kad vienu iš tos komi
sijos narių buvo generalinis ve
dėjas laivų kompanijos, kuri su
pirko vokiečių nuosavybes ant 
Samoa salos. Australijos vald
žia turbūt priims tos komisijos 
raportą ir vokiečių privatinė 
nuosavybė Naujojoj Gvinėjoj 
pateks į rankas tos pačios laivų 
kompanijos.

Teisingesni Australijos žmo
nės priešinasi tokiam Australi
jos valdžios žygiui. Jie pripa
žįsta, ir teisingai, kad nelaimin
gi Vokietijos pirkliai Pacifike, 
kurie yra aukomis tokio barba
riško darbo, nieko neturėjo ben
dra su nedorais darbais Vokie
tijos militaristų ir todėl negali
ma versti juos atsakyti už tuos 
darbus.

/ --------------------------------------------------------------------------------- -

Tiesiai iš Liepojaus ir flygos j Chicagą
Patogios valandos

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

HEROLD J. BESKIN 
Mgr. Pinigų Siuntimo Skyriaus.

Dabar gali atsikviesti savo draugus 
ir gimines tiesiai iš Lietuvos ir Lat

vijos per augšeiau minėtus miestus.

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

Visi reikalingi liudijimai parūpi
nami.

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

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

Roosevelt Road prie Halsted St., Chicago, III.

Siąsk Pinigų Savo Giminėms
Į LIETUVĄ DEL KALĖDŲ

Seniausias Bankas West Side

1. KRULEWICZ BANK
1122 So. Halsted Str, Chicago.

Per 40 metų tame biznyje. Laivakortės į ir iš Lietuvos per visas linijas
* »

PAUL BALTUTIS & CO.
Po 7 metų gero ir naudingo patyrimo vienos iš didžiausių valstijos 

bankų Chicagoj. Ragindami musų draugų mes atidarėm biznį 901 W. 33rd 
St. Tikėdami kad mes galim patarnauti musų kostunjeriams greičiausiai 
ir geriausiai. Patarnaujame sekančiai: siunčiame pinigus į Lietuvą grei
čiau ir geriau Aprūpindami ir paimdami visai mažai už persiuntimą. Pa
bandyk tik vieną kartą, ir jus žinosite, kad nepaemėm brangiai. Atsives- 
kit savo visus draugus taip greitai, kaip ištirsite, kad pinigai buvo nusių
sti greičiausiai į Lietuvą. Mes parduodamo laivakortes ant goriausių lai
vų ir parūpiname paspoitus. Mes parduodame Jūsų nuosavybę greitai. 
Jeigu Jus norit pirkti, ateikite pažiūrėti musų bargeno. Mes norim būti 
Jūsų draugais, ir patarnauti teisingiausiai;

Reul Estate — Insurance — Loans — Foreign Exchange & Stearn 
Ship Tickets.

901 W. 33rd St.

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

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

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

Dearbom St., 2 flioras, Delaware 
Bldg., Roomai 200-201.

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

Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė.r

Vai. 1—2; 7—9 po piet. I

minnnQ(Je’2u Aš Prašalinsiu 
DiipiiUd Jusų TonsoIus Jus||

Akys
Priežastis nervų ligos

žmonės serga galvos skaudėji
mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
liktai laikiną pagclhą. Išgydy
mui preižasties yra darbas 
• Kompctentiško okulisto

Pavojus slepiasi silpnose akyse, 
.los ardo nervų sislem.g— Ino ta
rpu jus negalite niekuomet Žinoti, 
kad jūsų nkįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

23 metų Chicagoje
j Aš išg\ tižiau tuksiančius nusi
minusių ir bevilčių, ir a< praliu tų 
prirodyti laiškais savo ofise.

|

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, Presidont 

DAVID J. BARKIS, Vice-Presideut and Cashiar 
PAUL C. GLASHAGBN, Assiatant Caahier

DIREKTORIAI:
Marcus A. Aurelius 
Enail G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
,William H. Weber

Fred M. Cartar 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr 
Joseph T, Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
MMmmi of cuicaoo mmmomm

Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St.
NAIIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ pInIgŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliui Pinigai

Atdara pariedamais ir aubatomia Iki 8 vai. vak.

f ČIUŽENS STATE BANKl
MELROSE PARK, ILLINOIS j 

(Bankas ant kampo)
PADf K SAVO 8UTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomia nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

AUSTRIJA.
Laimėjo pakėlimą algos.

[Iš Federuotosios Presas]
Vienna, lapkr. 4. Nepapras

tas Austrijos kabineto pastolis 
nutarė pakelti algas 600,000,- 
000 kronų į metus valstybės 
geležinkeliečiams, krasos ir ki
tiems valstybės darbininkams. 
Pakėlimas algos paliečia 206,- 
000 darbininkų.

Nežiūrint to pekėlimo, darbi
ninkai vargiai įstengs išrišti 
didėjančio pragyvenimo bran
gumo problemą, kadangi nuo 
pradžios karo pragyvenimas pa 
kįlo 43 kartus, o algos pakįlo 
tik 10 kartų.

Savivaldybė.
RAUDĖNAI (Šiaulių ap.). 

Musų valsčių sudaro 44 kai
mai, 20 vienkiemių, 1 mieste
lis, 8 dvarai ir 6 folvarkai, že
mės plotas užima 10.500., ta
me skaičiuje miško apie 3000 
deš., gyventojų 3509, jų tarpe 
rinkikų į St. Seimą buvo 2149. 
Valsčius suskirstytas 31 seniū
nija. Tarybos narių 15. Nei 
nuosavų namų, nei globojamų
jų žemių valdyba neturi. Val
sčiuje yra 1 pradžios mo
kykla ir dar manoma 
3 ’ atidalyti. Koperatyvas 
veikia pusėtinai. Valsčiuje dir
ba šios koųrisijos: miškų, ke
lių, švietimo, beturčių glo
bos, sveikatos. Visos jos 
sąžiningai, ypač pasižymi 
savo darbuote beturčių glo
bojimo komisija. Čia ypač 
daug pasidarbavo viršaitis Juo
dis, kuris ir apskritai savo pa
reigas eina labai gerai.

(“Siet.”]

Gerklės Ligos Pasi
baigs

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

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
iriežastim gerklės ligos. Tonsi- 
ilis tankiai yra pradžia tuberku- 
iozo. Visi gydytojai palaria pra

šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsitai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jiisų buvo užsidegė jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo ncapsireiškia nuolatinė ger
kles liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau-

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

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

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

Pavelykite man parodyti Jums 
Jaiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveikų regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

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

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

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
nalmosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį”. ,

O» CAR11 ha R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
23 metas prie State gatves

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 6.

The Fair Nedėllomii 1C iki 12

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Pearboru St., kampas Monroe St. 
Crilly Bui'ding—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, 111.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvorgais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė- 
Iimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
:|la, vemt verčia, valgyt neturi noro, 

galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

Dvasia

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau spoci- 
alę moksliškų metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš gabu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
jkausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbuti. 
Alano metodos yra visai no ken
ksmingos, ir j minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįa yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už nrašalinimą tu
sų tonsilų bus mažesnis negu Jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymų. Todėl tas neužstos Jwns 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu

Carter’s little Uver Pilis
DEL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumns: Moterų ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO

Per šečesdešimts 
metų sis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

Reikalaukit tikrojo PILLSJ
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CICERO besnese rolėse turėjo pusėtinai

“Audra Giedroje” scenoje.

Nedėliojo, lapkričio 14 d. šal
čio svetainėje, Teatrališko Me
no Draugija statė scenoje tri
jų veiksnių komedijų “Adra 
Giedroje”. Veikalas puikus, 
ločiau ir prie geriausią norų! 
tokį veikalų Cicero j pastatyti; 
tinkamai negalima — scena 
kaip gero ūkininko priežiedis, j 
nėra kur lošėjams įsismaginus 
gerai apsisiukti. Ant tokios 
scenos galima pastatyti tiktai 
mažus veikaliukus. Bet kaip 
“Audra Giedroje” atrodė tokio

silpnų lošėjų. Keipo geras vei 
kalas, susirinkusius pasižiūrėti 
patenkino. Tečiau ant toliau 
patartina vadovaujamoms ro
lėms gaut geresnių lošėjų, arba 
tokius veikalus laikyti-ant to
liau, kuomet draugija sustip
rės. Apie statymų veikalų tu
ri pasitarti tam tikras komi
tetas arba vedėjas, jeigu drau
gija jį turi. Reikia daugiau 
prisiruošimo vaidinimams.

—Svečias.

KENSINGTON

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS
Temoje:

“Popiežius, Lietuva ir Dangus”.

Ketverge vakare, lapkr. 18, 
L. L. Paskolos Stotis buvo su
rengusi prakalbas; kalbėjo P. 
B. Šivickas, I)r. C. Kasputis ir 
Dr. Naikelis. Žmonių nedaug 
buvo surinkę. Bonų teparduo- 
ta už 100 dol., o aukų Lietu
vos šauliams surinkta 51 dol. 
Aukos pasiųsta Lietuvos Mi
sijai. Aukotojų sąrašą pa
skelbsime vėliau.- Rengėjai.

ir ženklelius, kurie bus duoda
mi kiekvienam davusiam au- 
k«- • . i ■

Tas viskas jau yra prirengta 
ir dabar prasideda aukų rinki
mas. Todėl To.wn of Lake 
Lietuvos Gynimo Komitetas 
kvi’ečia visus prie darbo ir ka
da aukų rinkėjai atsilankys į 
namus, prašo kiekvieno lietu
vio ir lietuvaites duosniai au
koti Lietuvos laisves gynimui, 
kn<I Lietuva, musų visų pade
dama nors aukomis, galėtų pa 
siliuosuoti nuo svetimų grobi
kų ir pasiliuosavusi ant visa
dos patapti laisva ir nepriklau
soma.

Tad aukaukime visi kiek kas 
gali Lietuvos gynimui!
—Lietuvos Gynimo Komitetas.

Pastaba: Aukautojai prašo
mi yra reikalauti nuo aukų riu 
kėjų kvitų su Lietuvos Gyni
mo Komiteto žyme ir rinkėjo 
parašu:

NAUJIENŲ APIELINK E

T0WN OF LAKE.

nusižudė. Jokių žymių ant jos 
krutinės, pečių ir gerklės nė
ra, neigi liudijimų, kad jų kas 
tyčia butų žudę, įmesdami 
upėn. Ji prapuolė lapkričio 
8 d.

Pirmoji moteris teisėjas.

Pereitais rinkimais, Cleve- 
land’e, Ohio, tapo išrinkta pa
nelė Florencc E. Allen pavieto 
teisėju. Sakoma, kad ji yra 
pirma moteris Jungtinėse Val
stijose, kuriai pasitaikė užimti 
teisėjo suolą. Panelė Alk u mo
kinosi teisių Cliieagos univer
sitete.

KALĖDŲ
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

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

“Naujienos” savo draugams-skaitytojams pata
ria štai kokią dovanų pirkti.
1. Dienraštį “Naujienas”............................... $7.00
2. Knygų “Kelias į Socializmų”......................... 30c
3. Knygų “Socializmo Minties Blaivumas”.... $1.50

Tol. Yards 3664
Mrs. A. Michniew icz

AKUfiERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
ailvanijoa hoa- 
pitalčse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir
merginoms.

8113 S. Halsted St., Chicago, III 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Sub., Lapkr. 20, 1920, Liber
ty Hali, Kampas 22-nd PI. ir 
52-nd Avė., Cicero, III.

Pradžia 7:30
Nepamirškit pribūti į šitas 

prakalbas, nes išgirsit daug ko 
naujo ir žingeidaus. Inžanga 25c.

Kviečia 1 kp. L. L. F.

A. Petrath S. Fabijonai

I A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank,, ...

RE A L ĖST ATE-INSU RANGE 
| European American Bureau 

Smnčia Pi n i ra* Pardaoda 
Laivakortes.

NOTARU IIIA S
5 809 West 35th St. Chicago, UI. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard III

Town of Lake lietuviai, iš
girdę Lietuvos šauksmų padėti 
ginti gimtinį kraštų nuo go
džiu lenkų, kurie įsibriove į 
Lietuvą, užėmė Vilnių ir ver
žiasi ir toliau, teriedami be
ginklius Lietuvos gyventojus, 
tuojau stvėrėsi už darbo ir su
sirinkę viešame susirinkame 
lapkr. 7 d. išrinko Lietuvos 
Gynimo Komitetų, kurio prie
derme bus surinkti Lietuvai ir 
jos gynimui kuodaugiausia au
kų ir tuos pinigus tuojau siųs
ti Lietuvos valdžiai per Lietu
vos Atstovybę Amerikoje. Ta
me susirinkime pradžiai tapo 
sudėta $630.30, kuriuos ant ry
tojaus ir pasiųsta Lietuvos Mi
sijai. ,

Tame pačiame susirinkime 
būrelis gerų tėvinainių priža
dėjo aplankyti kiekvienų lietu
vių šeimynų bėgyje vieno mė
nesio ir paprašyti aukų Lietu
vos gynimui. Taipjau ta
po nutarta pagaminti au
kų rinkėjams kvitų knygutes

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos savo mėnesiniame susi
rinkime nedčlioj, lapkr. 11 d., 
kaip vienu balsu nutarė daly
vauti Chicago Lietuvių Darbi
ninkų* Tarybos Konferencijoj 
lapkričio 21 d. Ant vietos iš
rinkta į Konferencijų septyni 
delegatai.

Kaip jau Naujienose buvo 
minėta, kad D. P. L. Dėkoji
mo Dienoj, t. y. lapkr. 25, ren
gia balių, nutarta pusę, baliaus 
pelno paaukoti Lietuvos apsi
gynimui nuo užpuolikų. Drau
gija tikisi, kad užjaučianti Lie
tuvos reikalui visuomenė pa
rems ta vakarų gausiu atsilan
kymu. Vakaras įvyks Pulaskio 
svetainėj, So. Ashland avė., 
prie 18tos gatvės. Susirinki
me padaryta rinkliava aukų 
Kalėdų dovanai Lietuvos ka
reiviams. Aukų sudėta viso 
$21.05. [Aukautojų sąrašas pa
skelbta kitoj vietoj.-Red].

, —Ig. Žilinskas.

Bankicriai giria naujų policijos 
viršininkų.

į - - trA---f

Praeitą naktį Cook pavieto 
Bankierių Asociacijos bankete 
LaSalle hotelyj buvo priimta 
rezoliucija, pagirianti naują 
miesto policijųs viršininkų 
Eitzmorris už jo nepaprastus 
sugabumus ir drąsą. Bankie
riai pareiškė Fitzinorrisui kar
štą prielankumą ir pasižadėjo 
remti jį visa kuo, jei lik bus 
reikalinga.

Italas peršovė austrų.

Brozzado Brothers rubsiu- 
vių dirbtuvėj, 1238 W. Hari-, 
son st., vakar susiginčijo Ja
mes Tavalin, italas, su Joseph 
Bonersield, austru, už tą, ku
ris jų turi teisę sėdėti prie lan
go saulės šviesoje? Jų ginčo 
karštis pasiekė to laipsnio, 
kad vakare jiems beeinant na
mo Tavalini išsitraukęs revol
verį ir peršovė Bonersield’ų 
tiesiai per krutinę. Bonersield 
tuojaus tapo' nugabentas ligo
ninėn iir sakoma, kad jo gyvas
tis yra pavojuje. Tavalini pa
bėgo.

Areštavo beparduodant pavog
tus šilkus savininkui.

BRIDGEPORT

M. Mockaus prakalbos.

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

♦ Sykiu prisiųskite tik $7.50
Taipgi puikus “Naujienų” sieninis

\ Kalandorius dovanų.
PAAIŠKINIMAS:
t Knyga “Kelias į Socializmų” ką tik atėjo 

iš Lietuvos nuo musų draugą. Išleista Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos. Parašė Dr. 
O. Bauer. Versta iš vokiečių kalbos. Šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. O. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menės klausimus. Veikalas vertas didžiau
sios domės.

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

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

KUPONAS:
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Katodų Dovaną”: 1. Dienraštį “Naujienas”, 
2. Knypa “Kelias į Socializmą” ir 3. Knygą “Socia
lizmo Minties Blaivumas” už ką prisiunčia čekiu 
Monoy Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovaną . 
šiuo adresu:

Vaidas ir Pravarde .................................................

x Gatvė .............................................. ......... ................
Miestas ....................................................................

Phone CanaJ 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St L--------  J

—■ 1
Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT-SASS.

Kųtik sugrįžo ii Californijos ir 
vi] tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St. 
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare iiskiriant nedčldienius.

•■■S

Tek: Yards 66C6
Drover 8448

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

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

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

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

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

pietų Ncdėliomis.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT • 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.
I

h....................................................... .1 I I I N j I ■!

Sankrova Įvairumų
Apredalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių djiiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikaliu ihstrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čitt Muiaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS I
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Tiūi mūri iriiT iTnnririwiaiwawfTBawriir

Lapkr. 16 d., Mildos svetai
nėje buvo kun. M. Mockaus pra
kalbos. Kalbėjo jis apie tai ko
dėl lenkai puola ant Lietuvos 
ir nori ją pasigrobti, ir kokią 
rolę lošia tame puolime Lietu
vos' kunigai. Jis nurodė, kad 
Lietuvos kunigai yra agentai 
vieno ir to paties Romos trusto 
ir todėl jiems pirmiausia rupi 
ne šalies reikalai, bet to trusto 
gerovė, ir todėl jie savo veikime 
pirmiausia vadovaujasi to trus
to reikalais ir daboja, kad tas 
truslas nebūtų nuskriaustas. 
Lenkija yra katalikiška šalis, 
Lietuva taip pat, bet Lietuva 
yra pažangesnė ir bedieviškes- 
uė ir todėl Lietuvos kunigai1, 
gelbėdami savo biznio ir trusto 
reikalus, labiau linksta prie 
tamsesnės ir kalaliki.škesnes 
Lenkijos. Tani jis davė daugy
bę prirodymų.

Jis ir daugiau parode pana
šių kunigų žygių ir gerai juos 
kedeno, o kad kalba buvo rim
ta ir nuosaki, tad ji padarė 
nemažų įspūdį į klausytojus. 
Žmonių gi, nors buvo imama 
25c. įžangos, prisirinko pilna 
svetaine. —Gvazdikas.

Benjamin Goldman, 1313 
\Vashington av-č, vakar atėjo į 
Louis Natkin Krautuvę, 19 So. 
Weils st. i.r bandęs parduoti 
ritinį šilko. Natkin pažinęs, 
kad tai yra ritinys to šilko, ku
ris iš jo krautuvės nesenai bu
vo pavogtas, pasmaukė poli- 
cistų ir suareštavo Goldmanų. 
Pastarasis nuvestas policijos 
nuovadon teisinosi, kad jis dir
bąs už agentą pas \Vm. Silver- 
man, 1506 W. Madison st. ir 
nuo jo jis tą šilką yra gavęs.

Pavogė policisto dukterį.

Max\yell stoties policijos 
viršininko James J. Flemming, 
17 metu duktė Helcn Flem- 
mign, vakar eidama iš mokyk
los dingo nežinia kur. Policija 
mano, kad piktadariai Flcm- 
ming’ui iškirto šį šposą už jų 
persekiojimų.

81 metų senelis reikalauja 
perskirų.

M ano'vardas ir pavardė.............................................
Adresas .......................... •'....................................

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

DENTISTAS
Me» gavo darbą gvarantaojame 

Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
8804 8o. Kedzie Avcn Chicago, III.

Arti 88-th Street

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimų ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

Ryte ir vakare, turėk 
sveikas akis. Jei pa
ilsę, jei skauda, tan- 

'fur hiai vartok Murinę.
1 Vn.li-* Ift/CC Sušvelnįs, sutvirtins. 
‘ T VU R Ll LJ Laikyk dėl kūdikių ir 
užaugusių. Visose vaistynčse. Rašyk, 
reikalauk veltui Akitj Knygos. Murinę 
Eye Remedy Co., Chicago, 111.

Užlaikyk tą Linimentą 
Parunkui.

Sorgnnt nuo reumatizmo, strėnų diegimo, 
strendiegiį, neuralgijos, skaudėjimo rau* || 
menų, sustingeju sąnariu, mėšlungio ir igj 
kitu iSlaukiniu skaudėjimu ir gėlimu, | 
variuok

Severa’s S
ABELNOS TIESOS.

Dr. C. Z. Veželis
Lielnvh Dentistan

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvių

Telefonas: Drover 7042

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago. III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

SUGRYŽO Iš LIETUVOS.

Cbicągietis advokatas Brad- 
chulis užvakar sugryžo iš Lietu
vos. Keletas menesių atgal ji
sai išvažiavo j Lietuvą ir gyve
no Kaune. Buvo girdėt, kad ji
sai tenai gavo leidimą užsiimi 
advokato praktika ir atidarė 
ofisą viename Kauno hotelyj. 
Lietuvai šiandie, sako p. Brad- 
chulis, reikia kuodidžiausios pa- 
gelbos iš amerikiečių.

■ ...... .................i

Anna Suvvatski 'pati nusižudė.

Charles Nięolas Code, 1729 
Humboldt boulęvard, vakar 
šventė savo 81 metų 
sukaktuves. Kad tą šventę 
padarius įspūdi ilgesne, jis nu
ėjo teisman ir apskundė savo 
65 metų senumo pačią Jose- 
phine Lewellin Code, kad ga
vus perski ras. Priežastis gi 
reikalavimo perskirų yra žiau
rumas. Code aiškino, kad jo 
sena gaiva jau nebegali ilgiau 
atlaikyti daužymo ant jos puo
dų ir kitokių indų.

• _ .t »’ \ ■ į , Į- '  1 ; ' . 1 *

99 metų senelis važiuoja 
Jeruzaliman.

Gothardol
(pirmiau žinomo kaipo Soveros Gothardlš- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
apluikysi greita pasolpa. Tas pasekmin
gas naminis linimentaa yra vartotas per 
no mažiaus kaip keturios deSimtys metu 
su užganėdintu pasekmių dGl apgalėjimo 
vietinio skausmo ir pamažlnimo supilti- | 
mo. Pardavinėtas kožnoi apteko!. Dvi 
mietas, 80 ir 60 centai.

w f sEVFn**co'< : ' 
CEPAR RĄPĮt>p, ;iOWA

Vakar pavieto daktaras pa
reiškė, kad poni Anna Suvvuts- 
ki, 3330 Lavndale avė., kurios 
lavonas nesenai buvo surastas 
Cbicagos upėje, tur Ibul pati

Ilyman Lepkovitz, 99 metų 
senukas, 2136 Fowler st., va
kar išpildė aplikaciją, kad ga
vus pasų važiavimui Palesti
non aplankyti savo seną tėvą 
ir kilus draugus, kurių jis jau 
pasiilgęs ir su kuriais norįs 
užbaigti savo paskutines die
nas.  ' . p
Telefono kompanija nori kon

troliuoti valstijų.

Illinois Bell Telephone kom-

K. S. SASS
1728 West 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

A N O L A
Visose vaistinėse 78e.

X,___

pauijos prezidentas B. C. Šuli
ny vakar pareiškė, kad yra 
bandomu nupii’kti už $15,- 
500,000 Centrai Union ir Chi
cago Telephone Co. ir padaryti 
iš jų vienų Illinois Bell Telc- 
phone Co., kuri valdytų visas

(Seka aut 8-to puslp.).

Abelnos tiesos mokina 
mus, kad jeigu produktas 
gelbsti vienam, tai jisai taip 
lygiai gelbsti daugeliui kitų, 
tokiame pat stovyj esančių. 
Trinerio Kartusis Vynas 
pagelbėjo tūkstančiams tų, 
kurie kentėjo nuo nevirški
nimo, prasto apetito, galvos 
skaudėjimo, užkietiejimo, 
nerviškumo ir dar pagelbės 
tūkstančiams nuo tų ligų 
ateityj. Jis padarytas iš vai
stingų medžių žievių ir tyro 
raudonojo vyno. Vienok jus 
turit gaut originalį Trinerio 
Kartųjį Vyną ir neimt kito
kių, kurie jam panašų#, nes 
pasekmės vartojimo nebus 
taip geros. Trinerio gyduo
les visuomet jums pagelbės. 
Jeigu pagausit šaltį, tuojaus 
imkit Trinerio Sedativų nuo 
kosulio. Jeigu kenčiat nuo 
reumatizmo arba neuralgi
jos imkit Trinerio Linimen- 
tų. Jeigu jus turit nesma
gumų gerklėje, tuojau imkit 
gurguliavimui Trinerio An- 
tiputrina. Jūsų aptiokorius 
arba vaistų pardavėjas šias 
gyduoles užlaiko. — Joseph 
Triner Compąny, 13*33-45 
So. Ashland Avė., Chicago, 
111.

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

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

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

ir augščiau
'l'aipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
nugščiau

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

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

Mes prisirengę prie švenčių su pil
niausiu pasirinkimu, deimantų, laikro
dėlių ir kitų auksinių daiktų. Taipgi 
mes turime daugybę Columbia maši
nų ir rekordų. Mes manome, kad esi 
girdėjęs apie’ mus.

. ^,es iotportavome patįs deimantus 
iš Europos todėl, mes ir galime par
davėt 25 % pigiau nei kad kitas šia
me mieste.

Del parankamo, ateik pats ir pama
tyk mus pirmiau.

IIANKEN JEWELRY AND 
GRAPHAPHONE CO.

2209 \V. 22nd St.
Netoli Leavitt St.

NEGERKIT 
MUNŠAINO — 
TAI NUODAI

r
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(Tąsa nuo 7-to pusi.)

telefonų linijas Illinois valsti
joj. Kainos gi tuo tarpu dar 
nebus pakeltos.

! Lcyng pranešė valstybės depai’- Į 1020 Lukošiene Mariana 
tamentui, kad ‘‘Jose Miguel Go- 
mez neabejotinai tapo išrinktas 
Kubos prezidentu”.

Vienok valstybės departamen
tai tyli apie pasekmes rinkimų 
Kuboje. Gomez yra liberalų 
kandidatas ir jo išrinkimas bu- 
tų nemalonus amerikiečiams in- 
vestoriams Kubos cukraus plan
tacijose.

Apkapos darbininkams algas.

Zayas yra konservativas ir jį 
paskirė kandidatu cukraus inte
resai. Kubos liberalai kaltina, 
kad valstybės departamentas ko
operuoja su Zayas ir cukraus 
magnatais, ir tyčiomis neskel
bia rinkimų pasekmių, tikėda
masis rasti būdą pašalinti Go- 
mes.

Į

Zayas nusistatimas linkui dar-

Cook pavieto tarybos prezi
dentas Peter M. Relnberg va
karykščiam tarybos Į>osčdyj 
reikalavo, kad miesto darbi
ninkų algos nuo sausio 1 d. 
butų sumažintos 20%. Prie ši
to jis dar pridūrė, kad devy
niolikos miesto departamentų bininkų tapo parodytas už mė

nesio prieš rinkimus, kada visi 
darbininkų darbuotojai tapo su
imti ir sukimšti į kalėjimus. Tas 
reakcionieriškas žygis ir prisidė
jo daugiausia prie Gomez laimė
jimo. Balsavimas įvyko lapkri
čio 1 d.

Privatinės žinios sako, kad: 
laike rinkimų tapo užmušta apie 
150 piliečių, bet valstybės depar
tamentas uždėjo tokią aštrią 

Penki ginkluoti plėšikai pe- cenzūrą, kad neateina daugiau! 
nitą naktį atvažiavo ties By- žinių iš Kubos.
ron E. Veatcb namais, 5119, Gomezo šalininkai esą pasi- 
Dorchester avė., ir padarę 1 rengę panaudoti prievartą, jei 
“holdup” Išvogė už $25,000 bus bandoma iš jų pavogti lai- 
vertes “munšaino.” lai jau mojimą rinkimuose. Tokis su- 
antru kariu šį mėnesį tokia ’ kilimas reikštų Jungtinių Val- 
nelaime patiko Veatca’o na-! •• ”
mus. Pirmu kartu 
nepasiseko apiplėšti 
nes pasitaikė taip, kad jo mo
teris buvo tokioj vietoj. kur 
plėšikai jos negalėjo pastebėti 
ir jai pašaukiu kaimynus pasi
sekė plėšikus nuvyti. Si gi kar
tą matomai plėšikai buvo pri
sirengę taip, kad jiems i

viršininkai sutinką atleisti tūlą 
skaičių darbininkų, kad tuomi 
kiek sumažinus išlaidas.
Traukinys nošuko nuo bėgių.

Penkių karų traukinys va
kar naktį nušoko nuo bėgių 
ant Lainorie avė. Apart išgas- 
ties kitokios bledies nepadarė.

Lusas John
! Macikunos Adomas 
1 Macis John
i Mankus Jozapas 

Markuckas Kliemons 
Markūnas Burnas 
Marazas Augustas 
Masluukas A 
Matejunas Jahn 
Miksun Villim 
Murauckuj Staponu 
Orvidas A 
Palilonis Konstantas 
Panivezys Albinas 
Pechukos John 
Petkynes Wladislas 
Petrauskas L 
Petrauskui Bronislawis 
Pocius Adela 
Poška Jurgis 
Poskaite Juliana 
Ragauskis Povilas 
Rakasis P 
Ramanauskis Adomas 
Ramonaite Gentruda 
Sadrincinajsio Mari 
Simutautene Amlie 
Slajzelis Kazimeras 
Slupskis Galw 
Struvosiene Panagiete 
Szlrwis Zenonas 
Vaicekauskis Juozapas 
Vainavckoi Adolpei

1021 
1022 
1023 
1026 
1028 
1029 
1030
1033 
1034 
1036 
1041 
1046 
1048
1049 
1052 
1054 
1055 
1056 
1057
1059 
1060 
1065 
1066 
1067 
1068
1073 
1079 
1083 
1086 
1096 
1099 ;
1103 
1104
1105 Vaznius Juzupu
1106 Vilkas Staponas

1107 Viskuntas Juzupas (2) 
1109 VVaiciunas Antanas 

Walaskimoci Kaspe? 
Warkalie Albertas 
Zamkus Alex 
Žemaitis Jurgis 
Zimonteis Kasys 
Zukowisku Bolislawi

PRANEŠIMAI
Kenosha, Wis. — Lithuanian Co- 

operation Society wishes that all 
members attend the meeting Sunday, 
Nov. 21, as the Board of Directors 
have formed the By-Laws on which 
each shareholder is to vote whether 
to eccept them or not.

— Simonas Elijošius.

S. L. A. 226 kuopos baliui atsibuvu
siam 10 dieną spalio 1920 metų at
rasta moterškas pinigynas. Taigi kas 
tokį pametėte gali atsišaukti pas.

R. RUGĮ,
1614 N. Winchester Chicago,* III.

Tolleston, Ind. — L. S. S. 209 kp, 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 21 lapkr., 
11:30 A. M.; A. Karoso svet. 1520 
Grant st. Į šitą susirinkimą privalo 
ateiti visi kuopos nariai, nes reikės 
rinkti kuopos valdybą, sekantiems 
1921 metams. — M. T-kis, sekr.

Įvykus klaidai Baltos Rožės L. P. 
Kliubo antras rudeninis balius Nov. 
21 d., School svet., neįvyks Todėl 
pranešam Lietuvių Federacijos Kliu- 
bams ir visai visuomenėj, kad nebus 
šio vakaro delei komiteto ir svetai
nės savininko klaidos. — Komitetas.

Išvogė “munšainą.”

Penki ginkluoti plėšikai

Veatch’ą,

stijų karinę intervenciją, galbūt 
su tokiomis pat skerdynėmis, 
kokios buvo Haiti ir Santo Do
mingo.

Nepristatyti laiškai.

Žemiau . paduodame sąrašą 
_ r ‘ " t apsi- laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 

mokėjo ir už pirmąjį žygį. B. negero adreso, paštas adresatų 
E. Veatch buvo svaiginamųjų (nesuranda. Kam tie laiškai pri

imu Cresta Blanca kompa- klauso, tegul kreipiasi į vyriau-gėrimų Cresta Blanca kompa
nijos iš Californijos 
Chicagoje.

agentu

Sugavo Marso lotų agentą.

preziden-
Įh’oduct

Edward F. Walker, 
tas Latin-American 
kompanijos vakar tapo užra
kintas detektyvų biure už klas
tingą pardavinėjimą miškų ir 
žemes kur nors Panamoje. Sa
ko. kad jis yra jau pardavęs 
apie už $60,000 žemės Pana
moje, prie kurios pirkėjai ne
turi jokių teisių.

KUBA.

Amerikiečių šeimininkavimas.

[II ItaJaniatosiaa Pvomm]
Washington. — Keletą dienų 

atgal Amerikos ambasadorius

sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį* Laiškus paštas laiko tik ke
tu ridiką dienų nuo paskelbimo.

Ambrozas W 
Aukskalniui Jonui 
Eagocus Prink 
Balzekas R 
Bulzckienie Zofija (2) 
Barkauskis Tonin 
Bieles Veronika 
Bružai D 
Bubeliui Lavrini 
Bubelis Barbora 
Bukmis Juzas 
Bumeika Petras 
Celkiui Jonui 
Cepauskis Stanley 
Demont J 
Dermantas Joseph 
Drungilu Jozapui 
Išdartai Nichodemus 
Ganausky Alladen 
Gadonienei Onai 
Gaunis Peter 
Globitei VVincusei 
Grincas Jonas 
Grisailei Ona 
Gruiskio Ignat

977 Januška Dzidur 
981 
983 
984 
985 
988 

1001 
1001 
1007 
1010 
1011 
1018 
1015

902 
90-1 
905 
906 
907 
909 
911 
917 
919 
920 
922 
923 
925 
926 
932 
933 
936 
938 
951 
953 
954 
956 
959 
960 
963

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklą. Pastovus - darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
čokoladas ir užkandis duodama 
dykai.
The Hnmp Hąir Pin Mnfg. Co., 
1918 Prairie Avė., Cor. 20th St.

PARDAVIMUI
PHONOGRAFAI

Geriausio iŠdirbimo mašinas susta- 
tom patįs namie ant užsakymo arba 
iš gatavų galite pasirinkti . Paš ini>- 
ne pusę kainos pigiau kaip krautuvėj, 
galite persitikrinti. Savininką 
te matyti nuo 6 vai. vak.

M. VEŽIS’,
1503 N. Hoyne Avė., 

Chicago, III.
Tel. Armitage 2252

NAMAI-žEMĖ

gali-

Ar Nnfi va<- jusų8lot?i’11U1 kurie neneša jo
kios naudos, atne

štų gerą pelną. •— Atsilankykite arba 
parašykite laišką, o gausite nuodug
nų išaiškinimą.

A. LEBECKI,
220 S. State St., Room 1422, 

Chicago.
Valandos nuo 10 iki 4.

1110 
1111 
1116 
1117
1118 
1128

Pranešimai
CawWM^^***^v***/*iv*/**"*%--****>»/***Ms^ww<w*AR<

West Sidės lietuvių domei.— 
Nedėlioję lapkričio 21 dieną 
Dro V. Kudirkos Draugija ren
gia paskaitą tema: “Kodėl žino 
nes serga?” Paskaita bus Mel
dažio salėj, kaip 1:30 v. po 
pietų. Skaitys Dr. S. Biežis. 
Bus ir prograinėlis. Gerbiamo
ji West sidės publika kviečia
ma gausiai susirinkti.

—Apšvietos Komisja.

Lesson number two of the sympo- 
sium will be given Sunday, Novem- 
ber 21, Colonial Hali, 20 West Ran- 
dolph St., at 3 P. M. Do not become 
a tramp “be a millionaire” by five 
specialists. Results lašt Sunday: 113 
future plutes, one tramp}

“Will frec love solve the marriage 
problem” will be the topic at 8 P. M. 
for a debate. Prof. Sullivan, Yes; 
Prof. I,ougham, No. Chicago’s leading 
seocologists. Questions, and discussion.

18-tos Gatvės Apielinkė. — Drau
gystės Palaimintos Lietuvos susirinki
me lapkr. 14 Kalėdų dovanai Lietu
vos kareiviams aukojo: Edv. Čepulis, 
Ig. Ž., J. Tunaitis, V. Šmukšta, S. 
Norkus, T. Žemgulis, J. Paulauskas, 
F. Juška, M. Buividas, Fr. Wolk, T. 
Žekonis, J. Bajoriras, J. Bauža, A. 
TamaviČe (ar Tamkeviče), J. Kras- 
nickas, J. Miliauskas ir J. Kariniaus- 
kas po $1.00; J. Rimkus $2.00; F. 
Mickiin 80c.; A. Tiškus 50c.; J. Te
korius ir W. Petkus po 25c. Smul
kesnių aukų 25c. Viso $21.05.

Ig. Žilinskas.

Ch. L. D. T. konferencijos delega
tams. — Visi draugijų delegatai ir 
valdybų nariai, kurie pasirengę ryto 
dalyvauti Lietuvių Darbininkų Ta
rybos koriferencijoje, Meldažio sve
tainėje, yra kviečiami Besivėlinti. 
Dienotvarkėje,' kaip matėte, yra svar
bių klausimų; kad tinkamai juos iš- 
diskusvus, konferenciją reikės pradėt 
kaip galint ankščiau. Konferencijos 
pradžia lygiai 10 vai. ryto.

• Komitetas.

Harvey, III. — Teatrą, koncertą ir 
balių, rengia S. L A. 289 kp. suba- 
toje, lapkr. 20 d. Dudak svetainėje, 
15639 S. Halsted St., Harvey, III. 
Scenoje stato dviejų veiksmų vaizde- 
I, “Brangus pabučiavimas”. Vaidins 

L. M. D. Aido Choras. Pradžia 7:30 
vai. vakare. — Komitetas.

Brighton Purk Keistučio Paš. Kliu
do susirinkimas įvyks nedėlioję, lap
kričio 21, lygiai 1 vai. po pietų, pa
prastoje svet., 3925 So. Kedzie Avė. 
Narės ir nariai malonėkite nesivėluo- 
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti — Pirm. J. Sholteman.

Dr-t^ės švento Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks Nedė
lioję, 1 vai. po pietų, lapkr. 21 d. Die
vo Apvoizdos parapijos svetainėje, S. 
Union Avė. ir 18 gatv. Būtinai atsi
lankykite visi nariai, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

ASMENŲ .IIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ka

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

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

PAJIEŠKAU Kazimiero Grigalionio 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., Rozali
mo valsčiaus, Klonių miestelio. Gy
veno Philadelphia,' Pa.; apie 21 me
tai Amerikoje. <Girdejau, esąs mi
ręs. žinanti tikrą dalykų stovį, ma
lonės pranešti, nor, jei yra miręs, tai 
jo sūnūs bus paliuosuotas iš kariuome 
nes ir galės motinai prigelbėt. Už- 
pranošimą skiriu dovanų $10.00. •

KAZ. JUZAITIS, 
654 W. 18th St., Chicago, 111.

JWK0 KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario vie

nam vaikinui. Atsišaukite laiš
ku.

T. STAN.
842 W. 33rd St.

Negerkite 
Munšaino — 
jeigu nenorit 
apjakti, 
pamesti regėjimą, 
pražudyti kepeni*, 
užsinuodyti, 
gauti “flu”.

Judis Victar 
K ai i naudas Paul 
Kaniauskas Izidorucz 
Kavarskis Josepas 
Klizentis Jonas 
Kraskauskas Frank (3) 
Kumpikas Antenas 
Kutkaite Misa E 
Lanke Zigmas 
Lavrinavicui Jozapui 
Lemksas Z 
Likas Kas

Chlcagoe Lietuvių Vyrų Choro re
peticija žaislo “Darbininko likimas” 
bus panedėly, lapkr. 22, 8 vai. vak. 
Mark White Square ingine-ruime. Vi
si apsiėmę dalyvaut vaidinime susi
rinkite laiku, — Komitetas.

LIETUVIŲ KOTELIS
Gera užeiga pakeleiviams. Priima

me vyrus gyvenimui, gali tilpti po du 
į vieną kambarį arba po vieną. Su 
valgiu arba be valgio. Kambariai 
šviesus.

1606 So. Halsted St.

Reikalaukime pripažinime Lietuvai!

Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos 
ir Pašelpos Kliubas įkuria mokyklą 
pamokymui, kaip išsiimti pilietybės 
popieras. Pamokos bus Fpllowship 
House svetainėj, 831 W. 33rd Placo, 
nedėldieniais, 1? vai. dienos. Pirma 
pamoka įvyks lapkričio-21 d. Norin
tys pasimokinti, ateikite.

Kliubo jaunų mergaičių choro rope- 
ticijos esti ten pat, toms pačioms die
nomis ir valandomis.

— M. M. Yuodis, prez.

ISSIRANDAVOJA didelis, šviesus 
ir šiltas kambaris dėl poros arba ir 
su mala šeimyna. Butų gerai, kad 
rastųsi tokie žmonis, kurie padabotų 
keturių metų vaiką: nuo trijų iki pen
kių valandų vakaro. Ir taipgi par
duoda karpeta 9x12, klijonka 12x14 
Ir “kiČind kabinet” (dėl indų susidė
jimo.

8211 S. Union Avė., Chicago, III.
2-ros lubos užpakalį

ANT ISRANDAVOJIMO švarus 
kambaris su visais parankumais prio 
mažos šeimynos, dėl vienos ypatosi 
Galima matyti nuo 1 iki 8 valandos 
vakare.

REIKIA DARBININKŲ 
______ VYRŲ________

REIKIA janitoriaus patynurfo ar ne
patyrusio. Patyrusiam $80 į mėne
sį: valgis ir kambaris su Šviesa. Pa
geidaujama nevedusio apie 38-45 me
tų amžiaus.

1402 E. 65th PI.
Ant 3-čių lubų.

NEPRALEISKITE ŠITO PIGUMO 
Parsiduoda už pusę kainos puiki gro
sernė ir saliuno įtaisymai. Puiki vie
ta, ant kampo, galima įtaisyti saliu— 
ną. Arba mainysiu ant lotų arba auto- 
mobiliaus. Biznis randasi ant Brig- 
geporto. Iš didelės priežasties turi 
būt parduota į tris dienas. Meldžia
me atsišaukti kogreičiausia, nupirksi- 
te už pirmą pasiulimą. Dėl platesnh 
žinių kreipkitės pas savininką.
4572 Gross Avė., kampas 46 ir Laflin 

St., ant Town of Lake.

ANT PARDAVIMO, parduo
da savininkas už didelį bargeną 
— namą, 3759 Lowe Avė. 4 
flatų 3 ir 4 kambarių ir vienas 
5 kambarių. Privalėtų pama
nyt, kad apkainavus. Taip ge
ras, kaip naujas. Atsišaukite 
pas, P. J. CRAIG, Tel. Midway 
264.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 

geram stovyj, 7 
mai. Parduodu 
nos, $325.

2230 W. 23

Fordas 1918 
gumai, 6 ri- 
už pusę kai-

PI., City.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir bučer- 

nė. Geroj lietuvių apgyventoj vieto
je. Pardavimo priežastis — apleidžia 
miestą.

8856 S. Sacramento Avė. 
Kampas 39-os gatvės.

PARSIDUODA geras saliunas ir la
bai geroj vietoj, sena vieta, apgyven
ta lietuviais. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas
Pažymėdami No. 175.

PARSIDUODA saldainių, minkštų 
gėrimų, cigarų, tabako ir mokyklon 
einantiems reikmenų krautuvė. Biznis 
niai įdirbtas; tirštai lietuviais apgy
venta, parsiduoda pigiai. Pardavimo 
priežastis liga.

1817 Union Avė.

DIDELĖ PROGA
Pigiai parsiduoda visai mažai var

toti: žieminis ir kukninis kepimui, pe
čiai.

Atsišaukite:
3843 So. Halsted St., 

(3-Čios lubos)

PARSIDUODA karčiama labai go 
roj vietoj, prie dirbtuvių, 
mo priežastis — apleidžiu 
Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
J. š.

440 W. 39th St.

Pardavi- 
miestą.

PARSIDUODA karčiama visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite>:
2535 So. Halsted St.

PARSIDUODA geras mažai varto
tas pianas. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Atsišaukite greitai:
A. SONTA, 

8404 Lowe Avė.

PARSIDUODA nauja, gera 
koncertina, mažai vartota. 
raktų, 4 balsai rakte.

P. POCIUS, 
1617 So. Jefferson St.

2 fl. iš fronto.

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj, 
duosiu pigiai. Atsišaukit 
jau.

1725 String St.

Par- 
tuo-

PARSIDUODA kampinis saliunas, 
tirštai lietuvių apgyventoj vietoj, la
bai pigiai ir greitai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. Gera proga pada
ryti gerą biznį.

1701 So. Canal St.

PARSIDUODA
čeverykų biznis didelis bargenas. 

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

MR. BELCHIK,
1825 Canalport Avė.

PARSIDUODA geroj vietoj arti di
delių dirbtuvių saliunas — priežastis 
pardavimo eina į kitą bizni.

Atsišaukite greitai.
3729 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
1836 So. Halsted St.

RAKANDAI
Už STORAGE LMA9

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porpi pradedančiai namų užlaikymą 
mes turime dabar savo pardavimo 
kambaryj 12 puikiausių ir vėliausios 
mados 3 šmotų seklyčios setų, kaurų 
ir lovų, kaip naujų.

Taipgi turime 85 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
mas. 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

Stebuklinga 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, ūž kuri buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka

re ir nedalioj.

2810 W. Harrisoa St.

RAKANDŲ BARGENAS
Priversti parduoti trumpu laiku gra

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambttrio setus; kau
rus; davoiportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelą dubeltava spriag- 
są phonographą grojantį visokiu* re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno,

1926 So. Kadaie Avė.

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

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

nuo

PARDAVIMUI moii, parankus ra
kandai (furnitūra), greitai Gali pa
imti su kambariais. Pigiai, 
galima matyti visuomet.

J. RAČKOVSKI, 
928 W. 35 Place

NAMAI-ŽEMĖ

Mane

i
Į

• NAMAI
Ant lengvų išmokesčių

Gražus 4 kambarių namelis ant 75 
pėdų loto; ekstra augStas, skiepas — 
karštas vanduo, šiluma, elektros švie- 
ša. Kaina tik $4,500. Reikia $2,000 
cash, likusius mėnesiais kaip rendą.

8 kambarių namas ir 3 kambariai 
skiepe. Geroj apielinkėje. Kaina 
tik $5,500.

Gerai pabudavota plytų namas, tik 
$6,800 — netoli krautuvių į gatveka- 
rių.

Jei 
mus.

nori bargeno, tuoj matykite

T. P. OSTER 
5600-West 63rd St. 
Tel.: Prospect 240

PARSIDUODA piet-rytinis kam
pas, 14-os gatvės ir Union Avė. Vie
nas blokas į rytus nuo Halsted gat. 
— 3 flatų plytų namas, talpinantis: 
krautuves, pagyvenimus ir ofisus. 
Reikia cash įmokėti $5,000, likusius 
pusmetiniais išmokėjimais ant 6%.

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St. 

Tel.: Yards 1148

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

MOKYKIOS

MA5TER 
5Y5TEM

ir Moterų,Rūbų Kirpi- 
ino ir Desijning JMokykla.

^lusų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESTGNTNG SCHOOU 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Welto St.

137 Mokyklos Junft. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžinišką demon
straciją, protestuodami prieš lenkų žulikovskius, įsiver
žusius į Lietuvos žemę.

Dabar reikia atlikti kitas, ne mažiaus svarbus dar
bas: reikia pareikalaut, kad Jungtinių Valstijų valdžia 
PRIPAŽINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKĄ.

Kol Lietuva nebus pripažinta, tol imperialistai nesi
liaus kėsinęsi ant jos. Todėl visi; kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsą!

Kad visi Chicagos lietuviai galėtų pareikšti savo rei
kalavimą šios šalies valdžiai, yra rengiama eilė didelių 
susirinkimų visose Chicagos dalyse ir apielinkėse.

Susirinkimai įvyks:
HARVEY, ILL. — Pėtnyčioj, lapkr. 19 d. Dudak 

svet. 15639 S. Halsted gat. Kalbės V. Pačkaus- 
kas ir A. Karsokas.

Pradžia visur lygiai 7:30 vai. vakaro.
Tuose susirinkimuose bus taip pat išdėstyta, ko lie

tuviai darbininkai reikalauja iš Lietuvos valdžios.
Mes kovojame už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą! 

Taigi visi, kas gyvas, j prakalbas!
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA.

G. J.,
755 W. 32 St., 2-ros lubos

n.i '■ i-.i .e*1, t1*.*1—1 1

JIEŠKO PARTNERIŲ

PARSIDUODA labai puikioj vietoj 
saliunas: dikta svetainė susirinki
mams ,pool table ir kiti parankumai. 
Pardavimo priežastis — apleidžia mie
stą.

Atsišaukite:
1732 S. Union Avė.

PARSIDUODA įrengta 80 akerių 
Wisconsin valstijoj farma: žemė smil
ties, molis; 80 akorių pridedant, ga
nykloms ir Senui — pilnai visko yra. 
Užmokėt cash arba išmainysiu.

Atsišauki ta:
88 S. Dearbora St., 

Boom 1026

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft Collage)

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

86 S. State St.
Tel.: Central 8028.

Cicero. — šiandie, lapkr. 20 d. Li
berty svetainčj, prie 22 PI. ir 52 Avė. 
bus kun. M. Mockaus prakalbos, ren
giamos L. L. F. 1 kp. Visi cicerie- 
čiai atsilankykite — užginsite naujų 
negirdėtų dalykų. — Komitetas, i v «roa tš

L. L. F. Pildomosios Tarybos, susi- PAJIEŠKAU kompanų su $500. Iš
rinkimas bus panedžlyj, lapkr. 22 d. dirbystš naujo išradimo malcvojimas 
“Kardo” ofise. Visi nariai atsilanky- ▼ešimMių ir šepečių. Jau turiu 4 
kitę _  Pirm. žmones ir dar reikia vieno. Nepralei

skit geros progos; tai bus užtikrin
tas gyvenimas ne tik pačiam, bet ir 

Lietuvių Brighton Park Pol. Paš. šeimynai. Valandos vakarais, nuo 7 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą iki 10, nedėldienyj visą -dieną, 
nedėliojo, lapkr. 21 d., 2 vai. po piet, S. GASPARAITIS,
McKinley Parko svetainėje, prie 89 2313 Canton St.,
ir Western Avė. Draugai stengkitės Imkite karus Westem ir važiuokite 
atsilankyti ant susirinkimo, nes tu- | iki Fulerton Avė.
rime daug svarbių reikalų.

— J. J. Wikartas, Rašt. REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ ~
, "IMU...........e 'lt—— I

The Second Grand Oratorical Cont- 
est of the 1920-1921 Series, given by a *. . j , ■ ,the Public Speaking Department of , KEIKIA moteries prie rinkimo sku- 
the Hoffman Proparatory Sehool wiH !’ur't ,«ere mokestis ir dykai gaus 
take place Saturday evening, Nov. PraKX™nimo.
27th, at tho School Assemhly Hali, Atsišaukite.
1537 N. Robey Street at 8:00 P. M.
Some splendid musical numbers have' 1343 w* 15
also been arranged for this program. REIKALINGA senyva moteris pri

žiūrėjimui nevisai mažo kūdikio. Val- 
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško gis, kambaris ir gera alga. Jokio 

Kliubo balius įvyks nedėliojo, lapkr. kitokio darbo dirbti nereikia.
21, Mildos svet., 3142 So. Halsted St. Atsišaukite:

— Komitetas. I 1947 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 pečiai, vie
nas verdamas, kitas žieminis.

Atsišaukite
1108 E. 55 St.

PARDAVIMUI murinto namas, 2 
pagyvenimą, fl kambariai, antras me
dinis namas frame, 4 kambarių, apšil
domas, namas aptvertas, galima lai
kyti karvę ir automobilių. Viskas 
pirmos klasos ir visi parankumai. Pi
giai.

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So, Talman Avė. 

Chicago, III.

išmok barberiavimo.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

PARSIDUODA naujas tajeris 
32x3^ Clinchers. Atsišaukite, 

C. B. PALLAK,
1329 — 49th,Ave., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas ir res
toranas. Parduosiu iš priežas
ties ligos. Pigiai.

2500 Archer Avė., 
Kampas Halsted St.

PARDAVIMUI pianas. Parduosiu 
greitai ir labai pigiai. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu Chicagą. Ga
lima matyt, Subatoj nuo 4 iki 9 vai. 
Nedėlioj nuo 12 iki 9 vak, 

A. MOZERIS, 
726 W. 19th Pi.

2 fl. front

PARSIDUODA namas pigiai, po 
numeriu 3720 S. Emerald Av. Mūri
nis ant medžio stulpų 2 flatai; kož- 
nas po 6 kambarius; šiltas vanduo ir 
vanos, arba mainysiu ant groserio ar 
ant piano.

Atsišaukite pas savininką
8008 S. Emerald Avė., 1 lubų

Našlė parduoda
Augštas 

Mur-

PARSIDUODA.
8 pagyvenimų plytų namą, 
skiepas ir antaugštis (attic). 
muro stogas.

Atsišaukite:
2988 Union Avė.

3-os lubos.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijoj, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilletystės, dailia- 
raiystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
•to« «O. HALSTED RT. CHICAGO.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų na
mas, r“* 
lėtai, 
šviesa, skalbimui kubilai; kaina tik
tai $4,300, Nupirksit $1,000 įmo
kant, o likusius lemrvoms IŠmokestim.

JOHN GLEICH, 
2908 W. 88th PI.

$53-neša rendos j mėnesį. Toi- 
maudynės, gasas, elektros Į

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


