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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920

Atsišaukimas į Darbininkų Uni
jų Internacionalą

Amer. Lietuviy Darbininkų Taryba 
prašo pagelbos Lietuvai

J ..... ...... ....  ,

Keripiasi taip pat i Francijos ir Belgijos 
Socialistus ir Darbininkus.

CHICAGO, lapkričio 17 d. — Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Taryba šiandie vėl išleido keletą kablegramų Europon, jieško- 
dama pagelbos Lietuvai jos kovoje su lenkų imperialistais.

Utaminke Darbininkų Taryba kreipėsi į Anglijos Darbo 
Partiją ir į Švedijos socialistų vadą, Brantingą. O dabar tapo 
pasiųsti atsišaukimai j Amsterdamą, Holandijoje, į Paryžių, 
Francijoje, ir j Brusselį, Belgijoje. *

Chicago, III., Ketvertas, Lapkritis (November) 18 d., 1920 Price 3c No. 273
3

True translation filed with the post- 
ma$ter at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Šovė į tautu lygos 
komisiją.

Lietuvos kariuomenė pama
nius, kad tai Želigovskio gaujos 

• nariai.

Komisija nešusi

kariuomenes ko- 
vėliau pareiškė.

Bombardavimas Kauno ir 
Ukmergės.

15 dieną pro Lon- 
tuvos vyriausybės' 

gauta šitoks kab’.cgramas: 
“Lenkai keletą kartų mete 

bombų ant Kauno ir Ukmer
gės, nedėldienį ant bažnyčiom. 
Daug užmuštų ir sužeistų, 

šiandie laukiama Kaune Tau
tų Sąjungos kontrolės komisi
jos. Tos komisijos pirmininkas 

master ui vmcnKV, iii., inov. to, lv£.u . i J, i i • .......as requlre<l by the act of Oct. 6, 1917 pareikalavo, kad lenkai n mes

Pasveikino tautų lygos
• susirinkimą.

True translation filed vrith the post- j 
master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

1 i Lapkričio
Nužudė 1,206 žmonės. doną iš Be

RERL1NAS, lapkr. 17. — 
Regiu rugsėjo mėnesio revo- 
iiuoniai sovietų Rusijos tribu- 
nalai nuteisė mirtin tūkstantį 
du šimtu ir šešis žmones.

True tr«n.«t»»Hnn filed w<th thp post- 
master at ChicagQ, III., Nov. 18, 1920

I True translation filed with the post*mastei* at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 * •

Petliura neteko Kievo
Vrangelis jau Konstantinopoly]

Lenkai mobilizuoja armiją Silezijos pasienyj

.Kablegrama Darbininkų Unijų Internacionalui.
Amsterdame yra darbininkų unijų Internacionalo centras, 

kuriam priklauso beveik visos stambesniosios profesinės darbinin
kų sąjungos pasaulyje. Jų narių skaičius siekia 27 milionų. Tos 
galingos organizacijos sekretorius yra drg. Oudgest.

Darbininkų unijų Internacionalas, kurio oficialis vardas yra 
“Fedaration of Trade Unions”, yra pasižymėjęs savo veikimu 
tarptautinėje politikoje. Jisai yra atkartotinai pareiškęs pro
testą prieš Rusijos blokadą ir šią vasarą buvo paskelbęs tarptau
tinį boikotą juodašimtiškai Vengrijos valdžiai. •

Kablegrama, kurią pasiuntė Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Taryba tos organizacijos sekretoriui, skamba sekamai:

“Working class of Lithuania desires to see Lithuania 
free and independent and will never submit to the will of 
Polish landlords who grabbed Vilna and want to enslave all 
of Litthuania. We appeal through your Office to the work- 
ing class of the world for assistance to the workers and 
peasants of Lithuania in their struggle against Polish ag- 
gressors.

“Lithuanian Workers’ Council of America, 
“P. Grigaitis, President.”> . » >

Lietuvių kalboje tie žodžiai reiškia:
“Lietuvos darbininkų klesas nori, kad Lietuva butų lai

sva ir nepriklausoma; ji niekuomet nesutiks pasiduoti Len
kijos dvarininkų valiai, kurie užgrobė Vilnių ir geidžia pa
vergti visą Lietuvą. Mes atsišaukiame per Jūsų įstaigą į 
viso pasaulo darbininkų klesą, prašydami pagelbos Lietuvos 
darbininkams ir ūkininkams jų kovoje su lenkų užpuolikais.

“Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba, 
“P. Grigaitis, Pirmininkas.”

Kąblegramos Francijos Socialistams ir Darbininkams.
Paryžiun tapo išsiųsta dvi vienodo turinio kablegramos: 

viena Generalei Darbo Konfederacijai, o antra cėntraliniam Fran
cijos Socialistų Partijos organui, “L’Humanitė”.

Francijoje visos buržuažinės partijos, pradedant katalikų 
klerikalais ir baigiant laisvamaniškais radikalais, grieštai stoja 
už Rusijos kontr-revoliucionierius ir už Lenkijos imperialistus. 
Joks buržuazinis laikraštis nepasako gero žodžio apie Lietuvą. 
Francijos valdžia šiandie yra geriausias bičiuolis lenkų Žuli- 
kovskio.

Todėl Francijoje yra vilties gauti parama Lietuvai tiktai 
darbinnkų klesoje< Visi organizuotieji Francijos darbininkai yra 
susivieniję Generalėje Darbo Konfederacijoje; o labiausia prasi
platinęs tarpe darbininkų laikraštis yra “L’Humanitė” (žmoniš
kumas), kurio įtaka yra labai didelė ne tiktai toje šalyje, o ir vi
soje Europoje.

Kablegrama, kurią Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba 
pasiuntė Francijos Generalei Darbo Konfederacijai ir centrai i- 
niam Francijos socialistų organui, skamba taip:

“Lithuanian workers and peasants fight for free and 
independent Lithuania and will not suffer subjugation by 
Polish landlords and their mercenaries. In the name of 
the workers’ solidaryti we ask French labor for assistance 
to Lithuanian workers in their fight against Polish ag- 
gressors. * / »

“Lithuania* Workers’ Council of America, 
“P. Grigaitis, President.”

Lietuvių kalboje tie žodžiai reiškia:
“Lietuvos darbininkai ir ūkininkai kovoja už laisvą ir 

nepriklausomą Lietuvą; jie nepakęs lenkų dvarininkų ir jų 
pasamdytųjų galvažudžių jungo. Vardan darbininkų soli
darumo mes prašome Francijos darbininkų pagelbos Lietu
vos darbininkams jų kovoje prieš lenkų užpuolikus.

“Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba, 
“P. Grigaitis, Pirmininkas.”

Kablegrama Belgijos Socialistams.
Belgijos darbininkams tapo pasiųsta toks atsišaukimas:

“Socialist Labor Party
“Brussels.

“Lithuanian working class oppose Polish aggressors in 
the šame degree as Belgian workers did oppose the German 
junkers. To perish or to be free is the determination of the

VARŠAVA, lapkr. 17. — 
Čia gautomis žiniomis, J,i<‘tu- 
vos kariuomene atidariusi ug
nį j tautų lygos kontrolės ko
misijos nar us, kurie ėjo iš ge
nerolo Žel govskio linijos į lie
tuvių linijas, 
baltą vėliavą.

Lietuvių 
manduotojas
kad kalbamasai šaudymas įvy
ko dėl pasirikimo.

Trup translation filed with tho post- 
master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Sako, bolševikai apėmę 
' Batumą. •

KONSTANTINOPOLIS, lap, 
17. — Čia gauta žinių, kad Ru
sijos bolševikai užėmę Ratumą. 
Kol kas tečiaus patvirtinamųjų 
žinių dar negauta.

WASH!NGTON, lapkr. 17— 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasiuntė tautų lygos pirm'nin
kai Paul Hyman‘ui Sveikina
mąjį laišką, kuriame jis savo 
asmens vardu sveikina susirin
kimą ir pareiškta vilties, kad 
jo (susirinkimo) darbai turės 
neįkainuojamos vertybės vi
sam civilizuotam jam pasauliui.

GENEVA, lapkr. 18. — Tau
tų lygos susirinkime laukiama 
“naujos andros.” Anglija ir 
Francija pešasi už pirmenybę 
joje.

tuojau sustotume kariavę.
Tautų Sąjungos sus'.rinki

mas svarstys musų klausimą 
šiandie. — (Pasirašęs) Tyške- 
vičius.”

Tokios tat paskutinės žinios 
iš Lietuvos. Ką ta Tautų Są
junga nutars, greitai išgirsi
me; o dabar pažiūrėkime, ką 
ji jau nutarusi. Tas matyti iš 
atsakymo, kurį Tautų Sąjun
gos sekretoriatas atsiuntė Lie
tuvos Piliečių Sąjungos valdy
bai iš Gcnevos lapkričio 2 die
ną.

Tautų Lygos tarimas.
Patvirtindamas telegramos 

gav.’mą, Tautų Sąjungos sekre
toriatas rašo, jog telegrama

Ukrainai pasitraukė iš
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai mobilizuoja 
kariuomenę.

Kievo

Bolševikai pradėjo naują 
puolimą.

True translation filed with ^he post-master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviu su Lenkais Byla 
Tautu Lygoje

Lenkų melai apie Vokiečių 
ėjimą pagalbon Lietuvai.

Pateisinimui šio užpuolikų 
pralaimėjimo Amerikos spau
doj pradėta skelbti melagingos 
žinios, buk iš Vokietijos de
šimtimis tūkstančių keliaują 
kariškiai ir kad buk net patsai 

ir vokie-

Amerikos “Lietuvių Pi
liečių” protestas.

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].
WASHINGTQNz\S, lapkr. 17. 

— Kuomet buvo gauta žinių, 
jog susirinkusieji Brusselyje 
Tautų Sąjungos nariai tarj) kit
ko spalio 25-27 dienose svar
stys ir klausimą dėl nustatymo : Bermontas-Avalovas 
rubežių tarp Lenkijos ir Lie- čių štabai įsitaisę Kaune savo 
tuvos, Amerikos Lietuvių Pilie- buveinę. Maža to, buk kovose 
čių Sąjunga neiškentė nepa- su mumis Želigovvskiui pasise- 
siuntusi ilgesnio Tautų Sąjun
gos pirmininko Leono Bour- 
geois vardu kablegraino, kuria
me buvo išdėstyti lenkų val
džios link Lietuvos nusidėji
mai ir prasižengimai ir reika
laujama, idant nieko nelaukus 
Žcligowskio kariuomenė iš Vid- 
niaus butų išvyta ir lenkų dva
rininkų akcijai butų padarytas 
galas.

Buvo tat daryta ne dėlto, 
kad butų Tautų Sąjungos akci
ja pasitikėta, bet norėta, kad 
ir nuo Amerikos lietuvių vardo 
butų iškeltas pačioj Tautų Są
jungos buveinėje aiškus pro
testas prieš lenkų invaziją. 
Apie Amerikos lietuvių gami
namus protestus Sąjunga gali 
dėtis nieko nežinanti. Ameri
kos lietuviai gerai šiandie jau 
žino, jog Tautų Sąjungos na
riai pasiskubino iš Kauno išva
žiuoti, kuomet gen. £eligows- 
kis su savo neva “sukilėlių” 
armija mėginęs buvo Kauną 
užimti ir tuoj vėl suskubo sug
rįžti, kuomet (Lietuvos kariuo
menė ir visokių savanorių ir 
Šaulių būriai netik sustabdė tą 
Žeb’.govvskio maršą, bet ir ge
rokai atgal atmušę tuos lenkų 
grobikus.

kė paimti nelaisvėn ir vienas 
kinietis; o tai neva liudiją, jog 
lietuviai ir nuo rusų bolševikų 
gauną pagalbos, nes mat tie 
kiniečiai buvę bolševikų armi
joj.

‘‘Nesusipratimai” želigowskio 
armijoj.

Tečiaus po kelių dienų tylė
jimo, didžiulėj Amerikos pre- 
soj pasirodė neaiškios žinios, 
buk tarp Želigowskio t‘sukilė- 
lių” atsiradę nesusipratimų, o 
kaip praneša socialistų laikraš
tis ‘‘The New York Call,” lap-

nariams ir jog Tautu Sąjunga 
kaip lenkams taip ir lietuviams 
oficialiai pasiuntusi savo nuta
rimą spal o 27. Tas Tautų Są
jungos. nutarimas yra labai 
svarbus ir čia paduodame jį 

, pilnai, išvertę iš franeuzų ‘kal
bos.

“Brussclles, spalio 27, 1920. 
Rezoliucija.

“Tautų Sąjungos taryba, su
sirūpinusi labiausiai tuo, kad 
kaip nors sugrąžinus taiką 
tarp lietuvių ir lenkų, ir imda
ma domėn tvirtą lenkų val
džios pareiškimą, jog ji nepri
tarianti generolo Želigovskio 
elgesiui ir skaitanti jį maišti
ninko darbu; ir toliau imdama 
iš antros pusės domėn, jog abi 
pusi sutinkančios, kad patiems 
gyventojams, kurie yra užinte- 
resuoti, butų palikta teise 
spręsti apie savo likimą ir pa
siremiant ta teise išspręsti jų 
pretensijos, atsišaukia į abi 
nusi, priimdama jų pasižadė
jimus Tautų Sąjungos akyvaiz- 
doje ir kviečia oficialiai priim
ti tokius patarimus.

1. Žmonių nubalsavimas (ple-

VARŠAVA, lapkr. 17. — Uk- 
ra’nai evakuavo Kicvą ir kelis 
kitus miestelius, kuriuos jie 
buvo užėmę. Dabar, bolševi
kams pradėjus naują ofensyvą, 
jie tapo sumušti ir traukiasi 
nuo sovietų armijos. Bolševikų 
kavalerija {langely vietų persi
laužė per ukrainų linijas.

Trys generolo Petliuros di
vizijos tapo apsuptos bolševikų 
kareivių tuomet, kada, dėl 
prastos komunikacijos, tapo 
sulaužytas kairysis ukrainiečių 
armijos sparnas.

True translation filed «’1th thp nost- 
master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis Konstan
tinopolyj.

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Anti-boJšcvikų vadas pietų Ru
sijoj, gen. baronas Vrangelis, 
jau atvyko Konstantinopoliu. 
Atvyko rusų sikraidoliu Korni- 
lov. Apie tai praneša tūla ži
nių agentija iš Konstantinopo
lio.
Ukrainiečiai betvarkiai bėga.
TARNOPOL, lapkr. 16. — 

Sovietų kariuomenė užėmė Ka- 
menec-PodoIską. Ukrainų ka
riuomenė betvarkiai traukiasi. 
Lenkų valdininkai, esantys 
šioj pusėj Zbručo, paliepė nu
ginkluoti kiekvieną ukrainiečių 
kareivių būrį, kur persikels per 
upę.

atsakas per 10 dienų, prade
dant nuo spalio 28-tos dienos.

Be to, Taryba nuo abiejų 
pusių reikalauja, idant nuo sa
vo valdžių jie duotų fermalį 
pasižadėjimą, jog jos paliaus 
tarp savęs kariavusios ir pa
darys viską, kas tik reikalin
ga taikos palaikymui. Kariškos 
Komisijos’ nariai lygiu budu 
privalo pasistengti prašalinti 
visas sunkenybes, 
gal įvykti.”

Toksai tat Tautų Sąjungos 
pasiūlymas. Ar Lietuvos val
džia su tuo sutiko ir kaip į ki
tą pasiūlymą reagavo, tuo tar
pu nėra dar žinios. Viskas pa
reis nuo to, kaip busime stipri 
patys pas save.

Minimoji šiame pasiūlyme 
linija iš gruodžio 8-tos dienos 
nėra dar tikrai žinoma, tečiau, 
kaip gauname patirti, ji eina 
netoli šių miestų ir vietų: Len
kų pusėje lieka Vištytis, Vyžo- 
nis, Punskas, Seinai, Kapčia
miestis, Druskininkai. Toliau 
j? eina Nemunu iki Merkinės 
pro Butriinonius, Stakliškius, 
Vievį, Musninkus, širvintus. 
Lietuvių pusėje lieka Videniš- 
kis, Maletai, Kukutiškis, Tau
ragnai, Salako i, Ežerėliai ir 
{laukė.

Sulig Tautų Sąjungos nuta
rimu plebiscitui pavedami visi 
gyventojai į rytus nuo šios li
nijos, bet nieko nesakoma apie 

, gyventojus į pietus ir pietų- 
junkeriams. Žūt arba būti laisviems yra Lietuvos darbiniu- ’ rie veda arba praeina per gn>1 rytus nuo tos linijos, kame dar 
kų klesos pasiryžimas. Mes prašome Jus padaryt visa, ką ‘ čijamąją teritoriją. • | yra visi plotai Lietuvos žmo-
galite, kad padėjus Lietuvai išsigelbėt nuo lenkų vergijos. I Taryba propon uo j a abiem nių apgyventi ir už kurios yra 

“Amerikos Lietuvių Darbininkų Taryba, ' pusėm išsireikšti, ar jos dvi dar visa eilė musų miestų ir 
“P. Grigaitis, Pirmininkas.” tinka ant šių sąlygų, ir duoti j miestelių.

šių sukilėlių atsisakiusios eiti 
prieš lietuvius.

Kuomet Želigovskis (ir jį 
palaikanti lenkų vyriausybė) 
pasijuto, jog jį laukia Vilniuje 
toksai pat galas, kokio teko 
susilaukt Bermontui-Avalovui, 
tuomet suskubo atkeliauti pro 
Varšavą keturiais automobi
liais ir Tautų Sąjungos nariai, 
kad ištyrus mat, kiek yra pas 
mus vokiečių ir kad juos pra
šalinus. Maža to. Ant Kauno ir 
Ukmergės pradėjo mėtyti bom
bas, gązdinti ir terioti nekaltus 
piliečius, kad parodžius savo 
narsumą.

žiūra ir kontrole Tautų Sąjun
gos. Šiuo nubalsavimu ginčija
mosios teritorijos gyventojai, 
būtent į rytus nuo linijos, ku
ri buvo 1919 m. gruodžio 8-tą 
dieną Aukščiausios (aliantų) 
Tarybos nustatyta, galės liue
sai ištarti savo nuomonę, prie 
ko jie linksta, ar prie Lietuvos 
valstybės, kurios valdžia tuo 
tarpu Kaune turi savo buveinę, 
ar prie Lenkijos.

Tautų Sąjunga
pręsti, kame ir kokiuose 
teritorijos rubežiuosę 
įvykti

kurios tik

Berlinas persergsti talkininkus.

BEHL1NAS, lapkr. 17.
Vietos laikraščio Lokal Anzie- 
ger žiniomis, Vokietijos val
džia gavusi konfidencialių pra
nešimų, kad netoli augštesnio- 
sios Silezijos pasienio lenkai 
koncentruoja didelius savo ka
riuomenės būrius.

Laikraštis pareiškia, kad 
apie tai tapo pranešta Franci- 
jai, Anglijai ir tlalijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
cs required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai atakuoja 
Semenovą.

DARBINAS, lapkr. 15 (su
vėlinta). — Ties Dauria gele
žinkelio stotimi, 
pasienyj, bolševikai! 
rias dienas atakavo 
vikų vado Siberijoj 
Semenovo jėgas.

Japonijos kariuomenė, esanti 
geležinkelio s oty už rusų sie
nos, grasina įsimaišyti mušyj, 
jeigu jis persimes Kynų terito- 

prįjon.

Manžurijos 
per ketu- 
anti-bolše- 

generolo

Šaukiasi pagalbos.
NEW YORK, lapkr. 18.

Čia gauta bevielis pranešimas 
nuo ispanų p’rklybinio laivo 
Yute. Reikalingas ūmios pagal
bos. Laivas randasi 210 mylių 
nuo Cape May. Ant laivo yra 
trysdešinits trys žmonės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Turkai reikalauja sovietų 
valdžios ArUienijoj?

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
17. — Turkų nacionalistai pa
reikalavo, kad armėnai įsikur
tų sovietų valdžią, kuri turėtų 
būti turkų globoj. Padėtis Ar
mėnijoj skaitoma esant labai 
k riti nga.

Gaisras kasykloj.

working class of Lithuania. We ask you to do all in your 
power to help save Lithuania from Polish slavery.

“Lithuanian Workers’ Council of America, 
“P. Grigaitis, President.”

f Lietuvių, kalboje ta kablegrama reiškia:
“Socialistų Darbininkų Partijai, 

“Brusselyje.
“Lietuvių darbininkų klesa taip pat priešinasi lenkų už-

turės nus- 
šios 

turės 
plebiscitas ir ji turės 

nustatyti šio. plebiscito prave-
dimui būdą ir laiką, kad užtik
rinus laisvę ir paties nubalsa- 
vimo tikrumą.

2. Tautų Sąjungos Taryba 
turės išspręsti priemones, ku
rių ji turės imtis kaip prieš, 
taip ir laike paties plebiscito, 
būtent, ar atitraukti ar nu
ginkluoti kariumenę by kat
ros tautos, kurios kariuomene 
bus užėmus teritoriją, kurioj 
turės įvykt] plebiscitas. Šiuo 
tikslu, ir kad užtikrinus, idant 
Tarybos patvarkymai butų už
tikrinti, šiai Tarybai duodama 
teisė tuoj įvesti kontrolė ant

Dešimt žmonių išgelbėta.
EARLINGTON, Ky., lapkr. 

18. — Arnold kompanijos ka
sykloje vakar kilo gaisras. 
Gaisro priežastis dar nepatirta. 
Iki šiol dešimt angliakasių jau 
išgelbėta, šeši kiti išnešta ne
begyvi. Kelių angliakasių dar 
pasigendama.

Pardavėjų streikas Madride.

MADRIDAS, lapkričio 16.— 
Krautuvių darbininkų-pardavč- 
ių streikas sparčiai plėtojasi. 
Kone visos krautuvės stori už
darytos. Maža to, jau tariama
si apie paskelbimą visatinio 
.visų vietos darbininkų streiko.

v v r * r ~ — • ***** | VVIOV ULlv/J | Vvvii iyv/ii ui vnv u**v

puolikam#, kaip Belgijos darbininkai priešinosi Vokietijos visų kelių ir geležinkelių, ku- 
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SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Ketvergas, Lapkr. 18 3., *20
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| Kas Dedasi Lietuvoj
Koperacija.

Koperacijos Dep-tas skelbia 
4 koperacijų b-vių valdybų žiniai, 

kad jdp iki š. m. spalių 30 d. 
pristatytų Prek. ir Pram. Min. 
Koperacijos Dep-tui; a) pereitų 
metų apyskaitą, jei b-vė privalo 
tatai padaryti sulig savo ištar
tais, b) paskutinių valdybos rin
kimų protokolo nuorašą, c) įsta
tų nuorašą, kuriais b-vė veikė 
iki š. m. rugsėjo 1 d. B-vės, ku
rios tų žinių nesuteiksiančios, 
nustosią skai tęsis koperacijos 
įstaigomis. Be to, visos kopera
cijos b-vės iki š. m. gruodžio 30 
d. privalo įsiregistruoti Koper. 
Dep-te, Koper. B-vių ir jų Są
jungų 1919 m. sausio 30 d. įsta
tymų § 78 tvarka.

[“Siet.”]

savivaldybės, siuntimą ir veži
mą gelžkeliais — komisija, ku
rios vardu javai eitų. Produktų 
skirstymą miestuose kontroliuo
tų miestų savivaldybės ir kope- 
rativai, skirstymą gi atliktų ko- 
perativai — vieni patys ar su 
pirkliais, kaip nusistatytų vietos 
savivaldybė.

[“Siet.”]

tikėtis, nuosekliai varys darbą.
Nežiūrint visų nesutikimų pre

kyba vis dėlto eina neblogai (nuo 
1920. 22. II iki 1920. I. IX par
duota prekių už 158 tukst. auk.), 
o jei bendrovė butų gerai tvar
koma, tai kokių vaisių ji duotų! 
I Reik dar pridurti, kad valdy
bos yra nutarta pasikviesti gerą 
krautuvės vedėją (algos 800 
auk.), o visuot. susirinkimo — 
siųsti 1 — 2 ašmenių į koperaci
jos kursus Šiauliuose ir paskirta 
jiems pašalpos 600 auks.

[“Siet.”]

Javų prekyba. Gauname žinių, 
kad javų kainos visur ėmė žy
miai kilti. Priežastys — ne tik 
rudens lietus, bet ir spekuliaci
ja. Perkupčiai, nors ir sakosi 
supirkinėją javus Vilniaus mies
tui, bet moka brangiau ne Vil
niaus kainos, — reiškia, kad jie 
turi kitų skylių javams. Miesto

Vilniaus apskrity kaimo kope- 
rativai, nežiūrint žymių karo 
nuostolių, pradeda atsigauti. 
Steigiama naujų kbperativų, per
renkamos valdybos; koperacijai 
plėtotis padeda čia prekių truku
mas. Kaimų koperativai skun
džiasi Vilniaus Sąjungai, kad 
nuo vežamųjų iš Vilniaus prekių 
imamas mokesnis 25% jų kainos.

[“Siet.”]

TIRKŠLIAI, Telšių apskr.
Musų vartotojų krautuvė įkur

ta 1919 m. rudenį. Narių turi 
virš 300, dauguma jų mažaže
miai ūkininkai. Per visą tą lai
ką įvyko 6 visuot. susirinkimai, 
kurių dienotvarkės svarbiausias 
punktas buvo valdybos perrinki
mas* Taip buvo, matyti, dėl to,

Meškuičių vartot. bendrovė 
įsteigta 1919 m. liepos mėn., bet 
bermontininkai trukdė darbą, 
todėl krautuvė atidaryta tik š. 
m. kovo mėn. Narių dabar yni 
123, pajų kapitalo 20,692 ąuk. 
Apyvarta vis didinasi, dabar ji 
siekia per dieną 600 — 1000 auk. 
Trukumų yra taip sąskaityboj, 
taip prekių pirkime, taip krau
tuvės vidaus tvarkoj, bet vis tai 
dėl nemokėjimo, o gerų norų 
daug taip valdyboj taip nariuo
se. Todėl nėra abejojimų, kad 
Šiaulių Sąjungos patariama ben
drovė šituos trukumus pašalins 
ir sparčiai plėtosis.

[“Siet.”]

gyventojams, ypačiai gi Vilniaus, 
kyla pavojaus, kad duonos kai
nos gali žymiai pakilti. Speku
liacijai pašalinti iš pusės vald
žios ir koperacijos darbuotojų 
sumanyta yra visa javų preky
ba pavesti tam tikros komisijos 
kontrolei, kurią sudarytų kope- 
rativų centrų atstovai ir stam
bieji pirkliai. Komisija davinėtų 
leidimus grūdams pirkti tiems 
žmonėms, kurie pasižadėtų ne
mokėti ir neparduoti brangiau 
kaip bus nustatytos kainos. Su
pirkinėjimą vietose kontroliuotų

Iš Savivaldybių Astovy 
18-21. IX Suvažiavi-

kad išrinktoji vaidyba nesupras
davo savo pareigų: tai patekda
vo geri, koperacija užjaučianti 
žmonės, bet be jokio nusimany
mo prekybos srity, tai supran
tanti prekybą, bet koperacijos 
priešai. Todėl ginčiai nesibaigė, 
o daugelis narių, matydami vien 
nesutikimus ir koperacijos prie
šų gundinami, pradėjo atsiimti 
savo pajus. Galų gale rugsėjo 
5 d. dalyvaujant sąjungos in
struktoriui šitas klausimas buvo 
visapusiai išnagrinėtas ir išrink
ta nauja valdyba, kuri, galima

mo nutarimų.
\ -----------
A. Lietuvos Savivaldybių 

Centro organizacija.
1. Visos Lietuvos savivaldy

bės sudaro Savivaldybių Sąjun
gų-

2. S&vivaldybių Sąjungos už
daviniai: a) rūpinti 14 Sav. Ist. 
§ numatytus reikalus, b) savi
valdybių reikalais vaduojantis 
teikti sumanymų ir projektų 
esamiems įstatymams keisti ir 
naujiems įvesti, c) bendrinti 
sa vi va Idybi ų darbuotę.

Demokratinė Valdžia
Rašo L FTM.-R.

(Tąsa)
Žemesniuose teismuose tardoma menkesnės civi
linės bylos ir baudžiama už mažus kriminalinius 
prasižengimus. Augštesniuose —• jau svambes
nės civilinės bylos ir įžymus kriminaliniai prasi
žengimai, ir kaikur klauso apeliacijų iš žemesnių
jų teismų. Augščiausiuose — tai jau dažniau
siai peržiūrima tiktai apeliacijos iš žemesniųjų 
teismų. Teismus, dėl juose nagrinėjamų bylų 
pobūdžio, galima dalinti į <lu skyrių: civilinius ir 
kriminalinius. Bet be tų da yra ir įvairių specia
liųjų teismų, kaip va jaunų prasikalatėlių, admi- 
ralitetiniai (nagrinėjantys su jurininkybe suriš
tus dalykus) ir kiti. Žemesniuose teismuose, pa
prastai, patsai teisėjas išneša nuosprendį kieno 
kaltė ir paskiria bausmę. Bet augštesniuose 
nuosprendį kieno kaltė, dažniausiai padaro pri- 
saikintieji teisėjai, o teisėjis esti tik teismo pir
mininku laike bylos tardymo ir paskiria bausmę 
kriminalinuose dalykuose. Augščiausiuose teis
muose, paprastai, keletas teisėjų ima dalyvumą 
išk laušime ir išrišime paduotos apeliacijos. Kai 
kuriose šalyse tai ir augštesniuose (t. d. viduri
niuose) teismuose, tam tikrose ribose, vieton pri- 
saikintųjų teisėjų sprendžia tik keli teisėjai. Bo
to. Europoje randasi taip vadinamieji aibnini- 
stratyviai teismai. Juose tardomi įvairus valdi
ninkai už prasižengimus atliktus einant savo ofi
ciali nes pareigas.

§27. Teisėjai: Kad teismų nebūtų galima pa
naudoti vien tik naudai1 valdžioje esančiųjų, visur 
stengiamasi padaryti, kad teisėjai nebūtų pri
klausomi nuo valdžios, taip kad jie, be baimės 
savo vietos netekti, galėtų lygiai visur teisybės 
žiūrėti. Teisėjus vienur skiria įstatymdavybės, 
kitur pildomosios įstaigos, dar kitur renka tiesiai 
patys žmonės, o da kaip kur paskiria patya tei
sėjai. Bet nė vienas tų būdų nėra be savotinių 
ydų. Paskyrimas teisėjų įslatymdavybės arba 
pildomųjų įstaigų, reiškia paskyrimą teisėjais as
menų palankių tų įstaigų kontroliuotojams. Ren
kant žmonėms, gali atsitikti, kad teisėju lieku ne 
tas, kuris tiktų tai svarbiai vietai, bet tas, kuris 
tik moka minioms geriau įsikalbėti. Patiems 
teisėjams skiriant teisėjus, jie gali paskirti labai 
atsakomus žmones iš legaliniai-juridinio atžvil
gio, bet atsilikusius nuo gyveninio ir neįstengian
čius išaiškinti įstatymų esančioje deinos dvasio
je. Teisėjų tarnybos terminas, paprastai, tęsiasi 
tol, kol teisėjas atlieka savo pareigas pridėtam 
čiai. Kai kuriose šalyse, vienok, tarnybos termi
nas yra apribotas. Patsai termino ilgumas la
bai nevienodas; pradedant dvejais metais, bai
giant dvidešimts vienų metų ilgumo terminu. 
Teisėjai neatliekantys savo pareigų prideramai 
ir teisingai gali būt pašalinami tarnybos termi
nui neužsibaigus. Pašalinhną dažniausia atlic-

. 1 , 'V 1
; ka tos pačios įstaigos, kurios paskiria juos. Be 
pačių teišejų yra dar įvairių teismo valdininkų, 
kuriuos paskiria pildomosios įstaigos, arba patys 
teisėjai, o kai-kur išrenka žmones.

§28. Teismu graliai Teismų tikslas visur yra 
į kuotrumpiausį laiką suteikti ganapadarymą 
nuskriaustam ir išnagrinėti asmenis kaltinamus 

j kriminaliais prasižengimais. Kaltinamiems su
keikiama kiekviena galimybė apsiginti ir išrū
dyti savo nekaltumą. Bet sykį kaltinamasis nu
teistas ir jo apeliacijos augštesniuose teismuose 
atmestos, tuomet jis jau turi pildyti teismo 
nuskirtą bausmę. Ją gali sumažinti arba visai 
atleisti tiktai 'valdžios pildomosios galios galva, 

monarchas, prezidentas ir t t. Anglų-saksų 
šalyse (Anglijoje, Jungtinėse Valstijose, Austra
lijoje ir kt.), kur teisės remiasi papročių tei
sėmis (Common law), ten teismai .turi teisės 
patys padaryti įstatymus. Tas įvyksta tokiais 
atsitikimais, kuomet kokiu-^ors klausimu nesi
randa rašyto įstatymo ir teisėjas padaro savo 
nuosprendį vaduodamasis papročiu, 'l^pks nuo
sprendis lieka teisminiu precedentu ir kiti tei
sėjai, rišdami panašius klausimus, prisilaiko 
precedentinio nuosprendžio dvasios. Jungtinėse 
Valstijose teismai turi da vieną labai svarbią 
galią, būtent, teisę aik'nti įstatymų prasmę ir 
pareikšti naujų įstatymų konstitucingumą. Taip 
va čion teismai dažnai išaiškina įstatymus vi
sai priešingoje dvasioje, negu kurioje jie buvo 
parlamento pagaminti. Teismai taipgi gali čia 
apreikšti, kad prieš juos kontestuojamas nau
jas įstatymas nesutinka su konstitucija ir to
dėl yra be galios. Tokia teismų galia yra labai 
pavojinga, nes jie gali panaikinti įstatymus, ku
rie žmonėms reikalingi, bet teisėjams^ grynai 
juridiniu žvilgsniu gali pasirodyti nesutinkantys 
su konstitucijos dvasia, ir todėl nekonslitucingi.

I. VIETOS VALDŽIA.
§29. Centralizuota sistema: Del sekminges- 

nio šalies valdymo ir tvarkymo, ji dalinama į 
provincijas, tos į apskričius, o pastarieji į val
sčius. šalyse, kaip Franci joje ir Italijoje, kur 
yra centralizuota valdžios sistema, tie padalini
mai, nuo didžiausio iki mažiausiam kontroliuo
jami ir tvarkomi centralinės valdžios. Valdiš
koms pareigoms pildyti centralinė Valdžia pa
skiria įvairius viršininkus. Pastarieji atlikinėja 
savo pareigas uoliai sulyg centralinės valdžios 
išdirbtomis taisyklėmis, visai neatsižvelgiant į 
vietines sąlygas. Tokia centralizuota vietos rei
kalų tvarkymo sistema turi savo gerų ir blo
gų ypatybių. Gerosios ypatybės yra tame, kad 
valdininkai esti specialiai prirengti savo parei
goms pildyti ir tokiu budu daugiau veiklus ir 
pasekmingi savo darbe, negu žmonių rinkti, vir
šininkai; centralinės ‘valdžios įstatymai pa
liečia lygiai visus šalies gyventojus ir užtai 
jokia* šalies dalis negauna specialių privilegijų.

(Toliaus bus).

3. Sąjungos uždavinius vyk
do: a) Savivaldybių atstovų su
važiavimai, b) Sąjungos Val
dyba.

Savivaldybių atstovų suva
žiavimus dalyvauja 3 kiekvie
nos apskrities tarybos atstovai, 
kurių vienas renkamas mieste
lių valsčių teisėmis ir 2 kiek
vieno miesto apskrities teisė
mis stato vai.

Bendram suvažiavimui nuta
rus, suvažiavimus gali daryt 
skyrium Apskirčių ir Miestų 
Tarybų atstovai.

4. Savivaldybių suvažiavimo 
žiniai ir sprendimui priklauso:
a) valdybos, revizijos, redakci
jos ir kitų, reikalui esant, su
daromų komisijų narių rinki
mas, b) 2-am šio projekto § 
paminėtų klausimų svarstymas, 
e) darbų plano nustatymas, d) 
sąmatų ir valdybos apyskaitų 
tvirtinimas, c) įteiktų per są
jungos centrą skundų svarsty
mas, f) mokyklų, kursų, kre
dito ir kitų įstaigų steigimas.

5. Savivaldybių suvažiavimus 
ne mažiau kaip 2 kart per me
tus kviečia sąjungos valdyba.

6. Sąjungos valdyba ne ma
žiau kaip trijų narių, vieną ku 
rių renka miestų savivaldybių 
atstovai, renkama vieniems me
tams.

7. Sąjungos valdybos parei
ga: a) suvažiavimo nutarimai 
vykdyt, b) einant 121 Sav. įst. 
§ skundus rišt.

8. Revizijos komisija renka
ma visiems metams iš trijų as
menų.S* ’

B. Savivaldybių instruktuotė.
1. Savivalei. Centras (Depar

tamentas ar Sąjunga) privalo 
instruktuoti ir revizuoti apskr. 
savivaldybes su pagalba tam 
tikrų instruktorių. Apskr. sa
vivaldybės privalo laikyti bent 
po 1 instruktorių valsčiams in
struktuoti.

2. Savivaldybių darbuoto
jams paruošti Saviv. Centras 
privalo kuoveikiausiai steigti 
rajoninių savivaldybių kursų.

3. Kad patraukus geresnių 
tarnautojų į savivaldybių įstai
gas, reikalinga pagerinti jiems 
atlyginimas ir juridine padėtis-

4. Siuvi valdybių laikrašty 
(kuriuo priimtas “Sietynas”) 
popūlerizuoti savivaldybių už
davinius ir siekimus, skelbti 
darbus ir sumanymus savival
dybių srity.

C. švietimo reikalai.
Savivaldybių suvdžiavimas, 

apsvarstęs švietimo padėtį Lie
tuvoje ir remdamasi š. m. ko
vo 17—18 d. Savivaldybių su
važiavimo nutarimais, randa 
reikalingu 1920, 21 mokslo me
tais :

1) Padaryti visoje Lietuvoje 
kuo tiksliausią nuo 0 iki 14 
metų vaikų statistiką.

2) Parūpinti iš anksto 'mo
kykloms kurą.

3) Apskrities savivaldybes 
samdo gydytojų, kurie renka 
gigienos žvilgsniu statistines 
žinias apie visas esamas apsk
rityje mokyklas, mokytojų bu
tus žemės plotus ir mokinių 
sveikatą.

4) Naujos mokyklos steigia
ma tik namuose, kuriuos žiu
rėjo ir rado tinkamus švietimo 
Komisijos narys gydytojas.

5) Einant j visuotiną moky-» 
mą, savivaldybės steigia mo
kyklas ne toliau viena nuo ki
tos, kaip trijų varstų radiuse.
b) Liaudies mokyklos gauna ne 
mažiau 3 dešimtinių žemės.

P a s t a b a. Skirstant kai
mus ir porceliuojant dvarus 
prisilaikoma planingo mokyklų 
tinklo. ■ * l •

6) Kiekvienoje apskrityje ne 
mažiau kaip prie dviejų lavi
nimo mokyklų turi būti moka
ma rankdarbio.

7 Kiekvienoje apskrityje stei
giama paveiksime mokykloms 
ba^lų dirbtuvė.

8) a) Savivaldybės padeda 
mokytojams organizuoti moks
leiviams platesnių ekskursijų,#

b) rengia medelių sodinimo 
ir kitas šventes,

c) skiria tiems reikalams lė- 
ŠŲ.

9) a) Apskrities savivaldy
bės duoda lėšų rašomajai me
džiagai ir vadovėliams pirkti

LIETUVOS LAIVYNAS
Visokį banditai ir brigantai, lyg erkės ir vapsos žvimbia apie 

Lietuvą.ir geria kraują Bet Lietuva erkes priputuslas kraujo sutrai
škys. Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsėsti ant sprando 
Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gblbčs Lietuvai atsikelti iš 
varjęo ir iž pelenų. To-fęi delei

Jcitfu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti; Lietuvon;
Jeigu įdomauji užjurine pirklyba;
Jeigu nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos;
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir pinigai greitai pasiektų gimines 

Lietuvoje;
Jeigu nori pats dalyvauti Lietuvos prekybos ir turėti gerą pel

ną; ir
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo Lietuvos iš būdų ir vargo, tai 

skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su 10% padengimui organizatyvių išlaidų (surpliuso) 

kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos, duoda vieną balsą Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose.

lankai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais: ar-gi mes 
Lietuviai busime žopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą nuengti sten
giasi ? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime dirbti 
labui Lietuvių tautos bent sykį!

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreiptiesi reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendroves Generalį Agentą.

DR. j. šliupas,
1419 North Main Avcnue, Scranton, Pa.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokSjimų rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvcnįme ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turimo parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norike padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatorn veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedėldieniais nuo

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

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

neturtingiems vakarinių kursų 
klausytojams, sumoje 200 auks. 
metams kiekvienai mokyklai, 
kurią lanko ne mažiau 20 klau 
sylojų,

b), duoda visoms mokykloms 
mokslo priemonėms įsi-

Užlaikyk tą Linimentą 
Parunkut

lėšų

valsčiaus savivaldybės 
lėšų neturtingiems vai- 
vadovėliams pirkti mo-

Sorgant nuo reumatizmo, stronu diegimo, 
streudieglį, neuralgijos, skaudėjimo rau- 
meną, sustlngeju sąnariu, mėšlungio ir 
kitu iil&ukiniu skaudčjimu k gėlimu, 
Variuok

kams 
kytojui arba tėvų komitetui rci

d) Apskrities savivaldybė 
asignuoja ne4 mažiau 2.000

gynui įrengti.
10) Savivaldybių Centras pa

mpina keliaujančių lektorių.
11) Mokslo metu, vėliausia 

spalių nu 2 d., turi būti pa
leisti iš tarnystės visi vaikai Ii-, 
gi 1 1 metų.

12) Reikalinga, kad mokyto
jų kursuose, greta kitų dalykų, I 
butu dėstoma ir pradinės ag- ■

V- • Ironomijos zmios.
13) Pageidaujama, kad pra

dinėse ir vidurinėse liaudies 
mokyklose butų teikiama kai 
kurių agronomijos šakų pradi
nės žinios.

11) Mokykla turi būti laisva 
nuo politikos.

15) Mokyklos, kurioms val
džia duoda žymią dalį laikymo • 
lėšų, turi būti laisvos nuo pa
šalines globos, pavyzdžiui, 
“Saules” ir “Žiburio” dr-jų.

I). Sveikata ir gigiena.
1. Gigiena privalo būti dės-' 

tomą visose mokyklose. . "
2. Visuomeninės sanitarijos 

priemonėms vykdyt rcalkia 
steigti: a) kaimuos ir valsčiuos% 
sveikatos komisijų, kviečiant į 
pagalbą gydytojų, felčerių ir 
šiaip sodžiaus inteligentų, b) 
apskričiuos prie savivaldybės 
organo —• sveikatos 
kviečiant jo vedėjų 
sunitą r i nį gydytoj ą.

3. Atstatant kaimus 
tus žiūrėti sanitarinių

4. Varguomenei turi būti pa
rūpintas nemokamas gydymas: 
gydytojas, pribuvėja, vaistai.

5. Trachomos ir venerinių li
gų gydymas turi būt nemoka
mas ir sutvarkytas valstybiniu 
mastu.

6. Atleisti nuo muilo įvairias

Severa’s i
Gothardol «

(pirmiau žinomo kaipo Sovoroa Gothanli3« ’ 
kas Aliejus) ani stnubos skausmu o tikrai 
aplaikysl greita paselpa. Tas pasekmių- 
eas naminis llnimcntas yra vartotas per 
uo rnažiiAis kaip keturios deSimtys meta M

vietinio skausmo ir pamažinitno suputi* 
m o. Pardavinėtas kožuol aptekol. Dvi 
ruioras, 30 ir 60 centai.

CEDAR R

AMERICAN
Keiiauie

DentistS
Reliable

Geriausias Darbas

3501 $. HalsM SI,
PRIEINAMA KAINA
Vai.: 10 ryto iki 9 v. v.

Yards 344

t®" KUPONAS
Atsinešk šį kuponą,

gruod. 15 d., tuomet ta- 
mistai bus numušta 20% 
už visą darbą.

skyrių, 
patyrusį » TeL Boulevard 852S

Darbo Žmonių 
Knygynas 

3238 So. Haisted St„ CJaicagu 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turimo knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomiją 
sociologijų, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hygieną, istorija, etnolo
gija, biografijų, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 

:imo paskelbimus, užrašome ja- 
. J , . j 4«raščius ir pavieniais parduodame 

gas įmones, pav., vaistus, dezin I “Naujienas” “Keleivį” ‘Kardą” ir 
rhirin-oiins imnitiiis i dilgėles . Mes padarėme musų 

knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženkliu.

ir mies-

sveikatos saugojimui reikalin- Į

c b i r u rgi j () s į ra n k iii s
ir t.t.

7. Sutvarkyti įstatymo 
vaistinėse vaistų kainas.

•
E. Darbo apsauga.

14 Įgyvendinant apskričiuos

keliu

Ar myli muziką?
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. Istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduodami diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Vedljaa 
8259 S. Haisted Str. 

Tek: Boulevard 9244

JGI1N KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
2h SO. LA SALLE STREKI 

CHICAGO, 1LL, 
Telephone Central 3684 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
EKzamiaaoja A be t raktu 

perkant
arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališ- 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
rimus ir skolinu pinigus ant Pir
mų Mortgečių ant lengvų sąlygų. 

West Sida ofisas atdaras vaka- * 
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan Stata Ban- 
koa, 2201 W. 22nd St., Cor. Laavlti 

Ta!. (Janai 2552.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj t 

ASSOCIATION BLDtt. 
19 So. La Saite St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį. 
PanedSIiais iki 8 vakaro. 
Nedaliomis ofisas atdarytas.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 

ipoO ir-24 pariftktiniai re- 
rekordai. Gražus dide- 
lis Victrola, kaip nau- 

« jas, vertas $185, už
irjcJHt Gvarantuotas ant 

JO metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama.

ll Turime labai gražių 
FHll'il'l r sulyi? ši°s dienos ra- 

JlHHlfl I seklyčioms
(Parl°r)* Reikia ma- 
tyti, kad apkainavuą 

H; H Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Atsišaukite į musų didįjį pardavi
mo kambarį.
WESTERN FURNITURE 

ŠTORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

DR. VAITUSJH, O. D. 
lietuvis Akių

v Specialistu*
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
liūno, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktų, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys* 
!ę. Prirenka teisingai akinius. Vi
tuose atsitikimuose egzaminavimas 
’aroina su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Speciali atyda ai- 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėidiemais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1551 W. 471 h Su, kamp>« 

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

Kanu specialia gydymas yra chronll- 
kų, — nerviškų ligų.

Ofiao valandos nuo 2 vai. po plot iki 8 
1553 W. 47th St

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

Pranešimas 
AKUŠERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Haisted St.

CHICAGO, 1LL.
Phone: Boulevard 4121.

R?

Telephone Varde 1532

DR. J. KULIS ;
LIETUVIS ■

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

n
B
H 3259 So. Haisted St, Chicago. ■

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dantistas—
8331 S. Haisted St., Chicago, Ilk 

Valandos:—
į) 9—12 A. M. 1—5, 7—8 T. M. 
’ 11 MI'IITTliTH’IITlTiffTlTi 1 ITi Lt III 1.J BU

statymo kęliu įvesti taikos ka
meras. ‘‘I '-

3. Pagerinti inspektorių su- [p 
ir valsčius Darbo Biržų dar- dėtį ir padėtį.

4. Inspektoriai privalo dirbti 
tarp kontakte su apskričių savival
ei į-'(lybėmis. [“Sietynas”].

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy® Dentistaa
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki 9 vakaro

buotę.
2* . Nesusipratimams

NEGERKIT 
MUNšAINO —
TAI NUODAI

. «. ... .. . • .-‘.k;..!,. .>’A... ■< ■... .... ••.t*. 'ii-iii ii', v 1 . i< 5 . ..ii ?. . . 'j.-. ;.«v5v • • .... •. i. i
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

Ch. L. D. T. surinktu 
auky apyskaita.

Nuo lapkr. 9 iki 12 dd.
Chicagos Lietuvių Darbinin

kų Taryba suruoštose iki šiol 
prakalbose aukų Lietuvai nuo 
užpuolikų lenkų gintis surinkta 
šiaip:

Lapkr. 9. North Šitie $174.15 
” 10, Bridgeport 305.65 
’’ 10. Boseland .. 91.00 
” 11. Cicero......88.25
” 12. T. of Lake 121.05 
" 12. Brighton Pk. 16.00

Viso kartu .. $826.10
Lapkr. 13 d. ta suma $826.- 

10 tapo pasiųsta Lietuvos At
stovui p. .1. Vileišiui, su pra
šymu, kad tuojau persiųstų 
Lietuvon. ’

Pastaba. L — Ch. L. D .T. 
prakalbose So. Chicagoj, lapkr. 
10, surinkta $175.60, bet tos au 
kos pasiųstos per vielos žmo
gų, Jonų BaltramonaitĮ.

A K iii <R

T. Pullman 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrim* 
noterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEVVELRY 

MUSIC STORE

K. S. SASS
1728 Wcst 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kjlančių ligų. Vartok

Visose vaistinėse 78c.

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2318

ORKESTRĄ—BENĄ

nūn Saulės, vėjo, dulkių ir pelenų 
l’.ekomenduota ir pardavojama viso- 
' vaistines© ir pns Optikus.
Reikalauk veltui knygelės apie akis. 

MURINĘ CO., Chicago.

i Pastaba II. Bridgeporte 
' renkant aukas vienas žmogus 
įdavė J. V. “\Var Savings Stam- 
| pa” vertės $5.00, bet ant jos 
nėra to žmogaus parašo. Tas 
popierėlis randasi komiteto ra n 
koše.

J. P. Markus, 
Ch. L. ‘ D. 'I\ Pirmininkas.

Chicago.
Draugai gyvenantys po No. 

836 VVest 20th St., Chicago, 
Lietuvai nuo užpuolikų paliokų 
ir 2ulikovskių atsiginti sudėjo 
po 10 doleriu kiekvienas: Ka- 
zįmieras Karpis, Vilimas Žlibi
nąs, Stanislovas Sarginiais, 
Kazimieras Baldamas, Mykolas 
Kamanausaks, Alex. Vaitkevi- 
ria, Augustas Urentas, Juoza
pas Zubinas, Vilimas Slrigaus- 
kis, Motiejus Trakavičius ir 
Juozapas Bartkus. Viso labo 
$110.00.

; $100.00 priėmėm ir pa siun
tė in Lietuvos Misijai— N-nų 
Red.]

ROSELAND. —Chicagos Lie
tuviu Darbininkų TarylHs 
prakalbose lapkričio 10 d. 
Sti'umilo svet. Lietuvos gyni
mo reikalui aukojo: S. Vitkus, 
M. Kukuraitis po $10.00; J. Ne- 
zelskis, J. Kuizinas, L. *Men- 
gela po $5.00; J.* Plenkis, J. 
Butkus, A. Grebclis po $2.00; 
K. Strumilas $1.51; L. Bojus, 
P. Puišis, A. Belaišis, E. Ma
tulionis, J. Klonis, A. Sutinkąs.
J. Cicėnas, V. Navickas, J. Už- 
uold?, J. Smilingis, B. Augo- 
nas, Pr. Grybas, J. Dvilis, J. 
Talačka, J. Janiulioiiis, J. Bon- 
kaitis, A. Baršketis, A. Stapo- 
navicia, A. Nakrušas, V. Baila,
K. Jurijonas, A. Kulakauskas, 
S. G erčias, J. Sckreckis, J. Po
vilonis, J. Šniukšta, Dr. L. II. 
Lipinau. • K. K. Strineckis, D. 
Jankus, J. Dangis, K. Paukštis. 
Viso $73.00. Smulkių aukų 
$18.00. Lėšų padengimui $9.(M).

—P. Grybas.

Town of Lake. — Sekmadie
nį. lapkr. I I. šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj, šv. Kazimie
ro Karalaičio draugija turėjo 
savo paprastą susirinkimą. 
Nors narių susirinko nedaug, 
bet pasižymėjo geru darbu. Ap
tarę draugijos reikalus, susi
rinkusieji sudėjo Lietuvos gy
nimo reikalui $15.50, o iš sa
vo iždo dr-ja paklojo $50.00, 
viso labo $65.50. Pinigai pas
kirta Lietuvos šauliams. Čekis 
turi būti priduotas Bendram 
Town of Lake Komitetui, ku
ris pasiųs Lietuvos Misijai.

Aukojo nariai po $1: J. J. 
Palekas, A. Bakas, P. Urbona
vičius, L. Jakimavičius, M. 
Paukštė, J. Abarauskas, J. 
Kriaučiūnas, K. Čeponis, ^A. Mi
kalauskas, A. Oškcliunas, A. 
Černiauskas, E. Yolka. K. Val- 
kauskis, A. Dainuška ir N. N.; 
M. Suminąs 50c. ♦

Gražus tai pavyzdis. Vertėtų

visoms draugijoms sekti tą 
patį, šiandie, kada visa Lietu
va stovi po ginklu; kada mu
sų broliai ir seserjs savo gy
vastis aukoja, mes čia Ameri
koje gyvename šiltuose kam
bariuose, pavalgę ir gražiui pa
sirėdę. Neužmirškime tat savo 
kovojančių viengenčių už gim
tojo krašto laisvę ir patys au
kokime, o surinkę pinigus ne
laikykime partijų fonduose, 
bet siųskinie tiesiai Lietuvos 
Misijai, kad ji tuojau persiųs
tų Lietuvon. Stokime petys į 
petį, ranka į ranką, o Lietuvos 
priešai bus tikrai nugalėti.

—J. J. Palekas.
l

Kitur.
E. Hammond,. Ind. — 273 

Kuopos (SLA? N. Bed.) susi
rinkime lapkr. 7 d. nutarta 
paskirti iš kasos $25 Lietuvos 
gynimo reikalams ir išrinkta 
kolektoriai parinkti aukų po 
namus. Aukotojų sąrašas toks: 
273 kuopa $25; aukojo po $5: 
Juoz. Prascvičis, Stan. Waiš- 
noras, AIp. Kviadaras, Jonas 
Norvaišas, Juoz. Klova, Kaz. 
Sabanskis, Petras Puškoris, Fr. 
Puškoris, Klein. Mikelėnas, 
Jur. Novickis. Juoz Maksvit?s, 
Winc. Skiris, Juoz. Menkus, 
Just. Paukštis; po $3.00: Sam. 
Lurie (žydas), Juoz Menkus, 
Vi ne. Trumpis: po $2.00: Jack 
Lurie (žydas), Petronėlė Krik
ščiūnienė, Jonas Šmitas, Juoz. 
Saimas; po $1.50: Jonas Kve
daras; po $1.00: Jalovich (žy
das), Morris Bals (žydas). Jok. 
Krikščiūnas, A. Zigmuntiene, 
Ant. Panilaitis, Edv. Sipavi
čius, Vinc. Nainis, Jonas Wa- 
czinauskas, Stan. Stonis, Juoz. 
Balza, Tonis Mikalėnas, Mik. 
Koveckis, Jonas Spudvila, Pr. 
Stiponka, Stan. Juščius. Viso 
labo $128.50. Kolektoriai: Jo
nas Norvaiša ir Jurgis Navic
kas.

[$128.50 priimta ir pasiųsta 
Lietuvos Misijai. — N. Bed.]

L. G. D.
Aukos Lietuvos Raudonajam 

Kryžiui.

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.

Chicago, III.; Ziono Dukterų 
Draugija $4; Mare Hoffmanie- 
nė ir Mart. Naujokas po $2. 
Kartu $8.(H).

Clinton, Ind.: Jonas Skinde- 
ris $10; Jonas Medžius ir De
nis po $2; po $1: V. Bukovec- 
kas, Juk Balclmlis, Siduskis, 
Zabronis, Kernagis, Bakas, Ka
zakevičių, Balsanas, Pr. Pata- 
sas, Naujokas. Smulkesnių au
kų $5.20; viso labo $29.20.

So. Chicago, Ilk: Po $10 au
kojo: Jokūbas Karvelis, Mar
tinas Garuckis, Juozas Žclnis, 
Pranciškas švereckis. Po $5: 
V. Rutkauskas. Po $2: J. BaL 
tramonaitis, Ag. šegždienė, J. 
Nekrašas, P. Vaitkevičių, St. 
Sinkus, M. Možis, J. Trijonis, 
P. liniukas, Ant. Pocius, P. 
Gudelaitis, A. Kalininas, J. 
Daukša, Ona Antanavičiene, 
P. Judvitis, J. Statkevičia, J. 
Arlauskas, J. Lisauskas, Alek. 
Manioluis. Po $1: Aug. Urbo
nas, Mare Maniokaite, Ona 
Maniokaitė, Izd. Daubaras, Pr. 
Ma jauskas, J, Macaitis. J. Grin- 
ccvičius, Dom. Buseckis. Viso 
labo $89.00. Pinigai paimti L. 
G. D. Centran. Visiems auko
tojams nuoširdų ačiy.

Dr. A. L. Graičiunas, 
L. G. 1). Centro Sekr.

85 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.

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

hriesą ir pajiege suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
ctitdbttiCash ant

"VirniMtin# Flektom Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0., I n C.
A. BARTKUS, Pres.

•19 W. 47th SL Tel. Boolevard 1892. Chicago, IIL

Ar Sugedo Tavo 

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

BRIDGEPORT GARAGE 
W. J. NORKUS, savininkas 

3207 So. Halsted Str. Chicago.

■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ę Kokią Kalėdų Dovaną J
S Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon? S
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■ H 
Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

J TAI-GI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu- 
kams, sesutėms ir giminėms, kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbės. Tau ’ 

, i tie keli doleriai, nieks, o jiems didelę pagelbą ir džiaugsmą suteiksi. Taipgi priimam
1 pinigus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso.

H

i čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
‘į Baksus siuntimo daiktų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina-

j mą kainą.
< ši Bendrovė dabar parduoda savo Šerus po $6.00 viena, pasi-
j skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku serų kaina pakils.
i Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus

' ’ teisingai ir greitai. Už darbą gvarantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis šiuo
4 adresu: ■

Ė Litlmanian Sales Corporation i
/J (Lietuvių Prekybos Bendrove)

s 3249 South Halsted Street, Chicago, 111. ■
J Musų naujas Telefonas Yards 6062 ■
M ' ■
■ VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis
■ nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

Dr. A. R. Bhimenthal 
QrtO 

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzamin«oj« Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

■ m, Kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 rak, 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriilnj, Vyriški ir 
Vaiki Ligi.

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

Telefonas Drexel 2880

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 18, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerika gelbsti Len» 
kijos grobikus.

LAURENCE TODD.
Naujienų ir Federuotosios Presos 

bendradarbis.
Washinjgton. — Lenkija, ku

ri nepaiso kartą buvusios Tau
tų Lygos, Vokiečių, Čccho-Slo- 
vakų respublikos ir bejiegių 
Lietuvių ir veda laipsnišką iš
naikinimą gyvenančių jos' nau
juose rubežiuose trijų milionų 
žydų, Lenkija, tas rytines Eu
ropos pakvaišėlis, gavo naują 
penkių milionų dolerių dovaną 
armijos reikmenimis nuo Jung 
tinių Valstijų valdžios.

MUILAS, KURIS NUČY- 
STIJA ALIEJUOTĄ ODĄ.

Antoinetto Donnelly, garsi gražumo autori
tete kuri sutvėrė šį šaltos Smetonos muilą, re
komenduoja jį ypatingai dėl aliejuotos odos. 
Nuima labai švelniai ir čystai; ištraukia visus 
aliejus paliekant naują odą švelnią ir čystą.

Pirkit šmotelį šiandien.
Taipgi yra Antoinetto Donnelly veidui Sme

tonos ir šampų.

Reg. U. S. Pat. Off 1920 G. B. S. Co.

SOAP

GRAHAM BROTHERS SOAP COMPANY, CHICAGO
MM——IK I II ' l<—■ ■»—I ■!! ............ IMI     

DR. M. HERZMAN 
K RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų Ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai i

02. G. M. GLASER
y Praktikuoja 29 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
8149 S. Morgan st., kerti 82 et. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyriiki. 
Taipgi Chroniškų Ligi. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

Knygų parodymais, tai yra 
vien pardavimu tavorų, už ku
riuos Lenkijos militarine val
džia užmokėjo mums naujais 
bonais, išleistais ilgam laikui ir 
nešančius 5nuoš. palūkanų.

Bet Lenkija negali išmokėti 
tų Ibonų. Ji net negali išmo
kėti nuošimčių už juos už atei
nančius metus, jei mes nepa- 
skolinsime' pinigų užmokėjimui 
tų nuošimčių. Jos •žmonės 
miršta lakstančiais kiekviena
me mieste nuo bado ir delei 
kįlančių ligų — daugiausia nuo 
tyfo. Ji ubagauja pasaulyje 
išmaldų dėl savo badaujančių 
milionų žmonių. Amerikos, ir 
Europos Raudonasis Kryžius 
siunčia jai pagelbos reikmenis. 
Jos valdžia negali net jos vai
kų išgelbėti nuo bado, rachito 
ir tyfo, kadangi visos reikme
nys yra siunčiamos Lenkijos 
armijoms, kurios laiko užėmę 
svetimas šalis.

Prie Pilsudskio militaristi
nės valdžios mokesčiai Lenki
joje pakjlo 1,1.00 nuošimčių. 
Tai yra, Lenkijos biznieriai ir 
valstiečiai turi mokėti mokes
čių penkiolika kartų daugiau, 
negu mokėjo pirmiau. Delei to 
industrija yra suparaližiuota, o 
pasiturintįs žmonės dideliame 
skaičiuje apleidžia šalį.

Kad surinkus pinigų armijos 
išlaidoms, Pilsudskis paliepė 
uždėti ant gyventojų verstiną 
kontribuciją. Už taip atimtus 
pagalba šautuvo nuo piliečių 
pinigus, yra jiems išduodami 
specialiai naujos laidos bonai. 
Tuos tai bonus šios verstinos 
paskolos laidos ir priėmė Jung
tinių Valstijų valdžia mainau 
už penkis milionus dolerių ar
mijos reikmenų.

Nesenai įvykusioj Brusselyj 
internacionalinėj finansinėj kon 
ferencijoj tapo parodyta, kad 
bankruti jaučio ji Lenkija išda
vė savo notų ir prižhdų užmo
kėti Anglijai, Franci jai,’ Itali
jai, Švedijai ir kitoms Euro
pos šalims viso 480,000.001) ( 
fraiikų ir kad net Francaja, tas 

diplomatinis ir karinis Lenki
jos patarėjas, atsisako duoti 
daugiau pinigų. Bet Jungtines 
Valstijos suteikė Lenkijai 2>-

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe- 

cialis 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
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, 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. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5082

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

VALANDOS j Nuo 8 iki 11 ryte 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. DICKSON 
. 1645 West 47th Street

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

500,000,000 franku tavomis ir 
paskolomis. Prie buvusio pa
skolos pinigų maino. Jungtinės 
Valstijos viso paskolinusios yra 
Lenkijai $250,000,000.

Brusselio konferencijoje ta
po parodyta, kad Lenkai gal
būt sustabdys savo užpuldinė
jimus ant Lietuvos ir kitų kai- 
miniškų valstybių, jei jiems ne
bus daugiau duodama pinigų.

Bet dabar jie gavo naują pa
galbą kariniuose žygiuose, ir 
tai nuo Jungt. Valstijų val
džios. Penkių milionų dolerių 
vertės karinių reikmenų turi 
užtekti surengimui kelių pogro
mų, pavogimui dar vieno mies
to ir galini t panaikinimui vie
nos ar dvejeto sutarčių.

A REAL BARGAIN

Geriausis u
jgorsetas w
< (liktoms 

moterims. \
Lengvi bet > 
stiprus, išpar- ’ 
daviniui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuviun 
kas neturi, pri-

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
j DR. YUeKA 3
3 1900 S. Halsted St. į

Tai. Canal 2118 »
H Ofiso valandost nuo 10 ryto iki L

8 vakare. ,
■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St. •

Tel. Prospect 8466
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PRANEŠIMAS j

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietiivys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

6 iki 8 vak. Nedtl. 10 iki 12 ryto 
Kės. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki. piet.
Telephone BcKinley 268

Paskelbė kovą laikraščiui.

[Iš Federuotosios Presos]

Detroit, Mich. — Detroito 
Darbo I*exleracija, reikalaujant 
muzikantų ir pressinanų uni- 
jams, paskelbė kovą įtekmin- 
giausiam šio miesto laikraščiui 
Detroit Daily News, kad pri
vertus pripažinti jį organizuo
tus clarl»iniiikiis».

siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vienų pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
NIUO flYGTENIC-FASmON INSTITUTE 
Djpt. M. 23 Irvine Placa New Ycrk

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”

.iii tririii)7iri-iT-ijimwiiM_TiiiiMMiiimiiTrT.7

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicsgt
Telephone Pr 'ver 9693

Valandos; 10—-11 rj j; 2—3 po pici
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dienų

•J Tel. Boulevard 2160

3 Dr. A. J. KARALIUS į,
Gydytojas ir Chirurgas r

s VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro. ►

■ 8303 So. Morgan Street, S 
Chicago, III. ;

u■»««■■■«■■«■■■■■■■■

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietavys Gydytojas ir Chirurgas 
1D900 Ifichigae Ave^ Roselande.

Vai. 10 Iki 12, S iki 4 Ir 6:80 
iki 8:80 vak.

.... -...... ", ,/

DR. JOHN N. TIIORPE 
Sydytojaa ir Chlnu<M

1637 W, II lt, k&mi.Marnhfleld av, 
Valandeai iki 9 ryte, nue 8 iki 

4 Ir nuo 7 iki 9 vakare,
Tel. Prospect 1157

............................ " ■ -J
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily azcept Sunday by’ 
the Lithuanian Naws Pub. Co., Ine,

Editer P. flriialtis

1789 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephono Canal 1606

Subscription Kaltu: . 
per year in Canada.

JO per year outaide of Chlcago.
16.00 per year in Chicage, 

8c per copy
Beteied aa Second Clasa Matter 

March 17th, 1014, at the Peet eOffioe 
of Chicago, III., nnder the act ef 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, itakiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metams___ ____ ___ ___-
Pusei metų----------------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ........... ..

Chicagoje —■ per neiiotejuil
Viena kopija 08
Savaitei .............   , ..... ■■■ 15
Mėnesiui • • - - 75

Suvienytose Valstijoee ne Chicagoj, 
paltu:

Metame 17.00

2.25

1.00

Lietuvai. Del didesnės svar
bos į tą delegaciją tapo pa- centre, žinoma, stovi kleri- 
kviesta ir įžymesnieji tau
tininkų srovės žmonės iš 
New Yorko, Chicagos ir ki
tų miestų.

Tai delegacijai tečiaus ne-Į
teko pamatyti ne tiktai Pre- bosai lietuvių dirvoje. Ant 
zidento, o ir Valstybės Sek- jų tad pirmiausia ir puola 
retoriaus. Ir augščiaus mi- atsakomybė už tas šlykščias 
nėtasai laiškas pasako, ko-1 intrygas.
dėl. Jame skaitome:

“l understand that the 
reason the delegation you 
refer to was not received 
by the Secretary was that 
while the matter was be- 
ing considered another de
legation put in an appear- 
ance and stated that the 
first delegation was not 
authorized to present their 
case. On account of the 
eonfliet between the two 
delegations it was deemed 
inadvisable to receive ei-

• ther one.”
1.59Dviem mėnesiams - ,« 

Vienam mėnesiui ........... .........
Lietuvon ir kitur užsieniaeMi 

(Atpiginta)
Metams _______ ,, - - ■ <8.00
Pusei metų __ - ........,,, 4.50
Trims mėnesiams___________ 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Musų “diplomatų' 
intrpgos Washing 
tone.

Amerikos lietuviai yra iš
leidę milžiniškas sumas pi
nigų Lietuvos politikos rei
kalams.

Jų pinigais buvo užlaiko
mas visas štabas žmonių, ku
rie sėdėjo Washingtone ir 
stengėsi padaryt įtaką į šios 
šalies valdžią, kad ji pripa
žintų Lietuvą. Jų pinigais 
buvo siuntinėjami delegatai 
į Paryžių ir Londoną, kad 
jie tenai pasidarbuotų Lietu
vos labui kartu su Lietuvos 
atstovais.

Bet iš viso to darbo iki 
šiol nėra jokių vaisių. Dau- 
giaus net; galima sakyt, kad 
tas darbas daugiaus paken
kė, negu padėjo Lietuvai. 
Šiandie net patys toje politi
koje dalyvavusieji žmonės 
pripažįsta, kad “Lietuvos 
reikalai Washingtone stovi 
labai blogai”; o kad jie taip 
pat blogai stovi ir Europos 
sostinėse, tai aišku iš to, kaip 
elgiasi Europos valdžios da
bartiniame Lietuvos ir Len
kijos konflikte.

Kame-gi priežastis?
Musų žmonės, suaukavu- 

sieji šimtus tūkstančių dole
rių Lietuvos reikalams, turi 
teisės žinoti tiesą.

Mes čia parodysime vieną 
įdomų dalyką, kuris šiek- 
tiek nušvies tą politiką, ku
ri iki šiol buvo vedama, lie
tuvių vardu šioje šalyje.

Turime rankose svarbų 
dokumentą — vieno Valsty
bės Sekretoriaus Pagelbinin- 
ko laišką, rašytą iš Washing- 
tono tūlam asmeniui Chica- 
goje, norėjusiam patirti, ko
dėl Valstybės Departamen
tas atsisakė priimti lietuvių 
delegaciją kokie dveji mėne
siai atgal.

Tą delegaciją suorganiza
vo klerikalai. Jie laikė Wa- 
shingtone Rymo-Katalikų 

' Federacijos kongresą, ir pa
starasis nutarė išrinkti žmo
nes, kurie nueitų pas Valsty
bės Sekretorių ir, jei gali
ma, taipgi ir pas Preziden
tą ir prašytų pripažinimo

Vandenis.
Kur jaunimas »
Nardė krykštė,
Kur mergelės
Vakarėliais
Į menulį žiurėjo.

J. S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

ninku unijos, Ohio Darbo Fe
deracija, moterų darbininkių 
unijų Lyga, National Gatholic 
Welfarc Council iš Washing- 
tono ir United States Bureau 
of Labor Stalistics.

nų nebuvo ne laike didžiausio 
trukumo anglių per porų pas
tarųjų metų.

Tos nešvarios politikos Šiauliai. Radviliškio mūšiuose 
vokiečiai - bermontininkai, pa
mėginę pasiristi su lietuviais, 
skaudžiai nukentėjo.

Jei dabar mes paimsime že- 
likovskio avantiūrą su Vilniumi, 
tai jį visomis savo pusėms ir sa
vo esme sutinka su praeitų me
tų bermontiada. Pernai pirmo
je vietoje buvo vokiečiai baro-| 
nai, einantieji Latvijon savo d va 
rų atsiimti, šiandie lenkas dvari
ninkas, vedamas želikovskio, 
tuo pačiu tikslu einąs Lietuvon. 
Bermontą rėmė Vokietija, jo 
šaknis buvo net pačioje vokiečių 
valdžioje; želikovskį remia Len-I 
kija, jis turi širdingų ir tamp
rių ų*yšių su Varšavos valdžia, 
su Sapįeha ir Pilsudskiais. Len
kų avantiurininkams - dvarinin
kams viskas duodama iš Lenki
jos, bet kol kas nieks to nei ma-| 
tyti nemato. • Skirtumų tarp tų
dviejų avantiūrų nėra nė jo
kių.

Priemonės panašius apsireiš
kimus likviduoti vienos ir tos 
pačios, būtent, pajiegos keliu jos 
turi būti išspręstos. Jei taip, 
tai aišku, viena, kad ir Lietuvo
je želikovskio avantiūrą turės 
išspręsti pajiega. Ant kiek Lie
tuvos demokratija bus priugdi- 
nus pajiegų fronte, pačiame 
krašte ir visose gyvęniiuo srity
se, ant tiek ji ir laimės. Kito 
tolio nėra ir negali būti. Tautų 
Lygos, Santarvės ir panašios 
į staigos mokės tiktai konstan- 
tuoti įvykusius faktus ir atsisto
ti pergalėtojo pusėn tuomet, 
tuomet pergalėjimas jau bus 
vykęs. i

Yra šioks toks skirtumas tose 
apystovose, kuriose mums teks 
ikviduoti želikovskiada. Per

nai latviams padėjome mes, 
grasindami Bennontb gyvybės 
nervams, būtent, jo susisieki
mui su Vokietija, kurs ėjo per 
Lietuvą ir galėjo būti kiekvienu 
momentu lietuvių perkirstas; 
jiems padėjo pirmose dienose ir 
estai; šiandie mes tų sąlygų 
jau neturime. Latvių buržuazi
ja susibroliavo su lenkais, nieksi 
negrasina lenkų avantiurinin-1 
tams jų susisiekimui su Lenki- 

; a. Tarybų Rusai, pasirašę pa- 
aubą su lenkais, atidavė lėnkų- 
ietuvių santykius spręsti jiems 

patiems..^
Nežiūrint šitų didelių truku

mų, Lietuvos demokratija vistik 
galės Ihimėti tik tuomet, kuo
met ji pasitikės savoms pajie- 
goms. Turime pirmąjį atvirą, 
aiškų kovos etapą. Jis ne pas
kutinis; turėsime jų dar ne vie
ną. Todėl visuomet turime bū
ti pasirengę kovai, turime ug
dyti įvairių įvairiausias tai ko
vai pajiegas. Kunigas.

kalų partijos lyderiai. Po 
priedanga “Lietuvos gelbė
jimo” prisiplėšę iš žmonių 
šios karės laiku šiiptus tūk
stančių dolerių, jie pasidarė

Jau laikas Amerikos lie
tuviams pažvelgti arčiaus , 
tų gaivalų darbus ir pride
ramai apvertinti juos.

Iš Lietuvos
[Nuo musų bendradarbio Kaune].

KAUNAS, X. 22.
Lygiai metai atgal, būtent 9 

d. spalio mėnesio Bermonto 
avantiūra Lietuvoje ir Latviuo
se galutinai pribrendo ir paro
dė tikrąjį savo veidą. Tą die
ną buvo užimti Šiauliai, išplėš
tos visos Lietuvos valdžios įstai
gos, užgrobtas visas gelžkelio 
ruoštas nuo Prūsų . sienos iki 
Mintaujos, nuo Priekulės iki 
Radviliškio... Mintaujoje susida
rė "rusų vakarų krašto” val-

Lietuvių kalbon išvertus, 
tie žodžiai reiškia:

Į Mano supratimu, Prie"|džia, kuri garsiai skelbė, kad 
žastis, delko Sekretorius 
nepriėmė delegacijos, apie 
kurią jus minite, buvo ta, 
kad tuo laįku, kai buvo 
svarstomas klausimas, pa
sirodė kita delegacija ir 
pareiškė, kad pirmoji de
legacija neturi įgaliojimo 
išdėstyti reikalą, kuriuo ji 
atėjo. Delei konflikto tar
pe tų dviejų delegacijų ta
po nutarta, kad išmintin
giausia bus nepriimti nė 
vienos jų.”
Aišku — ar ne?
Kuomet Rymo-Katalikų 

Federacijos paskirtieji at
stovai prašė Valstybės Sek
retoriau^, kad jisai priimtų 
juos, tai atėjo kita delegaci
ja ir pasistengė diskredituo
ti juos, kad įpiršus save į 
“Lietuvos gelbėtojus”. Re
zultatas buvo tas, kad abid
vi delegacijos paliko su ilgo
mis nosimis, c

Kiek mes žinome, tai ant
roji delegacija susidėjo iš 
elementų daug-maž tokios 
pat srovės (ar srovių), kaip 
ir pirmoji 
tys tą ideidentą, sako, kAd 
tai l>uvo “varžytinės tarpe 
dviejų kunigų frakcijų”.

Musų spaudoje tečiaus tas 
incidentas niekuomet nebu
vo išaiškintas. Nė Rymo-Ka
talikų Federacija, nė jos 
skirtieji pasiuntiniai, nė sve
čiai, kurie buv^ pakviesti 
kartu su jais eiti pas Valsty
bės Departamento galvą, 
— nepranešė visuomenei, 
kodėl jų misija buvo nepa- 
sekminga. Į tokias paslap
tis jie neskaito reikalinga 
pašvęsti žmones, nes jie ma
no, kad žmonių pareiga yra 
tiktai aukaut savo sunkiai 
uždirbtus centus “tėvynės 
labui”, bet ne spręst apie tai, 
kaip jų aukos yra suvarto
jamos.

Mes čia pasakysime, kad 
augščiaus aprašytasai inci
dentas yra tiktai vienas reiš
kinys tos “lietuvių politi
kos”, kuri visą laiką eina 
Washingtone ir kituose cen
truose. Ji visa susideda iš 
ilgos litanijos intrygų, vari
nėjamų vienos politikieriij 
frakcijos prieš kitą. Tiems 
politikieriams rupi ne Lietu
vos labas, o tiktai savo am
bicijos ir riebios algos.

Žmonės, žinan-

einanti su bolševikais kautis, va
dina lietuvius “bratja litovey”, 
žadėjo plačią autonomiją ir tt. 
Vokiečių kariuomenė visą pava
sarį, vasarą ir rudenį mito Lie
tuvoje ir Latviuose perėjo Ber- 
inonto-Avalovo pusėn, pasiskel- 

kad su Vokietija ji nieko 
bendra neturinti, kad ji esanti 
iš vietos latvių krašto vokiečiai 
ir tt. žodžiai, žinoma, buvo žo
džiais: pasauliui skelbė, kad jos 
tikslas esąs karas su bolševikais, 
praktika gi liudijo, kad čionai 
yra begėdiškas užgrobimas, no
ras Lietuvoje ir Latviuose suda
ryti nuosavią bazę tolimesnėms 
avantiūroms.

Įdomu tai, kad iš Vokiečių tai 
armijai be pertrūkio plaukė amu
nicija, visos karo reikmenys, 
plaukė g tokiame milžiniškame 
skaičiuje, kad paspėti to jokiu 
budu nebuvo galima, — oficia
liai gi buvo skelbiama, kad su 
Vokiečiais nieko bendra neturi
ma. Vakarų Europos ir Ameri
kos buržuazija džiaugėsi ber- 
montiados atsiradimu, džiaugė
si, nes ji prie visa to buvo pri
sidėjusi, — todėl ir jos spauda 
pridengė kur galėdama skleid
žiamuosius melus ir stengėsi su
daryti tinkamą tai avantiūrai 
atmosferą.

Organizatoriai to pasikėsini
mo ant Latvijos ir Lietuvos lai
svės buvo vokiečiai baronai, ku
rių pilys ir dvarai buvo dar ne
paimti darbo žmonių žinion, jų 
dvarai ir turtai siūlė jiems tuo
se kraštuose viešpatavimą ir po
litikos srityje. Savaime neturė
dami fizinės pajiegos* jie pasi
samdė vokiečius, rusus belais
vius, vietos iškrikėlius lietuvius 
ir latvius ir tokiuo budu stojo 
kovon.

Lietuvos dvarininkai - lenkai 
ir vokiečiai vieni aktyviai, kiti 
slaptai rėmė avantiūrą, žinau 
ne vieną tokių faktų iši Kuršėnų 
ir Radviliškio apielinkės. Liau
dis iš pradžių pasyviai, paskui 
visai aktyviai nusistatė prieš 
naujus užgrobikus ir avantiuri- 
n inkus. Baronai ir dvarininkai 
tikino savo samdininkus, kad 
/jie gausią žemės ir ragino juos 
mirtinon kovon.

Bermonto avantiūrą 
vo mūšiai ties Ryga, 
kariuomenė, padedama
anglų laivų iš Dauguvos, pada
rius pirmuosius smūgius spalio 
ir lapkričio mėn., pradžioje 
gruodžo likvidavo avantiūrą.

Tik ginklų pajiega buvo išriš
tas ginčas tarp latvių baronų/ 
dvarininkų ir latvių bei lietuvių 
liaudies.

Teisybė, sąlygos latviams bu
vo tuomet labai patogios. Visas 
priešininko užpakalis buvo lietu
vių žemėje; lietuviai iš visur 
tam užpakaliui sudarė didelio 
pavojaus, ypač ' Radviliškis ir

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Šaukiasi pagelbos.

FIš Federuotosios Presos]
New York. — Rubsiuvių uni

ja gavo kablegrainą nuo Inter
nacionalines Bubsi avių Fede
racijos, prašančią pagelbos 
1,000 streikuojančių Belgijos

likvida- 
Latvių 
estų ir

I Kovos su suktybėmis rin- 
į kiniuose.
I New York. — New Yorko pa
vieto Socialistų partijos centrą* 
linis komitetas įkūrė nuolatinį 
socialistų biurų, kurio priederme 
bus kovoti su suktybėmis rinki-

imuose ir jų nedaliesti, taipjau 
paduoti priedus prie dabartinių 
rinkimų įstatymų.
• Dar pirmą kartą socialistai 
įkūrė tokį biurą. Tai padaryta 
delei įvykusių didelių suktybių 
pereitais rinkimais. Socialistai 
sako, kad socialistai New Yorke 
gavo nemažiau kaip 250,000 bal
sų, kuomet oficialiai paskelbta 
tik 130,000.

| Rubsiuviai nenusileis.
I New York. — “Jei fabrikantai 
spirsit kovoti, mes esame prie 
visko prisirengę”.

| Tokį atsakymą davė rubsiuvių 
unija — Amalgamated Clothing 
Workers — j New Yorko drabu

žių fabrikantų pareiškimą, kad 
jie spirsis už permainimą darbo 
sąlygų ir ypač už įvedimą darbo 
nuo stukių.

Unija sutinka, kad bendra ko
misija iš darbininkų ir samdy
tojų ištirtų esančią rubsiuvys- 
tės pramonėje padėtį ir išdirbtų 
išrišimą blogumų . Bet tas iš- 
tirimas turi būti padarytas abie
jų pusių, o ne vien fabrikantų.

“Samdytojų reikalavimas įve
sti darbą nuo štukių yra bandy
mu sunaikinti tas darbo sąlygas, 
už kurias unija kovojo per šešis 
metus ir laimėjo. Dveji metai 
atgal, mūšių paliaubos dienoje, 
fabrikantai jpaskelbė lokautą 
New, Yorke rubsiuviams. Delei 
to sekė dvylikos savaičių kova 
ir unija ne tik atlaikė pirmes- 
nius laimėjimus, bet ir išgavo 
naujų koncesijų.

“Jei samdytojų noras yra 
pasinaudojant abelnu nupuolimu 
pramonės, sugrįžti prie tų bai
sių sąlygų, kokios buvo pramo
nėje pirmiau, unija dąrys viską, 
kad apgynus dabartines sąly
gas”.

Nori uždrausti mokinti sveti
mas kalbas.

Seattle, Wash. — Washingto- 
no švietimo Asociacijos nutari
mas bandyti pravesti įstatymus, 
draudžiančius mokinimą vaikų 
kokios nors kitos svetimos kal
bos, išėmus anglų kalbą, pirm 
negu jie pasieks 7 klesą, iššau
kė audrą protestų.

Nors siulomasai įstatymas, 
kaip skelbia jo sumanytojai, yra 
atkreiptas prieš valstijoje gyve
nančius japonų vaikus, bet jis 
palies visus .svetimšalių vaikus. 
Įstatymo priešininkai nurodo, 
kad jei vaikai neišsimokina kal
bos aki 18 m. amžiaus, jie jau 
retai paskui ją išsimokina.

Daroma pastangų, kad tokio 
įstaymo nepraleidus.

Siunčia vaistų Rusijon.
[Iš Federuotosios Presos]

New Yorfc. — Medikales pa
gelbos teikimo Sovietų Rusijai 
komitetas iki lapkr. 1 d. iš
siuntė į Rusiją vaistų už $636,- 
580.12.

Bandoma taipjau nupirkti 
daug čiopų nuo tyfo ir kftų 
limpamųjų ligų, kurios siaučia 
Rusijoje.

Ruduo.

Ak tu rudenėli,
Vaizdusis ruduo,
Vieniems gera,
Antriems bloga,
Tujen padarai: 
Taip greitai ir 
Taip skubriai 
Visus turtus 
Ir gerybes 
Į turtuolio didį krepšį 
Suvarai.' 
O mus vargšus— 
Tiesius, kreivus— 
Ir be šiltų 
Rūbų, guštų, 
Be namelių užklupai. 
Tu nupurtei, nudraskei 
Nuo medelių lapelius, 
Kur sėdėjom, 
Kur s i Išėjom, 
Kas septintąją dienelę 
Šiltos vasaros metu. 
Tu nušnldei visas gėles, 
Kur žydėjo, 
Kur kvepėjo 
Taip saldžiai.
Išnaikinai vabzdžių spiečius, 
Visus smulkius gyvūnėlius, 
Kur mus gylė, 
Kur mus kando, 
Kur miegoti mums neleido, 
Ir nuo šiaurių 
Šaltų vėjų, 
Nuo skaudžių jų 
Žiemos pūgų 
Apsisaugot rūpino. 
Tu išbaidei, 
Išlėkdinai
Mus meilesnius 
Paukštužėlius
I šiltuosius kraštužėlius;
Tik žvirblelį
Nabagėlį,
Tik varnelę
Krankunelę
Čirkšti, krankti
Palikai.
Tu sutrumpinai dienelę,
Tu pailginai naktelę, 
Tu atšaldei upių ir upelių

Chas. Puškoriui, Blue Dia
mond. — Tai organizacija lie
tuvių, kurie buvo kareiviai, 
bet iš kariuomenės .jau pa
leisti (“discharged”) ir nieko 
bendra su kariuomene nebetu
ri. Norėdami sužinoti, kiek iš 
viso Amerikos lietuvių tarna
vo šios šalies kariuomenėj ka
ro laiku, jie ir paskelbė tą taip 
vadinamą registraciją.

Jonui Miko]ainiui, Cicero.— 
Kieno gi įgaliojimu tamsta 
tokį susirinkimą šauki? Mums 
regis, kad atskiras asmuo sa
va ranka to daryti negali.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* ir Chimrgaa
25 East Wa*hingtoa St.
Marahall Field Annes
Itth fl. Kaimas 1827

Telaphona Caatral 8862
Valandos) nuo 10 iki 12 ryta.

2121 North Westem Avė.
Valaados: nuo 6 iki 8 vakaro 

X-Spinduliai. Phono Annitage 2011 
Rezidoacijos telef. Albany 8710

, Telephone Drovėr 5052

Dr. A. Juozaitis
f DENTI8TA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 8o. Halsted StM Chicago, I1L

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Pranešimas

, t
Pagelbėjo iškelti anglių kainas.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — Senato rekon

strukcijos [komiteto pagelbi- 
ninkus Franklin T. Miller pas
kelbė kaltinimą, kad minkštų
jų kasyklų savininkai ir gele
žinkeliai savo manipuliacijo
mis, atliktomis pagclba Balto
jo Namo, įstengė taip kontro
liuoti anglių manketą ir nuk
reipti anglių gabenimą, kad 
kuodaugiausia tuo pasipelnius. 
Tai jie darė pagelba tarpvalsti- 
jinės pirklybos komisijos, gele
žinkelių administracijos ir net 
tiesiogine Baltojo Namo pagel
ba.

MiUer sako, kad šiemet iš
kasta anglių 20,000,000 tonų 
daugiau, negu pereitais metais, 
vienok gabenimas anglių tapo 
taip sutvarkytas, kad visur 
pasidarė anglių trukumas ir 
kainos iškilo kuone iki padan
gių. Tokių aiigštų anglių kai-

Kooperatorių konvencijoj.
[ifi Federuotosios Presos]

Cincinatii o. — Antrų diena 
Amerikos Kooperatyvines Ly
gos nacionalinėj 
tapo pasiųsti

konvencijoj
lenki de-

sumers Kooperative Assn ar 
National Kooperative Whole- 
sale Assn., kurios pirmininku 
yra Daltėn (darko. Illinois 
Darbo Federacijos prezidentas 
John Walker padavė kaltini
mus prieš 
ei jas. Clarke
Kooperatyvines Lygos prezi
dento Warbasse.

John WtrTker 
pietine ir centralinū dalis Illi
nois vadovauja kooperatyvinia- 
me judėjime. Ten yra 201 
ko opera t y vinį; sankrova ir san
delis Kast St. Louis mieste. 
Tų sankrovų mėnesinė apyvar- 
ta siekia $300,000, o metine 
$3,000,000.

Šios organizacijos taipjau 
prisiuntė savo delegatus kon
vencijom rubsiuvių, angliaka
sių, mašinistų, krasos darbi-

ieš pašalintas organiza- 
užsipuole ant

t virt i no, kad

LIETUVIŲ DRAUGIJOMS CHICAGOJE IR 
APIEL1NKĖSE.

. —------------- — k
Lietuva dabar gyvena labai svarbią ir kritingą var 

landą, kuri nulems visą jos ąteitį. 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- 
siipus 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 dalies) arba drau
gijų valdybos.

Taigi kviečiame visas lietuvių draugijas, kurios nori 
darbuotis kartu su mumis Lietuvos laisvei ir gerovei, 
tuoj aus pradėt rengtis prie'tos konferencijos.

KOMITETAS.



Ketvergas, Lapkr. 18 3., *20
L- L-S-'-Į-T»g  1. — l-.r...JL.jaL      

KORESPONDENCIJOS
---------......... <...  n,

da jaunuomehės i _
tai ir vestuvių įvyksta. Neper- [ nigų Lietuvon.
senai Jonas P. Jovaišas vedė —

i Oną Jas, o 7 dieną lapkričio

KENOSHA, WIS.

Didelė Lietuvių Demonstracija.

Nedėlioję, lapkričio 14 dieną, 
įvyko čionai didelė lietuvių de-. 
monstracija delei lenkų užpuoli
mo ant Vilniaus. Ji buvo pa
rengta visų Kenoshos draugijų 
pastangomis.

Dalyvavo daugiaus kaip tūks
tantis žmonių. Minia susirinko 
ties parapijos svetaine, nuo kur 
apie pusę antros valandos po pie
tų prasidėjo maršavintas gatvė
mis. Paroda apėjo svarbiausias 
miesto gatves ir atkreipė į save 
domę skaitlingų minių, kurios 
stovėjo šalygatviais ir skaitė pa
rašus ant nešamų plakatų. Pa
rašai buvo gerai sutaisyti. Kai- 
kurie jų skambėjo sekamai:

“The murder of armless, men, 
women and children of Lithua- 
nia by the Poles mušt be stop- 
ped.”

We demand that the republic 
of Lithuania be recognized by

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia

1 Kp. Liet. Laisv. Federacijos 
Kalbės

KUN. M. X. MOCKUS 
Temoje:

“Popiežius, Lietuva ir Dangus”.

the United States government.”
“Poland! The slave of yes- 

terday, the oppressor of to-day”.
Paroduoj ančių jų feilėse marga

vo gana didelis būrys bu
vusiųjų kareivių. Buvo taip pat 
gražiai aprengti berniukų ir 
mergaičių būriai.

Laike parodbs buvo didinama 
publikai “Naujienų” pagamintie
ji pampletėliai apie , Vilką ir 
Eruką.* Jie, matyt, daugelį la
bai užinteresavo.

Po parodos buvo prakalbos 
dvejose svetainėse, parapijinėje 
ir Schlitz svetainėje. Kalbėjo 
miesto mayoras ir tūlas p. Sweet, 
iš Madison, Wis., angliškai, ir 
trys kalbėtojai, nuo kiekvienos 
srovės po vieną, lietuviškai: P. 
Grigaitis, J. Bagdžiunas ir II. 
RaČkus. Visi kalbėtojai, išski
riant mayorą, laikė po prakalbą 
abiejose svetainėse.

Tapo priimtos dvi rezoliucijos: 
viena protesto prieš lenkų verži
mąsi Lietuvon, tokio pat turinio, 
kaip ta, kurią priėmė Chicagos 
demonstracija; ir antra, reika
laujanti, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia pripažintų Lietuvą. Ši
tą rezoliuciją atsivežė “Naujie
nų” redaktorius.

Pertraukose ię prieš prakalbas 
buvo dainos. Aukų surinkta 
tūkstantis doleriu suviršum. Jos

apsigyventi,1 j ieškoti kelių parsiuntimui pi- 
Lictuvos Mi

sija, turėdama savo sąskaitas 
Lietu.'vos Valstybės Iždinėje, ga 

buvo vestuvės naujieniečio Sta 1 Ii pasiųsti pervesti pinigus Sta
sio A. Demenčiaus su Ona Mal- čiai Lietuvon, kad ir kablegra- 
.evičiute. Abu jaunavedžiai momis, kaip tik tų pinigų bus 
yra laisvų pažvalgų. šliubą sudėta daugiau. Siuntinėti ma 

žesnės sumos kablegrafu ap- 
seitų per brangiai. Be to, rei
kia prisiminti, jog visi pinigai 
iš Amerikos paprastai siunčia
mi per Vokietijos bankus, iš 
kur pinigus galima paimli, par
gabenti UetuVon tiktai per 
Lietuvos Valstybės Iždą. Delei 
tos priežasties gal kaų> pasiųs
ti pinigai ne Lietuvos Iždui, o 
šiap ar įstaigai kokiai, ar as
meniui, gali prapulti.

Sakydami tat, mes nenorime 
pasakyti, kad pinigai būtinai 
Imtų siunčiami per Lietuvos 
Misiją. Jie gali būti siunčiami 
ir pre visas kitas įstaigas, jei
gu siuntėjai to nori, bet mes 
privalome nurodyti tiktai, kaip 
dalykai yra.

Toliau, kai-kurie aukotojai 
dedami savo sunkiai sutaupytą 
skatiką Tėvynes gynimui nori 
gauti kokį nors atminimą šios 
aukos. Tuo tiksiu Lietuvos 
Misija yra pagaminus atmin
ties liuidynms, trijų spalvų la
kas yra aukojęs ar tai Lietu- 
pelius su Lietuvos . Vytimi, 
vos Gynimo Komitetui, ar Šau 
liam ir tai nemažiau dešimties 
dolerių, tiems gali būti pri
siųsti tokie atminties Lietuvos 
Gynimo ženklai.

yra laisvų pažvalgų. 
einė Rhinclanderio teisino rū
muose. Laimingus kloties jau
navedžiams! K

Pas mus šiais metais kul
bes gerai užderėjo, bet užtai 
ir pigios: už šimtą svarų Kul
bių moka tik $1.60; ir šiaip 
viskas pigiau negu pereitais nie 
tais.

Jau ir mus aplankė sniegas; 
10 dieną lapkričio apie colio 
storumą prisnigo. Gyvulius tu- 
rėjpm uždaryti tvartuose. Iki 
šiol vis buvo gražus ir šiltas 
oras ir gyvuliai ganės laukuo
se..— Ūkininkas.

Lietuvos Misijos 
. pranešimas.

Greičiau prie darbo.

Ketv. Lapkr. (Nov.) 18, 1920.
Liuosybės s., 1822 Wabansia Av.
Pėtnyčioj, lapkr. 19, Blinstrupu 
svet., 4501 S. Hermitage Avė.

Pradžia 7:30
Nepamirškit pribūti į šitas 

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

Kviečia 1 kp. L. L. F.

nutarta pasiųsti Lietuvos Misi
jai.

Vietinė spauda labai plačiai 
paminėjo lietuvių demonstraci
ją. “Kenosha Evening News” 
utarninke įdėjo daugiaus kaip 
pusantros špaltos straipsnį kar
tu su abiem rezoliucijom; o “Ke
nosha Bvening Ilerald” patalpi
no apie špaltos ilgio straipsnį su 
rezoliucija, reikalaujančia Lie
tuvai pripažinimo.

Rengimo komitetas susidėjo iš 
Labanausko, pirmininko; A. 
Kvedaro, J. Marcinkaus, J. 
Trakšelio ir F. Zachfarevičiaus.

Lietuviu Ūkininkų 
kolonijoj.

NcNaughton, Wis. — Vis di
dinas lietuvių skaičius šioj ko
lonijoj, nes vis daugiau prade-

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pa-1 

žįslamiems, kad persikėliau į nau
ją vietą. Todėl užkviečiu atsilan
kyti į mano naujų vietų ir apžiū
rėti tavorą.

Parūpinau vėliausios mados auk
sinių ir deimantinių žiedų; karolių, 
gramafonų ir visokių auksinių ir 
sidabrinių papuošalų.

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

- 1 ............. ..........................

Tel. Monroe 2804
DU. W. F. KALISZ

SpccialuniaH: Moterų ligos ir Chirurgija
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

KlDS --- ICE CREAM SODA -----

“Apie viską užmirškite, atsi
minkite tik apie vieną, kad Vil
nius yra svetimo priešo už
grobtas, kad visai Rytų Lietu
vai primetamas yra plebisci
tas”. Taip kablegramuoja Už
sienio Reikalų Ministerija, pra
šydama, kad Amerikos Lietu
viai skubėtų su aukomis. Pri
siminkite sako, jog “limc is 
money, o money turi duoti 
mums vietory”.

Tečiaus Amerikos lietuvių 
jau nebereikia raginti. Viso-iT. 4 . ,, , , . i, , , , v _ Lietuvos reikalams, pradedantse kolonijose sukruto žmones . . . v. , . r -, . , . ..kad ir nuo siu metų spalių nie-cynuno darbui, renka aukas tau . ,r . / * , • , •r-. z, . Tr . nėšio, lodei prašome apie M- Lictuvos Gynimo Komitetui, l - ■ -.....................

apskritai aukų Amerikos lietu-

U1V l H V vo VI >1111111/ 1X1/ III Iv V vili • ' i i i • 1 a • v • • i j < '. . . - . T. . sas tas aukas teikti žinių, kad .
bu šauliams, tai Lietuvos Rau-j k„. kovai laillli ai į. ' 
doiiajain kryžiui. Kiti deda w lftun)c sl]v(.sti vjenon 
aukas tai šautuvams pirkti, tai , . 4 x. . . • >1 ’ Lrrni/fvn vienu tnc <zmmc ir no.

riškam, darbui atlikti. Lietuvos 
žmones ir šiaip tik didesnes ver 
gijos gali susilaukti, jeigu jie 
patektų į Lenkijos dvarininkų 
rankas. Todėl kiekvienas pa
sistengimas remti Lietuvą jos 
kovoj prieš Ltmkiją šiuo mo
mentu yra prakilnus darbas.

Bet norint Lietuvai pagelbėt, 
nėra reikalo žmones apgaudi-' 
nėti ir jiems meluoti. Ypač > 
dabar reikia būt teisingiem ir 
atviriem. Gi klerikalų paskleis
tam lapely j yra grynas ir dide
lis melas. Iki šiol jie da nepa
skelbė, jog jie nustos varę par- 
tyvinį savo darbą po priedan
ga “Lietuvos šelpimo”. Kiek 
visiems yra žinoma, ir kiek iš 
paties klerikalų organo “Drau
go” matėsi, klerikalų renka
mieji iš žmonių pinigai neva 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmimui visai nėjo į šitą įstai
gą, o buvo vartojami įvarių 
klerikališkų organizacijų čia ir 
Lietuvoj. Kl/rikalai atmetė ir 
Lietuvos atstovybės Amerikoj 
ir Lietuvai Gelbėt Draugijas 
reikalavimą, kad Liet. Raud. 
Kryžiui renkamos aukos jam 
butų ir priduotos. Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija, ku
rios globoj randasi Lietuvai 
Gelbėt Draugija, kuri visas su
rinktas aukas, išėmus nedau
giau kaip 10% išlaidoms, siun
čia Liet. Raud. Kryžiui, darė 
pastangų ir tarėsi su patim 
kun. Petraičiu, kad kaip nors 
suderinus aukų riifkimo darbą, 
ir -svarbiausis daktarų reikala
vimas buvo, kad Raud. Kry
žiui renkamos aukos butų jam 
ir priduotos. Klerikalai nesu
tiko vienok ir šiandie jie ren
ka aukas Liet. Raud. Kryžiui 
be paskelbimo, kad nors nuo 

j dabar jie atiduos jas, kam ren
kamos.

Jonas Glebauskis
Mirė 15 d. lapkričio 1920 m., 29 
metų mažiaus. Draugija Lietu
vos Ūkininkas neteko jauno ir 
tvirtu nario. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Panevėžio apskričio, 
Ramygalos par., Glebauckų kai
mo. Paliko moterį ir brolį Lie
tuvoje; brolį ir pusbrolį Ameri
koje. Tarnavo S. V. kariuome
nėje ir kariavo Francijoje. Pri
klausė taipgi ir prie Baltos 
žvaigždės Kliubo.

Priežastis mirties, buvo su
trenktas laike darbo ir po trijų 
valandų mirė šv. Bernardo 11- 
gonbuty. Laidotuvės atsibus 
pėtnyčioj lapkr. 19 d. 10 vai. ry
to iš namų 2844 W. 38th St. į 
Tautines Kapines. Draugijos L. 
U. nariai teiksitės atiduoti pas
kutinį patarnavimą savo nariui.

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas.

Tel. Yards 8664
Mrs. A. Michhiewicz 

z AKUAERKA
Baigusi Aku- 
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
Bilvanijos ho»* 
pitalšsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

8113 S. Halsted St, Cbicago, m 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

r

Jonas Glebauskis
Tapo užmuštas dirbtuvėje, Clea- 
ring, III., panėdėlyj, 15 d. lapkri
čio (Nov.) 1920 m. 29 m. am
žiaus. Kauno rė<L, Panevėžio 
apskr., Remygalos parap., Gle- 
bauckų kaimo. Amerikoj išgy
veno 10 motų. Nevodęs. Lietuvoj 
paliko motiną ir brolį ir Ame
rikoj brolį ir pusbrolį.

Laidotuvės bus pėtnyčioj 19 
d. lapkr. (Nov.), 1920 iš narni; 
2844 W. 38 St., 10 vai. ryto į 
Tautines kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Brolis JUOZAS GbEBAUSKAS 
Pusbrolis S. KAVALIAUSKAS.

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

Tel. Aufltin 787
DR. MARYA

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

▼61 tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakarą išskiriant nedtldienius.
■....................     N ...

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Aku še ras
3203 So. Halnted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

kulkosvaidinius įsitaisyti, tai 
įvairiems kitiems reikalams. 
Artinas jau Kalėdų šventes ir 
daug kur manoma parinkti au
kų surengimui eglaitės (Lietu
vos kareiviams ir tai ne kur ki
tur, kaip pačiame Vilniuje, Lie
tuvos Rytuose.

Skubinkime visi šiems dar- ♦
bams, negaišuokime nė vienos 
dienos. Prisiminkime, jog Lie
tuvoje jau šalčiai užėjo, jog 
reikia šiltų drabužių, avali
nės ir t. t. Rinkime, kiek ga
lėdami, kad. tuo už Lietuvos 
laisvę kovotojus nors nuo šal
čio apsaugojus. Iš I.ietuvos 
mums graudena: “Užmirškime 
viską” —- tai reiškia, užmirš
kime visus vedamus tarp sa
vęs vaidus, piktumus, įsikarš
čiavimus. Eikime bendru fron
tu visi iš vien Lietuvos gyni
mo darban.

Lituvos Misijai, kaip Lietu
vos Valdžios įgaliotajai čia į- 
staigai, tenka d-rimi, vanyti 
tas visas Lietuvai būtinas pa
gelbės darbas. Bet atstovau
dama čia Lietuvos Valstybės 
reikalus, Lietuvos Misija nema
nė ir nemano kuo nors truk
dyti Amerikos lietuvių ir visų 
jų 
Juo 
mo 
jau 
prigelbeti visoms toms įstai
goms, kad ir bonų butų dau
giau par iucta ir aukų daugiau 
surinkta ir kad tos pačios au
kos greičiau pasiektų pačią Lie 
tuvą.

Neparanku, brangu, ir daug 
visokios sugaišties butų, jeigu 
atskiri aukotojai turėtų patys

organizacijų iniciatyvos.

žmonėse susiras daugiau 
geriau; --k ‘H; padėti

Reikia pridurti, kad ir skel- 
kruvon visas tas žinias ir pa- bimas, buk kun. ______
rodyti, ką Amerikos lietuviai i Liet. Raud. Kryžiaus pirminin- 
yra padarę šiuo sunkiu Lietu-! kas, yra grynas melas.
vos apsigyniiųo nuo lenkų gro- ko bendra neturi su Liet. Raud.

Kryžium, o yra tik klerikalų nuką 3 metų ir du Įbroliu Amerikoj 
lietuvių Amerikoj pirmininkas 
tam tikros draugijos, kuri ren
ka aukas neva Liet. Raud. Kry
žiui, o naudoja jas kitoms or
ganizacijoms.

Dr. A. Montvidas, 
Amer Liet. Daktarų Dr-jos pir
mininkas.

bikų momentu.
LIETUVOS MISIJA, 

257 West 71 st Street, New 
York City.

Klerikalų melas
Skelbiasi aukas renką Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, o naudo-1 

ja savo organizacijoms. 
Tarp Bridgeporto (Chicago) 

lietuvių paskleista šitokio tu
rinio lapeliai:

“Gelbėkime Lietuvą! Va
rykim šalin imperialistus iš 
musų brangios Lietuvių že
mės. Visi kas tiktai gyvas 
ateikite ši vakarą į švx Jur
gio 'parapijos svetainę, 7:30 tįnc
valandą vakare, Lapkričio 
10 d. Yra speciališkai at
važiavęs Liet. Raud. Kr. Pir
mininkas kun. Petraitis ir 
kalbės taipgi musų svietiški 
veikėjai. Kviečia visus K. F. 
Skyrius ant Bridgeporto”.
Pastaruoju laiku Lietuvą 

ginti griebėsi visų sriovių lie
tuviai, išėmus tuos elementus, 
kurie džiaugiasi Lenkijos — to 
naujo tarptautinior žandaro— 
štiprėjimu ir jos juodais dar
bais. Lietuva neturi tapti Len
kijos dalim, nes jos rolė da la
biau1 sustiprėtų kovoj prieš 
kiekvieną revoliucinį judėjimą 
Europoj, j kurį darbą ją stu
mia talkininkų kapitalistai. 
Lietuva negali pasiduoti ir* ap
siimti mokėti Lenkijos skolas, 
kurios liko užtrauktos žanda-

--------- ----- • PRANCIŠKUS’ POCEVIČIA.
Pcraitis esąs Mirė 16 d. lapkr., 3:20 v. ryte, 32 me- 

, tų amžiaus. Paėjo Iš Suvalkų rčd., 
Šukių apskr., Aloxandravo kaimo. A- 

Jis nie , menkoje išgyveno 10 metų. ' Paliko 
dideliame nubudime moterį Marcelę 
ir du sūnūs: Pranuką 8 metų ir Jo-

ir tėvus Lietuvoj. Kūnas guli namuo- ■ 
ge po No. 4454 So. Wood St. Laido
tuvės atsibus Ketverge, 18 d. lapkr., ' 
8 vai. ryto į Šv. Kryžiaus bažnyčią 
iš ten į šv. Kazimiero kapines. Visi i 
gimines ir pažįstami yra kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse per nuliudusius '

Moterį Marcelę ir vaikus.

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Harrison 6688. 

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

Lietuvis perkalbo to jas seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

Kalbamo visas Luropiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti<88-th Street

Sistematizuos emigraciją į 
Rusiją.

[Iš Fedcruotosios Presos]
Berlinas, — Kad sistematiza

vus emigraciją į Rusiją vokie
čių amatninkų, kurie sutinka 
pagelbėti sovietų valdžiai at- 
budavoli Rusijos industriją. 
Rusijos techniška komisija 'at
vyko į čia ir atidarė savo raš-

kurie keletą mėnesių atgal iš
važiavo j Rusiją, 70 jau sugrį
žo į Vokietiją ir papasakojo 
apie - netikusį su jais elgimąsi 
sovietų valdininkų dirbtuvėse, 
kuriose jie dirbo arti Maskvos.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvta 

Telefonus: Drover 7042

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegiier
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, j 
3325 So. Halsted St„ Chicngo,'

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 12 dieaą.

luo 1 po pietų lid i) rakars /

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON, 
1115 S.-Halstcd St.

VELTUI DUSULIU 
| (Asthma) Sergantiems 
llz dyką bandymas budo, kurį/kiek-

| vienas gali vartoti be nesmagumų ir 
be laiko eikvojimo.

i Mes turime naują būdą, kuris
i valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaSČius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, ar jis pasirodė 
tik kaipo Hay kaištis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
"patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius1 paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra nėr 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių- 
nmlSn i^PiMę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian- 
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

su-

free trial coupon I
Frontier Asthnia Co., >— 

Room 113 N. v
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your

unethod to:

SKAITYKIT IR PLATINK1T
“M A 11 i 1 i? v n a”

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

=-
BY BAKE?.

*

A |’«XL0.lV 6 e
OCCUiC?

HF (rt f fHCTj

J c: ji. i L L .V l.

'/j \VELL HC’A 
// DIT> iv

lATLt SOh
: f L 

f M OVN BUSIĄS’’

Aiee
You i-OQKt‘C S'O 
MA'M HEARTED 
-----1AB0UT?

WHlt£ HE VVAS lWS'!tf’ / 
A HARDlVARf ST0RE L 
HE HAPPENED TDTHfNK 
THAT HE WA5 CrOlVG- 

SO HE
IN ANO Š<?T SHpj:



6 e NAUJIENOS, Chicago, III Ketvergas, Lapkr. 18 d., ’20

Lietuviu Rateliuose i
Iš NORTH SIDĖS.

Šioj miesto dlayj keliolika , 
metų gyvuoja viena tvirčiau- j 

) šių progresyvių draugijų -- tai j

vitarpinės Pašelpos. Ji ne sykį ( 
jau pasižymėjo darbais darbi-; 
ninku ir apšvietos reikaluose. ( 
Laikytame savo mėnesiniame! 
susirinkime spulio 11 d. ji nu-1 
tarė įsteigtos lietuvių kalbos ir į 
aritmetikos mokyklos palaiky
mui paskirti 200 dol. • Kaiku- , 
riem* draugam betgi rodėsi, 
kad tai didelė suma 200 dol.,, 
tatai draugijos susirinkime i 
lapkričio 14 d. buvo vėl pakel
tas klausimas, ar nenusi- 
skriaus draugija savęs, aukoda-j 
ma iš iždo mokyklai pinigų, ( 
kurie yra sudėti nariams susi-, 
šelpti ligoje. Išdiskusavus da
lyką plačiau pirmesnis nutari
mas patvirtinta. Pripažinta, 
kad draugija turi kiek galėda- ( 
ma rūpintis savo narių apšvie-. 
ta. O juk dižiuma musų nesu
prantame lietuvių rašybos, 
taipjau daugelis negalime su- ( 
rokuot, kiek mes šapoje uždir-j 
bame, arba krautuvėj ko pirk- ( 
darni, ir turime pasitikėti par
davėjo rokunda, teisingai arba 
neteisingai jis mums paduoda. 
Mokykla yni Association Hou- 
se, 3 kamb., 2150 North avė. 
Gramatikos lekcijos esti kas 
panedėlis nuo 7:30 iki 9:30 v. 
vak.; Aritmetikos kas nedėldie- 
nis nuo 9 iki 11 vai. ryto.

Bcto Chicagos Lietuvių Dnui 
gija Sav. Paš. tvirtai • remia ’

Nauja operos žvaigždė

Dainininkė p-lė Olga Carrara.
Vakar Chicagoje prasidėjo operos sezonas perstatymu nau

jos operos vardu “Jaųuerie”, kurią parašė Gino Marinusi. Šio. 
operoj Glorianos rolę dainavo p-lė Olga Carrara, nduja operos 
žvaigždė turinti puikų suprano. Jos mokytoju buvo prof. Astol- 
fo Pėsčia, žinomas rytų lietuviams, kurs tai*p kitų lavino lietuvių 
dainininką p-ą Butėną. Vakarykščias p-les Olgos Carraros pasi
rodymas patraukė visų domę. Tai buvo jos debiutas — pirmas 
pasirodymas. Ji išsyk neabejotinai užkariavo klausytojų sim
patiją ir buvo pasveikinta kaipo nauja operos žvaigždė.

North Sides Draugijų Sąryšį, <laug vargo. Butų labai gerai 
prie kurio yra įsteigtas Viešas kad lietuviai galėtų įkurti vai 
knygynas. Knygyne yra visi stijinį banką, x iš kurio būti 
Amerikos liet. laikraščiai ir naudos ir pelno.
Lietuvos Ūkininkas, tajpjau
Socialdemokratas ir kiti.

Siame D-jos susirinkime liko jtos ir Dailįg |)ruugija, SLA. 
išrinkti delegatai j Chicagos 36 kp jr Svento J<)no Krikšty- 
Lietušių Darbininkų Tarybos t()jo (lraUĮrija rcngia nlaskara- 

Delcgatai liko in- (|-nj |xl|įa lapkričio 21 d.; bus

du vakarai bus sausio 1 ir 2 d. 
Bus vaidinama “Gadynes Žaiz
dos.” —N. K.

$500,000 labdarystės įstaigoms.

konvenciją. Delegatai liko in
struktuoti, kad nugintų Darbi- (Jusdamos įp dovanos.
ninku Tarybą energingai veik-j __B Barniškis.
ti ir remti Lietuvos darbinio-1 
kų kovą už laisvę.

, —X. Shaikus.

šaudėsi su plėšikais.
Joseph Schon, 5220 S. Sacra- 

mento Avė., vakar nuktį ant 
52-nd ir Kedzie gatvių buvo 
užkluptas plėšikų, kurie, bea- 
bejonės, butų ir apiplėšę jį, jei
gu jis nebūtų turėjęs su savimi 
revolverio. .Jam pradėjus šau
dyti į plėšikus, jie pasileido 
bėgti ir atsigrjždami šauti at
gal, bet nei plėšikai jam, nei 
jis plėšikams tur būt nepatai
kė.

Sugavo chicagietį.
Morris Ronen važiavęs iš 

Chicagos į Meksiką, tapo ant 
sienos justicijos departamento 
agentų sugautas ir nugabentas 
Į New Orleans, La. Pas jį rado 
P. P. D. U. mokesčių knygutę 
iT raudoną žvaigždę su užra
šu: “Russian Socialist Federal 
Government”. Kokiu tikslu jis 
važiavo Mcksikon ~ nesako.

Traukinys permetė automobi
lių per pašiurę.

Žiemių link bėgąs Chicago 
and Northvvestern traukinys 
ant Lincoln avė. kryžkelės, 
Highland Park, rėmė į skersai 
bėgius važiuojantį automobi
lių taip, kad jis buvo permes
tas per sale relių stovinčią
pašiurę. Automobilium va
žiuojantys Clinton S. Beach su 
moteria liko sunkiai sužeisti.

pagauti, 
plėšikai 

Chicago,

Du gelžkelių banditai
Vakar naktį trys 

b ndė apiplėšt vieną 
Mihvnukee & St. Paul trauki
ni, ant kurio, kaip ly*ia jų lau
kė gelžkelių policija. Vienas 
jų riko mirtinai peršautas, ki
tas suimtas, trečias gi pabėgo,I ■ pašautas.

advokato namus.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA MERGINŲ 
Merginos žemiau 17 metų am
žiaus, nereikalinga nuolatos lan
kyti mokyklą. Pastovus darbas. 
Gera mokestis pradžiai Karštas 
šokoladas ir užkandis duodama 
dykai. t
The Hunip Hair Pin Mnfg. Co., 
1918 Prairio Avė., Cor. 20th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosemė ir bučer- 

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

3856 S. Sacramento Avė. 
Kampas 39-os gatvės.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Priversti parduoti trumpu laiku grą- 
žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklj pianą ir didelę dubeltava spring- 

‘ i re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno. z 

1926 So. Kedzie Avė.

DADuTnTTAnA r’ i jikU Pian{* ir didel« <>ubeltava 8Pr

I ARSIDUODA geras saliunaRrr Ją-o^ą phonographą grojantį visokius
bai geroj vietoj, sena vieta, apgyven
ta lietuviais. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas 
Pažymėdami No. 175.
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PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per ilgus me- 

D-stės Lietuvos Gojaus mėnesinis I tus, yra trys ulės, kur boles ridina, 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, lapkr. naujai ištaisytas. Parsiduoda iš prie- 
19 d., 7:30 vai. v., D, Shemaičio svet., žasties moteries nesveikatos. Kas my- 
kampas 18 ir Union gatvių. Visi na- Ht tokį biznį atsišaukit. 
riai malonėkite atsilankyt, nes turime 2301 W. 50th St.
svarbių reikalų apsvarstyt. | Cor. Oakley Avė,

— F. Ažusenis, rašt.

PRANEŠIMAI

i*

PARSIDUODA grosernė 
e 9 9 . bučernė geroj apielinkėj.Pai ieškojimai Atsišaukite:

1918 Carpenter Avė.
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ir

PARSIDUODA rakandai nauji gra
žus, trumpame laike, iš priežasties 
susidėjom dvi šeimynos į bizniavę na
mą. Meldžiu ateit, matyti mane vi
durdienyj 7:30 vakare

837 W. 33rd St. 3 lubos
, Chicago, III.

PARSIDUODA 2-jų kambarių ra
kandai, gerame padėjime. Galima 
bus gaut ir kambarius. Važiuoju į 
Tėvynę

Atsišaukite:
Kampas 16-tos ir Ruble Sts, 

žemai.

NAMAI-žEMe
PARSIDUODA saliunas labai geroj

RAJIEŠKAU tėvo Petro Andriko, vietoj ir labai pigiai. Priežastis par- 
giminių — Jono Šimulyno, Jono Ta- davimo nesutikimas partnerių, 
mulio, Domininko ir Jono Motiejai- Atsišaukite: 
čių ir abelnai giminių ir pažįstamų. 558 W. 37 St.
Malones patįs atsišaukti, arba žinanti Chicago, III.
juos pranešt ant antrašo: - . . . -------------- :-----------------------

Siberia, gęr. Chita, PARSIDUODA bučemė ir grosemė,
Aleksandrovskaja ulica, geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie-

Staraja aptekd, ' toj. Priežastį pardavimo patirsite
Marcinkevich, ant vietos,

dlih Antonu Andriku. Atsišaukite:
 1836 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU brolio Vincento Sto- TTrA^7*7-
nio, paeina iš Kužų miestelio, Šiaulių PARSIDUODA karčiama yra ir sv - 
apskk, gyveno Chicagoj, bet dabar ne- tame, geras pagyvenimas ir geroj 
žinau kur. Malonėkit jis pats, atsi- etuvių įgyventoj vietoj. Priežas- 
šaukti ,arba kas žino pranešti. t!« panlavimo - apleidžiu miestą.

KASTANCIJA STONAITIS, Ats,Sau„kq1ntf:
1510 N. Hoyne Avė., Chicago, III. 3301 S* Morl?an St.

PAJIEŠKAU savo tėvo Simano Ži
baus, kuris 7 metai atgal gyveno PARSIDUODA saldainių, minkštų 
Mahanoy City, Pa., dirbo anglių ka- gėrimų, cigarų, tabako ir mokyklon 
syklose. Bet dabar nežinom kur jis einantiems reikmenų krautuvė. Biznis 
randasi, ar gyvas ar miręs. Jis pats, niai įdirbtas; tirštai lietuviais apgy- 
ar kurie žinote teiksitės pranešti už venta, parsiduoda pigiai. Pardavimo 
ką busim dėkingi. priežastis liga. ,

Stanis, Aleksas ir Josefą Žiliai, 1817 Union Avė.
1125 Madison Avė., Kewanee, III.

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

PARSIDUODA įrengta 80 akerių 
Wisconsin valstijoj farma: žemė smiL‘ 
ties, molis; 30 akerių pridedant, ga
nykloms ir Senui — pilnai visko yra. 
Užmokėt cash arba išmainysiu.

Atsišaukite:
38 S. Dearbom St., 

Room 1026

BARGENAS
Parsiduoda 6 kambarių name

lis — 2 lotai: — 3017 W. 38 St. 
Atsišaukite 2711 S. Kamensky 
Avė. Tel.: Lawdale 988.

_____-----------------------------------
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ka- PARSIDUODA bučemė ir groser- 

lesinsko, Suvalkų rčd., Andrėjavo nė lietuvių ir kitų tautų tirštai apgy- 
gmino, Aleksandrovskos kaimo. Jis vęntoj vietoj. I ardavimo pnežas 1 
išvažiavo nuo musų . 11 <1. rugsėjo, Patirsite ant vietos.
1919. Malones jis pats ar kas kitas Asišaukite:
duoti žinią; busiu dėkinga. Turiu | 4104 So. Campbell Avė.
labai svarbų reikalą. ------------- a

ONA GLAZAUSKIENE, DIDELfi PROGA
4050 So Montgomery; St., Chicago, III. Pigiai parsiduoda visai mažai var- 

_ ___  toti: žieminis ir kuknmis kepimui, pe-
'sil71.YMAI KAMBARIŲ * Atsišaukite:

3343 So. Halsted St., 
(8-čios lubos)

PHONOGRAFAI
Geriausio išdirbimo mašinas susta- 

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

M. VEŽIS", 
1503 N. Hoyne Avė., 

Chicago, III.
Tel. Armitage 2252

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

Išplėšė
Pereitą

žė ad'. 1-erbcrt Lt)-d namuo
se, 450 Surf st., ir išvogė už 
$3,500.00 vertė kaurų, ir kito 
kių

Vietos h įs draugijos, Apšvie- (|u trečdaliu savo tur
to Chicagos labdarystės įstai
goms. $100,(MM) Chicagos bied- 
nuomenei; tuos pinigus Chica
gos katalikų vyskupas turės 
išdalinti; $10,000 St. Joseph li
goninei; $10,(MM) pačiam Chica 
gos vyskupui; $100,(MM) North 
American katalikų bažnyčiai 
Romoje, Italijoj; $10,(MM) Sac- 
red Heart vienuolynui, Lake 
Forest’e; $1,000 St. Ignatius 
kolegija?*, etc.

Angelą C. Gormully buvo 
pati turtingo dviračių (bicyk- 
lių) fabrikanto.

Sausieji laikai atėmė reformi- 
nininkui “džiabą”.

Užėjus sausiems laikams, 
Rev. Thomas R. Quayle, refor- 
mininkas, turėjo nustoti sek
retoriaus “džiabo” Lake pavie
to “'leisiu ir Tvarkos Lygoje.” 
Mat, “šlaphjjų” dienų laikais,

T0WN OF LAKE.
Kaip visose kolonijose, taip 

ir čia visi rūpinasi kuo nors 
pagelbėti Lietuvai dabartinėje 

įjos sunkioje valandoje. Tad ir 
1 Kliubas 

i “Lietuva,” laikytame savo su- 
svars- 
prisi- 

j šia darbo jieškotis, nes ir min® “P*® Oetirvą ir nors Kliu- 
ant vietos bedarbių yra užtek- bas l,fra turtingas pinigais, vie- 
įjnaj . nok tapo nutarta paaukoti iš

BURNSIDE.
Illinois Central R. R. vagonų 

dirbtuvėse darbai sumažėjo. . -
Daugelį darbininkų jau atleido : Lietuvių, 1 eatrališkas 
ir da vis po biskį atleidinėja, j Lietuva, 1 
Nežinia kaip ilgai tas viskas, brinkime lapkr. 12 d., 
tęsis. Tad nepatartina važiuoti, ^ant bėgančius reikalus 
į šia darbo jieškotis,

nok tapo nutarta paaukoti iš 
iždo $50 Lietuvos šauliams.

Kliubas dabar rengia , tris 
priskai- vakarus. Vienas bus C. S. P.

* ♦ *
Šioje apielinkėje gyvena vi-1 

šokių tautų žmonių; į ? 1 ’ 1 
tomą jų apie 10,000; biznių 
irgi yra užtektinai. Bet valsti- bus paminėjimui 10 metų gy-! 
jinio banko tai nėra nė vieno, vavimo Kliubo. Vaidinama bus 
Vietos gj-ventojams su banki- drama “Mirga.” Be to bus ir1 
niais reikalais tad yra labai daug kitų pamarginimų. Kiti
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Reikalaukime pripažinimo Lietuvai!

voti su “šlapumu”, aukojo di- 
(dėles sumas pinig tai Lygai, o 
Rev. Quayle kaip tik ir my
lėjo būti sekretorium tokios į- 
staigos, kuriai plaukdavo di
delės sumos pinigų. Dabar, 
“sausaisiais” laikais, niekas jau 
pinigų Lygai nebeduoda, tokiu 
budu ne darbo Rev. Quayle ten 
(langiaus nebėra.Nesenai Chicagos lietuviai padarė milžiniškų demon

stracijų, 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 kėsinusi ant jos. Todėl visi, kurie stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pakelkite savo balsų!

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

Susirinkimai įvyks:
BURNSIDE. — Ketverge, lapkr. 18 d. J. Mačiukevi

čiaus svet., 1036 E. 93 gat. Kalbės T. Kučinskas 
ir Kl. Jurgelionis.

VV ĖST PULLMAN. — Ketverge, lapkr. 18 d., svetai
nėje 12001 S. Halsted gat. Kalbės J. Mickevičius, 
ir adv. K. Gugis.

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 kovojamų už nepriklausomų ir laisvų Lietuvų! po paleistas iki lapkričio 23 d. 
Taigi visi, kas gyvas, į prakalbas! Visiška......................

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA, kadngi 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■' vo teisin8« adreso.

Conkright’ą teis grand jury.
Heabert Gonkritgh, kuris 

praeitą nedėldienį pašovė Evą 
VVyatt, gyvenusią su juom kai
po jo moteris, bus terpiamas 
grand jury‘es už kėsinimąsi 
ant jos gyvasties.

Suareštavo už mainymą klas
tingų čekių.'

Walter Szalacinski, 28 metų 
senumo, gyvenantis 3027 So. 
Forty-eight oourt, Cicero, va
kar buvo areštuotas ir kalti
namas už išgavimą iš bankų 
$200.00 klastingais čekiais.

Suareštavo kaipo plėšiką.
Frank Johnson vakar buvo 

areštuotas ir kaltinamas Win- 
netkos teisme kaipo plėšikas 
namų žieminėj miesto dalyj. 
Bet teisme pasirodė, kad jis 
neatrodo esąs tuviui žmogu- 

tmi, kurio poliejia jieško, ir ta-

Visiškai paleisti jį neįgalėjo, 
i jis| nedavė policijai sa-

».,.4

brangenybių.

Baklauov atvažiuoja 
Chicagon

George Baklhnov, <*u as 
ros dainininkas, tapo paleistas 
iš Kilis Island ir atvažiuoja 
Chicagon dainuoti čia didžiojoj 
operoj, kurios sezonas dabar 
prasidėjo.

ope-

Chicagoj jausta žemės 
drebėjimas?

Praeitą naktį Chicagos uni
versiteto seismografas užregis
travo žemes drebėjimą. Žemė 
drebėti pradėjo 2:34 valandą 
rytmetį ir tęsėsi ilki 2:51.
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Pranešimai
West Sidės lietuvių domei.— 

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

—Apšvietos Komisja.

Town of Lake. — Siuvimo _ klesos 
Davis Square parko svetainėj bus 
steigtos ir šią žiemą. Klesos bus 
tas pėtnyčią nuo 10 ryto iki 4 po piet. 
Norinčios mokintis siūti moterįs gali 
ateiti į klesą; jokios mokesties neima
ma, tik kiekviena turi atsinešti savo 
medžiagą siuvimui. Turinčios vaikus 
rali juos palikti parko kindergartene, 
eur jie bus tinkamai prižiūrėti.

Dramatiško Ratelio susirinkimas ir 
repeticija ‘‘Gyvų Nabašninkų” bus 
cetverge, lapkr. 18 d., lygiai. 7:30 vai. 
vakaro, Meldažio svetainėje. Visi 
nariai, o ypač pirmininkas su iždinin- 
cu, turi būtinai atsilankyt.

A. Jusas, Sekretorius.

Kenosha, Wis. — Lithuanian Co- 
operation Society vvishes that all 
members attend the meeting Sunday, 
Nov. 21, as the Board of Directors 
have formed the By-Laws ion which 
each shareholder is to vote whether 
1;o 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 
;okį 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.

ANT RENDOS kambaris garu ap
šildomas, elektros šviesa, maudynė ir 
.kiti parankumai dėl vieno arba dviejų 
Malonėkite atsišaukti po antrašu:

5359 So. Morgan St., 
Antros lubos iš priekio.

IŠSIRANDAVOJA kambaris dėl 
dviejų ar vieno vaikino, garu apšildo
mas, elektros šviesa ir vanos. Netoli 
Burnside ir Pullmano šapos.

S. PETRONAITIS, 
9719 Prairie Avė., 

2-ros lubos.

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

59 — 72 Št. ir Talman Avė.
B. RUTKAUSKAS,

Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA merginos arba moteries 
prie mažos šeimynos ant farmos. Mo
teris galėtų turėti ir vieną vaiką. Vie
ta netoli Waukegan, III. Malonėkite 
atsišaukti ;apie mokestį susitaikinsi
me. |

JOHN KUZINSKAS,
R. 2, Antiock, III.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
prie skudurų skirstymo.

B. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAMA agentų pardavi- 
- patyrusiu ir ne. La
iškias. Nepatyrę agen- 

mokinami. Atsišaukite:
L. M. BOCH AND CO.
Investment Securities

108 La Šalie St., Room 615 
Klausdami A. M. MOLL 

Valandos nuo 10 ryto iki 4 po piet.

nėjimui šėrų — 
bai didelis komi; 
tai

REIKIA nevedusio bučerio. 
Kambaris ir valgis.

IG. PAURAZAS, 
2942 W. 39 St.

Tel. Lafayette 1117.

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Geram vyrui gera mokestis 

Atsišaukite:
N. WILLIAMAS, 

3154 Douglas Blvd., 
Chicago, III.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
žirklių. Gera užmokestis.

COHN IRON & STEEL CO.,
2034 Southport Avė. ’

REIKIA lietuvio pardavėjo į
grosernę. Atsišaukite tuoj aus.

1725 String St.

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA saliunas lenkų 

ir lietuvių apgyventoj vietoj — 
prieš dirbtuvę. Priežastis parda
vimo -r- savininkas apleidžia Chi- 
cagų, 4846 S. Ashland Avė.

ITO iflIMfi

PARSIDUODA dailus saliunas, vie
ta apgyventa lietuvių, taipat ir kito
kių tautų. Priežastis pardavimo, tu
riu išeiti į savo namą. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite: *
2900 Normai Avė.

B"!

RAKANDAI
Už STORAGE LftšAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Porai 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. 
Nedaliomis 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, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj. % 

2810 W. Harrison St.

RAKANDAI
Mes turime ant rankų mažai su
gadintų kaurų vertės nuo $75.00 
iki $100, kuriuos mes parduosi
me visai pigiai; taipgi keletą se
klyčios setų, kurie yra nepapras
tu pirkiniu nuo $150 iki $200 ku
riuos mes atiduosime už $85.00. 
Taipgi lovoms springsų, matrasų 
daug pigiau nei kad rinkos kaina 
CONSUMERS FURNITURE CO. Ine.

i 729 West 18th St.
' A

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

PARSIDUODA dviejų augŠtų na
mas 4937 So. Artesian Avė. $4,500.00. 
Galima tuojaus užimti vietą pirmo 
flato pagyvenimą jai tuojau perkant.

Mokyklos

R

Vyrųlr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wel!s St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Drapanų Siuvimo Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St


