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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Nov. 23, 1920as required by the act of Oct. G, 1917

Lietuviu-Lenku mūšiai atsinaujino
Želigovskio gaujos pa= 
sigrobė du miesteliu
Tautų lygos komisijai nevyksta

Lietuvos aplikacija tautų lygoj
■ ............ ■Jbl .......   ■ !■

Žulikovskis užgriebė du 
miesteliu.

Tautų lygos komisijai nevyks
ta sutaikinti “Kauno valdžių su 
ccntraline Lietuvos respub

lika?’

VARŠAVA, lapkr. 22.
Pranešama, kad šiaurėj — tarp 
lenku kariuomenės, generolo 
Želigovskio vadovaujamo, ir 
Lietuv.'ų — prasidėjo stiprus 
mušis. Taipjau e na mušis įvai
riose vietose už lenkų fronto 
(tarp Busi jos ir Lenkijos), 
kur bolševikai atsigabeno nau
jų jėgų ir meto jas prieš Bala- 
kovičių (kitų lenkų Želigovskį) 
Poliesėj ir pr ’eš Pcrmykiną, 
Pavlenko bei Petlhtrą — Uk
rainoj.

Iš Vilniaus pranešama, kad 
Lietuviai buvo pradėję ofensy- 
vą prieš centralinę Lietuvą. { 
tai atsakyta kontr-ofensyvu. 
Lietuviai nuvyta šiaurvakarių 
linkt/. Suimta belaisvių, jų 
tarpe, vienų Lietuvių generolų. 
Taipjau užimta Giedraičiai ir 
Švenčionys — škiuryčiuose nuo 
Kauno.

Komisionierfų, kuriuos Lie
tuvon prisiuntė tautų lygos 
taryba, kelionė tapo sutrukdy
ta dėl išardytų tiltų. Jie maža 
tegalėjo ,veikti sutaikymui 
Kauno valdžios su centraline 
Lietuvos respublika, kinių Vil
niuje suskurę generolas Želi
govskis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RusŲ-LenkŲ taikos ta
rybos pairusios.

Taip sako Varšava; Ryga sako, 
kad lenkai rusų reikalavimų 
išpildę ir taikos tarybos pra

sidėjusios.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Įteikė tautų lygai 
aplikaciją.

Koks bus jos nuosprendis — 
z . nežinia.

GENEVA, lapkr. 22. — At
sakomybe tautų lygos ir jos 
pavienių nartų, kaip tatai nu
žymėta dešimtame lygos kons
titucijos skirsny, — tai klau
simas, kurį dabar sprendžia 
susirinkimo komisija, skirta 
apsvarstymui aplikacijų, kurių 
jterke keturiolika valstybių, 
norinčių įstoti lygon, jų tarpe 
ir Vokietijos.

Aplikantai yra sekami: Fin- 
lendija, Estonija, Latvija, Lie
tuva ir Luxembourg. Jų klau
simas pavesta buskomisįjai, 
pirmikaujaniai Po u lieto; Aust
rijos, Bulgarijos, Albanijos ir 
LiČensteino reikalų sprendžia 
subkonvsija, pirmininkaujama 
lordo Bobert Cecilo; Gruzini- 
jos, Armėnijos, Azerbaižano, 
Ukrainos ir Costa Rica reikalų 
sprendžia subkomisija, pirmi
ninkaujama Dr. Fridtjof Nan- 
seno, iš Norvegijos.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
20, 21, 22, 29, 24 ir 25. Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

VARŠAVA, lapkr. 22. — Ta
rybos sukūrimui pastod'os tai
kos tarp Rusijos ir Lenkijos 
ir vėl tapo išardytos. Jas išar
dė Bušai dalyvaujantys Rygos 
konferencijoj.

Didelės sovietų armijos tapo 
sutrauktos. kad sutriuškinus 
“neregubarinę” (antrojo lenkų 
Žcl govskio) kariuomenę, gene
rolo Bailakov’čio komanduoja
mų, kuri veikia į rytus nuo 
mūšių paliaubos linijos, esan
čios tarp Lenkijos ir Rusijos. 
Kiti bolševikų kariuomenės le
gionai vejasi supleškintųjų uk
rainiečių armijų, kuri dabar 
bėga iš sryčių, esančių vaka
ruose ir šiaurvakariuose nuo 
Kievo.

Visu pierytiniu Lenkijos 
pasieniu knibždėti knibžda pa
bėgėjai — civiliai gyventojai 
ir kareivit/, kurie įieško prieg- ’ 
landos nuo pasimojusios bolšc- Į 
vikų armijų bangos.

Didelis susirūpinimas 
Varšuvoj.

šitokia dalykų padėtis iššau
kė ytin rimto šiame mieste ! 
susirūpinimo. Dagi neveizint 
ofiralinio optimizmo, kurio 
čia pareikšta dėl pairimo tai
kos tarybų Rygoj. Pažymėta, 
kad sovietų valdžia atsisakiusi 
tęsti tarkos tarybas, kadangi I 
tuT lenkų kariuomenės būriai 
dar nepasitraukę į linijų, kuri 
tapo nužymėta preli mina rėš 
taikos sutarty.

Pažymėta, kad sovietų dele
gacijos reikalavimai bus iš
pildyti Ii r todėl tarybos tuoj 
bus atnaujintos.

Gautieji iš Galicijos prane
šim ia sako, kad daugiau kaip 
dešimt tūkstančių generolo Si- 
niano Petl uros kareivių perė
ję rubežių — jieškodami Len
kijoj prieglaudos nuo besive
jančių bolševikų. Daugely vie
tų bolševikai vijosi ukrainus 
bent keletu mylių (į LenMjų?) 
ir suėmė tūkstančius belaisvių.

Tarybos buvo pertrauktos.
RYGA, lapkr. 20 (suvėlinta).
Taikos tarybos tarp sovietų 

Rusijos ir Lenkijos šiandie ta
po pertrauktos.

Rusai atnaujino taikos 
tarybas.

RYGA, lapkr. 22. — Rusų- 
Lenkų taikos tarybos šiandie 
ir vėl atnaujinta.

Sovietų delegacijos prminin
kus Joffe lenkų delegacijos 
pirmininkui! Dąbskiiri pareiškė, 
kad jisai išgavęs iš Maskvos te
legramų, kuria patvirtinama, 
jogei lenkų kariuomenė pasit- 
raarlcusi i<ki savo valstybes rii- 

bežlų.

Padėka Amerikos Lietuviams
Peštynes Anglijos parlamente

Dųbski vakar buvo pareiš
kęs, kad lenkų kariuomenė 
jau pasitraukusi, vis dėlto, pir- 

i ma nei pradėjus tarybas Joffe 
laukė pranešimo iš Maskvos.
Lenkų kariuomenė pasitraukė 

iš Litičevo.
LONDONAS, lapkr. 22. — 

Čfa gauta sovietų valdžios ofi
cialiais (bevieliu) pranešimas, 
kad lenkai, pildydami prelimi- 
narės taikos sųlygas, išsikraus- 
tę iš Letfčev miestelio, esan
čio dvidešims penkias mylias 
nuo Proskurovo. Miestų užė
musi sovietų kariuomenė.

Pranešime pažymima ir apie 
užėmimų Mozfro, esančio sep- 

. tyniasdešimt dvi myli į piet
vakarius nuo Bobruisko. Beto, 
pranešime sakoma:

“Pietvakariuose nuo Režica 
(penkiasdešimts mylių pietry
čiuose nuo Bobruisko) mušis 
tebesitęsia. Karocen-Moziro lin
kui musų veržimąsi tebesitęsia.

“Valočisko kryptyje musų 
jėgos veja atgal generolo Pet- 
liuros ukrainiečių armijų. Ve
ja prie Lenkijos rubežiaus.

“Paskiausios, gautos iš Kry
mo žinios rodo, kad musų jė
gos ten užgriebė trysdešimts 
keturis laivus.”

Jos nebesipriešins.
Išvytasai Graikijos karalius 

gal atgaus sostą.

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Šiandie čia sužinota, kad Fran
cijos valdžia nemano panau
doti fizikinę (karinę) spėkų, 
kad neprileidus pč e Graikijos 
sosto išvytų j į karalių Konstan
tiną.

.. Gal tai dėl Anglijos.
PARYŽIUS, lapkr. 22. — 

Anglijos, valdžia turbūt leis 
grįžti išvytajam Graikijos ka
raliui Konstanlfnui. Ir tai ne
veizint Francijos protestų. Ta
tai darosi aišku iš to, kad 
Francijos premjeras atidėjo 
savo kelionę Londonan.

Venizelos Italijoj.
MESINA, Italijoj, lapkr. 22. 

— Buvusia premjeras Veuize- 
Ws ir kel kiti rezignavusios 
jo ministerijos nariai šiandie 
atvyko Mesinos prieplaukom. 
Venizelos partija tuoj sėdo 
traukiniu ir išvadavo į Fran
ci j»j.    ipcr Itnlijos sostinę. Ro
mą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917

Netoli kanibalizmo!
Vargas, skurdas — tai Krymo 
pabėgėlių likimas Konstan

tinopoly. 
r’1---------------

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
22. — Likimas pabėgusiųjų iš 
Krymo žmonių, kurie dabar 
laikomi apie devyniasdešimty 
ar daugiau laivų, riogsančių 
Bosforo pakraščiuose, pagailė- 
tinas. Prisibijoma baisios ka
tastrofos, jeigu nebus padary
ta ūmių žingsnių išsodinti 
krantai! tuos tūkstančius žmo
nių, kurie nūdien raičiojasi 
skurde ir kančiose. Vienas ko
respondentas šiandie buvo nu
ėjęs pažiūrėti tų “plaukiojau? 
čių ligoninių bei beprotnamių.’’

Nė vienas pabėgėlių, išski
riant sergančiuosius, užsikrė
tusius limpamomis ligomis ir 
bepročius, dar neišleista kran
tai!.

Pasvaigusieji pabėgėliai ko
ne visiškai sudraskė korespon
dento drabužius — bėsiprašy- 
dami, kad testų juos išeiti 
krantan. Vyrai, moters ir kū
dikiai neatsižvelgiant į amžių 
ir gimtį. dienų ir naktį laiko
mi ant laivų — visi vienai! bu
riu.

Kai kur pabėgėliai jau vie
nuolikta d’ena negauna dagi 
vandens I

Kores'iMHidentas sužinojo, 
kad nakties metu daugelis nu
siminimai! įpuolusių pabėgė
lių žudosi. Daug pabėgėlių ta
po sulaikyta, kuomet jie šoko 
nuo laivo denio vandenin. 
Vis dėlto, daugeliui pavyko 
atsiekti tikslo — nusižudyti.
Laivų valdininkai reiškia bai-

aHVnMMHaMMan*** I' . XL!' -M " 
PINIGŲ KURSAS.

Vakar, lapkr. 23 d., užsienių pinigų 
IcąjBa, perkant įų no mažiau kaip už 
gOjflP dolerių, pankų buvo skaitoma 
Amerikos pinignis šiaip:

Anglijos 1 ąvaras .............  $3.49
Austrijos 100 kronų ............... $0.3,5
Belgijos, už $1.............  frankų 15.30
Danų 100 kronų ................... $13.50
Finų 100 markių ................... $2.50
Francijos, už $1 ....... frankų 16.22
Italijos, už $1 ................... lirų 26.00
Lietuvos 100 auksinų ..:........ $1.75
Lenkų 100 markių.................... $0.35
Olandų 100 guldenų ..........   80.40

. Norvegų 100 kronų ............... $13.50
Šveicarų 100 frankų ............... $6.95
Sve<lų 1OO kronų ............................. $19.30
Vokiečių 100 markių ..........   {1.75

mes, kad kai kur gal';’ pasireik
šti kanibalizmas (užmušinėji- 
mas ir valgymas žmonių), jei
gu ūmiausiu laiku nebus pris
tatyta maisto. Jie pasakoja, 
kad butą gana daug tokių atsi
tikimų, kur jiems prisiėjo kau- 
ties su pusiau pabludusiais 
žmonomis, bandžiusiais nužu
dyti kūdikius.

Riaušės Italijoj.

Nuo Lietuvos Šaulių.
NEW YOHKAS. — šiandie, 

lapkričio 20-tą, gavome š 
Kauno nuo šaulių Sąjungos se
kantį kablegramą:

“šimtai tūkstančių auksinų 
(atsiųsti rūgs. 25, 1920) ir du 
šimtai tūkstančių auksinų (at
siųsti spalio 27, 1920) gauta, 
š’rdingas učių amerikiečiams. 
Šauliai žymiai sustiprėjo. Tei
kia žymią atramą priešui. Pa
dėtis gerėja. Nepaliaukite mus 
šelpę, (pasirašiusi) Šaulių Cen
tro Valdyba.”

šauMui keliose vietose padėjo 
musų reguliarei kariuomenei 
sumušti priešą. Šauliai laiko 
apie GO varstų fronto, šauliai 
suseka priešus šiapus linijų ir 
demorarzuoja užimtose vieto
se už linijų. Amerikos lietu
viai, padėkite Lietuvos šau
liams.

Jonas žilius,
Šaulių Sąjungos narys ir įga

liotinis Amerikoje.

Nuo Vyriausiojo Lietu
vos Gynimo Komi- 

to Kaune.

Septyni žmonės užmušta, trys
dešimts sužeista.

BOLOGNA, lapkr. 22.
Atidarius pirmąjį šio miesto 
taryjbos — naujai išrinktos — 
posėdį šiandie kilio didelių riau
šių. Septyni žmonės užmušta 
ant vietos, o trysdešimts sun
kiau ar lengviau sužeista.

Muštinės kilo tarp socialistų 
iš vienos pusės ir jų priešų 
iš kitos.

Riaušių priežastį žinių agen- 
Tja nemini.

Smerkia Amerikos valdininkus.

PORT-AU-PR1NCE, lap. 22.
Prezidentas Dartingeve šian

die čia pareiškė, kad civiliniai 
Amerikos valdi iv ūkai Hait’se 
elgiasi, daug žiauriau nei to
kie pat amerikiečiai — mil* ta
riniai valdininkai. Beto, jisai 
dar pareiškė, kad nuo to laiko, 
kaip Amerika okupavo tą šalį, 
iš savo pusės ji nič nieku ne- 
prisidėjusi nė žemės nikio negi 
industčijos plėtojimui.

Laivas išbėgo ant seklumos.
NORFOLK, Va., lapkr: 22.— 

Čia gauta žinių, kad netoli 
Baltimore prieplaukos šiandie 
rytą užbėgo ant seklumos 
pirklybiuis laivas Odeli. Nelai
mės priežastis —- didelė migla. 
Laivui pasiųsta reikiamos pa
galbos.

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Rizignavusis Francijos prezi
dentas Dcschanel jau pasveiko. 
Jisai žada apsigyxrenti Pary
žiuj.

CHICAGO. — Miesto valdžfa 
rengiasi suvaržyti, orlaivininky 
manevrus ant miesto. Prisibi- 
joina naujos nelaimes, tolcios, 
kaip įvykq pradėtais metais.

WASH.INGTONAS. — Nuo 
Vyriauisojo L'etuvos Gynimo 
Komiteto Kaune yra gauta pas
kelbimui laikraščiuose toksai 
kablegramas:

“Ačiū Amerikos broliams už 
gausias aukas.

“Lietuva sujudo, kaip nie
kados: ginkluojasi, orgaifzuo- 
jasi, d na partizanais, savano
riais. Kiekviename valsčiuje 
komitetas. Duodamos <lidžiau- 
sios aukos, remiama valdžia.

“Dvarininko Želigo\vskio len-. 
kai vieną kartą sumuš#’, su
laikyti. Reikia juos pribaigti ir 
išvyti. Trūksta ginklų, šiltų 
rulbų. Padekite broliai! Amži
nai laisvi busime. Dvani po
nams neatiduosime, savo žemę 
apginsime.

“Vyriausias Lietuvos Gyni
mo Komitetas.”

Tasai kablegramas pasiųsta 
iš Kauno jjenktadienį ir gau
tas Washingtone šeštadienį, 
lapkričio 20 d.

Jonas Vileišis.
Lietuvos Atstovas Amerikoj.

Peštynės atstovų bute.
Posėdis suspenduota; riaušes 
sukėlė Lloyd George valdžios 

» šalininkai.
LONDONAS, lapkr. 22. — 

šiandie po pietų atstovų bute 
įvyko viena ytin karinga sce
na — peštynės. Susipešė du 
atstovų buto nariai — airys 
nacionalistas Joseph Devlih ir 
IJoyd George valdžios šalinin
kas, majoras John Molison. Peš
tynės kilo tuo metu, katla ats
tovų buto nariai padarė pre
mjerui eilę klausimų dėl pa
dėties Airijoj. Kilus pešty
nėms posėdis tapo suspenduo
tas.

Visa susidėjo sekantai. Pir
miausia premjeras trumpai iš- 
parodė valdžios nusistatymą 
dėl dabartinių įvykių Airijoj. 
Po to duota jam klausinių. 
Davė jų ir Devlin. Be kita jis 
paklausė, kodėl valdžia, kalbė- 
dama ai>k» airių renkamąsias 
žniogžudybcs nič nieko nepasa

ko apie savo kanfvius, kurie 
praeitą nedėldienį be jokios 
matomos priežasties užpuolė 
tūkstančius žmonių, susirinku
sių prisižiūrėti football žais
mei, ir č’a dešimtį žmonių nu
šovė. Atstovų bute pasigirdo 
šauksmai: “Sėskis, sėskis!”
Devlin piktai atkirto šaukė
jams ir užbaigė savo paklau
simą. Bet kuomet jis atsistojo, 
kad dar kartą paklausus, jin 
įsikibo majoras Molson. Čia 
ir prasidėjo imtynė. Kiti atsto
vų buto nariai juodu perskyrė, 
opirmininkas uždarė posėdį.

Atidarius posėdį majoras 
Molson atsiprašė ir atstovų bu
to ir paties Dėvi no.

Anglijos vaklžia žada dar 
griežtesnių įmonių stvertis 
prieš Airijos gyventojus, kur 
kovoja už savo gimtojo krašto 
nepriklausomybę.

Dubline užmušta 26 žmonės.
DUBLINAS, lapkr. 22. — 

Praeitą nedėldienį šia taj>o už
mušt/ dvidešimt šeši žmonės. 

>Tai pasekme tos orgijos, ku
rią surengė kareiviai užpuolu
sieji football žaismių vietą 
Croke Parke. Septyniasdešimta 
sužeistų guli Jgon nėse. Dau- 

• gelis jų gal įnirs.

; True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 

j master at Chicago, III., Nov. 16, 1920 

I Poetą D’Annunzio 
smarkauja.

MILANAS, lapkr. 20— Gab
rielius d. Anniunzio ir italų 
kariuomenės, esančios mūšių 
paliaubos teritorijoj, koman- 
duotojas gen. Caviglia šiandie 
laike svarbų pasitarimą.

Generolas Caviglia įteikė 
d’ Annunziui Rapallo taikos 
sutarties sąlygas, kartu iŠĮ>aro- 
dydamas, kad Italija privalo 
tas sąlygas išlaikyti.

D’Annunzio griežtai pareiš
kė, kad jis negi pasitrauks iš 
Fiume nė atsisakys savo ryži
mesi įgyt’1 Dalmaitiją bei kitus 
įtalų centrus, kurie tapo pa
vesti Jugo-Slavijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Šiltinės ir cholera
Lenkijoj.

KOPENHAGEN, lapkr. 22 — 
Dr. Thorvald Madsen, narys 
tautų lygos komisijos, skirtos 
sveikatingumo sąlygoms Len
kijoj tirti, šiandie, pirm išva
žiuosiant Genevon, pareiškė, 
kad dėl šiltinių ir choleros pa
dėtis tenai esanti pasibaisėl na. 
Ją dar blogesne daro didelis 
skaičius belaisvių, sugrustų 
intarnavimo stovyklose.

Jisai pasakė, kad tik vienoj 
stovykloj, kur laikoma sovietų 
Rusijos belaisviai, jis suardęs 
du šimtu žmonių sergančių 
cholera.

^NAUJAS

TELEFONAS
Naujienas dabar galima 
šaukti dviem telefonų 
numariais: 
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
ę&nal 576
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Paskutinė rokunda

Tautų lygos komisijai nevyksta
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Rusų-Lenkų taikos ta
rybos pairusios.Tautų lygos komisijai nevyks

ta sutaikinfi “Kauno valdžią su 
ccntraline Lietuvos respub

lika.”

VARŠAVA, lapkr. 22.
Pranešama, kad šiaurėj — tarp 
lenkų kariuomenės, generolo 
Želigovskio vadovaujamo, ir 
Lietuvių — prasidėjo stiprus 
mušis. Taipjaji o na mušis įvai
riose vietose už lenkų fronto 
(tarp Rusijos ir Lenkijos), 
kur bolševikai atsigabeno nau
jų jėgų ir meta jas prieš Bala- 
kovičių (kitą lenkų Želigovskį) 
Poliesėj ir prieš Permykiną, 
Pavlenko bei Petlhtrą — Uk
rainoj.

Iš Vilniaus pranešama, kad 
Lietuviai buvo pradėję ofensy-

Taip sako Varšava; Ryga sako, 
I kad lenkai rusų reikalavimą 
' išpildę ir taikos tarybos pra

sidėjusios.

VARŠAVA, lapkr. 22. — Ta
rybos sukūrimui pastotos tai
kos tarp Rusijos ir Lenkijos

dė Bušai dalyvaujantys Rygos 
konferencijoj.

Didelės sovietų armijos tapo 
sutrauktos.

.V v »

JUODOSIOS
i

Padėka Amerikos Lietuviams
Peštynės Anglijos parlamente

tai atsakyta kontr-ofensyvu. 
Lietuviai nuvyta šiaurvakarių 
linki/. Suimta belaisvių, jų 
tarpe vieną Lietuvių generolą. 
Taipjau užimta Giedraičiai ir 
Švenčionys — šfeiuryčiuose nuo ) 
Kauno.

Komisionierių, kuriuos Lie
tuvon prisiuntė tautų lygos 
taryba, kelione tapo sutrukdy
ta dėl išardytų tiltų. Jie maža 
tegalėjo veikti sutaikymui 
Kauno valdžios su centraline

kad sutriuškinus | Dąbski vakar buvo 
” (antrojo lenkų k L

Žel govskio) kariuomenę, gene- Į 
rolo Baflakovičio komanduoja
mų, kuri veikia į rytus nuo 
mūšių paliaubos linijos, esan
čios tarp Lenkijos ir Rusijos. 
Kiti bolševikų kariuomenės le
gionai vejasi supleškintąją uk
rainiečių armiją, kuri dabar 
bėga iš sryČių, esančių vaka
ruose ir šiaurvakariuose nuo 
Kievo.

Visu 
.pasieniu

pareiš- True translation filed with the post- 
i iii i . master at Chicago, III., Nov. 23, 1920kad lenkų kai uo enc as reqUjre(| by tbe act of Oct. G, 1917 

jau pasitraukusi, vis dėlto, pir-'.
i nia nei pra<lėjus tarybas Joffe! Netoli KRIlluRllZmO* 
laukė pranešimo iš Maskvos. j

• _ t _ ! Vargas, skurdas — tai Krymo 
Lenkų kariuomenė pasitraukė pabėgėlių likimas Konstan-

mes, kad kai kur gai’.‘ pasireik
šti kanibalizmas (užmušinėji-

iš Litičevo. tinopoly.

niuje susikūrė generolas Želi-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Įteikė tautų lygai 
aplikaciją.

Koks bus jos nuosprendis — 
nežinia.

At
jos 
nu

sakomybe tautų lygos ir 
pavienių narių, kaip tatai 
žymėta dešimtame lygos kons
titucijos skirsny, — tai klau
simas, kurį dabar sprendžia 
susirinkimo komisija, skirta 
apsvarstymui aplikuoju, kurių' 
įteikė keturiolika valstybių, 
norinčių įstoti lygon, jų tarpe 
ir Vokietijos.

Aplikantai yra sekami: Fin- 
lendija, Estonija, I^atvija, Lie
tuva ir Luxembourg. Jų klau
simas pavesta buskomisijai, 
pirmikaujaniai Poulleto; Aust
rijos, Bulgarijos, Albanijos ir 
Licensteino reikalą sprendžia 
subkonfsija, pirmininkaujama 
lordo Robert Cecilo; Gruzini- 
jos, Armėnijos, Azerbaižano, 
Ukrainos ir Costa Rica reikalą 
sprendžia subkomisija, pirmi
ninkaujama Dr. Fridtjof Nan- 
seno, iš Norvegijos.

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas N ai r j ienų ofise.

pierytiniu Lenkijos 
knibždėti knibžda pa- 
— civiliai gyventojai 

ir kareiviu*', kurie j ieško prieg
laudos nuo pasimojusios bolše-! 
v ik u v

į liniją, kuri 
prcliminares

bus iš- 
tuoj

armijų bangos.
Didelis susirūpinimas 

Varšuvoj.
šitokia dalykų padėtis iššau

kė vtin rimto šiame mieste ! 
susirūpinimo. Dagi neveizint 
ofic'alinio optimizmo, kurio 
čia pareikšta dėl pairimo tai
kos tardbų Rygoj. Pažymėta, 
kad sovietų valdžia atsisakiusi 
tęsti taikos tarybas, kadangi 
tuT lenkų kariuomenės būriai1 
dar nepasitraukę 
tapo nužymėta 
taikos sutarty.

Pažymėta, kad 
gacijos reikalavimai 
pildyti (ir todėl tarybos 
bus atnaujintos.

Gautieji iš Galicijos prane
šim ia sako, kad daugiau kaip 
dešimt tūkstančių generolo Si
mono Petį uros kareivių perė
ję rnbežių — jieškodami Len
kijoj prieglaudos nuo besive
jančių bolševikų. Daugely vie
tų bolševikai vijosi ukrainus 
bent keletą mylių (į LenMiją?) 
ir suėmė tūkstančius belaisvių.

Tarybos buvo pertrauktos.
RYGA, lapkr. 20 (suvėlinta). 

—Taikos tarybos tarp sovietų 
Rusijos ir Lenkijos šiandie ta
po pertrauktos.

Rusai atnaujino taikos 
tarybas.

RYGA, lapkr. 22. —- Rusų- 
Lenkų taikos tarybos šiandie 
ir vėl atnaujinta.

Sovietų delegacijos prminin- 
kas Joffe lenkų delegacijos 
pirmininkui Dąbskiui pareiškė, 
kad jisai išgavęs iš Maskvos te
legramą, kuria pa tvirtinama, 
jogei lenkų kariuomenė pasit
raukusi iki savo valstybės ru- 
beMų.

LONDONAS, lapkr. 22. — 
d'a gauta sovietų valdžios ofl- 
ci alinis (bevieliu) pranešimas, i 
kad lenkai, pildydami prelimi-' 
narės taikos sąlygas, ištsikraus- 
tę iš Letfčev miestelio, esan
čio dvidešims penkias n 
nuo Proskurovo. Miestą 

. muši sovietų kariuomenė
Pranešime pažymima ir 

užėmimą Mori.ro, esančio 
tyniasdešimt dvi myli į piet
vakarius nuo Bobruisko. Beto, 
pranešime sakoma:

“Pietvakariuose nuo 
(penkiasdešimts mylų 
čiuose nuo Bobruisko) 
tebesitęsia. Karocen-Moziro lin
kui musų veržimąsi tebesitęsia.

“Valočisko kryptyje musų 
jogos veja atgal generolo Pet- 
liuros ukrainiečių armiją. Ve
ja prie Lenkijos rubežiaus.

“Paskiausios, gautos iš Kry
mo žinios rodo, kad musų jė
gos ten užgriebė trysdešinits 
keturis laivus.”

uze-

apie
sep-

Režica 
pietry- 
mušis

Jos nebesipriešins.
Išvytasai Graikijos karalius 

gal atgaus sostą.
PARYŽIUS, lapkr. 22. — 

Šiandie čia sužinota, kad Fran
ci jos valdžia nemano panau-

lapkr. 22. — 
leis 
ka- 
ne- 
Ta- 
kad

atidėjo

kad neprileidus prie Graikijos 
sosto išvytąjį karalių Konstan
tiną.

.. Gal tai dėl Anglijos.
PARYŽIUS,

Anglijos, valdžia turbūt 
grįžti išvytajam Graikijos 
raliui Konstani’nui. Ir tai 
veizint Francijos protestų, 
tai darosi aišku iš to, 
Francijos premjeras 
savo kelionę Londonan.

Venizelos Italijoj.
MESINA, Italijoj1, lapkr. 22. 

— Buvusia premjeras Vcuize- 
Ks ir kel kiti rezignavusios 
jo ministerijos nariai šiandie 
atvyko Mesinos prieplaukom 
Venizelos partija tuoj sėdo 
traukinio ir išvadavo į Fran
ci ją — per Italijos sostinę. Ro
mą.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
22. — Likimas pabėgusiųjų iš 

(Krymo žmonių, kurie dabar 
laikomi apie devyii’asdešimty , 
ar daugiau laivų, riogsančių ‘ 
Bosforo pakraščiuose, pagailė
ti nas. Prisibijoma baisios ka
tastrofos, jeigu nebus padary
ta ūmių žingsnių išsodinti 
krantam tuos tūkstančius žmo
nių, kurie nūdien raičiojasi 
skurde ir kančiose. Vienas ko
respondentas šiandie buvo nu
ėjęs pažiūrėti tų “plaukiojau? 
čių ligoninių bei beprotnamių.”

Nė vienas pabėgėlių, išski
riant sergančiuosius, užsikrė
tusius limpamomis ligomis ir 
bepročius, dar neišlesta kran
tai!.

Pasvaigusiejl pabėgėliai ko
ne visiškai sudraskė korespon
dento drabužius — bėsiprašy- 
dami, kad lestų juos išeiti 
krantam Vyrai, moters ir kū
dikiai neatsižvelgiant į amžių 
ir ginitį, dieną ir naktį laiko
mi ant laivų — visi vienai! bū
rin.

Kai kur pabėgėliai jau vie
nuolikta d’ena negauna dagi 
vandens!

KoresiMHidentas sužinojo, 
kad nakties metu daugelis nu- 
siminiman įpuolusių pabėgė
lių žudosi. Daug pabėgėlių ta
po sulaikyta, kuomet jie šoko 
nuo laivo denio vanden'’n. 
Vis dėlto, daugeliui pavyko 
atsiekti tikslo — nusižudyti.
Laivų valdininkai reiškia bai-

I ' . I.1-.!11 -J—1 "

PINIGŲ KURSAS

gu ūmiausiu laiku nebus pris
tatyta maisto. Jie pasakoja, 
kad butą gana daug tokių atsi
likimų, kur jiems prisiėjo kau- 
ties su pusiau pabludusiais 
žmonėmis, bandžiusiais nužu
dyti kūdikius.

Riaušės Italijoj
Septyni žmonės užmušta, trys- 

dešimts sužeista.

BOLOGNA, lapkr. 22.
Atidarius pirmąjį šio miesto 
tarybos — naujai išrinktos — 
posėdį šiandie kilo didelių riau
šių. Septyni žmonės užmušta 
ant vietos, o trysdešinits sun
kiau ar lengviau sužeista.

Muštinės kilo tarp socialistų 
vienos pusės ir jų priešų 
kitos.
Riaušių priežastį žinių agen-

Tja nemini.

iš 
iš

Smerkia Amerikos valdininkus.

PORT-AU-PRINCE, lap. 22.
Prezidentas Dartingeve šian

die čia pareiškė, kad civiliniai 
Amerikos valdi n''likai Hait’sc 
elgiasi daug žiauriau nei to
kie pat amerikiečiai — jnilita- 
riniai valdininkai. Beto, jisai 
dar pareiškė, kad nuo to laiko, 
kaip Amerika okupavo tą šalį, 
iš savo pusės ji nič nieku ne- 
prisidėjusi nė žemės ūkio negi 
industrijos plėtojimui.

Laivas išbėgo ant seklumos.
NORFOLK, Va., lapkr; 22.— 

Čia gauta žinių, kad netoli 
Baltiiniore prieplaukos šiaude 
rytą užbėgo ant seklumos 
pirklybinis laivas Odeli. Nelai
mės priežastis — didele migla. 
Laivui pasiųsta reikiamos pa
galbos.

PARYŽIUS, lapkr. 22.
RezignaviisLs Francijos prezi
dentas Desclianel jau Įiasveiko.

Vakar, lapkr. 23 d., užsienių pinigų 
kąj>a, perkant jų no mažiau kaip už 
gOop (toleriu, bankų buvo skaitoma 
AiSmkos picigsis iioip:

Anglijos 1 svaras ............. ,. $3.49
Austrijos 100 kronų ............... $0.35
Belgijos, už $1 ........... frankų 15.30 ,
Danų 100 kronų ................... $13.50 Jisai žada apsigyventi
Finų 100 markių ................... $2.50 .
Francijos, už $1 ....... frankų 16.22 i '
Italijos, už $1 .................  lirų 26.00
Lietuvos 100 auksinų ..;........ $1.75
Lenkų 100 markių ................... $0.35
Olandų 100 guldenų ..........   30.40

, Norvegų 100 kronų .............. $13.50
šveicarų 100 frankų ........... $6.35
švedų 100 kronų ................... $19.30
Vokiečių 100 markių ........... £1.75

CHICAGO. — Miesto valdžfa 
rengiasi suvaržyti orlaiviai inkų 
manevrus ant miesto. Prisibi- ( 
joma naujos nelaimės, tokios, I 
kaip įvyko praeitais metais. )

Nuo Lietuvos Šauliu.

NEW YOBKAS. — šiandie, 
lapkričio 20-tą, gavome iš 
Kauno nuo Šaulių Sąjungos se
kantį kablcgramą:

“Šimtai tūkstančių auksinų 
(atsiųsti nigs. 25, 1920) ir du 
šimtai tūkstančių auksinų (at
siųsti spalio 27, 1920) gauta. 
Širdingas ačių amerikiečiams, 
šautai žymiai sustiprėjo. Tei
kia žymią atramą priešui. Pa
dėtis gerėja. Nepaliaukite mus 
šelpę, (pasirašiusi) šaulių Cen
tro Valdyba.”

šaulhii keliose vietose padėjo 
musų reguliarei kariuomenei 
sumušti priešą, šauliai laiko 
apie 60 varstų fronto, šauliai 
suseka priešus šiapus linijų ir 
demoralzuoja užimtose vieto
se už linijų. Amerikos lietu
viai, padėkite Lietuvos šau
liams.

Jonas žilius, 
šaulių Sąjungos narys ir įga

liotinis Amerikoje.

Nuo Vyriausiojo Lietu
vos Gynimo Komi- 

to Kaune.
\VASHINGTONAS. — Nuo 

Vyriaujsojo Lietuvos Gynimo 
Komiteto Kaune yra gauta pas
kelbimui laikraščiuose toksai 
kablegramas:

“Ačiū Amerikos broliams už 
gausias aukas.

“Lietuva sujudo, kaip nie
kados: ginkluojasi, orgaifzuo- 
jasi, d‘na partizanais, savano
riais. Kiekviename valsčiuje 
komitetas. Duodamos didžiau
sios aukos, remiama valdžia.

“Dvarininko Želigo\vskio len-. 
kai vieną kartą sumušM, su
laikyti. Reikia juos priliaigti ir 
išvyti. Trūksta ginklų, šiltų 
rūbų. Padekite broliai! Amži
nai laisvi busime. Dvarų po
nams neatiduosime, savo žemę 
apginsime.

“Vyriausias Lietuvos Gyni
mo Komitetas.”

Tasai kablegramas pasiųsta 
iš Kauno penktadienį ir gau
tas Wasliingtone šeštadienį, 
lapkričio 20 d.

Jonas Vileišis.
Lietuvos Atstovas Amerikoj. ___ __ »

Peštynės atstovy bute.
Posėdis suspenduota; riaušes 
sukėlė Lloyd George valdžios 

» šalininkai.
LONDONAS, lapkr. 22. — 

Šiandie po Įlietų atstovų bute 
įvyko viena ytin karinga sce
na — peštynės. Susipešė du 
atstovų buto nariai — airys 
nacionalistas Joseph Devlin ir 
Lloyd George vadžios šalinin
kas, majoras John Molison. Peš
tynės kilo tuo metu, kadh ats
tovų buto nariai padarė pre
mjerui eilę klausinių dėl pa
dėties Airijoj. Kilus pešty
nėms posėdis tapo suspenduo
tas.

Visa susidėjo sekamai. Pir
miausia premjeras trumpai iš- 
parodė valdžios nusistatymą 
dėl dabartinių įvykių Airijoj. 
Po to duota jam klausimų. 
Davė jų ir Devlin. Be kita jis 
paklausė, kode! valdžia, kalbė
dama apie airių rengiamąsias 
žinogžudybes nič nieko nepasa

ko apie savo kar.4 vius, kurie 
praeitą nedSklieuį be jokios 
matomos priežasties užpuolė 
tūkstančius žmonių, susirinku
sių prisižiūrėti football žais
mei, ir č a dešimtį žmonių nu
šovė. Atstovų bute pasigirdo 
šauksmai: “Sėskis, sėskis!”
Devlin piktai atkirto šaukė
jams ir užbaigė savo paklau
simą. Bet kuomet jis atsistojo, 
kad dar kartą paklausus, jin 
įsikibo majoras Molson. čia 
ir prasidėjo initynė. Kiti atsto
vų buto nariai juodu perskyrė, 
opirmininkas uždarė posėdį.

Atidarius posėdį majoras 
Molson atsiprašė ir atstovų bu
to ir paties Dėvi no.

Anglijos valdžia žada dar 
griežtesnių įmonių stvertis 
prieš Airijos gyventojus, kur 
kovoja už savo gimtojo krašto 
nepriklausomybę.

Dubline užmušta 26 žmonės.
DUBLINAS, lapkr. 22. — 

Praeitą nedėldienį šia tajx) už
mušt/ dvidešimt šeši žmonės. 
Tai pasekmė tos orgijos, ku
rią surengė kareiviai užpuolu
sieji football žaismių vietą 
Croke Parke. Scptyniasdešimts 
sužeistų guli Jigon nese. Dau
gelis jų gal mirs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
master at Chicago, III., Nov. 16, 1920

Poetą D’Annunzio 
smarkauja.

MILANAS, lapkr. 20.-- Gab
rielius d. Anmunzio ir italų 
kariuomenės, esančios mūšių 
paliaubos teritorijoj, koman- 
duotojas gen. Caviglia šiandie 
laike svarbų pasitarimą.

Generolas Caviglia įteikė 
d’ Aimunziui Bapallo taikos 
sutarties sąlygas, kartu išparo- 
dydania^, kad Italija privalo 
tas sąlygas išlaikyti.

D’Annunzio griežtai pareiš
kė, kad jis negi pasitrauks iš 
Fiume nė atsisakys savo ryži
mesi įgyt’) Dalmaitiją bei kitus 
įtalų centrus, kurie tapo pa
vesti Jugo-Slavijai.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Šiltinės ir cholera 
Lenkijoj.

KOPENHAGEN, lapkr. 22 — 
Dr. Thorvald Madsen, narys 
tautų lygos komisijos, skirtos 
sveikatingumo sąlygoms Len
kijoj tirti, šiandie, pirm išva
žiuosiant Genevon, pareiškė, 
kad dėl šiltinių ir choleros pa
dėtis tenai esanti pasibaisėl na. 
Ją dar blogesne daro didelis 
skaičius belaisvių, sugrustų 
intarnavimo stovyklose.

Jisai pasakė, kad tik vienoj 
stovykloj, kur laikoma sovietų 
Rusijos belaisviai, jis suardęs 
du šimtu žmonių sergančių 
cholera.

NAUJAS
TELEFONAS
Naujienas dabar galima 
šaukti dviem telefonų 
numariais:
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
ęanal 576

Mori.ro


Demokratinė Valdžia
Rato

(b) Referendumus: Referendumas 
yra tokia politine taisyklė, kur parlamento svar
bus nutarimai, žmonėms reikalaujant, yra pa
leidžiama visų žmonių balsavimui. Jei didžiu
ma balsuoja už jį, tai jis lieka įstatymu, bet jei 
didžiuma prieš, tuomet jis nupuola. Konstitu- 
ciniai klausimai jau savaime, žmonėms net ne
reikalaujant, turi būt leidžiami referendumo 
balsavimui.

(a) Atšauki m a s: Atšaukimo taisykle 
leidžia piliečių tam tikram skaičiui pareikalauti 
atšaukimo nuo vietos jiems nepatinkamo vir
šininko. Jeigu balsuotojų didžiuma pritaria su
manytojų reikalavimui, tuomet tasai viršinin
kas atšaukiamas nuo savo valdiškos vietos pirm 
Jo tarnybos išsibaigimo,

§40. Įvedimas visuomeninių teisių: Konsti
tucija įsteigianti ir garantuojanti pilietines ir 
politines teises, turi būtinai įsteigti ir visuome
nines teises. Visuomeninėmis teisėmis vadina
ma tos teisės, kurios garantuoja piliečiams tin
kamų ekonominį ir kulturinį gyvenimą. Taip

(Pabiifa).
§38. Teismai: Teismų skyriuje irgi reikalin

ga keletas reformų. (1) Teisėjai turėtų būt ren
kami žmonių. Tiesa, nevisuoniet tinkamiausi 
asmenys bus išrinkta teisėjais, bet rinkikai, sykį- 
kitą padarę klaidą, išmoks apvertinti renkamų 
kandidatų koinpetenliškumą ir išrinks atsakan
čius. (2) Teisėjų terminas galėtų būt gana ilgo
kas, duokime, septynias ar daugiau metų. Daž
nas mainymas viršininkų įstaigose, kur reika
laujama plataus juridinio žinojimo, butų tik 
trukdymas visos teisdarjbčs. Teisėjai neatlie- 
kantys savo pareigų arba visai einantys prieš ga
dynės dvasią galėtų būt atšaukiami nuo savo 
vietų pirm tarnybos termino užsibaigimo. (3) 
Kartais gali tiktis, kad teisėjas labai prideramai 
atlieka savo pareigas ir labai tinkamas savo vie
toje, bet dėl esančių juridinių taisyklių kaip kad 
Jungtinėse Valstijose, jis bepHdydamas savoįva> kiekvienas dirbti norintis asmuo turi būt 
pareigas vieną-kitą naują įstatymą turi paskelb-j n*tikrintas (|nrbu jr gauti priderflmą «arbo ūž
ti kaipo nesutinkantį su šalies konstitucija. Del nl0kCstį. Taipgi kiekvienas pilietis turi būt ūž
to jis neturėtų būt tuojau atšaukiamas, nežiu- tikrintas prideramu gyvenimu atsitikus nedar-

NAUJIENOS, Chicago, III._____ Utarninkas, Lapkr. 23 d., ’20
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600 Blue Island Avenue S
Daugmeniniai ir smulkieji pardavėjai.

Didelis Išpardavimas Prasideda
VYRAMS SIUTŲ IR OVERKOTŲ

Šisai yra didžiausias savos rūšies nuotikis Chicagoj, kaipo puikiausio išdir
bimo ir tokioą žemos savo kainose niekad neyra buvę, šios drapanos gali bū
ti išmėgintos visais atžvilgiais, ant kurių yra sudėta augšČiausi ir puikiausi 
drapanų reikalavimai ir teisingiausias nuosprendis visose smulkmenose. 
Vieni Chicagos vadovaujančių daugmeniniai ir smulkieji pardavėjai.

PRIVERSTI APLEISTI SAVO BIZNI
Yra tūkstančiai puikiausio pasiuvimo siutų ir overkotų šiame išpardavime 
parduoti. Ankstybesnis pasirinkimas turi būti, koliai šis žemesnių kainų nei 
sankrovos kainos pardavėjams tęsis. Pirk dabar tiesiai nuo wholesalerių, o 
sutaupiusi perkupčių uždarbį.

ATDARA PADĖKOS DIENOJE IKI 1 VAL. PO PIETŲ.

rint, kad tokiu savo nuosprendžiu jis ir labai 
įsipyktų daliai arba net didžiumai balsuotojų. 
Tokiame atsitikime turėtų būt tasai pats nuo
sprendis paleista referendumui, ir jei balsuotojų 
didžiuma išsireikštų priešingai, tuomet toks tei
sėjo nuosprendis liktų be vertės ir tasai teisėjo 
atmestasis įstatymas liktų galioje. •

L. DEMOKRATIJOS PRAPLATINIMAS.
§39. Tiesioginė demokratija: Parlamenti

nė valdžia, tai yra atstovaujamoji demokratija, 
turi būt papildyta liaudies valdžia — tiesiogine 
demokratija. Suprantama, tiesiogine demokra
tija, prasmėje senovės Atėnų arba kaikurių 
Šveicarijos kantonų,,šiandie negalima. Šalies 
gyventojai, net jų didesnių atskirų distriktų da
lių, negali visi susieiti Į vieną vietą, kad pride
ramai i.šdiskusavus ir sąmoningai nubalsavus 
pakeltuosius klausimus. Vienok tas pats gali
ma atsiekti aplinkiniu, daugiau laiko užimančiu 
budu, tai yra, per laikraštiją, masinius susirin
kimus ir visuotiną balsavimą. Laikraščiuose 
ir susirinkimuose pakeltieji klausimai gali būt 
prideramai išdiskusuojami ir tokiu budu bal
suotojai išsidirbę savo pažiūras, atėjus balsa
vimo laikui, žino kaip balsuoti. Tiesiogine de
mokratija išsire škia per sekančias tris įmones:

(a) Iniciatyva: Iniciatyva yra tokia 
politinė taisykle, kur asmuo arba grupė žmonių 
gali padaryti įstatymo sumanymą, ir gavus tam 
tikrą nuošimtį (leiskime 5%) balsuotojų para
šų, leidžia jį visiems piliečiams nubalsuoti. Ini
ciatyvos pagalba piliečiai gali pasigamiątį įsta
tymus be parlamento,

Cr

Ar myli muziku?
BEETHOVENO muzikos ton- ' 

aervatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; jstotl galima vi
suomet.

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

Tel.: Boulevard 9244

si bumbi n ■ >k4E9HiaaiiNs 
M lel. Cicero 5963

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvi* Denthtaa

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
— išskiriant nedalias ir seredas.

U

andien

Pirk vyriškų apsirčdymui smulkmenų dabar, o sutaupiusi 50%.

bui, ligai, nelaimei arba susilaukus senatvės. 
Kiekvienas pilietis turi turėti teisės naudotis 
įvairiais gyvenimo parankamais (kaip elektra, 
telefonu, ir daugeliu kitų) ir gyvenimo smagu
mais (kaip teatrais, koncertais, vasariniais re- 
sortais ir t.t.). Kiekvienas pilietis turi turėti 
įvairiausių progų mokininmisi, pradedant že
miausiomis, baigiant augščiausiomis mokyklo
mis. Pagalios ir piliečių šeimyninis gyvenimas 
turi būt užtikrintas. Sveikai, besimylinčiai po
rai turi būt duota progos apsivesti ir pridera
mai ir sveikai auginti šeimyną. Kad busimoji 
gentkartė butų sveika ir tvirta, įstengianti stro
piau žengti progreso keliu, reikia rūpintis 
jos sveiku išauklėjimu. Tiktai visuomeninių 
teisių įsteigimas ir praktikavimas gali kiekvie
nam piliečiui atnešti užtikrintą, be rupesties 
apie rytojų, laimingą gyvenimą. Tikrai demo
kratinės valdžios uždavinys irgi turi būt rūpes
tis visos šalies gyventojų tikru gerbūviu ir jų 
pekėlimu kultūringume, o. ne rūpestis gynimu 
išnaudotojų klesos reikalų.
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Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

Vakarais nuo 7 iki 9 vai.
Naujienų Ofise 

1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Užlaikyk tą Linlmentą i
Parankiu. į

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, 
atrendlagiį. neuralgijos, skaudėjimo rau* 
meniį, sustingeju sąnariu, mėšlungio ir 
kitu išlaukinių skaudėjimu ir gėlimu, 
Variuok

1
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STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neuŽmokčjimą rendos pa

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

17- “
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE CO., 

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

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntinį. Atdara kiekvieną diena iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 
10 iki 4 po piety.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

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

iki 5-lų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI 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.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE A VE. CHICAGO.

550.00
Overkotai

$24.95

$75.00
Overkotai vilaginiais 

kalnieriais 
$32.95

$65.00
Overkotai

$29.45

’inigai Iš 
Kenoshos

Tūkstančių dolerių vertės vyrams storų kelinių, sveterių, kotų, apatinių drapa
nų, pirštinių, kepurių, išeiginių marškinių etc. turi būt išparduota laike šio 
išpardavimo.

$65.00
Siutai

$29.45

$75.00
Siutai

$32.95

$50.00
Siutai

$24.95

$5.00
Pasirėdymui arba 

darbui
$3.95

5.00
Vilnoniai Union 

Siutai
$2.95

$10.06
Šilkiniai pasirėdy

mui marškiniai
$4.95

600 Blue Island Avė.
Kampas Halsted ir Harrison Sts.

Wholesaler ir Retailer Vyriškų 
Drapanų, čeverykų ir smulkmenų. 

Atdara Padėkos Dienoje iki 1 vai. po pietų.

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

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

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

Kreipkitės pas*

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.
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Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiusi Savo Milymiems Lietuvon? 
MaamMMMBamm. u .................i ■ ■■ i iii i m i ii ,i i

Pinigai iš 
Rockfordo

Į Severa’s !
1 Gothardol S

(pirmiau žinomo kaipo Severos OothardlS« 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 

gg aplalkysi (teitą pasolpą. Tas paaokmin* 
‘ Kas naminis linlmentas yra vartotas per 

B no mažiaus kaip keturios dešimtys metu 
& *u užganėdintu pasekmių dėl apgalojhno

I vietinio skausmo Ir pnmažinlmo suputi* 
H mo. Pardavinėtas kožnoi apteko!. Dvi 
įj mietas, 30 Ir 60 centai.

CtDAFLRAI <hs, O VA

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4. PAIN-EKPELLER 4a
Vaizbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
Valzbaženkl|.*

K. S. SASS
1728 Wcst 18th St.

NUO ŠALČIO:
Kosulio, kataro, bronkito ir ki

tų nuo šalčio kįlančių ligų. Vartok

Visose vaistinėse 78c.

NEGAUSI PIRKTI 
NAUJŲ AKIŲ 

Bet gali pagerint ty
rą sveiką stovj.

- Vartok Murino Akių 
_____ .YlJ Gyduolę “ryte ir va

karo”. Užlaikyk akis Čystai, tyrai 
ir sveikai. Reikalauk veltui knygeles 
Akių Užlaikymo.

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

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

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

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daiktų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina- 

t mą kainą.
ši Bendrove dabar parduoda savo Šerus po $6.00 viena, pasi

skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laiku serų kaina pakils.
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ' 

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

Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas.

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrove)

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

VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. rytoHki 6 vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
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SKANDINAVIJ0S-AMER1K0S LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausių linijų 

keliauti per Liepojų

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentų ant Skandinavijos Linijos 
^ar kreipkitės prie jos Centralinių Ofisų 
SKANDINAVIAN-AMERICA*N LINE

148 Washington St., Boston
t 17 N. Dearborn St., Chicago. III.
123 S. 3-rd St., MinneapoJis, Minn.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Ifl. į 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryt© ir 1—9 rak. >i 
Phone Canul 5>57

Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner I 
Prizminio valandos nuo 8 iki | 
12 iš ryto ir nuo 7 iki U v. vak, į 
3325 So. Halsted SU Chicago? Jį

Lietuvon
Pinigus iš Rockfojrdo 

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei- 

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Phone Boulevnrd 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

4537 S. Ashland )

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolaa Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Avė., Chicago, III.
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Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

ft 
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Waukegano 
lietuviai-“ ’
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- k
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

V 8259 So. Halsted St., Chicago. K ?EuM?n?SHffSSSrSSSTrSffSJSr 
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PADVIGUBINK 
SAVO (EIGAS

Įdėk savo sutaupintus pini
gus į musu 6% užtikrintus 
(iold Keal Eslate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai jmokėjimai 

nesantis 6%.
Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

L ----- ---------J

| HALL BROS.
DANTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tol. Norma! 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu.

Darbas gvarantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

Tel.: Victory 2*100
Užsisakyk audrintus lan- 

gamk rėmus, nuo
Gco. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 2975—2976 H

■ Just n
■ WHISTLE :

Chicago M
5VHISTLE BOTTLING CO. M

M 116 W. Kedzie St. ■

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 \V. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

Didžiausia Lietuvių A pr ėdalų 
Išdirbystč Chicagoj.

Darom aprėdalus dėl dėvėji
mo. Paklausk kas musų padirb
tus aprėdalus dėyi.

Žukauskas Tailoring Co.
814 W. 33 St.

Universal State Banko name.
l’hone Boulevard 39*^1

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex- 
as valstijoj.
Mažas investmentas ren- 

davojimui aliejinės žemės, 
gali padaryti jumis kaip 

.Trumus neprigulmingu pi- 
nigiškai.

Ateik, parašyk, arba te- 
lefonuok delei pilnesnių 
informacijų.

Chas. A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building 
Tek: Ilarrison 9669-9670

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po.... $135.00

Taipgi užlaikome visokių 
vacuum cleanerių — elektri
nių apšildytojų — elektrinių 
pečių ir visokių elektrinių 
prietaisų.

Leiskit mums apkainuoti 
jūsų namuose dratus išvad
žioti ar krautuvę; cash arba 
vienas metas išmokesčiui.

6031 So. Halsted St.
Tel.: Normai 2022.

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Co.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLYiMI BUSINESS!ŽREVIEW

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? Štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame murinj namą, iš kurio galima 

j padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku- 

| sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

Pirma demonstracijos lekcija 
Puiki ateitis automobilių dirvoje 

Suteikiama per
Chicagos geriausių automobilių 

mokyklų.

FEDERAL ASSOCIATION OF 
AUTO ENGINEERS

1214-16 W. Jackson Boulevard.
L .......................................... - 1 ■

The Illinois Artificial 
Limfa Co.

1042 Masonic Temple 
Building Chicago

Turi pilną staką reikme 
nų tiems, kurie yra ne
laimingi ir priversti ne
šioti dirbtinas dalis kū
no ; rankas, kojas ir t.t., 
kuomet reikalinga.

Phone Canal 5496 
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLFU L. ZACHAREVVICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. 

2300 S'o. Leavitt St.
w................ 111 ........ 1 11 ""

STORAS KAKLAS ViVI I IV-Li SUTINĘ GILĖS 
išimamos be peilio, skausmo arba 
sirgimo. Jus galit išbandyti aat 
musu, riziko. Goitrene išgydo vi
sai, net ir užsisenėjusiM ligas, be 
jokio ištinimo.
Nieko nekainuoja jeigu neišgydoma 
Nustok kentėjęs ir nebūk nusigan
dęs nuo to suputimo. Sustabdyk jį 
kol nepasiekė širdies, gerklės arba 
plaučių. Nustok vartojęs nuodin
gas gyduoles. Goitrine yra saugi, 
tikra ir moksliškai gvarantuota. 
Rašyk šiandien, gausit žingeidžią 
knygą dykai.

GOITRENE Co. 521 — B. W. 63rd St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
s Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

Tel. Drover 9635
Dr. P. OVITSKY

Dentistas
Specialistas ištraukyme dantų 

4729 So. Ashland Avė. 
netoli 47th St.

Chicago.

LIBERTY BONDS 
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

A. C. Flynn Co.
/. 4709 So. Halsted St.

Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai | 
pataisomi.

Phone Boulevard 7692 
______________ j

Ko laukti?
Daugelis biznierių klausia mus, ko 

galima laukti artimoj ateityj biznio 
gyvenime.

Apskritas atsakymas į šį klausymą, 
žinoma, yra sunku duot teisingai. 
Tačiaus, šis tas ir apskritai ro<fs ga
lima pasakyt.

Visiems smulkiems biznieriams rei
kia laukti ir rengtis prie dar dides
nio kainų numušimo. Visi daiktai 
krautuvėse neužilgo turės dar dau
giau atpigti negu jio atpigo iki šiol. 
O tai todėl, kad opto (wholesale) kai
nos yra jau didžiai nupuolusios, tuo 
tarpu pavienių daiktų pardavime kai
nos dar labai mažai į tai teatsiliepė.

Iš antros pusės, kaikurios opto 
(wholesale) kainos jau yra pasieku
sios dugno ir toliaus jau nebeatpigs, 
anaiptol eis brangyn. Kaikuriuos 
tokius daiktus mes pažymėjom pra
eito utaminko biznio apžvalgoj ir 
biznieriai gerai padarys į tą įsitė- 
miję.

Bėgyje ateinančių trijų ar keturių 
mėnesių reikia laukti labai didelio 
bankrotų skaičiaus. Bankrotys ypač 
daug smulkesnių biznierių, kurie ne- 
permaty^ami ateities biznio, perdaug 
prisipirko tavorų augštesnėmis kai
nomis. i i v/jl

Toliaus į pavasarį galima laukti 
laikino apskrito biznio pasitaisymo. 
Vienok galima permatyti, kad tas pa
vasarinis biznio pasitaisymas nesitęs 
labai ilgai ir po to dirbtuvės ir fab
rikai vėl turės mažiaus darbo. Reiš
kia vėl pradės augti bedarbių skai
čius.

Blogi laikai spaustu
vėse.

Šiuo biznio puolimo laiku spaustu
vės iki šiol nedaug nukentėjo, bet da
bar prasideda blogesns laikas spaus
tuvėms. Puolant ir mažėjant bizniui,

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L.

10657 Michigan Av., kamp. 107 gt.
. Jstaiga tyrų vaistų.

Tel.: Pullman 979.
Mes naudojame geriausios vertės 

gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojaine jūsų atsilankymą.

Humboldt 1678 Belmont 7419

The Rutfeld Laboratory
Išdirbėjai

Tikrai puikių gyduolių
Chroniškos raudonosios gyslos, 

vaikščiojančio skausmo, niežų ir 
kitų odos ligų greitai paliuosuo- 
čių.

Wasserman kraujo mėgintojas.
2850 Chicago Avenue, 

Chicago." FSS i i— ■■ J

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne- 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

Šita yra kokybės vaistinė. 
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSU SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieks
2859 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946L---------- -—-----------—z

C. R. CLAUSEN
Expeitas Kupturų

Išdirbėjai 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl 
kojų. Speclalė atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
6131 So. Halsted St., kampas 63 PI. 

Phone: Wentworth 2679.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vltros, rimai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
8003-89 S. Halsted St.,

Tel.t Yards 1294

neišvengiamai puola ir 
tuvės darbai. Didžiosios spaustuvės 
dabar baigia senesniuosius orderius, 
bet naujų labai mažai tegauna. Iš ki
tos pusės spaustuvninkus piauna bai
sus popieros brangumas ir augštos 
darbininkų algos, l’opiera paskuti
niuoju laiku netik neatpigo, bet pa
brango, ir nuo to niekas kitas nuken
čia kaip tik spaustuvninkai. Jeigu 
dai^ ilgai neatpigs popiera ir nesuma
žės darbininkų algos galima laukti, 
kad daugelis mažesniųjų unijinių spau 
stuvių papuls į bankrotų teismą.

Laivakorčių Biznis.
Šiuo tarpu laivakorčių biznis, ypač 

pas Lietuvius, yra visiškai apmiręs. 
Nieks nevažiuoja Lietuvon ir niekas 
neatvažiuoja. Galima vienok tikėtis, 
jog trumpu laiku laivakorčių biznis 
pasitaisys, o tai dėl šių dviejų prie
žasčių:

Pirma, Amerikoj dabar auga be
darbė'ir ateityj ji nemažės, bet didės. 
Bedarbės laiku žmonės, nenorėdami 
čia išleisti savo sutaupytų centų, sku
bina važiuoti atgal į savo tėvynę.
• Antra, jeigu Amerikos valdžia pra
dės toliaus nebetiek varžyti įvažiavi
mą Amerikon, tai iš Lietuvos, nežiū
rint į bedarbę Amerikoj, gana daug 
važiuos žmonių.

Kainos laikinai sustos 
puolę.

Slinkimas žemyn viso Amerikos biz
nio eina toliaus . Fabrikai negali iš
kišti padarytų tavorų ir vis mažiaus 
gauna nujų užsakymų. Fabrikų kai
nos kaikuriuose atsitikimuose yra nu
puolusios didžiai. Pavyzdžiui, žalios 
odos kaina yra nupuolusi iki 300 nuo
šimčių ir daugiaus.

Daugelis klausia: “Del kopi mes 
kasdieniniame gyvenime nejaučiam

PRANEŠIMAS
Musų Draugams!

Jogei nuo 1-mos dienos Į 
Lapkričio Nov.) 1920. į 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė. r

Tel.: Yards 145

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

THE LELEWER KEPURIŲ
Krautuvės pardavinėja dabar 

skrybėles, kepures ir pirštines že
mesnėmis kainomis negu pirkta.

Užsimoka mumis atlankytu } 
37 So. Dearborn St.

.......... ,■ .

THE FALCON
CIGAR FACTORY

J. A. Nutowc, prop.
Išdirbėjus čystų Havana cigarų.

4644 So. Marshfield Avė., 
Chicago, III.

■■■■ —................. -J

" ■ i -----------

Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuf litowski & Co.
Real Estate

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22nd St.

Tarpe Califomia Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.

—i............. i

The Straus Dentistai
dabar daro auksinius dantis po

$3.25
Jeigu jus busite neužganėdinti 

darbu po gero išbandymo, tai mes 
maloniai sugražinsime jums pini
gus ir nerokuosime už savo darbą.

7 N. Clark Str.
viršuj, paimk elevatorių

mažėja spaus-kainų nupuolimo ir už daiktus mo-
kame beveik tą pati ką mokėjome?” 
Atsakymas į šį klausimą yra toks: 
“mes mokamo senus kainas' todėl, kad 
jas pirkliai iš musų gali gaut”.

Kol dar žmonėse yra pinigų, tol 
atskirų daiktų pardavinėjime kainos 
didžiai nenupuls. Dabar kainų nu
puolimą sulaiko prieškalėdinis sezo
nas. Iki Kalėdų visos krautuvės tu
rės nemažai biznio ir nesiskubins nu
mušti kainas. Tie kainų numušimai, 
kurie šiandien yra skelbiami atskirų 
krautuvių, yra palyginamai menki su 
tuo kainų puolimu, kurį mes galime 
permatyti po Kalėdų apie Vasario mė
nesį. Patarimas krautuvėms: sku
binkite ištuštinti savo staką per šiuos 
du ar tris mėnesius. Toliaus galėsi
te naujo stako prisipirkti daug pi
ginus. i

Pinigą Siuntimas.
Illinois Valstijoj nuo naujų metų 

(Sausio 1, 1921) įeina į galę įstaty
mas, pagal kurio turės užsidaryti vi
si privatiški bankai ir pinigų siuntimo 
biurai. Pinigų siuntimu galės užsi
imti tiktai valstybiniai bankai, laivų 
ir ekspreso kompanijos. Naujienų Pi-1 
nigų Siuntimo Skyrius taipgi galės, 
toliaus užsiimti pinigų siuntimu, ka- j 
dangi tam reikalui leidimą gavo iš 
llinois Valstybės.

“Peg O’ My Heart”
Keletas dramatiškų pasiųlymų ku

rie be pertukio buvo rodoma ant; 
Broadway, bet “Peg O’ My Heart” 
vienas labiau patraukiančių žmonių 
atidą bus National Teatre visą savai
tę.

Tai yra puikiausia istorija, kurioje 
mylinti juoką bus užganėdinti ir ki
tiems ašaras išspaus. Užsisakykit 
sėdynės dabar arba pašaukite, 
Wentworth 27.

■IBHIBBE■■■■■■■■■■BI
■ CASINO TEATRAS ■
■ 3506 So. Halsted St. J
■ Pan. ir Utarn. Lapkr. 29 ir 30 J

’ George Walsh in '
! ? • “From noon on”
, , Mat. Panedėlyj.
' 1 Ketverge ir Pėtnyčioj 1

1 Gruodžio 2 ir 3.
' 1 Paulina Frederick in !
s ( Madaina X.
t , Mat. Ketverge.
H Mat.kiekvieną panedėlį ir seredą h 
iiiiiniiiaiiKiiiiiia"

r MANO MOTTO: 1
Prieinamos kainos. Geriausis ma- | 
terijolas. Geras, gvarantuotas, be j 
skausmo ir extra švarus darbas. | 

DR. B. L. GOLD
Dentistas 5

Canalport ir Halsted gat.

z---------------------------- ;------------------- \
Jei tau reikia 

GERO PLUMBERIO 
Kreipkitės prie

JOHN KLEKER PLUMBING CO. 
1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.
<__________________________________ 7

CARTER’IO SKALBIMO MAŠINA 
parsiduoda šiuose Storuose 

The Fair, 
ir buvusia Siegel Cooper 
už vienodą kainą $89.50 
ant lengvų išmokėjimų.

Bus labai naudinga jums apžiūrėti 
šitas mašinas, o dar naudingiaus įsi
taisyti tokią mašiną savo name. Ma
šina pavaduos jums sunkų darbą. 
Abiejuose Storuose mašina parsiduoda 
už tą pačią kainą.

The Union Clothing Co.
surengė dabar 

specialį išpardavimą 
Geriausius siutus labai že
momis kainomis Chicago- 
je. Ir duoda extra keli
nės dykai.

Ateikite ir pažiūrėkite 
musų staką.

4754 Ashland Avė.
i i ■ ....... ■ ■■  .............. ■■■«

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

narys Federal Reserve System.
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utamin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

JAN GLOMB
Poveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kniubi

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvėsV__________ J

Specialis dantų (crown) 
darbas.......... $3.50
Ši kaina yra tuomlai- 

kinė; taisykit savo dan
tis tuojau.

DR. CARY
DENTISTAS
McVickers Teatro name

NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St. 
Musų yra didelis biznis. 
Geriausia Stako kompa

nija S. V.
Šią visą savaitę 

“PEG O’ MY HEART”

OLOWECKPS
Music House

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

JJiEflBBHaEEBlIBBEEDBIKV

■ ADAM M. MACARUS J
■ NOTARAS ■
■ 3256 S. Wallace St., Chicago ■

i Parduodu laivakortes, "
■ siunčiu pinigus į visas £
■ pasaulio dalis. Apdrau- ■
■ džiu, parduodu žemės ir j
■ namus, skolinu pinigus, i
rBBBBEBBBBEBBBEEBBaS

......... ........ .. . .............. ’ 
Ar Jūsų bankierius yra

.Tusų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti draugiš
kus ryšius, kurie turi būti 
tarpe bunkerio ir depozito

rio.
Delei draugišku patarimų 

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK 
48th Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

»•' i, .. .... ■ .u <

z"

Kalėdų dovanos
Prirengta pas mus:

Deimantai, laikrodėliai, auksiniai 
— sidabriniai — piaustytas stik

las, Frcnch Ivory etc.

P. O. Pecmueller 
JEWELRY STORE, 

per 30 metų prie

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį laikrodį.

Phone Drover 215
S h a n k s 
Music Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, le 
kordai ir gro
jami grojikii- 
niai voleliai. Pi

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei parinkto ir pigaus 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

materijolo.
Atsišaukit pas mus —- 

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 

2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikome skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobilių.

MAUDYNES
Gydymas visokio cirkulacijos ne- 

tvarkumo.
Reumatizmo, violetiniai spinduliai, 

nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra 
gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

Moterą dienos tik (Jtarninkais 
9:30 ryto iki 7:30 vak.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus 
nuo 9:30 ryto-iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1621 W. 45-ta gatvė, 

Chicago, III.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augSčiau

DR. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito# užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Allilr of Bitter Wine
Yra labiausiai užtikiama 

gyduolė.

Parduodama visose 
vaistynėse.

JOSEPTH TRINER COMPANY
1333-45 So. Ashland Avė.

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS
Siutų ir Kelinių

Vėliausios mados ir žemiausios ■ 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

■BBBBBB■■■■■■■■■■■■!

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

1311 N. Clark St

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbreclier
Company

Išdirbėjai The New Im- 
proved Shank piece.

Tel. Normai 224.
ENGLEVVOOD TIIOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

DAKTARAS WHITNEY
Į Sėkmingas specialistas examinavi- 

me ir gydyme visų chroniškų ligų 
‘ Vyrų ir Moterų.

Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių 
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip 
daug kartų esate apsigavę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą.

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai. .

DOCTOR WHITNEY 
175 N. Clark St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas 
dien. Nedčliomis — 10 iki 1

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7968

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE

GATVIŲ

---------- ------------------------------------------------------
Phone Yards 987

D. LIPTSICH 
Fashion Cloak Shop 

Ploščiai, siutai, dresės ir veistės. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.<--------------------------- /

U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVĖ
Pilniausia armijos stako. 

1628 West 47-os gatvės 
Kampas Marshfield Avė.

šakos: 3207 So. Morgan St., 
9309 Cottage Grove Avė.

Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių pasių- 
lijimu.f----------------------------------

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

. , f
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•—'XUžsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltu:

Metama.......................—-
Pusei motų ...
Trims mžnasiams---------------— 2.95
Dviem mėnesiams , „, , ..... 1>75
Vienam minėsiu! . , , »■■»...■ 1.00

Chicagoje — per neliotojusl
Viena kopija ■ ........ ■ > ■- 93
Savaitei —.... . ........... ■ » -■■■ 18
Mfcnosiui--------------------- .i ■ 75

Suvienytose Valstijose m CMcagoj, 
paltu:

Metams------- ..... |7.W
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams . 2.00
Dviem mėnesiams ...................  1.50
Vienam mėnesiui ......... .. ...... —. .75

Lietuvon ir kitur ulsieniaooei 
(Atpiginta)

Metama |8.00 ru:,.i met, ____ ■ 4.60
Trims mėnesiams ...............—__

Pinigus reikia siąst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
«?. .... -----

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos aplikacija 
tautų lygai.

nutarė

Lietuva padavė aplikaciją 
Tautų Lygai, norėdama pa
tapti jos nariu. Tokias pat 
aplikacijas padavė ir kitos 
mažosios tautos, atskilusios 
nuo Rusijos: Suomija, Ėsto
ji i ja, Latvija, Gruzija, Ar
mėnija, Azerbeidžan ir Uk
raina.

Tas aplikacijas pirmiau
sia apsvarstys tam tikros 
komisijos, o paskui Lygos 
konvencija.

Koks bus Lygos nuospren
dis, dar nežinia. Minėtųjų 
Tautų priėmimui bus prie
šinga labiausia Franci ja, ku
ri nepripažįsta tautoms, bu
vusioms po caro jungu, tei
sės spręsti savo likimą be 
Rusijos žinios; dabartinė 
Rusijos valdžia, Francijos 
nuomone, nėra tikra Rusijos 
žmonių valios reiškėją.

* Tokios pat nuomonės, kaip 
Francija, laikosi ir Jungti
nių Valstijų valdžia, kuri te- 
čiaus neturi savo atstovų 
Tautų Lygos konvencijoje.

Kitos valstybės daugiaus 
ar mažiaus pritaria minėtų
jų mažųjų tautų priėmimui 
į Tautų Lygą. Jeigu šių val
stybių nuomonė paimtų vir
šų, tai Lietuvos pripažini
mas, kaipo nepriklausomos 
respublikos, butų užtikrin
tas.

rinkimo, dėjo visas savo jie- 
gas prakalbų rengimui Lie
tuvos gynimo reikalams, to
dėl neturėjo laiko net išsiun
tinėti draugijoms pakvieti
mus į konferenciją.

Konferencija pasižymėjo 
tečiaus ne tiktai dideliu skai
čium delegatų, o ir diskusi
jų rimtumu. Tapo apsvar
styta keletas svarbių klau
simų ir padaryta jais aiškus 
nutarimai.

Konferencija
įsteigti Lietuvos Gynimo 
Komitetą Chicagos miestui 
ir apielinkėms. Tas komite
tas stengsis susitarti ir veik
ti kartu su kitomis panašio
mis organizacijomis, gyvuo
jančiomis Chicagoje. Bet su
sitarimo pamatas turi būt 
visiškas nepartyvumas: au
kos Lietuvos gynimui nepri
valo eiti į jokius partijų ar
ba srovių fondus.

Kalbėdami apie aukų rin
kimą, delegatai grieščiausiai 
pasmerkė tą praktiką, kuri 
apsireiškė Rymo-Katalikų 
Federacijos veikime, ren- 
ianeios aukas j purtyvislciį 

Tautos Fondą.
Politikos klausimais kon

ferencija nusistatė aiškiai 
darbininkiškoje dvasioje. Ji 
taip vienu balsu atmetė tą 
politiką, kuri mato išgany
mą Lietuvai imperialistų. 
malonėje; o dėl politikos Lie
tuvoje konferencija, taip 
3at vienbalsiai, nutarė pa
statyt Lietuvos valdžiai rei
kalavimus, apginančius dar- 
)o žmonių reikalus.
Konf.erencija užgyrė Ame

rikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos centralinio komite
to atsišaukimus į Europos 
darbininkų organizacijas ir 
paragino jį veikti toliaus to
kioje pat pakraipoje.

Dabar reikia pasidarbuoti, 
<ad konferencijos nutari
mai butų įvykinti gyvenime. 
Sukruskime tad visi!

todėl kreipėsi į Europos sociali
stų ir darbininkų organizacijas, 
prašydamas, kad jos padėtų Lie
tuvai atsiginti nuo užpuolikų 
lenkų.

Antras dalykas, kuris skiria 
Darbininkų Tarybą nuo kitų mu
sų srovių, yra tas, kad ji, kovo
dama už Lietuvos nepriklauso
mybę, kartu gina ir Lietuvos 
darbo žmonių reikalus. Ji nere
mia dabartinės klerikalės-bur- 
žuazinės Lietuvos valdžios poli
tikos; priešingai, ji kovoja su ja.

Šitokiam Lietuvių Darbinin
kų Tarybos nusistatymui nutarė 
išreikšt savo pritarimą susida
riusioji Shenandoah, Pa., “Lie
tuvos Gelbėjimo Dienos” rengi
mo komisija. Ta komisija ren
gia dideles prakalbas Lietuvos 
gynimo tikslu lapkričio 25 d. 
Adresuodama laišką draugams 
chicagiečiams, kurie veikia kar
tu su Darbininkų Taryba, per 
centralinio A. L. D. T. komiteto 
pirmininką, P. Grigaitį, komisi
ja sako:

“Draugai Chicagiečiai:
“Mes, matydami Lietuvių 

Darbininkų Tarybos padary
tus žingsnius Lietuvos gyni
mo reikalu, pilnai užgiriame 
juos ir pritariame jos veiki
mui. Mes čionai irgi veiksime, 
kiek musų jiegos leis. Todeh 
visi veikime bendrai ----  o Lie
tuva turi palikti laisva.

“LIET. GELBĖJIMO DIENOS” 
RENGIMO KOMISIJA: 

(Pasirašo) A. Staniškis, pirm.
A. T. Bredickas, rast.

G. Ruškis, ižd.”

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas

ANGLIJA.
Susirūpinę vokiečių 

konkurencija.

Darbininkų Tary
bos konferencija.

Apžvalga j
SIIENANDORIEČIAI PRITA

RIA DARBININKŲ TARY-r 
BOS VEIKIMUI.

[Ii Federuotosios Presos]
Londonas. — Agitacija 

augštus muitus vėl atsinaujino 
visu smarkumu, kada patirta, 
jog kelios pančekų . dirbtuvės 
turėjo užsidaryti negalėdamos 
atlaikyti konkurencijos dėlei 
užplūdimo Anglijoje pi
gių pančekų iš Vokietijos. Vi
sų edinyčių fabrikantai prisi
dėjo agitacijoje pris Anglijos 
žaislų fabrikantų, kurie labai 
kenčia nuo pigių žaislų iš Vo- 
kicijos.

Bet žmonės pradeda supras
ti, kad Anglijos fabrikantai 
plėšė baisiausius pelnus ir kad 
jie nori dar labiau pasipelnyti

vu z

pats iššoko iš 14-to1 augšto 
lango justicijos departamento 
raštinėj Nevv Yorke. Bet pačių 
agentų pasakojiiniuose apie tą 
neva saužudystę buvo tiek ne
aiškumo, kad net tūli kapita
listiški laikraščiai pradėjo spė
lioti, jog Salcedo neiššoko per 
langą, bet tapo justicijos de
partamento agentų užmuštas 
ir išmestas per langą.

Reikalavimas ištirti Salcedo 
mirtį valdžiai buvo nesmagus 
ir ji pasirūpino, kad Sacco ir 
Venzetti butų areštuoti). Juos 
areštuota geg. 5 <1., kada jie 
rengėsi važiuoti Brocktonan 
kalbėti viešame susirinkime. 
Juos per keletą valandų ka
mantinėta policijos stotyje apie 
jų ryšius su Salceda, kad kaip 
nors padarius juos “raudonai- 
sais” ir kaipo tokius apkalti
nus.

Iškjlus aikštėn nužudymas 
Salcedo, prie jų, kaipo “rau
donųjų” negalima buvo prisi
kabinti, tad ant rytojaus geg. 
6 d. jų nuostabai, jie tapo ap
kaltinti užpuolime ant Slater 
& Morrill Shoe Co. raštinės, S. 
Braintroo, užmušime sargo ir 
paėmime $18,000 pinigais. Pas
kui juos dar apkaltinta nau
jame nevykusia me piešime 
Bri(lgewater ir dar keliose ki
tose piktadarystėse. Diikraščiaj 
gi tuo tarpu visą dalyką sten
gėsi kiek gulėdami išpusta, ir 

pripasakoti kiek galima dau
giausia nebūtų dalykų. Kada 
laikraščiai kiek galima juos iš- 
b'iaurojo, juos atiduota teis
man. Nors desetkai liudijo, 
kad jite buvo visai kitame mies
te tuo laiku, niekas neatkreipė 
į tai domės ir Venzetti tapo 
nuteistas 15 metų kalėjimam

Dabar artinasi antra byla 
neva už jų papildytą žmogžu
dystę. Nors visi 
prieš juos yra 
bet jiems sunku 
nes prieš juos eįpa fabrikantai, 
apdraudos kompanijos ir justi
cijos departamentas. Mat kal- 
tinaniicji darė didelių nesma
gumų justicijos departamen
tui savo reikalavimais, bet tai 
taipjau Sacco daug veikė če- 
verykų darbininkų streike 1919 
metais, o Vanzetti vadovavo 
vienabimiu streiku, kuris tapo 
laimėtas prieš virvių trustą, 
Plymouth.

Darbininkai deda visas pas
tangas, kad apgynus Sacco 
Vanzetti.

kaltinimai 
sufabrikuoti, 

išsiteisinti,

Bedarbe Detroite.

ir

Vietos

Septintoji Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos 
konferencija buvo labai pa
sekminga. Joje dalyvavo 
koks šimtas delegatų nuo 
kokių šešių dešimčių drau
gijų, turinčių kartu apie 
10,000 narių.

Ir tai, nežiūrint to, kad 
prirengiamojo konferenci
jai darbo buvo atlikta visai 
mažai. Darbininkų Tarybos 
komitetas per tą laiką, ku
ris praėjo nuo konferenci
jos paskelbimo iki jos susi-

Lietuvių Darbininkų Tarybos 
darbą Lietuvos gynimui remia 
ne tiktai tūkstančiai susipratu
sių jų lietuvių darbininkų Chicar 
goję ir apielinkėse, o ir draugai 
kitose kolonijose.

Darbininkų Taryba energin
gai remia Lietuvos gynimąsi nuo 
lenkų imperialistų, solidarizuo
damas! šituo žvilgsniu su kito
mis musų visuomenės srovėmis, 
kurios stoja už Lietuvos nepri
klausomybę. Bet tarptautinėje ir 
Lietuvos politikoje jos nusista
tymas yra kitoks.

Darbininkų Taryba griežtai 
atmeta imperializmą ir tikisi 
gauti pagelbos Lietuvai ne iš 
imperialistinių valstybių, o iš 
visų šalių darbininkų klesos. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos centralinis komitetas

Užmirštama ir tautinę neapy
kantą ir visi perkasi p ilgesnes 
vokiečių prekes, kurios prie vi
suotino brangumo, yra tikra 
palaima neturtingiems žmo
nėms.- ' \

JUNGTINES VALSTIJOS.

Pasikėsinimas ant darbininkų 
darbuotojų.

[16 Federuotosios Presos]
Boston, Mass. — Neužilgo 

čia bus išnaujo negrinčjama 
dviejų italų darbininkų byla, 
kuri pilniausiai parodo, kaip 
valdžia persekioja nepatinka
mus jai žmonos ir daro prieš 
juos melagingiausios apkalti
nimus, kad tik tokius žmones 
pašalinus sau iš kelio.

Tais teisiamais darbininkais 
yra Nichola Sacco ir Bartllo- 
mew Vanzetti. Jie buvo vado
vais reikalavimo ištirti mlirtį 
italų anarchisto Andrea Salce
do, kuris gegužes 3 d. neva

Detroit, Mieli, 
dirbtuvės nesustoja atleidinėjil
sios iš darbo savo darbininkus. 
Dodge Bros, uždarė dirbtuvę 
dviem savaitėm, išmesdami iš 
darbo 18,000 darbininkų. Fisher 
Body Co. paleido 7,000 darbi
ninkų neaprubežuotam laikui. 
Visos “overauzitų” dirbtuvės ir
gi užsidarė.

Nors pirklybos taryba ir 
tvirtina, kad mažai fesą bedar
bių, bet tikrenybėje bedarbių 
yra didelės armijos. Pajieš- 
kailt vieno darbininko laikraš- 
čiuose, ateina šimtai maldauti 
darbo. Kada pajieškota patar
nautojos valgykloje, keli desėt- 
kai merginų pasisiūlė užimti 
tą vietą. O kiek pirmiau tar
nautojų galėdavo gauti tik 
iminės valgyklos.

Geležies liejiklos irgi atlei
do tūkstančius darbininkų iš 
darbo, o ir likusieji dirba tik 
dalį laiko. Mašinistai šimtais 
apleidžia miestą kaselio.

Chicagos Lietuviu Darbininku 
Tarybos /toji Konferencija

PROTOKOLAS.

Tarybos Septintoji iš eiles konferencija laikyta 
lapkričio 21, 1920 m., M. Meldažio salėj, 2214 
West 23rd Placc, Chicago.

Konferenciją atidarė Ch. Liet. Darb. 1 ary- 
bos Pildomojo Komiteto pirmininkas J. P. Mar
kus kaip 11:20 v. ryto. Įsigyvenusiąja Tary
bos prajetika, konferencijos posėdį veda Ch. L.

šal-(a) komitetas aukoms rinkti); 
tirpai aukoms rinkti.

6. Lietuva ir tarptautinė politika: 
feratas; (b) rezoliucija.

Lietuvos politika: (a) referatas; 
zoliucija.

Nauji sumanymai. x 
Konferencijos uždarymas.
Dienotvarkę priėmus, Ch. L. D.
išanksto nuskirtosios Mandatų \WJiUW. 

jos pirmininkas A. žymontas (kitu du komisi
jos nariai: A. Kazlauskas ir A. Karsokas) pa
skelbia, kad konferencijoj dalyvauja 98 dcJe- 
gatai, atstovaujantys 55 organizacijas su dau
giau kaip 9(MM) narių. Posėdžiui besitęsiant at
vyko dar du delegatai, taip kad konferencijoj 
dalyvavo viso 100 atstovų reprezentuojančiu 
apie 10,000 narių,

II. Amerikos Liet. Dar. Tarybos pirminin
kas P. Grigaitis savo įžengiamojo] kalboj afrie 
politinę Lietuvos padėtį nurodo, kad Lietuvos 
dalykai pasidarę painesnį, tautų sąjungai nu
sprendus plebiscitą lenkų okupuotuose Lietuvos 
plotuose, ypatingai Vilniuje ir jo srityj. Tautų 
sąjungos palankumu Lietuvai negalima tikėti: 
ietuviams teks vest sunki kova su svetimais 
mperiaKstais ir toje kovoj Lietuva vien savo- 
nis pajiegomis tegali pasitikėt. Kovodami su 

Lietuvos priešais iš lauko, Lietuvos darbo žmo
nės betgi turi kovot ir su savaisiais išnaudoto- 
. ais~ namie. Amerikos lietuviai teiks di
delės paramos Lietuvos darbo žmonėms jų ko
voje su išlaukiniu ir naminiu priešu, bet kad 
jie tatai galėtų rimtai daryt, jie turi veikti or
ganizuotu budu, jungiant savo jiegas tokion 
organizacijon, kaip Amerikos Lietuvių Danti
niu kų Taryba.

III. Skaitoma ir priimama praeitosios (6- 
/Os) Ch. L. D. T. Konferencijos protokolas.

IV. Ch. L. D. T. pirmininkas J. Markus sa
vo raporte, kurį konferencija išklausius priima, 
nurodo: kad nuo praeitos konferencijos, įvyku
sios kovo ^8 š. m., Ch. L. D. T. Pild. K-tas 
aikė jįeptynius posėdžius, kurių trys buvo laiky
ti bendrai su Am. L. I). T. Pild. Komitetu. Su
rengta trylika prakalbų, kurių vienos buvo agi- 
jacijai už rėmimą laisvės judėjimo Lietuvoj Jr 
tam reikalui surinkta $200.75 aukų, o dvylika 
sietuvos gynimo reikalu; šiose pastarosiose pra 
calbose buvo siūlomos ir visur priimamas dvi 
rezoliucijos: 1. Reikalavimas Amerikos valdžiai 
pripažinti Lietuvą kaipo nepriklausomą valsty
bę, ir 2. Pareiškimas Lietuvos valdžiai, kad bu- 
;ų paliautos represijos namie ir konfiskuojamus 
pei darbininkams ir mažažemiams atiduodamos 
dvarų žemės. Chicagos L. D. Taryba dalyvavo 
spalio 31 d. š. m. milžiniškoj Chicagos lietuvių 
demonstracijoj prieš lenkų imperialistų pasikė
sinimus pavergti Lietuvą; ir Lietuvos gynimo 
reikalui surinko ‘iki šiai konferencijai $1131.05 
auku.c

V. Organizacija aukų rinkimo Lietuvos gy
nimo reikalui. — P. Grigaitis nurodo, kad žmo
nės stipriai užjaučia Lietuvos gj’nimo reikalui 
ir nori aukot, bet dėl įvairių priežasčių daugelis 
jų negali atvykti į rengiamuosius tuo tikslu vie
šus susirinkimus ir savo auką atnešti. Reikia 
aukos rinkti vaikščiojant iš namų į namus, o 
;am reikia turėt tam tikras organizuotas kūnas, 
<urs tą aukų rinkimo darbą vestų ir tvarkytų. 
Konferencija šiai minčiai pritaria ir Ch. Liet. 
Darb. Tarybos komitetas pasiūlo jo sudarytą 
pieną organizuot tam tikrą Lietuvos Gynimo 
Komitetą. Punktais išd'iskusavus tą visą pieną 
ir padarius kaikurių pataisymų, konferencija jį 
priima.

D. T-bos Piki. K-to pirmininkas J. Markus, pa
sikvietęs padėjėju Kl. Jurgelionj, ir sekretorius 
J. Vilis su padėjėju A. Laliu.

Pasiūlytoji dienotvarkė, kurią konferencija 
priima, tokia:

1. Įžengiamoji kalba.
2. Mandatų komisijos raportas ir delegatų 

vardošaukis.
Praeitosios konferencijos protokolo skai

tymas.
Ch. Liet. Darbininkų Tarybos Pildomojo 

Komiteto raportas.
Organizacija aukų rinkimo Lietuvos gy- 

nymo reikalui:

4.

5

7.

8.
9.
I. 

nūteto

(b)

(a)

(b) rc-

T. Ko- 
Komisi-

1. Lietuvos Gynimo Komitetas Chica- 
ir Apielinkėms (a) susideda iš tryli- 
nariii išrinktų Konferencijoj; (b) jis

iš L. G. Komiteto; (b) kiekvienas Skyriui) 
turi imliausiu laiku surinkti visų savo 
apielinkės lietuvių draugijų vardus ir val
dybų adresus ir priduoti L. G. Komitetui.

8. Apyskaitas Lietuvos Gyn. K-tas skel
bia spaudoje.

9. Pilną viso savo darbo apyskaitą L. 
G. K-tas turės duoti sekamai Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos konferencijai.
Priėmus šitokį pieną, konferencija Ona prie 

rinkimo Lietuvos Gynimo Komiteto ir jo Sky
rių narių.

Lietuvos Gynimo Komitetai! viešu balsavi
mu išrenkama šie trylika narių: V. Pačkaus- 
kA Kl. Jurgelionis, K. Gugis, Ad. Micevičia, A. 
Žymantas, A. Kazlauskas, K. Juršis, J. P. Mar
kus,
K. Baronas, J. Kondraška.

Skyriams:
Bridgeporte: Ad. Micevičia, A. Kazlauskas, 

Al. Kvedcras, A. Rugailišldis, K. Grigas, P. Pe- 
traitienė.

Town of Lake: K. Juršis, J. Grakauskas ir 
D. Grigas. Kitus narius jie patys kooptuoja.

West Side: A. Ambrozevičia, A. Raugevičia 
ir St. Strazdas: Kitus narius palikta jiems pa
tiems kooptuoti. i '

North Side: S. Danilevičia, J. Mickevičia, 
Ig. Žilinskas, J. Kalainė, J. Zakarauskas, J. Vi
lis.

Brightdn Park: J. JezaVlitienė, P. Gura, 
Klimka, M. Kuodis, Stankus, A. Mažcnis.

Garfield Park: N. Vilimaitis, J. Medelinskas, 
Kitus narius palys vietoj kooptuoja.

Aštuonioliktoji Gatvė: F. Girdvainis, J. Tu
naitis, J. Markus, J. Buragas, A. Kemėša, G. čer- 
nauskas.

Cicero! K. Deveikis, Mot. Gavenaitis. Kitas 
narius patys kooptuoja.

Roseland: J. Kontratavičia, P. Grybas, M. 
šilkas, A. Enzbigelis, J. Valančius, J. Gaidutis.

Burnside: B. Bamiškis. Pats organizuos vie
tos Skyrių.

Englewood: Jonas Karvelis. Pats organi
zuos vietos Skyrių.

Melrose Park: A. Jasinska^ Fr. Rajūnas. 
Kitus patys kooptuos.

Indiana Harbor, Ind.: J. Kukšta, P. Rindo- 
kas, B. Yasiulis. Kitus narius patys kooptuos.

Konferencija priima tarimą, kad Lietuvos Gy
nimo Komitetas susižinotų su jau esamomis 
vietos panašiomis organizacijomis, kad bend
rai tą darbą dirbus.

Lietuvai ginti aukų dėjimo ii* jų 
reikalu priimta šitokį Kl. Jurgelionio 
rezoliucija:

“Chicagos Liet. Darbininkų 
Konferencija svarbiausiu šio momento rei
kalu Amerikos lietuviams skaito dėjimą 
aukų Lietuvos gynimui ir ragina visus lie
tuvius ir kitus Lietuvos piliečius (žydus) 
dėti savo pinigus ir turtą Lietuvos gyni
mui iki tiek, kad kiekvienas pajaustų, jog 
yra dėjęs, ir kad mes galėtume pasakyti, 

- jag daugiau ištiktųjų nebegalima buvo dė-

. Rindokas, M. Dunduliene, A. Karsokati,

siuntimo 
pašildyta

Tarybos

“Konferencija čia pabriežia ir nusta
to, kad visi dedamieji Lietuvos gynimui 
pinigai neprivalo gulėti nė jokiuose fon
duose, bet turi būt tuojau siunčiami teisiai 
Lietuvos Misijai, idant ji galėtų urnai juos 
perduoti Lietuvos valdžiai karo reikalams 
suvartoti”.

gai 
kos 
renkasi iš savo tarpo valdybą iš penkių na
rių: pirmininko, padėjėjo, sekretoriaus, fi
nansų sekretoriaus, iždininko; (c) pilni L. 
G. Komiteto susirinkimai įvyksta bent kar
tą kas dvi savaiti.

2. Kiekvienoj Chicagos miesto daly ir 
apiclinkių miesteliuose konferencija išrenka 
L. G. K-to Skyrius, susidedančius Vidutin’š- 
kai iš šešių narių, su ta pasarga kad vietose, 
kur konferencija negali išrinkti .pilno narių 
skaičiaus, išrinktieji patys savo vietose koop 
tuoj a sau narius, bet juos patvirtina L. G. 
Komitetas. Didesnėms miesto dalinis ar 
kolonijoms gali būt išrinkta daugiau narių 
į L. G. D. skyrių.

3. Lietuvos Gynimo Komiteto tikslas 
yra teikti pagelbą Lietuvai jos karėje su 
lenkų imperialistais.

4. Liet. Gyn. Komitetas prižiūri ir kon
troliuoja Skyrių veikimą: (a) duoda rašti
nius įgaliojimus aukų rinkėjams (Sky
riams); (b) priima iš rinkėjų pinigus 'ir 
kuogrcičiaiisiai išsiunčia juos Lietuvos Mi
sijai!.

5. Politikos klausimuose Liet. Gynimo 
Komiteto Valdyba tariasi su Ch. Liet. Darb. 
Tarybos Pildomu j u Komitetu.

6. Budai ir šaltiniai aukoms rinkti: (a) 
atsišaukimas į visas lietuvių draugijas; (b) 
specialiai atsišaukimai j biznierius; (c) tei
kimas paliudijimų aukoto j autiems stam
besnes sumas; (d) aukų rinkimas tarp žy
dų.

7. Skyrių pareigos: (a) kiekvieno Sky
riaus nariai renka aukas pagal įgaliojimus

VI. Lietuvos padėtim tarptautinėj politi
koj referuoja Kl. Jurgelionis. Pabriežia, kad 
didžiųjų valstybių imperialistinių valdžių poli
tika Lietuvai yra nevidoninga ir kad iš jų, to
dėl, Lietuva nieko gera negali laukti savo ko
voj prieš lenkų ir franeuzų imperialistus. Lie
tuva, tariant kovojantieji už savo laisvę ir ne
priklausomybę Lietuvos žmonės turi jieškoti 
sau padėjėjų kitur, būtent, tų ]>ačių imperia
listinių valdžių priešuose, tai yra, visų šalių 
organizuotuose darbininkuose. Tuo dalyku 
referentas pasiūlo tam tikrą, rezoliuciją, kurią 
konferencija vienbalsiai priima [rezoliucija bus 
išspausdinta ryto. — N. Red.]

VII. Lietuvos vidaus politika referuoja K. 
Gugis. Nurodo j Lietuvos valdžios smerktinus 
žygius prieš savo krašto darbo žmones ir pa
briežia, kad Amerikos lietuviai darbininkai, 
remdami valdžią dabar kovoje su išlaukiniais 
puolikais, turi reikalauti, idant ji paliautų re
presijas namie. Referentas pasiūlo tam tikrą re
zoliuciją, kurią konferencija irgi vienbalsiai pri
ima .[Bus įdėta ryto. — N. Red.]

Rezoliucijų kopijas nutarta pasiųsti Lietu
vos atstovybei Amerikoje ir Lietuvos valdžiai 
Kaunan.

VII f. Konferencija taria, kad vietos drau
gijos dėtųsi į Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybą ir įneštų konstitucijoj nužymėtus mo
kesčius centrini, idant Taryba galėtų prideramai 
savo darbą veikti.

Nutarta ant v’ietos parinkti aukų konferen
cijos, o taipjau kablegramų išlaidoms padengti. 
Surinkta $50.52.

Duota sumanymas, kad konferencija reika
lautų iš Tautos Fondo apyskaitos iš jo geleži
nio kapitalo. įnešimas didžiuma balsų priim
ta.

Konferencija uždaryta kaip 4 v. po pietų.
J. P. Markus, Pirmininkas.
J. Vilis, Sekretorius.
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AUTOMOBILIAI
LIETUVOS GYNIMAS

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

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

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

I

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių 
Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE)

414 W. Broachvay, So. Boston, Mass.

I KORESPONDENCIJOS I
- .-..i

BALTIMORE, MI).

Prakalbos.4

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

Lapkričio 14 d. Atidų Kliu- 
bo svetainėje buvo parengtas 
Lietuvių Moterų Progresyvio 
Susivienijimo 28 kuopos pra
kalbos. Kalbėjo p-lė V. Iva
nauskaitė iš Chicagos. Kalbė
toja ji visai menka, nemoka 
dagi nei sakinių su mėgsti. žo
džių tai pasako daug, kaip už
suktas Igramofonos. Ji eme 
kalbėti apie moterų padėtį nuo 
“feodoliznio laikų” iki šian
dien, bet savo kalba parode, 
kad istorijos visai nepažysta. 
Paskui griebėsi “aiškinti” mo
terų kovų už įgijimą balsavi
mo teisių. Ivanauskaitės su
pratimu, moterims nereikėję 
kovoti už tai, kad gavus po
litinių ir pilibtinių teisių. Kam? 
Nes, sako ji: “Galų gale, mo
terys gavo balsavimo teises. 
Na. o ar dėlto pasigerino dar
bininkų (būvis? Ne, tai naujas 
šašas ant tos klesos dirvos”. 
Aš nežinau, ar kas nors iš pub
likos suprato, kų tie žodžiai 
“šašas jin t tos klesos dirvos” 
reiškia; bet man regis, kad nei 
pati kalbėtoja jų nesuprato — 
ji pati nesižino kų kalbanti. 
Pertraukoj buvo renkamos au
kos išlaidoms padengti. Surink
ta, rodos, 18 dol.

AMERICAN
, Reliable

ĮJentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 344

h" KUPONAS •’®l
Atsinešk šį kuponą, 

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

i

Tel. Yards 8654
Mr«. A. Michnlewicz

A K Ui ER K A
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalise. Pa- 
Bekiningai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir
merginoms.

8118 S. Halsted St., Chicago, IU 
(ant antrą lubą)

Nuo 6 iki U ryto ir 7 Iki vilai v.

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

Nodėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted S t.,

Kampas 18 ir Halsted St,

Dr. A. B. Blumenthal i

tkllj r*UE<'IALINTA.'

Gyv«nlmM yre 
tuščia*, kada pre- 
nykata. regėjimai 

MM vartojam 
pagerintą Oph- 
tbalraomiter. Y- 
pątingt domt at- 
Kraipfama į vai

ku*. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
NedMlomis. nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Aahland Av. kam p. 47 St. 

Tolophona Yarda 4817 
Bonlarrard 6487

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

PRISIDEKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS, 

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

Antru kartu pradėjo “kal
bėti” vėl ta pačia tema, ir vėl 
pripasokojo visokių niekų apie 
judošius, šašus, pardavikus, ir 
1.1. Niekino aidoblistus ir so
cialistus, bet nepasakė kur ir 
kokiai partijai reikia darbinin
kams priklausyti. Po prakalbų 
vienas draugas pasiprašęs balso 
paklausė“Tai kokiai partijai 
mums reikėtų priklausyti? 
Kalbėtoja nepasako, o tas už
sispyręs vėl klausia. Kalbėtoja 
supyko: “Kas nori priklausyti, 
tas randa ir kokiai partijai”. 
Mat, vargšė, nedrįsta pasakyti 
savo partijos vardų, o vienok 
“revoliucionicrka”. Buvo ir 
daugiau klausinių. Vienas pa
norėjo sužinoti, kodėl “pro
gresyvių moterų” kuopa dalina 
lapelius agituojančius neauko
ti Lietuvos apsigynimui nuo 
pavergėjų lenkų. Kalbėtoja at
sakė: “Tai garbė moterims, 
kad ragina neremti buržuaziš- 
kos Lietuvos”. Klausėjas vėl

<iii>i ■h.iii — i— p ui ■ ■■■■■ ■nu , -r u

JOHN xWCMINS^W 
Liw f 

' LIETUVIS ADVOKATE 
29 SO. LA SALLR STR1WM 

CHICAGO, ILL
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatotnis: 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BTLA8 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoja Abstraktai) 

parkast 
arba parduodant name, arba 
farmą ir dirbu r5wokluft Legalii- ’ 
kus Dokumentus. Suteikiu pata
ri mus ir skolinu pinigus aut Pir- į 
mų Mortgočių ant lengvą s^lygų- 

West Sidu ofisas atdaras vika
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- 
koa. 2201 W. 22nd St., Cor. Laaritt 
’ Tek OuAal 2552.

V-—— H ■! IIW ■,HI.Ww—m II m i ■

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

gali suteikti tą, 
kas yra reikalinga.

Jei kiti neišgydė, ateik pas* mane. 
Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaininnvimą ir, jei aš ūpai imsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

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

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

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

Tel. Randolph 2898 ’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj!. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So, La Baile St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 

Panedšliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

N ...... ... ..................... ...... ....

Talephone Drover 5052
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo • 
8261 So. Halsted St., Chicago, IH.

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nuosavi ą spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
z Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje 
r- $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už šėrus siųskite 
šiuo adresu:

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

kreipiasi: “Kaipgi buržuaziška, 
kad Lietuvos buržujai susidėję 
su lenkais puola ant Lietuvos?” 
Kalbėtoja susimaišius atsakė: 
“O ar Lietuvoj nėra jau bur
žujų... Tiškevičius ir kiti?” 

Mat, jeigu Lietuvoj dar yra 
dvarponių, tai nereikia nei gin
tis nuo užpuolikų. Tai bent 
Ivanauskaitės protelis I

* * *
Baltimorėj bedarbių skaičius 

dauginasi. Darbų j ieškantiems 
nepatartina čia važiuoti.

—Zigmas.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.
9

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.
. .......-M -n -Į ................................... ■! .. ......................................................... —

Naudoja kalinių darbų.

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

Kaliniai McAlister kalėjimo 
yra naudojami prie įvairių pri
vatinių ir valstijos darbų. Nuo 
lapkr. 10 d. kaliniams paves
ta kūrenti boilerinis valstijos 
kapitoliuje, o pašalinta sam
domieji darbininkai. Tai yra 
reikalaująs didelės atsakomy
bės darbas, kadangi netinka
mas prižiūrėjimas boilerių .pa
stato pavojau gyvastį apie 500 
valstijos darbininkų. Kartų 
dabar jau pašalintas inžinie
rius atėjęs į darbų rado, kad 
boileriai butų eksplodavę už 5 
minučių. Kalinius ketinama 
samdyti ir prie kitų darbų val
stijos namuose — las esąs at- 
seina daug pigiau, negu kad 
samdyti laisvus darbininkus. \

.Kaliniai taipjau samdomi 
privatiniuose namuose dirbti 
už virėjus, patarnautojus ir 
šiai]) darbui apie namus, nors 
valstijos konstitucija griežtai 
uždraudžia persamdymą kali
nių privatiniams darbams,

Lietuviu ex-kareiviv 
registracija.

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

Be to, rengiame greitu laiku pada
ryti lietuvių ex-kareivių suvažiavimą 
yVashingtonc. Reikia, kad suvažiuotų 
bent tūkstantis savanorių. Patogiau
sia suvažiuoti tiems, kur gyvena ar
čiau prie VVashingtono, kad patys ga
lėtume savo išlaidas padengti. Dėlto 
visi ex-kareiviai, kurie apsrimate sa
vu noru keliauti į suvažiavimą Wa- 
shingtone, kartu su registracija atsių
skite ir pareiškimą, kad dalyvausite 
suvažiavime. Suvažiavime busime vi
si kareivių uniformose. Kai užsira
šys arti tūkstančio liuosnorių suva- 
Siaviman, tuojau paskirsime suvažia
vimo dieną ir pranešime per laikraš
čius ir atvirutėmis. Suvažiavę Wa- 
shingtonan mes visi gražioj forma
cijoj maršuosime į Baltuosius Jlumus, 
kur turės išeit mus saliutuot ir mes 
tuomet reikalausime pripažinimo Lie
tuvos. Tik lietuviai kareiviai galės 
tokią audienciją gauti; tuo mes pada
rysime istorišką žygį ir patarnavimą 
Lietuvai. Taigi visi lietuviai ex-ka- 
reiviai, registruokitės urnai. Regis
tracijai vartokite žemiau paduoti, 
blankutn, ir adresuokite:

Lithuanian Ex-Soldiers 
Independent Society,

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

BEANKA REGISTRACIJAI.

13 . Telefonas—Boulevard 9199 H
DR. C. KASPUTIS

—Dentletam—
L 8331 S. Halsted St., Chicago, Iii. j 

Valandos:—
9—-12 A. M. 1—b, 7-8 P. M. §

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.

Dr.C.Z.Veželis
Lketavla Denthtaa

4711 So. Ashland Are. 
arti 47-toa gatvla

Telefonas) Drover 7042 .................. " , </-•

...... ...................
Tel. Auatin 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomljos ir 
’ v&l tęu savo praktikavimą pe Mo.

1208 W. Harriaoa St.
; Valandos: 8—12 kasdieną ir $—9 ‘ 
1 vakare išskiriant nedlldianiaa.V • - -................- - -............ —

>■■■"............    ■N
Tel.:>Yards 6660

Drover 8448

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

Akušeres
3203 So. Halsted St., Cbicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
I I __________ I ■■

. ....... ........ .U. . ...... .. . ii^i. ..—m.-.

(į..
R -z. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Telephone Van Buren 294

DRtA.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: ?334 So. Kalsted St Cfticflgr
Telephone I?r ver 9G93 

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

DR. CHARLES SEGAL
Fnktlk.oj. U inrlal

Ofisas
4729 So. Aihland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinoi*,
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 ▼. ryto, nuo 2 
iki 5 ▼. po piet Ir nuo 7 ild 8i8Q 
▼ai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. rytt> iki 1 vai. po plot.

Telefoną® Drex«l 2886■■ y

DR. M. HERZMAN
1A RUSIJOS

Garai lietuviams iinomaa per 22 
matu kaipo patyręa gydytojas, chi
rurgai ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškai ligas, 
vyrą, motorą Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
•lektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1021 W. 
18th St., netoli Fisk SL

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir duo 6 ik' 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
960 - Drover 4136

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

'l'elephoūdil:

BU. G. (OSER
Praktikuoja 29 metai

L Gyvenimas ir Ofisas
į 3149 S. Morgan sL, kerti 82 at. 

Cbicairo, Illinois. 
SPECIALISTAS:

į Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką,Ligą.
OFISO VALANDOS:

| Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
t vakaro. Nedaliomis nuo 9—2 
I po piet.

ITeiephoue Yards <87

DR. S. B1EŽ1S

Pavardė......................... . ....................
Vardas .................................................
Adresas ...............................................

Kur tarnavai? ...................................
Kokį laipsnį turėjai? ........................
Ar dalyvausi suvažiavimo
VVashingtone ? ............................. ,.... .

Pranešimas t 
AKUšERKA 
M. Katauska

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

Mano naujas antrašas:
3333 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Boulevard 4121.

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. vakaro. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phona McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 ki 12 dienn.

Telephono Yards 5032

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietnvys Dentistas
10801 S. Mlchigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

ATSIŠAUKIMAS.
Broilai ir seseris! Meldžiu jūsų pa

gelbos; mane sužeidė anglių kasyk
loj, 1913 m., sulaužė man strėnas — 
iš kompanijos gavau mažą atlygini
mą. Ilgai reikėjo būti ligonbutyj, 
ka sdaug lėąavo. Dabar jokio darbo 
dirbti negaliu, todėl meldžiu žmonių 
geros valios ir širdies mane sušelpti. 
Draugai darbininkai! kurie atjaučiate 
tokio žmogaus likimą, meldžiu nenu
leisti ant niekų, bet suteikti greitą 
pagelbą pinigišką — kiek išgalėdami; 
parinkite aukų ir pasiųskite sekan
čiu antrašu. Taip pat ir pavienes 
vpatas meldžiu, pasiųsti, kiek išga
lėdami ,o aš visiems ištarsiu širdln- 
kai ačiū. Antrašas:
KAZIMIERAS J. I’AULIUKEVIČIA 

Box 224, Ilerrin, III.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W 22nd A So. Leavitt Sta 

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

nuo 1 po pietų ild y vakare 
.......... ....... n ............. ' ii n. ........... -I

Ofiso Tel McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
8804 So. Kedzie Are., Chicago, III. 

Arti 88-th Street

- DR. YUŠKA i
J 1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
B Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki |
•a 8 vakare.
■ Reddencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466
iaaKn»iftBttM8i»RKiBBBBBB

G A L UTĮ N AS IŠPAR DA VIM A S

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

$35.000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieros

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

Kampas Adams St. 
Telephone: Hąrrlson 6688. 

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

Lietuvis pęrkalbėtojus seredomis 
nuo 6 iki SKvakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedėliomis.

Mes ir vėl čionai duodami žinoti,ir spalvos,, vertės $27,50 iki $75.00 — Mes ir vėl čionai duodami žinuU, 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50^ kad musų tavorai yra prirengti dėl

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 
nugŠčiau \

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

J. Buivis ir T. Bartkus
Siuvame visokius drabu

žius — vyriškus ir turime 
pasiutu.

3454 North Cicero Avė.
Chicago, I1L

peržiūrėjimo. Nepamirškite senos, 
užsitikėjimo vertos firmos, kuri darė 
biznį vvestsidūj per pastaruosius 15 
metų.

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

Del parankumo, ateik pats ir pama
tyk mus pirmiau.

HANKEN JEWELRY AND

/gS-AUJ------------------ --- ------------- —

PRANEŠIMAS
Dr. AL T. STRIKOL1S 
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas j 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47>^t., Tel. Bo>>. 160 
Valandoj: 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak, Nedkl. 10 iki 12 ryto 
Re*. 2914 W. 43-rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone BcKinley 263 v ^..7 „a-........ .  , ------------, --------- - -

dB&anfilBI<4HBBBcBBBBBBi
* Tel. Boulevard 2160
S Dr. A. J. KARALIUS E
M Gydytojas ir Chirurgas Bj 
g VALANDOS: 9—12 ryto 2 

2—9 vakare.
B 5303 So. Morgan Street, 5
JJ Chicago, Ui.

Tel. Pullman 842
DR. J. E. MAKARAS

, Lierevys Gydytojas ir Cklrargaa 
lOstfli Michigaa Ave^ Roeelaade.

Vai. ui iki 12, 2 Iki 4 k 6:81
• iki 8:80 vak.

GRAPHAPHONE CO.
2209 W. 22nd St. 
Netoli Leavitt St.

»R. JOHN N. THORPE
Gydytoja ir Chirurgus

1687 W. BĮ st. kamp.Maisfefield av.
Valaudas: liti 9 ryte, nuo 8 Iki

4 ir nne 7 Iki 9 vakare.
Tai. Prespact 1157

...... ........................................................................
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1 Kp L. F. Komitetas.

A. Petratls 8. Fabijonai

A. PETRATIS & CO
• Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureao

Siančia Pinigas. Pardaoda 
Laivakortes.

NOTARIJUiAS
8D9 West 35tb St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telepkone Boulevard *11

*

. Pa gelbėk! te surasti žmogžudžius.
Spalių 20 d. apie 11 vai. nak- 

, tį prie Kedzie Avė. ir 37 gatvės 
tapė nežinomų piktadarių mirti
nai sumuštas lietuvis rubsiuvis 
Franciškus Montvidus. Sumuš
tąjį tuojaus nugabenta į ligon- 
butį ir nors daktarai darė viską, 
kad išgelbėjus jo gyvastį, bet 
nelaimingasis neatgavęs nė są
monės spalių 23 d., 9 vai. ryte 
pasimirė, palikdamas dideliame 
nubudime ir varge moterį ir ma
žus vaikelius. Palaidota jį Tau-

■ tiškose kapinėse.
Kadangi velionis nebuvo atga

vęs-sąmonės, tad jis negalėjo ir 
pasakyti vardų tų nedorų žmog
žudžių, kurie užpuolė ir užmušė 
jį be mažiausio reikalo ir prie
žasties, nes velionis buvo ramus 
žmogus, visiems velijantis gero 
ir daug dirbęs visuomenės labui, 
tad ir priešų jis negalėjo turėti.

Kreipiamės tad į visus geros 
širdies žmones pagelbėti surasti 
žmogžudžius, o ypač į tuos, ku
rie mate tą užpuolimą, pranešti 
viso to atsitikimo smulkmenas,! 
taip kad galima butų susekti kas 
tą biaurią žmogžudystę papilde 
ir atiduoti juos į teismo rankas. 
Taigi pagelbėkite surasti tuos 
piktadarius. Visas žinias pra
neškite Rozalijai Montvidienei, 
2902 W. 40th St. — J. B.

G rovė avė.. Dirbtu- 
daugiausia lietuviai 

■viso apie 300 žmo- 
visi išėjo streikan. 

dėlto, 
viena

ir Colinge 
vėje dirba 
ir negrai, 
nių, ir jie
Darbininkai sustreikavo 
kad kompanija pridėjo 
valandą darbo daugiau dienoje, 
tai yra, virtoj 8 valandų verčia 
darbininkus dulkti 9 valandas, 
bet už tą pačią algą, kaip kad 
moka už 8 vakmdas dnrbo. To, 
žinoma, darbininkai negalėjo 
pakęsti ,‘r jiems niekas neliko

los dirbtuvės darbininkai ne
organizuoti, bet prieš kom/pa- 
nijos užmačią jie griežtai. pa
sipriešino ir visi kai vienas me
tė darbą. l ietuviai, šal.'jnkttės 
tos dirbtuvės. —Streikieris.

Girtas munšaineris nušovė du 
vyru.

Vakar naktį South Šule 
smuklėje prie 61-st PI. ir Hal
sted St. John Hunt pasigėręs 
munšaino peršovė Schulze Ba- 
king kompanijos administrato
rių Earl Smith, 68 E. 51-st pi., 
už tai, kad Smith’as nepasik
lausęs išvedė jo merginą šok
li. Kita gi, šio nuoH kiio auka 
yra Walter Meyer, 865 \V. 
86-th place. Jam pataikė ta 
pati kub'.pka* į pilvą. Abudu 
peršauti vyrai nugabenti En- 
gehvood ligoninėn ir sakoma, 
kad jų gyvastis yra pavojuje, 

gi policija 
išsipagirio-

laike tardymo jiolicijai pasisa
kė, kad jis yra nušovęs Char
les Paeini. Jo bausmė yra nuo 
14 iki 25 metų prie sunkių 
darbu. L-

(

Socialistų Mokykla 
Chicagoje.

Munšafnerį Hunt 
nugabeno į šaltąją 
ti. I

Northwes-Miinšainas užmušė 
tern universiteto studentą.

T. Pullman 5432

AKUŠERKA 
A. ŠHUSHO

Turiu patyrinu 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir Iridi

STREIKAS.
Lietuviai, nekit skeliaut!

Vakar rytą sustreikavo visi 
arbininkai dirbtuvėje Ameri- 
nn Breakshoe Co., prie 95-tos

Kazimieras Gugik

a

tik

10929 S. State Str.
Chicago, III.

ant pa-

su 2
paranki

una su

Vedu visokius reikalus, kaip kriminaliikuoe* 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir pop teras.'

Mamų OfUMi
1122 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

k 
Miesto Ofisas^ I

U7 N. Išartam lt 
1111-11 UnitylMt.

fel. Central 441i

f

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

;'ttairekon,ai8 $126.00
Auksiniai daiktai, laikrodėliai, žiedai, retežėliai, 

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

Indainavo M. Petrauskas.
Saulelė Raudona.2393 J(

Pavasarį.
Vai verčia Laužo.

Strazdelis.
Sukelkiin Kovą.
Tikini Nemunėlis Teka.

3348
3349

4535

4099
2343

4415 Piemenėlis
4474 Mielaširdyi
4272 Spragilų Daina.

Darbininkų Marselietė.
Lietuva Tėvynė Musų.
Suktinis ir Vale Valužė
Prirodino seni žmonės man jauną mergelę.

Komiški Rekordai.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją. 
Girtuoklio Metavonės. Pasakos Stebuklai. 
Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis. 
Ant Vienos Galvos. Zuavų Maršas.

1248 Velnias Ne Boba 2 dalis.
O kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis. 
Medžiotojai, 2 dalis.

Įvairus Rekordai.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
Einu Per Dvarelį. Gaila Tėvynės. 
Sunku Gyventi. Gimtinė Šalis. 
Kas Subatos Vakarėlį. Nuostaba.
Miškas Ūžia. Sudiev Lietuvą. M. Karužiutė.

Mano Mielas Polka.
Koketka Polka.
Laponienė. 
Sudiev. Mazurka.

4180

3191
2225

2341
3625
2360 nei k

ilsias

4165
! Kadrilius, 2 dalis,
> Rusijos LiuosybSs Maršas.

Tavorus pasiunčiamo į visas dalis Suv. Valstijų.
Kataliogą siunčiame kiekvienam dykai.

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

McSwiney’o paminklas 
bažnyčios lange.

St. Patrick Rymo katalikų 
bažnyčios lange ant Adams ir 
Desplains gatvių, ryto bus įdė
tas Irlandij'os laisvės pionie
riaus McS\viney’o, nesenai m ir 
rūsio nuo bado streiko, pamink 
las. ši paminklą padirbo Cbi- 
cagos artistas Thomas A. O’- 
Shaughnessy. Jis yra visas 
branzVnis apie septynių pėdų 
augščio ir sveria ap'e du to
nu.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ka- 

lesinsko, 
gmino, Aleksandrovskos kaimo, 
išvažiavo 
1919. 
duoti 
labai

Suvalkų rėd., Andrėjavo 
Jis 

nuo musų 11 d. rugsėjo, 
Malonės jis pats ar kas kitas 

žinią; busiu dėkinga, 
svarbų reikalą.
ONA GLAZAUSKIENĖ, 

4050 So Montgomery St., Chicago, III.

Turiu

PAJIEŠKAU Alekso Burbos, kuris 
2 metai atgal, dirbo Insurance Ex- 
change Bildinge, 175 W. Jackson 
Blvd., o gyveno prie 26-os gatvės ne
toli Halsted gatvės. Jis pats malo
nės atsišaukti arba jį žinanti praneš
ti ant žemiau padėto antrašo, nes jo 
žuvęs daiktas atsiranda.

THOMAS JANULIS, 
937 W. 34th PI., Chicago, III.

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- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

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

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

gaivina mokyklą, kuri veikė 
per keletą sezonų Chicagoj. šią 
scredą, lygi:*’ 7:30 vai. vakaro, 
bus pirmas tos mokyklos •susi
rinkimas (Aušros svet., 3001 
So. Halsted St.). Visi sąju/n- 
giečiai, o taip pat ir kiti drau
gai, kurie nori susipažinti’ su 
socializmo mokslu, tegu ateina 

tą susirinkimą; tenai bus pra 
nešta mokyklos programas ir į- 
stojimo sąlygos.

Šiame sezone ketinama ves
ti darbą mokykloje pagal kito
kį pieną, negu anačs metafs. 
Lekcijų skaitymas bus suma
žintas, vieton to bus pašvęsta 
daugiau laiko mokinių 
muisi.

Mokyklos vedėju bus 
jienų” reduktorius, P. 
tis.

lavini-

“Nait

Du lietuviai rasti kaltais 
perženkime špiona

žo įstatymu.
[Iš Federuotosios Presos]

Ch'cago. Du lietuviai dar
bininkai rasti kaltais teisėjo 
I.andis teisme suokalbyje “per
žengti špionažo Įstatymus”.

Konspiracija tapo papildyta 
“tuo laiku, kada Jungt'nių Val
stijų valdžia kariavo su Vo
kietijos imperialistįne valdžia 
būtent spalio 10 d., 1920.”

Nukaitintais yra Jonas Ja- 
sinskas iš Chicago ir J. Juodis 
iš Herrin, III., abu bemoksliai. 
Juodis, kaip sako juos gynusls 
advokatas Samuel H. Holand, 
negalėjo net pasirašyti savo 
vardo.

Jasinskas yra savininkas ne
didelės sakrovėlės ant Bridge- 
porto. “Konspiracijos” <l:eną 
jis buvęs paprašytas nežino
mų žmonių, kad jis išsiųstų už 
juos pakelį. Jfs tai padaręs. 
Pakelyje buvusi komunistinė 
literatūra.

Tas pakelis buvo adresuotas 
Juodžiui, angliakasiui, našliui 
su dviem mažais vaikais. Jis 
ginėsi, kad j'is nieko nežinojo 
kas tame pakelyje buvo ir kas 
jį siuntė.

Federalinis prokuroras pa-1 
skelbė, kad jis susekė milži
nišką suokalbi nuversti valdžią 
ir paskleisti visoje šalyje kurs-

me pert krinti jury. Ir tiedu 
lietuviai tapo nuteisti remian
tis tuo, kad Vokietijos kaizeri
ne valdžia vis dar tebeveda ka5 
ra su Jirngt. Valst. žmonėmis.

Bausme bus paskelbta už ke
lių dienų.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir CNrurgaa
25 East Washinfton St.
Marshall Field Annex
18th fl. Raima® 1827

Telephona Central 8862
Valandos} nuo 10 iki 12 ryta.

2121 North Wester* Avė. - 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 

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

tei-
va-

k(4c

\vestern universiteto 
šių skyrių, pasinėrė 
kar X. Psi Phi 
ninėj. Jis baigė mokslą 
las menesių atgal ir parvažia
vęs namo, Portbsmouh, Neb., 
jau praktikavo teises. Praeitą 

savaitą su biznio reikalais 
atvažiavęs Cbicagon dalyvavo 
universiteto studentų puotoje, 
kurioje jo seni draugai jį pri
ėmė sli munšainu taip, kad Į 
antrą dieną jis turėjo persiskir
ti su šio svieto “marnastfimis”. 
Universiteto įirezidentas Wal- 
ter Dili Scoll vakar pareiškė, 
kad dalyvavusieji toj puotoj 
studentai ir daug kitų, kurie 
yra nužiūrėti tankei naudojan
tys alkoholi, bus visiškai iš
mesti iš mokyklos, arba jų d,id
iomos sulaikytos.

80- 
at- 

pačia

Nušovė moterį ir save. 
• Vincent Kysela, 32 melų 
iltinio, apie penki mėnesiai 
gal persiskyrė su savo 
dėlto, kad jis sergąs tuberku-
lozu ir negalįs ją užlaikyti. 
Po perskiriį jis tapo paimtas j 
Cąk Forest sanitorium. Kada 
jam ten kas pasakęs, kad jo 
liga yra neišgydoma, tad jis 
vakar parėjęs pas savo buvu
sią 31 metų senumo pačią, 
2650 Sawyer avė., nušovė ją ir 
pats save. Paliko jų 5 metų 
senumo mergelė Mariutė.

Sugaudė 400 gembrelių.

Praeitą nedėliois naktį poli
cija sugaudė virš 400 visokios 
rūšies sukčių, klastininkų, plė
šikų ir daug jų politinių drau
gų. Visi jie yra sustatyti ant 
parodos, Desplains St. policijos 
stotyj, ir visi tie žmonės, ku
rie liko apiplėšti, apsukti ar 
kaip nors kitaip nuskriauti yra 
kviečiami atsilankyti ir pasi
žiūrėti jų, gal nekurie pažins 
savo skriaudikuis.
Beprotis pabėgo iš ligoninės.
Edward Mones, 34 metų se

numo, vakar pabėgo iš Chica
gos beprotnamio. Irving Park

jo. Manoma, kad jis slapstosi 
čia kur-*nors Chicago  j e.

Jefferson giriose rado bemir
štančią merginą.

Panelė Sylv’a Filas, iš Ham- 
inond, Ind. vakar buvo atsi
lankius Chicagon ir jai beei
nant Miitaurkee avė. koks ne
pažįstamas vyras pakallbino ją 
pasivažinėti automobilium; jai 
priėmus pakvietimą jiedu iš
važiavo į Jefferson girias, kur 
ji tapo sumušta ir bemerdė- 
jančią išmesta ant kelio.

Grąžnos plėšikai pabėgo iš 
kalėjimo.

Christan Rohrer nesenai bu
vo suimtas už plėšimą graz
nos krautuvių. Sako, kad va-

T a 'jau trečiu kartu jam pasi

Automobiliai užmušė 520 
žmonių.

Automobilių laisnių biuro 
skaitlinės parodo, kad šį me
tą Chicagos gatvėse automobi
liai jau yra užmušę penkis 
šimtus ir dvidešimts žmonių. 
Vakar St. Anthony ligoninėn 
pasimidė septyni žmonės, — 
trys materys ir keturi vyrai, 
kurie nesenai buvo 
1; u sužeisti, v

auloinobi-

moterį.
Park sto-

Traukinys užmušė
Vakar ties Edison 

tini Chicago & Nortb,westem 
traukinys užmušė Martha 
Dabi, 65 metų senumo moterį, 
508 Stanley Avenue. .Ii maty
dama ateinantį traukinį, bandė 
perbėgti skersai bėgius, bet 
traukinys būdamas greitesniu, 
pasivijęs patiesė ją ant vietos.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Tonvv
John
Jonas

Aidulis 2,
Andrikonis,
Austis,

Just. Berecneviče,
Joe. Oponis,
Jonas Gricius,

.... ” , 
Herman 2, 
Joe. Kikiląs, 
Mary Lazdauska, 
St. Mackevičių, 
J. Malinski, 
J. Martikort’s 2, 
Myk. J. Meškauskas,

Alex. Petrulis, 
Peter Pučkorius 
A. Bulis, 
Anton Shinikus, 
Blod. Tolis, 
K. Valulis, 
Juoz. Vičius, 
J. Vinčauskis, 
J. Walaitis,‘

___ i i. . 'TTT
Pranešimai

L. S. S. VIII Rajonas atidaro moky
klą. Bus išdėstoma politinė ekono
mija, Markso filosofija; taipgi riša
mi bėgantys klausimai. Mokytojas 
d. P. Grigaitis. Lekcijos bus vieną 
kartą savaitėj; seredomis. Pirmą 
lekcija bus lapkričio 24 d., 7:30 vai. 
vak. Aušros mokykloj, 3001 S. Hal- 
sted St. Kurie manot lankyti, buki
te prisirengę, nepraleiskit nei vienos 
lekcijos. Jstot galima ant vietos mo
kykloj. — Komitetas.

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

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

PA J IEŠKAU merginos, moteries 
arba vedusios poros senukų prižiūrė
ti stubą ir du kūdikiu: vienas 3 me
tų, kitas 9 mėnesių. Apie mokestį 
susitaikysime.

Atsišaukite:
ANTANAS JOKUBAUSKAS, 

658 Racine Avė., Kenosha, Wis.

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

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

J IEŠKO KAMBARIŲ
KAMBARIO REIKALAUJA vaiki

nas su valgiu į privatišką šeimyną, 
katra priguli prie parapijos. Rašy
kite laišką arba, telephonuokite po 6 
vai. vakare. Tel.: Superior 8948.

W. J. RA GI N,
1018 State St., Apartment H. 4. 

City.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKTA 10 patyrusių moterų 
prie skudurų skirstymo.

B. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA moters ar merginos 
abelnam namų darbui. Geras gy
venimas ir gera alga. Atsišaukit

• 3641 Douglas Elvd.,
Tel.: Lawndale 321.

REIKIA moterų prie vilnonių atkar
pų skirstymo. Nuolatinis darbas, sa
nitariška vieta; algos $14.00 j savaitę.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS

Siuvėjas prie abelno kostu- 
nieriško darbo. Pastovi 
Vieta.

S. ALEKNO, 
911 W. 33 St. 

Tek, Drover 6836.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 

geroj lietuvių ir lenkų apgyvento] vie
toj. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, tirštai lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis senas. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
2462 W. 46th Place.

Svarbios prakalbos Garfield Parke.
— Ketverge, Padėkavonės dieną, lap-i PARSIDUODA
kričo 25 d., 7:30 vai. vakare Lietuvių čeverykų biznis didelis bargenas. 
Janitorių Pašelp. Kliubas rengia labai pjrmos klesos čeverykų biznis ir če- 
svarbias prakalbas apie Lietuvą ir jos VCj-ykų taisymo įrengimai. Mašine- 
dabartinę padėtį. Prakalbos bus Li- rjja pirmos klesos stovyj. Pardavimo 
berty svetainėj, 3520 Roosevelt R. (12 priežastis silpna sveikata, 
gatvė). Kalbės adv. K. Gugis ir A. MR. BELCHIK,
Karsokas. Visi kviečiami atsilanky- 1825 Canalport Avė.
ti. — Komitetas.

PARSIDUODA saliunas, 
tuvių apgyventoj vietoj.

Atsišaukite:
645 W. 18th St.

lie-

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

708 West 30th Street 
ir Union Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA piet-rytinis kam

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

KOCH & CO.,
2603 So. Halsted St. 

Tel.: Yards 1148

NAMAI, SALIUNAS IR DU 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- 
žiuęja ,todėl parduos pigiai ir leng
vai Kreipkitės tuojaus į John Winter, 
4547 S. Paulina St. Tel. Yards 777.

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

N. SIMON,
5525 So. Kedzie Avė., 

Chicago, III.

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

B. RUTKAUSKAS, 
7259 So. Talman Avė. 

Chicago, III.

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

1739 So. Halsted St.

ŪKĖ ČIA PAT MIESTE
Ant pardavimo ar ant rendos gra

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

Atsišaukite:
CHAS. FRANK, 

1517 W. 113th PI.

MOKYKLOS

1MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems 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. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.

Lang rastas kaltu.
Frank Lang, 1173 Paterson 

uve.? prisipažino vakar teisėjui 
Bolin teisme, kad jis yra nušo
vęs Charles Paeini, Kenoshos 
turtingą teatro savi liuką, ir
tapo apkaltintu antro laipsnio 
žmogžudystėje. Paeini buvo 
Tiušautas lapkričio 1 d. šių 
metų. Neužilgo po to Lang 
liko areštuotas už plėšimus irįu,'

Del Kalėdinės Dovanos Lietuvos 
Kareiviams.

Visi lietuviai ex-kareiviai, kurie tu
rite paėmę iš Kareivių organizacijos 
knygutes arba check-book kolektavi- 
mui aukų Kalėdinei dovanai Lietuvos
kareiviams, taipjau kiti geri žmonės,. PARSIDUODA saliunas. Prie- 
kurie esate prisidėję prie šio darbo, 
susimildami pasirūpinkite visi greitu Žasts pardavimo, vaŽUOJU Euro- 
laiku priduoti tas knygeles, nes visa 
kas turi būt pabaigta iki galo šio mė- p ’ .v 
nėšio. Taipogi gerbiamos draugijos, Atsišaukite: 
kurios yra skyrusios aukų Kalėdų ’do- 5158 Wentworth Avė. 
vanai Lietuvos kareiviams, malonėki
te tas aukas tuojau atsiųsti, nes gruo- .. . noirnmiCi ... ū : 
džio 1 dieną turės būt viskas išsiųsta ARSIDUODA didelis reglS- 
Lietuvon. teris tinkamas bučerniai ir
„Ju ,Li‘įua.ni,an ’?.X.-So,<l.iers.’ I"d.c- groserniai. Atsišaukite 
pendent Society Pildomojo Komiteto w
sekretorius Joseph Elvikis. 2462 W. 46th 1 lace.

3402 South/ Halsted St. _________________________________

Drapanų Siuvinio Mokykla 
(Clothes Craft College)

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

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

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

RAKANDAI
L. S. S. 22, 81, 174 ir 4 kuopų I

komisijų (vakarui rengti) komisijų PARSIDUODA pigiai 3-ų kamba- 
susirinkimas įvyks seredoj, lapkričio rių rakandai. Matyt galima vaka- 
24, Aušros svetainėj 3001 S. Halsted | rais 7 vai. iki 10 vai.
St. Pradžia kaip 7:30 v. v. Visų
kuopų komisijos prašomos atvykti lai-

U. B.,
1811 So. 49th Avė., 2-ros lubos, 

, 1 Cicero, III.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS' & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearborn St., 
Chicago, III.


