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Susitaikė dėl Yap salos
Japonai pasilieka Siberijoj

laiką laiko duodamos jiems vi
są užlaikymą.
Pranašaujama, kad streikas
galbūt užsibaigs dar šią savai
tę, ir tai darbininkų laimėjimu.

No. 290

Utarninkas, Gruodžio-Dece mhcr, 13 d., 1921

Prašo skirti $10,000,000 Vokietija turės mažinti
Rusijos šelpimui.
aukso rezervą.

lĮLietuvos žinios
ir jų vienatinė svajonė yra —
galutinai ir tvirtai susijungti su
visa Lenkija.“

Lietuva šelpia Rusiją

WASI IINGTON,
gruodžio Nėra vilties, kad ji gautų grei
12. —i Senatorius Kenyon iš lo- tu laiku moratoriumą, o neturi
» '
..................... M
Lietuvos Raudonasis Kryžius
iš ko mokėti kontribucijos.
wa šiandie įnešė
rezoliuciją,
“Į apsisprendžiamą j į susirin
kad butų paskirta $10,(MM),(MM)
BERLINAS, gruodžio 12. — šelpia badaujančius Rusijoje.
kimą galutinai nustatyta, kad
supirkimui kornų ir sėklų gru-Jš talkininkų diplomato patirrinkimai apims tik Vidurinio
WASI IINGTONA-S, gruodžio sios Lietuvos sritį, tiesioginiai
dų ir jų išdalinimui
Rusijos ta, kad buvęs Vokietijos rekon
WASI1INGT()N, gruodžio 12. badaujantiems žmonėms.
strukcijos ministeris Dr. Rat- 10. — ((Lietuvių Inf. Biuras). priklausančią generolo Želigov
— Keturių valstybių sąjungos
henau grįsta iš Londono. Jo ke — Lietuvos Raudonasis Kry skio valdžiai, lai yra Švenčio
lione buvo nesėkminga,
ant žius yra išleidęs į Lietuvos vi- nių Ašmenos, dalį Trakų ir Vil
internacionalinė tos (Lygos pre sutartį bendram rišimui Paci
fiko klausimų ir gynimui ten
kiek Vokietija tuo tikėjosi iš-į suomenę atsišaukimą, kuriame niaus apskričius. Rinkimų die
zidentė.
o na esanti nuskirta gruodžio 11
moratoriumą. Rathenau jisai ragina savo skyrius,
Vieton tokių karo sąjungų tų valstybių interesų, bus pasi
padarė didelį progresą derybo ' taippat ir Amerikos lietuvius, dienų.“
t moterįs reikalauja iš nusigink- rašyta ryto valstybės depar
sc su Anglijos finansistais, bet siųsti aukų badaujantiems RuI lavimo konferencijos visų šalių tamente visų keturių valstybių
Raudonasis Kryžius, , .
. ,
gruod. Vokietija negalės greitu laiku sijoje,
PITTSBURG, Kas.
WASHINGTON, gruod.
12. susitarimo pavesti visus kalan atstovų — Francijos, Jungti
— Nusiginklavimo konferenci čius tarp jų nesutikimus rišti nių Valstijų, Anglijos ir Japo 12. — Minia iš apie 2,(MM) mote gauti moratoriumą. Pirm negu primena , kad bado paliestuose
rų — pačių ir giminių
strei moratoriumo klausimas išnau- Rusijos Pavolgio kraštuose gyjos pirmininkas Hughes pas arbitracijai. Jos taipjau reika nijos.
kuojančių angliakasių, Hovvato jo bus pakeltas, Vokietija tu vena nemaža ir lietuvių. Pavykelbė, kad Japonija ir Jungt. lavo visuotino nusiginklavimo.
šalininkų, šiandie apsupę Jack- rės užmokėti sausio kontribu-1 zdžiui Saratovo gubernijoje yra'
Valstijos jau susitaikė
apie
Visas susirinkimas
paskui,
I dar 18(>3 metais įsikūrę trys
son-Walker Co. kasyklą
ir
KAUNAS, lapkričio 14.
Yap salą ir tuo visi ginčai apie
protestui prieš sąjungą, išėjo
Padistreiklaužių
įeiti
lietuvių
kaimai:
Čemaja
Finansiniuose
rateliuose
kai
neprileido
tą svarbią kabelių salą yra
su vėliavomis ant gatvės ir Karo ir laivyno departamentai kasyklą,
bama, kad finansų ministerija na, Litovka ir Talovka, ku- ko žydų Tautos Tarybos šešto
užbaigti. Tekstas sutarties apie
demonstratyviai nuėjo prie sa
bus sujungti.
neįstengė užtektinai supirkti riuose gyventojų yra apie 1,000 sios sesijos susirinkimas kur
tą salą busiąs paskelbtas vė
susirinko
Frankline,
Moterįs
lės, kur yra laikoma nusigink
suaugusių ir apie 2,(MM) vaikų. buvo ginčų dėl žydų bendruo
liau.
nuo
kasyklos.
Ten
■
'
už
mylios
lavimo konferencija ir ten ant
WASI IINGTON,
gruodžio I
surinkus sausio mokestį 500,- Nesenai atvykęs iš ten Kaunan menių atstovų suvažiavimo.
vyrų,
j
susirinko
ir
apie
3,
(MM)
Nors teksto sutarties nežino laiptų paliko neštuosius užra 12. — Pasak oficialiniuosc ra
j (MM),000 auksinių markių ir da lietuvis klebonas praneša, kad
bet
jie
nėjo
prie
kasyklos.
ma, betgi sprendžiama, kad šus. Tarp tų užrašų buvo se teliuose vaigštančių kalbų, pir
bar mano paimti iš reichs- “dabar dauguma jų minta duo Tautos Tarybos 'pirmininkas
Daugelis
streiklaužių,
Levvis
pasakė:
Jungt. Valstijos įgavo ant tos kami: “Priverskite nusiginkla moji permaina prezidento I larbanko (valstybės banko) aukso na maišyta su šaknimis“. Dalis d-ras Rozenbaumas
šalininkų,
atvažiavo
prie
kasy

salos niekurių teisių ir taipjau vimo konferenciją nusiginkluo
nž
rezervą. Tas rezervas dabar tų nelaimingų žmonių nebega- “Dabar, kai Lietuvos dalis ir
klos
automobiliuose,
o
nickuteises prie kabelio, ko Jungt. ti“, “Tuojautinis, visuotinas ir keliu savaičių.
siekia 1,000,000,000
lodami toliau pakęsti, sukrovę sostinė okupuota peranksti kal
rie gatvekariais, bet jiems mo markių ir ant jo yra auksinių
Valstijos labiausia
ir norėjo, j pilnas nusiginklavimas,“ “Pro
paremti savo mantą į vežimus ir išva- bėti apie žydų tautinio suva
Kalbama,
kad
dabartinis
iž

v
i•
terįs neleido nė išlipti iš jų au popieriniai pinigai. Bankas prie žiavo vakarų
Betgi salą valdys ir joje tvar- kybos varžymai veda prie karų
link, tikėdamiesi žiavimo sušaukimą, bet yra ai
do
sekretorius
Mellon
rezig

tomobilių
ar
gatvekariu.
Strei

kij prižiuręs Japonija.
panaikinkit juos**,
“Chemikai,
pasiekti Lietuvą. Kiti-gi pasili šku, kad Lietuva nepasiliks da
nuos, o jo vieton bus pastaty klaužiams moterįs įsake dau
pagelbėkile pasaulio taikai, at
Tindamas, kad tas labiau 1111- kt) vietoje ir jų likimas tikrai bartinėse savo sienose. Vilnius
(Yap sala priklausė Vokieti
tas
dabartinis
karo
sekretorius
giau
į
darbą
nebegrįši!.
puldys Vokietijos markių ver- yra baisus. Lietuvos Raudona bus musų greičiau, negu visi
jai ir ten buvo įkurtos svarbios sisakykite išdirbinėti nuodin Weeks. Laivyno gi sekretorius
yra pasirengęs apie tai mano. Aš tai sakau,
tę biržose, negu leidimas nau- sis Kryžius
kabelio stotįs. Versailles su gus gasus“, “Vienatinis būdas Denby bus padarytas sekreto
karą, yra panaikinti
jų popierinių pinigų.
( jiems padėti maistu ir sėklo- remdamasis faktais, kurių pas
tartim sala tapo atiduota Japo- ; panaikinti
.
rių
naujo
šalies
gynimo
deparI
prie
karų“,
Sprendžiama, kad delei pri- mis. Bet nupirkimui to yra mane yra ir kuriais tik dėl po
nijai. Paskiau betgi Hardingas ( P’*sircn8,,nusi
tamento,
į
kurį
bus
sujungti
kuriuos, litinių dotyvų negaliu su jumis
ikietija turi reikalingi pinigai,
pareikalavo ir Amerikai teisių j “Mes stovime su Ghandi už karo ir laivyno departamentai.
SEATTLE,
Wash.,
gruodžio
pąs talkininkus
230,(MM),(MM) Raudonasis Kryžius tikisi, su- pasidalinti. Kai į Vilniaus kraš
prie tos salos, delei ko kįlo su pasaulio taiką“ ir daug kitų.
Ta
permaina
butų
padaryt
12.
—
25
ugniagesiai
liko
pa

Demonstracijoj
dalyvavo
markių kredito sausio mokėji
visuomenė. tą, —* o drauge su juo ir ViiJaponija smarkus ginčai).
tuojaus, bet reikia pirmiausia laidoti žemei nuslinkus West
Aukos priimamos Finansų Mi-: niaus žydai su mumis, tada vimui.
Nusiginklavimo konferencija
pravesti
įstatymai
apie
naujo
Seat
tie
miesto
dalyj.
Jie
bandė
Moterų susirinkimas taipjau
sijos raštinėj(*New Yorke, šiuo ' s°j Lietuvoj sugebėsiin padair toliau svarsto tolimųjų rytų
kas
departamento
įkūrimą,
gelbėti
moterį
ir
dvejetą
vai

Representative
of ryti rinkimus į žydų tautinį ar
Kalbos apie prohibklją Vokie antrašu:
ir Chinijos klausimus. Kiek gir priėmė rezoliucijas, reikalau- ims keletą savaičių laiko.
kų,
kuriuos
pirmiau
btivo
pa

Lilhuania, New York Office, steigiamąjį suvažiavimą. “
tijoje.
dėt, Japonija vis dar nesutinka jančias paliuosavimo politinių
laidojęs žemės nuslinkimas.
pagelbos
BERLINAS, gruodžio 11. — 370 Sevenlh Avė., New York,
------------------------------sumažinti savo laivyną iki tiek, kalinių ir teikimo
2 žmonės užmušti.
karo
ir
nukentėjusioms
nuo
Iš priežasties didelių lietų, Jau ir Vokietija susidūrė su
kiek reikalauja sumažinti Hu
per pastarąsias 24 vai. nuola prohibicijos klausimu. Vokie
ghes projektas. Be to Japonija bado šalims.
MILWAUKEE, Wis., gruod.
komitetas
tos būna naujų žemės nuslinki-J tijos nepriklausomieji socialis
reikalauja panaikinti visas for- ’ šiandie moterų
FORT
WORTH,
Tex.,
gruod.
12. — Dr. Alex Drill ir slaugy
tai — antra stipriausia partija
tifikacijas Pacifiko vandenyne. atsilankė pas prezidentą
12. — Fred Rouse,
negras mų. šimtai žmonių liko be pa
toja liko užmušti ir 10 žmonių
stogės, traukinių vaigščiojimas Vokietijoje — įnešė reichsta
Korėjos komisija formaliniai
streiklaužys
vietos
skerdyklose
kadangi gai! reikalavimą paskirti tamKAUNAS,
lapkr.
16. — sužeista, automobiliui susidū
paprašė konferencijos
leisti rezoliuciją, reikalaujančią pa- kuris pereitą savaitę pašovė ir kalnuose apsistojo,
rus su gatvekariu.
ir jai perstatyti konferencijai liuosavimo visų politinių ir ka sunkiai sužeidė du unijos pi- bėgiai arba užversti žemės, ar tikrą komisiją ištirti prohibi “Lietuva“ rašo, kad pasak len
cijos įstatymus ir jos veikimą kų laikraščio “Kurjcr Polski“,
ba užlieti vandens.
savo reikalą — Japonijos pa- rinių kalinių, kurie tebėra
kietuotojus,
tapo
vakar
paim

deraliniuose kalėjimuose už
Jungt. Valstijose, kad paskui Lenkijos užsienio reikalų misigriebimą tos šalies.
tas
iš
ligonbučio
ir
nulinčiuoNAUJIENŲ
Vienas
banko
darbininkas
už
peržengimą špionažo ir kilų k a
priėmus
ir
Vokietijoje
uždrau

nisteris
Ponikovski
sekamai
tas. Po pašovimui pikieluoto- muštas, žemės nuslinkiniui su
ro įstatymų.
dimą svaiginančių gėrimų.
Pinigų Siuntimo Sky
pasakęs Vilniaus reikalu:
jų jis buvo streikierių sumuš- griovus jo namą, šimtai gyven
rius atdaras kasdien nuo
“Vilniaus srities
klausimu
tojų bėga iš Rainicr klonio. Nie Mažiausias auksinis pinigas.
esam nusistatę, kad Vilniaus li
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
kur jį minia paėmė ir pakorė kurias šei minas prisiėjo gelbė
GENEVA,
gruodžio
10.
—
kimą
gali
spręsti
jos
gyvento

ant medžio netoli skerdyklų.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ti valtimis.
Manoma, kad čia tapo neliestas jų valia, kuriai visiškai pasiti
ryto iki 2 vai. po piet.
Vandeniui
nuplovus
tiltą mažiausias auksinis pinigas.
TOKIO, gruodžio 12. — Ja
traukinis nušoko nuo tilto. Vie Juo yra auksinis frankas, sulig kim, nes gyventojai ten lenkai
NEW
YORK,
gruodžio
12^
—
ponija siunčia naujus kareivių
nas žmogus žuvo.
pulkus į pajūrio
provincijas Apie 7,(MX) organizuotų vietos
jungos biudžetas. Jis yra aš
4 žmonės žuvo.
Siberijoje. Sakoma, kad
tai skerdyklų darbininkų sustrei
tuonkampis ir vienoj pusėj iš
daroma todėl, kad Dairen kon kavo iš užuojautos streikuojan WAS1IINGTON, gruodžio 12.
ABERIDEEN,
Wash.,
gruod

ferencija tarp Japonijos ir To tiems Ghicagos ir kitų miestų — Senatorius Ashurst iš Arizo žio 12. — G. Willis, jo pati ir plauta raidės “S. D. N.” (So
limųjų Rytų respublikos nepa skerdyklų darbininkams, Nie- nos pasakė senate, kad 950 bu vaikas liko užmušti žemės nu
įnėsa vusių kareivių miršta nuo džio
du centai Amerikos pinigais.
vyko ir neprieita prie jokio su kuriuose atsitikimuose
alink
imui
numetus
nuo
bėgių
Apskaitoma, kad 13,200 lokių
sitarimo,
nė gi nenumatoma, vežimuose tapo palikta gatvė vos Phocnix miestelyje, į kur
traukinį.
Du
kiti
darbininkai
jie susirinko, tikėdamies gauti
pinigų svertų svarų.
kad tokis susitarimas butų ga se.
sunkiai
sužeisti.
Antrame
nua

Jų streiką veda
ccn tralinis iš valdžios medikalinę pagalbą.
limas netolimoj ateityj. Užsie
linkime tapo pagauta gelbėji
Prisipažino prie kaltės.
nio reikalų ministerija vėl kar sekretorius Dennis I^ane, kuris Jis ragino paskirti $1,(MM) aprū
mo
partija
ir
vienas
gelbėtojų
NEW YORK, gruod. 12. —
toja, kad padėtis Siberijoje nė atvyko iš Chicagos, pasitarti pinimui ligonbučių.
liko užmuštas, o kitas galbūt 7 korporacijos ir 1 asmuo —
ra tikra, kas priverčia karei su internacionaliniu unijos pre
mirtinai sužeistas.
zidentu Hayes, su kuriuo pas
išdirbėjai terra cotta,
kurie
vius ir toliau laikyti.
Pažymėjimui Naujienų Bridgeporto Skyriaus pi
kui važiuos pas prezidentą Ha r
buvo kaltinami
peržengime
nigams siųsti atidengimo, šiandien Nau
110,000 rublių už dolerį.
dingą, perstatyti jam visą streiShermano anti-trustinių įstaty
jienos nieko neims už kablegramas nuo visų tų,
WASHINGTON, gruod. 12.
mų šiandie federaliniame teis
kurie siųs lygiai arba po 5,000 arba po 10,000
LONDONAS, gruodžio
—
Nežiūrint
senato
pirmesnio
me
prisipažino
prie
kaltės.
Policija sustojo puolusi streiauksinų. Išsiųstieji šiandien pinigai per Kable
kad
Iš Maskvos pranešama,
priešininios
Amerikos
įėjimui,
(Jau
daugelis
namų
budavokierius.
gramas pasieks Lietuvos Banko pėtnyčioj, taip
į kokias nors sąjungas su ki-! Rusijos valstybės bankas pas- jimo reikmenų fabrikantų pri
kad Bankas suskubs išmokėti pinigus dar prieš
•CHICAGO. — Policija kiek tomis valstybėmis, išrodo, bet- kelbė mokėsiąs už svetinių ša- sipažino prie kaltės, kad laužė
Moterjs protestuoja prieš to
Kalėdas.
aprimo ir sustojo tiek žiauriai gi, kad jis priims dabar pada- lių pinigus: 450,(MM) rublių už prieš trustinius įstatymus
ir
kios sąjungos kūrimą.
Pinigai pasiuntimui per kablegramas bus pri
puolusi streikuojančius skerdy- į rytąją keturių valstybių są j tin svarą sterlingų, 110,(MM) rub. nustatinėjo kainas, bet dar nė
imami kaip naujame Naujienų ofise ant Bridge
Turbut tas g08 sutartį, kuri toms ’valsty-1 už dolerį ir 500 rub. už Vokie- ra už tą nubaustų. Tiesa, jie ta
WASHŽNGTON, gruod. 12. klų darbininkus.
porto, 3210 So. Halsted st., taip ir vyriausiame
;
ant
bėms paves visą kontrolę ant ^ių markę.
po nuteisti kalėjimai), ar prilei
— Rezoliucijos,
pasmerkian jos nuožmus puolimas
ofise, 1739 So. Halsted st., ir šiandien ir rytoj iki
sta užsimokėti pabaudą, bet
čios nusiginklavimo konferen- streikierių nesusilaukė pritari- • Pacifiko vandenyno ir jo salų,
8:30 vai. vakare.
mo ir pagirinio net ir pas kitus Net ir demokratai senatoriai
visas bausmes tuojaus suspen
PINIGU KURSAS.
■ ............ ■■■ ...u.
ketina balsuoti už šią sąjungą,
duojama — panaikinama).
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, davęs ge
bių sąjungą valdymui Pacifiko fabrikantus.
Vakar,
gruod.
12
d.,
užsienio
piniSkerdyklų streikas nuolatos 0 tai todėl,
riausią patarnavimą pinigų siuntime Lietuvon,
ei, kad
kuu ji
ji panaikina
paiiuin 1 <l gn kaina, perkant jų ne mažiau kaip
vandenyno, tapo priimtos vie
plėtojasi
ir
vakar
prie
streiko
amerikiečJ
ių
nekenčiamąją
Anuz
25.000
dolerių,
bankų
buvo
skafMoteris pagimdžiusi 8 vaikus.
susilaukė plačiausios lietuvių paramos ne tik
šame susirinkime Moterų In
tomą
Amerikos
pinigais
Šiaip:
MEXJICO CITY, gruod. 12.
Chicagoje, bet ir visoj Amerikoje, o taipgi pilternacionalinės Taikos ir Lais prisidėjo ir skerdyklų vagonų glijos-Japonijos sąjungą.
Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.22
taisytojai.
Bet
mėsos
išvežioAustrijos 100 kronų ................... 4c — Laikraštis EI Universal pa
vės Lygos, kuriame pirminin
niausio užsitikėjimo iš pusės didžiausių Lietuvos
Belgijos 100 kronų ............... $7.78
jiems
tai
padaryti
neleidžia
jų
duoda
iš
Tampico
žinią,
kad
to
bankų. Nuo vakar Naujienų Pinigų Siuntimo
kavo Jane Addanis iš Ghicagos,
Danijos 100 kronų ............... $19.25
tojai dar nėra prisidėję
nes
Finų 100 mai’kių ................... $1.95 miesto moteris Rūbo pa gundSkyrius atidarė naują ofisą, kuriame suteiks pa
Francijos 100 frankų ............... $8.1 G žiusi vakar 8 vaikus, liet
padarytoji su skerdyklomis su
visi
tarnavimą visiems Bridgeporto ir pietinės dalies
Italijos 100 lirų ................... $4.61
“Socialdemokratas”
tartis.
BERLINAS, gruodžio 11. —
jie
mirė.
Molina
gi jaučiasi
Lietuvos auksinų ...................... 65c
lietuviams. Visus maloniai kviečiame atsilankyti
Lenkų
100
markių
...................
3c
|
Nežiūrint
viso
girimosi
čia
gauta
šifruotas
pranešimas
sveika. Daktarai yra labai užMusų draugų savaitinis laikraštis
j naują Naujienų ofisą ir naudoties jo patarna
Norvegų 100 kronų............... $14.90
iš Kauno. Skaitykit visi.
skerdyklos mažai turi streikalu iš Maskvos apie Lenino susirinteresuoti
ta
žinia
ir
darys
Olandų 100 guldenų............... $36.20
vimu.
Gaunamas Naujienose
Švedų 100 kronų ................... $24.55 tyrinėjimus apie jos teisingui žiu, korių jau ncbeišlcidėia iš girną. Jau visa savaitė kaip
NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.
Kaina 5c
šveicarų 1001 kronų ............... $19.50
skerdyklų, bet ten juos
visą jis sergąs vidurių liga.
mą.
Vokietijos 100 markių ........... 65c

Keturių valstybių sutartį
Moterįs smerkia keturių valstybių pasirašys šiandie.
sąjungą

Moterįs sustabdė streik
laužius.

Japonija ir Amerika susi
taikė apie Yap salą.

Žydai ir dabartinis mo
mantas.

Melon rezignuosiąs.

C

C

1

[

V •

-I

« • 1

•»

T

•

♦

Didelis žemės nuslinkimas.

c

c

Nulinčiavo streiklaužį.

Lenkija ir Vilnius.

Japonija didina kariuomenę
Dar 7,000 skerdyklų
Siberijoje.
darbininkų sustreikavo.

Miršta nuo džiovos.

EXTRA!

Pinigai bus
Lietuvoj ant Kalėdų

Senatas priimsiąs sutartį.

Smerkia keturiy valstybių
sąjungą.

i

Leninas sergąs.

)

.1ji

iRisteU <i &U -1

uiti •. M

NAUJIENOS. CMcagoUn.

Tarptautinės gaivinimas.
(Pabaiga)

Anglijos Darbo Partijos
atsakymas.

Gerbiami Draugai:
Mes apturėjom jūsų laišką po
tų diskusijų, kurias mes turė
jom su jumis vakar ir mums
gaila,*kad jus nusprendėte atsi
sakyti padėti tuojaus mėginti
sutaikyti pakrikusias tarptauti
nės darbininkų klasės grupes ir
vietoj to nutarėte kliudyti to
linus tokiam susirinkimui.
Mes turime pasakyti jums,
kad tas netiesa, jog mes keti
nom statyti Italijos socialistams
klintis siulomon konferencijon
atsilankyti; mes jau dabar pa
siimtom jiems pakvietimą.
Mes nei manyti nemanėm
kviesti komunistų partijos, ka
dangi jų metodai tokie įvairus,

kad veikti bendrai negalima.
Jūsų pačių pareiškimas priparodo musų stiprų norą vie
nytis, bet mes vėl norėtume pri
minti jums tą atsinešimą, kuris
buvo pareikštas konferencijoj iš
musų pusės. Dabartinis socia
listų ir Europos darbininkų ju
dėjimo nusistatymas yra be ga-

I

LIETUVĄ

žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui luetuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
ranku m ai, modemiško laivo.

V Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Samland) New York į (Sausio D
Hamburgą.
Kroonland) New York
Sausio 21
Lapland)
Hamburgą
Sausio 7
Finland .............................. Gruod. 31
Zeeland ......................-...... Gruod. 24

> American Line
Mongolia)
New York (Sausio 12
Minnekahda
į
(Gruod. lt1
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 29
Tiki e t ai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,

120 laivų

1,300,000 tonų

Chicago: F. C. Brown, West. Pas*.

Manager. 14 North Dearborn St.

J. P. WAITCHES '
LAVVYER Lietuvy* Advokatą*
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn COHJ
Vakarais: 10736 S. Waba*h Ava.
Tel.: Pullman 4377.
>
■■■...
i—

BULGARIŠKA KRAUJO
ARBATA.
Milionai žmonių vartoja šią arbatą,
slogų užmušimui; ima ją karštą ei
nant gulti. Ji paliuosuoja užkietėju
sius vidurius, silpną pilvą sutvirtina ir
inkstus ir prigelbėti kraują išvalyti.
Prašyk savo vaistininko arba pasiųsi
me apdraustą paštu 1 didel, šeimynai
baksą $1.25, arba 3 už $3.15, arba 6
už $5.25. Adresas. Marvel Product
Convpany,
541 Marvel
Building,
Pittsburgh, Pa.

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
"Coraican” 11,500 tonų.
šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir S0UTHAMPT0N.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ......................... —■ $200.00

Trečios klesos............................ $110,00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa............................... $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC

Railvvay Trafiko agentas
40 N. Dearborn St.,
Chičago, III.

lo skausmingas. Mes turim ko
vojančias savularpy frakcijas,
pasistengimo suvienyti nėra,
energija suskaldyta, frakcijos
kovoja viena su kita; ir Angli
jos Darbo Partijos noru yra, jei
galima, be skirtumo suvienyti
visas tas partijas, kurios tiktai
nori turėti jungtinį judėjimą iš
dirbiniai to pamato, ant mes
dirbimui to pamato, ant kurio
mes galėtume turėti vieną tarp
tautinę.
Mes manėm pasiųsti pakvie
timus visoms socialistų parti
joms susieiti visoms be jokio
prietaringumo jų tebesamiems
tarptautiniams santykiams, kad
išdirbus pamatą suvienyti tarp
tautinei ir mes prašėm Vienninės Unijos, kad ji pati patartų
savo šakoms susieiti ir bandyti
sunkenybę prašalinti. Vienninė
Unija atsisakė tai padaryti.
Anglijos Darbo Partijos Vykdybos noru visuomet buvo pa
dėti siūlomai konferencijai kuo
plačiausį pamatą ir stengtis už
tikrinti, kad kiekvienas priimtas
pamatas teiktų busimai sociali
stų grupei laisvę darbuotis sa

Utarninkas, Gruod. 13, 1921
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Darbininko Draugas
nę, kuriai nesipriešina “Antroji”
tarptautinė, kaip aukščiau yra
pasakyta, yra sulaikoma kliūti
mis daromomis Viemninės Uni
Vaizbaženklls uireg. S. V. Put. Ofise.
Kaipo tolesnį įrodymą noro jos.
turėti suvienytą
tarptautinę
Anglijos Darbo Partijos VykGarsus per daugiau kaip
50 metų.
“Antrosios” Tarptautinės virši dybos vardu
ninkai, kaųp jus pareiškimas ro
Tėniyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.
Arlhur Hendei'son, sekr.
do, buvo pasirengę patarti pa
naikinimą “Antrosios” Tarptau
tinės tuojaus, kaip naujas su
tarties pamatas bus priimtas,
jei Vienninė Unija yra pasiren
gusi padaryti tą patį vienybės
labui.
Tas, ką mes pasakėm, yni
Deimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis.
pilnu įrodymu musų noro suda
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.
ryti tokią koncentraciją socia
Tiktai reikia pinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumčt teisingą
listinių pajiegų, kokia yra gali
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
ma dabar. Iš jūsų pareiškimo
tus Chicagoj. Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už
yra aišku, kad Vienninės Unijos
teisingą kainą.
’
tikslu yra nedaryti jokių žings
nių linkui tarptautinės vieny
bės iki komunistai taip pakitęs,
3321 So. Halsted St.
kad jie galės prisidėti prie kitų
voj šaly savo pačios įmonėmis
socialistiniam tikslui, bet ben
dru pasirįžimu Socializmą įvy
kinti.

PAIN-EXPELLER

P. K. BRUCHAS

socialistų partijų.
šitas neaprėžtas

KRIOKIANTYSIS
KOSULYS1
Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be
pagelbos, kuomet baisusis paroxizmo
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Glessco pagelbės nuo kriokiančio kosulio
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.
Glessco išskirsto kraujo susimetinvą,
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 miliutų. 50c. visose vais
tinėse.

Oi*. Brake’s

Glessco
For Coughs, Colds and Group

laivakortes, pašportai ir t.t.
NO IAB 1.1 USA S
Kcal Estai e, Paskolos,
Insulinai ir i.t.

809 W. 35th St, arti S. Halsted St.
Tol. Boulevard 611
Valandos. 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub. iki 9 vakare
Ned-: iki 3 po pietų.

K. GUG1S
Miesto ofisasi
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Padarytos 76, 102 ir 102
raktų trieilės.

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrų* utarrinA^ ir
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

atidėjimas

yra nepateisinamas ir Anglijos

JOHN KUCHINSKAS

Darbo Partijos Vykdyba gailisi,

LIETUVIS ADVOKATAS

kad jos pastangos sutverti visus
apimančią socialistų

Rekomenduojama geriausių muzikų
ir concertinų mokintojų. Gvarantuoiama vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime veltui.

tarptauti

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.
Pinigus gavo:

4639 So. Ashland Avė.
Chicago.

9511—S. Zabelaite
9519 O. Tumaitė
9521—S. Jurkšaitis
9526 M. Vaičkienė
9529 —P. Ūsienė
9530—P. Šimkus
9533—S. Simutienė
9536—M. Levutienė
9537—J. Karečkienė
9538— K. Medeikas
9544—O. Šimkienė
9552—R. Mizarienė
9253—1), Asparienė
935T-’^K?' Varnauskienė
9560—A. Steponkienė
9561—J. Mikucis
9575—J. Dapkienė
9616—A. Čeponiui
9622—A. Šuk i u te
9629—O. Andrijauskienė
9631—T. Jokubauskienė
9633 J. Strakšienė
9634—A. Norkus
9638—St. Sabalius
9643—P. Kazragis
9615 P. Mucynskis
9646- F. Murauskiene.
9617 O. (iarbauskaitė
9650—S. Gureeis
9655—|J. Valčis
9657—G. Pučai tė
9661—O. Niaurienė
9663—J. Marcinkevičius
9672—B. Vitkienė
9673—M. Jasutienė
9688—D. Galumbickienė
9689—D. Gelunibickienė
9696- M. šimašaitė
9700—J. Dovidaitis
9710 J. Girdauskis
9713 S. Jazdauskas
9719- -K. Brazauskis
9720—J. Navickienė
9722—A. Banzinienė
9728—K. Kancerevičius
9732—P. Bislis
9740—P. Patcliuniene
9741—A. Katkauskiene
9743—-M. Rakauskaitė
9753—P. Kruopienė
9757—K. Petrenas

9759— B. Jesinskaite
9760— E. Laurinaitčiutė

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujienų” ofise.

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu ka^ klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street,

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.
GeriaiiHia siuntimas pinigų,

ADVOKATAS

PEARLQIIEEN
CONCERTINOS

GEORGI & VITAK
MUSIG CO.

Perlaidos:
Tel. 111 - Ona Niaurienė
Tel. 111 J. Baranauskienė
8111 —J. Jakubauskas
8192-—R. Ten i ūkas
8709—<B. Grabauskiene
8748- M. Lopsgienė
8770 -M. Butkienė
8790-—J. Kibildis
88 IG -J. Vilkus
8812- -J. Galienė
8931-—U. Lekienė
8947-—B. Kasmauskienė
8919 -O. Rusteikienė
8983 B. Augaitienė
8997 —M. šliažas
8999 —P. Matutis
9013-—A. Juozapavičiūte
9030 -*D. Venckienė
9019 M. Malakaitė
9152 -J. Patlaba
9171--O. Čepienė
917G —K. Ragauskaitė
9191--M. Degutienė
9196-—F. G rupius
9201-—P. Sekreckis
9220 S. Vitkus
9231--E. Lapinskienė
9239--D. Zulinta
9246--Pr. Ališauskas
9271 -J. Stulgienė
9275 •M. Nausėdaitė
9276- F. Stradoniskis
9282 L. Lapenas
9312 -J. Pocius
9316--R. Nakčiunienė
9318- -M. Jacikas
932 1 -K. Urnežis
9315 -A. Grigulienė
9318 -J. Bertašius
9381--V. Šeštakauskas
9383--S. Bartkus
9401--A. Ursus
9117— 4). Aleknai!tienė
9419- J. Kenderis
9423--J. Celskis
9438 <J. Mazaliauskas
91UU--M. Cibulskis
9106- -B. Šimkienė
9173--U. Vaicekauskaite
9 17 1 J. Račas
9501- J. Daunoris
9505--J. Sadauskas
»

ĮCUROPEAN AMERICAN RUREAU

New York, N. Y.

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kųpgerįausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksy.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiy atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St,
Chicago

2201 W. 22nd 8t„ kerti Leavttt St.
Telefone Canal 2552.
Valandos t 4 iki 3 po plot, ir nu*
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylai, visuos*
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen

tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Bisniua.
Skolina Pinigus ant pirmo morgačiaus ant lengvų ifclygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Pinigai Iš
Kenoshosį
Lietuvon 1

BS Bo. La Baile St. Room B2|
Tel. Central 639fl
▼ak.) 812 W. 33rd St., CKeag*
Tel. Yard* 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
▼ai.: 9 A. M. Iki 5 P. M.
1811 Rector Bailding
79 We*t Monroe Street, Chicago,
Phone Centrai 2560
Rez. 8214 S. Halsted Si,
Jardu 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

'••b

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo• ’• ney orderiais ar draftais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimu pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Avtų
Kenosha, Wis.

OIIIIUIIIIIIIIIIKIIIIinilllNIIUUIIilIlIlIlIM^

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvi* Advokatą*
Kambarin 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avė*
Ofiae vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

.............. .................... .....

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1805-7 127 N. Dearborn St,
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Re*. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 367U

ANTANAS A. OLIS ’
(Olszewski, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040
Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553
v..... ... —................

lllZ

fr---------- ------ ---------- -------

1

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tel.: Hyde Park 3395
t-------------------- —_____________ )
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
G«m«rall*

Kontraktorins

SKAITYKIT IR PLATINKIT
Tėvynės Gynėję — Šiaulių Laikraštį

“TRIMITĄ“.

budavotojas.

_

“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai rupi ne bet
kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybes gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir
stiprinimas.
“Trimitas” teikia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. Jame
aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama IJetuvos vidaus ir tarptautine padė
tis.
“Trimitas” deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš Šiaulių kovų
UŽ nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip daug
gražių pasiskaitymų.
“Trimitas” eina kartą į savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina
Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje:
metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai.
BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa
aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios gerovės Jūsų
širdys taip jautriai plaka.
Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie
ną menesį — 4 numerius, — siuntinesime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su juo susipažinti. O turimo vilties, kad susipažinę panorėsit, kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
“TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA
Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.

Būdavoj ame ir Coteosa*.

1401 W. 47th St.,
Circlėt pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. gįzes
to 48,
Nomo Hygicnic-Fushion Inotitute
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzic AvėVai. 1—2; 7—9 po piet

ChicM*.

PUSE KAINOS
Išpardavimas
Vyrams ir vaikinam-s siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tanu stos pinigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
6 Vak.
įsteigta 1902
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”
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PINIGAI BUS LIETUVOJ
ANT KALĖDŲ
I

H

Kas šiandien siųs per NAUJIENAS Lietuvon po 5000 ar
po 10,000 auksinų lygiai, tiems pinigai bus pasiųsti Lietuvon per
Kablegramų ir bus išmokėti Lietuvoj dar prieš Kalėdas. UŽ
KABLEGRAMA NEREIKS MOKĖTI. [Paprastai Kablegrama kai=
nuoja $6.50, bet šiandien ir rytoj už kablegramų nebus rokuojama
nieko == paminėjimui Naujienų Bridgeporto Skyriaus Atidarymo|

I

Naujiena

Bridgeporto Skyrius

j
1

Jau Atsidarė
3210 South Halsted Street
Naujienų Bridgeporto Skyrius atliks sekamus reikalus:
Priims pinigus siuntimui Lietuvon;
Išdavinės čekius ir perlaidas;
Pardavinės Laivakortes;
Pardavinės knygas;
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą;
I

Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks kitus reikalus.
Naujienos įsteigė ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto tuo tikslu, idant gėriaus patarnavus visiems Lie
tuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon nereiktų toli važiuoti. Lie
tuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokia įstaiga kaip Naujienos, kadangi
Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi didelį pinigų balansą. Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Banke, kas užtikrina greičiausią pinigų išmokėjimą be abejonių ir atidėliojimų. Idant
užganėdinus tą teisingą Lietuvos pageidavimą ir davus progos visiems lengviaus pasinaudoti Naujienų patar
navimu, Naujienos dabar ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto.

x‘

Iš NAUJIENŲ BRIDGEPORTO SKYRIAUS pinigai Lietuvon taip=jau išeis ne
ilgiaus kaip j 24 vai. nuo jų priėmimo. Nes tai yra Naujienų taisyklė
Bridgeporto ir kitų pietinės dalies apielinkių lietuviai širdingai
kviečiami atlankyti Naujienų Bridgeporto Skyrių adresu 3210 So.
Halsted St.
Su na gar ha.
“NAUJIENOS”.

Utarninkas, Gruod. 13, 1921
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abejoti, kad po to turės vusių Nobelio premijas, tai yra geras jos “tarnas”. Bet
NAUJIENOS
įvykti ir daugiaus atmainų komunistai, be abejonės, dabar jie negali taip sakyti,
The Lithuanian Daily Newi
šauktų, jogei buržuazija dėl kadangi ir komunistas Ana
valdžioje.
Publi&hod Daily *xcept Sunday by
Pamatinė priežastis, de to jį apdovanojo, kad jisai tole France gavo dovaną.
the Ufhuanlaa Newa Pub, Co., Ine.
kurios pasitraukė Lietuvos
Editor P. Grigaitis
užsienių reikalų ministerjs,
1739 SO. HALSTED ST., tur-but yra tame, kad jisai
CHICAGO, ILLINOIS.
savo politikoje dėl Vilniaus
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Talephone Roosavalt 8500
taip susipainiojo, jogei ne*
Jurgis Gerve
bežinojo, ką toliaus daryti.
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Apie kun. Purickio esme- Kiek žinoma, Tautų Sąjun integralinai incit į Lietuvos
Atmetus Hymanso
Subscription Katėsi
nį buvo ir prielankių jam ži gos plenumas dideliu entuziaz valstybę.
mu pritarė antrajam Hymanso projektą, Lenkai tuojau pasi
18.00 per year in Canada.
nių.
Bet
amerikiečiai
ne

17.00 per year outside of Chicago.
projektui, kaipo, jo nuomone, skubins pravesti rinkinius į
>8.00 per year in Chicago.
pasiges jo, nes jisai juk, yra tikslingiausiam keliui ginčus Vilniaus Seimą, žinoma, “de
8c. per copy.
mokratine“ keturlypė sistema.
Entered as Second Claso Matter daugiausia kaltas tuo, kad dėl Vilniaus išspręsti. Ir Lietu
March 17th, 1914, at the Post Office Lietuvos atstovu Ameriko vai, ir Lenkijai labai “įtikrnan- Vilniaus Seimas turės visų pir
of Chicago, 111., undar tho act of
je tapo paskirtas klerikalų čioj” formoj pasiūlyta priimti ma atsakyti į klausimą: “Su
March 2nd, 1879.
tą projektą. Iki šiol nei Len Lenkija ar su Lietuva”. Ir nė
partijos žmogus.
kai, nei Lietuviai nėra į pasiū ra abejonės, kad Lenkų oku

Lietuva, Lenkai ir Vilnius
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Orderiu, kartu su užsakymu.

Krizis Lietuvos
valdžioje.
Ministerio Purickio atsi
statydinimas, apie kurį mes
vakar pranešėme, rodo, kad
Lietuvoje valdžioje įvyko
krizis.
Kun. Purickis vedė Lietu
vos užsienių reikalus, o tie

reikalai paskutiniu laiku
pasidarė taip svarbus, kad
nustelbė visus kitus Lietu
vos politikos klausimus. Už
imdamas tokią vietą ministerių kabinete, jisai lošė
svarbiausią rolę valdžioje.

Ta rolė tuo labiaus buvo
svarbi, kad ministeris pir
mininkas, Dr. K. Grinius,
dėl ligos kurį laiką buvo vi
sai pasitraukęs nuo darbo.
Taigi, Purickiui atsista
tydinus, prasišalino iš Lie
tuvos valdžios stambiausias
jos šulas. Vargiai galima

socialistas gavo
Nobelio dovaną
Švedijoje, kaip ir visose
šalyse, eina smarki partijų
kova, bet tenai žmonės, ma
tyt, sugeba kaikuriuose da
lykuose atidėti partivumą į
šalį. Tai rodo dovanų pas
kirstymas iš Nobelio vardo
fondo, iš kurio duodama
kasmet premijos už geriau
sius literatūras darbus, už
geriausius mokslo veikalus
ir už pasidarbavimą pasau
lio taikai.
Kaip musų skaitytojai
jau žino, Nobelio literatū
ros premiją šįmet gavo
franeuzas Anatole France,
nežiūrint to fakto, kad jisai
yra komunistų šalininkas.
Dovaną už pasižymėjimą
chemijos moksle gavo vo
kietis, Berlino universiteto
profesorius Walter Nernst.
O dovana už pasidarbavimą
pasaulio taikai teko Švedi
jos socialdemokratų vadui
Hjalmarui Brantingui,

Šimto Nuošimčių
Pa trijotas
UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
■ ■

.................. <

(Tęsinys)

Duganui, matomai, patiko Petras ir jis nu
sivedė jį supažindinti su savo draugais, gyve
nusiais sename apleistame magazine, kur stoge
buvo skylės šviesai; čia kiekvienas kambarys bu
vo “studija! visokie radikalai samdėsi kamba
rius ir vedė čia gegužinį gyvenimą, kuris, kaip
Petras sužinojo, buvo vadinama čigonišku. Di
džiuma jų buvo jauni žmonės, su vienu ar
dviem senvyriais išrankomis; jie dėvėjo vilno
niais marškiniais ir ryšėjo minkštais perkeliais,
arba neturėjo jokių perkaklių, o jų pirštai vi
suomet buvo sutepti dažais. Jų gyveninio rei
kalai buvo maži; jie norėjo tik neaprėžtos kie
kybės drobės ir dažų, šiek tiek cigaretų ir ilgais
protarpiais raugintų agurkų arba raugintų ko
pūstų su alaus bonka. Jie, būdavo, sėdės visą
dieną pas tapomąjį stalelį ir tapys neįmanomiau
sius vaizdaraščius — šviesiai raudoną padangę,
žaliais veidais moteris, tamsiai raudoną žolę ir
fantastingiausius spalvų suderinimus, kuriuos
jie vadino visaip, pradedant nuo “Moters su
kartuolių pudu” baigiant “Nuoguolė eina laip
tais žemyn”.
Be jų buvo dar kitų, tokių kaip
Duganas, kurie visą dieną rašė eiles; barškino

lymą atsakę. Atsakymo laikas
baigias maždaug apie gruodž.
mėn. 10 d., kada ar teigiamas,
ar neigiamas atsakymas visviena turės būti duotas.
Iš pradžios, kaip Lenkų, taip
ir lietuvių spaudoj pasipylė
baisiausia keikiamieji straips
niai prieš tą projektą, kad jis
nieku bildu nėra nei vieniems,
nei antriems priimtinas. Bet
kuriam laikui praslinkus, ir
vieni, ir antri nutilo, tarytum
toji butenybė jau visai nebe
egzistuoja.
Kas liečia lenkus, lai jų už
imtoji pozicija yra labai abe
jotina. Tiek daug jau kartų į
vairius pasiūlymus yra pasi
sakę prieš, l>ct kai ateina lai
tas, valdžia pareiškia “taip!”
Ir Lenkų Seimas, pirmiau oficialinai Lenkams davęs visai
iriešingų direktivų, nepareiš
kia jai nepasitikėjimo. Nei pil
ys lenkai savo užsienio poliiką varo, nei iš jų kalbamų. ų žodžių reikia apie jų užsie
nio politiką spręsti.
Yra daug davinių laukti, kad
lenkai šį projektą priims.
Nors jie jau dabar daro tam
ikrus politinius apkasus prieš
sunkiąją artileriją. Jeigu Lie
tuva projektą priimtų, tai Len
kams jau nepatogu butų at

pacijoj rinktas Seimas pasisa, kys už Lenkiją. Tai kas, kad
Lietuviai ir gal dalinai žydai
boikotuos rinkimus. Faktas
paliks faktu, ir Lenkai mokės
išpopulerizuot ]M) pasaulį, kaip
Lietuvių pretenzijos į Vilnių
neturi jokio pamato.
Tai kas, kad Lietuva tų rin
kimų niekuomet nepripažintų!
Bet juos pripažins prancūzai,
pripažins Hyniansas, o gal ir
anglai, kurie Vilniaus klausi
mu į prancūzų dūdą pučia. Tuo
met pradėk vėl visą istoriją
iš pradžios — aiškinkis, kodėl
ir kaip tų rinkimų pripažint ne
galima. Ir jeigu tuomet grįžti
į Hymanso projektą, tai Len
kai jame išderėtų dar daugiau
gerybių. Lenkai gyvena vilti
mi, kad Lietuviai projekto ne
priims ir tuo džiaugias. Taip
tas klausimas stovi Lenkuose.
Jiems nėra ko aimanuoti.
Lietuvos padėtis daug keb
lesnė. Ir daugeliu atveju. Visų
pirma Lietuva šiuo tarpu Vil
niaus atvaduoti ginklo pajėga
negali. Lieka tik diplomatinis
kelias. O jis yra painus, reika
laująs rimtų prityrusių vyrų,
griežtos valios ir aiškios są
monės. Kad šių savybių pa
kaktų Lietuvoj, aš nedrįsčiau
pasakyti.

nes einant Tautų Sąjun

Tuo labiau nedrįsčiau pasa

gos statutu Lenkai visviena
oficialinai butų priversti pri
imti. Tuomet tektų jiems tik
rai projekto vykdymą tramdy
ti. Bet jeigu spręsti apie Lietu
vos politiką iš tų kalbų, ku
rias sako mitinguos ar Lietu
vos Steigiamajame Seime, Sei
mo nariai bei Vyriausybės at
stovai, tai Lietuva šio Tautų
Sąjungos pasiūlymo nepriims.
Tuomet Lenkų pozicija žymiai
pagerėtų. Jie dabar rengia rin
kimus į Vilniaus Seimą. Po il
gų pertraktaeijų rinkimai nu
spręsta daryti ne tik toje teri
torijoj, kurią oficialinai Želi
govskis valdo, bet toje, kuri
einant Hymanso projektu turi

kyti, ar iš vyriausybės iškil
mingų pasižadėjimų Steigia
majame Seime butų galima
spręsti apie jos politiką.
Deja, Lietuvos vykdomoji
valdžia — vyriausybė, ir įsta
tymų leidžiamoji — Seimas,
yra tas pats asmuo. Visą poli
tiką nustato Seimo frakcijų
lyderiai, kurie yra svarbiųjų
komisijų pirmininkai, ir vy
riausybė būdama akla vergė
savo frakcijų, nė žingsnio ne
žengia nuo Seimo komisijų in
strukcijų. O Lietuvoj yra tokia
padėtis, kad vyriausybė, ypač
užsienio reikalų ministerija, ir
frakcijų lyderiai skaito ne tik
nepribrendusią Lietuvos visuo

ku mesti,

ris dabar yra ministerių
pirmininkas; ir Norvegijos
tarp-parlamentinės unijos
sekretoriui, Kristijonui L.
Lange.
v
Nobelio premijų dalinto
jai, reiškia, žiurėjo ne į žmo
gaus tautybę arba partiją,
o į jo nuopelnus. Kadangi
toks bešališkumas nedažnai
pasitaiko, tai mes ir pažy
mime jį.
r -■
Jeigu butų tiktai yienas
socialdemokratas Brantingas tarpe “buržuazinių”
mokslininkų ir rašytojų, ga
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rašomąja mašinėle, jei jiems pavyko nusinuomuoti, ar pasiskolinti. Buvo keli, kurie giedojo
ir vienas buvo, ką fleitą žaidė, versdamas kitus
užsikimšti savo ausis. Buvo vienas tik-ką at
važiavęs iš kaimo vaikinas, kuris sakėsi pabė
gęs iš namų dėlto, kad septintadieniais visą die
ną namuose giedota himnai ir vis nesuderintais
balsais.

menę, kad jai butų galima
viskas skelbti, bet ir valdžios
partijų Seimo frakcijų narių
didžiumą. Todėl sprendžiant
apie Lietuvos gyvenamąją po
litiką, reikia medžiagos jieškoti toli gražu ne vyriausybės
įstaigose, kur nieko negausi,
bet partijų lyderių portfeliuo
se.
Jeigu Lietuvoj, Tautų Sąjun
gai pasiūlius Hymanso projek
tą, buvo keliama didelio trak
šimi, o dabar apie ilgas me
tas užsispyrusiai tylima, tai
tas faktas yra labai reikšmin
gas. Nereikia užmiršti, kad į
Lietuvą buvo suvažiavę visi
jos atstovai užsieny, kurie yra
nusistatę tą projektą priimti
ir Kaune vedė labai smarkią
agitaciją už jį. Daug ką įtiki
no, daug abejoti privertė. Įta
kingiausios partijos suskilo į
lagerius, vieni už, kiti prieš.
Valdžios oficiozas “Lietuva”
patalpino labai prielankių pro
jektui straipsnių. Plačioji vi
suomenė mano, kad valdžia
projekto nepriims ir gyvena
barškindama į dieną astuonias
darbo valandas ir poterius.
Iš Seimo frakcijų, kurių žo
džiais galima pasitikėti, tai yra,
tikėti, kad jie taip ir padarys,
kaip jie mano, — vieni social
demokratai klausimą stato aiš
kiai. Jų nuomone, dabar Lie
tuvos padėtis tokia: arba pri
imti Hymanso projektą ta vil
timi, kad iš jo tuojau pradė
ti emansipuotis, arba atmesti
ir tokiu būdu Vilniaus klausi
mą pakabinti ore ir jo atsiža
dėti, galimas daiktas dešimčiai
kilai metų. Daugiau niekas
to klausimo taip aiškiai nesta
to. O jis ištikrųjų kitaip ir ne
gali būti statomas. Nes iš Tau
tų Sąjungos piragų laukti nė
ra ko. Ir socialdemokratai vis
tiktai griežtai yra nusistatę
projekto nepriimti, tai yra iš
dviejų blogumų pasirinkt ma
žiausią. (Apie motivus — kitą
kartą.) Bet jie seime tesudaro
mažutę mažumą ir intakos į
valdžia neturi.
Krikščionys-demokratai, ku
rie Seime sudaro absoliutę dau
gumą, labai kebliai jaučiasi
dėl savo tokio skaitlingumo.
Rinkimai į nuolatinį parlamen
tą nebe už jūrių marių, reikė
tų pradėti varyti agitaciją, pa
leist į apyvartą demagogiją,
bet čia tenka nešti visa poli
tinio gyvenimo atsakomybė ir
sunkenybė. Jeigu jie neturėtų
Seime absoliutines daugumos,
jeigu jie butų tikri, kad kiti
tą projektą priims ir be jų,
tai jie su dideliu . truks m u jį
atmestų! Bet dabar..
Bet!
Kaip visur klerikalai, taip ir
Lietuvoj, visų mažiausia tesu
geba by kokį spaudimą išlai
kyti. Atmest Hymanso projek

triukšmą judėjime ir Magvinės instrukcijos sa
kė, kad triukšmo butų daroma kuo daugiausia.
Aidoblistų būklėj buvo kita grupė, kurios
nariai debatavo savo atsinešimą link karo. Ar
reikia šaukti streikai ir tuomi bandyti sustabdy
ti svarbiausios šalies pramones? Ar dirbti ra
miai savo organizavimo darbą, žinant, kad galų
gale darbininkams pakars karinė avantiūra, ku
rion jie lapo įtraukti? Kaikurie šitų aidoblistų
buvo taipgi socialistų partijos nariais ir darba
vos abiejuose susirinkimuose; du jų, rąslininkas
Hendersonas ir jūreivis Gusas buvo su Petru
kalėjime ir nuo to laiko buvo jam artimais
draugais.
. . X' -vi

Iš lokių žmonių, kaip šitie galėjai išgirsti
revoliucingiausių išsitarimų; bet Petras tuo jaus
pamatė, kad tai buvo daugiausia tik žodžiai.
Jie nuvarydavo savo kaitulius keliais brūkš
niais dažų, ar keliais baisiais akordais piano.
Tikrai pavojingų čia nebuvo; jie buvo savo raš
Petras taipgi susitiko su rymties šalininkais;
tinėse ar urvuose, kur jie rengė streikus ir darbi
jie vadino save “'Liaudies Taryba”. Daugelis jų
ninkų suirutes, rašydami kurstančią literatūrą
buvo tikybiniai žmonės, du ar trys kunigai,
tarpe beturčių skleisti.
kvakeris Donaldas Gordonas ir visokios rūšies
Tokius žmones rasdavai socialistų kuopoj, moters— senlimentalingos jaunos merginos, ku
aidoblistų svetainėj, skaitlinguose klubuose ir rioms šiurpas per kūną ėjo prię minties apie
propagandos draugijose, kurias Petras ištyrė ir kraujo liejimą, ir motinos apsiašarojusiais vei
kuriose jis buvo priimamas kaipo narys. Socia dais, kurios nenorėjo, kad jų sūneliai butų paim
listų kuopoj ėjo smarki kova dėl karo. Koks turi li kariuomenėn. Petras tuojaus pamatė, kad
būti partijos atsinešimas? Buvo grupe, palyginti šitos motinos neturėjo “sąžinės pasipriešinimų”.
maža grupė, kuri tikėjo, kad socializmo 'reikalams Kiekviena motina galvojo tik apie savo sūnų,
bus geriausiai patarnauta padedant Stantarvei kai o ne kieno kito. Petrą erzino tas ir jis tyčia
zeris numetsi nuo sosto. Kita grupė, didesnė ir pasirūpino, kad jų sūneliai butų paimti kariuo
griežtesnė, tikėjo, kad karas yra susijungusio menėn.
Jis buvo rymties šalininkų susirinkime mo
kapitalizmo sąmokslas užkrauti savo galybę vi
sam pasauliui; ir šita grupė norėjo, kad partija kyklos mokytojos namuose. Ten buvo širdį plė
statytų savo būtį į kovą prieš Amerikos daly šiančios kalbos ir ant galo poetė Adele Rulaitė
vavimą. Šitos dvi grupės varžės savularpy abi atsistojus paklausė, ar tas viskas turi pasibaigti
norėdamos patraukti prie savęs narius, kurie žodžiais, ar bus organizuojamas! ir rengiamasi
atrodė apsvaigusiais nuo klausimo didumo ir prie kokio-nors veikimo prieš priverstinę karciargumentų painumo. Petrui buvo įsakyta eiti vybą? Ar nebūtų verta bent gatvėn išeiti, su
su kraštutiniais antimililaristais; ypatingai jų rengti paradą su protesto vėlokais ir eiti į kalė
užsitikejimą jis norėjo gauti; be to jie kėlė jimą, taip kaip draugas Petras Gudžas yra yy

tą — reiškia dar turėti ilgą
politinę bei kultūrinę kovą, rei
škia susilaukti iš visų pusių
įvairaus spaudimo. Ir krikščio
nys netruko sulaukti savo tar
pe uolių projekto priėmimo
šalininkų. Reikia žinoti, kad
Amerikiečiams gerai pažįsta
mas kunigas Bučys, dabar re
daguojąs Kaune klerikalų dien
raštį “Laisvę”, turįs labai di
delės įtakos į vietinius krikščionis-demokratus, veda labai
smarkią propagandą už projek
to priėmimą. Viename krikš
čionių demokratų posėdy dar
spalių mėn. pabaigoj pirminin
kavęs kun. Bučys nedavė kal
bėt nė kun. Krupavičiui (krikš
čionių Seimo frakcijos lyde
riui), nei krikščioniui, taippat
Seimo nariui Bičiūnui, kurie
buvo priešingi Hymanso pro
jekto priėmimui. Kelioms die
noms praslinkus, kun. Krupa
vičius Seime iš tribūnos pa
reiškia, kad krikščionys-demo
kratai nesiima atsakomybės
už Lietuvos užsienio politiką,
už ką socialdemokratai pada
rė jam ironingą, bet trukšmingą “ovaciją“! Dar kelioms die
noms praslinkus kun. Krupa
vičius, krikščionių-demokrltų
partijos centro komiteto var
du paskelbė “Laisvėj”, kad
krikščionys Hymanso projekto
nepriims. Deja. Krikščionys la
bai smarkiai pasako prieš Tau
tų Sąjungą, liet kaip reikia,
krikščionių partijos vieno svar
besniųjų nario, užsienio reika
lų ministerio kun. Purickio pa
siųstoji į Ženevą delegacija
rašo tokius verkšlenančius pa
reiškimus, kad iš jų nežymu,
jog jų autoriai butų nepri
klausomos valstybės atstovai.
Kartais tokių dokumentų net
gedulinga “Elta” (Lietuvos Te
legramų Agentūra) neišdrįsta
paskelbt! Vieną tokių doku
mentų valdžios oficiozas “Lie
tuva” atsispausdino iš Lenkų
laikraščio “Gazeta Warszawska” (“Liet.” rūgs. 20 d.), ku
ri iš savo pusės buvo atsi
spausdinusi iš Šveicarų laikraš
čio “Journal de Gcneve”. Kai
socialdemokratai užsien. ministeriui padarė dėl to doku
mento paklausimą, tai užsie
nio ministeris turėjo visą va
landą aiškintis, ir galop bene
bus, rodos, pasakęs, kad jam
tas dokumentas nebuvęs žino
mas, ir kad delegacija neturė
jus teisės jo rašyti. Tačiau de
legacija atšaukta nebuvo, o
kai sugrįžo į Kauną su Tautų
Sąjungos rezoliucija, buvo be
galo maloniai priimta. Krikš
čionių tariamiesiems žodžiams
užsienio politikos srity tegali
ma tiek tikėti, kiek Nemuno
vandeniui pavasary: pavojin
gaSantaros partija, Seime ne-

turinti nė vieno atstovą, bet
turinti įtakos valdžios srityse
ir užimanti atsakomingas vie
tas (vidaus reikalų ministeris,
valstybės kontrolieris, pasiun
tinys Londone, Šveicarijoj ir
tl.) griežtai skilo. Vienas senasai Petras Leonas stovi
griežtai už projekto atmetimą,
kiti, dauguma, agituoja priimt.
Liaudininkai-demokratai taip
pat suskilo. Jais lygiai tiek pat
tegalima pasitikėti, kaip ir
krikščioni mis-demok ratais —•
anot rusų patarlės: laiko nosį
pavėjui. Jeigu jiems pasiseks pa
tirti, kad vien krikščionių bal
sais Hymanso projektas bus
priimtas, tai jie, žinoma, dėl
fasono ir agitacijos, bus griež
tai prieš priėmimą. Tautos pa
žangos partija, • neturinti savo
atstovų nė valdžioj, nei Seime,
ir į valdžią jokios įtakos ne
turinti, yra griežtai prieš pri
ėmimą. Ji varo labai plačią
agitaciją ne tiek prieš patį
projektą, kiek prieš pačią val
džią. Ir toji agitacija turi žy
mių pasekmių. Mąstančioji vi
suomenė bruzda. Kariuomene
bruzda. Susidariusi kariuome
nėj, ypač karininkų tarpe,
tautininkų grupė, iniciativos
bei temperamento žmonių, yra
gana stipri, ir paskutiniu mo
mentu gali nesustoti nė bent
prieš kokį žygį. Iš valdžios pu
sės ta grupė yra gniaužiama.
Daugelis karininkų kol-kas at
sistatydina.
I pas įtemptas. Kaip pasielgs
krikščionių-demokratų pasta
tytoji valdžia, ar išteks jai
drąsos atsilaikyt prieš prancū
zų spaudimą ir klausyt Lietu
vos žmonių, Lietuvos balso —
sunku pasakyt.

Vilniaus
klausimas, delei
krikščionių diplomatų gabumo
įėjo į sunkią, sunkiai beišbrendamą liekną. Projekto pri
ėmimas — gręsia vidaus padė
čiai rimtu krizių, nepriėmi
mas — krikščionių politikos
katastrofa. O tuo tarpu Sei
mas konstitucijos dar nepri
ėmė, išsiskirstyti dar negali, ly
giai kaip negali ir ministerių
kabineto krizį sudaryti, nes ir
toliau kabinetas tegali būti su
darytas iš vienų ''krikščionių.
Nors tiesa, yra labai rimtų
gandų, jeigu liaudininkai at
šauktų savo partijos vieninte
lį atstovą iš kabineto, — D-rą
K. Grinių, tai naują kabinetą
sudarytų... kun. Purickis. Tuo
met prisilaižytinoji diplomatija
labai skaudžiai atsilieptų ir į
vidaus santykius.

Gruodžio 10 diena Lietuva
sunkiai gyvens: bus duotas
ženklas vieną ar kitą kovą
pradėti.
Kaimas,
Lapkričio 25 d., 1921

risk a i padaręs?

Draugas Petras buvo iššauktas “keliems
žodžiams”. Draugas Petras pareiškė, kad jis
nėra kalbėtojas; ant galo, darbai kalba garsiau
negu žodžiai ir jis bandė pasakyti, ką jis mano.
Kiti susigėdijo šito ir nusprendė tuojaus drąsiai
stoti. Ada Rutaitė buvo išrinkta “Lygos karei
vių šaukimui priešintis” pirmininke, o Donal
das Gordonas sekretoriumi, — visų čarlerinių
narių sąrašas tą patį vakarą buvo perduotas
Magivnei.
ISĄ šitą laiką šalis ėjo karan. Buvo ruošia
ma milžiniškoji karinė mašina, buvo ke
liama visuomenės jausmo audra. Kongresas nu
balsavo sukelti didžiulę paskolą, visu šalies plo
tu buvo organizuojama propagandos mašina
ir Ketumiinučių Vyrų kalbos skambėjo kiau
rai nuo Maine’o iki Californijos. Petras skaitė
Amerikos Miesto laikraštį “Times” kas rytas
ir čia buvo diplomatų kalbos ir kunigų kalbos,
čia buvo karikatūros ir vedamieji straipsniai
degą patriotybės karščiu. Petras persiėmė j įlo
mi ir jo siela atsimainė. Lig šiol Petras gyveno
sau; bet būva laikas gyvenime kiekvieno žmo
gaus, kuris bent kiek vaduojasi savo galva, kur
jis pamato, kad jis nėra pasaulyje vieninteliu
svarbum daiktu, vienu liksiu, kurio reikia žiū
rėti. Petras dažnai turėdavo sąžines griaužimų,
abejojimo vilnių kas dėl jo paties teisingumo.
Petras, kai]> ir kiekviena kita siela, kuri kuomet-nors gyveno, reikalavo tikybos, idealo.

V
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Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

Kosulys ir persišaldymas.
.J
■ šiam laike metu, kosulys ir persiH Saldymas viešpatauja tarp suaugusiu ir vaikų. Jeigu neatkreipus atidos, jie gali suteikti y vairias pavoingas ligas. Prašahnk nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imdamas Severą’e Cold and Grip Tablete
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą
pagelbą nuo kosulį duoda

I

gevera’s

j
“
|g

■
p

J

Cough Balsam

I

iv
(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso skreplius, sustabda kosulį, padara kvie- jg
pavimą lengvą ir pagelba gamtai
sugrąžinti normaliŠką stovį. Di- ji
dėsni bonkute 50 centai, mažesni
25 centai. Visose Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

MAII..IIKNO:,

Utarninlcas, Gruod. 13, 1921
Išmokėta: spaudos
darbai
$17.50; bondas kasieriui $2:50;
ženkleliai konferencijos delega
tams $2.50; pašto išlaidos $4.36;
chorvedžiui $2; J. Markaus ne
priduota $0151; viso išlaidų
29.36. Lieka $132.18, kurie pa
Western Banko
įvykusios Gruodžio 11, 1921 m. dėta North
“checking account.“
Meldažio salėj,
Balansas nuo XII. 12.20
......................... $106.50
PROTOKOLAS
Balansas 1921 m.......... 132.18
Konferencija atidaryta 11
vai. ryto.
Viso.................. 238.68
Konferencijai vešli, viešu
Iš tos sumos priklauso
no minavimu ir balsavimu iš
IJet. Laisves Fondui .... 96.30
rinkta: pirmininku A. Žymontas, sekretorium A. Labs.
Pas Ch. L. D. T. iždininkų
Posėdžiui prasidėjus, manda
.............. 242.38
tų komisija pranešė, kad užsi
Atskaita surinktų Lietuvai
registravusių delegatų esama
gelbėti aukų Chicagos Lietuvių
30, bet vėliaus užsiregistravo
Darbininkų Tarybos prakalbų
dar 8 delegatai, tuo bildu viso
maršrute:
konferencijoj dalyvavo 38 de
Tam Maršrute surin
legatai atstovavusieji 31 orga
kta .................. $1220.80
nizacijų.
i ' ' •!< i
Taipgi lėšų padengimui 53.10
Dienotvarkė nustatyta šiaip:
1. Praeitos
konferencijos
Viso surinkta .... $1273.90
protokolo skaitymas.
Liet. Atstovyvei jau
2. Valdybos raportai.
pasiųsta .......... $826.10
3. Am. Liet. Darb. Tarybos
Dvi kolonijos pasiliko

Chicagos Lietuviu Darbi*
įlinky Tarybos 8-tos kon
ferencijos

Centro raportas.

1. Bendrojo Lietuvos Gynimo Komiteto raportas.
5. Dabartiniai santykiai Lie

pačios pasiųsti:

ta

ja Ch. L. D. Tarybos pildomąjį
komitetą kooperuoti su esa
mom Lietuvos našlaičių šelpi
mo organizacijom.
Konferencija uždaryta 3:15
Jeigu šitokia padėtis tęsis to
vai. po pietų.
linus, tai ši didžiausioji Lietuvos
Pirmininkas A. Žymantas
išeivių kolonija prisidės prie to,
Sekretorius A. Lalis.
kad klerikalizmas ilgiems meains pavergs musų gimtų jį kra
štų. 'lai butų gėda Amerikos
lietuviams, kurie milžiniškoje
savo didžiumoje
yra darbo
žmones!

loja savo partijos reikalams;
varo plačių savo idėjų propa
gandų miniose ir uoliai remia
reakcijų Lietuvoje.

Ši Konferencija todėl nutaria
atkreipti visų protaujančiųjų
Amerikos lietuvių domę į tai,
jogei jau laikas yra jiems su
krusti ir pradėti grieštų kovų su
tuo grūmojančiu Lietuvos atei
čiai pavojum. Ji pabrėžia, kad
sėkmingai kovai su organizuo
tu priešu būtinai reikalingas yra
pažangiosios visuomenes jiegų
suderinimas — susitarimas ir
organizacija.
Tokiam susitarimui ir susiorganizavimui, Konferencijos nuo
mone, geriausia patarnautų pa
žangiosios visuomenės suvažia
vimas, kurio sumanymų padavė
VVatcrburio draugijų

Liet avi* Gydytoja* ir Chirurgą*
25 Esat Washingtoa St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.
Telephone Central 8862
1824 Wabansla Avė.
Valandom nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzi* 7715

JŪSŲ BUVĘS SENAS
Prietclius Patarėjas

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies
INSURANCE
APDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal į savo
seną vietą.
1522 W. 12th Street,
Chicago, III.

M RUSIJOS
Penikill n*o 8412 So. Halated St.
No. 8318 So. Haltted Si.
Barai lletuvlanoi Hn*ma> per M
matu kaipo patyrę* gydytąją*, fchlrurga* Ir akušeri*.
Gyd* aitria* ir chroniškas Uga*.
vyra, moterų Ir vaikų, pagal nau
jausia* metodą* X-Bay ir kiUWa*
elektros prietaisu*.
Ofisas ir Labaratorijai 1121 W.
18th St., netoli Visk St.
VALANDOS! Nu* 1®—12 pietų,
Ir nu* 6 Ud 8 vai. vakarai*.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephaaali
fiaktlmi*: Dresel
059 - Drovu 4186
GYVENIMAS: 3318 8. Halsted St.
VAKi 9—19 ryt* ir 8—0 vaL vak.

Kampa* 47th St.

Dienoms, 9 ryto Iki 9 vak.

DR. CHARLES SEGAL

JNed. 10 Iki 12

Praktikaoja 15 meta!
Ofisas
1729 So. Ashland Ave^ 3 laba*
Chicago, Illinois.

Tel. Boulevard (487

Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOSI
Muo 1G iki 12 vai. ryto, nuo 2 Uū
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
vakaro.
Nadiliomis nuo 16 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pl*».
Telefonas Dreaei 288U

Nupirks didelį Phonographų
1922 modelio, kuris grajina
visokio išdirbinio rekordus,
su raštišku £VARANTAVL
MII ant 10 metų, šių phonographų reguliare kaina nuo

DR. YUSKA
1900 So. Halated St
Tel. Canal 2118
Ofli* valandos! nuo II ryt* iki
8 vakare.
B**lde*dja: 2811 W. 63r< SI.
Tel. Prospect 3466

DR. S. BIEŽIS

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Tik $42

yn TI1I
Pririnkime iš 24 rekordų, 500 plieno
TBII
Wfį
adatlb taipgi daimanto adata su kiekvienu V r 8
"
phonographų.
Ateikite pas mus ir mes ■*■»■**■

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRLSTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PASIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.
Suvedame dratus ir sudedame
fixtures į 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą.
Darbų visuomet gvarantuojame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC C0.
1711 West 47th St
Tel.: Yards 413
Tarpe Ilermitage ir Paulina.
'...............
....

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St, Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

..............................

Tel. Auntin 787

DR. MARTA
D0WIATT—SASS.

Z---------------------------------------------------------------- -X

. Ofišo. Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

Kųtik bugrįšo ii Ualifornijos Ir
vii tųs nava praktikavimų p* No.
5298 W. Harrieoe SL

DR. M. T. STRIKOL’IS

Dr. Maurice Kahn

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
G:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
' 4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

DR. G. M. GLASER

Val&ndasi 8—18 kasdieną Ir •—t
vakare išskiriant nedildienie*.

Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
Telephone Yards 687

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

-—

—----------- -------- V

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų
3347 Emcrald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 Iki 8 vak.
Tel.i Canal 279
-------------------------------- - .u

Canal 257
Naktinis Tek Canal 1118

DR. C. EL KLIAUGA
............ 6

Venefališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagal
ba X-Ray spindulių.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisą*
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Ava.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M,
Telephone: Cą ai 464

4649 S. Ashland Avė.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. Stato St.
Chicago, III.

Specialistas džiovos

4v

Specialistas Ligy

Akių Specialistai

ui asas ■■ ■■ ■■

Ateik imųs dirbtuves brendy

■k

DR. A. R. BLUMENTH AL

A.SHUSHC
AKUŠERIU

Padarysime 500 namu linksmais

Tiktai $25
$100 iki $200

8101 S. Halsted St., kampa* 81 gat
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penu
silvanijo* hos
pitalčse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duc
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginom*.

T. Pullman 5432

■MMMBnnMM

sąryšis.

South Chicago.......... 175.60 Bet jeigu šioje valandoje butų
turėtų
Melrose Park ............. 34.50 sunku sušaukti jį, tai
bent kaip galint greičiaus Įvykti
\Var
Saving
Stamp
ver

tuvoj — referatas.
stambesniųjų organizacijų atsto
tės $5.00 be aukotojo pa
6. Pažangiosios visuomenės
vų ir atskirų veikėjų pasikalbėrašo pasilieka pas Tary
veikimas Amerikoj, — refera
imas-konferencija kuriame nors
bos valdybų, kad suradus
tas.
centriniame mieste, taip kad jį
aukotoji ......................... $5.00
7. Klausimas protesto dėl
lengva butų pasiekti iš visų lie
Vilniaus įvykių.
tuvių kolonijų.
Viso
....................
$1041.20
8. Rusijos baduolių šelpimo
Tos konferencijos tikslas bu
Lėšų
padengimui....
120.84
klausimas.
tų: 1) sumobilizuoti kovai su
Viso išleista.......... $1162.01
9. Lietuvos našlaičių šelpi
klerikalizmu visas pažangiąsias
Viso įplaukų buvo $1273.90
mas.
musų jiegas; 2) išdirbti planų
Išlaidų pasidarė .... 1162.04
plačiam ir rimtam apšvietus
10. Ch. L. D. Tarybos komi
teto rinkimai.
daj'bui miniose, kiek galint at
Lieka persiuntimui $111.86
skiriant jį nuo grynai partinių
11. Nebaigti reikalai.
12. Delegatų sumanymai.
Taipgi prideda m iš Gary In reikalų; surast budus nuolatos
13. Konferencijos uždarymas. diana surinktų
šeimyniškam šelpti pažangiąsias kultūros įs
Del ką tik gautos iš Lietuvos susirinkime aukų priduotų per taigas Lietuvoje.
žinios apie mirtį rašytojos Ju J. Paškauskų.................. $31.(M)
6. Rinkimas Ch. Liet. Darb.
lijos Žimantienės
(žemaitės),
Viso Lietuvos Misijai pasių Tarybos Pildomojo Komiteto.
vieno delegatų sumanymu, jos sta čekis ant .............. $142.86 —-Del tam tikrų priežasčių
atmintį konferencija pagerbia
Priėmus Tarybos sekretoriaus dienotvarkės 7 punktas pakeis
visų delegatų atsistojimu.
J. Vilio raportų, kasierius S. ta 10 punktu — rinkti Ch. L.
1. Protokolas praeitosios 7-os Danilevičius pranešė, kad su D. T. pildomąjį komitetų. Vie
konferencijos perskaityta ir pri pinigais banke padaryta klaida: šu balsavimu nominuota ir iš
Tarybos pinigų 261 (regis) dole rinkta šie nariai: A. Ambrozeimta.
2. Ch. L. D. Tarybos pildomo rį banko tarnautojas įrašęs į vičius, S. Danilevičius, A. Jakšjo komiteto sekretorius J. Vilis Liet. Laisvamanių Federacijos tys, K. Gugis, Ant. Vilis, K. Česąskaitų, o L. L. Federacija ne pukas, St. Strazdas. Kandida
raštu duoda šitokį raportų:
Chicagos Liet. Darb. Tarybos norinti tų pinigų grąžinti... — tais: J. Vilis ir A. Audickas.
7. Dabartinių santykių Lie
pildomasis komitetas nuo praei Konferencija pavedė Pild. Ko
K.
tos konferencijos iki šiol turė mitetui tuos keblumus dėl ban tuvoj klausimu referuoja
Gugis ir po to pasiūlo trumpų
jo šešis reguliarinius posėdžius ko klaidos išlyginti.
3. Am. Liet. Darb. Tarybos rezoliucija, kurių konferencija
ir viena nepaprastų pasitarimų
Centro Komiteto pirmininko P. priima:
apie einamuosius reikalus.
Komitetas atspausdino praei Grigaičio duotas trumpas rapor
Rezoliucija
tos konferencijos laikytos lapkr. tas priimta.
Kadangi
krikščionių-demo
4. Bendrojo Lietuvos Gynimo
21 d., 1920, tarimus ir rezoliu
cijas ir išsiuntinėjo juos organi Komiteto raporto, A. Zynionto kratų kontroliuojamoji dabar
zacijoms, kurios buvo atstovau paaiškinimu, nėra pagaminta, tine Lietuvos valdžia, vykinda
jamos toje konferencijoje. Ko kadangi dar nebuvęs sušauktas ma savo reakcijos politikų kra
mitetas buvo nutaręs šaukti 8 to komiteto susirinkimas. Dėlto šte persekioja kiekvienų pažan
konferencijų š. m. birželio 20 d., konferencija nutarė, kad Ch. L. gesnįjį, ypatingai darbo žmo
bet vėliau tų konferencijų atšau D. Tarybos Komitetas pareika nių klasės judėjimų Lietuvoj,
kė dėlto, kad Bendrojo Lietuvos lautų iš Bendrojo L. G. Komite tani judėjimui smaugti pa var
gynimo K-to pirmininkas buvo to, kad apyskaita butų tuojau todama visas jos rankose esan
išvažiavęs Lietuvon ir iš to ko prirengta ir paskelbta visuome čias “tvarkos išlaikymo“ prie
mones — žvalgybų,
milicijų,
,
miteto nebuvo galima gauti apy nės žiniai.
5. Pažangiosios Amerikos lie komendantūras ir karo stovį;
skaitos Ch. L. D. Tarybai, kuri
Kadangi su ta reakcine kleri
buvo prisidėjus prie bendro dar tuvių visuomenės veikimas. —
bo Lietuvos gynimo reikalais. Referuoja P. Grigaitis. Nurodo kalų kontroliuojamosios vald
Buvo kreiptasi asmeniškai
ir j didelį pakrikimų, nesusiorga- žios politika vienintelė kovolaišku į Bendrojo L. G. K-to se nizavimų pažangiosios lietuvių jančioji organizuota jiega yra
kretorių p. Hertmanavičių, kad visuomenės ir dėlto jos nepajie- Lietuvos socialdemokratija, to
jis sušauktų susirinkimų ir pri gimų kovoti su vis labiau įsiga dėl ši konferencija —
Protestuoja griežčiausiu ba
rengtų apyskaitų, bet to nebuvo linčiu klerikalizmu. Atėjo lai
padaryta.
Buvo dar ir antra kas, kad visi pažangesnieji ele du prieš dabartinės valdžios
konferencijos atšaukimo prie- mentai susiprastų ir sujungto vykinamas represijas Lietuvoj,
raštis, — ta, kad Ch. L. D. Ta mis jiegomis pradėtų kovų su ir nutaria:
Neremti nė jokiu būdu esa
rybos pirmininkas J. P. Markus, reakcija ir klerikalizmu.—Tuo
krikščioniųkurs buvo apsiėmęs prirengti <laušimu referentas pasiūlė se- mosios Lietuvos
konferencijai visų raportų, su <amų rezoliucijų, kurių konfe demokratų valdžios;
Teikti visokia moralinę ir pi
taisyti dienotvarkės projektų ir rencija priėmė:
niginę parama vedančiai atkak
rezoliucijas, prieš pat konferen
Rezoliucija.
lių kovų su reakcijos įsigalėji
cijos sušaukimo laikų išvažiavo
Chicagos Lietuvių Darbinin mu Lietuvoj Lietuvos Social
Lietuvon.
Kada dr. K. Gugis sugrįžo kų Tarybos Konferencija kons- demokratų partijai.
8. Protesto prieš lenkus dėl
rudenį iš Lietuvos, Ch. L. D. tantuoja, kad pažangioji lietu
Tarybos piki, komitetas savo vių visuomenė Amerikoje yra Vilniaus įvykių klausimu. —
klerikalinės
posėdy rugsėjo 26 dienų nutarė šiuo laiku labai pakrikus. Sus paaiškėjus, kad
suruošti jam prakalbų maršrutų alusi į sroves ir sroveles, ji ei srovės kviečia Ch. L. D. Tary
surengimų
supažindinimui amerikiečių lie kvoja savo energijų daugiausia bų pasitarti apie
tarytun protesto prieš Lenkus dėl Vil
tuvių su dabartine padėtim Lie tarpusavinei kovai,
konferencija,
tuvoj, bet dėl kai kurių priežas stengdamasi kiek galint labiaus niaus įvykių,
čių to nutarimo nebuvo galima paaštrinti tuos skirtumus, kurie klausima išdiskusavus, nutarė
kvietimo nepriimti ir kartu su
įvykinti ir buvo surengtos tik yra jos viduje.
Tuo tarpu kunigų vedamasai klerikalais nedalyvauti.
vienos prakalbos North Sidėj.
9. Rusijos
badaujančiųjų
visuomenės
Finansinė apyskaita:
Nuo dešinysis musų
praeitos konferencijos iki š. m. sparnas yra gerai susiorganiza žmonių klausimu konferencija
gruodžio 11 dienos priklausan vęs, veikia sutartinai ir, ačiū nutaria: veikli bendrai su to
kurios
čios Ch. L. D. Tarybai organi tam, jau užkariavo tvirtas pozi mis organizacijomis,
zacijos sumokėjo viso $111.00. cijas. Jisai paėmė savo kont- savo siekimais yra artimiausios
Praeito] konferencijoj aukų bu rolėn valstybines Lietuvos įstai Ch. L. D. Tarybai.
vo surinkta $50.55. Viso labo gas Amerikoje; jisai surinko 1 10. Lietuvos našlaičių šelpi
daugybes pinigų, kuriuos yar- mo reikalu konferencija įgalio
$161.55.

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

' DR. A. MONTVID

Ofisas
5.100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:3® ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėlioinis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus I savo namą dabar. Kaina stebėtinai
tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTISTAS
1821 Se. Halsted St„ Chicago, HL
kampa* 18th St.
Valanda*! 9—12 ryta ir 1—0 rak.
Phone Canal 267
....... ... ■■■■............... ..........
....

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavya Deatista*
19891 So. Michigaa Ar., Rooeiaad.
Valandos: 9 ryto Iki 12 dienų
Mae 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. V/IEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 Ud 12 ryto; 1 Ud A pe
piet 6 iki 9 vakare.
Modiliomis nu* 0 Ud 12 ryte.
1821 S. Halsted SU
Kanapas 18 Ir Halsted St

(Mna»MB»avnuuu
g Telephone Yards 1532
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i Gydo visokia* liga* moterų, vaiD kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir p&alaptlavyrų St
liras.
0 3250 So.Kas
Halsted
, Chicago.

aMMUBI ■■■■■■■■■■**■
i

Dr.A.J.KARALIUS {

Telephone Boulevard 5052

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui
per kurį kentėtų ir nepaisant kiek kartų esate
apsigavę be j ieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kpd šimtus
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
Mano kaina labai ženva ir išlygos prieinamos.
Patarimai veltui.

Dr. VVhitney

175 N. Clark St., Chicago, III.

Tarpe Randolph ir Lakę Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie
ną. Nedeliomis nuo lO’val. ryto iki 1 vai, po pietų.___________

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedčl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, NU. i

I

Gydytojai ir Chirurgą*
VALANDOS: ¥—12 lytų
2—1 vakaro.
8808 So. Moziaa Stmt»
Chicaco, UI.

W^■Bsgaasiss..... ■

riiiiaRiMiiRineiiiui
Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentisfai

4712 South Ashland Ave^
nrtl 47-to® gatvla

—Įią-i

111..-LJN1

Tel. Boulevard 2160

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, £U.I

Gera sveikata, yra didžiausia palaima

DR. J. KULIS

S

-n

.-".i, i1

, ■*, i

j

ąą—

Telephon* Van Buren 294
Ee«. 1189 Independence Blvd. Chicaga

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų. chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Ckic^ge.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe» piet,
Z—B yak. HedUippąis 10—12 tUanų.

NAUJIENOS, Chicago, HL

U ta minkąs, Gruod. 13,1921
Išmokėta: spaudos
darbai
$17.50; bundas kasieriui $2:50;
ženkleliai konferencijos delega
tams $2.50; pašto išlaidos $1.36;
chorvedžiui $2; J. Markaus ne
priduota $0151; viso išlaidų
29.36. Lieka $132.18, kurie pa
yVeslern Banko
Įvykusios Gruodžio U, 1921 m. dėta North
“checking account.“
Meldažio salėj,

Chicagos Lietuviu Darbi*
įlinky Tarybos 8-tos kon
ferencijos

Balansas nuo XII. 12.20

PROTOKOLAS
Konferencija

atidaryta

11

toja savo partijos reikalams; ja Ch. L. D. Tarybos pildomąjį
varo plačią savo idėjų propa komitetą kooperuoti su esa
gandą miniose ir uoliai remia mom Lietuvos našlaičių šelpi
reakciją Lietuvoje.
> mo organizacijom.
Konferencija uždaryta 3:15
Jeigu šitokia padėtis tęsis tovai. po pietų.
liaus, lai ši didžiausioji Lietuvos
Pirmininkas A. Žymantas
išeivių kolonija prisidės prie. to.
Sekretorius A. Lalis.
kad klerikalizmas ilgiems mcams pavergs musų gimtąjį kra
štą.

Tai butų geda

......................... $1(X).5O lietuviams, kurie
Balansas 1921 m........... 132.18 savo didžiumoje
žmonės!

vai. ryto.
Viso.................... 238.68
Konferencijai vesti, viešu
Iš tos sumos priklauso
nominavinui ir balsavimu iš
Liet. Laisvės Fondui .... 96.30
rinkta: pirmininku A. žymontas, sekretorium A. Laiis.
Pas Ch. L. D. T. iždininką
Posėdžiui prasidėjus, manda
.............. 242.38
tų komisija pranešė, kad užsi
Atskaita surinktų Lietuvai
registravusių delegatų esama
gelbėti aukų Chicagos Lietuvių
30, bet vėliaus užsiregistravo
Darbininkų Tarybos prakalbų
dar 8 delegatai, tuo bildu viso
maršrute:
konferencijoj dalyvavo 38 de
Tam Maršrute surin
legatai atstovavusieji 31 orga
kta .................. $1220.80
nizacijų.
1
Taipgi lėšų padengimui 53.10
Dienotvarkė nustatyta šiaip:
1. Praeitos
konferencijos
Viso surinkta .... $1273.90
protokolo skaitymas.
Liet. Atstovyvei jau
2. Valdybos raportai.
pasiųsta .......... $826.10
3. Am. Liet. Darb. Tarybos
Dvi kolonijos pasiliko
Centro raportas.
pačios pasiųsti:
L Bendrojo Lietuvos Gyni
South Chicago.......... 175.60
mo Komiteto raportas.
Melrosc Park ............. 31.50
5. Dabartiniai santykiai Lie
War Saving Slamp ver
tuvoj — referatas.
tės $5.00 be aukotojo pa
6. Pažangiosios visuomenės rašo pasilieka pas Tary
veikimas Amerikoj, — refera
bos valdybą, kad suradus
tas.
aukotoji ......................... $5.00
7. Klausimas protesto dėl
Vilniaus įvykių.
Viso .................. $1011.20
8. Rusijos baduolių šelpimo
Lėšų padengimui.... 120.81
klausimas.
Viso išleista.......... $1162.01
9. Lietuvos našlaičių šelpi
Viso įplaukų buvo $1273.90
mas.
Išlaidų pasidarė .... 1162.01
10. Ch. L. D. Tarybos
komi•r
teto rinkimai.
Lieka persiuntimui $111.86
11. Nebaigti reikalai.*
12. Delegatų sumanymai.
Taipgi pridedam iš Gary In
13. Konferencijos uždarymas. diana surinktą
šeimyniškam
Del ką tik gautos iš Lietuvos susirinkime auką priduotą per
žinios apie mirtį rašytojos Ju J. Paškauską.................... $31.00
lijos žimantienės (žemaitės),
Viso Lietuvos Misijai pasių
vieno delegatų sumanymu, jos sta čekis ant.............. $142.86
atmintį konferencija pagerbia
Priėmus d arybos sekretoriaus
visų delegatų atsistojimu.
J. Vilio raportą, kasierius S.
L Protokolas praeitosios 7-os Danilevičius pranešė, kad su
konferencijos perskaityta ir pri pinigais banke padaryta klaida:
Tarybos pinigų 261 (regis) dole
imta.
2. Ch. L. D. Tarybos pildomo rį banko tarnautojas įrašęs į
jo komiteto sekretorius J. Vilis Liet. Laisvamanių Federacijos
sąskaitą, o L. L. Federacija ne
raštu duoda šitokį raportų:
Chicagos Liet. Darb. Tarybos norinti tų pinigų grąžinti.. . —
pildomasis komitetas nuo praei Konferencija pavedė Pild. Ko
tos konferencijos iki šiol turė mitetui tuos keblumus dėl ban
jo šešis rcguliarinius posėdžius ko klaidos išlyginti.
3. Am. Liet. Darb. Tarybos
ir viena nepaprastą pasitarimą
Centro Komiteto pirmininko P.
apie einamuosius reikalus.
Komitetas atspausdino praei Grigaičio duotas trumpas rapor
tos konferencijos laikytos lapkr. tas priimta.
1. Bendrojo Lietuvos Gynimo
21 d., 1920, tarimus ir rezoliu
cijas ir išsiuntinėjo juos organi Komiteto raporto, A. Zymonto
zacijoms, kurios buvo atstovau paaiškinimu, nėra pagaminta,
jamos toje konferencijoje. Ko kadangi dar nebuvęs sušauktas
mitetas buvo nutaręs šaukti 8 to komiteto susirinkimas. Dėlto
konferenciją š. m. birželio 26 d., konferencija nutarė, kad Ch. L.
bet vėliau tą konferenciją atšau D. Tarybos Komitetas pareika
kė dėlto, kad Bendrojo Lietuvos lautų iš Bendrojo L. G. Komite
gynimo K-to pirmininkas buvo to, kad apyskaita butų tuojau
išvažiavęs Lietuvon ir iš to ko prirengta ir paskelbta visuome
,
miteto nebuvo galima gauti apy nės žiniai.
5. Pažangiosios Amerikos lie
skaitos Ch. L. D. Tarybai, kuri
buvo prisidėjus prie bendro dar tuvių visuomenės veikimas. —
bo Lietuvos gynimo reikalais. Referuoja P. Grigaitis. Nurodo
Buvo kreiptasi asmeniškai
ir i didelį pakrikimą, nesusiorgalaišku į Bendrojo L. G. K-to se nizavimą pažangiosios lietuvių
kretorių p. Hertmanavičių, kad visuomenės ir dėlto jos nepajiejis sušauktų susirinkimą ir pri gimą kovoti su vis labiau įsiga
rengtų apyskaitą, bet to nebuvo linčiu klerikalizmu. Atėjo lai
padaryta.
Buvo dar ir antra kas, kad visi pažangesnieji ele
konferencijos atšaukimo prie- mentai susiprastų ir sujungto
raštis, — ta, kad Ch. L. D. Ta mis jiegomis pradėtų kovą su
rybos pirmininkas J. P. Markus, reakcija ir klerikalizmu.—Tuo
kurs buvo apsiėmęs prirengti klausiniu referentas pasiūlė se
konferencijai visą raportą, su kamą rezoliuciją, kurią konfe
taisyti dienotvarkės projektą ir rencija priėmė:
rezoliuci jas, prieš pat konferen
Rezoliucija.
cijos sušaukimo laiką išvažiavo
Chicagos Lietuvių Darbinin
Lietuvon.
Kada dr. K. Gugis sugrįžo kų Tarybos Konferencija konsrudenį iš Lietuvos, Ch. L. D. tantuoja, kad pažangioji lietu
Tarybos pild. komitetas savo vių visuomenė Amerikoje yra
posėdy rugsėjo 26 dieną nutarė šino laiku labai pakrikus. Sus
suruošti jam prakalbų maršrutą kilusi į sroves ir sroveles, ji ei
supažindinimui amerikiečių lie kvoja savo energiją daugiausia
tarytun
tuvių su dabartine padėtim Lie tarpusavinei kovai,
tuvoj, bet dėl kai kurių priežas stengdamasi kiek galint labinus
čių to nutarimo nebuvo galima paaštrinti tuos skirtumus, kurie
įvykinti ir buvo surengtos lik yra jos viduje.
Tuo tarpu kunigų vedaniasai
vienos prakalbos North Sidej.
visuomenės
Finansine apyskaita:
Nuo dešinysis musų
praeitos konferencijos iki š. m. sparnas yra gerai susiorganiza
gruodžio 11 dienos priklausan vęs, veikia sutartinai ir, ačiū
čios Ch. L. D. Tarybai organi tam, jau užkariavo tvirtas pozi
zacijos sumokėjo viso $111.00. cijas. Jisai paėmė savo kontPraeitoj konferencijoj aukų bu rolėn valstybines Lietuvos įstai
vo surinkta $50.55. Viso labo gas Amerikoje; jisai surinko
daugybes pinigų, kuriuos var
$161.55.

Aineriko

Ši Konferencija todėl nutaria
atkreipti visų protaujančiųjų
Amerikos lietuvių domę į tai,
jogui jau laikas yra jiems su
krusti ir pradėti grieštą kovą su
tuo grūmojančiu Lietuvos atei
čiai pavojum. Ji pabrėžia, kad
sėkmingai kovai su organizuo
tu priešu būtinai reikalingas yra
pažangiosios visuomenės jiegų
suderinimas- — susitarimas ir
organizacija.
Tokiam susitarimui ir susiorganizavimui, Konferencijos nuo
mone, geriausia patarnautų pa
žangiosios visuomenės suvažia
vimas, kurio sumanymą padavė
VVaterburio draugijų sąryšis.
Bet jeigu šioje valandoje butų
sunku sušaukti jį, tai
turėtų
bent kaip galint greičiaus įvykti
stambesniųjų organizacijų atsto
vų ir atskirų veikėjų pasikalbūimas-konferencija kuriame nors
centriniame mieste, taip kad jį
lengva butų pasiekti iš visų lie
tuvių kolonijų.
Tos konferencijos tikslas bu
tų: 1) sumobilizuoti kovai su
klerikalizmu visas pažangiąsias
musų jiegas; 2) išdirbti planą
plačiam ir rimtam apšvietus
darbui miniose, kiek galint at
skiriant jį nuo grynai partinių
reikalų; surast budus nuolatos
šelpti pažangiąsias kultūros įs
taigas Lietuvoje.
6. Rinkimas Ch. Liet. Darb.
Tarybos Pildomojo Komiteto.
—Del tam tikrų priežasčių
dienotvarkes 7 punktas pakeis
ta 10 punktu — rinkti Ch. L.
D. T. pildomąjį komitetą. Vie
šu balsavimu nominuota ir iš
rinkta šie nariai: A. Ambrozevičius, S. Danilevičius, A. .laks
tys, K. Gugis, Ant. Vilis, K. če-

pukas, St. Strazdas.

Kandida

tais: J. Vilis ir A. Audickas.
7. Dabartinių santykių Lie
tuvoj klausimu referuoja
K.
(ingis ir po to pasiūlo trumpą

rezoliuciją, kurią konferencija
<

priima:

Rezoliucija

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą*
26 East Waahingto» St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt®.
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Are.
Valandom nuo 6 iki 8 vakari
Rezidencijos tek Kedzio 7716
- -

-

-

...

..... ...... -... .

JŪSŲ BUVUS SENAS

milžiniškoje
yra darbo

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

' DR. A. M0NTVID 'I j

Prietelius Patarėjas

H.LEIBOWITZ

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies
INSURANCE
APDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal j savo
seną vietą.
1522 W. 12th Street,
Chicago, III.

M RUSIJOS
Persikui ano 8412 8o. Balstod St.
po No. 8818 So. Halsted St.
Perai lletuvlansa tinemaa per £8
metu kaipo patyręs gydytojai, fchlrurgas Ir akušeris.
Gydą aitrias ir chreniikaa Ilsu,
vyrų, moterų Ir valkų, pagal auajausias metodas X-Ray ii kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir JLabaratorija« ĮKIŠ W.
18tb St., netoli Tiek St.
VALANDOS! Nu. 18-12 platų,
ir nu® 6 iki 8 vai. vakarai..
1)1 anomis:

sekmingai pa
tarnauja prie

gimdymo. Duc
da rodą viso

Caaal

kiose ligose ir

8110 arija 857
Haktlmis: Drexel

kitokiuose rei
kai uos.
mo
terims ir mer
ginom*.

959 - Drovor 4186

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St.
VAK: 8—11 ryto ir 8—9 vai. vak.

L_>
■■■■■■

HHB MGB
T. Pullman 5432

A.SHUSHC
AKUŠERIU
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. Stato St.
Chicago, 111.

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki mijs dirbtuves brenčiu

8101 S. Halsted St., kampa. 81 gat
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penu
silvanijos hoa
pitalėse. Pa

DR. CHARLES SEGAL1
Praktikuoja 15 metai
Ofisą.
4728 So. Ashland Av®^ 8 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterilkę, Vyrilkų Ir
Valkų Ligų.
OFISO VALANDOSI
Jfiuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
ralandos ryto iki 1 vai. po pis*.
Telefonas Dreael 2880
------------------------------- ---- -------

Nupirks dideli Phonographą
1922 modelio, kuris grajina
visokio išdirbinio rekordus,
su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų. Šių plionographų reguliarė kaina nuo

Tiktai $25
$100 iki $200

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

DR. S. BIEŽIS

Tik $42

tfF! TIH
pabrinkime iš 24 rekordų, 500 plieno yr-g TIII
iįj|a(latlb taipgi deimanto adata su kiekvienu y H
u ... i vi phonographu. Ateikite pas mus ir mes ’
1 Vi
parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PASIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Brandi
1020 S. Halsted St., Chicago, III.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St. Tol. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

.............. ..

1900 So, Halsted SL

I

Tel. Canal 2118
Ofia® valandos: nuo II ryto Iki
8 vakaro.
Resideecija: 2811 W. 63rd SI.
Tel. Prospect 3466

'■*■■■ ■

Tel. Austin 787

DR. MARTA
D0WIATr—SASS.
Kųlik bugrjlo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
1298 W. Hantooa St.

Valandoai 8—12 kasdieną ir
vakaro išskiriant nedildienie*.

Dr. Mauiice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
‘ 4631 So. Ashand Av®.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
Kadangi
krikščionių-demo
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir ųedėlioj po
kratų kontroliuojamoji dabar
pietų.
Tel.: Oakland 1294
tinė Lietuvos valdžia, vykinda
Suvedame dratus ir sudedame fixturcs j 6
ma savo reakcijos politiką kra
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
šte persekioja kiekvieną pažan
Gdr. m. stapulionis
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuogesnįjį, ypatingai darbo žmo
Gydaa be gyduolių ir be operacijų
jame.
3347 Emerald Avė.
nių klasės judėjimą Lietuvoj,
Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro
tam judėjimui smaugti pavar
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 Iki 8 vak.
todama visas jos rankose esan
Tel.i
Canal
279
čias “tvarkos išlaikymo“ prie
a....... ■■■■.. ..
.... ................
mones — žvalgybą,
miliciją,
1711 West 47th St
komendantūras ir karo stovį;
Tel.: Yards 413
Kadangi su ta reakcine kleri
DR. C. K. KLIAUGA
Tarpe Hermitage ir Paulina.
kalų kontroliuojamosios vald
DENTISTAS
žios politika vienintelė kovo
1821 Be. Habited StM Chicago, 11L
kampa* 18th St.
jančioj! organizuota jiega yra
Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
Valandos i 9—12 ryt® ir 1—8 pah.
Lietuvos socialdemokratija, to
Phone Canal 287
SpMXiska38ydyintt9 su page1'
> ..........
....
.
dėl ši konferencija —
Protestuoja grieščiausiu bū
Ofisas
Ofisas
du prieš dabartinės valdžios
Telefonas Pullnjan 856
Novako Vaistini
6100
S.
Ashland
Avė.
vykinamas represijas Lietuvoj,
DR. P. P. ZALLYS
ant viršaus Banko
1724 S. Ashland Avė.
Lletevys Deatistaa
ir nutaria:
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M.
Va!.: 1—-2:36 ir 6:80—8:30 P. M.
Nedeliomis
iki
2:30
P.
M.
Ned.:
2:30
—
4:80
P.
M,
10801
So.
Michigaa Av., RoMlaaA
Neremti ne jokiu būdu esa
Telephone: Republic 805
Telephone: Cat ai 464
Valandos: 9 ryto iki 12 dianų
mosios Lietuvos
krikščioniųHa® 1 po pietų iki 9 vakare.
*
demokratų valdžios;
Teikti visokią moralinę ir pi
Telephone Yards 5834
niginę paramą vedančiai atkak
lią kovą su reakcijos įsigalėji
Susivesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai
lema.
Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
mu Lietuvoj Lietuvos Social
apkainavimą suteikiame.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
demokratų partijai.
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
THE
BRIDGEPORT
ELECTRIC
CO..
I
n
c.
3325
So. Halsted St., Chicago, III.
8. Protesto prieš lenkus dėl
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, IU.I
Vilniaus įvykių klausimu. —
paaiškėjus, kad
klerikalinės
Telephone Boulevard 5052
BW1
srovės kviečia Ch. L. D. Tary d
bą pasitarti apie
surengimą
Gera sveikata, yra didžiausia palaima
DENTISTAS
Valandos:
nuo 9 iki 9 vai. vaka
protesto prieš Lenkus dėl Vil
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
niaus įvykių,
konferencija,
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.
8261 So. Halsted St., Chicago, Iii.
klausimą išdiskusavus, nutarė
kvietimo nepriimti ir kartu su
Aš žinau kaip
klerikalais nedalyvauti.
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui
S Telefonas i Boulevard 7042
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate
9. Rusijos
badaujančiųjų
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
žmonių klausimu konferencija
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kpd šimtus
nutaria: veikli bendrai su to
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
mis organizacijomis,
kurios
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.
Lietavi* Deniisfa*
savo siekimais yra artimiausios
Patarimai veltui.
5712 South Aahlead Av«M
Ch. L. D. Tarybai.
Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph Ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie
arti 47-tog gatvla
10. Lietuvos našlaičių šelpi
ną. Nedčliomis nuo 'iO-'val. ryto iki 1 vai. po pietų.__________
mo reikalu konferencija įgalio-

NEW PEOPLES ELECTRIC C0.

I
Specialistas ilgy £
DR. J. W. BEAUDETTE

STREIKAS UŽBAIGTAS

DR. YUSKA

DR. P. G. WIEGNER

Dr. A. Juozaitis

DR. C. Z. VE2ELIS

f-----------------------------------------. Ofišo Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
G:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.

Tel. Lafayette 263
ggaaMMĮaMaragnsigv1 mie—irwipi iran

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
Telephone Yards 687
--------------- a---- L---------- Į

Canal 257
Naktini* Tel, Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 Ud 12 ryto; 1 iki A po
piet 6 iki 9 vakare.
Medinomis nue 0 iki 12 ryto.
1821 8. Halsted St.t
Kampa* 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St^ Chicago.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojai ir Chirurm
VALANDOS: *—12 lytų
2-^1 Vakaro.
880B So. Moikub Stmt,
Ckkago, BĮ.
Telephone Van Buren 294
Bes. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR.A.A.ROTH

'

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriikų,
Vaikų ir visų.chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovoj 9698
Valandos: 10—11 rytoj 2—8 pų plot,
7—8 yak. KodilUmi* 10—12 Oton*.

J

______ s____________ .__________________

NAUJIENOS, ChfcagO, UI.

Utarninkas, Gruod, 13, 1921

,

laimėjimo pasitikėjimą. Tokiems kad priversti skerdyklų mag
tusiam nariui skyrium, o tai
biznieriams, rodos, darbininkai natus taikintis su unijos virši
butų labai užsitęsę.
Vienok,
turėtų atsimokėti, nieko iš jų ne ninkais ir tokiu budu greičiau
jeigu prašalintieji iš Sąjungos
VYRŲ IR MOTERŲ
pirkdami arba jokio reikalo su užbaigti skerdyklų streikų. Tai
asmens nesiliaus ir lobaus el
PARDAVIMUI BIZNIS NAUJAS,
jais neturėdami, nes jie yra tik gi jeigu prezidentas neatsisakys
gęsi laip, kaip iki šiol, lai parREIKALAUJAME šeimynos, tik-ką užbaigtas: krautuvė 70 pd. il
viršuj. Atsišaukite:
ri darbininkų priešai. Taigi su patarpininkauti, bei * paraginti
Socialistų Partija Chicagoje
merginos ar našlės ant ūkės na gio, kambariai
3118 W. 43rd St.,
tokiais ir reikia darbininkams skerdyklų savininkus taikintis pripažino kaltais tuos sąjunKampas Archer ir 43-os gatvs.
mų darbui, taipgi keleto neve
su darbininkais, yra spėjama, giečius, kurie kėlė triukšmų
kovoti.
dusių vyrų. Darbas užtikrin
kad
gal
streikas
užsibaigs
šių
tas ant metų.
šiaip aplamai imant skerdyklų
darbininkų streikas tęsiasi labai savaitę. Nes ir skerdyklų savi nas“ ir šmeižė jos vedėjus ko Prisirengti protestui prieš Lenkų
A. GREGAITIS
žiaurumus
Vilniuj,
Chicagos
Ccntraninkai
mato,
kad
jie
ilgai
dar

munistų
ir
klerikalų
spaudoje.
sėkmingai: darbininkai laiko
1758 W. 95 St.
RAKANDŲ BARGENAS
linių Organizacijų susirinkimas įvyks
Jauna
pora priversta parduoti sa
bininkams
priešintis
negalės.
Tie
sąjungiečiai
buvo
susi

dažnai susirinkimus ir lyg vie-i
ketvirtadienyj, gruodžio 15, 8 vai. vak. Be veri y 2217
vo
5
kambarių
rakandus ant syk ar
metę daugiausia į 4-tą ir 22-rą šv. Jurgio parap. svet. antros lubos
nam
rūpinasi
streiko
laimėjimo
atskirai
už
gerą
pasiūlymą. Vėliau
Nuo pirmos streiko dienos,
No. 5, 32-ra ir Aubum gatv. SusiSTREIKAS
EINA
RAMIAI.
kuopas.
Savivaliavimais,
bega

sios
mados
seklyčiai
setas, valgomo
rinkiman kviečiami su ingaiiojimais
gruodžio 5, iki šiam laikui sker reikalais. Taigi nežiūrint kad ir
jo,
miegamojo
kambarių
setai, velve
liniu kivirčų kėlimu ir nešva Susivienijimo Ex-Kareivių, A. L. R.
atsiranda
jų
tarpe
keletas
sko

to
kaurai,
ant
grindų
pastatoma
lem
Vakar
beveik
jokių
susirėmi

dyklų darbininkai laikosi didelės
K. Fed. Chicagos Apskričio, Chicagos
riais
užsipuldinėjimais
ant
ne

pa,
davenport,
rankomis
malevoti
pa
VYRU
Lietuvių Tarybos, Chicagos Lietuvių
vienybės ir susiklausimo streiko bų ir parsidavėlių savo išnaudo mų policijos su streikieriais ne pritariančiųjų jiems
veikslai
ir
tt.
Taipgi
didelis
dubeltaasmenų Darbininkų Tarybos ir L. L. P. Chi
VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMA- va springsa phonographas, su rekor
reikale. Tečiaus dar vis jų tar tojams jų streikas eina sėkmin buvo. Viskas eina ramiai.
cagos ir apiel. Apskričio atstovai.
jie,
pagalios,
išvedė
iš
k
ant
ry

tninkų
ir paprastų darbininkų dirbti dais ir daimanto adata ir gražiausia
Istorinė valanda kviečia mus, bro Taxi-Cabs
pe atsiranda ir streiklaužių, kas gai ir yra permatoma kad sker
didelėn Taxi Co. Gali pa grojiklis pianas, ukelele pridedama,
bes pastaruosius, ir šio pada- liai, vienyben. Susirinkim* ir iškelkim
dyklų
darbininkai
streiką
lai
KLAINIEČIAI
NYKSTA
KAIP
daryti $125 iki 150 į savaite. Išmo modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
labai peiktina.
Lietuvos apsigynimo klausimą aukš kinsime
Pildomavažiuoti ir Taxi biznio. Nuo 10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
mės, jeigti jie ir toliau vienybės
GUDO BITĖS.
čiams savo įsitikinimų. Laikinoji Val latinis darbas.
$400 kapitalo reika šio bargeno.
štai porą savaičių tam atgal laikysis. — Chas. Miller.
jam Komitetui.
dyba,
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
linga.
Pinigai
užtikrinti.
82 W. WaKu Klux Klan organizacijos
J. A. Mickeliunas, Pirmininkas
buvo sustreikavę pakaimių kom
shington St. Room 525.
Pereitą mėnesį
Pildomasis
J. K. Enčeris, Raštininkas
viršininkai pranešė, kad klanic- Komitetas suspendavo tas d v
panijos, prie 46-os ir S. Gross
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
REIKALINGAS
bučeris
kalbantis
iiai
nyksta
kaip
gudo
bitės;
se

dai
labai pigiai, gerame stovyj ir pia
avė., darbininkai. Kadangi šios
Chicagos Lietuvių Tarybos priešme lietuviškai ir angliškai. Reikalingas
kuopas ir perorganizavo jas, tinis
nas;
taipgi pasirendavoja 6 kambarių
susirinkimas, kuriame bus ren tuojaus, atsišaukite — darbas ant vi
ni nariai šių organizaciją aplei prašalindamas iš jų triukšma
kompanijos darbininkai buvo vi
flatas.
Jaunai porai, gera proga.
kama ateinantiems metams Valdyba sados. i
džia, gi nauji
jon nesi rašo. darius. Bet prašalintieji
P. LABAN,
si organizuoti, tai paskelbus jai
as ir Pildonvasis Komitetas. Todėl atsto
P. LABAN
145
E. 111-th St.
Tam priežastį jie paduoda tą, mens, kurių tarpe randasi St. vai draugijų malonės būtinai atsilan
“open shop” ir pradėjus imti dar
145 E. 111-th St.
Roseland,
III.
i
kyti į tą susirinkimą, kuris įvyks
Roseland, III.
Vakar sustreikavo visi sker kad pastaruoju laiku spauda vi Strazdas,
Tel.:
Pullman
4228.
ban ne unijistus darbininkus jie
Kailis, Jamontas, Mildos svet. šiandien, gruodžio 13 d.
dyklų
kompanijų
karų
taisyto

soj
šaly
ėmus
perdaug
negra

visi metė darbą ir išėjo streikan.
Juknis, Aglinskas ir k., atsisa- 8 vai. vak. —Valdyba.
Tik pasiliko tie darbininkai, ku jai. Jie sustreikavo tam, ka.d žiai apie juos rašyti. Taigi tas <ė pasiduoti L. S. S. vyriausy Kensington. — Lietuvių Bendrovės,
priešmetinis susirinkimas trečia
rie nepriklausė prie unijos. Bet pagelbėjus savo broliams sker ir pakenkęs jų organizacijai.
bės nutarimui ir nubėgo ans- įvyks
dienį
14 d. gruodžio 7:30 vai. vakare,
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
darbininkams laimėti
PARDAVIMUI SPAUSTŲ PLYTŲ
tai buvo tik du darbininkai, ku dyklų
F.'Shedvell svetainėj, 341 Kensington grosernė; visokių tautų koloni
modemiška bungalow. 5 kambariai,
Avė. Nariai visi atsilankykite, nes
rie pasiliko darbe. Ir tai labai streiką. Dabar jau galima sa
kalaudami, kad ši ne tiktai ne bus
gražioj vietoj, labai šviesus. Priekio porčiai sietu
rinkimas valdybos ateinantiems joj. Randasi
apdirbti, užpakaliniai porčiai aptver
apgailėtina, kad jiedu buvo lie kyti, kad skerdyklose gyvuoja vi
duotų čarterių perorganizuo- metams. — Direkcija.
Brighton
Parke.
ti, kictmedžio trimingai, gražiai iš
tuviai, nes tokiu budu jie savo suotinas streikas.
tomsioms kuopoms, bet da ir
taisyti, cemento skiepas su ameriko
3965 Archer Avė.
Vitauto Band priešmetinis susirin
Tuo įvykiu skerdyklų darbi
pasielgimu pažemino lietuvių
niško
karšto vandenio Šildymo syste( nubaustų Pildomąjį Komitetą, kimas bus laikomas trečiadienį, gruod.
BIRUTĖS KONCERTAS.
ma.
Didelis
jardas su daržu, garaddarbininkų vardą. Vienas tų ninkai gali pasidžiaugti, nes ka
pateko j 14, 8 vai. vak. G. Chernausko svet.,
Tuo budu dalykas
KARČIAMA
PARDAVIžius su elektro šviesa. 1 blokas nuo
1900 S. Union avė. Bus renkama nau
Pirmasis sezono Birutės kon skundų komisiją.
streiklaužių townleikiečiams yra rų taisytojų darbininkų prisidėja valdyba
ateinantiems
metams. mui. Priežastį patirsite ant gatvekarių stoties, 3 blokai nuo C.
B. & Q. stoties. Turi būt greitai par
certas
Bohemian-American
sa

Jis
pirmiau
jimas
prie
streiko,
nieko
kito
ne

labai gerai žinomas. <
Skundų ištyrimui komisija Taipgi kiekvienas narys privalo už vietos.
duota.
Parduosiu už $5,500, su $2,000
simokėti savo užvilkintas mokestis.
kartais darbavosi vietos lietuvių reiškia, kaip tik pagreitinimą ir lėj praeitą sekmadienį paliko la pašventė, du ištisu vakaru ir Komisija duos raportą iš įvykusios
įmokėjimo.
Likusius $36 j m«nesj, su
3694 Archer Avė.
palukių.
Lietuvių
apgyventa vieta.
didesnį
užtikrinimą
laimėli
streibai
malonaus
įspūdžio
į
gausiai
tarpe ir visuomet mėgdavo save
išklausė *eilę liudininkų iš vie- Dhicagos Liet. Darbininkų Tarybos
2729
—
G3rd
Ct.,
Berwyn, III.
atsilankiusią publiką. Vakaro nos ir antros
progresyviu ir susipratėliu vyru
mtros pusės, taip pat konferencijos. — J. Batukas.
Phone Berwyn 1255 R
PARDAVIMUI PUSĖ
vadintis. Jis ir dabar dar pri SKERDYKLŲ DARBININKŲ žvaigždėmis šiuo kaitų — o tai perskaitė keletą dokumentų ir
PEKARNĖS.
retas atsitikimas — buvo p-lė pareiškimų, įteiktų raštu. Sus
klauso prie vienos progresyvės
STREIKAS TĘSIASI LABAI Marijona Rakauskaitė ir ponia
GREIČIAUSIAI
NUPERKAME,
4530 So. Honore St.
penduotoji pusė stengėsi kuo
organizacijos ir yra jos turtų
mainome,
parduodame
visose dalyse
SĖKMINGAI.
Ona Pocius. Jiedvi čia lygienk- įmanydama
Chicagos.
Norinti
parduoti,
pirkti,
raštininku.
Tai organizacijai
diskredituoti JIEŠKAU savo dėdes Antano ZaPARDAVIMUI PIANAS.
mainyti,
narna,
bučemę,
grosernę,
Žmonės arčiau su dalykais su- Ityniuoti lenktyniavo, laimėjo di- “Naujienų“ redakciją ir admi logo, Šiaulių apskr., Žagarės gar..
BEVEIK UŽ PUŠŲ KAINOS
reikės pranešti apie jį ir ji turės
lotą, mašiną, saliuną. Turime
Vartotas
tik keletą menesiu. Gcr farmą,
Stungių
kaimo.
Yra
svarbi
žinia
sipažinę
tvirtina,
kad
dar
nėra
dėlių
aplodismentų
ir
puikius
pirkėjų
ir mainytojų laukiančių.
nistraciją
ir
Pildomojo
Komite

žiūrėt, kad jos tarpe nebūtų to
iš Lietuvos. Malonėkit atsišaukti proga įsigyti brangų pianų už žemą Kreipkitės ypatiškai ar laišku:
kainą.
ki žmonės, kurie skaldo darbi buvę visoj skerdyklų darbininkų gyvų gėlių bukietus. Be šių to narius. Ji įvėlė ir vidujinius arba žinanti teiksis pranešti.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.
K.
ZALOGA,
3328 S. Halsted St.
ninkų vienybę, o ypač dabar ka istorijoj tokių ženklų, kaip kad dviejų artisčių dainavo dar p. “Naujienų“ Bendrovės reikalus 202 N. IIowland Avė., Kenosha, Wis. Atsišaukite:
S. V. VALANCAUSKAS,
N.
W. Cor. 33-rd Place.
3246 S. Halsted St.
da skerdyklų baronai stengiasi dabar, kurie puikiausiai rodo Ona Rudauskaitė-Biežienė viena ir bylą, ir “streikus“, ir daug
sėkmingą ir greitą skerdyklų ir dviese su p-le Salomija Star kitų dalykų, kurie su partija JIEŠKAU savo brolio Vinco Saunogrąžinti vergijos laikus.
rio. Paeina Šiaulių apskr., Užvenčio
PARDAVIMUI grosernė ir
PARDAVIMUI. — Bargenas 2
Apart jo atsiranda ir daugiau darbininkų streiko užbaigimą, niuliute ir Carl Craven, tono- nieko bendra neturi. Priešinga- parapijos, Kuršų kaimo. Pirmiau gy Dry Goods krautuvė. Parduosiu
aukštų muro namas, prie String
veno Rochester, N. Y. Apie 7—8 me
darbininkų priešų, būtent neku- Mat toks darbininkų susiklausy- ras. Pianistai M. Jozavitas da jai pusei todėl teko tuos visus tai
buvo atvykęs ir gyveno Chicagoj, greit ir pigiai, nes važiuoju Lie Street, arti 18-os. Rendos $52.00;
Ji dabar
rie biznieriai stengiasi atkalbin mas, toki didelė jų tarpe vieny- vė Liszto Vengrų Rapsodiją No. dalykus plačiai išaiškinti.
nežinau kur gyvena. Meldžiu
kaina $4,500.00.
pažįstamų
ir jį žinančius, tuojaus nr?an tuvon.
parodė,
suprantama,
ir
tuos
bė
ir
blogiausiose
aplinkybėse
6
ir
J.
Bijanskas
Šopeno
Valse
ti darbininkus nuo streiko ir to
pranešti. Busiu dėkinga.
4525 S. Fairfield Avė.
RAZDIK & CO.,
kiu budu jie ardo darbininkų užtikrina darbininkams sekmin- Brilliante. Ypatingai gi gerą suspenduotųjų asmenų darbe
MISS ALICE SAUNORAITĖ
Brighton Parke
1826 So. Halsted St.
Chicago, III.
vienybę slopina jų ūpą, streiko gą streiko laimėjimą. Nežiūrint Liszto Vengrų Rapsodijos No., 2 lius, kurie buvo tiesioginė prie 1841 W. North Avė.,
to, kad skerdyklų magnatai dė- interpretaciją davė keturiom žastis jų prašalinimo iš L. S.
PARDAVIMUI piano ir bench
jo ir tebededa visas galimas pa.- rankom pp. J. Bijanskas ir A. Sąjungos.
lempos ir muzikalis kabinetas;
Skundų komisija, po dviejų
stangas streiką pakrikdyti; jie Olis. Publikai sukėlus jauniems
pečius ir rakandai, t
Merginom ir laibom moterim suknia
apstatė skerdyklas net suvirš artistams ovacijų, p. Olis išėjęs posėdžių padarė pertrauką vie JIEŠKAU partnerį į bučemės
AR TURIT SKOLININKĄ?
No. 1177
1800 S. Jefferson St.
nai
savaitei
laiko
ir
pareiškė,
dviem tūkstančiais apginkhio- rimtai pranešė, kad juodu banbiznį su $600.00, kuris yra paty
Negalite atsiimt pinigų? Duokit
Užpakalyj.
mums,
o mes iškolektuosime. 1 aipgi,
kad
kiekviena
puse
gali
dar
pri

tais policistais, kuriems buvoĮdysią paskambinti originalį daręs tame darbe ir gali kalbėti
perkame
judgementus.
įsakyta elgtis žiauriai su strei-1 lykėlį, dar niekur negirdėtą ir duoti raštu naujų argumentų, vokiškai.
NORTH AMERICAN INVESTIGATPIRMOS KLESOS ČEVERYING and PROTECTIVE CO.,
kieriaisj ir visokiais budais sten jo paties su p. Bijansku kom jeigu jų turi; o pereitą nedėl446 W. 28-th PI.
Room
619 — 117 N. Dearbom St.
kų taisymo shop’a. Turi būt par
giasi prisisamdyti streiklaužių, ponuotą. Publika užėmė kvapą dienį ji jiagamino raportą, ku
duota tuojaus; prieinama kaina.
bet visos tos jų pastangos ma ir išgirdo —Suktinį... Artistams ris buvo perskaitytas Socialis
409 S. Leavitt St.
tomai darbininkų nenugazdino ir už malonų vylių dar daugiau tų Partijos Cook County dele
gatų susirinkime.
Tame ra
jų vienybės ir pasirįžimo laimėti ovacijų.
DIDŽIAUSIA
JIEŠKAU darbo bučernėj. Tu
Koncertai pasibaigus jauni porte komisija sako, kad “Nau
streiką neišardė.
Taigi toks
JIEŠKAU
apsivedimui
mergi

Mokykla Chicagoj
riu 6 metų patyrimą, vartoju
apsireiškimas darbininkuose ir mas dar turėjo progos linksmai jienų“ priešai neparodo jokios
kaltės “Naujienų“ vedėjų
ir nos arba, našlės, nuo 25 m. iki anglų, lietuvių, lenkų ir rusų
leidžia daugumui manyti, kad pasišokti. — M. B.
pritariančių jiems sąjungiečių 35 m., gali būt ir gyvanašlė, bi- kalbas. Kreipkitės į Naujienas
streikas užsibaigs ankščiau, kaip
pusėje, tuo tarpu kad “Naujie le dora ir bevaiką, nepaisant 507.
NORTHSIDE.
kad daugumas mano.
nų“ šmeižikai padare visą eilę ant turto, nes aš irgi mažai tur
Bet tuo patim sykiu jie ir per
Tarp Northsides progresyvių prasižengimų prieš socialistų tingas. Esu 30 metų vaikinas. PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
spėja darbininkus, kad šie lai draugijų
vietoj, biznis gerai eina. Lystas aYit
randasi
Lietuvių organizaciją, Raportas
Meldžiu atsišaukti tik Chicagos 5 metų, 3 ruimai pragyvenimui, už
tapo
kytųsi vienybės iki galui, nes Kriaučių S. P. Kliubas. .Jis rū
pakalyj namo didelė barnė dėl auto
apielinkėj gyvenančias.
kitaip pasielgdami gali pražiop pinasi netik šelpimu narių ligo priimtas kaip vienu balsu.
mobilių. Pigi renda. Parsiduoda su
Delegatų susirinkimas, užgirDesicning, kirpimo, litavimo, ir
fixtures. Parduodu dėlto, kad važiuo
soti beveik jau kaip ir 'laimėtą je, bet ir apšvieta, k. t. knygy
siuvimo
vyrišką ir moterišką drapaną.
damas skundų komisijos ra- 3238 S. Halsted St.,
Chicago. ju į Lietuvą.
Musą
sistema yra geriausia.
streiką. Taigi darbininkams to no palaikymu ir t. p.
6026 So. Racine Avė.
)ortą, nutarė patvirtinti L. S.
mokiname
atskiruose departamentuo
ir reikia laikytis iki pačiam ga
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
Pereitą trečiadienį, gruodžio S. Pildomojo Komiteto žings
PARDAVIMUI saliunas. Biz
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
lui, kol nebus skerdyklų mag 7, įvyko priešmetinis kliubo su
nis gerai eina. 4 kambariai pra drapanas, prie geriausiai Įrengtą są
nį suspendavime ir perorgani
natų su unijos vadais pasirašy sirinkimas. Jis buvo tvarkus ir
lygą. Išmoki n am j trumpą laiką ir
zavime 4-tos ir 22-ros kuopų;
PASIRENDAVOJA storas su gyvenimui, pigi renda, tik $15. už labai prieinamą kainą. Išmokęs
ta ir paskelbta visiems darbinin skaitlingas. Aptarus einaniuoatšaukti suspenduotųjų kuopų
Lystas iki Liepos mėn. 1922 m. amato, be darbo nebusi.
kams, kad streikas jau yra už sius kliubo reikalus buvo ren čarterius ir duoti naujus čarte 5 kambariais; pigi renda, gera
Parduosiu pigiai už tiek, kiek aš Ateikite pasiteirauti, tas nieko nevieta
bi'le
kokiam
bizniui.
Atsi

prekiuoja.
baigtas.
kama sekamiems 1922 metams rius
perorganizuotomsioms
esu mokėjęs. 5363 Shields Avė.
Atdara dienom ir vakarais.
valdyba. Ji likosi išrinkta se tuopoms. Prašalintieji iš tų gaukit : i
MASTER SYSTEM DESIGNING
127 W. 107 St.
SCHOOL,
PARDAVIMUI saliunas ir restauSKERDYKLŲ MAGNATAI
kanti: pirm. P. švelnys; padė tuopų nariai gali tiktai kaipo
191
N.
STATE
STREET, CHICAGO
rantas
su
visais
saliuno
ir
restauranDAR VIS SAVO LAIKOSI.
jėju K. Rugis, nut. raštininku atskiri asmens stoti į angliškai Tek: Pullman 5048.
Kampas Lake Str., ant 4 lubą.
to fixtures. Parduosiu už prieinamą
kainą. Pardavimo priežastis, per daug
P. Rauskinas; turtų rašt.
A. taikančius partijos skyrius.
Skerdyklų
savininkai
dar
vis
BIZNIERIAMS
auksine
proga
turiu biznių, arba jieškau teisingo
Kirpta išvien yra ši labai lygi
P-Iis E. KAZLAUSKAITĖS
Raporto
kopiją
partija
žadė

skelbia,
kad
jie
streiko
ginčo
bartcnderio.
Atsišaukite greitu laiku
suknia. Pilnumas yra gabiai sutrauk
—ant rendos naujam name du
LIETUVIŠKA
pirkėjas arba barkyperis.
tas šonus su elastiku.
Buvo užsiminta apie Rusiją, jo prisiųsti “Naujienoms“. Ga
nespręs
su
unijos
viršininkais,
storai
su
beismantu,
stymo
šilu

GEO. M. CHERNAUSKAS,
Tokiai sukniai pavyzdys No. 1177,
Siuvimo ir Kirpimo
sukirptos mieros nuo 14 iki 20 metų. nes mat šie nedirba skerdyklo taipgi neužmiršta ir Lietuvos vę ją, išspausdinsime ištisai.
1464 Indiana Avė.
ma, ant kampo 10705—7—9 MiSukniai 16 metų mieros reikia 3% se. Bet jie jau švelnesniu to našlaičių. Po aptarimu nutarta
Susirinkimai), kur buvo tie chigan Avė., Tek: Pullman 2494.
MOKYKLA
jardo 36 col. materijos ir % pardo 27
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būtent
nutarimai
padaryti,
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ir
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ir
matyt,
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gal
col. materijos apvedžiojimui.
nas, daro gerą biznį, visą Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
Norint gauti tokiai sukniai su už kelių dienų visai kitaip už- $12.50 Lietuvos našlaičiams ir telelas iš tų, kuriuos
partija
desinuoti drabužius moterims ir
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
metą,
taipgi
kartu
šių
dienų
$12.50 Rusijos badaujantiems. nubaudė. Išgirdę nuosprendį,
vaikams.
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sutiks
su
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iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
Klesos:
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fixtures.
Prieinama
kaina.
ie šoko protestuoti ir sakė, kad
žymėti mierą, parašyti savo vardą, vadais vesti derybas
streiko
Specialus
instrukcijos
pagal
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | ginče. Nes kitokio
dą siųsti pinigus į Rusiją. Vie jie duosią “apeliaciją“; bet jie
MOTERŲ
6758 So. Halsted St.
išėjimo
sutarimą.
kon vertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums jiems nebus, jeigu darbininkai nas “studentas” labai agitavo >atys nežinojo, į ką apeliuoti.
REIKALINGA ŠEIMYNINKB mer
EVELYN ACADEMY OF
PARDAVIMUI saliunas arba priim
šiaip užadresavusi
NAUJIENOS savo laikysis ir mokės streiko už siuntimą per lietuvių komi Čia pat ant vietos jiems
GOWN DESIGNING
buvo gina ar našlė prie namų darbo. Leng siu partnerį, nes vienas negaliu apsi
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
vas
ir
pastovus
darbas,
gera
mokestis.
dirbti.
Savastis:
1
baras,
5
poolRoom 402, 59 E. Adams St.,
tetą, “Friends of S'oviet Rus- paaiškinta, kad apeliuot jie gali
reikalais tinkamai rūpintis.
Atsišaukite
St., Chicago, III.
tables, namas 3 aukštų, 4 pragyveni
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.
sia“, bet kili nurodinėjo, kad ;iktai į visus narius, jeigu juos
OREMUS CHEMICAL
mų, rendos $100.00, rusais apggyvenLABARATORY
to fondo niekas negvarantuoja, parems bent dešimtis partijos
ta.
NAUJIENOS Pattorn D«p.
1718
So. Halsted St.
1341 S. Morgan St.
1789 S. Halsted St., Chicago, DJ.
ir kad geriausia būdas siųsti skyrių, sudarančių ne mažiaus,
Mokinkis dressmaking.
Čia idedu 15 centų, ir prašau at
Braižymo,
siuvimo — Dienomis ar
REIKIA MERGINOS AR MO- PARDAVIMUI SALIUNAS
aukas per Kriaučių Amalga- kaip 25 nuošimčius visų orga
siųsti man pavyzdį No. 1177.
vakarais.
meitų unijos fondą, nes už tą nizacijos narių. Tada jie apri ters namų darbui. Valgis, kam geroj vietoj; biznis išdirbtas.
Specialus vakarinės klesos bizMieros...... .............................. metų
fondą atsako viršminėta unija. mo.
barys ir $9 į savaitę. Atsišaukite Atsišaukite:
i
niavoms merginoms, pasisiuvimui
Amalgamated Meat Cutters Taigi ir nutarta pasiųsti aukas
sau dresės.
1730 So. Halsted St.
L. S. S. Pildomasis Komite
1840 S. Halsted St.
(Vardas ir parardi)
and Butcher Workers
Union Rusijos badaujantiems
per tas buvo išsireiškęs už tai, kad šiaurvakarinis kampas 18 gt.
VALENTINE
DRESSMAKING
COLLEGES
unijos sekretorius Dennis Lane Kriaučių Amalgameitų fondą. suspenduotieji asmens
PARDAVIMUI
galiūnas
Cent

butų
2407
Madison
Street,
išvažiavo į Washingtoną, kad
Kadangi kliubo nėra triukš prašalinti ir iš pačios partijos.
REIKTA PATYRUSIŲ MOTE ral Manufacturing- Districte. Lie
6205 S. Halsted St.
(Adresas)
išdėsčius streiko reikalus prezi madarių, išskyrus vieną ir kitą, Bet ant to labai nesi vare, ka TŲ skudurų sortavhnui.
tuvių apielinkėj. Pašaukit Nor
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
dentui Hardingui ir paprašius tai ir susirinkimas buvo rim dangi butų reikėję
kit
išlygų paklausdami.
B. GOLDMAN,
padaryti
mai 5001 arba į Naujienų ofisą
_
Sara Patek, pirmdninki.
(Miestas ir Vaisi.)
jo, kad dėtų savo pastangas tas ir smagus. —Northsidietis. tardymą kiekvienam prasikal2707 W. 12-th St.
506.

Atšaukė suspendiiotyjij
kuopę čarterius.
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ŽINIOS

REIKIA DARBININKU

Pranešimai

Skerdyklų darbininkai
laikosi vienybės.

PARDAVIMUI

RAKANDAI

REIKIA DARBININKU

Skerdyklų kary taisytojai
sustreikavo.

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME.

Lietuviu Rateliuose

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Musų Moterims.

JIEŠKO PARTNERIŲ,

ĮVAIRUS SKELBIMU

APSIVEDIMAI.

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKU

Sako, streikas pasibaigs
šių savaitę.

