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True translation filed with the post- master at Chicago, III., Dec. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija grūmoja 
Lenkijai

Laikys Lenkiją atsakomingą už 
Želigovskio žygius

. nuli prie naujų karinių aktų 
I prieš sovietų respubliką, ka- . 
: daugi atsakomybė už viską,' 
kas atsitinka minėtoje terito-• 
ri joje gula vien ant Želigov-' 
skio.

“Rusijos Federalinė Soc!< 
lir.tine Respublika, atsižvelg
dama į viršminėtus dalykus, 
jauč asi priversta už visą tai 
uždėti atsakomybę ant Lenki
jos valdžios. Kariniai aktai 
prieš sovietų respubliką ir 
suorganizuoti gen. Želigovs
kio okupuotoje ter .'tori jo jo to
dėl bus skaitomi Lenkijos 
valdžios aktais, papildytais 
prieš Rusijos Federalinę So
cialistinę Sovietų Respubliką.”

Valdžios persekiojimo 
auka.

Želigovskis su rusų juodašimčiais rengiąs 
puolimą ant Rusijos

True translatlon filrd wlth the post- 
mastdh* at Chicago, III., Dcc. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kaltina Trockį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 0, 1917 *
Jugo-Slavija eina prie 

prie išsidalinimo.
Mažosios tautelės nenori būti 
po Serbijos valdžia ir valdžia 
visiškai prakišo rinkimuose.

SOFIĄ, Bulgarijoj, gruod
žio 18 (Rašo Chicago Dai
ly News korespondentas 
Komdantin Stopanov) .—Grai
kijos ir Serbijos rinkimai, ku
rie' įvyko beveik 
reikšmingi savo 
valdžioms

kurtu, yra 
nepavyk imu 

venizelistams 
jos valdžiai

Rusai persergsti
Lenkiją.

Skaitys ją atsakominga, jei 
želtpovskis puls ant 
Lietuva reikalauja, kad 
užkirstą kelią I^enkijos 

mui Želigovskio.

Rusijos 
lyga 
šelpi-

negali būti mažiausios abejo
nės.
Lenkija atsako už Želigovskį.

“Želigovskio kareiviai pei

Jis buk bandąs sukelti Vo
kietijoje revoliuciją.

20.

Naujos žudynės Airijoje 
baug žmonių žuvo susirėmi

muose su policija.

GENE V A, gruodžio 18 d. 
(N. Y. Tribūne kablegrama). 
— Bolševikai perdavė Lenki
jos taikos delegacijai Rygoje 
notą, pranešančią, kad Mask
vos valdžia laikys atsakomin- 

. gaiš lenkus, jei tautų lygos 
armija įeis į Vilnių, kontrolia
vimu’ to miesto kada ten bus 
atliekamas plebiscitas. Nota 
taipjau | 
kad gen.

m i jai. Lenkijos valdžia savo 
musių paliauboje su Lietuva 
apsiėmė pildyti mūšių paliau
bų ne tik už save, bet taip
jau ir už gen. Želigovskį. Da
rydama tai ji formaliu budu 
patvirtino Želigovskio 
klausomybę Lenkijos 
žiai, nors apie tai jau ir 
vo abejonės.

“Delei tos priežasties
valdžia skaito reikalingu įtei
kti Lenkijos valdžiai savo už- 
temijimus apie veikimą Želi
govskio, — kuris organizuoja 
neatsakom ingas karines avan
tiūras palei rubežius ir suda
rė nuolatinį pavojų taikai ir 
saugumui kaiminiškų sovietų

FRANK TURCO 
Veiklus daibin.nkų darbuo

tojas ir pirmininkas 
Plan League kuopos Seattle, 
Wash. buvo areštuotas kaipo 
“raudonasis, 
kui tapo panaikinta, 
suimtieji 
ir dokumentai vis dar tebėra 
laikomi nežiūrint pakartotino i 
reikalavimo juos sugrąžinti.! 
Pagalios, kad atgavus savo 
turtą, jis buvo priverstas kreip
tis į teismą, bet ir tas nieko 
tame dalyke ikišiol neveikė.

bet jo byla pas- 
Tečiaus 

as jį Lygos raštui

pri- 
vald- 

nebu-

mano

Tme translation filed with the po*t- 
rąaster at Chicago, 111., Dec. 22, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

.Ingo Slavijoje.
(Serbijos valdžia jau rezi- 

Irnavo).
. 1 Nors venizelistai buvo ge- 

. . iriau susiorganizavę, negu jų
oponentai Salonikuose ir Ma
kedonijoje, jie negalėjo lai
mėti ne vietos parlamente, 
nes kitataučiai balsavo už 

• opozicijos partiją.
Serbijos Makedonijoje cent- 
listų partija visai negavo 

balsų kaimuose, kuomet mie
stuose, nežiūrint policijos pa
ikinto spaudimo, ji neįstengė 
laimėti daugiau 
distriktų.

černogorijoje 
džia tečorizavo

LONDONAS, juodžio 21. 
— Iš Dublino pranešama, kad 
ten panedėlyj po piet buvo 
smarkus susirėmimas tarp 
policijos ir respublikonų ar
mijos, kuriame 8 kareiviai ir 
10 respublikonų liko užmušta 
ir 30 respubjįkonų paimta be
lą isvėn.

Kita žinia sako, kad Mul- 
linahone miestelyj 30 respub
likonų užmušta ir 10 paimta 
belaisvėm

Miestelyje Nine Mile House 
15 civilinių žmonių ir •! poli- 
cistas tapo užmušti susirėmi
me.

DUBLINAS, gruodžio 21. 
— Dublino miesto taryba 16 
balsais prieš 7 nutarė igno
ruoti Dublino distrikto ko
manduotojo gen. Bpyd reika
lavimą atiduoti iki rytdienai 
miesto salę ir kitus municipa
linius triobėsius.

kaip 14 iš 33 Jieško Valeros

kuris 
ren

giasi prie naujo pfioliino .ant 
Rusijos.
Lietuva spiria tautų lygą.
Kartu su gavimu šios bol

ševikų notos, Lietuvos vald- 
ž.’a pasiuntė naują pranešimą 
tautų lygos tarybai, reikalau
jantį, kad ta taryba neprileis
tų Želigovskiui gauti karei
vių ir reikmenų iš -----------
Taryba prižadėjo du mėnesiai

Pas pavojus yra dar rus- 
nė viena 

esanti
tus ypač tuo, kad 
valdžia neprisipažįs 
oficialiai atsakominga už tą, 
kas dedasi Želigovskio pulkų 
okupuotose apygardose. Todėl į

Varšavos. ita apygarda pasidarė
veikimams, kurie

pulkų

patogi 
yra prie- 

atgal, kada Lenkija neva kaiminiškų šalių susita-
vo užsiginusi Želigovskio : rimams su sovietų respublika, 
avanturos, griebties tokios 
kontrolės ant Varšavos-Vil- 
niaus geležinkelių, kad nelei
dus kareiviams ir -amunicijai! 
pasiekti Želigovskį.

■Lietuvos delegatas Genevo- i 
je Voldemaras savaitę atgal < 
atkreipė tarybos domę į tą 
faktą, kad tas prižadas netapo 
išpildytas ir kaltino, kad ta-

•Meta atsakomybę ant 
Var Savos.

BERL1NAS, gruodžio
— Pan-gcrmanų Deutsche 
Zeitung kalt’na, kad Rusijos 
sovietų atstovas Bcrline, Vik
toras Kopp, veikė sulig rašy
bomis karo ministerio Troc
kio instrukcijomis “daryti vi- 
saką jo galėję, kad sukėlus 
revoliuciją Vokietijoje ir nu
vertus jos dabartinę, valdžią.”

Laikraštis sako, kad ' užru- 
bežin’ų reikalų ministeris Si-
mons turi fotografinę kopiją Talkininkai susirūpinę 
Trockio laiško ir reikalauja _ Vokietijos finansais, 
tuojaus Koppą išvaryti ar are-; _______
štuoti. Vokietija negali užmokėti tai-

Sulig laikraščio, tas laiškas i kininkams atlyginimo, 
tapęs parašytas laike bolševi
kų armijų skubaus ėjimo ant 
Varšavos. 1 
snis, Kopp turėjo progų i 
lankyti Rusijos belaisvių sto
vyklas Vokietijoje, kur yra 
laikoma 160,000 rusų.

, 11 BBFSSELS, gruodžio 19 d. 
Po to, sako straip-1 — po 8]apfos taUąniukų, dc- 

- . at"; legatų konferencijos iš tikrų
šaltinių pranešama, kad Fran- 
cija ir Anglija yra labai pesi
mistiškomis delei aiškaus Vo
kietijos neiŠsigalėjinio per ke
letą metų mokėti pinigų atly
ginimui už karo nuostolius.

Daugiau to, tapo prirodyta, 
kad Vokietija dabar kad ir ta- 
vorais gali užmokėti tik labai

True translation filed vitk tbe poat- 
master at Chicago, III.,' Dec. 22, 1920 
as reąaired by the act et Oct. G, 1917

Reikalauja Fj.ume 
pasidavimo.

MILANAS, gruodžio 21. — 
Komanduotojas Italijos ka
reivių Istrijoje, gen. Caviglia 
šiandie įteikė d’Annunzio ul-

kę balsuoti. Valdžia 
persergėjimą, kad jei 
nes atsisakys balsuoti, 
čius vietų parlamente 
gorams bus 
10. Buvo

iki 
ir

kai atvirai gelbėjo Želigovs
kiui. Bolševikų nota patvirti
na tą kaltinimą, kad Lenkija 
dalyvauja Želigovskio avan- 
t liroje.

Rusijos nota Lenkijai
Maskvos nota, — kurią len

kams įteikė Joff^, sako:
“Pildydamas įsakymą ma

no valdžios, aš šiuo prašau 
jus perduoti sekamą praneši
mą Lenkijos valdžiai: Sovie
tų respublika negali neatsi
žvelgti į susidariusią Vilniuje 
padėtį. Mano valdžia yra pri
versta pabrėžti, kad Želigovs
kis buvo ir tebėra generolu 
Lenkijos tarnyboje. Jis nega
lėtų tęsti savo* karinio veiki
mo nepanaudodamas Lenki
jos karo medžiagos. Apie Len 
kijos dalyvumą mano valdžia 

• turi tikrų žinių, apie kurias

Mano valdžia turi tikrų ži- tjmatumą,^ kuriuo jeikalauja- 
nių, kad

i lintįs desperatiškoms 
! kovo, Balachovieiaus
bandoms, gavo prieglaudą Že- <hrotų.
ligovskio teritorijoje, kur' Ultimatumas, kuris tapo 
jiems teikiama galimybė or-, įteiktas po ratifikavimui Ra- 
ganizuoti naujus ginkluotus pallo sutarties, 
burius puolimui 'ant Rusijos 
respublikos. Sulig musų ži
niomis, Želigovskio 1 

® t • • • <•

maišt-ninkai, prigu- ma* ka<l Fiume ir Arbe ir Ve- 
Savin- ' glia salos, ir susirinkęs Fiumo 

ir kitų U(>stc laivynas tuojaus pasi-

atlyginamo.
Šįryt tapo parodyta, kad at

lyginimų komisija, sudarytoji 
iš šimtų Ekspertų, gaunan
čių labai riebias algas,. nega
lėjo pranešti konferencijai 
kiek Vokietija jau yra užmo
kėjusi talkininkams.

Vokietija sako, kad 'ji 
pasiuntusi talkia nikams 
000,000,000 markių.

Serbijos val- 
žmones, kurie 

išpradžių buvo atsi- 
išleido 

žmo- 
skai- 

černo-
sumažintas 

černogorijoje 
kruvinų susirėmimu - laike rin 
kimų. Buvęs kabineto mini- 
stevis Dr. Levič yra tarp už
muštųjų.

Kroatijoj ir Slavonijoj, ku
rias mažai kontroliuoja Biel- 
grado valdžia, rinkimuose lai
mėjo neprlklausotmojH, fede- 

rali'stine ir Kroatijos partijos. 
Jos gavo 409 vietas, kuomet 
valdžia gavo tik 177.

Jugoslavijos rinkimai buvo 
tikru plebiscitu ir parodė, kad 
naujai aneksuotų teritorijų 
žmonės nenori Serbijos vald
žios. Makedoniečiai balsavo 

už komunistus, kurie prižadė
jo federalistinę autonomiją.

LONDONAS, gruodžio 20. 
— Valdžia spėdama, kad Ai
rijos prezidentas Eamonn de 
Valera gali bandyti sugrįžti į 
Airi'ją, paliepė daboti visus at
plaukiančius į Angliją* laivus.

(Eamonn de Valera, kuris 
pastaruoju laiku buvo Ame
rikoje, urnai nežinia kur pra
puolė ir niekur jo nesuranda
ma. Todelei pradėta spėliot?, 
kad jis galbūt bando sugrįžti 
į Airiją, pasislėpęs ant kokio 
nors laivo. Jo draugar sako, 
kad jis dar tebesąs Amerikoje 
ir niekur nemanąs važiuoti).________ w____
Reikalauja amnestijos.

Užpuolimas ant 
socialistų.

FERRABA, Italijoj, gruod
žio 21.---- Socialistų priešinin
kai po socialistų susirinkimui 
užpuolė ant socialįstų ir išti
kusiame smarkiame susirėmi
me trįs žmonės tapo užmuš
ti ir 7 sužeisti.

Reikalaus dirbtuvių.
PHILADELRHIA, Pa., gr. 

21 d. — Generalinis Amalga- 
mated Metai Workers sekre
torius Kelly iš New Yorko čia 
šiandie pasakė, kad jo organi
zacijos konvencija nutarė rei- 
'kalauti pavesti darbininkams 
visas dirbtuves, kurios dabar 
stovi uždarytos. •“Jeigu savi- 

. ninkai negali operuoti dirbtu
vių, tai padaryti išgalės dar
bininkai,” pasakė jis.

Kapoja audėjų algas.
PHIIjKDELPHIaT*Pa., gruod- 
žio Jžl. —- Audmenų fabri
kantai paskelbė, kad neužilgo 
200,000 audinyčių darbinin
kams algos bus sumažintos 
nuo 10 iki 30 nuoš.

Panč.'akų mezgėjams algos 
bus nukapotos nuo 15 iki 25 
nuoš., o kitų mezginių darbi
ninkams nuo 10 iki 30 nuoš.

Wilton and Brussels kaurų 
fabrikantai paskelbė, kad nuo 
sausio 17’ d. algos bus nuka
potos 25 nuoš.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis t iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j j perskaityti. Num.

30 jau atėjo. \ Kaina 5c. 
Gaunamas Naujienų ofise.

yra 
40,-

True translation filod with tbo posV 
master at Chicago, III., Dec. 22, 1920 
as requircd by the act of Oct. G, 1917 

Nesitiki didelės pirkly- 
bos su Rusija.

užsibaigia 6 . 
Gen Caviglia i 
griebtis grie- :

vai. šįvakar.
msų ži- grąsino tuojaus Bnvuu9 ; 
teritorija Ho veikimo, jei ultimatumas t 

tarnauja taipjau kaipo rinki- į nebus išpildytas, 
mosi vieta dėl įvairių anti-so- ( 
vietinių elementų iš Pabalti- priešinsis sutarčiai

D’Annunzio pasakė, kad jis 
l iki galui, 

jos respublikų, kurie deda pa- ir l>r«5e gen. Caviglia tai per- 
stangų atnaujinti kariavimą 14 ” ‘
prieš Rusijos darbininkų ma
ses ir jų darbininkų ir karei
vių valdžią.

“Iš priežasties viršminėtų 
artimų ryšių tarp Želigovskio Vienas valdininkas gavo 
ir Lenkijos karinės valdžios,! 
mano valdžia jaučiasi privers
ta uždėti ant Lenkijos vald
žios atsakomybę už pragaištį, 21. 
kokią sovietų valdžia gali ap- Coal Assn. direktorius Cush- 
laikyti iš aktų papildytų Želi- ing senato komisijai pareiškė, 
govskio teritorijoje, ar gini it- valdžios valdininkai ir gelė- 
sių joje. žinkeliais gabenusieji anglis,

gerai pereitą vasarą pasipelnė. 
Jis sako, kad vienas valdinin
kas suėmė net $600,000 ky
šiais.! Jis taipjau pasakė ir 
vardus niekurių kyšių ėmėjų. 
Vėliaus pasakysiąs dar dau
giau. Jis sakę, kad tas ir 
labiausia ir priėjo prie nesvie
tiško iškėlimo anglių kainos, 
nes kuomet tonas anglių prie 
kasyklų kainavo $2,50 už to
ną, jie buvo pardavinėjami

duoti Rymo valdžiai.

Didelis anglių graftas

šiais net $600,000.
ky

WASHINGTON, gruodžio
—• American Wholesale

Protestuoja prieš lygos 
armiją.

“Mano valdžia taipjau ener
gingai protestuoja prieš siun
timą j Vilnių įvairių sveti
mų šalių ginkluotų pulkų, ne
va sulig rekomendavimu taip 
vadinamos tautų lygos, kurios 
sovietų respublika nėra pri
pažinusi. Buvimas tų gink-

• htotų pulkų, beabejonės, taip
jau pasitarnautų prisirengi- miestuose po $10.50.

Darbininkai operuos dirbtuvę.

WASI IINGTON, gruodžio
21. —- Nuėmimas karo laiko 

kredito

NFAVBERN, N. C., gruod
žio 21. — Ncwbcrn , Iron 
Works and Supply Co. <h\ 
sykiu nukapojus darbinin
kams algas ir pagalios k pus 
streikui, tapo pasiūlyta paves
ti darbininkams dirbtuvę ir 
atiduoti jiems visą pelną, atė
mus visas išlaidas. Darbinin
kams paėmus dirbtuvę pir
miausia tapo sumažinta alga 
10 nuoš. ofiso darbininkams 
Senieji viršininkai ir toliaus 
pasiliks prie techniško vedi
mo dirbtuvės.

PINIGŲ KURSAS

/Vakar, gruod. 21 d., užsienio pinigų 
perkant įų ne mažiau kaip už 

į dęlęrių, pankų buvo skaitoma 
Ąitfęukos pinkais iteip:

Anglijos 1 svaras ............... $3j53
Austrijos 100 kronų ........... $0.25
Belgijos, 100 frankų už ....... » $6.29
Danijos 100 kronų ............... $15.30
Finų 100 markių ............... $2.40
Francijos 100 frankų ....... $5.96
Italijos 100 lirų ................... $3.50
Lietuvos 100 auksipų ........... $1.45
Lenkų 100 markių ............  $0.17
Olandų 100 guldenų .............. $81.26
Norvegų 100 kronų ...... r... 1.
Šveicarų 100 frankų ........... f' “
švedų 100 kronų ............... $19.90
Vok čių 100 markių ........... f

su va įžymų 
transakcijas su sovietų Rusi
ja, tapo paskelbtas iždo de
partamento. Nuėmimas šio 
embargo įėjo galėn gr. 18 d. 
ir bus nuimti visi suvaržymai 
nuo eksportavimo pinigų ir 
aukso iŠ sovietų Rusijos ir 
bus galima pirkliauti Rusijos 
rubliais. Tas tečiaus jokiu bū
du nereiškia, kad valdžia už
gina pirklybinius ryšius.

Šis žingsnis tapo padarytas Į 
po kelių savaičių konferenci- į 
jos tarp departamentų 
ninku. Tečiaus didelės 
bos jam ncpriduodama, 
daugi jie nemano, kad 
mimas kreditų suvaržymų pa-: 
gundytų dideles kredito tran
sakcijas su Rusija. Nuėmimas 
suvaržymų pirklyboje su 
Rusija neatgaivino ir mano
ma, kad tas pats atsitiks ir 
nuėmus tos pirklybos kredito 
suvaržymus.

WASHINGTON, gruodžio 
21. — Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Gomper- 
sas šiandie ragino prieš sena
to teisių komitetą, kad kon
gresas priimtų rezoliuciją, 
reikalaujančią amnestijos vi
siems kaliniams, nuteistiems 
už peržengimą špionažo įstaty 
mo. Gomp. pareiškė, kad špią 
nažo įstatyami yra “įžeid
žiančiais visiems tiems žmo
noms, kurie žino ką reiškia 
laisvė” ir kad visos Europos 
šaljs davė amnestiją visliems 
tiems kaliniams, kuriuos Jun
gtinės Valstijos ir iki šiol lai
ko kalėjimuose.

Jis apskaitė, kad turėtų bū
ti paliuosuota apie 
nių.

Martens pasiduos 
valdžiai.

VVASHINGTON, gnrodžjo 
21. Martens advokatas su
tiko, kad Rusąos sovietų val
džios atstovas Ludwig C. A. 
K. Martens, kuris yra nuteis
tas deportavimui, pasiduos 
darbo departamentui sausio 3 
dieną. Sprendžiama, kad 
jis pareikalavo iš Maskvos- vai 
džros instrukcijų ir nuo tų in
strukcijų priklausys ar jis pa
siduos deportavimui, ar per
kels savo bylą į teismą.

Daug munšaineriŲ 
suimta.

LOUISVILLE, Ky., gruod
žio 21. — čia tapo paskelbta, 
kad pietrytiniame prohibici- 
jos distrikte, susidedančiame 
iš Kentucky, Tenncssee, N. 
Carolina, S. Carolina ir Vir
gin ia valst., vien lapkričio 

. mėn. tapo suimti 375 mun- 
šaineriai ir paimta 774 bravo
rėliai ir 3,738 galionai munšai
no. Areštuotieji užsimokėjo 
$473,056 pabaudos ir taipjau 

650 kali- neteko $13,700 vertės auto
mobilių ir vežimų.

virši-
švar

ką- ’
nuė-

Japonija turi 77,000,000 
gyventojų.

TOKIO, gruodžio 20. — Su- 
padarytų visuotinu

7

901.40 1 a • s i$115.02 hg dabar
«yvent()JV

$1.45 ja turi 77,005,000 gyventojų. 1

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą
v . Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky

riai, o taipgi Lietuvos pastas pradėjo geiliaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoj/ pa- 

v sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai'esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chioagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis; čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

labo $318.10. Bet Lietuvos 
sija prisiuntė paliudijimą 
priimtų $328.80. Gal ne

Mi- 
nuo 
visi 
SQ-

Chicago.
*

BRIGHTON PARK. — $328.86 
Lietuvos šauliams. Gruodžio 
5 d. įvyko čia prakalbos, su
rengtos L. L. P. Stoties, kurio
se surinkta $328.86 Lietuvos 
Šauliams. Aukojo: Draugystė 
S. Š. V. J. $51; po $10: J. Gir
džius, Izab. Sakalauskiene, Bal. 
Nereikis, Kaz. Starpus, M. Ge
ni oris; po $5: P. Rakaš s, J. 
Abromovičius, 1). Concertas, 
S. Vaitekaitis. V. Kavaliauskas,

'• ■ •'■ •.

Adv. F. J. BAGOČIAUS 
Prakalbos Chicagoje 

Kalbia
Ketverge, Gruodžio-Dec. 23 d., 1920 

Bridgeport — MILDOS svetainėj, 
3188 So. Hahted St.

Pradžia 7:30 vai. įžanga 25c.
Subatoj (Kalėdų dienoj) 
Gruodžio-Dec. 25, 1920 

Roseland, III.—• Brolių Strumilų svet., 
158 E. 107 St.

Pradžia 7:30 vai. Įžanga 25c.

Nedėlioj (antrą dieną Kalėdų) 
Gruodžio-Dec. 26, 1920

Cicero,—J. Shaltis svet. 4837 W. 14 St. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gerbiamieji! Nepraleiskite šitų pra 
kalbų, nes adv. F. J. Bagočius yra 
vienas iš įžymiausių kalbėtojų visoje 
Amerikoje. Jis kątik atvyko į Chica- 
gą iš Naujosios Anglijos ir turi daug 
ko naujo ir žingeidaus pasakyti dėl 
Jūsų. Todelgi, viri kastik gyvas ir tu
rit kojas—marš į advokato Bagočiaus 
prakalbas!

įžanga tik 25c.
Užprašo visus 1 kp. L.L.F. Komitetas.

S. Genivis, J. Rimkus, A. Pet
raitis, Izd. Morkūnas, P. Rū
kas, P. Mikolaitis, A. Sakhtkas, 
B. Jova šas, J. Galinskas, J. 
Barodauskas, A. Oškeliunaą; 
po $3: K. G ūgis, Teo. Atroškie- 
nė; po $2: A. Jokūbaitis, J. 
Mošulis, J. Jarušonis, J. Pau
lauskas, J. Vagcrus, I. Ruda- 
kas, E. šemerauskas, Iz. Gra- 
julis, K. Bartkus, S. Stankus, 
A. Gubista, O. širvaitienfi, E. 
Kazimierai fene, A. Vcikievicz, 
A. Pakeltis, P. Vckutis, K. Gri- 
ša, V. Lazauskas, A. žibienė, A. 
Petkus, Kaz. šlepetis; po $1: 
J. Žilius, J. Zokaitis, Z. Jona- 
viče, D. Capela, J. Pumputis 
Užusel's F., J. Šarka, B. Ne
nortoms, A. Banašis, J. Augis, 
J. Kutiskas, V. Bergelis, V. 
Dopkus, J. Bibinskas, V. Ribin- 
k ene, A. Baršius, J. Ribikaus- 
as, J. Baltikauskas, V. 
”alantinas, N. Mockelė, N. 

Raškauskas, M. Rimkus. 
V. Skirmantas, A. Skim- 
’:a, F. Bumšonis, J. Vil
as. J. Ruždis, N. N., P. Erk- 

inonas, J. Kundrotas, I). Ru
dokas, A. Rudokas, G. Dumb- 
lauskas, D. Vaironis, A. Valko- 

, ras, A. Kacerkns, A. Gcltautis, 
A. Riikuzis, J. Drakulis, S. Va
laitis, P. PaškauskAs, F. Smi
lus, P. Kulukauskas, A. Mar- 
linkus, O. Narsut enė, P. Ste
ponaitis, A. Gricius, K. Narsu
tis, J. Mabas, P. Gura, N. Kil
ki us, J. Atkočaitis, A. Jančius, 
J. Šucas, S. žytkieviez, S. Bar- 
gaila, S. Alijauskas, K. P'm- 
p/is, V. Kilkius, P. Zabras, A. 
Kapočius, P. Kapočius, J. Bru- 
čas, S. Mažeikis, A. Mažeikie
nė, J. .Balčiūnas, B. Sandarie- 
ne, D. Čimako, J. Svensiskas, 
pas, V. Kilkius, P. Zaberas, A. 
M. Povalonis, A. Normantas, 
D. Klimas, J. Klimas, P. Kin
deris, Z. Junokicnė, P. Girskis, 
J. Mikolaitis, J. PudžiuVelis, P. 
Piež’enė, V. Norkiene,’E. Rim
kienė; po 50c.: P. Macas; smul
kiomis aukomis $1.60. Viso

rašus.
Dar reikia pastebėti, kad 

tai ši gausi Brighton parkiečių 
auka Lietuvai nėra pirmutinė. 
Čionai, toje paČięje McKinley 
Park svetainėje 17 d. spalių 
per prabalbas buvo surinkta 
$418.35. (savo laiku buvo pas
kelbta Drauge). Be to dar 
prieš didžiųjų Chicagos lietu
vių demonstracijų Brghton 
Parko lietuviai susirinkę para
pijos svetainėj 24 spalių su
metė Lietuvos gynimui $116.01, 
kurie taipgi buvo pasiųsti Lie
tuvon per Misiją, bet iki šiol 
dar neteko patėmyti laikraš
čiuose aukotojų vardų, nors 
buvo ir gausių aukų, pavyzd
žiui A. Barsčius aukojo $10, J. 
K. Enčcr s $10 ir lt. Visus są- 
•’ašus tuomet paėmė Ig. Saka- 
•auskas ir žadėjo juos paskelb
ti Drauge, nes jis ten dirbo. 
Taigi labai meldžiame Saka- 
’auską pranešti skaitytojams 
įpie tas aukas, nes jie musų 
klausinėja, o mes n eko neži
nome. *

L. L. P. Brighton Parko Sto
ties Bastin. J. K. Enčeris.

Liet. Janitorhi Vyrų ir 
‘.erų Pašalpos Kliubas 

priešmetiniame
Lietuvos gynimui paskyrė iš 
kasos $25’, o atskiri nariai su- 
lėjo dar $33.30, taigi viso 

^58.30. Nariai aukojo: J. Vai- 
•'ukauskas $4; po $2: P. Sta- 

’cėnas, S. Balčiūnas; po $1.- 
50: J. Aidmantas; po $1.25: 
M. Martin; po $1: A. Jani- 
’ionis, T. Tamosiunas, V. Ma- 
nikas, P. Madelinskas, M. 
Kriščiukenas, J. Zubavičius, 
P. Sprindis, F. Striška, T. At
kočiūnas, J. Ališauskas. D. 
Spaitis, J. Medelinskas, N. Vi
li maitis, A. Burbaitė, J. Bur- 
čikas, M. Kaziunas, P. Atko- 
čiunas, A. Budis, J. Plerpa, 
T. Gabrėnas, T. šaltienė, K. 
Katelė, J. 
Juška: 30c.
Mm-tin. '

Pinigai 
Naujienų 
Lietuvos

Mo.
savo 

susirinkime

Jonuška: 50c. A.
J. HžubaliS; 25c.

$58.30 priduoti 
ofisui persiuntimui1 

Misijai.

KONCERTAS PRIVAČIŲ MOKINIŲ
TAMULIUNIENĖS SVETAINĖJE

1447 W. 49th Avė, Kampas 15th St., Cicero, III.

Nedėlioję, Gruodžio 26, 1920
Pradžio 5 vai. vakare.

Vakarėlis parengtas su programėlių. Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti 
į šį vakarėlį, nes bus labai dailus programas. Prie to dar bus Šokiai iki vė
lumai. Muzika bus geriausia. Rengia G. LIEBONAS.

BBIDGICPOBT. — Simano 
Daukanto Draugystės prieš- 
metiniame susirinkime gruod
žio 5 dienų nariai aukojo Ge
ležiniam Vilkui: jjo $3 J. Ba
cevičia, X. Petrauskas; po $2: 
A. Beinaris, M. Rolevičia, J. 
Palilionis, J. Budnikas, A. Bag- 
donavičia, J. Miškinis; po $1: 
K. Vaičiūnas, P. Urbanavičia,

KALĖDŲ KONCERTAS
Kas nenori vargti kol užsibaigs ilgas-sieksninis programas.
Kas nori pasiklausyti nesieksninio, bet gerai suruošto programo. 
Kas nori smagiai praleisti laiką ir jvales pasišokti— 
Tegul nepamiršta, kad GRUODŽIO 25 d. 1920.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244 W. 23 PI.

Rengiama šaunus
KALĖDŲ KONCERTAS.

Musų koncerte dainuos:—
Unč Babickaitė
Didelis slovakų choras.
P. Jakutis
Broliai Briedukai

: Keli Chicagos lietuvių chorai 
ir kiti geri lietuvių bei svetimtaučių dainininkai.

Todėl visi musų organizacijos nariai, visi gerų koncertų mėgė
jai—visi-visi prašomi atsilankyti.

Pradžia kaip 7:30 v. v.
L. S. S. 4 ir 22 kuopos.

KONCERTAS
Rengia

Lietuvių- Neprigulmingas Kliubas

Kalėdų vakare, Gruodžio-Dec. 25 d.

MILDOS SVETAINĖJ,- 
8142 So. Halstcd St.

Durys atsidarys 6:30 v. Programas prasidės 7:00 y. 
Programą išpildys Jaunosios Birutės nariai, 

po vadovyste p-les S. Staniuliutės.
Įžanga 50c.

IR ŠOKIAI
■ ’ t * *

Programas:
1. Daina...... ..........   Jaunosios Birutės Choras
2. Deklamacija .................................. F. Paulauskiutė
3. Piano solo ...................................... S. Markvinaitė
4. Deklamacija .............................. V. Strodamskiutė
5. Balalaikos solo .................................. A. Erir.giutė
6. Piano solo ...................................... P. Markvinaitė
7. Dckliunacija...................................... A. Panceviska
8. Duetas ..... '............................................ A. Briedukas

ir S. StaniuĮiutė
9. Sextetas ............... H. Balniutė, V. Strodamskiutė,

S. Staniuliutė, P. Markvinaitė, 
A. Briedukas ir V. Makeveskast

10. Extra
11..Garbes ženklai
12. Daina Jaunosios Birutės* Choras

Kviečia L. N. K. Komitetas.

Sankrovom
karna tik $35.00

duotinj
10 iki 4 po pietų.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordą 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk Šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime nth 
irali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip- 
ri, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų. šie setai yra visai natfj} 
ir vėliausio iŠdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
. ^siūlymą uemes norime padalyt daugiau vietos 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Me> 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes. 
nipi'i išsiunčiame C O D. arba užsimokėsi aplaikę^ 

Atdara kiekvieną dięną iki 9 vai vak Nedėldieniaie n*> 
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL .'4TORAGE CIK

2023 So. Arthland kampas 21st St.

J IEVA, ŽALTYS, ADOMAS ir 
OBUOLYS 

Šitokioje temoj kalbės 
Kun. M. X. MOCKUS

Pranešimas!!!
Nariams Co-operativės Draugijos Amerikoj. 

Pramonė ant tiek musų Draugijos pasididino, 
kad priverstinai turime padidinti savo įstaigas.

Mažieji ofisai kuriuose buvome po No. 1809- 
15 So. Loomis St. bus iškelti į naują vietą, Sausio 
1 dieną.

Užsimokėti galima jškaino musų didžiajam 
ofise 1554 Ogden Avė., 3-as floras. Užkviečiame 
atsilankyti, kad pamačius musų įtaisymus ir ofi
so systemą ir būti kaip namie.

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

K uc i t; v aka re, Pėt n y ei o j e, 
Gruodžio-December 24, 

Bridgeport — MILDOS svetainėj ' 
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 Inžanga 25c.
Kadangi Kūčių diena yra Adomo ir 

Jievos.diena ir kadangi ačiū žalčio pa
gundai J ievos, pasaulis gavo pradžią 
žmonijos nuo Adomo ir Jievos, todolgi 
ir pats Krisuts, Marija ir Juozapas 
hiri būti dėkingi pirma Žalčiui, o vė
liau Adomui ir Jievai, kad jie turėjo 
proga atkeliauti ant Šio griešno pasau
lio.

Todėl gi Chicagos laisvamaniai ir 
rengia kūčių vakare celebraciją, idant 
pasitikus tą garbingą dieną su iškil
mingais kun. Mockaus pamokslais.

Kadangi Knčių naktvj yra gimęs 
j musų išganytojas Jėzus Kristus, todol- 
■ gi kun. Mockus, taipgi, kiek Kristus 
turėjo vargo panešti kdl jis dasigavo 

j ant Šio griešno pasaulio. Taingi, kun. 
i Monkus aiškjs apie Aniolą Gabrielių, 
| Mariją, ir šventą Juozapą — Jėzaus 
J “apekuną”. Pertai šitos prakalbos 
bus vienos iš žingeidžiausiif prakalbų 
kokios kada galėjo būti Chicagoje.

Nepamirškit. Knčių vakare visi, eikit 
i Mildos svetainę, ir ten atiduokit gar
bę pirmiems tėvams Adomui ir Jievai 
ir sykiu pasveikinti naujai gimusi Iš
ganytoją. Į

Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas.

Ar jaylj nozlkyZ
BEETHOVENO muziko* kon

servatorijoj* mokinamą l Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; (stoti galima vi
suomet.

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

Tel. t Boulevard 9244

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos r 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą. 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legalilkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

West Side. ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan Stato Bač
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
f Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. lai Šalie St.

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

Nedėliomis ofisas uždarytas.

[RENCH LINC
« Compagnie Generale

■ Transatlantiųue ■■
Tiesiai Hamburgan

Specialia išplaukimas 
Dubeltavais Šriubais laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.
i.......................... .......................................   -y

Didžiausia Lietuviška Krautuve
. Ant Town of Lake.

Auksinių, dfeiftiantiniiĮ, muzika)i$kų instrumeritų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų ar
monikų ir balalaikų. I

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Tel.: Drover 7309.

N4IL
Jakubauskas, S. 
Eimentt, J. Ba- 

švo- 
Petrošius,
Paul, 

Bacevičia,
P.

Ig.

K. Dereškevičių, K. Dcmercc- 
kis, M. Tamuliunas, P. Jo
naitis, J. Radayičia, P. Ke- 
nutis, T. Janulis, W. Jankau
skas, K. Vičas, S. Martinkus, 
S. Naikelis, A. Budauskas, J. 
Lo'eaitis, J. 
Uinskas, R.
cevičia, A. Petraitis, -1 
ha, K. Jonikas, T. 
J. Petraitis, M. J. 
Morkūnas, J.
Matoliunas, L. C. Monkus, P 
Adomaitis, F. Sabestijonas, P 
Juozaitis, J. Petkus, J. šim 
kus, M. Židonis, J. Butkus, A 
Kinderis, H. Leškcvičia, 
Pranckevičia. P. Mačiulis 
Ignatavičia, A. Vaitekuna 
PaliŠaitis, Juk Budrikis, 
saltmeris, P. Kimčius, A. 
pavičia, J 
ninskas, .1

* 3140 South Halsted Street,
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus 

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI 
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Pancdėliais, Scredoms, Ketvergais ir, Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras, 

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Kar-
Pra-
Gri-

Jasaitis, Ig.
Viliunas, A.
Grcbliauskas
S. Letukas, A.

J. Aleksandra v i-
Stravinskas
Girdi nskas,

A. Paplauskas, K. Žiirai- 
Su smulkesnem aukom 
labo $100.72. Varde nar- 
Geležinio Vilko visiems

kus, N. Moteika; Po $1: J. 
Lukoševičia, B. Daukša, P. 
Dūda, J. Burk'auskas, J. Gem- 
butis, J. Kuketskis, G. Milei
ka, S. Bastikis, J. Augis, P. 
Vincknlonis, J. Gavėne. Viso 
labo su draugijos 
00.

čia, 
tis. 
viso 
saus
aukotojams didelis ačiū. Pi
nigai pasiųsta per• Lietuvos 
Misijų.

— Thomas Janulis

Kitur

pirm.

III. ‘
Tautiška

T.Pullman 5482

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
pestingat priiiu-

10929 S. State Str, 
Chicago, flL

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tainistos akjs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akjs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai goriausią patar
navimą.

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

* JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland .Avė., Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

mmimi

SIJMMIT ir AUGO, 
Pirma Lietuviu 
Draugija gruodžio 5 d. laike 
savo susirinkimų, kuriame 
nutarė iš kasos paaukoti $50.- 
00 Lietuvos gynimui, o na
riai nuo savęs taipjau auko
jo: po $5: A. Petraitis, A. po
pelis, S. M brika, A. Kišonas, 
J. Kazlauskas, M. Bcrnctskis, 
J. Bakutis; Po $2: J. Skrec-

NATRONA, Pa. — Draugo 
Stasio Gulbino pasidarbavimu 
surinkta čia 87 dolerių aukų 
Lietuvos ŠauTlams. Aukojo 

po $10:' Jonas Jezniavičius 
[?], Mykolas Kriščiūnas, Sta
sys Gulbinas, Just. Bučiulis, 
Antenas Norrikis, Stan. Dub- 
raųskis, Klemens Stonis, Stan. 
Budraičius; po $5: V. Spa- 
kauskis; po $2: Antanas Ri
tas. Viso .$87. Visiems auko
jusiems nuoširdų ačiū. Pini
gai pasiųsta Lietuvos Misijai.

— Mari. Gudavičius.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams

<mlz.> patarnauju kuoteisingiausia. Visas liauka $100.-.^ gydau gamtjgkajs budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avė., Cnicago, III 

I’hone: Humboldt 5849

SKAITYKIT
“N A U

ATINKIT

ATITAISYMAS KLAIDŲ.
Rockdalo, III. — Lapkričio 

29 buvo pasiųsta Į Lietuvos 
Misijų $190.00 Per greitų ko- 
leklą nesuspėjom visų pavar
džių surašyti ir radom pinigų 
perdaug $1.50. Komitetas pa
skui betgi sužinojo, kad buvo 
aukota J. Rimkaus $1.00 
A. Pctreikos 50 centų, 
ritini šird.’ngų učių visk m 
koloj a m Rockdališkiam ir 
lietiškiam. Jeigu kas

* ir 
ru- 
au- 
Jo- 

nėra 
dar aukojęs ir norėtų priskle- 
ti su savo auka, prašom 
siųsti pirmininkui Dan 
šai, 514 Moen avė.

Waokegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruže vi-* . ***
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
VVaukegan, III.

pri- 
Luk- 

'Icl. 1903.
Dan. J. Lukša.

NEGERKIT 
MUNšAINO — 
TAI NUODAI
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^KORESPONDENCIJOS

ED0MDETROIT, MICH

Prakalbos ir vakarienė

ELIZA BETH

NUO
H E ALY

Founded 1844

a U

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS

Rjisiita ir T«rkiikot Hmm

advoka

ROCKDALE

BROOKLYN,

JUOZAS F. BUDRIK

Numažin
tos kainos

1248
4180

2397 
3314 
2359 
2706 
2652 
4536 
4363 
4181 
2002 
8417 
2998 
2883 
4796 
2581

3188
3212
8313
1170

1246
1247
3191
3625
4273
3190
8244
3842

4795
4535
4575
4237

4415
4474
2356
2357
2392 
8796 
2223

M-nas
moters

prrsių 
Ameri 
” pra

Turime 
skandalėlį 
internacionalo 
komunistai — 
čia vadinama, 
kavę apie 
patriotus 
net kuinus 
dabar ve

Suardė
“rrre-

Karužiutė

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Todėl išduoti juos 
Vietos žmo- 

tečiaus jokia paslap- 
žino kame šuo pa-

Lyon & Healy 
Pianų< ir ant 
grojiklių pianų

Atdara iki 9 v. 
vak. iki Kalėdų

ALĘX R. JUNIEVICZ
3317 S. Halsted St.

Bežaizdama nušovė savo 
draugę; išteisinta.

reikia
tai gal susipras

Giesmės, Dainos.
• švenčiausių. Avė Marija, 
eduk Mano.

su maršrutais sunkiau.
Bet nežiūrint to, kur 

kuopos, visgi veikiama —

draugams 
kad ina- 

kalbetojų. 
vakarinių 

parsikviesti,

Bernu — F. 
16) Užkeikta 
J. Pietaris, 17) 
Aųgust Strin- 

A. Tulys, 18)
Katalogas,

paslaptis yra tik ta 
tie “velniukai” ta 
tos pačios “genges”

kuopa veikia 
“pri rodinėti”, 
ganą Laisvę)
k i os kuopos 
keturi

Allčn, 14) Iš Širdies — 
Allcn, 15) Kas Yr’ 

John

Pasielgė “tikrai chamu 
nistiškai”.

mainyste ir Meilė
— Vertė P. Norkus, 14) Ry 
tų Pyl
te B. Skripauskiute, 15) Gra 
fas Kaimiečio 
Krawcowicz, 
Mergelė — V. 
Tremtinis — 
berg, Vertė A.
“Dirvos” Knygyno 
1919.

kuV'nį 
rengė 
čia lis t

Svečių 
kurie 
praleido \ 
kuopa turi

Rytinių 
yra didžiausia bėda, 
žai turi atsakančių 
Iš tolinus, būtent iš 
viristijl), tankiai 
negalima, nes rytuose ir kuo

kastas.
Dabar 

nieką c 
apie tuos didelius rrrevoliucio- 
nieriiis, Brooklyno chamunistu 
organo mokinius ir nepermal
daujamus “kovotojus” prieš 
socialistus ir visą pažangųjį 
darbininkų judėjimą. -

Del visa ko reik a dar pa
žymėti, kad vienas tų “kovo
tojų” nesenai apsivedė su tū
la M-te. Pasirodė tečiaus, kad 
“kovotojas” L-s turi moterį 
Lietuvoj, dagi su dviem vai
kučiais. Jo moteris jau atsi
šaukė ir nežinia ką dabar tas 
didis “kovotojas” bedarys.

Gražu, ar ne? — J. Poieta.

(per 
, kad 
nėra, 

“smalavyriai 
nežiūrint to, kuopa 
veikia. Lapkričio 
sekmadienį kuopa 

draugišką vn
Party 

buvo netoli 
linksmai ir 

akarėlį, 
pelno, 

valstijų

ko, baigusi mokslą to paties 
miesto universitete. Bus ir 
Jaugiau mokytojų. Belo, kas 
nedėidienio vakarą Auto Wor- 
kers svetainėj bus rengiama 
prakalbos. Gi Naujų Metų va
kare vietos socialistai renga 
didelį balių.

Aplamai, vietos socialistai 
^ropini veikia. Reketų, kad 
ir musų draugai lietuviai ta
me veikime k nedažniausia da
lyvautų. Ypač butų gerą, kad 
musų draugai naudotus sočia
is t u

Kaip visur, taip ir čionai 
cbamunistai ncapsplkomaii* 

džiaugėsi “palaidoję” L. S. S. 
19 kuopą. Bet kuomet jie iš
girsta, kad kuopa gyvuoja, 
auga ir veikia, tuomet geriau 
sutiktų paimti karštą geležga

lį i dantis, negu sutikti

kambariuose.
40 ypatų, 
draugiškai

vietos lietuviai apie 
tą ir nekalba kaip

stengias 
savo or- 
čion jo- 

tik trįs ai

1) Lietuvių Prabočiai Lydai
— J. O. Sirvydas, 2) Attilos 
Siaubimas Lietuvių Kraštais

— J. O. Sirvydas, 3) Vieno- 
Ivno Slaptybės —• Mary Monk,
4) Marija Bočkareva, Rusijos 
Moterų “Mirties Batalijono”

Vedėja — Isaac Don Levine,
5) Mohamedo Kelionė į Dan
gų — K. S. Karpavičius, 6) 
Kas Slepiasi Už Žmonių Pa-

Gruodžio 12 d. čia buvo 
toks atsitikimas. Dvi jaunos 
mergelės, Elsie Macholz ir 
Anna Lukas — pirmoji pen
kiolikos metų, antroji šešio
likos - rengėsi eitų bazaran. 
Besirengiant Anna laukas pa
matė kampe pastatytą šautu
vą ir bandžiusi nuduoti me
dėją. 'Čia betgi įvyko nelaimė, 
šautuvas išsišovė ir ant vie
tos padėjo Elsie Macholz.

Nelaimė įvyko nušautosios 
tėvų bute. Kol pašaukta gy
dytojas mergelė jau buvo mi
rus. Koronierių teismas te* 
čiaus šovikę išteisino, nes pa
sirodė, kad abidvi mergeles 
buvo geros draugės ir kad 
nelaime įvyko dėl dviejų prie
žasčių: arba šautuvas kokiu 
nors bildu pats išsišovė arba 
jį iššovė pati p-le Lukas 
visai1 nenusimanydama, kad' 

kadšautuvas užtaisytas. - - X.

pasire:škė. čia 
baltveidžių, negrų ir 

atų. Matėsi ir 
tau t* nes nė- 

nepakantos tarp jų

Giesmę j Pan
O Kur Buvai
Ant Marių Krantelio. Saulute Tekėjo.
Miškais. ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutė
Padainuosiu gražią Dainą. Butėnas.
Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle.
Sveika Marija

Karalienės Aniuolų Choras.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūtą.
Oželis. Mes Padainuosime.
Sukruskime Broliai. Eina Garsas Nuo Rubežiaus.
Kur Bakūžė Samanota. Bradunienė.

x šokiai.
Klumpakojis. Koketka.
Dėdukas Polka. Saldžios Lupos, Valcas.
Nemuno Vilnis, Valcas. Sudiev, Mazurka.
Žemaičių Polka. Gudri Mazurka.
Raseinių Polka. Kazokas.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tol Linksmas.
Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. *
Pilviškių Valcas. Alvito Ežero Bangos.
Krakoviakas.
Padespanas.
Venecijos Menulis. Boloboo.
Afghanestanas. Mahometas.
Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.
Pavasario Rytas ir Gražioji Polka.

Tavorus pasiunčiamo visur už prisiuntimą nieko nerokuojame.
Kiekvienas pirkdamas pas mus apla kys gražų kalendorių.

Kiekvienas pirkdamas gaus gražų kalendorių 
dykai.

Be to nuo Advokato F 
Bagoč’aus 
dovana - 
sijos Teisių Rinkinio 
Volskio leidinys.

Tardamas ačiui už 
stas knygas, “Viešas 
kos Lietuvių Knygynas 
šo ir visų kitų laikraščių ir 
knygų leidėjų paaukoti visų 
savo leidinių po du arba nors 
j)o vieną ekzempliorių šiam 
knygynui. Didžiai pageidau
jami laikraščių kompletai.

Viešas Amerikos Lietuvių 
Knygynas prie Lietuvos 

AI stovybės A: noriko j < \ 
P. Pūkiui, užveizdūtojas.

nemažą skandalą- 
Jį sukėlė “trečiojo 

bu r din gi eii ai” 
kaip kad juos 
Visą laiką. šu- 

jKirsidaveiius sočia 1- 
r Lietuvos valdžios 

paleistuvystes — 
patys savose gušto- 

ką tokio negera. 
Trumpai sakant, čia tapo su
ardytos dvi šeimynos, 
jas “kairių kairiausieji 
voliucion oriai. Buvo 
“Žonotas komunistas” 
nisigretino prie Na-lio 
ir... abudu “susiprato’ 
“susiprato”, kad M-no moteris 
dėlei to nusinuodijo. Po to 

o moteris pasiėmė “divor- 
Na-lis tuomet nuėjo kuo- 
susirinkiman ir reikalavo,

Užtekanti Saule — K. S. Kar
pavičius, 8) Laimės Bejieiš- 

kant — Pranas Bajoras, 9) 
Teisybės Pasakos — M. šal
čius, 10) Tėvynės įspūdžiai 
— J. SkyrunėL's, 11) Ašaros 
ir Džiaugsmas — J ui. Baniu
lis, 12) Tautos Vainikas 
K. S. Karpavičius, 13) Veid-

Shiller

mokykla.
— Iš Betlėjaus

š Bostono gauta
keturi tomai Ru-

Dobro-

V1ESAS AMERIKOS LIETU
VIŲ KNYGYNAS.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje ši uotui reiškia širdingą" 

i padėką už prisiųstas ir pado
vanotas knygas “Viešam Ame
rikos Lietuvių Knygynui’’, 
būtent “Naujienų” 
vos” redakcijoms ir 
t u i F. J. Bagočiui.

Gruodžio 3 dieną 
nos” prisiuntė šias 
1) “Darbas”, Parašė Emile 

Socializmo ’ Minties
— John Spargo, 

3) “Kas Išganys Liaudį?” — 
Konst. šeštokas, 4) Moraly- 

Išsivystymas — L. Krzy- 
) Žemaites Raštai Ka* 

Metu — Liet. Šelp. Fon. 
, 6) Minykų Kunigų Dar-

W.t H.
Pas 

D’Al-
P. Me- 
r Dar-

Paskutiniame L. S. S. 19 
kp. susirinkime, gruodžio 4 
d. kuopa išrinko naują val
dybą 1921 m. Organizatorium 
išrinkta drg. J. Glaveckas į 
vietą drplo P. Raškcvjčiaus, 
tarimų sekretorium V. Paš
kevičius, knyginiu drg. Suba
čius, ižd. drge. O. Baltuškie
nė, į K Ings County Central ( 
Committee, drg. Petronis. Ti
kimasi, kad naujai išrinkta1 
valdyba darbuosis energingai.1

Brooklyno kuoipa veikia. Į 
Jeigu kitų kolionijų draugai 
veiktų ne mažiau,'tai ir Są-; 
junga butų stipresnė. Bet ki-!zo|a, 2) 
tų kuopų (Įrangai, matyt, at- j^,linias 
randa “svarbesnių darbų”, to
dėl sąjungos reikalais nekaip 
ir rūpinasi. Tai spėju iš pra
nešimų laikraščiuose.

— L. S. S. 19 kp. Kpresp.

South
1018 Rast 63<

Kal- 
i ir 22) Mulkių 
Dilgys, 23) Pa- 

Amerikono ’jr 
A. J. Karalius, 

Harry

dii'ną “Dirva
šias knygas

JOS
tad M-nas butų pašalintas iš 
tuopos. Bet už didį rrrevoliu- 
eionierių M-ną užsistojo du ki
ti tok:ejau .rrrevoliucionieriai, 
ir Na-lis nieko nepešė. Vėliau 
>etgi pasirodė, kad vienas M- 
no advokatų K-as taipjau su
ardė* S-čių šeimyną..

Kitoj šeimynoj, ' būtent R-s 
aipjau kilo panaši “revol’uci- 
ia”. Ten įsisuko didis rrrevo- 
iucionierius P-gis, kuris pas 

R-s buvo ant burdo. Pastara
sis ri*revoliucionierius delei to 
turėjo muvintis net į kitą mie-

KALĖDŲ
(§55^ DOVANOS

Geriausia vieta pirkti Kalėdoms Dovanas pas 
Alex R. Junievicz 3317 S. Halsted St.

Auksinių ir paauksuotų laikrodėlių, deimanto 
ir aukso žiedų, špilkų, kolonikų, bronzalietų, auksi
nių rašomų plunksnų, sidabrinių šaukštų.

Užtikrintai kainos numuštos nuo kiekvieno pir
kinio. \

wicki 
rėš 
leid 
ha i Filipinų Salose 
Taf’t, 7) Pačiavimasis 
[vairias Tautas — 
meras’a, 8) Lokis — 
rimus, 9) Nuosavybė 
bas — k. J. Karalius, 10)/ ir 
11) Nuosavybes Išsivystymas 
— Paul Lafargue, 12) Drau
gijos ir Organizmų Evoliuci
ja — Arthur M. LeVvis, 13) 
Kaip žmogus Mausto — Ja
mes 
James 
Taip, O Kas Ne Taip 
M. Work, 16) Gludi-Liudi — 
Kl. Jurgelionis, 17) Paskcn- 
dųsis Varpas — Gerhardo 
Ifauptmanno, 18) Graži Ma- 
gcliona — Kalnų Duktė, 19) 
Spąstai — Br. Vargšas, 20) 
“Kunigas Macochas' 
nų Duktė, 21) 
Apaštalas — i
sikalbėjimas 

Grinoriaus -r 
24) Namai Pragarai 
L. Newton, 25) Aukso Veršis 

St. Dobrzanski.
Gruodžio 6 

yra prisiuntusi

m elaširdysčių nuims ne- 
Fegul žmonės alksta, 

Kitas vėl šie
nauja: “Jie niekad nenori dirb
ti. Iš jų kovotojai nebus”...

Vienas bedarbių ėmė ir at- 
kkiusū:

- Kurį trustą sveikas at
stovauji ir kurio banko esi pre
zidentu, kad drįsti šitaip be- 
.ėdingai tyčiotis iš bedarbių?” 

Žmonės ėmė juoktis, o tie 
ri revoliucionieriai “pasiaiški
no”, kad vienas jų esąs orga- 
ųzatorius frainistų šnip’jados 

“trusto”, o kitas esąs paskir
tas globotoju nusibankrutiju- 
sio to paties trusto likučių. Po 
to abudu “filosofai” nešdinosi 
lauk, pa reikšdami, kad dau
giau jie čia nebeateisią. Vie
nas senyvas žmogus bėgan
tiems ‘rrrevoliucionieriams dar 
pastebėjo: “Ate šit, ateisit kaip 
išalksile... Trys menesiai at 
gal ir aš taip sakydavau, bet 
dabar turiu prisipažinti 
klydau”.

Kiek laiko atgal čir 
sukurtas bedarbių komitetas. 
Jii-ni išsiuntinėjo visoms dar
bininkiškoms organizacijoms 
pakvietimus sudaryti visų ben
drą komitetą, kad išdirbus rei
kiamą nedarbo klausimu nu
sistatymą.

Labor Lyceume, 62 Llvings- 
ton gatvėj, Socialistų Partijos 
vietos skyrius atidarė moky
klą. Bus duodama lekcijos 

pasivalgęs) apie laikraštiją ir 11. Moky- 
j. Esą, to- tojaus p-lė Wclls, iš New Yor-

Gruodžio 12 d. Socialistų 
Part’jos vietos skyrius Auto 
\Vorkers Hall’ėj surengė be
darbiams prakalbas ir vaka
rienę. Kalbėjo d. W. H. Hen
ry, iš Ind. valstijos, ir J. T. 
Doran, iš Centralia, Wash. val
stijos. Abudu kalbėtojai išpa- 
rodė priežastis kodėl raminsi 
nedarbas ir kaip jį pašal nti. 
Pastik kalbėtojų, vienintelis ši
tam piktui pašalinti maistas 
yra — stipri darbininkų kle- 
sos organizac’ja. Tokia orga
nizacija gi yra tik Socialistų 
Partija. Todėl darbininkai pri
valomi organizuotis ir daryti 
visa, kad kuogreičiatįsiai pa
šalinus kapitalistinės puurkos 
net i kuinus.

Vakarienės valgytų pris'rin- 
ko apie trys ar keturi šimtai 
žmonių bedarbių. Tai buvo 
tikra tarptautinė sueiga — 
bankietas, kaip kad vienas be- 
darbys pasirc škė. Čia matėsi; 
visokių 
geltonveidžių 
kelios moteris 
gi rasinės 
betgi nesimatė.

Po vakarienės visi traukė į 
viršutinę svetainę, kur buvo 
prakalbos. Tarp susirinkusių
jų tečiaus ats rado keli rrrevo- 
liucionieriai. Vienas tų rrrevo- 
liucionierių (tik 
rėžė st’prų pamoksi

J e, visa 
me, kad 
žmonės iš 
kuriai priklauso ir Brooklyno 
“kovotoj 
butų nepatogu 
nems čia

Bet kągi daro Brooklyno 
chamunistu organas? Ar ji
sai pasmerkia tuos rrrevoliu- 
cionierius? Nieko panašaus! 
To laikraščio 283 numery jie 
lavadinami tik “velniukais”, 

štili kas ten sakoma: “Pasta
ruoju laiku čia į tarpą pro
gresyvių įsimaišė ‘velniukas* ir 
icrskyrė net dvi šeimynas, kil
nos jau ir vaikus augina. Ne- 
)utų tiek bėdos, jei nenuken
tėtų vaikučiai... Kažin kodėl 
ie ‘velniukai’ lenda į šeimy

nas, nepaisydami nei kad vai- 
<us augina, kuomet Uršiukės 
ir Barbi ūkės sensta? Paslap-

Wabash Avenue a t Jackson Boulevard
North 

1010 Wilsun Avenue

žiedai, Laikrodėliai, r 1 . **
’ Špilkos, gryno aukso ir jll'f I.//

x paauKSuoti daiktai. Ivo 
ry setai, Auksinės plun JI r

J 3*2 ksnos, visokie daiktai y ■
' tinkami prezentams gau <

narni pas mus už nu- 
mažintą kainą. Atviru- 
t ės su lietuviškais pa- 
raiJats ir šilkais išsiu-

• tos, ir Įvairios knygos. 
Geras pasirinkimas tik- 

''Y ru CoJumb’a Grainafo-
nčA taip-gi ir tikrą

Brunswick mašinų, k c
■ ■.... ■ ’ ','2. ■ fV*-

, A '' ’ V'1
'■TA*’’s?* natnrališką balsą.

3,5 tūkstančiai rekordų įvairiose kalbose
Lietuviški rekordai tinkami dėl švenčių.

Pemenėlis Pavasaryje. Indainavo M. Petrauskas. 
Mielaširdystė, Vai verčia Laužo, 
Lietuva Tėvynė Musų, Tiktai Nemunėlis Teka. 
Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Eisiu Mamei Pasakysiu. Bernužėli Nesvoliok. 
Pamylėjau vakar — Kvederas

Komiški Rekordai.
Liūdnas Gyvenimas. Otclyje.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Fas Tardytoją.
Girtuoklio Mitavouč. Pasakos Stebuklai.'
Jonas šmilis. Maušo Kelionė.
Ant Vienos Galvos.
Velnias Ne Boba, 2 dalis.
Medžiotojai 2 dalis.

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

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių.1 Jei 
matai, kad tau
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzarninavl- 
mas, rudioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentėk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems nepavysta.

DR. C. T. D0N0H0E
36 W. Randolph St. kampas 

Dcarborn St., 2 flioras, Delaware
Bldg., Roohiai 200-201.

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

Nerišliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
 ♦  '

I
mi. G. M. GLASER

Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S,-Morgan St., kerti 32 St

Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir- Vyriškų. * 

Teipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nūn 9—2 

po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAl“

Praktikuoja 15 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland AreM 2 lubos 
Chicago, HJinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų It 

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS)

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

Telefonas Drexel 2880

Tel. Yards 3654
Mrs. A. MichnTewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Alui-.,,, 
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalese. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III?

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. I

clBII3«*BBU.i44HISDDI«aieai9aSI
“ Tel. Boulevard 2160
g Dr.A.J.KARALIUS J
a Gydytojas ir Chirurgas 41
J VALANDOS: 9-12 ryto g
M 2—9 vakaro.
« 3303 So. Morgan Street, 3
J Chicago, III.
« H BETKUMKtLk* M & SjSK U

pin’j—■ .....................................

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

-------- --------------- ----------

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušęras
9203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v, r. 1-2, 8-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—-Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, IU.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. 1. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantoojame 

Kalbame visas Europiškaa kalbas. 
3804 So. Kedzie AveM Chicago, UI.

Arti 88-th Street 
b ----- „ ,, ---------

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam p. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto,4iuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

»— ...................... . -
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Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltui

Metams — $8.0C
Pusei metų -----------------------— 4.50
Trims mėnesiams ■ ...............  2.25
Dviem mėnesiams ...............  1.75
Vienam mėnesiui ............... 1.00

giai galėtu atsilaikyti, jeigu 
prieš ją eitų ir latviai.

Lietuvos ir Latvijos susi
draugavimas įvyko daugiau
sia ačių pastangoms darbi
ninkų judėjimo veikėjų taip 
vienoje, kaip ir antroje tų 
šalių. Lietuvos ir Latvijos 
darbininkai pirmutiniai su
prato, kad jų reikalai yra 
vienodi ir kad jų priešas yra 
bendras. Šitą supratimą 
Latvijos darbininkuose ilgo
ką laiką temdė įvairios susė
dėjusios aplinkybės, — ku
rias taip aiškiai išdėsto savo 
straipsnyje musų bendradar
bis. Paskui darbininkus 
tečiaus šiandie jau krypsta į 
Lietuvos pusę ir kitos darbo 
žmonių grupės Latvijoje.

Taigi pasirodo, kad socia
listai vis dėlto neklydo, kuo
met jie sakė, kad Lietuvai

IJelu-

Chicagoje — per nešiotojus i
Viena kopija ------------------ -------  &
Savaitei ...... ........ .. ■ — lt
Mėnesiui ----------------------------- — 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštui

Metams - - -- $7.(X
JPusei metų _ ............. 4.0C
Trims mėnesiams ............. -2-------2.0(
Dviem mėnesiams_____ ___ — 1.50
Vienam mėnesiui............... ............. .75

reikia jieškoti pagalbos ne 
imperialistinėse valdžiose, 
o darbo žmonyse. x.

Latvių susivertimas 
Lietuvių pusėn,

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams ■ ..... $8.(X
Pusei metų .........--------------------- 4.5('
Trims mėnesiams-------------------2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lobininkų ' 
pasileidimas.

Sako, kad Berline, milio- 
nierio Franzo namuose, šio
mis dienomis buvę padaryta 
areštai, kuomet policija suse
kusi, kad tenai esąs paleis
tuvystės lizdas. Laikraščiai 
dabar svarsto klausimą, ar iš 
tiesų Vokietija yra galuti
nai nupuolusi doroje rezul
tate pralaimėjimo karės.

Tai yra gera tema disku
sijoms. Pirma mes vis gir
dėdavome, kad karė veda 
prie tobulumo, o ne prie do
ros puolimo.

Bet vertėtų pažvelgti ne 
tiktai į karės pralaimėjimo 
pasekmes, o ir į tai, kokių 
pasekmių duoda karės laimė
jimas.

Augščiau paminėtasai mL 
lionierius, kaip pranešama, 
įgijo savo lobius, naudoda
masis tuo, kad delei karės 
baisiai pakilo kainos, žo
džiu, jisai yra tipas pelna- 
gaudos, kokių pridygo neap
sakoma daugybė kiekvieno
je šalyje. Bet karę laimėju
siose šalyse tokių pelnagau- 
dų yra juk dar daugiaus, ne
gu tose šalyse, kurios buvo 
sumuštos. Kažin ar jų dora 
yra augštesnė, negu to vo
kiečio Franzo?

Darbininkų 
solidarumas.

4 Musų skaitytojai ras šia
me “Naujienų” ’ numeryje 
puikų drg. St. Kairio straip
snį apie Lietuvos ir Latvijos 
santykius. Straipsnio auto
rius yra Lietuvos Steigia
mojo Seimo narys ir įžy
miausias Lietuvos Socialde
mokratų partijos vadas.

Lietuva su Latvija, kaip 
matome, jau pradeda susi
draugauti. Tai yra be galo 
svarbus dalykas tom abiem 
šalim, bet ypatingai svarbu 
tatai yra Lietuvai dabarti
nėje kritingoje jos padėtyje. Į 
Užpulta lenkų ir spaudžia, 
ma talkininkų, Lietuva var

St. Kairys^

Paskutinėmis dienomis Lie
tuvos laikraščiuose paplito ži
nių apie tai, .kad Latviuose 
vyksta svarbių atmainų, *— 
latviai, girdi, iš pamatų mai
no savo atsinešimą prie Lie
tuvos.

Iki šiol mes iš viso penna- 
žai kreipėm domūs i vidujinį 
Latvijos gyvenimų. Mes daž
nai tenkinomės tomis žinio
mis, kurias apie ją teikė ^gti* 
ciale arba ta u taškai-krikščio

niško j i musų spauda ir kar
tais nejučiomis duodavomės 

užsikrėsti piktu prieš latvius 
jausmu. Juk Latvija, buvo sa
koma, nuo pat pernai metų, 
ažiiot j ieškojus susiartinimo 

su Lietuva, savo noru davėsi 
pasijungti poniškai Lenkijai. 
Ji, iš šono prikinkyta, uoliai 
traukė politinį lenkų-imperia
listų vežimą net tuomet, kai 
tas vežimas buvo sukamas 
musų dirvori ir skaudžiai ją 
vagojo.

Jog Latvių valdžia ir pati 
nebuvo geresnė. Ji nesidrovė
jo išginti iš savo krašto Lie
tuvos piliečių, tartum norė
dama iš jų pasityčioti ir mus 
paerzint. Jog ji laiko užgro
bus Palangą, visą laiką žvai
ruoja į musų Mažeikius ir 
kaip tik gavo progos, tuojau 
užėmė Unkštos sritį, pulda
ma lietuvius iš pasalų.

Kuomet lenkų spauda, be
veik be išimties, gamino ir 
skleidė šlykščias, kartais gyvai 
pramanytas žinias apie Lietu
vą, žymi latvių spaudos da
lis ir ypač reiškusi Latvių 
valdžios nusistatymą, mielu 
noru kartodavo tas žinias pas 
savę. Buržuazinė latvių visuo
menė, tartum, j ieškojo^ prie
kabių. Ji griežtai įtarė Lietu
vą, kad mes sėbraujamos su 
vokiečiais ir bolševikais. Ji 
iš viso linkusi yra žiūrėti į 
mus iš aukšto ir, kas da blo
giau, apie latvius aiškiai bu
vo kalbama, kad jie, susitarę 
su lenkais, kartu ruošias pul
ti Lietuvą ir ją pasidalinti.

Tokios pas mus buvo ži
nios apie latvius plačioj vi
suomenėj.

Ir va dabar, nuvažiavus Ry
gon Šeinio nariams, latviai 
urnai susiverčia. Jų dauguma, 

bent socialdemokratai, 
liaudininkai ir letgaliečių dau
guma — aiškiai pasisuko nu
gara prie Lenkijos ir širdin
gu, nušvitusiu veidu pasvei
kino sau artimas lietuvių, gru
pes. Socialdemokratai parei- j »
kalavo iš valdžios,, kad atvy
kusi Rygon Želigovskio dele
gacija tuojau butų iškrausty
ta iš Latvijos, kilų grupių 
atstovai juos parėmė ir Že
ligovskio pasiuntiniai, lik spė
ję apsisukti, latvių karininkų

lydimi kaip bematant atsidū
rė už I .a t v i-jos sienų. KalbC- 

ju»j darbininkų mitinge dr. 
Požėlą latvių darbininkai su
tiko nepaprastai jautriai, bro
liškai* ir esą pasižadėję stver
tis ginklo ir eiti pagalbon Lie
tuvos darbininkams,

vos liaudžiai, jei musų kraštą 
ir toliau pultų lenkai impe
rialistai. Latvių Seime lietu
vių pasveikinimas ypatingai 
iškelta ir priimta karščiau
siais plojimais viso Seimo, 
net ir dešiniųjų.

Latvių spauda, sekdama vi
suomenės nusistatymą, taip- 

pat griežtai pamainiusi fron
tą ir dabar kalbanti apie su
sipratimą su lietuviais, 
vienymą ir bendrą kovą su 
bendrais priešais.

Tikrai 
prantamas susivertimas kiek
vienam, 
mą iki

Mes, 
kratai, 
Lietuvos darbininkai ir išviso 
Lietuvos liaudis tik tuomet 
pajėgs apginti politinę savo 
krašto laisvę ir gaut geresnių 
sąlygų kovai už savo sieki
mus, jei jie artimai susiriš su 
kaimynių šalių darbo demo
kratija ir visų pirma su Lat
vių, Estų ir Suomių darbinin
kais. Eidami prie to susiarti
nimo, mes statom politiniam 
savo programe, kaipo arti
ni iausį žingsnį, tų kaimynių

pat reikšmės, kaip 
Želigovskio Lietu-

suprantama, kad

džia. Va delko lengva buvo 
Ilygoj kumetis lietuvių tlcle- 
gacijai. Atidedant kitam kur
tui išaiškinti, kaip atskiros 
Latvių visuomenės grupės nu
sistatė šiuo metu. Turim bet
gi pabrėžti, kad daugiausia 
padarė tam Latvių susivertk- 
mui ir daugiausia galės pa
daryti abiejų musų šalių su
sirišimui Latvių socialdemo
kratai,, kaipo darbininkų va
lios siekimų reiškėjai.

susi-

netikėtas ir nesu-

kas į Latvių gyveni- 
šiol žiurėjo ištolo.
Lietuvos soeialdemo- 
visuomet sakėm, kad

kiečių buržuazija ir taip-pat 
rengiasi ją pribaigti. Supran- 
tama, kad vokiečių gaivalas 
Latviuose yra mirtinas prie
šas latviam ir nahdoja kiek
vieną progą juos nugalėti. Tuo 
tikslu pernai jie uoliai prisi
dėjo prie Bermonto avantiū
ros, kuri turėjo Latvijos liau
džiai tokios 
dabartinė 

vaij
Ir todėl

netik Latvių valdžia, bet ir 
latviai darbininkai ir ūkinin
kai ne tik budriai saugojas 
vokiečių pavojaus namie, bet 
ir rūpestingai dairos, ar jis 
neina pas juos iš Vokietijos 
— iš reakcinės Vokietijos.

Antras Latviam pavojus iš 
Rusų puses yra tiek pat di
delis ir tikras. Latvijos uos
tai, — Liepojus, Ventpilis ir 
Ryga, —» visuomet buvo Ru
sams durys į Eiropą. Jų pre
kyba su vakarais ėjo daugu
moj tomis vagomis, ir ateity 
Rusai tinkamesnių kelių netu
rės, vis 
valdžia 
Tarybų 
Latviais 
džia ir

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

Bet programo vykinimui 
buvo ir iš musų pusės per- 
inažai daroma. Teisybė, per
nai metais buvo sušaukta Pa- 
baltijos valstybių socialdemo
kratų konferencija, pa tiesusi! 
gerą pamatą tolime&nih'm 
praktiškam darbui. Buvo ir 
vėliau palaikomi ryšiai, tei
kiama žinių draugams Lat
viuose apie vidujinę Lietuvos 
padėtį. Bet to darbo buvo ma
žai. Ir artimiausiu laiku ta 
spraga turi būt užtaisyta; Lie
tuvos organizuoti darbininkai 
turi drūčiai susivienyt su sa
vo draugai? Latviuose ir nuo- 
latai jausti gyvą ryšį,* ųcs tų 
dviejų kraštų padėtis ir liki
mas ypač yra surišti ir rei
kalaus nuolatinio, suderinto 
bendradarbiavimo.

Ateity pasistengsim ir mes 
namie, Lietuvoj dažniau dėtis 
prie to darbo, gi dabar no
rim nors trumpai paaiškinti 
draugams amerikiečiams vyk
stančio Latviuose persilauži

mo priežastį.
Latvijos užsienio politiką 

iki šiol darė dabartinė Lat
vijos. valdžia. Nors Latvių 
Seime skaitlingiausia partija 
yra socialdemokratai (arti pu
sės viso Seimo), bet Seimo 
daugumą sudaro dešiniųjų 
grupių blokas, kurio priešaky

są- 
da-
sa-

sąjunga Latvi no
gi minė mūsiškei 
Jos Ulmanis ir

— tai idėjiniai

junga. .Ta sąjunga sudarė 
bailinę valdžią ir deda 
vo ranką ant viso Latvių 
veninio.

Ūkininkų 
se, — tai 
“Pažangai”. 
Mejcravičitis,
p. p. Voldemarų ir Smetonų 
broliai. Jų vedamoji politika, 
— tai politinių spekuliantų 
politika: jieškot galingųjų 

užtarėjų svetur, gaudyt jų 
skvernus, rodyt nugarą savai

bu Ii svetimomis rankąmis, pi
gia kaina.

Didžieusis Latvių nepri
klausomybei pavojus visuo
met grėsė iš rytų —/ iš Rusų 
pusės ir iš pietų — iš Vokie
tijos. Vokietija ypač buvo 
pavojinga, nes Latviuose visi 
dvarai,. vadinasi, dauguma 
krašto žemės buvo vokiečių 
baronų rankose, kaip pas mus 
Lietuvoje lenkų dvarininkų. 
Vokiečių agrarai kaime ir vo
kiečių buržuazija Rygoj buvo 
galipgiausis gaivalas ir ar
šiausia nepriklausomos 'Latvi
jos priešas. Latvių Seimas nu
tarė atimti iš bąronų dvarus 
su visu inventorių ir tuo yra 
daromas galas patiems 'baro
nams. Stiprėjanti latvių bur
žuazija nuo senai imasi su vo-

tiek kokia tvarka ir 
ten viešpatautų. Nors 
Rusai yra padarę su 
taiką, bet Latvių val- 
Latvių buržuazija ne

su tartim ir nuolat
bailiai dairosi į rytus.

Šių metų pradžioj sušauk
toji Pabaltijos valstybių kon
ferencija, kurioj dalyvavo ir 
Lenkai, iškėlė sumanymą su
daryt karo sutartį tarp Lietu
vos, Latvių, Estų, Suomių ir 
Lenkų bendram apsigynimui 
nuo bendrų priešų, vadinasi, 
nuo Vokietijos ir Rusijos. 
Tuomet Lietuvos valdžios at
stovai atsisakė dėtis prie tos 
konvencijos, nes tveriamos 
sąjungos- priešaky ryžosi at
sistoti Lenkija, jau ir tuomet 
okupavusi Lietuvos Rytus. 
Susilaikė ir Suomiai. Užtai 
Latviai, gyvai bolševikų gre- 
siaini, greitai susiprato su 
Lenkais ir prasidėjo Ulmanio 
valdžios širdingas bičioliavi- 
mos su balta ja Lenkija. Iš to 
susirišimo su Lenkai? sekė 
vi sa l Mm a n io-Mej era vičiaus

politika ir Lietuvos atveju, — 
politika aiškiai Lietuvai ne
palanki, dažnai Lenkų vald
žios padiktuota ir da pakur- 
stoma iš Lietuvos valdžios 
pusės, kuomet užsienio reika
lus vedė Voldemaras. Ne be 
reikalo Voldemaro vardas Lat
viuose tiek pat yra nekenčia
mas, kaip Mejeravičiaus Lie
tuvoje.

Bet Latvių buržuazijos 
draugavimui su dabartine 

Lenkija pasirūpino paruošti 
galą pats lenkų imperializ
mas. Baltoji Lenkija, siųsda
ma Želigovskį Lietuvą užim
ti, kita akim nuolat žvairavo 
į Letgalius, į Dinaburką. Ne
pasotinti lenkų dvarininkų 
apetitai, kurių dikčiai yra 
Letgaliuose, nuolat žadina no
rą Lenkų valdžioj “prijungti” 
prie Lenkijos ir tą' “lenkiškos 
kultūros” kraštų. Ir kai Že
ligovskis įsistiprino Vilniuj, 
ten pradėta organizuoti let- 
galių pulkai, — suprantama, 
kuriam tikslui.

Lenkams yra dar svarbes
nių priežfiščių, žiojant Lietu
vą, jau dabar kėsti ir Lat
vius. Lenkai taippat j ieško 
gero kelio į jurą. Dancigas 
jiems ne kelihs. Sustiprės vo
kiečiai ir kaip bematant už
smaugs lenkų koridorį į Dan
cigą, tuo pačiu užsmaugs 
gerklę Lenkų ekonominiam 
gyvenimui.

Lenkams kelias j jurą, — tai 
Klaipėda, Liepojus ir Ryga.

Kuomet baltoji Lenkija, 
laikinai apgalėjus Tarybų Ru
sus, atvirai parode per Želi
govskio avantiūrą, koks jos 
likrasai veidas, to veido nusi
gando ne tik Lietuva, ne tik 
Latvių darbininkai, bet susi
mąstė ir Latvijos “buožes”. 
Ima susigriebti 
rom,
čiaus valdžia.

Va gyvoji prį žastis, delko 
subruzdo latvių visuomenė, 
maino savo kalbą buržuazil- 
ne spauda; tartum žada mai
nyti savo frontą Laivių vai-

VENGRIJA.
Dar viena baltąją 

terroristą auka.
[Iš Federuotosio* Fredos]

Vienna. — Čia gauta žinių, 
kad šiomis dienomis Buda
pešte tapo nubaustas dvylikai 
metų kalėjimo — prie sun
kiųjų darbų — buvusia filo
sofijos profesorius Budapeš
to universitete, Aleksa ndlras 
Varjas. Nubaustas todėl, kad 
Belą Kun režimo (komunistų 
valdžios) .metų jisai buvęs tū
lo valdžios departamento vir
šininkas. Nors profesorius 

Varjas nėra komunistas, bet 
reakcionininko Horthy’o val
džiai visa tai nė galvoj.

Budapešto laikraščiams pa
grūmota sunkiomis baudo
mis, jeigu jie drįstų nors kiek 
prasižioti apie profesoriaus 
Varjas bylą.

ANGLIJA.
Skelbia karą karui.

[Iš Fedcruotosioa Presos]
Londonas. — Trys šimtai 

tūkstančių vyrų . ir moterų, 
šiuo ar tuo prisidėjusiu prie 
didžiojo karo, jau geroka va
landa kaip susibūrė į nacio- 
nalį buvusių kareivių susi
vienijimą. Vyriausias to susi
vienijimo uždavinys yra — 
skelbti karą karui. Susivieni
jimas leidžia specialių brošiū
rėlių bei atsišaukimų, kur aiš
kinama kokių nelaimių* sutei
kė tik-ką pasibaigusia karas 
ir kokių teiktų busimieji ka
rai. Susivienijimai! priimama 
tik tie žmonės, kurie yra 
m i kaipo neabejotini 
priešininkai.

zino-

Reikalauja paliuosuoti Debsą.
[Iš Federuotosios Pralos] •

Adelaide. — Kiek laiko at
gal čia laikyta Australijos 
Darbo Partijos konferencija. 
Be kita, konferencijoj priim
ta rezoliucija, kurioj reiškia
ma griežto pro testo prieš įka
linimą žymaus Jungtinėse Val
stijose socialistų darbuotojo, 

d. Eugeniaus Dėbso.

Po galingųjų kulniu

24 d. 1919 metais. Bet iki ge- 
<ni6nesio 1920 -metų nu- 

sižcngčlis nesusekta. Jisai su
sekta tik tuomet, kai abudu 
įkalintieji vyrai ėmė perdaug 
garsiai kalbėti apie tūlą Sal- 
sedo. Tą patį Salsedo, kur ge
gužės mėnesy liko “bepročių” 
ir iššoko pro langą iš vieno 
policijos triobėsio Ncw Yor- 
kc. Dabar ve, jie sėdi kalė
jime. Vienas jų jau nuleis
tas, o kitas dar laukia “savo 
eilės”...

Tų dviejų žmonių nelaimė 
yra tame, kad jie nuo pat sa
vo jaunų dienų buvo uolus 
savo klesos reikalams dar
buotojai. Dirbo jie dažnai ne
atsižvelgdami savo • ir savo 
šeimynų reikalo. Kas juos pa
žino, visi sako, kad Sacco ir 
Venzetti netiek paisė patys 
savęs, .kiek savo draugų. Ypač 
daug jie veikė įkalintojo Sal
sedo reikalu. > Jie rengė vie
šus susirinkimus ir patys kal
bėjo už įkalintąjį savo klesos 
draugą, (lai... gal tai ir bu
vo tikroji jų nelaimes prie
žastis. Galutiną nuosprendį le- 
čiaus duos ateitis. Aš noriu 
tarti kelintą žodžių apie įka
lintąjį Sacco. Matėmės su juo 
Dedbamo kalėjime.. Tai, ką 
apie šį vyrą sakė jį pažįstan
tys žmonės, mes patys paty
rėme. Tai jaunas, mažo ūgio, 
bet pastebėtinai sveikas ir 
gyvas žmogus. Dagi ir šešių 
mėnesių kalėjimas maža te
veikęs j jo sveikatą. Pirmie
ji jo žodžiai, kuriuos, pasi- 
maČius su juo, jisai mums 
tarė, byvo: “Tamstos, ar ne
galėkite palenkti juos, kad 
jie leistų man dirbti? Aš nie
kuomet nebuvau pratęs dy
kinėti. Taip be galo sunku 
ir nuobodu... Jeigu jie nenor 
leisti man dirbti, tuomet te
gul tuč tuojaus mane nužu
do, kadangi šiaip ar taip aš 
turėsiu mirti”;..

Tolimesniame pasikalbėji
me Sacco mums pareiškė: 
“Jeigu jie mane butų arešta
vę dėl mano brangiųjų idė
jų, mielu noru ošini pasiren
gęs kentėti. Bet tamstos, jie 
mane areštavo kaipo . žmog- 
žudą! Visą savo gyvenimą aš 
dirbau tik vienam: kad ap
švietus save ir savo klesos 
draugus. Nejaugi dabar aš no
rėčiau grįžti prie tų įmonių, 
kurių naudojosi praėjusių die
nų plėšikai: užpulti žmogų iš 
užpakalio ir nudėti jį. Kodėl 
jie nieko nesako apie tai, kad 
aš visą savo gyvenimą mylė
jau žmones — mano žmoną, 
kūdikius ir savas idėjas? Vi
suomet aš ir mano moteris 
darėme visa, kad kuo ir kaip 
galėdami padėjus savo drau- 
gams-žmonėms. Kiekvieną 
kartą, kuomet mes galėjome, 
padėjome jiems. Mes rengė
me pramogų vakarus, rinko
me pinigus savo draugams 
streikininkams, šelpėme visus, 
kurie tik buvo reikalingi. Da
gi, šelpėme netik savo idėjos 
draugus, o ir priešus — by 
tik jie buvo darbininkai”.

valdo stipri galingų jų kurka? 
Ir ve, tiedu žunonGn nūdien 

sėdi kalėjime! Vienas jų jau 
žino savo bausmę, o kitas dar 
tebelaukia jos.

Kartą man teko skaityti 
storoką knygą, rodos, Russell 
Sage Foundation išleistą. Be 
kita joj sakomu:

“Bėdinasai teisybės tegul 
nejieško”... i

Gal ir taip.

SkaltytdjiTBais8l
k-— ■ ' <

{U6 lireikitat šiamt įkurtu/* 
nuomone  a Redakcija neatsako.]

KAIP JIE KLASTUOJA 
ŽINIAS.

Chicagišikiam tam tikrų 
žmonių lapely, Vilny, nesenai 
buvo pranešta, kad “Lietuvos 
buožių valdžia” sušaudžiusi 
sugrįžusį Lietuvon amerikietį, 
V. Petraitį. Sušaudžiusi neva 
dėlto, kad jisai agitavęs už ta
rybų valdžią.

Ncužilgio tečiaus tas komu
nistų melas tapo atidengtas: 
pasirodė, kad Petraitis yra 
gyvas ir sveikas. Jisai, tie

ka, buvo areštuotas įkaip jo 
giminės sako, dėl parašymo 
tulo “ukazĮo” Lietuvos vald
žiai), bet lapkričio 11 d. val
džia jį paliuosavo.

Visa tai praneša pati V. 
Petraičio sesuo, P. PetraičiLi
lė. Bet dėlto musų ebamunis- 
tal nesvietiškai rūstauja. Savo 
lapely jie nūdien kolioja PcL 
raiČiutę, atidengusią jų klastą.

Čia betgi netaip svarbu mu
sų chamunistų pludhnąsi. 

Svarbu štai kas. Tų žmonių 
žiniomis pasitikėti negalima. 
Pasirodo, kad jie žinių Jilasta- 
vime yra kur kas gabesni 
meisteriui nei kad kapitalisti
nės spaudos reporteriai. Pa
starieji savo paduodamas ži
nias lik išpučia; jie iš men
ko šapelio priskaldo čielą ve
žimą. Bet musų cbamunistai 
stačiai fabrikuoja jas. Jie iš 
nebūto dalyko padaro butą, 
ir paskui rašo “pamokinan
čius straipsnius” apie “buo
žių valdžią”.

Meisteriai, ką besakyti!
— Šapos darbininkas.

Kazimieras Gucm
• ADVOKATAS

Fmta vitoktaa reikalus, Kaip kriminalilkuoe^ 
Caip ir ctvilitkuose teismuose. Darė

visokius dokumentus ir popierių * L
j i Ofua* I

1823 1. Halsted Si *27 N. Beirto™ M t
Ant trečių lubų 1111-18 tlnity *44* į

Tel, Drovu 1310 fel. Central 441> l
f

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Europcan American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes. 

notArijusas.
809 Wcst 35th St„ Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephoae Boulevard 611

Daug tikresnis

ir
kad ii’ neno- 

Ulmania-Mejeravi-

kaltinamas 
dviejų /mo

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presus korespondencija]

MARY HEATON VORSE.

Andais turėjome progos at
silankyti į Dedham kalėjimą, 
kur jau šeši mėnesiai sėdi jau
nas italas, Ničola Sacco. Per 
ilgus šešis mėnesius jisai lai
koma mažoj kameraitėj, ir 
vis laukia savo bylos, bet ne
gali sulaukti.

Nicola Sac< 
dėl nužudymo
nių. Toji žmogžudybg turėjo 
vietos mažame Massacbusetts 
valstijos miestely, So. Brain- 
tree, Mass. Tą dieną ten bu
vo surengta užpuolimas ant 
Morris Sboe kompanijos, kur 
atimta apie aštuoniolika tuk
siančių dolerių ir nužudyta 
du žmonės.

Dėlei tos žmogžudybės kal
tinama ir kitas italas, Barto- 
lemeo Venzetli. Jis tečiaus 
laikoma kitame kalėjime ir 
dėl kito jam primetamo nu
sižengimo, taipjau žmogžudy
bės. Pastarasis nuteista pen
kiolikai metų kalėjimo ir nū
dien randasi Charleslown ka
lėjime, 
minintis,
Venzetti atlikęs 
žame Massacbusetts valstijos 
miestely, Briidigevvater’y. Ir 
ten buvo surengtas tos rųšies 
puolimas, būtent, gruodžio

Čia dar reikia pažymėli, 
kad tą dieną, kuomet įvyko 
kalbaipbji žmogžudybė, delei 
kurios Sacco dabar kaltina
mas, jis buvo Bostone, kad 
gavus tenai pasportą. Jisai ir 
liudininkus turi, kurie visa 
tai neginčijamai priparodo, 
bet..............  ,

O kai dėl Venzetti’o, tai aš
tuoniolika1 žmonių liudijo, 

kad žmogžudybės melu jisai 
buvo savo krautuvėlėj ir par
davinėjo žuvis, dagi tokiame 
mieste, kuris randasi toloka: 
nuo atsitikimo vietos. Bet ką 
reiškia tų aštuoniolikos žmo
nių liudymas, kuomet visa

...... ... "I <■ ■ 1 .......... "H 11 .. —I ■■ «

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East IVashington St.

Marshall Field Anncx
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

| X-Spindtrfiai. Phone Arrnitage 2010 
J Rezidencijos tdef. Albany 8710 
k... —------- ------ ------------ - . i

i
 Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

i Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka-
i ic. Nedėliotais pagal sutarimo.
į 3261 So. Halsted St., Chicago, III.

K J. Jurgelionis 

ADVOKATAS
Teismo rekordais vė

savo .nusižengimą 
kitame ma-

Duoda teisių patarimus, veda bylas visuose teismuose 
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras, 

kaip Amerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.



Kas Dedasi Lietuvoj I
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ROKIŠKIS.

Spalių 11 d. buvo suareštuo
tas grafas Pšesdzieckis. Atsiti
ko tas štai kaip: laike visuotino 
mitingo paaiškėjo,r kad gafas 
važinėjo į Varšavą ir nuvežė 
lenkų valdžiai 290.00 markių, 
žmonės Rokiškieščiai, i

pavyzdin, darbininkų, Balbe- 
žinskio pabriko boikotą, arba 
kivirčus tarp laikraštininkų ir 
redakcijos “Dcr Tog”. Tas 
aiškiai parodo, kad darbinin
kai, suvienyti į savo prof. or
ganizacijas, kur kas lengviau 
ir greičiau sutriuškins savo

žmonės Rokiškieščiai, matyda- Pan^us užmestus jiems išnau- 
mi, kad grafas remia lenkų dva- J° Jiemato **
rininkų valdžią, įnirto ant grafo.

Apskrities viršininkas Drau-j 
gelįs, matydamas, kad įnirtę 
žmonės gal padaryti grafui ne-j 
malonumų “suareštavo” jį ir pa
laikęs savo kambaryje dvi die
ni, kada žmonės nusiraminę, pa- 
liuosavo jį. Grafas teisinosi, kad 
už tuos pinigus, kuriuos jis 
sivežė į Varšavą, nusipirko 
namus. — R,

nu- 
ten

Iš Vilniaus.

Lapkričio 4 d. š. m. Vilniu
je išėjo laikraštis “Pochodnia” 
(Žibintuvas) No. 3, veliamas 
Vilniaus prof. sąjungų Centra- 
linio Biuro.

Tasai laikraštis, kaip ir mu
sų “Darbininkų Žodis” išlei
džiamas tik didžiausioj cenzū
ros priežiūroj. .

Aišku kad tokiose sąlygose

To nemato tik 
tie darbininkai, kurie yra dar 
apmulkinti “krikščionių de
mokratų”, suvis panašių į 
kauniškę “darbo federaciją”.

Ir Vilniuj dar randas darbi
ninkų, kurie neišmano apie 
“šventų juodvarnių” politiką; 
vienok jų būrelis galutinai ir 
kasdien mažėja. Mat, ekonomi
nis darbininkų skurdas vary
te juos varo į brolišką tarp sa
vęs vienybę. Jie pradeda pla
čiai suprasti, kas jiems mirti
nas priešas, o supratę jau ne
skaldo savo proletarinės jėgos 
į tautines kuopas.

Bermontininkams grą
žinami dvarai!

Joniškio apskrity Kriukų 
valsčiuj yra dvaras Leporai. Jo 
savininkas baronas Brašas, už
puolus Lietuvą bermontinin-

sunku plačiai atvaizdinti visą, kains, susidėjo su jais ir jo 
darbininkų padėjimą. Vienok dvare buvo jų štabas. Bennon- 
šiame laikrašty randasi darbi- tininkams žlugus, jisai, metęs 
ninkama nurodymų jų politi- viską, išvažiavo su jais. Dva- 
nių ir ekonominių uždavinių ras perėjo Genies Ūkio Depar- 

baisiai sunkios tamento žinion ir liko išnuo- 
i buvusiems to 

ypač paties dvaro kumečiams. Dva- 
i pilį paėmė savo globon 

j Kriukų Valsčiaus Taryba ir

darbininkų padėjimų.

ir prirodymų 
darbininkų padėties Vilniuje, j motas keliems

Vilniaus darbininkai 
daugel nukentėjo pasaulinio ro 
karo skerdynėje. Po kietos vo-, — -v ---- ~~ „—
kiečių okupacijos jiems suži- įkūrė tenai liaudies mokyklą, 
bo laisvės žiburėlis. Bet neil- Bet barono Brašo, matomai, 
gani. Lenkų kontr-rcvoliucinės Į nesnausta ir daryta viską, kad 
gaujos, palaikomos anglų ir atgavus savo dvaras. Nežiu- 
praneuzų kapitalistų, užmetė į rint į tą, kad Kriukų^ Valsčiaus 
vėl kapitalistinę vergiją. Tada į t arybai baronas yra žinomas 
darbininkams teko iškentėti vi-Į kaipo bermontininkas, ar jo

lenkų baltagvardiečių te- 
baisenybes.
dabar?...
dabar tokie pat persėk’o-

, ar jo 
atatinkami žygiai yra jos už
protokoluoti,. jisai .. kokiu tai 
budu, nesant Tarybos pirminin
kei ir viršaičiui valsčiuj, išga
vo per savo žmones iš vals-

sas
roro 

O 
Ir

jimai ir išnaudojimas. O skir
tunio yra; vien tiek, kad dar čiaus raštinės paliudymą, para
ma istas kelius sykius daugiau žytą ir pasirašytą valsčiaus raš- 
pabrango. 1 tininko Jatulio, po kurio pa-

Paskutinieji pergyvenimai ‘ sirašė /ir viršaičio padėjėjas 
sužadins darbininkus karščiau Bajorūnas, gerai neįsidėmėjęs 
spiestis į savo klases profesi- po kuo jisai pasirašo. Paliū
nes sąjungas. Jos tik sulaužys dyme buvo melagingai pažy- 
darbinlnko išnaudotojus. Ir gy- mėta, prieštaraujant viršminė- 
venimas tai parodo. Imkime, tam valsčiaus protokolui, kad

a

Tik $35 STEBĖTINA PROGA

i

Mes turime pardouti už NEUŽMOKĖJIMA RENDOS 
20 augštos rąšies

VICTROLU
: .' . c i1 / ' ' i. 1 -t,1’.. . T”l t' ■ "

Reikėtų mokėti iki $300.00
Parsiduoda tik už

$35
Dauguma mašinų naujos ir užtikrintos ant dešimties.metų. Reikia pa- 

matyt, kad apkainavus. Neparleiskite progos, kuri yra kaipo atsitikimas, 
kurios kitą syk negali atsitikti visame gyvenime. Pamastykit patys, tik 
$35 augštos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną.

10 SEKLYČIOS SETŲ
Už Jūsų Pačių Kainą

Taipgi, mes turime parduoti dešimti augštos rųšįes tikros odos seklyčiai setų. Šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. Tai ap
simokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pirstatom veltui i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčia
me C. O. D. Arba užsimokėsi aplaikęs siuntinį Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 
iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STORAGE COMPANY
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-mos gatvės

*

baronas Brašas valsčiaus Ta
rybos įsitikinimu nėra ber
montininkas.

Šių dieny dokumentai
[šis dokumentas buvo įdė

tas “Socialdemokrate”, bet 
Kauno cenzorius, įmatęs ja
me k r a m o 1 ą, konfiska
vo ji, ir tas “S-to” num.( lap
kričio 11 d.) išėjo su balta 
beveik visa paskutiniaja puse. 
Matyt, Šiaulių cenzorius ne 
toks uolus kramolos malšin
tojas, kadangi tą patį doku
mentą leido išspausdinti Lie
tuvos Mokytojų Sąjungos or
gano “Mokykla ir Gyveni
mas”, iš kur mes jį ir ima
me. — N-nų Red.],

Ištrauka iš Rokiškio gimnazi. 
jos Mokytojų Tarybos nepa
prasto posėdžio 1920 metų 

spalių 25 d.

pirmininkei ir viršaičiui buvo 
tuoj sušauktas nepaprastas Ta
rybos posėdis šiam atsitikimui 
apsvarstyti. Nutarta raštinin
ką Jatulį prašalinti iš vietos, 
viršaičio gi padėjėjui Bajorū
nui padaryti viešą papeikimą. 
Tas atsitiko šių metų birželio 
mėn. Rugsėjo gi mėn. Jatulis

Kalėdoms Dovanos
Tai laikas pamislyti apie dovaną mylimoms savo ypa- 

toms. Turėdamas tai atmintyj priruošiau visokių gra
žiausių tavorų sovo Zegarmestriškoj ir Jubileriškoj krau
tuvėj ir padariau kainą, kaip galėdamas žemesnę. Didelis 
pasirinkimas laikrodžių, žiedų, laketų, deimantų, lenciū
gėlių auksinių ir auksuotų, kaip vyrams, taip ir mote
rims guzikų į mankietus, spilkučių į kravatą nuo mažiau

sios kainos iki augščiausios ir visokių daiktų, kokius tik galima rasti jubileriškoje įstaigo
je, taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų ir visokių britvų.

Kiekvienas žmogus, kuris atsilankys į mano krautuvę, gaus draugišką pa
tarnavimą visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tautiečius atsilankyti pas mane 
ir persitikrinti mano tavoro gerume.

Su tikra pagarba,

JŪSŲ AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS,

K. MICHALAUSKIS
Tel. Drover 7027,

0 DIDELIS 
KALĖDŲ 

IŠPARDAVIMAS

ko suareštuotas. Po to iš ap
skričio buvo pareikalauta iš 
Valsčiaus Tarybos žinių kas 
link sandarbininkavimo baro
no Brašo su bermontininkais. 
Jos buvo duotos.

I Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Pre- 
I sent) dabar. Dabar yra geras pasiskyrimas. 
I Musų krautuvė yra pripildyta naujausios ma- 
I dos tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, auk- 
I so ir paauksuotų laikrodėlių, lenciūgėlių, spil 
I kų, kolonekų, bronzalietų ir visokių sidabri- 
I nių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur.

a

P. K. BRUCHAS
j

3321 So. Halsted St Chicago, III

DYKAI DOVANOS VISIEMS
J. M. Kibortas 

3356 So. Halsted St. 
Drapanų krautuvė

Siuomt pranešu visiems lietuviams, kad duosiu dovanas dykai. 
Taipgi, ačiū kad mane aplankėte por pereitus metus. Linkiu Jums viso 
labo.

Su godone,
J. M. Kibartas.

Paskutiniais laikais Kriukie- 
čiuose pasklido gandas, kad 
baronas grįžta. Žmones neno
rėjo tikėli. Kaip gi galų gale 
visi nustebo, kada vieną gra
žią dieną baronas ištikrųjų su
grįžo į Leporus ir tuoj palie
pė nešiotis lauk iš pilies liau
dies mokyklai. Taipogi buvo 
įsakyta buv. kumečiams nuo
mininkams ruošties cit sau.

Kada man visą šitą epopėją 
papasakojo atvažiavusi į Kau
ną Kriukų valsčiaus Tarybos

tai daiktas nebegalimas ir ba
ronas, turbūt, kokiu tai budu 
gavęs leid’nią grįžti Lietuvon, 
aiškiai mistifikuoja. Bet šiom 
dienom, man nuėjus įsitikinti 
dėl to reikalo pas Ž. U. Dep. 
reikalų vedėją, išgirdau auten
tiškai štai ką: “dvaras baro
nui Brasui yra grąžintas, nes 
Valstybes Gynėjas pranešė, kad 
nėra tokio įstatymo, kuriuo re
miantis galima butų jį pa
traukti atsakomybėn”.

Nejaugi išt'krųjų dar nėra 
musų Respublikoj įstatymo, 
kuriuo remiantis galima trauk
ti atsakomybėn jos išdavikus?

Valsčiaus Tarybai? [“S-d.”] 
Ant. Gravrogkas.

Gimnazijos direktoriaus pra
nešimas:

Spalių menesi!o 24 dieną bu
vo mano leistas gimnazijos 
mokiniams gimnazijos bute 
šeimyninis vakarėlis, nuo 5 
iki 9:30 vai. vakaro. Įėjimas į 
vakarėlį be. biletų, neapmoka
mas t:k su asmeniniais pa
kvietimais. Vakarėlio progra
mas — dainos, žaislai ir šo
kiai. Minėtą spalių 24 d. va
karėlis įvyko. Man ten esant 
buvo susirinkę gimnazijos, mo
kiniai, mokytojai ir du trys 
asmeniniai kviesti mokinių 
globėjai. Nemanydamas būti 
iki galo vakarėlio, įgaliojęs 
vakarėlio tvarkos dabotoju 
gimnazijos mokytoją p. p. Šu
kį, pats parcėjau namo.

P. Šukio pranešimas:
Apie 9 valandą į gimnazi

ją atvyko Rokiškio komen
dantas tįiedravičius su būre
liu ginkluotų kareivių. Pasta
tęs kareivius prie salėms durų, 
pats įėjo į vidų ir krepdamos 
į p. Šukį paklausė, koks čia va
karėli is ir kieno leidimu. Šu- 
k’ui paaiškinus, kad tai ne 
viešas, bet tik gimnazijos mo
kinių* šeimyninis vakarėlis, 
gimnazijos direktoriaus leistas, 
p. Giedravfčius pasakė, kad jo
ki susirinkimai niekur, taip 
pat ir gimnazijoj, be jo ži
nios neleidžiami ir trenkęs ko
ja į žemę liepė tuojau visiems

niekam neleido 
tai mokiniai!

iš- 
sto. 

į mos- 
ir šu- 
Ponas

išsiskirstyti. Kadangi pastaty
tieji prie durų kareiviai iš kar
to 
eiti,
vėjo salėj ir žiurėjo 
taguojantį špierutenu 
kaujantį komendantą.
(Tcdravičius matydamas, kad 
tuoj nepildo jo įsakymo, šoko 
prie arčiau stovinčio mokinio 
Meškausko: “Ko neini namo?“ 
“Kad kareiviai neleidžia”, at
sakė šis. “Žandarai!” suriko 
komendantas. Į komendanto 
komandą suėjo kareiviai į sa
lę. “Kelintos esi klasės ir kiek 
tau metų?” vėl paklausė ko
mendantas Meškauską. “Penk
tos klasės ir turiu 16 metų”, 
atsake mokinys. “Piemuo esi, 
o daug galvoji, l^arše, neiš
auklėtas esi, kaip čia jus mo
kytojai auklėja, kad nemoki 
atsakyti”, išrėžė komendantas. 
Po to visi išsiskirstė.

Rokiškio gimnazijos Moky
tojų Taryba, dalyvaujant tėvų 
komiteto pirmininkui, išklau
siusi direktoriaus ir mokytojo 
Juozo Šukio/pranešimus kon
statuoja:

1) Kad Rokiškio komendan
tas kišasi į jam nepriklauso-

3303 So. Morgan Street,

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

slinkimo ir kitų nesmagumų,daugiau niežėjimo, kasįtnosi, plauku 
įvykstančių no u pleiskanų.

RUFF1.
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymaą galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. ’

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
-n Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 pentus pačto 
markčmi^ ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

——v^f. AD. RICHTER&CO., 326-330 Broadw»y, Now York

Chicago, III.

iną sritį — į mokyklų vidu
jinę tvarką.

2) Kad komendantas imasi 
jam neprideramos •funkcijos 
vertinti Mokytojų Tarybos dar
bą mokinių auklėjimo srity.

3) Kad jis, įsibrovęs į gim
nazijos butą, jauč'asi lyg sniu- 
klėn patekęs, mostaguoja špic- 
rutenu,
kolioja mokinius.

4) Kad tokiai padėčiai esant 
mokytojų taryba nėra garan
tuota, kad vieną gražia dieną

šūkauja ir

neatvyks komendantas ir ne- 
išva'kys mokytojų su moki
niais iš klasių arba mokytojų 
iš tarybos posėdžio, ir vienu 
balsu nutarė:

kreiptis į švietimo Ministe
riją, Krašto Apsaugos Ministe
riją ir Mažąjį Seimą reikalau
dama ko greičiausia suvaldyti 
įsibujojusį ir savo pareigų ne-

tai jam įsakant nesikišti į giiu-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

(Tąsa seka uuo 5ta pusi.) 

nazijos vidujinę tvarką ir jos 
darbą.

.Jei Mokytojų Taryba nebus 
apsaugota nuo panašių įsiki
šimų p. Giedravičiaus ir į jį 
panašių, mokytojų taryba šiuo 
vienu balsu pareiškia toliau 
prie tokių sąlygų negalėsianti 
eiti savo pareigų. .

Savo keliu Mokytojų Tary
ba pabrėžia, kad mokinių ar 
mokytojų susirinkimai ir šei
myniniai mokinių vakarėliai 
gimnazijos sienose daromi, 
priklauso prie vidujinės gim
nazijos tvarkos ir išimtinai 
pridera nuo mokytojų tarybos 
ir gimnazijos direktoriaus ir 
joki apie juos pranešimai ko
mendantui, Mokytojų Tarybos 
nuomone, nereikalingi? šeimy
ninius vakarėlius' mokiniams 
Mokytojų Taryba nutarė lei
sti kas antra savaitė.

1 ši pareiškimų kurksime iš 
atatinkamų įstaigų atsakymo, 
kad mes galėtume ramiai nie
kelio netrukdomi darbų drb- 
ti.

Mokytojų Tarybos Pir
mininkas A. Purenąs.

Nariai: Gimnazijos prof. 
Kun. S. Balt rimas, A. Lapu- 
cbinas, J. Janulionis, V. Mer
kevičius, Petrulis, Kun. J. La
banauskas. J. Šules, P. Kc- 
siunas. Sekretorius K. Bieliū
nas.
Ištrauka iŠ protokolo Nr. 9 
Rokiškio gimnazijos Moky
tojų Tarybos nepaprasto po
sėdžio, įvykusio 1920 metų 

spalių mėn. 28 d.
Mokytojų Tarybos nutarimu 

spalių mėn. 24 d. to* Rities 
mėn. 28 d. 7 valandą^vakare 
gimnazijos bute buvo suorga- 
dalykas, to dėliai apie tai mo
kinių ir mokytojų atsisveikini
mas su išvažiuojančiais į ka
ro mokyklų 12 mokinių ir vie-j 
nu mokytoju. Kadangi šis at
sisveikinimas buvo išimtinai

šamu apie kasdienius mokinių 
su mokytojais susirinkimus 
klabės, apie mokytojų tarybos 
posėdžius ir, apskritai imant, 
apie visus uždarus gimnazijos 
susirinkimus, daromus vaikų 
auktčj'mo ir jų lavinimo tik
slais.

Spalių mėn. 28 d. 7 vai. at
sisveikinimui dar neprasidėjus, 
atėjo Bokiškio karo kome n- 
d a n to pasiųstas v y r e s- 
n y s i s kareivis su keliais 
g’nkluotais savo . palydovais ir 

i paklausė direktorių, koks čia 
vakaras ir kieno leidimu. Di
rektorius painformavo, kad 
čia ne vakaras^ bet atsisveiki
nimas gimnazijos su išvažiuo
jančiais karo mokyklon moky- 

į toju ir ipokiniais. Vyresnysis 
kareivis pareiškė eisiųs praneš
ti apie tai komendantui, ir iš- 

; ėjo. Atsisveikinimui prasidė- 
’jus atvyko vėl tas pats vyres- 
, nysis kareivis su ginkluotais 
| palydovais ir pareiškė, kad ko
mendantas įsakęs tuč tuojau 
išsiskirstyti ir, jei neišsiskirsty- 
sių esą .komendanto įsakyta 
pavartoti prievartą. Salėj pa
sirodė vienas civilis žmogus ir 
grūmojo direktoriui komen
danto vardu areštu, jei nebu
siąs išpildytas įsakymas. Gin
dami savo teisę, nors suerzin
ti ir nepaprastu lipu, nuolat 
kareivių trukdomi, tęsėm atsi- 

Į sveikinimų ir bft'gėm Lietuvas 
hymnu (dainuo iayf* hymną. 
buvo girdėt: “išssk irstyki t!”) 
Tuč tuojau po to buvo pada
rytas nepaprastas Rokiškio 

■gimnazijos mokytojų tarybos 
■ posėdis įvykusiam faktui ap- 
' svarstyti.

Apsvarsčiusi įvykį, Mokyto
ju Taryba vienu balsu reiš
kia:

1. Gimnazijos mokytojų ne
užginčijama teisė Kuosai, nie
kam netrukdant iš šalies, va
ryti mokiniu lavinimo ir jų 
auklėjimo darbą. Net rusų ca
ro laikais tos teisės nedrįso 
varžyti žandaro kumštis.

2. Gimnazijos mokytojų ne- 
ginčijaųių Ję:sęr <žyjp$ti pępap- 
rastus mokyklos gyvenimo mo

čiose jokiu budu negalima 
dirbti. Arba Mokytojų Tary
bai priseina kasdien siuntinė
ti pranešimus komendantui 
apie gimnazijos darbų (kitaip 
mes negarantuoti, kad neat
vyks gimnazijon ginkluoti ka
reiviai ir mums nelieps išsi
skirstyti), arba laikinai darbų 
pertraukti, nes tokiomis sąly
gomis darbas visai negalimas.

3. Reikalauja iš Švietimo 
Ministerijos, kad apsaugotų 
gimnazijų nuo musų komen
danto sauvalės, ir tol, kol ne
turėsime iš švietimo Ministe
rijos garantijos, kad Mokyto
jų Taryba yra gimnazijos šei
mininkė, o ne kapi tonas YjGied- 
ravičius, nutarė nuo spalių 
mėn. 29 dienos pertraukti gim
nazijoj mokslą ir tepradėti jį 
tik gavus iš švietimo Ministe
rijos atsakymą.

šį raštą nutarta pasiųsti 
švietimo Ministerijai, Krašto 
Apsaugos Ministerijai ir Ma- 
žąjam Seimui.

Pasirašė: Rokiškio gimnaz. 
mok. tar. pirmininkas A. Pu
renąs. *

Tarybos nariai: Kun. Baltri
mas, J. Janulionis, V. Merke- 
vič'us, J. Petrulis, P. Kesiunas, 
Lapuchinas, Kun. Labanaus
kas.

Originalui a ta tinka už Sek
retorių J. Šukys.

pasitikėjimą vieni kitais ir tuo 
budu padėti valkatai Želigov
skiui jo banditiškuose žygiuo
se.

Ne, poneliai! Bergždžias jū
sų darbas. Jus' tikėdami len
kų šmeižtam ir melagingom 
informacijom, nemokate pri
derančiai įkainuoti musų tau
tos susipratimo ir pasiryžimo.

Nėra derybų su Želigovskio 
plėšikų gaujomis! Išgama bu
tų tasai kariškis, kurs padėtų 
ginklą pirma, negu Vilniuje 
plevėsuos musų vėliava. Am
žiam prakeiktas butų tas pi
lietis ar valdininkas, kurs pa^ 
norėtų taikintis su banditu Že
ligovskiu.

Musų valia aiški: sumušti 
Želigovskį, išvyti jį iš Lietu
vos, paimti visą jam prisiųstą
ją karo medžiagą ir priversti 
lenkų valdžią atlyginti visus 
nuostolius, Želigovskio padary
tus, musų kraštui. Taip buvę 
su Bermontu, taip bus 
želigovskiu.

Tik drąsiai, piliečiai.
šai skelbkime šias mintis. Lai 
girdi tie, kurie su musų tau
tos nusistatymu nenori akai- 

Drąsiau, piliečiai! Želigov. 
skio kariuomene demoralizuo
ta. Vilniuje jau badas ir ne 
darbas. Lenkijoj dideliausias 
nepasitenkinimas ponų valdžia 
kuri šalia Seimo* sudarė poni. 
Senatą.

Musų kariuomenė dabar žen 
gia pirmyn. Ūpas fronte ii 
šalyje geriausias.

Vilnius ir jo apylinkės tur 
priklausyti Lietuvai be kokie 
plebiscito. Seinai, Punskas ii 
kitos mums išplėštos gryna 
lietuvių gyvenamos vietos, Cur 
zono linija priskiriamos Len 
kijai, privalo priklausyti L|e 
tuvai.

Gana nusileidimų! Ir žmo
nes ir mes mokame ne til 
nusileisti, bei ir reikalauti ii 
priversti jnusų tautos reikala
vimus patenkinti.

Lietuvos šauliai.

ir

Vie

vidujinės gimnazijos tvarkos mentus, sąryšyje su Lietuvos 
dalykas, o dėliai apie tai mo- pergyvenamąja istorine valan- 
kytojų taryba skaitė bereika- da, konstatuoja, kad kišimasis 
lingu pranešti komendantui, komendanto į gimnazijos rci- 
kaip niekuomet nebuvo prane- kalus sudaro aplinkybes, k u-

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.,

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai- gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja. ' .

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengus atpirkinėti ^nerikos Laisvės 
Bonus pa^al dienos kursą.

Dabar Amcrikofl Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, iridei už bonus galima gauti 
daugiaus negu pota mėnesių atgal.

Kas turite laidės boną pardavimui, 
neškite j Naujienų ofisų, kur gausite už bo
nų gatavus pinigus.

\ u mm mn;r iimdsl yrius
1739 S. Halsted St, Chicago, HL

Lapeliai.
Gimtąjį kraštą ginantys Lie

tuvos šauliai išleido šitokių at
sišaukimų į Lietuvos pilietijų, 
Į visuomenę:

PILIEČIAI, DOMĖS!
Kalbėsime faktais. Gana ty

lėti. Sakome aiškiai. Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisija 
tyčiojasi iš musų Valdžios, už
gauna ir įžeidžia mus ne tik 
kaipo tautą, bet ir kaipo žmo
nes.

Iki avantiurininkas Želigov
skis briovėsi pirmyn — užėmė 
Vilnių’— Tautų Sąjupgos Kon
trolės Komisija tylėjo. Kada 
musų kariuomenė pradėjo Že
ligovskį mušti — ji prabilo.

Ir štai ką ji pasakė Lietu
vos Valstybei:

1) Kovose <su Želigovskiu įsa
koma laikytis defenzivos. Ki
tais žodžiais tariant, įsakoma 
mums duoti laiko Želigovskiui 
sustiprinti savo kariuomenę.

2) Kada Želigovskio aero
planai Ukmergėje metę bom
bas į minią — buvo tylu. Ka
da musų aeroplanai pradėjo 
mėtyti atsišaukimus — Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisija 
draudžia mums gintis nuo gro
bikų net atsišaukimais. Čia 
dar turėtume priminti Tautų 
Sąjungos atstovams, kad tarp 
kitų ginklų — musų (ir viso 
pasaulio) moterys kartais var
toja šluotą — ar nepraverstų 
ir tas ginklas uždrausti.

3) Tautų Sąjungos Kontro
lės Komisija būtinai įsigeidė, 
kad mes pataisytume gelžkelį 
apie Vievį. Mat jinai negalin
ti kitaip atvykti Kaunan. Ačiū 
už gerą rodą! Paskui jūsų įsi- 
briaus Želigovskio traukiniai, 
o jus, bejėgiai, kaip ir Niselis 
Bermonto laikais, gal ir tuo
met mums patarsite laikytis 
defenzivos.

4) Iš visų tų juokingų ir že
minančių musų tautą Kontro
lės Komisijos siūlymų nesu
varžytų net elementario man
dagumo taisyklėms viena aiš
ku:

Kontrolės Komisija stato 
musų tautą ir visą jos gyni
mosi darbą vienoj eilėj su Že
ligovskio avantiurininkais ir 
nori mus 'taikinti.

Maža to: Ji gerai numano, 
kad eidami jos siūlomu keliu 
mes pa laido t ūme musų nepri
klausomybę ir savo tautos 
teises. Ji žino, kad musų tau
ta ir kariuomenė su jos pa
siūlymais niekada nesutiks. 
O kadangi visa tai žinodama 
Kontrolės Komisija visgi daro 
spaudimą į musų Valdžią, tai 
aišku, kad ji nori bent sukom
promituoti musų Valdžią tau

tos akyse, sukelti mumyse ne-

įgai išmokėti 
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as

menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:

Telegrama A. Bukauskienė
J. Bukauskienė
A. Kazlauskis
U. Ubrikienė
I. Būdvytis
A. Dumkienė

i O. Grilienė
- S. Šalavičė

A. Povilaika
■ O. žikienė
• J. Alesukui

J. Railionius
} A. Rasimavičius
♦ M. Vasiliauskienė

»

? A. Dobiliauskas
M. žitkienė
V. Bubelienė
M. Redzevičienė
K. Debulevičienė

’ A. Kielius
* Z. Sinkevičienė
r L. Ramanauskienė

A. Bučkiunas
T. Kibartiene
O. Mačiokienė
A. Šlikienė
J. Damijonaitis

' M. Damijonaitienė
J. Norkus

v

D. Šimanskis
A. Dumčius
B. Arminas
M. Zarambaitė
A. Maninskienė
J. Zaikauskas

5 V. Puišis
’ J. Stočkus

Marčiukaitė
1 B. Dėdžius

A. Bobinas
J. Kalinauskienė
V. Bnnevičius 
Ona čemauskienė
M. Esodai

’ O. Maciukevičienė
1 S. Žilinskas

M. Bučnaitė
■ B. Makevičienė

M. Ukunienė
J. šalkauckaitė
A. Keveras

’ O. TamoŠau skaitė
1 0. Malakauskienė

P. Sinkeviče
J. švirminskas
S. P. A. Barauskas

K. Noreikius 
J. Pranaitis 
O. Sakevičienė
A. Karpavičius 
O. Ramanauskienė 
M. Gustaitis
U. Paulavičienė
J. Zaveckas
K. Bagdonienė
B. Gavenienė 
O. Katkevičaitė 
M. Viganauskas 
L Sideravičius
J. Cikotas
K. Andriulionis
O. Bajonienė
J. Zetavičius
A. šlakienė
K. M. Smalanskas
B. Alekna
V. Klimavičiūtė 
A. Paulauskis

, F. Grupas
V. Mančinskiui, 
V. Balčaitis -t 
S. Butą 
V. Kazlauskis 
J. Galinauskas 
J. Jakiras
P. Judickis 
V. Samoška
A. Tarvainaitė 
P. Rupšis 
F. Grigaičiui 
M. Jakubauskienė 
V. Jakubauskas 
J. Milkeraitis
B. Lukminas
O. Jurgilienė
J. Labanauskis 
A. Ruseckaitė
K. Kasperavičius 
M. Grinius 
M. Vaina
P. Kliuk.
Tel. Antanas Guževičius 
Tel. Antonina Dirmontaitė 
Tel. Adolfas Burba 
M. Orentienė 
P. Ozols
A. Malinauskaitė
J. Kai ris'
K. Vancevičius 
D. Ruželenė
J. Kutra
B. Tranauskaitė

V. Uznis
J. Simanauskiš
K. Bielskis 
A. Venalis 
J. Ozulo
J. Plarpa
K. Balčiūnas 
Z. žvirblienė
J. Blaževičius
K. Kondrotytė
J. Pielis
F. Mirono
K. Rutkauskienė 
P. Merkis
M. Stražniko 
A. Alikauskas *
D. Pocaitė 
V. Bu teikis
J. Bogdišenko
O. Balčiuniukė 
J. Jurėnas
P. Naudžiūnas 
P. Zopelis
A. Samulinienė 
M. švagždžiui
G. Pakšienė 
P. Kačemikas
J. Valenkevičius 

i M. Simonaičius
K. Skrebis
R. Petrilienė 
V. Sabutienė
B. Pilutis 
K. Grinienė 
V. Poleckienė 
F. švom beras 
O. Bliabienė 
J. Jonauskis 
O. šapinskienė 
O. Paskočimienė 
J. Šileikis
E. Kvedarienė 
T. Tupaitė
J. Buividienė 
M. šešelgienė 
A. Praninska 
M. Laučienė 
M. Jurėnas 
M. Miltenis 
J. Alksnienė 
O. Gvergždienė 
M. Gurskienėi 
J. Bartkus
S. Ginaitis 
S. Ruželo

Iš Mažojo Seimo.
Iki šiol Mažajam Seime, be 

bėgamų klausimų svarstymo 
priimta šie įstatymai:

1. Apie padidinimą bausmėj 
nestojusiems kariuomenė naujo 
kam, pabėgusiem iš kariuome
nės dezertiram ir visiem, kai 
tokius slepia. Kas slepia, bau- 
žiami pinigais nuo 5 iki 20 tūks
tančių auks. Nestojusieji ar pa
bėgę — baudžiami nuo 2 iki € 
metų grąsos kalėjimo.

2 Įstatymas apie padidinimu 
bausmės kariškiem už pragai
šintu ir pasisavintus kariuome
nė daiktus, ginklus, karui rei- 
galingą medžiagą, už išeikvoji
mą valdžios pinigų. Bausmės 
padidintos labai smarkiai, už di
desnius nusikaltimus — iki mir
ties.

3. Įstatymo pakeitimas ir pa
pildymas apie prekybos suvar
žymą Lietuvos pasieniuose. Spe
kuliantai, pagauti pasieny išve
žant ar įvežant daiktus be leidi
mo, įstatymo baudžiami: pirmą 
kart prekių, arklio ir vežimo kon 
skavmu ir pinigine pabauda ly
gia ketveriopai paimtų prekių 
vertei ir kalėjimu nuo 8 mėn. iki 
1 metų. Sugautiem antrą kart 
atimama viskas ir dedama par 
pauda pinigais 8 kart tiek, kiek 
vertos pagautos prekės, galėjimo 
nuo 6 mėn. iki 2 metų ir po to 
ištremti iš suvaržymo zonos nuo 
8 mėn. iki 1 metų. Kas speku
liantam padeda — baudžiamas 
kalėjimu nuo 2 sąvaičių iki 1 
metų. Gaudyt spekuliantus gar 
Ii kiekvienas pilietis, tik turi tam 
gauti apskrities viršininko leidi
mą. Pagavusieji gauna pusę 
sugautų prekių vertės ir pusę 
piniginės pabaudos.

Visi trys Įstatymai turi tiks
lo padidinti kariuomenei draus
mę, kovoti bu dezertiraia, kovo
ti su visokiais vagyliavimais ka
riuomenes tarpe ir bu spekulian
tais.

--------------------------------- ■ > ---------------------- ------- ----- ,

Telephone Yards 5834 įf

Dr. P. G. Wiegner 
9 Priėmimo valandos nuo 8 iki į 
Į 12 iš ryto ir nuo 7 iki II v. voku | 
j 8325 So. Hulnted SL Chicago. J

c.i ■ . m i.1.h»wiwii imi nMS 5

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vestą geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevęžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje. * ,

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spėkų- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
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BRIGHTON PARK

Susirinkimas.

Praeitą nodėklienį, gruod
žio 19, įvyko priešmetinis 
Keistučio Paš. KJiubo susirin
kimas. Kaipjau priimta, prieš- 
metiniuose savo susirinki
muose šis kliubas renka nau
ją ''valdybą. Rinkta ji ir šį 
kartą. Protokolų sekretorium

NESIDUOKIT APSIGAUT *
Mes užlaikome visokios rūšies su

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

P. SENKUS,
Box 2, Herrin, III.

aprinkta tas pats, p. Eriil
gis, kurLs jau aštuoni metui 
kaip sekretoriauja. Jo veiki
mu kliubiečiai yra labai pa
tenkinti. Kliubo pirminiliiku 
aprinkta (vietoj senojo J. 
Shaltmano), J. Malda. Jo pa
dėjėju F. Jakavičia. Finansų 
sekretorium diUcle *di<Uiiwna 
balsų aprinkta mergina, tik 
gaila, kad josios vardą pamir
šau.

Išrodo, kad naujoji draugi
jos valdyba savo darbą pa
veiks gan gerai. O reikėtų, 
nes nuo to laiko, kaip iš 
kliubo pasitraukė buvęs jo 
pu'ii/.ninkas J. Gustaitis, 
draugijos veikipias truputį 
apsistojo... Kliubui ir jo val
dybai drįstu palinkėti: kuo- 
geriausios kloties sekamais 
metais!* — Gvaizdikas.

PETRAS KAMINSKAS. Meldažio svetainėj prainonie- 
čių unijos lietuvių skyrius su
rengė pramogų vukarąJkon- 
certą. t Programas buvo gan 
įvairus, tik gaila, kad žmonių, 
buvo nedaug.

H ̂ KALĖDOMS
DOVANOS

Mes gavome iš Vokietijos puikiausių karolių, 
! laikrodėlių ir žiedų, merginoms,, moterims ir vaiki
nams; taipgi naujausios mados merginoms ir mo- 

i terims špilkų, karolių ir br'anzalietų. Musų kainos 
labai žemos. TJžkviečiame atsilankyti musų krau- 

jtuvėn pasirinkti puikaus ir gvarantuoto tavoro.

J. WENCKUS
< 3327 S. Halsted St., Chicago, III.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

f'

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, UI.

Chicago, III.

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892

Gruodžio 19 d. Oak Forest 
ligonb utyje pasimirė nuo bal
tosios plėgos (džiovos), su
laukęs tiktai 29 metus am
žiaus.

Petras Kaminskas buvo, vie
nas rimčiausiųjų tarpe Gice- 
ros lietuvių darbuotojas.

Jis buvo naujieiiietis. Nuo 
pat pradžios Naujienų gyva
vimo jis buvo artimiausiu 
Naujienų bendradarbiu ir kol 
jam sveikata ir spėkos tania-1 
\o, skaitė sau maloniausiu už
siėmimu — veikti su naujie- 
nieČiais.

, Velionis nemaža triūso pri
dėjo vielos L. S. S. 138 kuo- 
1 os veikime. Belo jis pri
klausė prie Lietuvių Raudo
nos Rožės Paš. Kliubo, kur 
jis per ilgus metus buvo sek
retorium ir vienas gurų, pa
vyzdingi/ bei patraukiančių 
Įpročių skiepytojas kliubo, 
kuriame yra susibūręs nema
žas būrys jaunimo. Taipgi 
priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos Sav. Paš. ‘

Yra ndriu ir nemaža prisi
dėjęs veikimu prie Ciceros 
Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės.

Velionis paėjo iš Marijam
polės apskr., Mikališkių vaisė., 
l'alemolės kaimo. Amerikon 
.įvažiavo 1912 metais. Ket
virtais metais gyvavimo Ame- 
1 'Ico.j jis apsirgo pl<?-
ga (džiova), bet nž metų lai
to gydymus toj pačioj ligo
ninėj, kurioj- dah^F-sutiko sa-š 
vq mirtį, pasveiko. 1917 me
tus apsivedė su p-le Anta
nina Badomskaite. Gyveno 
tris metus sveikas ir laimin- 
į as. Bet staiga šiais metais 
(1920) vasario mėnesį apsir
go ir išbuvęs Oak Forest li
goninėj 10 mėnesių persisky
rė su šiuo pasauliu.

Velionis dabar randasi Ci- 
ceroje) po mini. 1306 So. 49 
Court ant antrų lubų.

Laidotuves įvyks ketverge 
graudžio 23 d., kaip 1-mą vai. 
po pietų iš namų į Lietuvių 
“antiškas Kapines. Palydovus 
ir muziką teikia Liet. Raudo
nos Rožės Paš. Kliubas. Gi-

Išleidus Tiesos mišrų cho
rų ir vieną-kitą mažmožėlį, 
programas išpildyta ytin šau
niai. Man ypač labai phtiko 
rusų vaikučių choras. Tai bu
vo tikras choras. Prieš jį, 
musų lietuviški choristai at-J 
ro’do tarytum be halso... Be-j 
to, publika nemažai prasijuo
kė tais rusiškais “kozačio- 
kais”.

Vis dėlto, koncerte pasi
reiškė viena-kita “keistybė”. 
Skaitau reikalingu jas sumi
nėti. Dabar iuiisu komunistai 
visur renka aukas neva poli
tikos kaliniams. Taigi ir šį 
kartą vienas jų “darbuoto
jas” pasilipęs ant estrados 
pranešė, kad “čia bus renka
ma aukos”. Girdi, pusė, aukų 
bus komunistams, o kita pu
sė pramoniečiams. Delei to 
nieko nebūtų galima pasaky
ti. Bet ve kas. Musų komu
nistai runka aukas, bet at
skaitos visuomenei neduoda. 
Jau yra žinoma, kad dažnai 
pasitaiko taip, kad tos aukos 
pat nka į tūlų demagogų ran
kas ir politiniai kaliniai jų 
nei nemato. Tai kodėl musų 
pramoniečiai, kurie patys 
renka aukas ir kurių fondas, 
kiek žinoma, taip nedaro, 
kaip kad musų komunistai, 
leidžia pastariemsiems kau
lyti iš žmonių pinigus? Kur 
yra užtikrinimas; kad tie iš
kaulytieji pinigai nueis ten, 
kam jie buvo renkami? -

Betų man truputį keista, 
kad rusai, dalyvavusioji pro-' 
grame, būvio apsirengę. tau
tiškais drabužiais.' Kiek žinau, 
tai jie tokio padaro nepripa
žįsta. .. Išrodo, kad musų ko
munistai, kaip ‘tie “rymiško 
tikej’nio ispnžiAtojaL pcivm'iąj 
visa kas tik prieina iš Rusi

jos... —- Gvaizdikas.

N A UJIRNŲ . APIELINKe

Lietuvos Gojaus Draugija 
savo priešmetinianie susirin
kime gruodžio 17 d. I). Šė
maičių salėje, išrinko naują 
valdybą ateinantiems metams 
iš gabių savo narių, taipjau 
nutarė prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Darbini tiku Tarybos. 
Atstovas Tarybon išrinkta d. 
K. Vaitkus. Susirinkime su
dėta taipjau auka Lietuvos 
gynimo reikalui: iš draugijos 
iždo $10.00, nuo narių $15.00, 
viso $25.00. [Aukos bus pa
skelbtos kitoj vietoj, — N-nų 
Red.]. Pinigai nutarta pa

Dr. A. B. Blumenlhil
KALĖDŲ 
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žnfogus, senu papratimu, rengiasi 

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

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

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

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

Kalandorius dovanų.
PAAIŠKINIMĄS:

Knyga “Kelias į Socializmą” ką tik atėjo 
iš Lietuvos nuo musų draugų. Išleista Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos. Parašė Dr. 
O. Bauer. Versta iš vokiečių kalbos. Šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. 0. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menės klausimus. Veikalas vertas didžiau
sios domės.

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

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

Iškirpk i? priaiųsk šį kuponą šiandien. 
“Naujienos” 1739 'So. Halsted St., Chicago, III. 
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

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

Vardas ir Pravarde
Gatvė ..
Miestas

Mano vardas ir pavarde
Adresas

padaugins stiprumą, nervus silp
niems žmonėms j dvi savaiti laiko 
visokiuose atsitikimuose. Vartotas 
ir augštai patvirtintas buvusių Su
vienyt} Valstijų senatorių ir kon
greso narių, gerai žinomų gydyto
jų ir buvusių Viešų Sveikatos virši
ninkų. Klauskit savo gydytojo ar
ba vaistininko apie tai.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką^
Vaiky ir visą chroniškų ligą 

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

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

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialu™ a s: Moterų ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

KID5,— MERO- VVORSHIP —

minės, draugai ir pažįstami 
prašomi atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Paliko nuliūdime jo žmo
na, sunite dviejų melų, sesuo 
ir daugiau giminių. Gailisi jo 
draugai ir pažįstami. Jis bu
vo labai draugiškas visiems.

“Gaila / Petro. —. Jaunas, 
buvo rimtas veikėjas” — nė 
vienas pasakė išgirdęs apie jo 
mirtį.

Neužmirštamos atminties ir 
aš tariu savo artimiausiai 
draugui, Petrui Kaminskui. 

Tegul tini būna lengva šios ša- 
’ies žemelę. — V.v-Shileika.

siųsti Lietuvos Misijai.
— F. Ažusenis.

Supačiavo du policistus.
Vakar detektyvų Biure bo

bai idant naujus geležinius 
pančius, surakino jais du poli- 
cistu, bet kada prisiėjo juos 
atlakyti, pamalė, kad biure 
nėra |nei vieno tų pančių rak
to. Surakintieji policistai tu
rėjo laukti veik visą naktį, 
kol parėjo vienas detektyvų, 
kuris turėjo raktą.

r
Nepaprastas nuotikis.

Praeitą suhalą buvo dideles 
svarbos diena dėl W. P. 
Wuillemuier’o. Tai buvo jo

SKAITYK IR MISLYK!
Ir tu gali tapti turtingu, tėmyda- 

maš nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu 
“TIESUS KELIAS PRIE TURTO”.

šita knygelė yra raktas prie tur
to, kuris priguli tau.

“Tiesus kelias prie turto” išaiškina, 
daug biznio ir išdirbystės paslapčių, 
kurių lig šio laiko lietuviai nei sap
nuot ne sapnavo.

“Tiesus kelias prie turto”.kaip zer- 
kolo nurodo, kaip ir ką daryti.

“Tiesus kelias prie turto” paliuosuos 
, tayo iš alginūs vergijos ir padarys ne- 
prigulmingu.

“Tiesus kelias prie turto” parodys 
tau, kaip su mažu kapitalu galėsi pra
dėti* savo biznį ir tapti turtingu.

“Tiesus kelias prie turto” kaštuoja 
tiktai 1 doleris su prisiuntimu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei 
minutės, reikalauk nuo manęs prisiųs
ti jums tą neapkainuojamos vertės 
knygelę. Pinigus meldžiu siųsti mo- 
ney orderiu arba popierinį dolerį laiš
ke.

Adresuok šitaip: .
W. YURKEVICH Dept. 1.

3326 S. Halsted st., Chicago, III.
_______ >..... ..................................................

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

WEST SIDE
Pramoniečių koncertas.

vestuves. Po vestuvių triuk
šmo, vakare jis parėjo su sa
vo drauge namo, 610 Kempe?

Nedėlioj, gruodžio 19, p. (Seka ant 8-to puslp.)

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

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir oveikotų $10.00 ir 
Augščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Šubatomis iki 10 vai. vak., 
Nerišliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

L^HBBHIIHIIIBIKBBHHHHBB*
Tclephone Yards 1532

DR. J. KULIS :
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 Šo. Halsted St., Chicago. v

m
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Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

piet. 6 iki 9 vakare 
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryte. 

1821 S. Halsted SU 
Kampas 18 ir Halsted St

JŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thulmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama į vai- 

xrUS;„.Va,': nuo 9 iki 9 vak. 
!į.e;įeIZon?8:, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė* kamp. 47 St.

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6437

«✓

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

ir.L«b«ratorija: 1025 W. 
l°th St., netoli Fisk St.
• VAbANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drexel
z.,950 ’ Drover 4136 
GYVENIMAS; 3412 S. Halsted SL 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonai:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

Ir nuo 5 iki 8 vakare.

Tel. Austin 787
DR.JVIARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. HarriHon St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

' 1 •-*••• 11 . į.................................... - r . « - . - -

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Avė., Roselande. 

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

DR?C. K. KLIAUGA MI
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak, J
Phone Canal 257 l

r——---- -----------
Akušerka M. Katauska

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

I 8333 So. Halsted StM Chicago, IR. 
I Phone: Boulevard 4121.
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CH1CAGOS
ŽINIOS

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

kambaryj 
laiškutyj

place. Ant Rytojaus, t. y. 
praeitos nedėlios rytmetyj jie
du atsikėlę, ir pavalgę pusry
čių, atsisėdo valandėlei ant 
sofos, ir susikabinę abudu — 
mirė. Vėliaus jų draugai 
pradėjo eiti pas juos, bet nei 
\ ienas jų negalėjo įeiti į vidų 
Atsivedė polic..................
butan čia rado 
liesėdint ant sofos — jau su- ' 
sti'ngusius. Manoma, kad tai1 
nuo pečiaus smalkų.

Nusišovė, kad nepalikus 
bepročiu.

Ijredevick Seffl, 50 metu 
amžiaus, 1131 W. 18-th st, 
I rai itą panedėli parėjęs 
smuklės namon ir 
savo miegamą j am 
nusišovė. Paliktam
jis savo pačiai sako: “Atleisi 
man už saužudybę. 

j jau, kad nepaliktai!
; nuo skausmų, kurie veria 
mano galvą. Kas link mano 
turto, tai lieka tau $5,700 
Bankoje aš turiu $2.090.“

Aš bijo

Nereikalaus taksų.
Vakar miesto tarybos posė- 

dyj liko panaikintas patvar
kymas, kuris reikalavo, kad 

(kiekvienas gasolino pardavi- 
mokėti miestui 

cento nuo

jaunavedžius 
Į 
i nėtojas turi 
taksų — po pusę 
k ekvieno parduoto • galiono 
gasolino. <

VALERU A AT KOčl UNIE N fi
Mirė utarninke, gruod. 21, 

1920, 28 metų amžiaus.
Paliko nuliudime vyrą Juoza

pą ir tris vaikučius.
Paėjo iš Kauno rėd., Biržių 

par., Kieličių kaimo.
Laidotuvės atsibus ketverge, 

gruod. 23 d. Pamaldos atsibus 
Nekalto Prasidėjimo Bažnyčioj.

Gimines ir draugai malonąsi- 
te dalyvauti. Lavonas randasi 
2922 W. 43itl St.'

Lieka nuliudime vyras Juoza
pas ir vaikučiai.

PALIKTA STORAGE’Y
^>5 Dykai deimanto adata

ir 24 pnunktiniai re
kordai. Gražus dide 
Ha Victrola, kaip nau
ja.*, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar* 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gralių 
»«ulyg žios dienos rt- 
kandų seklyčiom* 
(parląr). Reikia ma
tyti, kad apkainavuR. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

.J**! rvveni ne mieste, mes pasiųsi
me C. O. D. dalvisdami egzaminuoti.
WESTfeRN FURNI J URE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

Tel. Otra.'J 6222
DR. C. K. CHERRYS
(..LIETUVIS DENTISTAS

2201 W. 22->(l * So. Lenvitt Sta.
/ CHICAGO. .

f Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną i 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

lelefunati. Pullmun 8W
OR. P. P. ŽALIAS

Lietuvy* Dentlstas
IBM! S. Michigaa A v. RoseUed

Valandom 9 iki 9 v^kav*

Areštavo už klastavimą čekių.
Tūlas S. L. EdtJman, 29 

metu amžiaus, 1246 Pratt 
blvd., vakar buvo areštuotas 
už mainymą 700 dolerių kla- 
stingo čekio Morrison liotelyj. 
Sako, kad tuo jis .daręs puikų

Apiplėšė rakandu krautuvę.
Praeitą naktį plėšikai įsi

laužę Harry Solomon rakan
dų krautuvėje, 422 Wrst Di- 
vision st. Išvogė apie už $10,- 
000 prekių ir $1,000 gatavais 
pinigais.

Nusišovė, kad neturėjo darbo.
Tūlas Harry Forestcr, 33 

metų amžiaus, 1642 W. Lake 
st.. vakar anksti rytmetyj, po 
pusryčių, užsidarė savo kam
baryje ir paleido keletą šūvių 
j :m Į galvą. Jo pati sako, kad 
pastaro'msiomis dienomis 
buvo pradėjęs labai gerti 
vis aimanuodavo dėl nedarbo.

Reikalauja $50,000,000.
Miesto iždininkas, Harry 

Stuckart, vakarykščiame mie
sto finansinės tarybos posėdy 
pabrėžė, kad ateinančiais me-

jergu norima, 
departamentai, 

darbi- 
Esa v 

atei- 
|>a-

$2,000,000 — šių

tais miestui 
$50,000,000, 
kad miesto 
kuriuose dirba 18,000
n nkų, .tinkamai veiktų, 
reikalinga $42,000,000 
nančių metų lėšoms 
dengti ir 
im tų deficitui

Pašovė banditą.

Į sitiko ginkluoti milionieriaus 
sargai ir pašovę vieną plėšiką 
pagavo. Pagautas plėšikas 
pasirodė esąs jūreivis, kuris 
buk pasisakęs, kad plėšikai 
nepienavo apiplėšti visą milio
nieriaus butą. Jie tik 
užklupti ir pasigrobti 
merės MėCormick

norėjo 
milio- 

gražnos.
Mat, yakar vakąre milionicrč
MėCormick buvo pasirengus 
važiuoti į operą.

ne kokio nors miestelėno pati. 
Praeitą nedėlios rytmetį Brit
lio susikrovęs savo daiktus ir 
farmer.o dukterį autoniobi- 
liujo atduniė Chicagon. Far- 
nieris gi išėmęs vvarrantą 
prieš Bržtlio, atvažiavo pas
kui juos (Jiicagon ir abudu 
areštavo. Bernice policijai 
pasakė, kad jos levo perse
kiojimai nieko ncgelbėsią — 
ji tekės už Britl'o.

PRANEŠIMAI
Chicagos Soc. Vyrų choro repetici

ja įvyks ketverge, gruodžio 23, kaip 
8 v. v. Mildos svetainėj. Visi daininin
kai prašomi atvykti laiku, nes Kalėdų 
vakare turėsime dainuoti LSS. 4 ir 22 
kuopų koncerte. — .Sekretorius.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-kas ir Pafielpt- 
nis Kliubas laikys priešmetinį susirin
kimą ketverge, gruodžio 28 d., 8 vai. 
vak. Malinausko svet., 1848 S. Halsted 
St. Visi draugai atsilankykit, nes tu
rim daug svarbių dalykų aptarti, taip
jau naują valdybą rinkti.—Valdyba.

 Sereda, Gruodžio 22 d., 1920

R’UKlA DARBININKŲ į____ NAMAI-žEMB
.’ MOTERŲ ‘ '1—___
REIKIA apysenes moters abel 

nam namų darbui. Gera mokes
tis. Atsišaukite.

1658 W. 47th St.

REIKIA patyrusių moterų prie 
skirstymo popierinių atmatų. Alga 
$15 j savaitę.

GUMBINSKY BROS. CO.
 2261 S. Union Avė.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

Areštavo Marso lotų agentą.
Vakar <įia buvo areštuotas 

tūlas grafas Jac<fuc! 
Mourik De Bcaufort ir 
tintas kaipo “blue sky 
tor”. Mat, grafas De

opera-
Beau-

yia 
nors“

ran-

’ Bomba apdraskė namą.
Praeitą naktį piktadariai 

buvo padėję po trylikto tvar
do aldermano Frank Bay na
mais, 3912 Copgress st, hom-

L. S. S’. 4 ir 22 kuopų nariai, kurie 
sutiko dirbti Kalėdų koncerte, malonė
kite susirinkti kaip 6:30 v. v. į Mcldiv- 
EiO svetainę. — Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Gook County Auginamojo mifckyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro 
H akro 
1 akras

De Bcaufort tvirtina, 
repre- 

yni 
vald- 
pana-

pardavęs lotų ir ”kokių 
kompanijų sūrų, kurios 
dasi “kur nors” — turbūt ant 
Mnrso.
kad tie lotai ir tos jo 
zentuojamos kompanijos 
Nashville’j, Tenn., bet 
žia sako, kad ten nieko 
šaus nesą.

Statys naują pašto namą.
Vakar vietiniai laikraščiai 

paskelbė, kad federale Jungti
nių Valstijų - valdžia 
kontraktą su vietine 
Security korporacija, 
staroji turi pastatyti 
jo naują pašto namą
ferson ir Quiney galvių? Nau
jasis pašto namas lūšnos vie
ną milioną dolerių. Darbą 
pradės sekantį pavasarį.

Tnvestors
kad pa-
Chicago-
ant Jcf-

Didelis gaisras.
Vakar iškilo didelis gaisras 

Philip Rinn kompanijos len
tų pjovykloje, 719 \Vest Divi- 
sion st. Nuostolių. padarė 
apie už 10,000 dolerių. Iškur 
ugnis prasidėjo, dar tikrai ne
patirta.

jaunas .banditas.
per pietus vienas

Drąsus
Vakar

jaunas banditas įpuolė Sinc
lair Oil kompanijos ofisan, E. 
71-st st. ir South Shore drive, 
ir atėmė iš klerko 20 doleriu. 
Paskui, apie 
vėliaus, tas

puse valandos 
pats jaunas bandi- 
“holdup” Atlantic 
Tea kompanijos 

1836 N. Wells st..
and Pacific
krautuvėje,
ir atpilė nuo klerkų ir koštu 
merių apie 250 dolerių.

Nušovė savo pusbrolį.

Tūlas Isidore Michalica, 
% susitikęs savo pusi

ita-

užpakalinį galą namo ir, bc- 
abejonės, nemažos išgąsties 
padare namų gyventojams. 
Nieko nei sužeidė, i nei 
mušo.

už-

vir- 
pa-

Karas vaistininkams.
Policijos departamento 

šininkas Fitzmorris vakar 
skelbė, kad policija vesianti
plačią kampaniją prieš narko- 
tiškų vaistų agentus ir tuos 
šaltinius,. iš kurių agentai 
juos gauna. ♦ Fitzmorris sako, 
<ad per praeitą porą mėnesių 
kiek mieste piktadarysčių bu
vo padaryta, visos jos 
padarytos piktadarių, 
hendusių nuodinguose 
se.

buvo
pas- 

vaistuo

PoltcistAs pašovė žmogų.
Policistas 

kairiąją koją 
Murph’ui, 33 
2603 Moli i gan

vakar peršovė 
tulani Wlliam 
metų amžiaus, 
st. Tai dėlto, 
pamatė išs?kišu 
jo kiŠeniaus ir 

paliepė jam iškelti rankas, bet 
kadangi Murphy’s jo nepa
klausė, lai prileistas paleido 
šūvį i jo kojas.

Washington. ~ Čia esama 
tokios nuomonės, kad po Nau
ju Melų nedarbas netik kad 
nesumažės, bet žymiai dar pa
didės. Tie, kur iki š'ol tikė
jo, kad po Naujų Metų “visa 
ir vėl bus gerai“ — tiems tek
sią labai nusivilti, v >' .

Ručinė, Wis.—Kalėdų dieną, gruo
džio 25, kaip 2 vai. po pietų SLA. 100 
kp. rengia dideles prakalbas Union 
svetainėj 428 Wisconsin St. Kalbės 
Dr. J. šliupas. Visi prašomi atsilan
kyti. — Rengėjai.

REIKIA patyrusio bu- 
čerio.

2159 W. 22-nd Pi.

Brighton Park. — Visi gerb lošėjai, 
kurie sutiko dalyvauti veidinime vei
kalo Užburtas KungaikŠtis ir tie, kur 
norėtų dalyvauti, šiuo prašomi sv|i- 
rinkti šiandie, gruodžio 22, po num. 
3240 E. Emerald avė. Susirinkite lai
kų, nes reikia pradėti darbas.

— Komitetas.

F. J. Bngočiaus prakalbos. — Adv. 
F. J. Bagočith i S Bostono kalbės ket
verge, gr. 23 d. Mildos svetainėj. Ka
lėdų dieno, Strumilų svetainėj Rose- 
land ir nedėlioj, gr. 26 d. Šalčio svet., 
Cicero, Kviečiame visus skaitlingai at 
silankyti j šias prakalbas. L.L.F. 1 kp.

Kūčių vakare, gr. 24 d. M. X. Moc
kus kalbėk Mildos svet., temoje: “Jie
va, žaltys. Adomas ir obuolis”, Visi 
ateikite užgirsti šią prakalbą.

—L. L. F. 1 kp.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Vladislovo Kum

žos, Kauno riki., Telšių aps., Pavande
nio pat., Mediškių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicago Heights, III. Išvažia
vo ant laivo už fireman dirbti. Jis 
pats, ar kas apie jį žino meldžiu šir
dingai pranešti, busiu labai dėkingas.

ANTANAS KUMŽA, 
4606 So. Paulina St., Chicago/ III.

PAJIEŠKAU savo šeimynos Lietu
voj gyvenusios Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., laikės miestelio, Marcijona 
Butanienė. Malonėkite mano šeimy
nai pranešti, jei kas patėmysit šį pa- 
j ieškojimą. Rasi reikalinga pagelbA. 
Antrašas:

JUOZAPAS BUTANES, 
1805 St. Clair St., EscanabaK.Mich.

North America.

$275 
$425

.......... . . ...__________  $550 
Atpigintos kainos. Labai lengvos 

išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugiu- 
tl, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky- 
tlH Sunmžįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 

_ J 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina t upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSU & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

REIKALINGAS atsakantis barten- ITt,onioML . menkybėse.,, Daugybė 
deris mokantis atsakančiai savo darbą. 
Darbas ant visados ir gera mokestis.

CEPAUSKAS,
2259 W. 23 pi., Chicago, Iii.

BEIKIA automobilių maz
gotojo. Darbas naktimis.

P. L. STEAM CAR CO.
48 E. 51 st St.

PARSIDUODA saliunas, ant 
kampo, tarpe dirbtuvių, užkan
džių baras.

2400 W. 16th Street,,
• Kampas Western Avė.

PARSIDUODA galiūnas labai 
pigiai ir geroj apielinkšj. 
Atsišaukite.

948 W. 31st Place. >

PARSIDUODA du namu ant vieno 
loto. Iš priekio dviejų pagyvenimų, iš 
užpakalio ant vieno; yra vanos. Par
siduoda labai pigiai. Ant lengvų išly
gų-

Tel.:

ALBERT WEBER, 
4645 W. Harrison St. 

Austin 8281.

PARSIDUODA nąujas mūrinis na
mas dviejų pagyvenimų po 4 kam
barius. Elektros šviesa, ir kiti pa
rankamai. Namas randasi BrightonPAiicTnunnA oaa si • ranKumai. namus nuuuuu muk.hvvul„h.l J^DA- 300 'fat' Parkn, »»« Crane Co. Kaina $5,600.00.

ras, labai pigiai ir gerą pelną nešan- Axc;x/.,v;tn 
tis. Pardavimo priežastis—liga. Žc- AU1&au
m a renda. Agento nėra.

1153 W. Van Buren St.
... ... >

G. R.
1343 S. 49th Avė.

PARSIDUODA 
Farmos

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
lietuvių įr lenkų apgyvento j vietoj, J 
biznis išdirbtas per 25 metus. Parduo
siu už labai žemą kainą. Priežastis 
pardavimo sužinosite ant vietos. i wj p 213 akrai geros žemes; 113 ariamos su
4537 So. Paulina St.,' Chicago, III. gerais budinkais; 100 akrų stambaus 
--------------------- :__________________ _ miško. Kelias nuo Chicago $10.00.

PARSIDUODA bučerne ir groserne. Kaina $14,000.00. >
Biznis išdirbtas per 25 metus; visokių! * _________ __ _________
tą«tų apielinkėj. Pardavimo priežastį
patirsit ant vietos. Kreipkitės: i gą akrų geros žemės: 50 akrų aria-
1640 S. Jofferson St., Chicago, III. nios. 30 akrų stambaus miško. Kai- 
-------------------------------------------------na ..................   $3,500.00 

PARSIDUODA drapanų krautuvė
labai geroj vietoj, biznis išdirbtas, lie* , " _ .
tuvių apgyventoj vietoj. Atsišaukite į 60 akrų geros žemes su »
Naujienų ofisą pažymint No. 187. 20 pkrų stambaus miško; 2 arkliai, 5

 v 3 karvės, 50 vištų. Parsiduoda^už^

PARSIDUODA garagius South 
West. Dydis 100x115 pėdų. Norintie-' 
ji pirkti, atsišaukite į Naujienų ofi-' 
są, pažymėdami No, 190. , 2829 W. 39th St.,

................ .  . .........  .. .Tel.: Lafayette 4167

PAJIEŠKAU Uršulės Baltakytės, 
mano Švogcrls' paeina iš Vilniaus 
gub., Švenčionių apskričio, Daugėliškio 

n < I valsč., sodos Laurinčiukiškių. Gyveno
BRIGĘTON PARK. 1914 metais New Yorke, paskui neži-

f nau ar iškėlė kitur ar ne. Turiu la-(AtslsauLlinas) hai svarbų reikalą. Tegul atsišaukia
Bendras Lietuvos Gynimo pati ar jei kas žino tegul man prane-

Komitetas atsišaukia į ' visas 5a kur gyvena: CIC(ęNAS,
lietuvių draugijas ir pavicnias 9038 Cottage Grove Avė., Chicago, 111. 
yįiatas kviesdamas į susirin-1 —- --------*--------------------------------
cimą, kuris įvyks gruc 
1920, Pociaus svetainėj. 
Kedzie avė. ir kampas 
PI.

Gerbiami lietuviai ir

RAKANDAI
VICTROIjOS

$1,600,00

JOSEPH VOLANDUS,
Chicago, III.

RAKANDAI
Parduodu savo vėliausios mokykms

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda 4 flatų po 5 kambarius 

narnas ir naujas garagius užpakalyj, 
i geram stovyj prie 1424 So. Peona bt. 
' Atsišaukite į Naujienas, pažymėdami 
i No. 189. 

mados «
gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau
rus, lovas, vartotus tik 30 dienų. Taip-! 
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais : 
priedo, daimanto adata. Gvarantuo- ‘ 
tas 10 metij, galima grajint visokio: 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo- ' 
jau; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak., •

! Vyruli Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo

krautuvėje, 
avė., kę

su vinis paliose jį ant 
Sako, kad Luzara ir

gi griebėsi už revolverio, bet 
matyt Michalica buvo už jį 
greitesnis. Michalica — din- 
g°-

Praeitą naktį keturi plėšikai Į 2802 S. Went\vorth 
buvo užklupę milionieriaus įpriaif

< Gyrus McConnick namus, 58 grindų 
' E. Huron st. Bet ča juos pa- gi grit

DOVANOS KALĖDŲ
*

M ilsų krautuvės žemes
nes kainos, nei kati 5 me-

tai atgal.

Nelaukit paskutinių

dienų

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Present) dabar. .Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
zalietų ir visokių sidabrinių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina žemesnė kaip kitur.
PETER A. MILLER,

2128 W. 22 St., v ’Chicago, III.
Mes užlaikome Edisono ir kitus vėliausio išdirbinio pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Canal 5838

Ekstra!*

Šiais metais pripildyta Krautuve naujausiais ir 
puikiausias tavorais; deimantais, čysto aukso ir 
geriausio paauksavimo laikrodėlių.

Šitoje krautuvėje galit pasirinkti, ko tik norit.
Šita krautuvė yra didžiausia ir teisingiausia Ci

cero, ir žinote patįs, kad visi yra užganėdinti ta
vorais ir kainomfs.
M. M. URBAITIS JEWELRY CO., 

4902 W. 1 ith St., Cicero, III.

Nevykęs plėšiku žygis.
Vakar keturi plėšikai už

klupo , Brink’s Chicago City 
Express kompanijos šoferi, 
Gunnard Halkjuist, ant 16-lh 

| ir Morgan sts. Bandė atimti 
i pinigus. Bet šoferis išsitrau-

kuris pirmiaudn puolėsi prie 
jo, imt syk nudėjo. Kiti trys 
nors ir šaudė į šoferį, bet ne
pataikė. Paskui plėšikai nieko 
nepelnę, Įsidėjo savo nušautą 
draguą automobiliuje, nuva
žiavo sau. Mat plėšikai buvo 
nužiūrėję, kad šoferis veža pi
nigus National Lead kompa
nijai, apmokėjimui darbinin
kams algų. Bet jie pra
žiopsojo: užklupo jį grįžtant 
atgal — su tuščiu vežimu.

[. 23, PAJIEŠKAU giminių arba pažjsta- 
3R9 t AŠ paeinu iš Veikštėnių kaimo, 

' “ o mano moteris Locija Zupkauckiutė 
38-to iš Vaitakarčmio kaimo, abudu Valki- 

nykų parapijos, Vilniaus gub. Norėtu- 
.. me susižinoti su savo giminėmis ir 
lietu,- pažįstamais. Atsišaukit šiuo adresu,

vaitosi Draugija valdybos ir JUOZAS KAZLAUCKAS,
. .. i -i-i , i -J 4643 So. Francisco Avė., Chicago, 111.pavieniai malonokite kuoskiut_______ ______

lingiausiai atsilankyti. Lietu- pajieškau dviejų pusbrolių: Jo- 
va, brangi musu tėvynė šau- no ir Petro Zaleckių. Paeina iš tie
kiasi musu nauolhos Todėl tuvos’ Vilius rėd., Duosmenių mies-Kiįibl musų pageiDOS. lOU. I, įejj0 Pirmiaus gyveno, kur tai mies-
šis susirinkimas nuspręs, kaip te Olyeke, Maęs. Dabar nežinau kur. 
nasekmimjiaus Ufl’lPsime natfel Prašau atsiliepti jie patys, ai kas žį p.iscKmingiaus gaicsime pagci i e ap.e juos puriu svarbu reikalą, 
heli savo broliams ir sesutėms BOLESLOVAS BEKIAš, 
vargstantiems LietuVoj. 3416 T. Street, So^ Omaha, Nebi.

Kviečia . Įgaliotas Komitetas. | ' v7 šAI^^Ar"Pajicšk7’ savo 
trijų brolių Jono, Klemenso, Ignaco ir 
sesers Domicėlės Šalkauskų gyvenu
sių apie Pittsburgh, Pa. paeinančių 
iš Jovaišų kaimo, Pašvitinio parap., 
Žiemelių valsč., Panevėžio apskr. Kau 

Bendro Lietuvos Gyrimo Komiteto 1 no rėd. Jis yra labai sergantis gu- 
—Knygelės rinkimui aukų jaut paga- I „ .
mintos. Rinkėjai aukų kurie yra pa- telegramą ar atvažiuotų, 
sižadėję, malonės tuojau kreiptis prie Į to šiuo adresu: ______
Finansų Sekretoriaus, A. žymonto, •
1789 S. Halsted St., paimti knygeles 
ir tam tikrus įgaliojimus rinkimui au
kų- ' , '

Pranešimai

Sekamoji Socialistų Mokykloj lekci
ja bus soredoj, gruodžio 22, kaip 8 
v. v. Aušros svetainėj. Mokiniai ir no
rintys jstoti, prašomi atvykti laiku.

—Valdyba.

nedėldieniais iki 4 vai.
2102 VY. 35th SI., arti Archer Avė

Rakandų Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

beltava sprendzina phonographą, gro-

kordais ir deimanto adata. Taipgi pui 
, klausią vėliausios mados pianą, 
.7 čios setą, valgomąjam kambariui ir 
? miegkambariui setai; kaurai, ant

ilV AVA.I. V J * -------------

Ii ligoninėj ir prašo, kad j Residencija 1926 S. Kedzie avė.

JONAS VIČKUS, 
4600 So. Marshfield Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusseserės Fales Bra
zauskaitės paeina iš Kauno miesto. 
Pirmiau gyveno apie New Yorką, da
bar nežinau kur. Malonėkit ji pati at
sišaukti, arba kas ją žino pranešti.

KLEMANSAS BRAZAUSKIS, 
820 W. 33rd Place, Chicago, III.

jantį visokius rekordus už $65 su re-' skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
1,—4- ----- x----- ni„.pgj pui_ pr^tikos besimokindamas.

, sekly- Visuose siuvimo skyriuose maSinoa 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
gnndų pastatoma lempa, paveikslai , riu0 jakU| dieną ar vakarais, pasitiu- 
etcA. ... . rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Visi kaip nauji. Parduosime ant paterns daromos sulig mieros, vi- 
syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai- 1 fiokio stiliaus Ir didžio iš bet kurios 

' madų knygos.
' MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

i*€ti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patena r daromos sulig mieros, vi-

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Romansas. t
Tūlas Louis Britlio, 20 me

tų amžiaus, 1924 W. Van 
Buren st., andais nuėjo dirbti 
ant farmos pas Albert Antoi- 
nes, Amboy, III., kad išsinro- 

i kinus atsakančiai farmeriputi. 
i Befarmeriaudamas įsimylėjo 
jį Antoneso 18 metų dukterį, 
; Bernice, ir čia jo noras far- 
i meriavimo — dingo. Jis pasa
ką Antoinesui, kad jis mylįs 
jo dukterį ir norįs ją vesti. 
Tai išgirdęs fermeris ko tik 
nepabludo. Mat, jis pienavo, 
kad jo duktė turės būti augš- 

į/tesnės mokyklos mokytoja, o

Į visus Chicagos Ex-Kareivius Lie
tuvius. — Visi Chicagos ir apielinkių 
Ex-kareiviai lietuviai kviečiami susi
rinkti seredojt gruod. 22 d., kaip 7:80 
v. vak. į šv. Jurgio parapijos salę, 
Bridgeporte. Susirinkimas yra labai 
svarbus, šaukiamas svarbiais mums, 
ex-kareiviams, reikalais, dėlto tatai 
kiekvienas bukite.

—Apskričio Valdyba.

West Side. — Kalėdų vakare, gruo
džio 25, T,SS. 4 ir 22 kuopos p. Melda- 
žįo svetainėj rengia šaunų koncertą. 
Draugai ir visi koncertų mėgėjai pra
šomi atvykti. Pradžia 7:80 v. v.

—Komitetas.

PAJIEŠKAU pusbrolio Juozo Alie- 
liuno. Paeina iš Statetįškių kaimo, Pa
nevėžio parapijos. Atvyko Amerikon 
1914 m. Dabar randasi kur tai Ryti
nėse Valstijose. Kas žinot malonėki
te pranešti arba jiis pats lai atsišaukia. 
Turiu labai svarbu reikale.

PETRAS GUMBINAS, 
1319 Clifton Avė., Rockford, III.»

------------------ -- ■ ................ ....

įieško k AMBARRI

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

2810 W. Harrison St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Hahted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Val«tlįof»e.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
ręikalaukit knygelės.

Tel. Sealey 1648.
SARA PATEK, pirmhdnki,

Brighton Park. — Bendro Lietuvos 
Gynimo Komiteto skyrius (Brighton 
Parke) rengia vieša susirinkimą ke- 
verge, gruodžio 23, kaip 7:30 v. v. p. 
Pociaus svetainėj, kampas 38 pi. ir 
Kedzie avė. Visų vietos draugijų vai 
dybos bei pavieni asmens prašomi at
silankyti — kuoskaitlingiausia. Turė
sime pasitarti dėl aukų rinkimo musų 
gimtojo kraštų gynimui nuo lenkų im 
perialistų. Kiekvieno pareiga todėl 
dalyvauti šiame svarbiame susirinki
me. — J. Misevįčia, rašt.

VYRAS reikalauja kam
bario, apie 31 ir 35 ętę ant 
Bridgeporto. Atsišaukite 
Boulevard 2840.

šešių kambarių rakandai: odos sek
lyčiai setas; du miegkambario setai; 
du kaurai; kuknios setas; valgomam 
kambariui setas; Victrola; Kimball 
pianas; langdangtės. Turi būt par
duota šią savaitę, nes apleidžiamo 
miestą. Parsiduoda pigiai.

1511 S. Kedzie Avė.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries ar merginos prie 
padabojimo dviejų nemažų vaikų, taip, 
kaip už šeimininkę. Kambaris, valgis 
ir geras užmokestis. Atsišaukite:

J. PRATCHER, .
1641 N. Brigham St. 
Tel: Armitage 7904.

NAMALžEMe
PARSIDUODA 8 kambarių plytų na; 

mas. Garu apšildomas, vanos, gasas, 
ir elektros šviesa. Tik $500 įmokėti,! 
likusius kaip rend$. Gera apielinkė. i 

J. McDONNELL SYSTEM, 
8517 Archer Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nogrdfijos, typewriting, pirklybos tei-

’ s1ų, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 

rašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 

4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

BARGENAS. ___ _____________________ _r
Greitai veikite. $400 cash pirks gra- kinės ekonomijos "pilietystės/ dallia- 

žų, 6 kambarių namelį: gasas, vanos “ “ * ’
ir elektra; netoli parko; piltos gatvės. 
Kaina $8,100.

J. McDONNELL SYSTEM, 
, 3517 Archer Avė.


