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Italija apsupę Fiume
Talkininkai nebesitiki didelio at 

lyginimo iš Vokietijos

Gruzijai gręsia bolševikų užpuolimas

Italijos kariuomenė 
apgulė Fiume.

Taipjau paskelbta aštri bloką 
da ir iš jurų pusės, kad 

privertus d’Annunzio pasi
duoti.

UDINE, Italijoj, gruodžio

re-zio drutvietė, tapo apgulta 
guliarinių Italijos spėkų.

Paskelbė blokadų.
RYMAS. gruodžio 22.

Komanduoto jas apsupančios 
Fiume Italijos kariuomenės 
gen. Cayiglla paskelbė smar
kių blokadų Fiume ir Veg
lia, Arbe.ir San Marco salų.

Jis davė 18 valandas tiems, 
kurie nori apleisti 
dų, pirm negu ji 
kai apsupta.

Laikraščiai kaip
su pasmerkia d’Annunzio po
zicijų. Jie užgiria valdžios 
reikalavimų, kad Rapallo 
tartis butų išpildyta.

Laukiama mūšių.
LONDONAS, gruodžio

— Italijos valdžios spėkos,
niatnduojamos gcmz, C^viglia 
ir adm. Millo paskelbė aštrių 
Fiume blokadą iš jurų ir 
sausžemio pusės ir išrodo, 
kad mūšiai gali prasidėti bile 
laiku.

tų apygar-
bus visiš-

vienu bal-

su-

22.
ko-

Žinia sako, kad d’Annunzio 
emisarai - skleidžia gandus,

mt Dalmatijos.

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

Talkininkai nebesitiki 
! gauti didelio Atlygini

mo iš Vokietijos.

Mato ,kad Vokietija yra nusi- 
bankrutijusi ir turės ją remti 
pirm negu jie ką nors iš jos 
gaus.. Tikisi greito susitai

kymo.
L

BRUSSELS', gruodžio
— Antroji finansinė konfe
rencija tarp talkininkų ir Vo
kietijos atstovų 
Vokietijos atlyginimo, 
rė šiandie ik f sausio 
Prieš užsidarant

Chicago, UI., Ketvertas, Gruodis (December) 23 d., 1920

Naujas vaduotojas civilizacijos

ansvarstvmui 
užsida- 
10 d.

talkininkų
Vokietijos 
gerų pro-delegatiims, kad yra 

spėk tų susitaikyti

davė suprasti, kad esant no
rui abiejose pusėse, atlygini
mų klausimas galės būti iš. 
rištas sausio men. posėdyje.
Gal'. reikalaus 100,006,000,000 

markių.

BRUSSELS, griKidžio 22.— 
Vokietijos užmokėjimas 100,- 
(XN),00(T,000 markių auksu pa-I IlIHIKių dllKSU pu-

miestas u*ilieka pamatu, ant kurio ant- 
išlaukinio ros finansinės konferencijos 

'delegatai irt ekspertai dirba.
1 Ta suma, nors ir yra daug 

nuskirta 
diil- 

i žiausia suma, kaip apskaito
ma, kokią Vokietija gali ūž

ti kapt. d’Annunzio paskel- ,n°l<ėti, bet ir tai tik tada, 
bus, kad jis priešinsis vykdi- ji Saus Vokietijos dele- 
nimui Rapailo sutarties. Atsa- ^i1.1 reikalaujamą pagelbą. 
kyilamas į gen. Caviglia 
siųstą ultimatumą jis į____  , #
kė, |kad jis kovos prieš vykdi-, tuosc* kurių įtura išėjo 
nimą sutarties kol nebus 
pildyti jo reikalavimai..

Karalius Viktoras Einma- j 
nuelis ratifikavęs Rapallo su
tartį, suteikė ordenus užrube
žinių reikalų ministerhii Sfor-1 
za ir karo m misteriui - Bono-' 
mri, kurie sulošė žymią rolę 
susi taiki me su Jugoslavija. J 
Jiems suteikta augščiausį , 
lijoje Annunziata ordeną, ku- j 
ris‘padarė juos giminėmis ka- ^a(,Jos- 
raliui. Tuo Bonomi,, kuris

lapo izoliuotas nuo 
pasaulio, bet taipjau- tapo pa
skelbta blokada 
Marco ir Veglia 
nesenai užėmė 
legionieriai.

Padėtis pasidarę labai rus
ti kapt, <

Arbe, San 
salų, kurias mažesnė, negu kad 

d’Annunzio Versalles sutarties, yra

t pa_ [ Talkininkų ekspertai indivi- 
pareiŠ- i dualiniuose slaptuose rapor- 

’* aikš-
iš- *čn, pripažįsta, kad Vokietija 

j yra bejiegė ir delegatai abel- 
į nai skaito, kad Vokietija yra 
nusibankrutij usiu kreditorių, 
kurį reikia paremti, kad jis 
galėtų išsilaikyti. Tečiaus ant 
kiek bus galima prasilenkti su 
Versalles sutartina, tai pri
klausys nuo talkininkų vaid

ila • kurioms savo rekomen- 
♦ davimus paduos įvairios dek-

Veik niekas delegatų nebe
yra socialistu, patapo teorėti- mano, kad sutartis galės būti 
niai karaliaus pusbroliu.*

D’Annunzio legionieriai ties
išpildyta pilnai ir talkininkų 
ekspertai sutinka, kad Vokie
tijos atlyginimai turės būti 
užmokėti daugiausia ta vorais.

i bus reikalaujamaRYMAS, gruodžio 22. — Tečiaus
Pasak gautų žinių, 120 d’An- nors dalies ir pinigais mokė- 
ntinzio legionierių, su kulka- ’ ti, jei ne dabar, tai bent už, 
svaidžiais išlipo Castelvenier, metų ar dviejų, 
į šiaurryčius nuo Žara, 
atgabeno nesenai 
nunzio prisidėjęs 
laivas. Vietinis 
pasitraukė į Žarų.

Juos | 
prie d’An- 

torpėdinis 
garnizonas

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis ii' 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
25. 26, 27. 28. 2V ir 30. — ’ 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

įširst Lith^anion Daily
II

' NAUJIENOS
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True translation filod with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1920 
as reųuhed by the act of Oct. 6, 1917

Tikisi bolševikų puoli
mo ant Gruzinijos.

gruodžio 22. -— 
Žinios, kad bolševikų spėkos, 
turinčios sunkiųjų artilerijų 
yra koncentruojamos palei 
Gruzinijos ruhežių, gimdo 
vii tos oficialiniuose rateliuo
se dideli susirūpinimų. Numa
noma, kad sekamu žingsniu 

•bus įsiveržimas į Gruzinijų, 
tikslu ten prievarta įsteigti 
sovietų valdžių.

Sovietų valdžia Armėnijoje 
laikosi tos pačios taktikos kų 
ir Azerbaidžano valdžia. Pa- 

! naikinus privatinę nuosavybę 
sovietai apnetė visas šalies 
skolas.

Kapoja algas šilučiams
LYNN, Mass., gruodžio 22

Negalima bus rodytis 
ant gatvių.

l'itzmorris 
kad 

kabaretai, teatrai, kavi- 
karčiamos, biliardinės ir 

užsi* 
ir- kad

nuo

CHICAGO. — Naujasis po
licijos viršininkas 
vakar išleido paliepimų, 
visi 
nes,
kitos viešos vietos turi 
daryti 1 vai. nakties 
žmonės turi pasišalinti 
gatvių iki 2 vai. nakties. Suti
ktus ant gatves po 2 vai. žmo
nes policija galės kamantinė
ti ir kratyti, jei jie jai iš ro
dys nužiurėtinais.

Policijos viršininkas sako, 
kad reikia griebtis aštresnių 
priemonių delei nuolat didė
jančios bedarbės. r

eRspi iozija parako
DIRBTUVĖJ.

WILKESBARRE, 
22. - šiandie kilo

Pa., gr 
ekspliozi

mokesčiai 
ganėtinai

klausia

jog talkininkų ekspertai ma
no, kad tiesioginiai 
Vokietijoje dar nėra 
augšti.

Vokietijos atstovų
ma apskaitliuoti kiek vokie
čiai turi dabar turto neutra-; 
liuese šalyse ir kaip Vokietija 
humo atlygint; savo pilie
čiams už jų atimtų turtą už-

kų paslapty], bet abelna nuo
mone yra, kad jiė
duos savo valdžioms 

į kieti jai pasilaikyti
35,000 tonų laivų, 
Versailles sutartis
duoti. Skaitoma yra, , kad 
'.Jungt. Valstijos yra vienati
niu bankieriu, kuris gali su
teikti Vokietijai reikiamo kre
dito. Vokietija nori, kad Vo
kietijos piliečių savastįs butų 
sugrąžintos jų savininkams 
(Visose kariaujančiose šaly- 

rse Vokietijos pavaldinių tur
tai buvo konfiskuoti). Nieku- 
rie talkininkai tečiaus yra pa
linkę ta turtų panaudoti kai
po pamatų kreditui.

associacijos komitetas 
die konferencijoje su jungti
ne čeverykų darbininkų uni
jos taryba paprašė, kad dar
bininkai sutiktų panaikinti 
pereitą liepos mėn. įvestą bo- 

True tianslation filed with the post-' nusiginklavimą, kol visos ša- misa, kas sumažintų darbi- 
master at Chicago, 111., Dec. 23, 1920 , 

required by the act of Oct. 6, 1917 į 9us

Lloyd George gina 
Tautu Lygą.

—4________
Bet pareiškia, kad taikos ir 
nusiginklavimo negali būti, 
kol visos šalįs ncpfisidės 

prie lygos.

LONDONAS, gruodžio 22.

pirmininkaudamas puotoje at 
stovų bule, parengtoje visų 
Anglijos šalin dck'ijatams nc-

rekomen- 
leisti Vo-

. Is senai įvykusiame tautų lygos 
. Lniu°.s'susirinkime Genevoje, pareiš

kė, kad lyga niekad neatsieks 
tikrojo progreso kol prie jos 
nebus prisidėję visos šalįs.

Lloyd George sakė, kai jis 
tikisi, jog Jungt. Valstijos įs
tos į lygą. ' Tai esą būtinai 
reikalingas ’dalykas.

Premieras tvirtino, kad ne
gali būti tikrosios laikos kol 
nebus sustojęs lenktynių vi-
mąsis ginklavimęsi, o pirm ne 
gu galės prasidėti nusigink
lavimas, visos- šalįs 
lygoje, nes jos visos 
kartu.

turi būti
turi eiti

^,1 ugniui, I ‘ •

— Lynu čeverykų fabrikantų ja Du Pont parako dirbtuvėj 
’ i komitetas šian-: Moosic, Pa. Daug darbininkų

lis nedalyvaus tame. Tai gali- ninku uždarbį vidutiniškai 20 j spliozijoje Du 
ma padaryti tik 
Nusiginklavimas nėra tokiu 
dalyku, kuris gali būti utlik-

rų; jis turi būti atliekamas 
tokiu budu, kad visi žinotų, 
kad kartų padarytą sutartį vi-

True translation filed w1th the post 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1920 
ąs reųuired by the act of Oct. 6. 1917

105 streikieriai sušau
dyti Rusijoje.

Darbininkai pasipriešinę 
ilgoms darbo valandoms.

LONDONAS, gruodžio 22. 
— Nepatvirtinta Central 
News žinia iš Helsiaigforso sa
ko, kad smarkių darbininkų 
riaušių iškįlo Petrograde, ku
riose daug žmonių tapo sužei
sta ir užmušta.

Riaušės tapo užgniaužtos
Trockio paliepimu ir 105

darbininkai liko sušaudyti.
Riaušės prasidėjo, kada so

vietų valdžia atsisakė 
dyti miesto darbininkų

į lavintą duoti daugiau 
susirinkimas Jr sutrumpinti darbo ' 1 *r • M • M 1

išpil- 
reika- 

maisto 
valan- 

prisirengimu ’ das. Jie dirbdavo 16 vai. į
Sian (Pieninis 

ištikrųjų buvo 
tik prie pertraukos iki sausio dienų.

i 10 d. Talkininkų delegatai-------------------------------
' pienavo po piet susirinkti at- Šimtai ŽUVO •nelaimėje.
1 skirai, kad apsimainius nuo- ____ __
j monėmis ir padarius kokį, 
J nors susitarimų, kad galima •- Iš Helsingforso 
; butų paduoti vienodesnį ra- ‘ 
portą savo valdžioms.

Vokietijos delegatai vis dar
I tebedirba ant talkininkų
I jiems paduotų klausimų, ku- 
,rie yra labai platus? IŠ nieku- 
rių klausimų galima V spręsti,

LONDONAS, gruodžio 22. 
praneša

ma, kad keli šimtai žmonių 
liko užmušta ir sužeista nelai 
meje su traukiniu netoli Pet
rogrado. Nelaimė atsitikusi 
deki perpildymo t ratukinio,
bet smulkmenų apie jų visgi 
trokšta.

žinoda-Jis esą džiaugiasi 
mas, kad visi kų nors veikia.

Jis tikrino, kad jei Genevos 
susirinkimas butų buvęs rug- 
pjutyj 1914 m., karas butu 
buvęs negalimas, 
kiši, kad nebus kliūčių 
mimui į lyga Vokietijos, 
toji šalis parodys tikrų 
pildyti savo obligacijas.

Tečiaus premjeras pareiškė 
kad yra beverčiu dalyku dir
bti 
gos 
tuo 
lis 
tus 
nes, 
navo sukūrimui pereito karo.

Lloyd George sake, kad ša
lįs negali rizikuoti pradėti

karas
Jis esu ti- 

priė- 
jei 

norų

už įkūrimą tautų sąjun- 
:r įvykinimą* taikos, jei 
pačiu laiku daromas didc- 
ginklavimąsis, kad priver- 
kitas šalis stoti į lenkty— 
kas labiausiai ir pasitar-

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gruod. 22 d., užsienio plhigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,'Opp (įęjęrių, pankų buvo skaitoma 
Amerikos rirfeds šiaip: t

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos, 100 frankų už 
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių .......
Franci jos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų ... 
Trenku 100 markių ......
Olandų 100 guldenų,....
Norvegų 100 kronų.......
Šveicarų 100 frankų .... 
Švedų 100 kronų ........
Vokiečių 100 markių ...

«

susitarimu, nuoš. Taryba tą pasiūlymą 
apsvarstys ir praneš savo nuo
sprendį vėliau.

Fabrikantų komitetas pa
siūlė, kad tas jų prašymas bu
tų paduotas nubalsuoti darbi
ninkų referendumui.

tapo užmušta.
4 žuvo ekspliozijoje.

SGRANTON, Pa., gruodžio 
22. — Keturi darbininkai li
kosi užmušti ir 2 sužeisti ek- 

‘ Dont parako
dirbtuvėje Belin. Nuostoliai 
siekia $10,000.

Grąžina paimti dirbtuvę

kad visos 
nepradėti Kapoja algas.

si pildytų.
Prem.eras sakė, 

šalis turi susitarti 
naujos pražūtingo
mosi, kuris neišvenglinai turi 

j privesti prie susirėmimo. Esą 
pus reikalinga niektirių prie
dų pirm negu lyga pataps iš- 
rciškėja internacionalinės 
nuomonės.

Lloyd George tvirtino, kad 
lyga jau yra ir dabar daug 
atlikusi. Ji pakėlusi dagi
ninkų stovį visame pasaulyje 
ir darbo biuras atlikęs dide
lių dalykų. Tečiaus lygos gal
būt žymiausiu darbu esąs 
įkūrimas internacionalinio < 

teisingumo teismo, kuris tu
rėsiąs didelės reikšmės atei
tyje.

Tečiaus lyga niekad nega
lėsianti skaityties 
prie jos nebus 
Jungt. Valstijos, 
George.
Laikysis Amerikos pozicijos.

LIMA, Peru, gruodžio ^2,— 
Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Alberto Salomon šiandie 
slaptame senato posėdyje iš
aiškino dabartinę internacio-

pilna, kol 
prisidėj tįsios 
sakė Lloyd

MARTINSBURG, W. 
gruodžio 22. 
dirbtuves,

Yi;
InterAvoven 

kuriose dirba 1,600 
, šiandie

nukapojimą algų 20
Įiaskelbė 
inioš.

HOLYOKE, Mass., 
žio 22. — Lyman Co. audiny- 
čios paskelbė, kad nuo sau
sio 10 d. algos bus nukapotos

gruod-

LAWRENCE, Mass., gruo
džio 22. — Lavvrence centra- 
linė audinyčių darbininkų 
unijos taryba šiandie parašė 
laišką American Woolen Co. 

prezidentui Wm. M. Wood, 
kuriame pasmerkiama kom
panijos taktiką. Laiškas «kiko, 
kad dirbant tik dalį laiko 
kompanija nukapojo darbi
ninkams algas nuo 25 iki 49 
nuoš. ir kaltina Woodų hetin- 
kamuni’Č' ir nesugabume. Lai-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1920 
as requ‘red by the act of Oct. 6, 1917

Jugo Slavijos ki virčiai 
su Bulgarija.

PARYŽIUS, gruodžio 
Temps korespondentas 
joj sako, kad Bulgarija 
stojo pristatinėjimą i 
Jugo-Slavijai ir kad Jugo Sla- 
vija dabar stabdo einančius į 
Bulgariją traukinius. Jugo 
Slavai tvirtina, jog tai daro
ma todėl, kad Bulgarija nepil
do Neuilly sutarties apie pri
statymų anglių.

lyga. Jis pareiškė,’ kad vald- į 
žios nusistatymu ’ yra sekti ■ 
Jungt. Valstijų politikų. Sena-- 
tas išreiškė jam pasitikėjimų.

Atstovų butas sutiko su val
džios reikalavimu, kad jai bu- - 
tų leista paskirti specialinius; 
teisėjus, kurie teis tuos žmo
nes, kurie yra kaltinami suo-

Bėga iš Kanados

“Dar daugiau netinkamu
mo \padarys reikalingu darbi
ninkams paliuosuoti jus ir 

' jūsų klesa nuo industrijos 
kontroliavimo.

150,000 dezertirų.

22.—
Sofi-

su-
anglių stovų buto priimtasis atšauki-

WASH1NGTON, gruod. 19. 
— Senatorius Mose’s vakar 
įnešę pataisymą, kad jei at

mas karo įstatymus įeitų ga- 
lėn, jis vistiek neleis pasiša
linusiems nuo drafto arba de- 
zertirams pasprukti nuo bau
smės. Moses sąko, kad da
bar yra 150,000 nesuimtų de-

'*—■ " 111 ' ---------- —---------------------------------------------------------------

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

$3.53 
. $0.27 
.'$6.24 
$15.15
$2.40

. $5.91 j j 
. $842 
. $1.45
• $0.17 
$31.05 
$15.0? 
$15.26 
$19.85

. $1.45

WINNIPEG, gruodžio 22.
Vietos laikraščiai išspaus

dino žinia, kad 162,000 men- 
nonitų iš Manitobos pienuoja 
persikelti į Mississippi, Jungt. 
Valstijose, kur jie pirks 125,- 
000 akrus žemės. Jiems ten 
tapo prižadėta tikėjimo laisvė. 
Amerikos sindikatas pažadė
jo žemę jiems parduoti po 
$18 akrą. Mennonitai bėga iš 
Kanados todėl, kad jie laike 
karo buvo labai persekiojami 
už jų atsisakymų stoti ka
riuomenėn.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargpsiems 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 PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

■m
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ORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH.

hamunistiška mali-malienė

KALĖDŲ KONCERTAS

BALTIMORE, MD

Strauss’as

ateina iš LietuvonPirk Kalėdų Dovanas

Pranešimas!!!

S.J.Petrauskas

Brooklyno chamunisty orga
nas slepia žinias apie Lietuvą

“'bau 
bildin

laiko” 
sutik 

padary

Pupos 
Kviečiai 
Rupiai 
Avižos

Pinigai is 
Rockfordo

JEWELRY 
STORE

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa
koma. ’

Siųskite pinigus Lrie- 
tuvon per v

Nariams Co-opgrativės 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 iškelsi į naują vietą, Sausio 
1 dieną.

SCOTTVILLE, MICH

dirbama t i 
Darbininkai 
danu darbo

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

Rengiama šaunus 
KALĖDŲ KONCERTAS.

Musų koncerte dainuos:— . ,
Ųnė Babickaite
Didelis slovakų choras.
R'jĄkuM ' ‘ ' ■
Broliai Briedųkai
Keli Chicagos lietuvių chorai

ir kiti geri lietuvių bei svetimtaučių daininiųkai.
* * *' * ' • • 4 4 i * • ė • •

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

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

Sankrovos 
kaina tik $35.00
siuntini. Atdara
10 iki 4 po pietų

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.
bet da ir laik- 

—. “Maryland 
prigclb- 

Da ilgiausia 
Wm. A. 

savo moteria 
vadinamą “

* jiems

vąjį komunizmą. Pasitikau. Vi
sas tų ponų mokslas susideda tik 
iš begėdingiausių plūdimų, ir dau 
giau nieko.

Je, je — tuo keliu eidami jie 
tikrai nueis chamunizman.

—Ten buvęs.

NEGERKIT 
mCNšAINO - 
TAI NUODAI

Užsimokėti galima iškalno musų didžiajam s 1554 Ogden Avė., 3-as floras. Užkviečiame,

ietos lietuviai komunistai

man vienam 
bet ir dauge-

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUS1C
Deimantai, 
Laikrodžiai,

IŠKILMINE
Su prakalbomis ir dainomis 

Parengė Vyskupo Valančausko Pašalp. Dr-stė 
atsibuš

Gruodžio 26 d., Nedėlioj, tai yra antrą d. Kalėdų 
MILDOS SVETAINĖJ

. 3188-42 So. Halsted Bt. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Todėl kviečiame visus be skirtumo, senus ir jau
nus ant musų linksmaus vakaro. Norintieji linksmai

JIEVA, ŽALTYS, ADOMAS 
OBUOLYS

Šitokioje temoj kalbės
Kun. M. X. MOCKUS

T. Pullman 5481

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
pestlngai prižiu
rta ligone ir kūdi
kį laike ilgos.
10929 8. SUte Str. 

Chicago, I1L

ne ruseni ne 
kilis dalykus 
tušty darbininku

darė savo kakarinę taip, kad 
mačiau esant reikalingu vely 
pasitraukti, o ne klausytis jo 
nesąmonių. Reikia tečiaus pa
žymėli štai kas. Pora metų 
atgal tas žmogelis pas kom
pozitorių M. Petrauską bul
ves skuto ir statė raides San
daros spaustuvėj 
pjrlcš kiekvieną 
žefflai lenkėsi ir 
biainasai”.
plhstasi 
žmogumi” 

'Tiek to

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Sukatomis: 9 iki 1 po pietų. 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legaliikus 
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 State Ran
kos, 2201 W. 22nd SL, Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Nedarbas. •
Kaip ir kituose miestuose 

ir Baltimorėj pulkai1 darbinin
kų vaikščioja gatvėmis nete
ko darbo. Daugelis didelių ir 
mažų dirbtuvių visai užda

rytos. .Teigti kuriose šiek-tick 
dirba, tai parpus piginus mo- 
kesties tegauna. Sohndborno, 
didžiausia dirbtuvė Baltimo- 
”e.j, buvo uždaryta keletui sa
vaičių. Bet pabaigoj lapkričio 

dirbti. Vis dėlto, 
“pttač 

nusileido, 
dauginus

sirinkimą pasitarti! 
gynimo reikalais, 
sirinkiniui paskirta gruodžio 
28, o vieta — Wm. Fisher 
Hali, Custcr, Midi. Bus žy
mus kalbėtojai iš Chicagos, o 
gal ir iš Detroit; taipjau bus 
dainų (mergaičių choras), 
monoliogų ir muzikos. Vietos 
ir apielinkes lietuviai turėtų 
kuoskaitlingiausiai atsilanky

ti. — J. Geribe.

AuksybŽ, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordą^.

Didžiausis Knygynas 
— TIK —

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei

kalaukite musų Knygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirksite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nūleisime pigiaus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiėktų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias j So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu:

J. B. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted St, 

Chidago, III.

įvairių “pamokinančių”
Kelis Jų čia paduodu

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $800, 
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 apkainavuSi Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne* 
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 
ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mw 
pristatėm veltui j visas miesto dalis ir apielinkea, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 
kiekvieną diena iki 9 vai. vak. Nedėldieniaia nuė 

. Liberty Bondaai priimami.
NATIONAL STORAGE CO,

2023 S'o. Ashland Avė, kampas 21si St.

KNYGA KIEKVIENAM 
REIKALINGA.

KAINA 50cJ
; Siunčiame po aplaikymui tik-
£ tai 10c. Rašykite, reikalau

dami knygos su pridėjimu
• 10c. pas:
: UNIVERSAL SALES CO.

346 E. 53 St., New York. N. Y.

Kūčių vakare, Pėtnyčioje, 
Gruodžio-Deceniber 24, 

Bridgeport — MILDOS svetainėj 
3188 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 įžanga 35c.
Kadangi Kūčių diena yra Adomo ir 

Jievos diena ir kadangi ačiū žalčio pa
gundai Jievos, pasaulis gavo pradžią 
žmonijos nuo Adomo ir Jievos, todelgi 
ir pats Krisuts, Marija ir Juozapas 
turi 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 Kūčių naktyj yra gimęs 
musų išganytojas Jėzus Kristus, todel- 
gi kun. Mockus, išaiškins kiek Kristus 
turėjo vargo panešti kol jis <laniiravo 
rir»t fiio p«s»iulio. 'l'ilippri, kun.
Mųekti: • ai^kjs apie Arpolą Gabrielių, 
Mariją, ir šventą Juozapą — Jėzaus 
“apekuną’’. Pertai šitos prakalbos 
bus vienos iš žirigeidžiąusių prakalbų 
kokios kada galėjo būti Chicagojb.

Nepamirškit, Kūčių vakaro visi, eikit 
i MJhlok svetainę ir ton atiduokit gar
bę pirmiems tėvams Adomui ir Jievai 
ir sykiu pasveikinti naujai gimusi Iš
ganytoją.
Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas.

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244W. 23P1.

paskelbė 
krūtų”. Apsilipde visų 
gų (Mitelėmis “sainomis 
rašybomis: “Liąuidatron sale”. 
Sakrfoi, kad geriausis Balti
morėj rūbų gamintojas einąs 
iš biznio. Ką tie Strausai da
rys, tat tik jie patys žino.

• Darbininkams reikėtų lai
kytis vienybėj. Matyt kapita
listai ryžasi sulaužyti jų or
ganizacijų. Deja, pas darbi
ninkus nėra tos vienybes. Be- 

visokios rųšies 
Reikia būti ko- 
nedarbas amži- 

prasidejus dar- 
busim pakrikę, 
kad turėsime 

Kada darbo 
daugelis dar- 
kad niekad 

j kaip susto- 
», kad jiiekad 

bolševi-

Geriausią auksą krautuvėj
Pas N. GIRDWAIN,

3203 S. Halsted St, Chlcago, III

kų” šimpa tizatrtrių gkmione- 
jasi net tokiam darbininkų 
priešui, kaip p. Cesna, kad 
tik priimtų į savo korporaci
jų. Kiti gi eina į republiko- 
nų, kliubų. Mrit, iš čia ge
rinus gimti miesto darbų. Pra
sti iš jūsų “bolševikai”, jei
gu bėgate pas didžiausius dar- 
biniitkų priešus.

Socialistų Partjos vienas 
skyrius (Central Branch) va
saros laike vos nepakriko. 
Bet atvėsus orui veiklesni na
riai cine veikti. Persisanide 
svetainę (Sonnenbcrg’s Hali) 
ant aptiekęs, prie Green ir 
Baltiinore gatvių. Kiekvieną 

nedėlios vakarų rengiama pra
kalbos ir diskusijos. Tokiu bu
du Skyrius (netik kad silstįpį- 
rėjo nariais, 
rast į leidžia

W<n,ker*\ Žinoma 
sti ir kiti skyriai. 
Čia darbuojasi d 
Toole sii savo moteria. Bet 
nuo taip vadinamų “pusiau 
komunistų” jiems tenka iš
girsti nešvarių žodžių. Mat, d. 
Toole kaip kada pakritikuoja 
komunistus, o tas komunis
tų simpatizatoriams nelabai 
tinka. Patartina ir Lietuviams 
darbininkams ateiti pasiklau
syti socialistų kalbėtojų. Pra
kalbos prasideda visuomet 
kaip 8 vai. vakare.

. — Zigmas.

Ar aylj mozikyt
BEBTHOVENO onuikos k< 

«wryatorijoj« 
binti pianu, 
kuotJ, teorfji, _ __ ____ w___
harmonija. Balguzioma išduoda
mi diplomai; 
tuomet

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

Te!.: Boulavard 9244

žmonių gyvena ir kaip gyvena”.. 
Na, ir po to prasidėjo visa “litą 
nija” 
žodelių
skaitytojų “pasimokinimui”. Ve 

Šiomis dienomis buvo atsikvietę jie: “kipšukai”, “žalčiukai”, “ver 
į šį miestelį žinomąjį komunistų šiukai”, “velniukai” ir visa eibė 
“spykerį”, p J. Jukelį, Rodos,mė- kitų. t 
ra reikalo aiškinti kuriuo tikslu 
surengė jam 
kalbas’ 
malien

Šioj apielinkej yra gerokas 
būrys ūkininkų lietuvių, bet 
laikraščiuose labai retai tepra- 
ndšama kas nors iŠ j 
nimo.

šiuo laiku ūkininkai labai 
susirūpinę
tai taip smarkiai pinga. Ištik- 
ro, jie niekados nesitikėjo, 
kad kainos taip greitai ims 
pulti, kaip kad jos puola. Štai 
kainų puolimas Scottvillės 
markele per pastaruosius še
šis mėnesius:

July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 
6.50 5.50 5.00 4.00 4.00 3.50 
2.63 2.08 2.23 2.05 2.00 1.53 
1.70 1.50 1.70 1.55 1.40 1.25

Visuose Amerikos lietuvių
1 a i k Paščiuose kūjo plačia ilsiai

musų visuomenė informuoja
ma apie i>adėtį Lietuvoj ir 
josios kovas su lenkų impe
rialistais. Bet vietos chainu- 
nistų laikrašty apie Lietuvą 
tų žinių dedama kuoniažiau- 
sia. Ten išspausdinama lik 
tos žinios, kur 
Varšuvos!

Tatai netik 
atrodo keista, 
liui kitų, kuriems tenka pa
matyti musų chamunistų or
ganų. Taigi andais turėjau 
progos pasitikti su Laisvės ži
nių puslapio “redaktorium” 
R. Mizera. Sakau, pasiteiriau- 
siu, kodėl taip daroma. — 
Jus, sakau, kaip pasirodo, sle
piate a nuo < darbininkų tas ži
nias, kur kalbama apie Lie
tukų. Ot, kadir apie Lietuvos 
kovų su tautų lyga, visi kili 
laikraščiai rašo, b jus — nė 
žodžio:

Tas - “reduktorius” man at- 
siljrto maždąug silaip: Mes 

rašysini' apie til
tai susipra- 
sųmonę tik

AS KALĖDŲ BALIUS
laikų praleisti ir daug naujo išgirsti, nes bus geras 
kalbėtojas, kuris naudingo daug papasakos. Taipgi 
bus duodamos ddvanos dHugijos nariams, kurie per 
12 metų pašelpos nėra ėmę. Nepamirškite šito va
karo, nes tai pirmutinis vakaras po adventų, kuria
me galėsit linksmai pasišokti prie puikios muzikos, 
kuri grajįs anglų ir lietuvių šokius. įžanga 35c. ypa- 
tai su karės taksais.

Su tikra pagarba. Kviečia KOMITETAS.

Tuomet tai 
tautininką jis 
tardavo1 “ger- 

O dabar jis tik 

’ statosi “dideliu 
esąs.
Bet kalbama, kad

Kągi, puikus iŠ jo “akanomas”, 
milžmiškas pra ar ne? Turiu prisipažinti: aš 

chamunistišką mali- visgi nesitikėjau, kad tas “spy- 
j keris” butų taip nusmukęs nuo 

šdamas valandą liuoso lai- koto. Nors iš patyrimo žinau, 
ko nuėjau ir aš pasiklausyt to kad musų komunistai keikti mo- 
komunistų barškalo. Tuo labiau, ka, bet maniau,’ kad jų “lyde- 
kad iki šiol pats jo “prakalbos” riai”, be tų keiksmų, savo sekė- 
nesu girdėjęs, bet laikraščiuose jams šį tą papasakos ir apie sa- 
nekartą skaičiau apie jo “genia
li ngaš” mali-malienes.

Tos malMnalienčs buvo į- 
valės ir šį kartą. Pav., pradė
jęs savo “prakalbą” p. Jukelis ši
taip save atsirekomendavo: “Ka
da atvažiavau iš seno krajaus, 
tai tuoj pasiėmiau knygą ir nu
ėjau į škulę mokintis palitiškos 
akanomijos. Mikinaus, moki
nausi rokavau, rokavau — kiek

Adv. F. J. BAGOČIAU8 
Prakalbos ChiUagoje 

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

Bridgeport — MILDOS svetainėj, 
8138 So. Halsted 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. ’ fDOja, steigia 
, korporacijas. 
| votojais. Juk 
nai nebus; 
bams, jeigu 
tai žinokite, 
dirbti pusdyke.

i esti, tai < 
bininkų mano,

rit kojas—marš į advokato Bagočiaus nebus nedarbo, c 
prakalbas! i j0 tai vėl mano

įžanga tik 25c. IJ ...
Užprašo visus 1 kp. L.L.F. Komitetas, neprasidės. Daugelis

Krautuvė
Taupiem Žmoniem

KAD mes užsitarnavome 
teisę prie augščiau išsi
reiškimo ; lengvai prirodo- 

me per daugelį tikrų tavorų 
vertę, kokius visuomet galite 
rasti pas mus.

Ne yra dalykas kiek jus iš
teisite, bet kiek tikros vertės 
galime duoti tamistai kiekvie
name pirkinyj, tad ši krautu
vė yra dangumi taupiems pir
kėjams.

Palyginimas patarnaus pa
dauginime jūsų ’ laimės pas 
mus.

4537 S. Aahlan
Avė., Chicagn.

Bulbčs dabar 60 centų už 
100 svarų. Gyvulių kainos 
taipjau kasdien eina pigyn. 
Daugelis žmonių pirkosi ukius 
manydami pasidaryti pinigo, 
bet dabar tik. žiuri, kaip rei
kės išsiversti. t

Scottvilles Lietuvių Ūkinin
kų ' Draugija ir Cuštero Šv. 

gyve- Antano Draugija išrinko ko
mitetą, po du nariu nuo kiek
vienos draugijos, kad sušauk- 

kad ūkio produk-. tų šios apielinkes lietuvių su- 
Lietuvos

Diena su

lai Skam- 
oo, amul- 
istorija ir

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 i£ įžymiausių kalbėtojų1 vfsoje 
Amerikoje- Jis kątik atvyko j Chica- 
gą iš NauJosios Anglijos ir turi daug pilnai 
ko naujo ir žingeidaus pasakyti dėl 
Jūsų. Todelgi, visi kastik gyvas ir tu-

kalbas!
įžanga tik 25c

J'; C pp c w r'" Yė

f

809 So. Main Str.
Rockford. III.



tv^rgas, Gruodžio 23,1920 NAUJIENOS, Chicago, UI.

IKOBESPONDENCiJOS Lietuvių Moksleivių 
Domei.

(Tąsa nuo 2 pusi.).

tie “didvyriai” elgiasi taip 
kaip jiems padiktuoja išties 
tas varšavinis pirštas... Ar 
gi? — Kakalio kvietka.

INDIANA POLIS, IND.

10

re- 
namais. 

Teisme ji 
šaudžius į

Žmones, kurie myli pažan
gą, anksčiau ar vėliau turi 
priimti tūlas reformas: senuo
sius savo principus pakeisti 
naujais, kurie geriau atatinka 
evoliuciniam jų dienų gyve
nimui. Vis dėlto, žmogui yra 
gan sunku atsikratyti nuo se
no ir tuo pačiu kartu įvertin
ti naują. Kaip sakoma, žmo
gaus paprotys 
priešas, 
reikia

Sapnai”,
Norime
organą

nes toks
geriau

tai pra-

yra jo paties 
Kad ją atsikratyti, 
co. Naujos idėjos 

dažnai jį perdaug gazdina. Ho- 
do% kad visa tai jam lemia 
Čile nelaimių. » Delei to tie 
žmonės, kurie savo genialin- 
gumu prasisiekia toliau kitų 
ir ima skelbti naujas idėjas, 
turi išeikvoti nemaža jėgos, o 
dažnai ir kraujo, kol tas nau
jas idėjas įgyvendina; kol 
iar. pripažįsta žmoniją, rasė ar 
tauta. Vis dėlto, laikas ir pa
tyrimai mus išmokino, kad 
pavieniam asmeniui visa tai, 
atsiekti yra labai sunku, o 
dažnai ir* visai negalima.

Tuo budu vienos kurios

Pėdnyčios naktį, gruod. 
policija suėmė lietuvę, P. 
.Turginienę, už šaudymą iš 
veiverio ties savo 
545 Concord gvū. 
pasisakė, kad
žvagždes, idant prikeltų vy
rą, kurį ji mylėjus ir kuris 
tapo Užmuštas karėje. Teis
mas ją paleido, bet gydytojai 
turėsią t ištirti jos sveikatą. 
Moteriškė buvo su pirmuoju 

, savo vyru Jurginu persisky
rus; sako, ji mylėjusi kitą* 
kuris betgi buvęs paimtas ka
riuomenėn ir karėje žuvęs. 
Nuo to laiko moteriške gyve
no viena, nuo žmonių užsi
darius. Tas, turbūt, labai 
skaudžiai atsiliepė į jos dva-1
sinį padėjimą. Ji yra motina idėjos šalininkai buriasi daik- 
ketverto vaikų, kurių tris lai- tan, sudaro vieną kūną ir ben- 
kosi pirmasis vyras Jurginas, dromis jėgomis savo myli

mas idėjas vykina. Todėl ir 
mes, Va1parai§o universiteto 
pažangiųjų lietuvių mokslei
vių būrys susiėjome į daiktą 
(gruodžio 3 d. š. m.) ir ra-

• dome esant reikalingu atgai
vinti pažangiųjų lietuvių mok-

• slcivių organizaciją — Lietu- 
i vai Moksleivių Susivienijimą
Amerikoj. Tasai susivieniji- 
mas veikė per keliūtą metų

r leido savo organą ‘‘Moks
leivių
‘‘Mok si e iv i ų Keti ai”, 

ir vėl leisti savo 
‘Moksleivių Kelius”, 
vantas moksleiviams 
tinkąs. Tik kad visa
;edus, čia ne musų vienų, val- 
paraisiečių, darbas. Tai pri
klauso nuo visų pažangiųjų 
lietuvių moksleivių, kurių 
liiej? tikimės' susilaukti savo
se eilele.

liesa, Amerikoje mes jau 
turime vieną lietuvių moks
leivių organizaciją. Ji; rodos, 
nesilpna ir leidžia ‘uavo orga
ną ‘‘Moksleivį”. Bet tai pa
dangą tramdančios mokslui vi- 
os susi vieni j imas. Tatai su
imto ir pirmesnių j i musų 
dėjos draūgti moksleiviai, o 
odei jie ir atsiskyrė ir suku- 
•e savo organizaciją, kuri jų 
įsitikinimams atatinka. Bet 
naujoji jų organizacija turė
jo daug priešų ir maža tik- 
”ų draugų — rėmėjų. Beto, 
įžėjtisi karo audra nulėmė jai 
nirtį. O jeigu išliko toks 

1 :et. ry-mo katalikų mokslei
vių susivienijimas, tai ačių 
lietuvių dvasiškijai, kuri vi
gais įmanomais budais jį rė
mė šelpė ir šiandie tebe- 

Kodel kunigai remia 
savai.

“KALĖDŲ DVASIOS KRAUTUVĖ”
3410-12 So. Halsted St. .

* Ji

' Šj metų turite pirkti geras ir naudingas "dovanas, kad užganėdinus savo šei
myna ir draugus. Mes turime išstatę savo languose ir krautuvėj puikiausių do
vanų, kurių tik gali geisti ir tikti visai Ne vien ką esame numažinę
kainas ant visų dovanų, kurios palinksmins kiekvieno širdį.

NEPAMIRŠKITE, MES DUQDAME LARAI GRAŽIUS KALENDORIUS, 
TODĖL NEPAMIRŠKITE TUOJAU ATEITI IR PASIIMTI VIENĄ.

Žemiau tik keli iš kelių šimtų naudingų dovanų, kuriuos rodome jums.
KIMONAI

MOTERIMS PLANELIOi ,
šie puikus kimonai užganėdins 

kiekvieną moterį. Visokios mieros 
ir gražių spalvų. Specia- IŽĄ 
liai tik vienas.

MOTERIMS ČYSTO ŠILKO 
KIMONAI.

šie kimonai tinka tokiems žmo
nėms, kurie nori turėti arba duoti 
čysto šilko kimoną. Mes numažino
me kaina iki žemiausio fffj ©j© 
laipsnio ‘ U.ąJO

m
DR. VAITUSH, O. D.

c~~>— Lietuvis Akių
Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali* atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofishs 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia RydymaH yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

Darbai Indiana poly stovi 
labai prastai. Darbininkus at
leidžia iš darbo, algas maži-
na, ir daugeiis'^momų 
čioja gatvėmis be darbo

SKAITYKIT IR PLATINKI?

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS

Žiedai, laikrodėliai,ų ' 
Špilkos, gryno aukso ir ' 
paauksuoti daiktai. Ivo 
ry setai, Auksinės plun 
ksnos. visokie daiktai 

tinkami prezentams gau 
narni pas mus už nu
mažintą kainą. Atviru
tės sti lietuviškais pa
rašais ir šilkais išsiū
tos, ir įvairios knygos. 
Geras pasirinkimas tik
ru Columbia Gramafo- 
nų, taip-gi ir tikrų 
Brunsvzick mašinų, kat
ros išduoda stebėtinai 
aiškų Ir garsu, tikrai 
natnrališką balsą.

MOTERIMS SEPETINO CREPE 
KIMONAJ

šie stebėtini kimonai yra siūlo
mi pardavimui už labai fi!'® CIO 
numažintą kainą

MOTERIMS ŠILKO SEJONAI
Šie sejonai neturi sau lygių kai

noje nei gražume. Visokių spalvų, 
kokių tik norit, taipgi keičiančių 
spalvą. Labai patraukianti apva- 
džiojimai, gražiais kruzais, kurie 
pagrąžina sejoną.

Vertės $6.50 ir $7.50, specialiai 
Kalėdiniame išpardavi- A 
mc tik už*

4415 
4474 
2356 
2357
2392 
3796 
2223

4795 
4535 
4575 
4237 
2343 
1248
4180

1246 
1247 
3191 
3625 
4273 
3190 
3244 
3842

3188
3242
3313
1170

2397 
3314 
2359 
8706 
2652 
4536 
4363 
4181 
2002 
3417 
2998 
2883 
4796 
2581

35 tūkstančiai rekordų įvairiose kalbose.
Lietuviški rekordai tinkami dėl švenčių.

Pemcnėlis Pavasaryje. Indainavo M. Petrauskas.
Mjelaširdystė, Vai verčia Laužo.
IJetuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Eisiu Mamei Pasakysiu. Bernužėli Nesvoliok.'
Pamylėjau vakar — 'Kvederas

Komiški Rekordai.
Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Girtuoklio Mčtavonė. Pasakos Stebuklai.
Jonas Šmikis. Maušo Kelionė.
Ant Vienos Galvos.
Velnias Ne Boba, 2 dalis.
Medžiotojai 2 dalis.

-j Giesmės, Dainos.
Giesmė į Panelę Švenčiausią. Avė Marija.
O Kur Buvai Dėduk Mano.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutė.
Padainuosiu gražią Dainą. • Butėnas.
Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle.
Svejka Marija — M. Karužiutė.

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

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.

Tavorua pasiunčiamo visur už prisiuntimn nieko nerokuojame.
Kiekvienas pirkdamas pas mus apla kys gražų kalendorių. ♦

Kiekvienas pirkdamas gaus gražų kalendorių 
dykai.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

MOTERIMS ČYSTO ŠILKO 
KAMZIULfiS

Mes norime kad rastumėt tokio 
pat gražio ir kaina komziulę. Pa
darytos gražaus kvietkuoto ir ly
gaus satino. Vertės C? ji 
$2.98, specialiai už , 4* i ■

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

3149 S. Morgan SU kerte 32 St 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir .Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuoy10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

kartos pagrindas, nuo 
priklausvs * tolimesnis

Moksleivija

sugebi įver
pi t i priekyn,

aišku, kad

ei-

MOTERIMS KVIETKUOTO ŠIL
KO PONGEE KIMONAI.

Labai patraukianti visokių spal
vų, kokių tik geidžiate. Tai tikra 
dovana, kurią gavusi moteris apkai 
nuos. Labai pigiai $8.95

MOTERIMS GEORGETTE 
Cl/EPE BLIUZOS

Musų pilniausias pasirinkijnas 
marj.kinių-jakučių ir bliuzos nėra 
lygios. Mes pardavojame geriau
sias ir šių dienų. Tame ir yra prie 
žastis, kad mes galime siųlyti tokį 
nepaprastą nupiginimą už tokios 
puikios Georgictte crepe jakutas. 
Rankomis išsiuvinėta ir galima gau 
ti įvairiose .spalvose. Mes turime 
jūsų mieros, arba kokios jus norė-

■ site.
Šios jakutės visuomet parsidavo- 

jo po $6.00 ir $8.00. Mes numaži
nome jums tik $4.98

MOTERIMS LINGERIE
Llngerics visuomet buvo priimta 

duoti kaigo dovanas moterims. Tai 
labai gražios ir kiekviena moteris 
nori jų. Kodelgi neimt tokią prak
tišką dovaną už taip smarkiai nu
žemintą kainą:

Apaangalos Chemcsc specialiai 
po $1.50 ir $2.98.

Naktiniai marškiniai sepecialai

■ok $1.25ir $2.50

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriška ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

Turite pamatyt šį stebėtinų nupiginimų, vyrams ir kitai daliai šeimynos. Šis 
stebėtinas nupiginimas ir augščiausios dovanos, kurios tikrai užganėdins jumis.

Nepamirškitę paprašyt štampų, taipgi paprašykit Gražiausio Kalendoriaus, 
kurį duosime veltui.

lUŠTlG’S DEPARTMENT STORE
3410-12 So. Halsted St.

kur bus trečia ir ketvirta? Į 
tai privalo atsakyti patys pa
žangieji lietuviai moksllciviai.

Baigiant šį straipsnelį mums ■ 
lieka pažymėti, kad musų 
'gimtasai kraštas, Lietuva, nors 
laihvas kimu, bet nelaisvas 
dvasia. • Todėl mes, lietuviai 
moksleiviai, privalome padė- , 
ti savo bendrams Lietuvoj. 
Padėti atsikratyti to dvasios 
kalėjimo. Kai-kurie musų 
draugai moksleiviai Lietuvoj, ■ 
būtent, aušrininkai veda ko
vą su žmonių dvasios vergė
jais; Bet jie dar persilpni, 
kad galėjus tinkamai atrem
ti savo priešus. Tenai, kaip- 
ir čia, kunigai remia jiems 
palankiąją moksleiviją. Jie re
mia savus “ateitininkus" 
“pavasarninkus”. Jie 
jiems ytin gausių aukų 
“Ateities” sąsiuvinį už 
piučio ir rugsėjo men. 
m.) (ii musų idėjos

” ir 
kloja 
(žiur.
rug- 
1920 

drau
gai aušrininkai, lygiai kaipir 
mes, tos laimės neturi.

Taigi, mos privalome de
rinti savo jėgas. Privalome 
eiti jiems į talką. Reikia vy
ti iš musų krašto tamsiuosius 
šešėlius...

Iš to, kas pasakyta, aišku, 
kad musų organizacija bus 
tokia, kaip kad ji buvo pir
ma. Didžiausios domės mes 
kreipsime į tyrąjį žmonių 
švietimo darbą, į pažangą, 
tiesą. Partijų klausimu mes 
laikysimės pilno bepartivu- 
mo. Tečiaus niekur nepasu- 
kupėsiine sakyti tiesą. Todėl 
mos laukiame paspirties nuo 
visų tų, kurie mylį žmonijos 
pažangą, laisvąją mintį, bū
tent: nuo sandariečių, nuo so
cialistų ir nuo komunistų.

Toks yra musų nusistaty
mas^ Tikimės, kad jus, drau
gai, įvertinsite jį ir ateisite 
mums talkon. Pasistungfkite 
atlikti tai, ką mes čia sumi
nėjome. Jaunieji 
moksleiviai, burkites į musų 
Susivienijimą. Kur

šelpia, 
šitą susivienijimą, tai 
m i aiškus dalykas. Tikėjimo 
politikai mat gerai suvokia, 
kad moksleivija tai priaugan
čios 
kurio
dalykų stovas, ypač jų pačių, 
kunigų, likimas.
nat labai geras jų pusiau su
trūnijusiai pozicijai ramstis.

Mes, pažangioji lietuvių 
moksleivija, negalime atsiga- 
letl tų musų draugų mokslei
vių, kurie neturi savy tiek jė4 
gos, kad apsilenkti»sumaniai 
patiesto kunigų vortinklio; 
kurie — sužiniai ar nešuli
niai —• duoda kunigams pro
gos pavergti jų dvasią ir pro
tą. Mes gi esame įsi tik nę, 
kad moksleivis privalo būti 
laisvas nuo visokių verguvės 
grandinių. Jisai turi, būti nie
kieno nevaržomas, nes tik 

jokiu budu jisai tesugebės iš
augti geru darbuotoju. Tokiu 
darbuotoju, kuris 
t nti gyvenimą ir 
o ne atgal.

Mums taipjau
daugelis musų bendrų paten
ka į tą nelemtą vortinklį to
dėl, kad jie myli moksleivių 
organizaciją, kurios mes, pa
žangieji moksleiviai nūdien 
neturime. Tatai mes norime 
atsišaukti į tuos musų ben
drus, kurie myli žmonijos pa
žangą. Mes tai|)gi esame gi- 
l ai įsitikinę, kad šis musų at
siliepimas nebus balsas, pa
leistas į tyrlaukius. Lietuviai 
moksleiviai, pasiskirstę . po 
plačiosios Amerikos^ miestus ir 
miestelius, išgirs musų balsą 
ir supras kas reikia daryti. 
Alei vienas lietuvis mokslei
vis, būdamas vienas arba
damas ranka rankon su ku
nigais, padėdamas jiems lai
kyti tamsoj musų žmonės, la
bai nusižengia prieš žmonijos 
pažangą ir kartu pats save 
skriaudžia.

Mes tik’ine, kad ir gerbia
moji musų visuomene ateis 
mums talkon ir tuo teiks 
mums reikiamų pragumui Iš 
vi suk)menes mes lauik iame 
tvirtos savo busimam laikraš
čiui paramos. Tikime, kad jo
sios tarpe rasis tokių, kurie 
musų laikraštį užsiprenume
ruos — skaitys jį. Taip, kad 
jisai galėtų netik pradėti eitb 
bet ir stipriai atremti kiek
vieną musų klerikalų ataką. 
Vilt.nga akimi mes žiūrime ir 
į musų idėjos šalininkus pro
fesionalus, kurių daugelis ka
daise patys musų organizaci
jai priklausė, o todėl moka ją 
tinkamai įvertinti. Taip, mes 
tikimės, laukiame jūsų pas
pirties. Tad — ateikite nuims 
talkon!

Patys irgi darome ką gali
me. Valparaiso jau susikūrė 
Liet. Moksleivių Susivieniji
mo Amerikoj kuopa. Neužil-' kurkite L. M. S. A. kuopas, 
gio susikurs ir Chicagoj. • O kur tai negalima, dėkitės prie

draugai

galima.

Visiems Musų Depozitoriam 
~ • ir Draugams

MES LINKIME

Linksmu Kalėdų ir
Laimingu Nauju Metu

PEOPLES š BANK
Kampas 47th St. ir Ashland Avė.

R. J. Schlesinger, preziden
tas

Juozapas Grisius
Rapolas Gečius
Juozapas Sedemka
Egnieška Kušleiko
Jonas Viscontas
Jųnas Mickevicze.

Valparaiso boi Chicagos drau
gų sukurtųjų kuopų. O pla
čioji musų visuomene, re in
kile mus kur ir kaip galite. 
Lietuvos ateitis turis priklau
syti pažangai!

J. J. Bložis, pirm.
A. A. Tulys, sekr.
L. Casko, ižd.

S. — Prašytume, 
tie laikraščiai, kur

kad 
prita- 
niok- 

organizacijai Ameri-
musų atsišaukimą

visi
ria pažangiosios lietuvių 
sleivijos 
koj, šitij

Del informacijos — prenu
meratos 
įrašome 
ai:

reikalais ir tt. — 
rašyti sekamu adrc-

A. A. Talys,

Valparai^o, Ind.

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

ne mieste, mes»pasiųsi- 
daleisdami egzaminuoti. 

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago. 
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vak.

ir nedaliomis iki 4

Jei gyveni 
me C. O. D.

“MUNŠATNO”
NEGERKITE

Tel. Yards 3654
į Mrs. A. Michniewicz

.__  AKUSERKA
Baigusi Aku- 
Serijoj kofegi- 
jų; 'lga> prak- 

' 'li^avasi Pcnn- 
silvanijos hos- 

« pi tūlėse.
’ ■ ’ ’ sėkmingai pa-

į į*-z / ffijf tarnauja prie
' gi'rdjmo. Duo

, da rodą viso-
kiose ligose 

Įr-iii* d* moterims ir
merginoms.

3113 g. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

! Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Pa-

s
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
Ros. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piot.
Telephone McKinley 263

Tel.: Yards 6664
Drover 8444

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

Akušėnu
3203 So. Halsted St.. Chicaro.

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p* 

piet 6 iki 9 vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt*. 

1821 S. Halsted St, 
Kampas 18 ir Halsted St

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

«—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:—

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas EuropiSkas kalbas. 
3804 So. Kedzie Are., Chicago, III.

Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPe)
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Telephone Cenal 1506 
Ganei 576

Subecription Rateei
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1014, at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
oedtiilioaius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
iii. — Du Telefonai; Canal 1506 ir 
Ganai 576.

Užsisakomoji Kaina;
Chicago je — paltui

Metams i $8.0<
Pusei metų — .......     4.50
Trims mėnesiams ...........................2.25
Dviem minėdama , ■ 1.75
Vienam mineaiui ■ ............. — 1.00

Chicagoje — 'pųr nešiotojui;
Viena kopija ..............   03 ,
Savaitei — '■». ■■■-. 18
Mlnedul ....................    75

Suvienytose Valrtijooo ne Chicagoj, 
pantui

Metams  .......... ..... —— $7.00
Pusei metų .............. — 4.00
Trims minėdama - 2.00
Dviem mBnesnrrtis —____ ą 1.60
Vienam mėnesiui---------- --------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose]
(Atpiginu)

Metams................................  18.00
Pusei metų —--------------------— 4.50
Trims mėnesiams----- -----------  2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., Dbc. 23, 192(' 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos 
laimei imas.

Taigi Tautų Lyga nutarė 
atidėti savo pieną siuntimo 
tarptautinės armijos į Vil
nių pravedimui “plebiscito” 
ginčijamose tarp Lietuvos ir 
Lenkijos teritorijose.* Prie 
to ją privertė Lietu 
testas.

Reiškia, Lietuva
viršų šitame susirėmime su 
Tautų Lyga. Tai meta įdo
mią šviesą ant to didžiųjų 
valstybių susivienijimo. Tik 
pagalvokite: galingiausios 
valstybės, susivienijusios 
tam, ” kad kontroliavus4 visą 
pasaulį, turėjo nusileisti 
prieš mažiukę, silpną Lietu
vos respubliką!

Šitas Lietuvos laimėjimas 
turi padaryt gerą įtaką į 
Lietuvos politiką. Jisai žy
miai sustiprins Lietuvos pa
sitikėjimą savim. O to Lie
tuvai šioje valandoje kaip 
tik labiausia reikia.

Stambiausioji Lietuvos už
sienio politikos yda buvo ta, 
kad Lietuvos valdžia visuo
met pataikaudavo didžiom- 
sioms valstybėms. Ji įga
nydavo, kad Lietuvos išga
nymas yra ne savo liaudies 
jiegose, o galingų diplomatų 
palankume. Lietuvos darbo 
žmonės todėl buvo spaudžia
mi, o visoki franeuzų arba 
anglų komisionieriai, atsi
lankantys Lietuvoje, buvo 
priimami kaip koki viešpa
čiai.

Užsieniuose taip pat Lie
tuvos diplomatai nesistengė 
patraukti Lietuvos pusėn de
mokratinių sluogsnių, bet 
puldinėjo apie lordus, mini- 
sterius ir stambiojo kapita
lo atstovus. Del šitos prie
žasties ir Lietuvos pasiunti
niais svetimose šalyse buvo 
skiriami grafai i ir kitoki po- 
naij

Ir kol Lietuvos diploma
tai rėpliojo “ant visų ketu
rių” apie imperialistinių 
valdžių kojas, tol ji nieko ki
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džių, kaip tiktai paniekos. 
Bet kaip tiktai Lietuvos dip
lomatija priėmė suaugusio 
žmogaus pozą ir prabilo vy
riškai j tas valdžias, tai jos 
tuojaus permainė savo apsė- 
jimą su Lietuva.

Likimo ironija padarė 
taip, kad “drožti tiesą į 
akis” Tautų Lygai teko tam 
pačiam žmogui, kuris iki 
šiol buvo tipiškiausias tos 
pataikavimo ir “rėpliojimo” 
dvasios / reiškėjas Lietuvos 
užsienių politikoje,—p. Vol
demarui.

Jeigu p. Voldemaras pas
kutinėse Tautų Lygos kon
vencijos dienose prabilo ki
taip, negu jisai kalbėdavo 
iki tol, tai tame, žinoma, yra 
ne jo nuopelnas. Jisai tik
tai išreiškė naują Lietuvos 
valdžios nusistatymą; o Lie
tuvos valdžia užėmė griež
tesnę poziciją* dėlto, kad to 
reikalavo Lietuvos žmonės. 
Jai nugarkaulį sustiprino ne 
menkam laipsnyje, žinoma, 
ir Rusija.

“Plebiscitas” Vilniuje ir 
kiti Tautų Lygos sugalvo
tieji “paibeliai” tapo atidė
ta “bent iki to laiko, kol ne
bus žinoma Lenkų ir Lietu- 
vių konferencijos rezulta-
tai”. Reiškia, Tautų Lyga 
jau atsisako nekviečiama 
kištis į Lietuvos ir Lenkijos 
santykius. Lietuva dabar 
todėl turi pavartot savo jie- 
gas tam, kad apsidirbuą su 
lenkų Žulikovskiais. Jai pa
dės latviai ir, rusai.

Kartą atsistojusi an€> sa
vo kojų, Lietuvos užsienių 
politika privalo ir laikytis 
ant jų. Ji turi žengti, o ne 
rėplioti. Kuomet banditiš
koji ponų Lenkija puola ša
lį, tai rankas reikia vartoti 
ne ėjimui, o tam, kad paė
mus ginklą.

“ROMOS PAPA”.

“Vienybė Lietuvninkų” pa
stebi, kad Lietuvos laikraš
čiai rašo ne “Rymas”, o Ro
ma, ne “popiežius”, o papa.

Žodžiai “Rymas” “popie
žius” yra paimti iš 'slavų kal
bų, rusų ir lenkų (“Rim”, 
“papiež”). Dabar Lietuva ima 
atsikratyti lenkų ir rusų įta
kos.

Gerai butų, kad ir Ameri
kos lietuviai priimtų tą kal
bos pataisymą. Kam, ištiesų, 
vadinti pap;> “popiežium”, 

kad visas pasaulis, išskiriant 
lenkus, vadina jį papa.

Beje, rusų “popas” yra pa
darytas iš to paties žodžio.

IŠPAŽINTIS.

Buvusis LDLD. sekretorius, 
M. J. Iškauskas, išpažįsta sa
vo nuodėmes prieš “kairia- 
sparnius” ir prašo, kad jie at
leistų jam. Išpažintis gana 
Įdomi. “Griešninkas” pasa
koja apie save:

“Jau nuo to laiko, kuo
met Amerikos socialistinia
me judėjime apsireiškė dvi 
(kairioji ir dešinioji) srovi 
aš nusprendžiau eiti su de
šiniąją srove, kuri, tuolai
kiniu mano supratimu, at
rodą daug kiltesne ir tobu
lesne už savo konkurentę.

.“Tiesa, būdamas pats 
vienas tirpė šhlininkų kai
riosios , srovČs ir, nenorėda
mas įgyti social-buržujaus 
vardų, visuomet nuduoda

vau, buk tai ir aš esu kar- 
* štu rėmėju kairiojo sparno, 

bet mano mintis visuomet 

buvo tampriai surista su 
dešiniuoju sparnu.”
Toliaus tas biednas žmoge

lis pasakoja, kaip jisai, po 
LSS. skilimo, įstojo į reorga
nizuotąją socialistų organiza
ciją ir kaip paskui užėmė vie
tą laikinojo sekretoriaus L. D. 
L. D-je. Paliovęs lošti veid
mainio rolę, tarp “kairiaspar- 
nių,” jisai ėmęs kovoti prieš 
juos, rašinėdamas, kaip jisai 
pats sako, “purvinus straips
nius” ant jų. Bet pagalios 
jisai nusivylęs, kada paaiškė
ję, kad LDLD-jai ne taip ge
rai sekasi, kaip jisai tikėjęsis, 
ir nutaręs grįžti prie “kairia- 
sparnių.”

Nuėjęs prie “kairiaspar- 
nių”, jisai dabar rašo purvi
ną straipsnį prieš socialistus. 
O “Laisvė” džiaugias’, kad jų 
“armija” įgijo tokį “perlą”.

Socialistai nepavydės jai to 
džiaugsmo. Jie nepyks ir ant 
Iškausko. Gaila jo, kad jišai 
taip ilgai klaidžiojo, bet jo 
prigimties instiųktąs vis dėlto 
galų-gale nuvedė jį į>as ' <»jo 
dvasios gimines. Kaip sako 
lietuvių patąrĮe: toks tokį pa
žino ir į kurtins pavadino.

VEIKIA IŠVIEN.

Lietuvos klerikalai, mato
ma, labai arti susižino su sa
vo vienminčiais Amerikoje. 
Pastarieji čionai veda smar
kią kampaniją prieš Liethvos 
atstovybę ir misiją Ameriko
je; o štai ką rašo kauniškis 
juodvarnių organas, “Lais
vė”: ♦

“Ištikiu, jei musų Vald
žia nepadarys greitu laiku 
atatinkamų žingsnių, tai 
mes galime susilaukti to, 
kad p. Vileišis bus išprašy
tas išvažiuoti J, iš Amerikos. 
Bet laukti to laiko nėra jo- 

z kios prasmės. Musų vald
žia visuomet susilaukdama 
didžiausios paramos iŠ 
Amerikos lietuvių visuome
nės, turi atkreipti ypatin
gos domės į musų atstovy
bę. Amerikoj reikalinga 
pakeisti visą atstovybę to
kiais žmonėmis, kurie turė
tų Amerikos lietuvių visuo
menės pasitikėjimą ir, tu
rėdami daugiau «takto, gerb
dami kitų įsitikinimus, mo
kėtų pati darbą dirbti.”
žodžiu, tas Lietuvos kleri

kalų laikraštis sako, kad 
Amerikos lietuvių visuomenė 
yra klerikalų partija, susi
dedanti iš kunigų, jų gaspadi- 
nių ir davatkų, ir kad atsto
vybė turi turėt šitos partijos, 
“pasitikėjimą.”

Iš šitų nachališkų “Laisvės” 
pareiškimų mes matome, kur 
tie atžagareiviai taiko. Mes 
galime tečiaus pasakyti jiems, 
kad jeigu jie savo purvinomis 
intrygomis atsieks to, ‘ kad 
dabartinę atstovybė bus at
šaukta ir pakeista klerikalų 
klapčiukais, tai Amerikos lie
tuvių visuomenė (tikroji vi
suomenė, o ne ta, apie kurią 
kalba kauniškis laikraštis) mo 
kės “išprašyti” ją pirma negu 
ji suspės sušildyti savo kojas 
Amerikoje.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas______ ___
AUSTRALIJA.
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Rudos kasėjų kova.
[IS Federuotosioa Presos]

Adlaide. ■— Rudos kasėjų 
streikas Broke Hill srytyje 
turbūt einą prie galo. Išrodo, 
kad samdytojai nusileis. Strei
kas tęsiasi jau aštuonioliktas 
mėnuo.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Rengiasi mažinti algas.

New York. — Gautomis žinio
mis, medvilnės industrijos vieš
pačiai Naujojoj Anglijoj, nusi
tarė mažinti savo darbininkams 
algas — net 23 nuoš. Tatai ma
noma padaryti dar prieš Kalė
das.

“Susiprato”.
[Specialė Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]
PAUL HANNA

WASHINGTON. — Kartą 
tūlas juokdarys eiliavo:

Karingas buvo Velnias, 
kai turto jis turėjo.

Neturte — e, pons. Vel
nias tik taiką teminėj o...
Tai yra vienintėlė priežas

tis, kodėl senatorius Borah 
reikalauja daryti specialę su
tartį dėl laivyno jėgų ; ma
žinimo. Tokia sutartis turin
ti būt padaryta tarp Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir Ja
ponijos.

Tas eilutes gaJiima taikinti 
ir tiems senatoriams, kurie 
dar nesenai balsavo didinti 
laivyno jėgas net 70 nuoš., 
bet nūdien ir jie remia sena
toriaus pasiūlymą.

Tatai dar reiškia, kad gink
lavimosi mažinimo klausimas 
nūdien yra vyriausias klausi
mas. Ir jeigfi už senatoriaus 
Borabo nugaros atsistotų di
džiosios šios šalies darbinin
kų masės, tinkamas jo iš
sprendimas butų., tikras.

Tuo tarpu betgi ir to 'ne
reikia. Didžiųjų valstybių iž
dinėse nūdien taip švilpauja 
visi “keturi vėjai1”, kad ma
žinimas ginkluotųjų jėgų bus 
pravestas ar šito žmones rei
kalaus ar ne. 

« l • ♦

Politinis šitokio senatoriaus 
Borabo žygio davinys gali 
būt toks, kad juo bus užduo
ta mirtinas smūgis lai \Vil- 
sono* sekėjų |M>li likai, kini 
mums tikrino, jogei Jungti
nėms Valstijoms tėra tik vie
nas pasirinkimas: arba prisi
dėti tautų lygon, arba didin
ti savas karinio laivyno jėgas 
ir taip greit, kaip tik galima 

- sekant kitas valstybes.
Borah sako, kad vieninteli 

karo laivynai, kurie reikalin
gi rimtos Jungtinių Valstijų 
politikų domės, yra Anglijos 
ir •Japonijos. Tatai, susido
mėjęs tuo musų senatorius ir 
pasiūlė savo, rezoliuciją. Pa
siūlė ją gruodžio 14 d. Bū
tent:

“Taigi, dabar tenunie nu
tarta... kad Jungtinių Valsti
jų prezidentas yra prašo
mas... pranešti Anglijos ir 
Japonijos valdžioms, jogei 
musų valdžia kartu su jomis, 
be jokio vilkinimosi ir lauki
mo ką tuo reikalu darys ki
tos valstybės, imtų tartis apie 
mažinimą ginklavimosi tuo 
supratimu, kad greitu laiku 
butų atsiekta susitarimo — 
mažinti kiekvienos kalbamų
jų valstybių laivyno jėgas. 
Bėgiu sekamų penkių metų 
laivyno jėgų didinimo pro
gramas turėtų būti sumažin
tas 50 nuošimčiais”. Į ■ \ \ ’ i

Savo rezoliuciją įteikti Bė
ralini davė puikios progos Ja
ponija, kurios nuomonių reiš
kė jas tautų lygos susirinki
me Genevos mieste, Šveicari
joj, pareiškė, kad1 Japonijai 
savąjį karo laivyną mažinti 
neleidžia negirdėtas karo lai
vyno jėgų didinimas Jungti
nėse Valstijose. Bet Wasbing- 
tone nei vienas jau nebeabe
joja, kad ir Anglija ir Japo
nija nūdien nei kiek nehesi- 
drovės priimti kalbamąjį pa
siūlymą ir tuo būdu mažinti 
savas karo laivyno jėgas.

Toks karo laivynų jėgų 
mažinimas, kaip 'manoma, 
pilnai atatinka didžiųjų pa
saulinio kapitalo viešpačių 
nusistatymui. () tas nusista
tymas yra toks, kad šių die
nų kapitalistinė visuomenė 
nieku budi! negalės išsilaiky
ti, jeigu nebus padaryta rei
kiamų tuo klausimų reformų. 
Kapitalistinių iždinių triobė- 
siai nūdien nebepajėgia atlai
kyti, tos svaro®, kįuuą ant .jų 
pieta karinių jėgų didinimas.

Nė viena didelė valstybė, 
išskiriant tik Jungtines Valsti
jas, šiandie nebegali išsilaiky
ti gaunamomis savo šaly pa
jamomis. Visur gyventojams 
uždėta nepakeliamų mokes

niu našta. Didinti ją nūdien 
nebegalima.

Manoma, kad daleles armi
jos šalininkai šilam pasiūly
mui priešinsis tol, kol jie ne
teks nei vieno deramo savo 
pozicijai argumento. Bet, jei
gu Japonija ir Anglija suma
žins savo laivynų jėgas taip, 
kad šiai šaliai negręs jų ar
mijų įsiveržimo pavojus, kaip 
kad jie nuolat tikrina, tuo
met jie turės pasiduoti.

Kartu suma tomą ir tai, kad 
laivyno jėgų mažinimą turės 
sukti toks jau sausžemio jė
gų mažinimas. Tą turės pa
daryti ypač Franci ja, jeigu ji 
nenorės galutinai susmukti.

Jeigu senatorius Borah su
gebės savo pasiūlymą ginti 
tinkamu nuosąkumu, tai ga
limas daiktas,. kad jisai savo 
pusėn patrauks visas pažan
giąsias šioj šaly jėgas. Su to
mis jėgomis reakcini nikams 
nelengva butų kovoti.

<*»,-. .
\Ui tiretkitaa itame akyrtaj^ 
nuomonta Redakcija naataakoĄ
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LIETUVOS GYNIMO * 
REIKALAIS.

-r--------
Nėra nei vieno lietuvio, ku

ris šiandie nežinotų to fakto, 
kad musų gimtąjį kraštą nū
dien užpuolė godus lenkų 
impe.rialkstai, idant pasiver

gus jį ir išnaudojus. Lenkų 
Želigovskis užgrobė Lietuvos 

[sostinę Vilnių ir jau buvo 
besikėsinęs užimti ir Kauna. 
Tik gavęs nuo lietuvių į kai
lį, jisai turėjo trauktis atgal.

Vienu žodžiu, amerikiečiai 
jau žino, kad Lietuvos gyven
tojai kaip vienas vyras stojo 
į kovą Jfti užpuolikais. Jie 
stoja Į Lietuvos kariuomenę, 
buriasi į partizanų būrius ir 
Geležinį. Vilką. Jėgos lenkų 
plėšikams atremti jie turi. Vi
sa, ko Jiems reikia, tai gink
lų. Todėl jie ir kreipiasi į 
mus, amerikiečius. Jie žino, 
kad Amėrikos licMuviid šitos 
pagalbos suteikti gali. Didžio
jo karo metu jie neblogai už
dirbo. Bcto, vienas amerikie
čio doleris prie dabartinio pi
nigų kurso Lietuvoje sveria 
labai daug. *

Tą žino ir patys amerikie
čiai. Išgirdę savo brolių *l>al- 
są, besišaukianti amerikiečių 
pagalbai, amerikiečiai stojk) 
darban. Pavyzdžiui, Chicagoj 
jau tapo suorganizuotas Ben
dras Lietuvos Gynimo Komi
tetas. Už šito komiteto stovi 
kone visos vietos lietuvių 
draugijos, išskynus tik kelias, 
kurias dar laikosi pasižabo
ję musų klerikalai. Tie patys 
klerikalai, kurie atsisakė veik
ti , kartu su Bendru Lietu
vos Gynimo Komitetu. Jiems 
mat savasai tautos fondas 
daug svarbesnis nei lietuves 
gynimo reikalas... Supranta
ma kodėl: iš surinktų į savo 
Lietuvos gynimo reikalas... 
Suprantama kodėl: iš surink
tų į savo fondą aukų jie iki 
šiol dar niekam jokių atskai
tų nėra davę ir nemano duot. 
Visa, ką jie pasako, tai kad 
jų surinktos aukos eina “ge
ram tikslui”. Bet kas gali jų 
pasakoms tikėti, kada faktai 
liudija ką kitą. Jie juk buvo . 
uolus monarchijos šalininkai, 
nuolankiai šliaužiojo prieš ru
sų carą ir vėliau kaizerį. Pa
starajam bęviešpataujant jie 
buvo susitarę kurti “krikščio
nišką konservativišką monar
chiją...” Todėl, kas gali žino* 
Ii ką tie ponai mano dabar. 
Gali būti, kad jiems Varšuva
yra daug arčiau nei Vilnius ar 
Kaunas...

Ve kodėl Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas pats nuta
rė ir kartu reikalauja, kad vi
sos surinktos I iclhvos gyni
mo reikalams aukos butų 
siunčiamos per Lietuvos Misi
ją. Kas šilo nedaro, f am ne
liek rupi Lietuvos gynimo 
reikalas, kiek savo asmeninė 
nauda. ' .

Bet musų klerikalams nevi- 
suomet seksis dumti Aineri- 

t

kos lietuvių visuomenę. Gir
elei, kad daugely vietų kleri
kalams palankiosios draugi
jos jau nutaria siųsti autas 
ne į kuniginį fondą, o stačiai 
per Lietuvos Misiją. Taip ir 
reikia. Gal neužilgo visa A- 
merikos lietuvių visuomenė 
šitiems nirvydonams atsuks 
nugarą. Todėl visi, kurie jau 
spėjo sumatyti pragaištingą 
Amerikos lietuvių klerikalų 
politiką, turi pasidarbuoti, 
kad toji valanda prisiartintų 
kuoveikiausiai. —J. K-ška.

“ŠVIEČIA” ŽMONĖS.

Musų buvusieji draugai ko
munistai nenustygsta. Brook- 
lyn^škių keikunčlių laikrašty 
jie apie nieką kitą ir nerašo, 
kaip tik apie tuos nevydonus 
socialistus. Kovoti prieš socia
listus jiems dabar reiškia tą 
pat, kaip kad anoms davat
koms kovoti už “šventą vie- 
rą”, Pasiskaičius jų laikraš
čiuose žinių ir straipsnių apie 
socialistus išrikto, kad komu
nistams didesnio priedo kaip 
socialistai jau nėra. Ne apie 
vieną kitą musų visuomenes 
Srovę jie neprirašo tokių ne
sąmonių, kaip apie skicialis- 
tus. Ir nė yienos kitos srovės 
darbuotojus jie taip rtepurvi- 
na, kaip , socialistus.

♦ Ko jie patys šituo mano 
atsiekti, sunku suhtaiyti. Aiš
ku tik viena, kad savo pra
simanymais social’slų jie ne
sunaikins, O rasi šifup jie 

nori savąją partiją sustiprin
ti ? Jeigu taip, tai jie labai 
klysta. Iki šiol juk musų ko
munistai visokiais budais nie
kino Socialistų Partiją. Jie 
sakė, kad toj partijoj pasili
ko tik vieni “pardavikai”. Vi
si “susųtralę darbininkai”, 
girdi, iš jos “jau senai pasi
traukė”. O ką mes matome? 
Praeitais rinkimais Socialistų 
Partija surinko apie milioną 
balsų. Tai yra didesnis balsų 
skaičius nei kada nors pirma. 
Ir tai neveizint to fakto, kad 
komunistai, šiaip ar taip, par
tijai buvo stipriai pakenkę. 
Pirmiausia, jie suardė visą 
eilę partijos lokalų. O ten, 
kur jų nesuardė, varė šlykš
čiausią agitaciją. Jie darė 
visa, kad kaip ir kur galima 
pakenkti partijai. To nevei
zint, musų partija surinko ne
toli milioną balsų!

Ką gi turi patys komunis
tai? Nieko! Jau pačioje pra
džioje jie savo sektą suskal
dė į kelias besiriejančias frak
cijas. Toliau buvo dar blo
giau. Klek šiandie yra tų “ko
munistų partijų”, tai tik pa
tys komunistai težino. Mes 
žinome, kad jų yra nemažiau 
kaip keturios.

Vadinas, šmeižimais nieko 
neatsieksi. Bet tai kodėl jie 
taip plūstasi? Nesunku suma
tyti. Jie plūstasi todėl, kad 
jiems nesiseka. Darę visa ką 
galėję, jie dabar mato, kad 
Socialistų Partija visai ne
grių va — kaip kad jie norė
tų. Musų komunistai todėl 
Įpuolė dcspcracijon. O įpuo
lus desperacijon — kas jiems 
lieka darvti? Plūstis.

Jie, turbūt, taip ir prasi
keiks. — Es.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vada vUokluareikalut, kaip krtminaUikuO'. w 
taip ir cMlitkuof teismuost. Daro 

•eUokiM dokumentu* ir popiet a* j

ISfamų Ofisas i
l»8 S. Halsted Ii

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

*

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS 

l 1 4

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
-- ----------------------- ——r— ■- ----------r—----------------------

Krislai.
Specialia “Nc\v York Ame

rican” korespondentą*) gruo
džio 9 d. iš Ženevos rašo: 
“Išgąstis apėmė ta*.’tų lygos 
posėdį, kuomet lietuvių vald
žia pareiškė, kad Imlų lyga 
netik 'neturinti teisės daryti 
plebiscito Vilniuje, bet ir jos 
ginkluota karino m3, nė nieku 
budu nebus įleista į Lietuvos 
teritorijos ribas.”

Vadinas, tautų lygoi ponus 
pradeda imti baime. Reikia 
tikėtis, kad neužilgo apims 
juos ir karštis . 

* ♦ »
O “Laisvės” daraktorius šū

kauja, kad “Lietuvos ponai 
susitarė su lenkų ponnis...”

♦ ♦ *
“Laisvės” daraktoriai, susirū
pinę Naujienų bizniu ir 
“Rangos” leidimu, patys save 
ramina saldžiais žodeliais, jog 
“Ranga” neišeisianti.

Matyt, “Laisvės” popieros 
fondas yra jau išsisėmęs.

Prezidentas Wilsonas už 
nuopelnus pasaulio taikos rei
kalu gavo Nobelio dovaną. 
Berlino laikraščiai sako, jog 
tai “didžiausia begėdystė”. Ir 
ištikrųjų. Jeigu senis Nobe
lis, žinotų tokį nuosprendį, tai 
jo kaulai ir grabe būdami tu
rėtų barškėti iš pykčio...

i ♦ •
“Socialdemokitito” 28 nu

meris atėjo biaur’ai Uetuvos 
cenzūros sudarkytas.

lai yra dar vienas bereika
lingas faktas, jog musų ko
munistai begėdiškai meluoja, 
tvirtindami, kad Lietuvos so
cialdemokratai einą išvien su 
iburžuazija.

* ♦ ♦
“Keleivio” nr. 49 Lukšių 

Juozas savo “Atvirame laiške 
buvusiems draugams socialis
tams” graudena komunistus 
“susiprasti ir prisipažinti prie 
klaidų...”

Nuostabus dalykas, kad po 
tiek skaudžių praeities pamo- 

,kų socialistuose dar randas 
tokių, kur tiki komunistų pa
sitaisysią! -i- P. K-as.

A. Petratis * S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU UŠAS.
809 West 35th St., Chicago, III, 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVLD
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

MUrshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

, X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
■ Rezidencijos telef. Albany 8710

___r.TTr -TĮ--—J. n—Tl I n- UIS įsa T- - I ILL~ -11^

1 1 "■ ■ ■ "r,_ ■■ 1

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Nedėliomis pagal šutai imo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. 

K---------- „ , --------—.........

MiMto Ofisas^
UI N. leirborntv 

im-1>Unity8ldR 
f*l. Central 441g
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Tl A PROGA
Liet šel

50.17

■

68.10

772.07

132.00

250.00

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

kolionijų pasiųsta kartu

P. K. BRUCHAS
Chicago, III

50.00 žiedai

VAGISva

79.50 
100.00 
... 5.00

4.00
62.25

72.00
43.5$

100.00
97.00

50.00
5.00

žiedai 
vėliau.

84.36
14.-51

15.00
18.50
30.00

9.00

Puslapių 27.
Kaina tik 10c.

736.90
15.10

kurios žiedai atsi 
prie

susekti pasirc
Čiulbėjimu

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

727 VVilliam St;, Tren

35.00 
240.00 
100.00

Parašė A. J. Karalius.
Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 

kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite 
knygutę.

36.00 
. 42.00 
79^.63

25.00 
68.60 

. 10.00

Roseland, III............................-....... .
Chicago, III., (Tovvn of Lake).......
Grand Rapids, Mich., .......................
Westvi)le, III., ................................. «•
Milwaukee, Wis., ...............................
Indiana Harbor, Ind., (per Čiparą) 
Racine, Wis.. (per Digrį)..................
Kewanee, III., ...................... ............

KALĖDŲ 
IŠPARDAVIMAS

nauji
Tai ap 

gyveni. Mes pirstatom veltui į visas miesto dalis ir apielinke^, taipgi išsiunčia

Skausmas Silpnina, 
Sulaikyk ji!

Tūkstančiai moterų kenčia neap
sakomą agoniją visai tykiai. Esa
te Mena iš jų Nakties valandos 
gamina nelaimes — dienų užbaigas 
kenčiate? Jei taip, nesikankykit— 
Štai pagelba dėl jūsų, arba kitam 
jūsų šeimynos nariui.

vienos 
(Papaver 
i atsida-

Prašalina
Galvos skaudėjimą, muskulinius 

ir sanarinius skausmus, krutinės 
plėvės uždegimą, gripą, influenzą, 
Šalti, reumatizmą, nerviškumą, 
Strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
mą per pusę, kraujo sukepimą, 
migrainės, dysmenoreja, žarnų su
stojimą etc.

Turit turėt savo namuose visada 
Salicyline. Nežinai kada jo pri
reiks, nes vietoje pailsio, gali prisi
eiti' skausmą kęsti. Visiškai sau
gus — nesvaiginas. Vaikams nuo 
6 iki 12 metų senumo pusę .stali
nio šaukšto į pusę stiklo vandens. 
Kaina $1.00 tiesiai iŠ chemisto iš- 
dirbystės.

Jei kenčiate, siųskite šį kuponą

visada vienodai ir tei- 
laiką rodo. Garsus

Extra!
šiais metais pripildyta krautuve naujausiais ii 

puikiausiais tavorais; deimantais, Čysto aukso ii 
geriąusio- 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 kainomis.

M. M. URBAITIS JEWELRY CO.,
4902 W. 14th St., Cicero, III

tėniijant
odų užsidarypius ir 

ar paukščių čitil- 
Bet paukščius rcika- 

rodyti žmonės 
tat laiko rody- 
tinka gėles.

šernas.

Laiką žinoti reikia ne vien 
sodininkams ir botanikams; 

laikrodžiai reikalingi ir kito
kių pašaukimų ir užsiėmimų 
žmonėms, net žvejams juro
se žvejojantiems, tik gaila, 
kad toki apsireiškimai jūrėse 
prideramai neištirti. Bet gam
ta be savo teisingo laikrodžio 
nei jūrių žvejų nepaliko: yra 
žinoma, kati vakarais gilumų 
sutvėrimai kįla į viršų, o pra
švitus rytmetyj tie sutvėri
mai leidžias į gelmes. Ir ant 
žvėrių užsilaikymo galima 
laiką įspėti; tą gerai žino vi
si medėjai niėgstantys med
žioti net Lietuvoj. Lietuvos 
medėjas gerai žino, kol žvė
rių pėdomis galima naktimis 
jų guolis susekti. Dar geriau 
laiką galima 
mianrt paukščių 
Sulyg žinovų tirinėjimu, kas 
rytas tarp G ir 8 valandos gi
riose būva giedančių paukš
čių koncertai, koki kelis kar
tus atsikartoja ir dienos 
ku. Po pirmam koncertui 
stoja tyla. Tarp 9 ir 10 
landos pradeda balandžiai 
vo burkavimus. Apie pietus 
girdėt povų šauksmas. Porą 
kartų į dieną kartoja savo 
koncertus ir žvirbliai kaimuo
se. Taigi reikia tik tėmyt lai
ką, kada juo kas atkartoja, o 
>asirodys, kad ir neturint laik
rodžio laiką visuomet galima 
teisingai žinoti 
ir gėlių 
itsidarymus, 
Sėjimus 
’ingus laikui 
ne visur turi, 
nui geriausiai

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

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur.

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.

savo 
ginusiai atdaras išbūva žiedas 
Hemcrocalis fulva, kurio žie
dai užsidaro 8 valandą ryto. 
Tikroji naktibalda yra Silcnc 
nocti flora 
daro tik prie mčhulio švie 
sos, nuo 9 valandos, ir didžia 
žiedis kaklus, kurio žiedai at 
sidaro tik 
o užsidaro
12 vai. nakties iki 3 vai. ryk 
net ir gamtininkas retai žiu 
ri į laikrodį, — tame laike, 
nei jam laikrodžio nereikia,

.......................................................   58.82
per P. Cibulską, 285 Humphrey St.,

. 10.00
200.00

76.00
35.00

387.40
Surinkta aukų per Antaną Veriką, 37 Mechanic St., Hoosick Falls,

Surinkta aukų per-"v." j7Šta<iaininką,*17 John Št., Brandford, Conn., 70.00 
Viso aukų priimta nuo 20 Vas. iki Gruod. 1 d. 1920 $12,993.44 u* 2000 mk.

Visos aukos buvo siunčiamos Lietuvon tuoj po apturėjimo.
Bendrai imant pasiųsta 838,592 auksinu, Auką gi iš Spnngfield, III., 

(35 dol.), iš Union City, Conn. (240 dol.), ir iš Elizabeth, N. J. (100 dol.) 
pasiųsta doleriais. '

Dalis aukų jau pirmiau buvo garsinta laikraščiuose, bet dabar gersi- 
nama visos iš pat pradžios.

Jonas Žilius,
i t Lietuvos Misijos Iždininkas.

LIETUVOS NAŠLAIČIAMS PER D. ŠLEŽEVIČIENĘ.
Daktarienė Bronė Bacevičienė, Elizabeth, N. J.,.................................
Vaikų Draug. “Kvietkelė”, pęr M. Liutkauskienę ir Lukšienę, Box 

521, Linden, N. J., ... ...............;.......... ......................................
Jj. J. Savickas, 430 Lappett St., Scranton, Pa., ........................................
“Spindulio” Choras, per M. Veličkiutę, 39 Park Terrace, Bridge- 

port, Conn.,.............................................  -.........
Surinktos aukos, per Sandaros Vakarą, Bridgeport, Conn., .............
Surinktos aukos, per Kun. JakStį .....................-............................................
Lietuviu Mechanikų Sąryšis, ..................................................................
Nut. Liet. Draug. Komit., per F. J. Bagočių, 252 Broadway, South 

Boston, Mass., .    y..........
Lietuvos Našlaičiams, per d-rę Bacevičienę, Elizabeth, N. J., ........... 75.00

Viso aukų priimta nuo 28 d. Geg. iki Gruod. 1, 1920 m.....................  772.37
Visos aukos pasiųstos Lietuvon p. Šleževičienės vardu tuoj po apturė

jimo, viso labo 40,800 auksinų^ Auka iš Elizabeth, N. J. (60 dol.) pasiųs
ta doleriais.

JotlRB ZlIlUS, 
Lietuvos Misijos Iždininkas.

todėl to laiko gamtos laik
rodžių nei tarp gėlių nei tarp 
gyvūnų nesusekta. Bet nerei
kia užmiršti, kad ne visur ant 
žemės paviršiaus tas pats yra 
laikas ir ne visur tii patys 
laiką rodantieji augmenys au
ga, todėl ne visur laikrodžiai 
ant tų pačių augmenų paren\-

BrOCk°L P LKodlSelpim° K°miteUs 'be"-,r“> M- Abračinską

. Chapel St, Port ChesteT N Y ’ I'™""** 818
4%erBriS^Coknynr,'ttUS’ ,*r K' SĖT

^oVkveTchkago’jit' Sekh *“• Kuosai‘i’4053 ŠįrMaįį

SV' N^ark’^' J™“’" Per Sekr’ S*’•'Yi’S .... ,M°

''ietAm8terda^ŽN.UYSkr'’ St? ' 12B°°

Sv- SUTm0"’*’Draug"**'ghhm 7^'wri»th“št;1,9C(i'90 
LietChicagoiUIU Pef ė*’11’ 8<*r78809 Houiton Avė., s0. " 3°'6° 

Liet. GelHjlme Draug., per A. Kašinską,36 GoshamŠt., Ix>well, '
Mass., .............................................................. ’

Per J* P. želonis, 415 E. Union St., Tamaųua, Pa.,
V* draugijų Sąryšis, per J. V. Bernotą, 611 N. Rivereide St" 

Waterbury, Conn.. .......................................................
šv. Juozapo Draug., per Sekr. Pijų Žemaitį, 1845 Šo.18th Št. 

Springfield, III...................................................................
Per Agnės Genčiuvienę, Union City, Conn.,
Per Augustiną Liutviną, Elizabeth, N. J., ..................................
Liet. Sūnų ir Dukterų Draug., per Sekr. J. Tamašauską, 75 Grove

St., Amsterdam, N. Y.................... .................................. .................
L. R. Kryž. Rem. Skyrius, per Ižd. K. Kasbidauskas, 116 W. 5th SU

Spring Valley, III., ................................ . ......................... ’................
A. Balkaitis, 3451 So. Emerald Avė., Chicago, III....................
L. R. K. Ren). Skyr., per M. Kazlauską, 24 John St., Amsterdam,

N. Y., .......................................................................... ’................ .Z...
Visuomenės ir Draugijų Komitetas, per S. A. Venskų, Sekr. 272 —

157th St., Harvey, III.......................................................L1..’...............
Surinktos aukos, Cambridge, Mass................*..................................... .
Surinktos aukos per P. Šimaitį ir K. J. Skruobulį, 1125 Madison

Avė., Kewanee, III., ..........................   109.40
Birutės Choras, 517 N. Hubbard St., Racine, Wis.,....................................23/75
L. R. K. R. 42 Skyr., per J. Karpavičių, Sekr. 23 Troy St., Provi-

dence, R. I., ..........     100.00
Liet. Draugysčių Sąryšis, per P. Moliolį, 2006 St., Clair Avė., 

Cleveland, Ohio......
Surinktos prakalbose aukos,

New Haven, Conn., ......
L N. S. 26 kp., per P. Kubilių/Sekr., 27 Spring St

(antrą kart) New Britain, Conn., ....
S. L. A. 302 Kp., per Joną Bačiulj,*Sekr. 

ton, N. J-> •*—......  ,....
Surinkta susirinkime, per F. K. Strzyneckį, P. 0. Box 1312, Mel-

rose Park, 111., ..................... . ...........................................................
Pristųeta per Miką M. Dūdą, 3137 W. 38th PI., Chicago, 111...........
S. L. R. K. A. (nepažymėta Kp. No.), per F. K. Strzyneckį, Post

Office, Box 1312, Melrose Park, III............................................   6.00
Drąug. Šv. Jono Krikšt., per F. K. Strzyneckį, Post Office Box

1312, Melrose Park, III..................     14.25
Surinktos aukos, per A. Ramanauską, 4501 S. Paulina St., Chicago,

S. L. A*. 4tas Apskr., per J. Mikalauską, 323 Main St., New Britain,
L. RC>C.nR. Dr. 47 Skyrius, per F. K. Strzyneckį, P. O. Box 1312,

Melrose Park, III., ............................... ........ ........ ...........................
Surinktos aukos, p^r J. J. Jakavonį, East V andergrift, I a.,.............
J J. Čipras, 3730 Elm St., Indiana Harbor, Ind.,..................... -........
Surinktos aukos, per J. W. Dinišą, 3431 So. Emerald Avė., Chtča-
I,. Am.’Piliečių komitetas, 193 Grand Št.. Brooklyn, N. Y., ............... 280.05
Surinktos aukos, per Kun. Jakštį, Elizabeth, N. J.,.............. .............. 201.W
Valst. L. A. Fondas, per F. K. Strzyneckį, P. O. Box 1312, Melrose

Park, 111.......... ..................................... ..... ....................-...................
L. R. Kr. Dr., 47 Skyriaus, Melrose Park, III., ........................... ...
Surinkta nuo kelių ypatų, per J. Karaliauską, 142 Prospect St.,

Ansonia, Conn., t................................................................ ............
Surinkta aukų, per S. Šidlauską, 5206 Inglande Avė., Chicago, IU.» 
Surinkta aukų, per P. Lopšyj21 Congress Avė., Waterbury, Conn., .. 
šv. Kaz. Draug., per Sekr. J. Juozaitį, 3343 So. Union Avenue,

Chicago, 111., ........ ..... .  . ......................................... . ............-......
Surinktos per E. Statkienę, 4436 S. Fairfiold Avė., Chicago ...........
Surinktos aukos, per E. Staknevičią. Box 584, Verden, III., .... u........
I. . R. K. R. Dr., 49 Skyrius, per Ižd., Iz. Ž. Tvarijoną, 141 Man-

chester St., Manchester, N. H., ....................... *•...........................  110?00
J. Makauskas, Elizabeth, N. J./ “Draft” ant Deuch Bank ...........
Liet. Dr. Gelb. Draug., per Dr. Greičiūną............................ ............ . • • • 1,500.00
K. Bagdonas, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.,....... Paaukavo .36 svetenus
L. R. K. R. Draug., per Radževičia, Post Office Box 115, St. Clair, Pa., 50.00 
Prisiųsta surinktų aukų, per V. čiparą, 3730 Elm St., Indiana Har-

bor, Ind., ...................................  - ........................a...........   266./0
Lietuvos šelpimo Draug., per J. Jonikaitį, 1 <5 Green St., Worcester,

Mass..................... ........... -......   850.00
Aukos Nukentėjusiems Vilniečiams, per Liet. Raud. Kryžių, iš šių

73.02
53.12
26.46 
43151 ' ■ 
32.21 
91.00 
53.68 
14.40

Mes turime pardouti už NEUŽMOKĖJIMĄ RENDOS 
20 augštos rąšies

VICTROLU

10 SEKLYČIOS SETŲ 
Už Jūsų Pačių Kainą

Taipgi, mes tdrime parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos- seklyčiai setų. Šie setai yra visai 
ir vėliausio išdirbihio. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes nofime padaryt daugiau vietos 
simokės ateiti, nežiūrint kur
me C. O. D. arba iužsimokėsi aplaikęs siuntinį Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 
iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

Reikėtų mokėti iki $300.00
Parsiduoda tik už

$35

v. Iš įvairiu sričių.
Gyvi laikrodžiai. Laiką 

žmonėms rodo ne vien išra
dėjų padirbti laikrodžiai1, ku- 
Į rie gana dažnai genda ir tu
ri būt nuolatos taisomi, bet 
taipgi visoki augmenys ir gy
vi sutvėrimai, kurie niekados 
negenda ir taisymo nereika
lauja, 
singai 
švedų botanikas Linncus su
taisė gėlių laikrodį, pasirem
damas laiku, kada tam tik
ros gėlės savo žiedus atidaro 
ir juos vėl uždaro, nes mat 
ne visi augmenys savo žie
dus vienu laiku atidaro ir už
daro. Pirmasis Linneaus laik
rodžio rodyklas paskirtas pie
vų ožkabarzdžiui (Tragopo- 
gon pratense), kurio 
žiedai atsidaro visada 
landą ryto. Cikorijos 
atsidaro vieną valandą 
Dar vieną valandą vėliau at 
sidaro raudoni žiedai 
aguonų atmainjos 
medicale). 6 vala 
ro žiedai liūto dantų, 
landą vėliau atsidaro 
Hypochoeris maculata. 
landą ryto atsidaro žiedai rau
donesnės rožes, 9 valandą se
ka Calendula. Uždaro gi savo 
žiedus salotas jau 10 valandą 
ryto, Dianthus prolifex — 1 
vai. po pietų, Hieracium auri- 
cula' — 2 vai. po pietų, Me- 
sembryanthenuim — 3 vai., 
AnUiericum ramosum — 4 
vai., o vandeninė rožė uždaro 

vai. po pietų. II-

Salicyline Mfg. Co., 
440 go. Deąrborn St., 

Chicago, III.
Įdėta rasite $1.00 už kurį malo 

nėsitc išsiųsti pilnos mieros Salicy- 
linc pakelį. Suprasdamas, kad Sa- 
licyline yra no svaiginantis ir visiš
kai nekenksmingas ir galėsiu gau
ti pinigus atgal, jei neužsi&anėdin- 
mu.
Vardas ................. '....

Gatvė ir num. arba K. F. D. .......

Miestas ................. ...........................
Valstija,..................  .................

■
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serikos Lietuvių Darbai Lie jui.

tavos Gynimo Reikalu
Chicago.

BRIGHTON PARK.

bis, A. Čiopas, T. Pilitauskis, 
P. Pocius, L. Mankaitis, .T. 
Šimkus, J. Pikėiunas, L. Na-

Draugystės L. T. Vilties susi-1 viekis,’ V. Klumbis, A. Petke- 
rinkinie gruod. 11 d. Lietu- vįėja 
vos gynimo reikalams auko- j 
jo: J. Bučinskas ir F. Stasiu- j Jurgutis, A 
lis po $3; J. Mačiulis ir K. 

po $2;
lis po $3; 
Graniontas 
mauskks, J

Kas-

Eglinas, R. Mo-
Anučauskis ir .T.liejimas, S

Kulka iki $1; Draugystė iš sa
vo iždo $5; viso labo $22.00. 
Pinigai nutar 
tuvos Misijų. Narys.

Au-
Gruo-

BRIGTON PARK. 
ka Geležiniam Vilkui, 
džio 12 d. buvo draugiškas su
siėjimas pas Antanų Karpų, 
2721 W. 38ta gvė. * Besišneku
čiuodami draugai nutarė pa
remti Lietuvos kovų su savo 
nevidonais lenkais ir sudėjo 
$20.00 Geležiniam Vilkui. Au
kojo: M. K. Wood & Co. $5; 
J. Karpavičius $2.25; Jonas 
Karpus ir Juzefą Karpienė ]X) 
$2; J. Karpus $1.75; Alex 
Karpavičius ir J. Leškevičius 
po $1.25; M. Karpa vičienė,
Ant. Karpus, Oną Karpus, Jo
nas Stalgaitis po $1; Ant. 
Karpus 50c.; viso $20.00. Pi
nigai pasiųsti Lietuvos Misi
jai per Naujienų ofisą.

— J. Leškevičius.

Lietuvių

K. Ginčas, Z. And rūkas, 
Anusauskas, L. Šliogeris.

. Vaškeli u na s po

Musų draugija kol kas ne* 
perdaug narių turi ir .nedide
lis skaičius* jų buvo susirin
kęs; be to dar pirmiau buvo 
jxr tris kartus renkamos au
kos: pnKegusium nariui, iš
leidimui augių kalba knygu
tes “To the friends of Lithiia- 
nia” ir kitiems visuomenės 
reikalams. Taigi musų drau
gija neatsisako nuo aukojimo 
svarbiems lietuvių reikalams.

š.

Kitur

K.

lauskienė,
Jankione po 50c.; M. Kalinau
skienė 25c. Viso labo $114.75. 

. Nutarta pakolektuoti dar 
po namus; kolektoriais iš
rinkta Justinas Kranauskas, 
Kaz. Samolevičia ir Petras 
Kazlauskas, kurie kolektavo 
Coketon, W. Va.; aukojo: 
Juoz. Mekšras, A. W. Leng
vinas ir V. Sigutas po $10; S. 
Mi Iešką, J. šilomskis, J. Rė
kus ir J. . Grabauskas po $5; 
P. Aurila, M. Klimavičių po 
$2; P. Jankauskas, M. Mar- 
tinka, J. Grinius ir A. Podlo- 
ba po $1. Viso $58.00.

Gegužes mėnesy buvo kle
rikalų sukolektuota $60; bet 
kad žmonės klerikalų fondu 
nepasitikėjo, tai pinigai buvo 
sulaikyti. Kiulangi aujklotojų 

vardai dar nebuvo laikraščiuo
se paskelbti, tai čia juos pa-
dllodaiU, aukojo.* kun. Į bo-, inįjujjĮunąuiįnimvąirijąiir*^rnwjfl\~jiriytTiir*tt 
Inas Duffy $15; Jurgis Vai- Rei. 1189 Independence Blvd. Chicagc 
tekūnas, Juoz. Laurinaitis, • Telephone Van Buren294 
Juoz. šilomskią, J. Knobikas, DR.A.A. ROTH 
K. Veikutis, B. Bakutis, J, HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Mekšraitis. po $5; A. Goška,
I . Milkintas, I’ianė Vailoku-! 3354 So. Halsted St. Chicago

i Telephone ver 9693
1 Valandos: 10—11 1 j j; 2—3 po piet

7 -8 vak. Nedalioms 10 —12 dienąMICIUGAN CITY, Ind. — 
S. L. A. 222 Kuopos susirin
kime lapkr. 7 d. buvo vien
balsiai nutarta paaukoti iš 
kuopos leasos $15 Lietuvai 
nuo užpuolikų padėti gintis, 
ir išrinkta du nariais M. La
šas ir D. Garbenis, pavaikš
čioti po namus ir parinkti au
kų Lietuvos šauliams. Auko
jo: po $10: A. Gunialauskas, 
M. Lašas; po $5: D. Garbenis, 
P. Lukauskas, M. Gainaus- 
kas, T. Lašienė, O. Gramui ie- 
nė; po $3: Ed. Šūsnis, A. Gru
mulas; po $2: St. Grainuly- 
tė, O. Lašytė, S. Gricius, W.I 
Racass, E. Šukienė, P. Lalo- i 
ža; po $1: J. Ginčus, J. Šilan
skas, 
kienė

NR Savoros naujos Kalendorius 1021 matu r 
- 4 yra išduotas. Gaukite viena sava aptla- u 
" kol. Yra duodamus dykai. Jeigu negau- I 
m! tumlte aptlekol, rašykite pas mus Ir Ug 

Įdekite 2c peštos ženki*.

Apsaiagokite Vaikus 
nuo tuo vargingo Žiemos kosulį, per užlai
kymo narnose visada

SEVERA’S (
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Bahamas 
Plaučiams), jis atneš greitą paselpa, pą- 
daris lengvų ir naturališka kvėpavimą ir 
apsorges nuo plotlmo Ilgu. Dvlo mietas, 
26 ir 50 centui.

Paprastas Šaltis Ž,8e“muei’iku^ai 
sutelkti svarbos Ilgas, bot ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severo* Ply»kolel nuo Saldo ir Gripo*) 
galima pnnltlketl Jog palengvinti Balda 1 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu Ilgu, prašalinant Gripą arba Infhion- 
za- Pardavinėti kožnol aptlokoi. Kainos

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

niutė) Al. Misevičių po $2 
Kaz. šmdlis, Fr. šatkus po $1 
viso $60.

Sudėjus daiktan:
• Surinkta baliuje ..
Aukos Coketon, W

Va............. .............
Gegužes aukos ...
Baliaus pelnas ...

Viso labo

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky .ir visų chroniškų ligų

58.00
60.00
13.01)1

$114.75. Tclepbonr Yard* 583^

Dr. P. G. Wiegner
PrlCmitno valandos nuo 8 Iki 
12 iš'ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago

$245.75
Ta suma tapo pasiųsta Lie

tines Misijos vardu į Wa-

Justinas Kranauskas, I 
Kazimieras

Tcl.. Canal
DR

L1 
2201 W.

6222

LIETUVIS DENI 
11 W. 22nd & So.

CHICAGO 
landos: 9:80 ryto : 
nuo 1 po pietų iki

CHERRYS
ENTISTAS 
So. Leavitt St».

iki 12 dieną 
9 vakare

L. Glinskas, O. Glins-
P. Klimas, P. Vaiči-Į 

kauskas. Viso su kuopos au-, 
ka $84.00.

Nuoš Tdus ačiū aukoto- Į 
Čia tečiaus reikia pa-!

DOVANOS KALĖDŲ

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

iš, Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims 
meninis, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

gavo:
K. Overaitienė 
0. Miknevičienė
A. Vdugris 
K. Adomonis
B. Raubikienė 
M. Vasiliauskienė 
M. šniaukštienė 
K. Mankevičaitė 
M.; Vaščiulienė 
J. Lųišys

» V. Šimkus
A. Šumanas 
M. Jasulevičienė
O. Janušauskaitė
P. Kibartas
J. Rauktis 
A. Grubliauskas 
A. Tolvaišą 
A. Zaksiutė • 
V. Krikščiūnas 
V. Jakubauskas 
D. Mauricus
K. Nemčauskiene 
M. Bradunienė 
J. Stankevičius 
S. Ribokas 
O. Liutkevičienė

Pinigus
K. Paskunas
K. Gvergždžius
A. Jurėnas
A. švagždaitė
O. Labakojutė
O. švilpienė
B. Tamolevičiėnė
S. Lezickas
B. Relinskienė
K. Vaškevičienė
P. Kulius
S. Janionis
A. čiuras
J. Bagdonienė
V. Vaitiekaitienė
J. Švoba
V. Sangailienė

Cvikienė 
Svirskis 
Urevič 
Andreliunienė 
Kunča 
Valančius 

A. Misiūnas 
P. Gurskis 
K. čiuriui 
J. Mikėnas 
E. Skukauskienė 
J. Navickis 

Blažienė 
Zubaitė 
šereivaitė

N.

U.
O.
o.

as-

O. Jutelienė
J. Liobikas
A. Dantas
K. Barolis
O. Antušaitė
J. Lenartas
J. Bagdonas
J. Žilinskas
J. Jasiunas *

J. Gurskis
J. Gruždžius
ĄI. Laukaitienė
O. Tamanauskiutė
V. Paredinius
V. Miliauskaitė
D. Zurbienė
K. Ūsienė
J. Vasiliauskas
.J. Petrauskis
P. Misiūnas, _ »

BRIDGEPORT. 
Laisvės Kliubo 
me susirinkime delegatai nuo 
Chicagos Liet. Darb. Tarybos 
Konferencijfos davė raportą, 
kas nutarta daryti dėl kritin
go Lietuvos padėjimo. Lietu
vių Laisvės Kliubas nutarė ir 
paaukojo $100.60 Lietuvos ap
sigynimui nuo grobikų lenkų, jams.
Visi nariai, kurie buvo ta^- stebėti, kad ne visi su noru
nifc susirinkime, suaukojo aukoja Lietuvos reikalui. Yra}
$68.75. Aukotojų vardai; po tokių, kur turi gražių nuosa-j
$5: J. Račiūnas, S. Mikužis, vybių ir automobiiliais važi*
A. Tarvydas, P. čiuras, A. 
Kvedaras ir S. Dailyda; po 
$2: A. Kultinas ir Ž. Šidlau
skas; po $1: P. Butvilas, N. 
Bredelis, F. čepauskis, J. Ka- 
tėnas, D. Gulbinas, J. Šokas,

Dombrauskas, A. Zalato- 
J. Debeikis, Fr. Galdikas, 

Ma t iošai tis, F. Stulgaitis, 
Bražinskas, J. "Zvėga, G. 

šarkaitis, K. Demereckis, J. 
Peru lis, A. Visiackas, V. Bač- 
kauskas, J. Mazelaiųskas, L. 
Navickas, 
La n įsa rg i s, 
Milleris, J.
kas, P. Grykšas, P. A. Nau
siedas, M. čiužas, P. Kauncc- 
kis, A. Zvėga, Izd. Stuparas; 
po 50c.: P. Pocevičia, J. Ju- 
rijonas, A. Pužas; 25c.: A. 
Kuzmarskis. Viso su kliubo 
auka $168.75. Pinigai bus pa
siųsti Lietuvos Misijai.

— G. šarkaitis.

nė ja, o betgi paprašytas labai 
raukosi ir gerai, jei dolerį iš
metė... V5*

/Vilkos pasiųsta Lietuvos 
Šauliams |>er Lietuvos Misiją.

— Aukų Rinkėjai.

tai atgal.

Nelaukit paskutinių
dienų.

Musų krautuvės žemes 

nės kainos, nei kad 5 nie-

A. NevaTdauskas
K. Nevardauskiutė

1 S. čarapas

A. Magila A. Gurevičienė J. Keršulskienė
J. Masiukas V. Januškaitė U. Petrulienė
A. Trumpickas F. Petrauskas A. Berukščius
Petras Grikepelis U. Nekriušienė K. Vaivadas
L. Gumbinas B. Mockevičius O. Skaudienė
M. Malinauskis P. Gervičkas M. Kukoraitienė
M. Malinauskis P. Butėnas N. Kraučiunas
J. Kazinauskis J. Šalčius. \ t h N. Alesevič
J. Tamulevičienė A. Daučinskas H. MiškienienS

ris,

P. Nausiedas,
A. S iksui s,

ka- 
dar 
Ru-

18-TOS KOLIONIJA. —-
Lietuvos Gojaus Draugija 

priešmetiniame susirinkime 
gruodžio 17 <1. Lietuvos gy
nimo reikalui aukojo iš 
sos $10, nariai nuo savęs 
$15. Aukojo: po $5: J.
dis; po'$l: F. Ažusenis, K. 
Pusčius, V. Budis, K. Vaįt- 
kus, Fab. Austis, J. Bernotas, 
Fr. Austis, A. Kazakevičius, 
S. Jakštanavičius; po 50c.: F. 
Arlauskas, J. Da Linkevičius.
Viso daikte $25.00. Pinigai 
pasiųsta Uetuvps Misijai. ;

— F. Ažusenis.

THOMAS, W. Va. — Lap-į 
kričio 27 <1. Jjuvo vietos lietu
vių surengtas- balius Lietuvos 
šaulių naudai. Buvo kreipta- j 
si laišku į Lietuvos Misiją, ar( 
negalėtų atsiųsti kalbėtojį, bet 
kalbėtojo negauta, t<xlel pra- ( 
kalbų nebuvo. Tik Justinas1
Kranauskas trumpais žodžiais 
paaiškino apie kritingą Lie
tuvos padėjimą ir ragino vie
tos lietuvius kiek galint pini
giukai paremti musų brolius
kovojančius prieš Lenkų Žuli- 
ko v skins. Išrinkta kolekto
riai J. Kranauskas ir A. Gri- 
melis, kuriems kolektuojant > 
aukojo: Juoz. Raškauskas
$20; Alex Grimelis ir Juoz. I 
Sakalauskas po $10; K. Drau- 
uevičia, J. Pilipas, Br. Szvys- 
da, P. Kriščiūnas, Al. Misevi- 
č:a, P. Višniauskas, K. Gri- 
konis, P. Milkintas ir Rapo
las Bartkus po $5; Just. Kra
nauskas ir Kaz. Samolevičia 
po $3; Marcelė Kranauskienė, 
Jur. žižiunas, J. Makauskas, 
Marcelę Grakalskiene, A. Dap
kus, Kaz. Samolevičienė po 
$2; J. Keblaitis, M. Josas, S.1
(Iksas, Teof. Gedvilienė, Mar
celė Subačiene, Jon. Milkin
tas, Barb. žižiunienė, P. Kaz
lauskas, S. Matukas, Juoz. 
Milkintas po $1; Ona Mika-

Pirkit Kalėdų dovanas (ChristmAs Present) dabar. Da
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krauiuvč 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 žemesne kaip kitur.
PETER A. MILLER,

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

nographus ir vėliausius rekordus.

Canal 5838

„ ?i5 S,o*..I,earbo,,n St.» kampas Monroe St.
( uily Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
n ink ai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgcon

Vyrai, kurie serga chroniikomis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų, 

pūslės Šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

T0WN OF LAKE. — Drau
gystė Vienybė Brolių Lietu
vių No. 1 laikė priešmetinj 
susirinkimą gruodžio 18, d. 
Pabaigus draugijos reikalus, 
susirinkimas nutarė paauko
ti iš iždo $25.00 Lietuvai nuo 
lenkų Žulikovskių gintis, o 
nariai nuo savęs dar suauko
jo $25.00. Aukojo: Juoz. Kla- 
patau s $5; Ant. Norkus ir 
VI. Apulskis po $2; J. Klum*

PONAS
KARČIAMNINKE

Pirkit sau stiklinius indus ir kitas 
reikmenis pas (

Perlman’s Supply House
667 S. State St.

Turime visokių stiklinių indų nuo 
t uncijos ir daugiau, už wholesalo 
kainą. Telephonuokite:

Harrison 2980
o mes pasiųsime žmogų su sampe- 
iiais, kad galčtumSt pasirinkt, ko no-

Perkame
Laisvės Bonus

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursų.

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
daugiaus negu pora mėnesių atgal..

Kas turite laisvės bonų pardavimui, 
neškite į Naujienų ofisų, kur gausite už bo
nų gatavus pinigus.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

E. V. Subatienę
C. Kiselienė
K. Ubis
P. Genčas
A. Gabris
J. Griškienas
A. Bmčas
M. čičeno
D. Bagdoniene
K. Narušienė
B. Žukauskienė
B. Masiulaitė
M. Dominaitė
K. Eidininkas
Dereszka
M. Pečiuliukienas
P .Danionas
B. Juškienė
K. Matkienė

J. Zakarevičia
J. Kazakevičia
E. Kazakevičienė

O. Milerienė M. Krušus
P. Šepkus L. Pinigienė
J. Andrijaitis G. Ganienė
P. Rakštis , J. Kumpikevičius
T. šliauteris J. Leitas/
L. Ambrozevičiute P. Keršu!is
P. Povilionis S. Berukščius
A. Vijūnas M. Linkevičaitė
S. Šeštokienė M. Linkevič
K. Rušinskas (ar Prušinskas ?) K. Kasauskienė
J. Vaitkus O. Kareivienė
J. Obersat S. Rajuniec

. II. Idzelewič Z. čižauskienė
E. V. Urbaitis J. Ramanavičius
V. Kasiuliu J. Palionius
A. Urbakaniu J. Lesiunas

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta 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 Ban.ke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, ‘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 spekn- 
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 PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.



Liatuviu Rateliuose
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“Taigi-nugi”. ,
-■■^■^■1.1........ !■■■■■ ■!

Ką mano prietelis žada “ati
dengti” Kalėdų koncerte. <

Andais nueinu pas savo 
gerą prietelį X. Prietelis skai
to Naujienas ir dūmoja.

—Gerą vakarą! — sakau.
—Taigi-nugi,,.
—Gerą vakarą!
—Taigi-nu^i....
—Priedeli, girdi, gerą voką- 

r’! , .. ' •>
—Taigunugi... gerą, gerą.
Prietelis toks piktas, Nume

ta į šalį Naujienas ir vėl dū
moja. t i į ’

—Kas tau?
—Taigi-nugi...

—Kits tai — naujas išradi
mas?

—Taigi-nugi... Ir taip ir
ne. *

Prietelis ima Naujienas ir
duodamas man sako:

-Taigi-nugi... skaityk!
Skaitau:
“Kas bus Kalėdą vakare?, 

etc. LSS. 4 ir 22 kuopos.”
Susipratau. Lagadniai savo 

prieteliui paaiškinau:
—Bus koncertas...
—Taigi-nugi — o koks kon 

certas?
•—Bus daug-daug sviejp. 

Vieni sėdės, o kiti dainuos, 
atiduos ir kalbės.

—Taigi-nugi — ir neįspė
jai! Aš noriu žinoti kas ten 
bus, ot kas.

—Bus daug jaunų panelių, 
kavalierių,...

Prietelis supyko:

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ 
JUSU LIBERTY BONDSUS.

Jeigu jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite mums 

i kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime tiek 
kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu:

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

j 35 So. Dearbom Str., Chicago, UI.

—Noseri! Taigi-nugi, tu 
nesupranti. Aš nbriu žino
ti kas ten dainuos ir dudiios, 
o t kas.

—Dainuos panelė Une.
- šitaip?
—Dainuos didelis • slovakų 

< horas, Jakutis, Briedukai ir 
cit! Visa pasakyti —•

Prietelis ir vėl susidomėjo:
• Taigi-nugi

—Gali būt.
Prietelis atsiėmė Naujienas, 

vožniai pavartė jas, padūmo
jo ir tarė: • ,

.—Aš ją atidengsiu.
'—Iz daco?
- Taigi-nugi kad taip!
—Klausau.
— Koncerte, koncerte, 

kaip... *
Mano prietelis sugalvojo 

rai genialingą mintį, tik 
la, kad šitą paslaptį atideng
ti teks ne jam vienam. O 
todėl “išradėjo” liaurais pasi
didžiuoti jisai negales. Jais 
teks pasidalyti visiems, kurie

Martinkus. Knygiais —- V. 
Stankus ir F. valančius. Mar
šalka J. Jukubauskas.

Tenka pažymėti, kad šioji 
draugija gyvuoja jau dvitic- 
šjuit septinti tnetai ir nema
ža yra prisidėjusi prie musų 
viešųjų reikalų pastumėjimo 
priekin,

— Tarnas Janulis, pirm.
paslaptis?

CICERO

Vietos draugijų darbuotė.

ot

koncertą. . Vienas tų liaur 
lapelis teks ir man. Ju bet!

4— Pipiras.
_______ d .»

Sugrįžo naujienietis.
4 I *

Vakar naktį Chicagon su
grįžo senas cliicagietis ir bu
vęs Naujienų Bendrovės 
knygvedis, d. Antanas Ripke- 
viČius. Grįžo iš Lietuvos.

Pasak, d. RipkeviČiaus, dar
bininkų gyvenimas Lietuvoj 
sunkus. Karas, Lietuvą labai 
ruvarginęs.v Ūkininkai bet'gi 
gyveną gerai, kur išliko ne
sunaikinti jų triobėsiai, ūki
ninkų padėtis ęsanti dagi 
geresnė nei kad buvo prieš 
karę.

Lietuvon grįžo 
amerikiečių. Daugelis 
retų vykti Amerikon, 
jau neturi pinigų,
vienas labai gailisi, kad

nemaža

bet...
Sako, ne- 

gry-
Tel. Movroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spedalvmaa: Moterį ligos ir Chlrargija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO. BRIDGEPORT

Sveikam Kūne Stipri Dvasia Susirinkimas; auka Gele 
žiniam Vilkui.

a KALĖDOM
DOVANO S

Mes gavome iš Vokietijos puikiausių karolių, 
laikrodėlių ir žiedų, merginoms, moterims ir vaiki
nams; taipgi naujausios mados merginoms ir mo
terims špilkų, karolių ir branzalietų. Musų kainos 
labai žemos. Užkviečiame atsilankyti musų krau- 
tuvėn pasirinkti puikaus ir gvarantuoto tavoro.

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

\

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
ciali* gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių bežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neiŠli- 
gydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiėrtis rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimą! dykai.

DR. DICKSON , 
1645 West 47th Street

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

KID5- A STUPr iri _

Gruodžio 19 d. Draugyste 
Lietuvos Kareivių laikė prieš- 
metinį susirinkimą. Komifsija 
raportavo, kad yra hupirkta 
už du šimtu dolerių Lietuvos

tik , Laisvės Paskdlos bonų. Komi
sijos raportas priimta. Beto, 
draugystė gavo pakvietimą 
dalyvautų Liet. Laisvės Namo 
Bendrovės pramogų vąkare, 
kuris rengiama gruodžio 26 
d. p. šalčio svetainėj. Pakvie
timas priimta, 

l^e kitų reikalų buvo pakel
tas ir Lietuvos klausimas. 
Nors šioji draugystė jau ne
kartu yra prisidėjusi prie Lie
tuvos gelbėjimo,' darbo, bet ir 
šį kartą ji nutarė daryti ką 
gali, kad Lietuva kuogreičiau- 
siai atsikratytų svetimųjų 
puolikų,. .kurie nūdien ryžasi 
ją pavergti. Kaip vienu balsu 
nutarta surengti didelį balių, 
kurio visas pelnas skiriamas 

' Dįiytuvos reikalams, , butęnt, 
Lietuvos Raudonamjafy ‘ Kry- y « • *, y > •zim. • \

Pagalios” rinkta Muija drau
gystės valdyba sekamiems 
metams. Valdybon išrink td:
Takažauskas, pi^minjnku; F. 
Gulbis, jo padęjėju; A. Mi
lius, nutarimų ^ašt.; J. Vąr- 
nis, fin. rast.; J. Valaitis, ižd. 

Savo susirinkimps s draugy
ste laikys S. žvibo svetainėj, 
1347 So. 50 Ąve. 

— D. L. K. Koresp. 
- - - - -. - . 

RADO UŽTROŠKUSI 
LIETUVI.

Giminės prašomi atsišaukti. I
Name 3139 Ndrmal Avė.; 

policija vakar rado gasu už- 
troškusį lietuvį, Joną Stane-’ 
vičių. Nelaimė įvyko, turbūt, 
dėl paties Stancvičio neatsar
gumo. Jo kambary rasta at
sukta gasas — pečiuje. Matyt, 
jis gaminosi sau valgį ir be- 
gamindamas užsnūdo. Tuo gi 
tarpu kaitinys pradėjo bėgti 
ir užgesino gasą. 

Jonas Stanevičius buvo naš
lys, gyveno vienas. Taigi ne
greitai sužinota apie jo mirtį. 
Nelaimė atsitikus praeitos pėt- 
nyčios naktį, o 
žmogaus lavonas 
vakar, taigi net 
dienų.

Velionis paėjo _ _____ x_______________u__ __ v
apskrities, Laukuvos parapd- įstojo į Chicago Medical Col- 

jos. Amerikoj paliko vieną šu
nų, bet pastarasai kiek laiko Gi jo pati, 
ittcml nnlilzfMi fnvii

nežinia kur. Rodos, Amerikoj vieto mokyklose, 
jis turi ir daugiau giminių, 
bet kur jie randasi, nežinau. 
Todėl butų labai gera, kad 
jie atsišauktų ir suteiktų jam 
paskutinį patarnavimą. Bęto, 
reikėtų pasirūpinti ir vėlio- 
nies turtu. Jisai turi susitau- 
rojęs šiek tiek pinigų. Norin- darbo ir jeigu ji sugrįž, tai jis 
lys gauti reikiamų informaci- turės apleisti mokyklą ir citi‘q£vetų siutų ir overkotų $10.00 ir 
ju ir taipjau suteikti reika- d'rbt. Tumui 

velionuį patarnavimo, neįtikino. Vakar 
kreipiasi sekamu adre- žiaves i Bartlett. įpuolu į Her-' Nedaliomis iki 6 vai. vak. 

‘ .. . , i I S. GORDON.man Volkcnmg o namus, ku-( hir «. HaMed Rt 
riuoše jo pati turėjo nusisam- IJ-'-—~ : ---- -----

j įį Gydo visokias ligas moterų, vai- j 
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- ■ 

pančius, senas ir paslaptin-Valentas gas vyrų ligas.
; a 3259 So. Halsted St.. Chicago. g

Šalkauskas y fe ■ •» , •

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rvsiikos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tėl. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

mirė gruodžio 22 dieną, 6:20 va- 
• landą iŠ ryto. Paėjo iš Jovaišų 

kaimo, l\švitinio parapijos, Pa
nevėžio apskr. Laidotuvės į- • 
vyks gruodžio 26 dieną, 8:30 iš 
ryto iš namų 4600 So. Marsh
field Avė. Velionio lavonas bus 
nulydėtas į šv. Kryžiaus bažny
čią; po pamaldų į šv. Kazimie
ro kapines. Paliko 3 brolius ir 
vieną seserį gyvenanti Baltimo- 
re Md.t Visi giminės ir pažįs
tami meldžiami dalyvauti laido
tuvėse.

Domicėlė Šalkauskienė.

Telefonas Pullman
DR. P. P. ZALLYS .

Lietuvy* Dentistaa 
1D8D1 S. Michigaa Avn IčoMlaad 

Valandoms 9 iki 9 vakar*

/■ J. P. WAITCHES 
lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai.: 7 iki 9 vakarais. Ned.: 11—1.

4509 So. Ashland Avė. •
Tel. Yards 1053.

ku- 
iš- 

pa-

Telophone Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

3303 So. Morgan St.
Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak. 

Chicago, III.

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas lira* 
vyrų moterų ir vaikų, pagal na"- 
Jaus metodas X-Ray ir kitokius 
elektro.4 prietaisus.

ir.L”b^ratorija: 1025 W. 
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 nietu 
ir nuo G iki 8 vai. vakarais. * 

Dienomis: Canal 
3110 arba 357 

Naktimis: Drexe4 
950 - Drover 4136 

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

-Telephonai:

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

.Telephone Yards 5032

O. Siiipnicki
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Mark White Square sve
tainėj andais laikė savo prieš- 
metinį susirinkimą ' Simano 
Daukanto Ih-augija. Be kitų 
reikalų prisiminta apie svetai
nės statymo reikalą. Tam tik
ras draugijos komitetas, 
lis tais reikalais rūpinasi, 
davė savo raportą. Iš jo
aiškėjo, kati svetainės staty
mui lotai jau nupirkti. Ant 
vietos nutarta, kad draugija 
paskirtų tūkstantį dolerių Še
rams pirkti. Tai rodo, kad vie
tos draugijos galų gale visgi 
įsigys nuosavą svetainę, ku
rios čia jau senai reikia.

Beje, susirinkimo pirminin
kas prisiminė apie dabartinę 
padėtį musų ginitamjam kra
šte, Lietuvoj, ir apie Geleži
nio Vilko žygius. Tatai na
rius sujudino, ir kaip vienu 
balsu nutarta parinkti Gele
žiniam Vilkui aukų. Sudėta 
daugiau kaip šimtas dolerių, 
būtent: $100.75. (Aukotojų są
rašas bus paskelbtas kitoj 
vietoj. — N-nų Red.)

Rinkta nauja draugijos val
dyba sekamiems metams. 
Valdybon išrinkta: T. Janulis, 
pirmininkas; J. Lacailis, jo
padėjėju; P. Kcnutis, nutark tegul 
mų rast.; Ant. Kasparas, fin. 
rašt.; kasos globėjais — K. 
Dcmereckis, A. Kaulakis ir J. 
Krikščiūnas. Iždlininkas, F.

nutroškusio 
rasta tik 

už penkių

iš Baseinų

Biblijos studentas žmogžuda.

LiGrangni, 418 West 
st., ]

Frank
Diyision
lankė Moody biblijos mokyk
lą, kad likus kunigu. Paskui 
pametęs biblijos mokyklą

SKAITYK IR MISLYK!
* Ir tu gali tapti turtingu, tėmyda- 
mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu ■ •
“TIESUS KĘUAS PRIE TURTO”, 

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

| “Tiesus kelias prie turto” išaiškina 
1 daug biznio ir išdirbystės paslapčių, 
kurių lig šio laiko lietuviai nei sap
nuot no sapnavo.

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

“Tiesus kelias, prie turto” paliuosuos 
tave iš alginės vergijos ii- padarys ne- 
prigulmingu.

i; “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 prisius*UIlgHl, ‘ilO . luuiumo, iciamuuK uuv uuu>Vo

i*i i • ti jums tą neapkainuojamos vertėskiek laiko atga knygeįę. Pinigus meldžiu siųsti mo-

lege ir mokinosi daktarauti.
, Genevieve Li- 

atgal, palikęs savo tėvą, išėjo j Gregui, mokytojavo Gook pa- 
. Nesenai ji 

buvo perkelta į Bartlett, III. 
mokyklą. Žinoma, ji turėjo

SU

ney orderiu arba popierinį dolerį laiš
ke.

Adresuok šitaip:
W. YURKEVICH Dept. 1.

3326 S. Halsted st., Chicago, III.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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

ton ir iK’venti TilS LiGrciul- $85,000 vertės stako, vyriškų ir ten u gyvenu. įas lAunng lvaikJnų 8iutų ir overkotų> vėliausios 
nui labai nepatiko. Jis ,griez-,Įr gražiausios mados visokios mieros 
tai pareikalavo, kad ji grįžtų ir spalvos, vertės ?27,50 iki $76.00 - 
. 1. . . . . dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50
į Gmcagą. Moteris te smosi, ( Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
kad ji negali gauti Cbicagoje, Vaikams siutai ir overkotai $5.00 

ir augščiau
: - .... Taipgi mes turime daugybę mažai

ii I iGrenflni ,*uK^*nu
■ 11 i Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai.

jis, 1U1 va- vakare. Subatomia iki 10 vai. vak.,

K. Galinskis,
3301 Wallacc St 

Chicago, III. (Seka ant 8-to puslp.) !
“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

4*-1 .1 — ....... _.............
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison Št.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius. 
i-....... —■■■ ■ ................... ..

l W MlTlIfBil

0 DR. YUŠKA 9 

K 1900 S. Halsted St. J 
B Tel. Canal 2118 ?h ■

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki į 
K 8 vakare.
U Rezidencija: 2811 W. 63rd St. į 

Tel. Prospect 3466
* H M fe fe ai M fe MM K tu M W M 9 » £

t..r> p Y ; L..- r

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
• arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042
:.... Z #

■■■>■■■ I .........r—■■ ■ -............. ■I, ■■■,—„I >HM.w.im... ■■—■■„■u 

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 iy 6:30 
iki 8:30 vAk.

“dr. c. k. kliauga !
DENTISTAS <|

, 1821 So. Halsted St., Chicago, III. 1 
kampas 18th St.

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

......................■ -r [ — 

~................ ---  ----- A

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie’ 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St- Chicago, Ilk 

Phone: Boulevard 4121.s-——...... ■ -............ /■ę—  IĮ—lln.il i—Jli l , r Į| • I IĮ. I Į . .. t.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"NAUJIENOS”

s—“■r* SJU!g.1 JI1-,.?!1?.-■ Lf’i. y y—

00 YOU KNOW WHY Diarn lw filis paper Bf FisbSI
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NAUJIENOS, Chicago, III Ketvertas, Gruodžio 23 J 920

CHICAGOS
ŽINIOS::

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

džius kambarį, ir trimis šū
viais nudėjo ją. Paskui nu
bėgo į mokyklą, kurioje jo 
pati mokytojavo ir ten bandė 
nusižudyti. Bet kadangi jis 
revolverį buvo palikęs prie sa
vo pačios lavono ir kitokio 
budo nusižudymui nesuradęs 
vėl išbėgo sau. Kiek vėliaus 
jis areštuotas Elginc, 111.

metams kalėjimo, už parda
vimą skerdykloms tūkstančio 
džiova sergančių karvių. Dor- 
scy’tri išsėdėjus šešis mėne- 

jsius kalėjime, prez. Wilson 
palieps jį paleisti, šis pardo- 
nas Landis’ui labai ne(>atiko. 
Vakar jis pasakė: “Aš šiuo 
tarpu negaliu nieko naudingo 
veikti, iki man nciŠais iš gal
vos Dorsey’o pardonas’*.

Turtingus pclnagaudas 
\Vilsonas paleidžia, o Debsas 
vis da berudyja Atlantos bas- 
tilijoje.

Suvažinėjo moterį.

Moteris iššoko pro langą.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMĖ DRAUGIJOS DRAUGIJOS
Brighton Purk. — Bendro Lietuvos 

Gynimo Komiteto skyrius (Brighton 
Parke) rengia viešą susirinkimą ke- 
verge, gruodžio 23, kaip 7:30 v. v. p. 
Pociaus svetainėj, kampas 38 pi. ir 
Kedzie avė. Visų vietos draugijų va 
dybos bei pavieni asmens prašomi at
silankyti — kuoskaitlingiausia. Turė
sime pasitarti dėl aukų rinkimo musų 
gimtojo krašto gynimui nuo lenkų in 
perini istų. Kiekvieno pareiga tode 
dalyvauti šiame svarbiame susirinki
me. — J. Misevjčia, rašt.

L. S. S. VIII Rajono Centro Val- 
(Ų’bos, naujai išrinktos, susirinkimas 
buf> ketverge, 23 gruodžio, 1920, Nau
jienų name. Visi nariai būtinai malo
nėkit atsilankyti.—J. J. Čeponis, sekr.

MOTERŲ
REIKIA moteries ar merginos prįo 

padabojlmo dviejų nemažų vaikų, taip, 
kaip už šeimininkę. Kambaris, valgis 
ir geras užmokestis. Atsišaukite:

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

BARGENAS.
Greitai veikite. $400 cash pirks gra

žų, 6 kambarių namelį: gasas, vanos 
ir elektra; netoli parko; piltos gatves. 
Kaina $3,100.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m. LIET. DARBININKU DRAUGIJOS 

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metams.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA apysenės moters hbel 
nam namų darbui. Gera mokes
tis. Atsišaukite.

1658 W. 47th St.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas dviejų pagyvenimų po 4 kam
barius. Elektros šviesa, ir kiti pa
rankamai. Namas randasi Brighton 
Parke, arti Crane Co. Kaina $5,600.00. 
Atsišaukite.

G. R.
1343 S. 49th Avė.

. D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St 
Pr. Dikšas, Vice-pirm,

2053 Blngham Si
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd, 1604 W. Norlh Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. VVcstern Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

I. B. Zitra, pirmininkas,
1919 So., Union Avė.

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmitage Avė.

L. ’Asbmanta. nut. raštininkas,
810 W. 19 St.

Fran. Girdwuinis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

M. Yainilailis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

D. Sbeinaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas mėnesi an
trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

■ -  r------- *•—---- ——-
TIKRAS BARGENAS

Parsiduoda 4 flatų po 5 kambarius 
namas ir naujas garagius užpakalyj, 
geram stovyj prie 1424 So. Peoria St. 
Atsišaukite* į Naujienas, pažymėdami 
No. 189.

CHIŲAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

T. M. I). 22 kp. metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 26, kain 
11 vai. ryto Fellovvahip svetainėj 833 
W. 33rd PI. Visi nariai prašomi susi
rinkt laiku ir atsiimt knygas. Atsi- 
veskit ir naujų narių.—Vaidyba.

LIETUVIŲ JANITORIŲ V^RŲ IR 
MOTERŲ PASALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

REIKIA patyrusių motery prie 
skįrstymo popierinių atmatų. Alga 
$15 į savaitę.

GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 S. Union Avė.

Pirmininkas, S. Danilavtčia, 
.. 1617 VVInchcster Avė
Protokolų rašt, X. Shaikis, 1557 Gi

rard St. p
Vice-Pirrn, F. Juozapavičia, 

1547 N. Wood St
Iždininkas, J. Degutis, 3913 Division 

St.
Fin. rašt, V. Briedis, 

1049 Marshfield Avė 
rnšl.. J. Ascilla.
4725 W. 12-th Place, Cicero.

Iždo globėjai:
K. Kalainlutė, 1965 Evergreen Avė 
.1. čeruauskas. 1719 W. North Avė

78 
Con- 

vakar ant kampo 
blvd. ir S. 
liko parblokšta 

; ji mirė ant 
Automobiliiije važiia- 

Vino, 232

Joseph no E. B;mgs, 
motų amžiaus, 2128 W. 
gross st, 
\V. Jackson ] 
Campbell st. 
ir pervažiuota; 
vietos.

I vo tulas Fredrick 
IW. Grand avė.

Napoleonas VilemaitiR, pirmininkas, 
Jv 3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas,

3833 W. Van Buren St. 
Jonas Barčikus, nutarimų rašt,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt, 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
.kaip Ima vai. po pietą.

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

iki So. 72nd St. nuo Westem avė. iki 
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomis

CHARLES W. REMPERT, 
2815 W. 22nd St, Chicago, III.

Tel.: Lavvndale 310.

REIKALINGA moteris abelnam na
mų darbui; tai-gi prižiūrėti mažą 

mėnesių mergaitę. 
Užmokestis gera. 
Atsišaukite,

JOHN MOTIKAITIS,
- 2059 W. 22nd St.

Chicagos Soc. Vyrų choro repetici
ją 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.

I --------------—
Jaunų Vyrų Liet. Dr-kas ir Pašelpi- 

nis K Ii ubas laikys priešmetinį susirin
kimą ketverge, gruodžio 23 d.. 8 vai. 
vak. Malinausko svet.. 1843 S. Halsted 
St. Visi draugai atsilankykit, nes tu
rim daug svarbių dalykų aptarti, taip
jau naują valdybą rinkti.—Valdyba.

9

49našlė, 
S. Hem- 

gulėjo Michael Reese
Praeitą naktį ji

nuo ketvirto augšto iššoko 
pro lunt'ą ir užsinmše.

Tūla Ida Gordon, 
metų amžiaus, 1820
lin st

Reikalauja ‘“čystų” poHcisfų.

Policijos departamento vir
šininkas Fitzmorris mano, 
kad tik ‘‘čysti” policistai ir 
detektyvai tegali dirbti “čys- 
tani” Chicagos mieste. Todėl 
vakar, radęs ’ vieną “nečystą” 
detektvvu saržanta ir šešis 
policistus, suspendavo juos.

Automobilius užmušė 
merginą.

20
May

P-lė Isabel Robertson, 
metų amžiaus, 5618 S. 
st, vakar ant Jackson boule- 
vard liko automobiliaus par
blokšta ir ant vietos užmušta. 
Automobilius nuvažiavo 
nesustojęs. Policija,

nė 
sako.

Kon

$100 — už “flirtavimą.

teisėjo Baraso teis- 
nubą ustas šimtu do- 

Gilmore Pierce,

Vakar 
me liko 
Icrių tūlas 
4710 Kenmore avė. Tai dėlto,
kad jis bandė flirtuoti vieno
je “loop” krautuvių su R. M. 
Osborniene, 66(X) Maryland 
avė.

L. S. S’. 4 ir 22 kuopų nariai, kurte 
sutiko dirbti Kalėdų koncerte, malonė
kite susirinkti kaip 6:30 v. v. j Melda- 
Eio svetainę. — Komitetas.

Nelaimė.

Vakar tulas Joseph B. 
>. 5812 Cąlunict avė., 

<k>vanų, įėjopirkęs kalėdinių 
elevatorių stotin. 
Vau Burcn sts., 
inas lituotą prie 
bo •— ir mirė, 
liga.

Pašovė plėšiką.

Banditas Louis Greenburg 
vakar vakare bandė įsilaužti 
Mary Barrack namuose, 3849 
Flournoy st. Bet čia jį pama
tė policistas ir pašovęs paga
vo. Sako, pas jį radę pavog
tos gražnos.

‘$75,000,000 — Kalėdų 
dovanoms.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ!

REIKALINGAS antrarankis virė
jas (cook). Atsišaukite.

KAUNAS RESTAURANT 
2325 S. Ijeavitt St.

...... .. I i. , ■■■gJ—Į-.IJMĮl

PARDAVIMUI

PARSIDUODA mūrinis namas 2-jų 
pagyvenimų po 6 kambarius, furnasu 
apšildomas ir muro garagius užpaka
lyj. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, loto, automobi- 
liaus arba kokio biznio. Atsišaukite 
pas

A, C. W. of A. LOCA1. UNION 2«V 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyriui-.

Valdyba 1920 metams: LIET. MOTERŲ D-JOS APfiVIETA 
Valdyba 1920 m.

A. GRIGAS <fc CO.
3114 S. Halsted St.

Ručine, 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 ątsilan- 
kyti. — Rengėjai.

-

F. J. Bagočiaus prakalbos. — Adv. 
F. J. Bagočius iš Bostono kalbės ket
verge, gr. 23 d. Mildos svetainėj,* Ka
lėdų dieną, Strumilų svetainėj Rose
land ir nedėlioj, gr. 26 d. šalčio svet. 
Cicero. Kviečiame visus skaitlingai at 
silankyti į šias prakalbas. L.L.F. 1 kp.

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

PARSIDUODA 300 sėdynių teat
ras; labai pigiai ir gerą pelną nešan
tis. Pardavimo priežastis—liga, že
ma renda. Agento nėra.

1153 W. Vąn Buren St.

PARSIDUODA bučemji ir grosemė. 
Biznis išdirbtas per 25 metus; visokių 
tautų apielinkėj. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. Kreipkitės: 
1640 S. Jefferson St, Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TW 
'5Y5TEMUW

W. Prusis, Pirm.,
2508 N. Francisco Avė.

F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood Si
J. Katilius, Ižd, 1635 Girard St.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čių pCtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vok.

PARSIDUODA garagius Soutfl 
West. Dydis 1001h 15 pėdų. Norintie
ji pirkti, atsišaukite į Naujienų ofi
są, pažymėdami No. 190.

PARSIDUODA saliunas, pianas, 
seifas ir pool-table. Saliunas stovi ant 
dviejų lotų, pauikiame padėjime, Ce
mento grindįs ir skiepas, garu šildo
ma. Savininkas važiuoja į kitą mies
tą.

3935 So. Califomia Avė.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1258 N. Wood St. 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
‘ 2252 West 22 St.

Nutarimų rašt., II. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jaugvitienė, 
3114 West 42

Iždininkė. P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
» 8810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė, 
8309 So. Union Avė.

st.

st.
st?

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurio* 
madų knygos.

MASTER DESTGNTNG SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St, ant 4-tų lubų.

DRAUGYSTĖS MEILES 
No. 1. TOVVN OF LAKE, 

1920 M.

LIETUVIU 
VALDYBA

/
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laike 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos sveta1nėje,d4501 So. Paulina st 
— St. Skališius, nut. rast., 4504 So 
Wood st., Chicago, UI.

WEST PULLMAN. S. L. A. 55 KP 
Valdyba 1920 metams.

K.
K.
J.

Lnpie, pirm, 12143 Green St.
Alvinskis, pad, 12020 Halsted St 
Andruška. tar. rašt., 

12248 Err^vld Avė. 
A. Statkus, fin. rašt, 

12039 
Gruzdis, Ižd, 722 W.
Riepšas. iždo glob, f 

\ 12048
Mikalauskas, iždo gi, 

R59 W. 122 
Dr. A. t, Gruičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted 
P. Laukis. <narš.-durininkns.

. 12143 Green

J.
T

A.

Uiunn Avė.
120 St.

Union Avė.

St.CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI- 
NINKU TARYBA. 
Valdybos adresai: St.PARSIDUODA

Puikus lietuviškas galiūnas lietuvių 
apgyventoj vietoj; puiki proga pa
daryt pinigų.
240 W. 15 St. kampas Jefferson St. 

Gary, Ind.

didžiųjų “loop** 
savininkai paskel- 

Chicagos gyventojai 
iki šiol jau \Ta praleidę $75,- 

bepirkdami Kalėdų

Mor-i krautuvių 
nrid- i be. kad

Dearbom ir MMLOOO
ir lu-nirL-dn- doVATiaS.
lango sudri-
Sako, širdies Nubaudė saliunininką.

Susidūrė du karai.

Vakar nilktį po I-a 
t ve, tunelyje, susidūrė

Šalie 
du 

gatve kartai ir smarkiai sukrė
tė važiuojančius žmones, 
nemaža panika; moterys 
dėjo gyvon galvon spiegt, 
nydamos, kad jos yra
griautos. žmonės besirisda-
mi vieni per kitų galvas, stip
riai sutrynė du vyru — Wil- 
liam L. Banister, 750 Dear-

Vakar teisėjas 
baudė saliunininką 
A. Donchus, 61 W. 
st., šimtu dolerių ir 
metais kalč.įimo, už

! nėjiiną munšaino. Miit, prieš 
ji buvo išimta indž’onkšenas, 
bet jis nepaisė.

Landis nu-
William 
Harrison' 

vienais

Pa i ieškoji mat
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Vladislovo Kum- 

zos, Kauno rėd.; Telšių aps. Pavande
nio par, Mediškių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicago Heights, 111. 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.

PARSIDUODA saliunas, labai geroj 
vietoj, arti geHįkelio stoties ir prie 
dideįų dirbtuvhį! Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos.
334 E. 115-th St, Kensington, III.

VALENTINE DRESMAKING

Kilo 
pra- 
nia- 
už- Uždarys visus saliunus.

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

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

North America.

PIGIAI parsiduoda vienas iš dvie
jų gramafonų, •Columbia ir Bruns- 
wick su daugybe rekordų ir sieninis 
laikrodis.

P. INDRELE,
1626 N. Oakley Avė.

COLLEGES
S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. We!ls St.
Mokyklos Jnngt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designįng bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininki.

G205

137

Pirmininkas, J. P. Markus, 
1739 S. Halsted St.

Raštininkas, J. F. Vilis, 
2538 Charleston St.

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1617 N Winchester Avė.

LIETUVIŲ TxAISVf« KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ D F.-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

"rakandai
VICTROLOS

ir

JI ■" '■ L1.1 Į-T-------'J?'-"Į'TJ JI"!"1..’.".. LJ.’.Į.!

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL 
DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas, 
3259 So. Union

G. šarkaitis nut. rašt.
8412 So. Halsted St.

Fieąnsų Raštin., A. Pužas, 
3537 So Union

Kasierius, .1. Miixehmsl<as. 
3259 So Union

Avė

Avė

Avė

Avė

St.

St.

St.

Pirmininkai Junznpas Rūta, 
3131 So. Emerald A ve. 

Pagelbininkns, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

NuL Rašt., Kaz. Deinercckis, 
3327 So. Wnllace 

Fin. Rašt., William Buishas, 
w 1712 Sn. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
w2018 So. Peoria 

1 Kasos globėjas. Fr. Kiaunė,
- 2713 So. Emerald Avė.
" Kasos glob. Povilas Chuphbskas, 

3417 So. Emerald Avė.
Kasierius. Antanas Antanaitis, 

819 W. 35th St.
Maršalka, Kaz. Vaitkus,

833 W. 33rd Place.
Draugystė laiko ;savo susirinkimus 

kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvalšo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metams.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU 
VIU PAŠELPOS KLIUDO VALDYBAPirmin. Simonas Bružas,

Rox 344, Melrose Paik, 111 
Padėjėjas RomaŠius Maziliauskas, 

Box 1079, Melrose Park, III 
Nut. rašinį. Antanas Jasinskas, 
130(1 St. Charles Avė, Maywood, III. 
Fin. raštin. Frnnciškus Kazakauskas.

Box 68L Mehose Park, UI. 
Kasierius Franciškus Lapinskas, 

Box 1109, Melrose Park, III. 
Kasos globėjas Mvk. ZankeviČia 

Box 842, Melrose Park, III 
Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Purk, 
Maršalka Stanislovas Poška , 

Box 403, Melrose Park. 
Teisėjas Julijonas Rindžius, 

Box 1116. Melrose 
Savo susirinkimus Ku.

Draugystė laiko kas antrą 
n| kiekvieno mėnesio, kaip 
pietų, Frank ir Jame svet, 
gatvė, kampas Lake gatvės

rakandai Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm, Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Jon. Šamas, 
Fin. Rašt. Jon. Macik, 
Kasierius Alex MaČikas. 
Kasos globėjai: P. Stonis, 

Petras Wašelkoff.
Maršalka, Antanas Lionis. 
Teisėjas Petras Daknis. 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa 

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho 
enix, III. — Jon. Sarnas. 15719 Wood- 
bridge Avė, Harvey,

Prohibicijos viršininkas 
Frank I). Rfcbardson reika
lauja, kad distrikto prokuro- 

i Landis 
I išleistų indžionkšeną, sulyg 
| kurio butų uždaryti visi sa
biniai, laike Kalėdų ir naujų 
metų švenčių. Taipjau rei
kalauja, kad butų paskirta 
šimtas penkios dešimts eks
tra prohibicijos agentų, kurie 
turės prižiūrėti, kad tikrai sa
ldinai butų uždaryti ir žmo
nės negalėtų gauti alkoholi
nių gėrimų.

boričst. ir George C. Aldrich, i Gl.vn(' ir teisgjas
4715 Dover st. Pastarieji 
vežti ligoninėn.

Statys naują ligonbutį.

nu-

PAJIEŠKAU Uršulės Baltakytės, 
mano švogoris paeina iš Vilniaus 
gub, Švenčionių apskričio, Daugėliškio 
ralsč, sodos Laurinčiukiškių. Gyveno 
1914 metais New Yorkc, paskui neži
nau ar išsikėlė kitur ar ne. Turiu la
jai svarbų reikalą. Tegul atsišaukia 
pati ar jei kas žino tegul man prime
ti* kur ji gyvena:

JOKIMAS CICĖNAS, 
9033 Cottage Grove Avė,’ Chicago, III.

madosParduodu savo vėliausios 
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 metų, galima grajint visokio 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo
jau; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak, 
nedėldieniais iki 4 vai.
2102 W. 35th SI, arti Archer Avė.

1.

2.
III

pa
statyta šalę Moterų ligoninės 
(Womens Hospital) naujas 
ligonbutis 460 E. 32-nd st. 
Naujau ligonbutin bus priim
ti tiktai vėžio ligą turintys 
pacijentai. Sako, pastatymas 
lėšuos $1,000,000.

PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių: Jo
no ir Petro Zaleckių. Paeina iš Lie
tuvos, Vilniaus rčd., Duosmenių mies
telio. Pirmiaus gyveno, kur tai mies
te Olyeke, Mass. Dabar nežinau kur. 
Prašau atsiliepti jie patys, ar kas žį- 
ne apie juos. Turiu svarbu reikalą.

BOLESLOVAS BEKIAš, 
3416 T. Street, So. Omaha, Nebr.

Prapuolė 12 metų mergelė.

Ketie Piesz, 12 metų mer
gelė, beeidama namon iš A 
C. Thorp mokyklos <iir 
Vakar jos tėvas pranešė 
lieijai, kad jieškotų tūlo 
nininko, Charles Lukša, 
So. Halsted st. Manoma, 
jis su mergele pabėgo.

jMJ- 
saliu- 
5324 
kad

Tūla fanatikė, Louise Betty 
Hamilton, apskundė savo vy
rą ir reikalauja perskirį tik 
dėlto, kad jis atsisakę eiti su 
ja į bažnyčią ir klausytis 
“naujo, jauno kunigo“ pamo
kslų.

Pranešimai

V. ŠALKAUSKAS pajieško savo 
trijų brolių Jono, Klemenso, Ignaco ir 
sesers Domicėlės Šalkauskų gyvenu
sių apie Pittsburgh, P paeinančių 
iš Jovaišų kaimo, Pašvitinio parap., 
žiemelių vaisė., Panevėžio apskr. Kau 
no red. Jis yra labai sergantis gu
li ligoninėj ir prašo, kad jie pasiųstų 
telegramą ar atvažiuotų. Atsišauki
te šiuo adresu:

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

Rakandą Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

beltava sprendzina phonographą, gro
jantį visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomąjam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveikslai 
etc. /

Visi kaip nauji. Parduosime ant 
syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai-

Residencija 1926 S. Kedzie avė.
IŠVAŽIUOJU Iš”MIEŠTO>

III

IIIPark,
Algirde 

nedčldic- 
1 vai. po 
171 — 2?

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETUS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1929 m.

Apiplėšė skrandy krautuvę.

Trys plėšikai vakar po pie
tų užklupo Max Siegelio 
skrandų krautuvę,- 2547 

už

Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 
—Knygelės rinkimui aukų jau paga
mintos. Rinkėjai aukų kurie yra pa
sižadėję, malonės tuojau kreiptis prie 
Finansų Sekretoriaus, A. Žymonto, 
1739 S. Halsted St., paimti knygeles 
ir tam tikrus įgaliojimus rinkimui au-

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

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

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

2810 W/Harrison St.

North avė., ir išvogė apie 
$15,000 vertės skrandų.

West Side. — Kalėdų vakare, gruo
džio 25, LSS. 4 ir 22 kuopos p. Melda- 
žio svetainėj rengia šaunų koncertą. 
Draugai ir visi koncertų mėgėjai pra
šomi atvykti. Pradžia 7:30 v. v. , 

—Komitetas.
Landis nepatenkintas

Dorsey’o pardonu.

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 jie pats lai atsišaukia. 
Turiu labai svarbų reikalą.

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

bu-

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 in.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
2841 W. 40th Place 

Berti I’asanka. padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III 

Ig. Žilinskas, nntnr. rašt.,
1635 N. Hermitage Avė. 

Dominik Danta, fin. rašt..
6950 Wolfrane St. 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 50th Ct, Cicero, III.

Susirinkimai laikomi antrą nedėL 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St, kaip 
t vai. po pietų.

Juozapas TakaŽauskas, Prezidentas 
1401 So. 48tb C1, Cicero, III 

Ant. Klainis, Viee-prezidentas
1526 So 49th Ct, Cicero, III. 

A. R. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolniar Avė, Chicago, III 

Telefonas Vau Rumn 3005 
Jonas J. Marazas, Finansų Rašt.

1512 S. 50th Ct, Cicero, III. 
Marijona Bnrtkiehė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė, Cicero, III
Susirinkimai laikomi paskutini 

nedėldicnf kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų. J. Neffo* svetainėj, 
1500 Sn. 49th Avenue.

Pirm. Ant. Morgevičia, 
1923 S. Union Avė.

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 VVest 14th Place. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė. 

Fin. rašt. Iz. Vedeclds,
712 Barher St.

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis.
, Maršalkos:

1. J. puzauskis; ?. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl, Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJU 
LIETUVOS BROLIŲ SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

DR-STti LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, J. Grakau’skis,
4508 So. Paulina 

Vice-plrniininkas. J. Ragiuiskis.
4435 Sn .Wood 

Nutarimų Rašt, A. Tarvidas,
• 3259 So. Union Avė.

Finansų Rašt, S. Stankus,
6418 So. Justin St 

Kasierius, A. Česna,
4599 So. Paulina St

St

St

Teisėjas Landis andais 
vo nuteisęs Jamer A. Dor- 
sey, turtingą Elgin’o, III., gy
vulių augintoją, aštuoniems

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Bendras Lietuvos Gynimo Komite

tas, Chicagoj ir Apielinkėj, praneša, 
kad visiems aukų rinkėjams yra įduo
ti oficialiai paliudijimai rinkimui au
kų. Jei kas tų paliudijimų neturi ir 
renka aukas, mos už juos neatsako
me.

— A» žymontas, Finansų Sekr;

PAJIEŠKAU draugų: Antano Ma
tuko, Kazimiero Kairio. -Kazimiero 
Barzdos, Jono T>ainio. Jono Griške- 
no, Prano ČiŽiuno ir Felikso Jakšto. 
Visi Rokiškio apskr. Meldžiu atsi
šaukti.

KAZIMIERAS JASIUNAS, 
400 Seibold St., Peoria, III.

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

1511 S. Kedzie Avė.

NAMAI-žEMĖ
i PARSIDUODA 8 kambarių plytų na 
mas. Garu apšildomas, vanos, gasas 
ir elektros šviesa. Tik $500 įmokėti,
likusius' kaip rendą. Gera apielinkė.

1 J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagclb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, J 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
8612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,

KENOSllA wis. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

Kasos globėjai: 1) Domininkas Čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trecią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio. 8 vai. vakare, 
D. žemaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

2152 W 24th St T>rm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
1-VnpU Vicc-Pirm, Juozas Mačiulis,

" P. O. Box 229
Port. Rašt, M. Songaila. $27 Erįe St.
Fin. Rašt, Ig. Baubonis,

. 728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

Juozas Poška. 772 Tandermann Ct.
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 813 Quince St.

Pirmininkas, R Gaudutis,
1085» So. State, St, Hoseland, III. 

Pirmininko padėjėjas,’ S. Shimkus, 
0707 S. Wabush Avė, Roseland, 11). 
odininkas, J. Ivanauskis, 

122 E.Kensington Av, Kensington,III. 
^rot. Raštininkas, P. (Irigula, 
10149 S. \Ventworth‘ Av, Roseland. 
finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State SI.. Roseland. III.

Skaitykite ir Platinkite
•'N A U J I E N O S”

i
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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as re q ui re d by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos bolševikai nori už 
kariauti Gruzija

D’Annunzio nepasiduoda

2,000 žuvo žemes drebėjime

Rusijos menševikai reikalauja pripažinti 
bolševikų valdžių y/&cnr»

Rusijos bolševikai ren- k«'n<’ia nil° mais‘° truizmo

giasi pulti ant 
Gruzinijos.

.r daugelyj vietų gyventmo 
reikmenų kainos iškįlo iki pa
sakiško augštumo.

Siek'asi ginklų pagelba sunai
kinti paskutinę išlikusią socia
listinę Kaukazo respubliką.

Truo translatlon filed with the post- ' 
muster at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 i

M

True translatlon filed wlth the post? 
mn^ter at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

D’Annunzio nepasi- , 
duoda. . '

Paskelbė Fiume karo 
grąsina šaudyti visus, 
peiks. Iškratė visus namus.

8tOv| 
kurie i!

PARYŽIUS, gruodžio 23.— 
Pasak vėliausių žinių, paskel
bdamas karo stovį, d’Annun
zio prigrasino mirties baus
me visiems tiems, kurie blo
gai/apie jį kalbės.

Bijodamasis sukįlimo jis pa 
darė kratą visuose Fiume 
namuose.

TIFLIS. gruodžio 23. — 
Rusijos bolševikų spėkos kon
centruojąs! kampanijai, kuri 
nušluos Gruzijos respubliką 

nuo Kaukazo žeinhpio.
Didelės sovietų spėkos tapo 

Sinronr, nf) -L jĮos J i > od'tig iii- .

Rusijos Socialdemokra- — 
tai reikalauja pripažini 

mo soviety valdžios.
BERLTNAS, 

(koresp.). — L. Martov ir R. Į 
AmbraJU'J,/^ sočiai- I

*. ■ .nare1 ir—-

True translatlon filed with the post-1 
mastei* at Chicago, III., Dec, 24, 1320 
as required by the aet nf Ott. 8, 1917

Rusija protestuoja prieš 
laivŲ pardavimą. į

2,000 žmonių žuvo 
žemės drebėjime.

9 valandų žemės drebėjimas 
Chinljofe sugriovė daug

_____ miestelių.

i True translution filed vvith the post- 
į mastei* at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
į as requlred by the rui of Oct. 6, 1917

/ Liuduos Kalėdos
i Vokietijai. ]

Jau {vyko susirėmimų.
LONDONAS, gruodžio 23. 

— Pasak Rymo oficialio pra
neši no, d’Annunzio paskelbė 

>; Fiume karo stovį ir uždraudė 
gyventojams apleisti * miestą.

Susirėmimas jau ištiko 
tarp d’Annunzio spėkų irlta- 
lijos valdžios kareivių. Gen. 
Marchiania ir gnųiė kareivių,, 
kuriuos jis komandavo tapo 
valdžios kareivių areštuoti 
Dalmatijoj. Kiti dalyvavę 
d’Annunzio bandoje irgi are
štuoti.

' Italijon valdė a griebiasi aš
triausių priemonių įvykinimui}

blokmlos prieš Fiume Visi ve L
i

True translation fO^d with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as reųųired by the act of Oct. 6, 1917

Japonai skerdžia 
korėjiečius.

4 — ------- ■ - ---- -

šaudo gyventojus, degina kai
mus, elgiasi nuožmiaus, negu 
kad vokiečiai Belgijoj elgėsi.

VVASHINGTON, gruodžio 
23. — Korėjos komisija, rem
damosi gautomis tikromis ži
niomis iš Manžurijos, kaltina 
japonus daug barbarišk el
niuose ir nuožmesniuose dar
buose, negu kad kokius papil
dė vokiečiai Relgijoje laike 
karo.

Ja]x>nų baudžiamoji eks
pedicija, pasiųstoji į Hunchun 
distriktą (Manžurijoj) sude
gino 32 kaimus, išžudė visus 
vyrus gyventojus tame dis- 
trikte ir išskerdė 145 ramių 
gyventojų viename miestely
je, kur vieną namą sudeginta 
su moterimis jr vaikais.

Žinios sako, kad iš 386 are
štuotų ir nužudytų gyventojų, 
86 buvo pačios ir 12 motinų, 
kurios atsakė “odoror kaso” 
(išvažiavo kur nors, mos ne
žinome) į klausimus kur jų 
vyrai ir sunai.

Japonų valdžios teroras 
Korėjoje dabar persimetė \
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