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Rusijos bolševikai nori už
True translation filed with the poRt- 
mastcr at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as recpūred by the act of Oct. 6, 1917

D’Annunzio nepasi- . 
duoda.

kariauti Gruzija Paskelbė Fiume karo stovį 
grųslna šaudyti visus, kurie 
peiks. Iškratė visus namus.

ii

Tme translation filed wlth the post- 
mastor at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as reqųired by the act of Oct. 6, 1917

Japonai skerdžia 
korėjiečius.

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

D’Annunzio nepasiduoda

2,000 žuvo žemes drebėjime

Rusijos menševikai reikalauja pripažinti 
bolševikų valdžią V/&OT»

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 kratų visuose Fiume 

\ namuose. )
Jau įvyko susirėmimų.

LONDONAS, gruodžio 23.
Pasak Rymo oficialio pra

neš? no, d’Annunzio paskelbė 
Fiume karo stovį ir uždraudė 
gyventojams apleisti miestą.

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

Italijos valdžia griebiasi aš
triausių priemonių įvykinimui 
blokados prieš Fiume. Visi ve 
dantis į miestų keliai ir takai 
yra akylai dabojami ir visas 
susisiekimas tapo sustapdy- 
tas.

WASHINGTON, gruoilžšo 
23. — Korėjos komisija, rem
damosi gautomis tikromis ži
niomis iš Manžurijost kaltina 
japonus daug barbariškos- 
nitiose ir nuožmesniuose dar
buose, negu kad kokius papil
dė vokiečiai Belgijoje laike 
karo.

Jajionų baudžiamoji eks
pedicija, pasiųstoji į Hunchun 
distriktų (Manžurijoj) sude- 
giho 32 kaimus, išžudė visus 
vyrus gyventojus tame dis- 
trįkte ir išskerdė 145 rainių 
gyventojų viename miestely
je, kur vienų namų 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, mes ne
žinome) į klausimus kur jų 
Vyrai ir sunai.

Japonų valdžios teroras 
Korėjoje dabar persimetė 
pietinę Manžuriją, kur 
milionai korėjiečių, išvyti 
ponų iš jų namu, gyveno 
Cbini jos pro lekcija.

» trulupno 
r dąugelyj vietų gyvenimo 
reikmenų kainos iškįlo iki pa
sakiško augštumo.

Rusijos bolševikai ren-:kenč5a nuo ,naistD
giasi pulti ant 

Gruzinijos.
Siek'asi ginklų pagelba sunai
kinti paskutinę išlikusių socia
listinę Kaukazo respublikų.

TIFLIS, gruodžio 23. — 
Rusijos bolševikų spėkos kon
centruojasi kampanijai, kuri 
nušluos Gruzijos respubliką 
nuo Kaukazo žemlapio.

Didelės sovietų spėkos tapo 
suko n centruotos Juodųjų ju
rų rytinio pakraščio norte 
Tuepsi ir kitame porte Gagri, 
netoli Gruzijos rubežiaus.

Kiti bolševikų pulkai vra 
Kazoke, j pietryčius nuo Tifli- 
so, kuomet dešimtoji )m>1šc- 
vikų armija, kuri veikė palei 
Armėnijos rubežių, sakoma, 

ir einaperėjo per Karaklis 
Gruzijos respublikos krypti
mi.

Sovietų kareiviai palei Az
erbaidžano respublikų piena
vo pradėti ofensivą prieš Gru
ziją pradžioje šio mėnesio, 
bet kampanija tapo atidėta, 
jmtariant sovietu atstovui Tif- 
lise, Šieinan, kuris manė, kad 
laikas ofensivo kampanijai 
dar nėra atėjęs. Vis dar tu
rima vilties, kad šis puolimas, 
kuris dabar išrodo neatidėti
nas, galbūt bus atidėtas pas
kutinėj valandoj.

N epri k !a u somoj i Gruz i j a
iki šiol buvo bolševikų tole
ruojama delei Balnine teikia
mų pirklybinių patogumų. 
Maskva skaitė Batumų kaipo 
koridorių, kuris leido bolše
vikams atsigabenti reikmenų 
iš Europos (Azijos?).

Patikėtinos žinios 
mo tečiaus parodo, 
yra sumišimų, nes 
garnizonas pakėlęs 
Tai pagimdė paniką 
nes puolė prie laivų 
bandydami pabėgti 
vyksiant bolševikų 
viams, kurie esą

iš Batu- 
kad ten

maištų, 
ir žmo- 

uoste.

karei-
Batumo

talkinin-Sprendžiama, kad 
kai skaito padėtį taip rūsčia, 
jog jie svarstė pasiuntimą ka
rinių laivų užtikrinimui talki
ninkų misijų Gruzijoje eva- 
kavimo.

Nesenai padarytas aliejaus 
susitarimas tarp sovietų Rusi
jos ir Gruzijos netapo išpil
dytas ir iš tos priežasties 
traukinių vaikščiojimas tapo 
sumažintas iki minimum, 
kas pagimdė rustų komercinį 
krizį. Reikmenįs laukia tran
sportavimo į miestus, kurie

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iŠ 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. — 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.
->*; .**

True translation filed with the post-
• įas.ter at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6. 1917 ,

Rusijos Socialdemokra-: 
tai reikalauja pripažini

mo sovietų valdžios.

——-t"?—yi,

True tranulRtloH filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec, 24, 1920 
as required by the aet nf Oct. 6, 1917

Rusija protestuoja prieš 
laivu pardavimą.

2,,000 žmloniy žuvo 
žemės drebėjime.

į True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dcc. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, gruodžio 
(koresp ). — L. Martov ir R. j 
Ambramovič, Rusijos sočiai- Į 
dcnu&ratų Menševikų parti-' ,
ios vadovai, kurie dabar lan- 23- - R"^08 li0Vet*< užr*^e- Į 
kosi Berline, išleido čia vardu 'eikdu jnin.sleru.i ČJČe-1 
savo partijos atsišaukimą,, r*niJs pasiuntė bevie nj 
, . v. . . . vi* 1 r>r>J itina /’•.» I f i» m* 71kviečiantį visas visų salių so- 

į cidistines partijas ir unijas 
išvien bendrai dėti pastan
gas, kad išgavus pripažinimą , ,
sovietų Rusijos, nuėmimų pardavinėjimų 
blokados ir atnaujinimą pirk- Husijos žmonėms 

I 1 A J. • • Z* M r* .k I «

1 ybiniu rvšiu su išlaukiniu i 1------------ —

KONSTANTINOP1LIS. gr.

pra
nešimą, datuotą gr. 20 d., 
Graikijos, Rumunijos ir Jugo
slavijos premjerams, protes
tuojantį prieš gcn. Vrangelio

turto.
Pranešimas sako:
“Sovietų ‘ valdžia patyrė. 

. kad avanutristas ir .Rusijos 
Vrangelj sumuSė liaudis. | lnuiStininkas bal’onas Vrange-

. Rusijos

9 valandų žemės drebėjimas 
Chinijoje sugriovė daug 

miestelių.

SHANGHĄJ, Clrinijoj 
23. 2,000 žmonių
smarkiame žemės 
P i n g I i an g ap y ga rdo j, 
provincijoj,
vvuias valandas buvo 2 
drebėjimai dar ;ir tlabar pasi-i

žuvo 
drebėjime 

Kansu 
Per pirmas de-

Liūdnos Kalėdos 
Vokietijai.

j Kalėdų “Diedukas’’ dar nepa
darė taikos ,ru Vokietija — ir 

ji pasitiks jas dideliame 
varge.

BERLINAiS, gruodžio
— Kalėdų Diedukas

* 'Cinus), kaip kad ir Jimgt.
,tei 

tapo paversti į griuvėsius, kos
v . v v • « ’ nriMiicbmc Kilikuidaug žinomu užmušta ir ke. 

liai visoje apygardoje tajx 
sunaikinti.

keli 
ja- 
|X)

Atsišaukimas sako, kad 
gcn. Vrangelio sumušimas nė
ra bolševizmo pergalė, bet 
pergalė Rusijos revoliucijos 
ir visų Rusijos žmonių.

Menševikų manifestas
valstie-

komuni-

pa-

čiai, kurie kovoja su 
zmu namie, vienok 
valdžiai kareivius 
Vrangelį, kaip tų taipjau 
darė Rusijos socialdemokrati
nis proletariatas. Kaip social
demokratija, taip ir valstiečiai

atmušti
pa-

sovietų 
jai veikti 

tada 
iš priežas- 

ir

lis atvirai pardavinėja palei 
Viduržemio ir Adriatiko pa
kraščius Rusijos žlionėms 
priklausančius daiktus, įskai
tant laivus Rusijos 
nio laivyno. Tokia 
galima yra tik 
toms valstybėms, 
pardavinėjimas yra 
inas.

“Kokia nors valdžia tiesio
giniai ar netiesioginiai1 rėmiau 
t i tokį negirdėtą aktą inter
nacionalinio plėš ik išk limo, ne 
tik papildo be mažiausio pa
teisinimo karinį aktą 
Rusijos žmones, bet daro 
mią ir materialę pragaištį 
sijai.

“Mes esame priversti 
kreipti jūsų domę Į tokį 
lykų stovį, prieš kurį 
protestuojame su 
energija, reikalaudami, 
butų griebtųsi griežtų 
monių sustabdymui 
m o Rusijos žmonių tėvonys- 
tės ir užtikrinimo ir jų pir-

Didelis deficitas

pirklybi- 
pirklyba 

pritariant

atlicka-

u-
Ru-

at- 
da-

mes 
didžiausia 

kaf” 
prie- 

edkvoj i

sijos žemę nuo inteimaciona- 
linių ir Rusijos reakcionie
rių.”
Komunizmas turės žlugti.
Manifestas toliau sako:
“Dabar atėjo laikas, kada 

greičiausias būdas atsiekiami 
puolimo dabartines 
valdžios yra leisti
netrukdomai, kadangi 
ji žlugs iš vidaus, 
ties savo anti-socdalistinės 
utopinės politikos, o fiusijos ] klybinis latvynas bus sugrą 
išganimas yra galimas tik ' žintas be jokio atidėliojimo.* 
po tokiam neišvengtinam ir 
automatinaim pačios Lenino 
ir Trockio valdžios sumuši
mui savęs.”

Socialistai susirėmė su 
nacionalistais.

Amerikai gręsia šiemet 
$2,100,000,000 deficitas.

metais grę-
deficito, iž-

Ilouston

WASdlNGTON, gruodžio 
23. — Pareiškimas, kad vald
žiai šiais fiskaliais 
šia $2,100,000,000 
dinos sekretorius 
persergėjo senato
mrtetų, kad kongresas veng
tų uždėti ant iždo departa
mento dar sunkesnę naštų.

Tas apskaitliavimas nuste
bino visus, kadangi senatoriai 
jau kiek pirmiau buvo 
skaitę, kad deficitas 
$1,500,000,000, taigi 
$1,000,000,000 mažiau, 
kad Houston apskaito.

Houston svarstė prieš 
mitetų kareivių bonuso
kuris priverstų iždų išmokėti 
dar $1,500,000,000 iš ir taip 
tuščio iždo. Jis taipgi prieši
nosi atsteigimui karo finan
sines korporacijos, nes taiki 
departamentas turėtų palsMa- 
ryti 'nauja skolinimo progra
mų.

ap- 
sieks 
arti 

negu

ko- 
bilių,

T*w« trtraalatitm fU«d wHh Hm paat- 
master at Chicago, III., Doc. 24, 1920 

r«quired by the aet of Oct. t, 1917

Holandiia pirkliaus su 
Rusija.

4 žmonės užmušti tame 
susirėmime.

—-e—----
BOLOGNA, gruodžio 

Smarkus susirėmimas 
ištiko Ferrara, netoli
logna, kur socialistai buvo su
organizavę demonstracijų pro

22. — 
vakar

Bo-

Anglijos bedarbiai 
užpuolė sankrovas.

HAAGA, gruodžio 23.
Holadijos valdžia yra pasiren- testui prieš atakas ant socia- 
gusi leisti tūlomis sąlygomis listų atstovų Bolognoje.
pirkliauti su sovietų Rusija.' 4 žmonės liko užmušti ir
Užrubežinių reikalų niliniste-, virš 30 sužeista. 15 raudon- 
ris Vankarnebeck pasakė: gvardiečių, kurie šaudę į na- 
“Valdžia nedarys kliūčių pir- cionalistus, tapo 
klybiniems ryšiams su Rusi-' Daugiau kaip 
ja, bet negali prisiimti jokios vavo socialistų 
atsakomybės už tuos ryšius.” joje. Apie 600 
--------------------------7-------------  bandė padaryti

LONDONAS, gruodžio 23. 
— Kada Norvvicli mayoro pa
skirtas bedarbių fondo komi
tetas svarstė savo reikalus, 
2,000 bedarbių susirinko prie 
namo. Žinios apie tai ką ta
ria komitetas pasiekė minių. 
Ji įšėlo ir puolė vyriausiųjų 
biznio gatve, užpuldinėdama 
sankrovas,—daužydama lanr 

gus ir plėšdama. Policija iš- 
ir du jų 

vėliaus

Delei tos 
I priežasties Kalėdos neatneš 
džiaugsmo dėl didesnės dalies 
Vokietijos žmonių. Jos bus 
dar liūdnesnės, negu kad bu-

Pilnos 
sankrovos su gražiai parėdy
tais langais ir gatvėmis pil
nomis minių žmonių, rodos, 
sakytų priešingai. Bet tik ke< 
Ii žmones iš visų minių turi 
ryšulių, kurie teikia džiaugs
mų vaikams. Didžiuma gi jų 
“lik žiūrinėja” ir nieko ne- 
perka.Tilc tie,kurie žino su ko 
kiu atsidėjimu vokiečiai 
prieš karą šventė Kalėdas, ku
rios buvo didžiausia šventė 
dėl visų k lesų, supras ką reiš
kia vokiečiui neišsigalėti,, delei 
nesvietiškai augštų kainų, tin-. 
karnai paminėti tų šventę da
bar.
sias laikosi seno papročio tu
rėti Kalėdų 'eglaitę ir tie, ku
rie negali jos nusipirkti, eina 
į miškų ir pasikarta.
nors ir šiais 
teis sunkiais laikais 
eglaitė su keletą 
degs beveik kiekviename Vo
kietijos name.

Tečiaus nebus paprastosios 
žąsies, kadangi žąsis kainuo
ja po 18 markių už svarą. 
Mažai bus ir kepsnių ir saldu
mynų, kadangi valdžios su
varžymai yra taip aštrus, jog 
tik už didelius pinigus gali
ma gauti miltų ir cukraus.

Abelnai padėtis dabar yra 
daug blogesnė, negu kad buw 
metai atgal. Kalėdines mi
nios išrodo labiau nuskurdu
siomis ir nusiminusiomis. 

Skaičius elgetų ir bedarbių

Laivai apšaudė batarejas.
LONDONAS, gruodžio 23. 

— £įu, gautosios žinios paro
do, kad Italijos valdžia pradė
jo aktyves operacijas prieš 
d’Annunzio. .

True translation filed W’th the pnjtt- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai depozitavo daug 
, aukso.

metais.

Bet net ir neturtingiau-

Taigi 
nepapras- 

Kalėdų 
žvakučių

i prieš ----- ?
Jo bandymas iš- ‘ WASHINGION, 

siųsti kareivių į Dalmatiją ta- 23- — Busi jos sovietų 
po suardytas.

Taipjau pranešama, kad,— 
apkasai palei “Quarnero re- 
gentystės” rubežių buvo už
pulti ir kad Italijos torpedinis 
laivas apšaudė d’Annunzio ba
tarejas ant Veglia salos.

D’Annunzio spėkos suside
da iš 5,000 kareivių Fiume, 
200 San Margos, 600 ant Vig- 
lia ir 200 ant Arbe salų, 
yra gerai aprūpinti laukų 
tilerija ir kulkasvaidžiais 
ginkluotais authmobilia&s. 
laivynas susideda iš 5 torpe
dinių laivų naikintojų, 2 tor
pedinių laivų, 5 garlaivių ir 

vilkikų.
Išrodo

BYMAS, 
me matyti, 
jino Fiume fronte.

Keliai ir geležinkeliai tapo 
išardyti ir spigliuotųjų vielų 
užtvaros pastatyta, taipjau vi
sos Fiume telefono ir. telegra
fo vielos tapo perkirsto^.

Dviratininkai važinėja 
pajiepdmais tarp ikvntieros ir 
'prekinių linijų. Visos strate
giškos vietos yra akylai dabo
jamos kavalerijos patrolių.

Visur palei “Quernaro re- 
gentystes” rubežių kariuome- 
įnės automobiliai ir vežimai 
laksto !š vienos vietos į kitų 
pilnu greitumu.

PINIGŲ KURSAS.

gruodžio 
į vald- 

. žia depozitavo du šimtus mi- 
! lionų dol. auksu Copenhageno 
bankuose tikslu įsteigti pirk- 
’vbinius kreditus su Jungi. 
Valstijomis ir kitomis šali
nis, pasak valstybės departa- 
nente gautų žinių.

Jic
ar-

ir
T 9Jo

Krne tranRladon filed vvitJh the ast
mas te r at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
19 reąuired by the vct of Oct fl, 1917

Armėnija panaikino 
skolas.

8
Į karo lauką.
gr. 23. — Viska- 
kad karas atsinau-

LONDONAS, gruodžio 23. 
— Pasak žinios iš Konstanti
nopolio, Armėnijos sovietai 
.panaikino visas užrubežines 
skolas, “ypač Amerikos pas
kola”, kurios atmokėjimui 
Armėnijos darbininkai dirbo.

, 24 komunistai 
deportuoti.

NEW YORK, gruodžio 
— 24 rusai, prisipažinę 
komunistais, šiandie 
portuoti išplaukiančiu 
Ii ją laivu Imperator. 
lijos jie bus ištremti

23.
esą

bus de- 
i Ang- 

Iš Ang- 
Rusijon.

Užmušė penkis žmones.
NEW YORK, gruodžio 23. 

— Netoli nuo Čia gyvenant js 
ūkininkas Nicholson su kuju 
užmušą savo pačių ir tris vai
kus ir paskui pats nusižudė 
britva perpjaudamas sau kak
lą, v

areštuota. 
10,000 daly- 
demonstraci- blaške riaušininkus 
nacionalistų areštavo, bet minia 

priešingų de- juos paliuosavo. Policijai ga- 
SKAITYKIT IR PLATINKIT J monstraeiją, delei to ir ištiko liaus pasisekė minių suvaldy- 
“N X U J I E N A S ” susirėmimas. ti ir įvykinti tvarkų.

Amerikos šelpimo draugi
jos atlieka daug darbo suma
žinimui , vaikų skurdo. Vo
kietijos draugijos nedirba pa
našaus darbo, taip kad palie
kama veikti vieniems ameri
kiečiams. Bet jos neturi ga
nėtinai pinigų kad galėjus pa
siekti didelį nuošimtį betur
čių, kurių dabar yra dešimt 
kartų daugiau, negu kad bu
vo prieš karų.

Vakar, gruod. 23 d., už^ęnio pinigų 
katoa, perkant įų ne Malin kaK 

totorių, bankų buvo skaitoma 
plūgais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.63 *
Austrijos 100 kronų ............ >0 97
Belgijos, -100 frankų už............ $6.25
Danijos 100 kronų ........... $15.25
Finų 100 markių ................ $2 4>
Francijos 100 frankų ........... $5.92
Italijos 100 lirų ................... $3.45
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.45
Lonkn 100 markių ............... $0.17
Olandų 100 guldenų ........... $81.20
Norvegų 100 kronų ........ $15.25
Šveicarų 100 frankų ..........  $15.27
Ivcdų 100 kronų .............. $19.&0
Vol im.ii i(H) ih.u I.,,, :■ i. u,

Pirmų Kalėdų Dienų 
Subatoj, gruodžio 25 d., 
Naujienos neišeis ir 
Naujienų ofisas kartu 
su Pinigų Siuntimo Sky
rium bus visų dienų už
darytas. e

Nedėlioj, gruodžio 26 
d. Naujienų ofisas bus 
atdaras nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. po r etie

IMPERFECT IN ORIGINAL



Skaitytojų balsai

Balius Simono Daukanto Teatr. Jaun. Kliubo

IR ŠOKIAIKONCERTAS
Kalėdų vakare, Gruodžio-Dec. 25 d

9. Sextetas

MILŽINIŠKAS DAINININKŲ

Visus kviečia PIRMAS APSKRITYS

KALĖDŲ KONCERTAS
“TST" HZZ t K I t

Musų

BIRUTĖ

DERAS, baritonas, ANT. OLŠEVSKIS, pianistas 
Inžanga $1.65.
Kviečia visus atsilankyti j šį didelį koncertą

‘.'J laiką praleisti ir daug naujo išgirsti, nes bus geras g 
j? kalbėtojas, kuris naudingo daug papasakos. Taipgi E 
X bus duodamos dovanos draugijos nariams, kurie per g 
g 12 metų pašelpos nėra ėmę. Nepamirškite šito va- £ 
,c| karo, nes tai pirmutinis vakaras po adventų, kuria-

23rd Place
Koncertas prasidės 7:30 vai. vak 
75c ir 50c.

1. Daina.............
2. Deklamacija ....
3. Piano solo .....
4. Deklamacija ...
5. Balalaikos solo
6. Piano solo ....
7. Deklamacija ....
8. Duetas............

GEORGE

Baklanoff

vio, kurs nepažin
tų, ką atvaizdina šis pa
veikslas. Visi matėt ir gir
dėjot ją per šešis metus 
kiekviename - "‘Birutės”

SOCIALISTŲ PARTIJA 
IR KOMISIJA.

Prakalbos ir K rūta m i 
Paveikslai

tai su karės taksais.
Su tikra pagarba. Kviečia KOMITETAS

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET 
18th St. ir Union Avė.

MILDOS SVETAINĖJ
3142 So. Halsted St.

Rengia
Lietuvių Neprigulmingas Kliubas

Pasirodys pirmam ir dideliam rusų koncerte

Naujų Metų Vakare, Pėtn. gruodž. 31 d.
ORCHESTRA HALL SVETAINĖJE

220 South Michigan Avė.
šis įžymus rusų baritonas Chicagos Grand Opera Co. išpildys 

programą iš rusų Operos geresnių šmotų ir liaudies dainoms.
Prigelbstimas Joseph Malkin, principialio smuiko r lauš solisto Chi- 

cagos Symphony Orchestros.
Kainos: $1.00; $1.50; $2.00; $2.50 pridedant karės taksas.
Tikietų parsidavojimas prasidėjo gruod. 20-tą, Orchestra Hali ir 

prie Jevvish Daily Fonvard, 1128 Blue Island Avė., taipgi, pagal su
tikimą ir Westem Musical Buroau.

Nedelioj, Gruodžio-December 26tą dieną, 1920 
Pradžia 6:00 vai. vakare

Praleisk linksmai Kūčių ir Kalėdų Vakarų su 
visais prie papuoštos1 Eglaitės

Pėtnyčioj*, Subatoj ir Nedelioj, Gr. 24,25 ir 26
Pradžia 7:30 valandą vakare.

REYMOND CHAPELYJE 
816 West 31ma ga.

Lietuviškai kalbės I)r. A. L. Graičunas ir kiti. Angliškai kalbėk 
Dr. R. A. Allen, J. A. Ililler ir A. Bųvvers. Pertraukomis bus rodomi 
augštos vertės Krutanti Paveikslai. Inėjimas veltui.

Visus nuoširdžiai kviečia prakalbų rengimo Komitetas:
J. Vaitulis, Dr. A. L. Graičunas ir A. Bowers.

Ar myli muzikų?
BEKTHOVENO nutiko* kon- 

Mrvatorljoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusioms i įduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet. t
ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas

8259 S. Halsted Str.
Tai.: Boulavard 9244

partija, tai, mano manymu, 
pildomasis komitetas dano 
klaidą. Partijai pinigai reika
lingi namie. Jeigu komitetas 
iki šiol nežino, kas dedas Ru
sijoj, ir netiki nei Anglijos 
Darbinfnkų partijos komisi
jos raportu, lai galėtų pasi- 
klausinėt pas poną W. Van- 
derlipą ir gaus tiek žinių, 
kiek komisija pati nuvažia
vus j Rusiją gali patirti.

— Laisvės Mylėtojas.

NEDĖLIOJĘ, GRUODŽIO-DEC. 26 d., 1920 m
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West
Durys atsidarys 6:30 vai. vak.

Inžanga
Gerbiama Chicagos Visuomenė!

Šiuomi užkviečiame atsilankyti visus i musų minimą koncer
tą, nes dainininkai deda visas spėkas, kad užganėdinus visus atsi
lankiusius koncerte. Dalyvaus astuoni chorai, tarpe kurių du 
chorai dainuos po vadovyste d. A. P. Kvedaro, dar pirmu kartu

šuose iškilminguose lietu
vių susirinkimuose. Tai 
MARIUTE RAKAUS
KAITE vienintelė žavė- 
janti dainininkė, turinti 
galingą ir malonų drama
tišką soprano.

lllllllllllllllllllffllIlIH
KONCERTAS PRIVAČIŲ MOKINIŲ

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

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

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

ilMIlIlIlIilIlIhlllUllllilIlIlUlllllli

Socialistų partijos pildo
masis komitetas paskyrė ke
turių narių komisiją, kuri va
žiuos j Rusiją jos politinei ir 
ekonominei padėčiai tyrinėti.

Rot kas padengs tos komi
sijos kelionės išlaidas?

Ne kas kitas, kaip tas, kas 
ją j galioj o ir siunčia.

Aš nieko nesakyčiau, kad 
ta ar panaši komisija keliau
tų kieno kito lėšomis, bet 
kad tas išlaidas turi apmokėt

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244 W. 23 PI.

Rengiama šaunus ■
KALĖDŲ KONCERTAS.

koncerte dainuos:—
Unė Babickaitė. < .
Didelis slovakų choras.
P. Jakutis
Broliai Briedukai
Keli Chicagoa lietuvių choyąi 

ir kiti geri lietuvių bei svetimtaučių dainininkai.
Todėl visi musų organizacijos nariai, .visi gerų koncertų mėgę 

jai—visi-visi prašomi atsilankyti. <
Pradžia kaip 7:30 v. v.

L. S. S. 4 ir 22 kuopos.

Programas: 
........Jaunosios Birutės Choras 
......................  F...Paulauskiutė 
....................... S...Markvinaitė 
..................  V... Strodamskiutė 
............................ A. Eringiutė 
........................ P. Markvinaitė 
.......................... A. Panceviską 
............................ A. Briedukas 

ir S. Staniuliuto
H. Balniutė, V. Strodamskiutė, 
Staniuliuto, P. Markvinaitė, 

V. Briedukas ir V. Makeveskas 
10. Extra 
11..Garbės ženklai 
12. Daina Jaunosios Birutės Choras

% Kviečia L. N. K. Komitetas.

KON
.kurį jai rengia BIRUTE

KALĖDŲ ANTR£ DIEN4
Gruodžio 26 d., šių 1920 mėtų

KIMBALL HALL, vidurmiestyj, prie Wabash ir Jackson gatvių 
Pradžia 8:15 vai. vak.

\ 11 r. i > \
3140 South Halsted Street, • 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI .
„ Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:• »

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

IŠKILMINGAS KALĖDŲ BALIUS
Su prakalbomis ir dainomis

Parengė Vyskupo Valančausko Pašalp. Dr-ste
atsibus

Gruodžio 26 d., Nedelioj, tai yra antrą d. Kalėdų
MILDOS SVETAINĖJ
3138-42 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak.

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

“ M A. I U "T •’
U< •' , ■ * a ‘ _ X.

Musų Dainininkė Mariutė Rakauskaitė
Pilname Savo Gražume Pasirodęs

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

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

EV K JEAZK^ahKMII ■INMIII I1 I
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NAUJIENOS. Ket vergas, Gruodžio

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 -Elgine, III.

Moteris iššoko pro langą

metams 
vilną

kalėjimo, už parda- 
skerdykloms tūkstančio 

džiova sergančių karvių. Dor- 
sey’ui išsėdėjus šewis mene- 

įsius kalėjime, prez. Wilson

nas Landis’ui labai nepatiko. 
Vakar jis pasakė: “Aš šiuo 
tarpu negaliu nieko naudingo 
veikti, iki man neišais iš gal
vos Oorsey'o pardonas”.

Turtingus pelnagaudas 
\Vilsonas paleidžia, o Dehsas 
vis da berudyja Atlantos 
tilijoje.

fcuvažinčjo moterį.

bas-

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ DRAUGIJOS DRAUGIJŲ
Brighton Park. — Bendro Lietuvos 

Gynimo Komiteto skyrius (Brighton 
Parke) rengia viešą susirinkimą ke- 

v. v. p.verge, gruot , .
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 kraštą gynimui nuo lenkų in 
perialistų. Kiekvieno pareiga tode 
dalyvauti Šiame svarbiame susirinki
me. — J. Misevjčia, rašt.

L. S. S. VIII Rajono Centro Val- 
<tvbos, naujai išrinktos, susirinkimas 
bv^ ketverge, 23 gruodžio, 1920, Nau
jienų name. Visi nariai būtinai malo
nėkit atsilankyti.—J. J. Čeponis, sekr.

Tūla Ida Gordon, 
metų amžiaus, 1820 
lin st., 
ligoninėj
nuo ketvirto augšto 
pro langą ir užsimušė.

49našlė, 
S. Hem- 

gulėjo Micbacl Reese
Praeitą naktį ji 

iššoko

Reikalauja ‘“čystų” policistii.

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

Automobilius užmušė 
merginą.

20
S. May

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

Nelaimė.

Vakar tulas Joseph B. Mor- 
r s, 5842 Cahiniet avė., prisi

• pirkęs kalėdinių 
elevatorių stotin, 
Van Buren sts., 
inas tikieVą prie 
bo •— ir mirė. 
1‘ga.

Dearbom ir

lango sūdri-
Sako, širdies

Susidūrė du karai.

MOTERŲ
REIKIA moteries ar merginos prie 

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

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

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

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

1658 W. 47th St.

BARGENAS.
Greitai veikite. $400 cash pirks gra

žų, 6 kambarių namelį: gusas, vanos 
ir elektra; netoli parko; piltos gatvės. 
Kaina $3,100. ‘

J. McDONNELL SYSTEM, 
8617 Archer Avė.

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

G. R.
1843 S. 49th Avė

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

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metams.

78 
Con- 

kampo 
blvd. ir S. 
liko parblokšta 

; ji mirė ant 
Automobiliuje važia- 

232

Joseph’ne E. Bangs, 
metų amžiaus, 2128 W. 
gress st., vakar ant 
W. Jackson 1 
Campbell st. 
ir pervažiuota; 
vietos.

• vo tulas Fredrick Vino, 
; \V. Grand avė.

$100 — už “flirtavimą.

Vakar teisėjo Baraso teis
mo liko nubaustas šimtu do
leriu tūlas Gilmore Pierce, 
1710 Konmore avė. Tai dėlto, 
kad jis bandė flirtuoti vieno
jo “loop“ krautuvių su R. M. 
Osborniene, 6600 Maryland 
avė.

Pašovė plėšiką.

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

'$75,000,000 — Kalėdų 
dovanoms.

krautuvių
be. kad

didžiųjų “loop” 
savininkai paskel- 

Chicagos gyventojai

()00.(X)0 bepirkdami Kalėdų 
dovanas.

Nubaudė saliunininką.

T. M. D. 22 kp. metinis susirinku 
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 26, kain 
lt vai. ryto Fellowship svetainėj 838 
W. 33rd PI. Visi nariai prašomi susi
rinkt laiku ir atsiimt knygas. Atsi- 
veskit ir naujų narių.—Valdyba.

........T"*' — —......... .. ' 1 " .............................................

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

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 S. Union Avė.

.-ir Į-i-r-^'- y .- -J w h n' r - —■»■*> •. - • — - 1 ■   

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.

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

2053 Bingham Si
J. Kalnine, Nutnr. Rašt.,

1965 Evcrgreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt.,

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

2121 N. We.stern Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybčs 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

CHIŲAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. I’aš Valdyba 1920 mitams

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 Kliubas laikys priešmetinį susirin
kimą ketverge, gruodžio 28 d.. 8 val.i 
vak. Malinausko svet., 1843 S. Halsted 
St. Visi draugai atsilankykit, nes tu
rim daug svarbių dalykų aptarti, taip
jau naują valdybą rinkti.—Valdyba.

L. S. S’. 4 ir 22 kuopų nariai, kurie 
sutiko dirbti Kalėdų koncerte, malonė
kite susirinkti kaip 6:80 v. v. j Melda- 
žio svetainę. — Komitetas.

Racine, 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. Ragočiaus 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.

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

—L. L. F. 1 kp.
*.' J1........ . ......  1------------

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

mėnesių mergaitę. 
Užmokestis gera. 
Atsišaukite,

JOHN MOTIKAITTS, 
. 2059 W. 22nd St.

9

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS antrarankis virė
jas (cook). Atsišaukite.

KAUNAS RESTAURANT 
2325 S. Ijeavitt St. •

, j...ja.-.Į...'l!.ilĮJĮ».iiiLiiiSĮy»

P,\RDAVIMUI
PARSIDUODA 300 sėdynių teat

ras; labai pigiai ir gerą pelną nešan
tis. Pardavimo priežastis—liga. Že
ma renda. Agento nėra.

1153 W. Van Buren St.

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

PARSIDUODA garagius Souttf 
West. Dydis 100.^115 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.

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.: Lawndale 310.

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 
pas

garagius užpaka- 
pigiai arba mainysiu

arba kokio biznio. Atsišaukite

MOKYKLOS

A. GRIGAS & CO.
3114 S. Halsted St.

MA5TER
5Y5TEM

Pirmininkas, S. Dantląviėta, 
.. 1617 Winchcste,r Avė
Protokolų rašt., X. Shaikis, 1557 Gi

rard St. [
Vice-Pirin., F. Juozapavičia, 

1547 N. Wood St
Iždininkas, J. Degutis, 3918 Division 

St. 
Fin.

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

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

L. 'Ashmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 St.

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

M. Yamilailis, kontr. rašt.
«, 1744 N. Hoyne Avė.

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

Susirinkimai būna kas mėnesį an
trą subatos vakarų, 7:30 vai. vakare. 
1). Shemaičio svet., 1750 So. Union 
A ve.

LIETUVIŲ JANITORIŲ V^RŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

rašt., V. Briedis, 
1019 Marshfield Avė 

rašt.. .1. Ascilln.
4725 W. 12-th Place, Cicero. 

Iždo globėjai:
K. Kalniniutč, 1965 Evergrecn Avė 
J. černauskas. 1719 W. North Avė

Hon

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Kubui u vi ų Unijos Lietuvių Skyrių*-. 

Valdyba 1920 metams:

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

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

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

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čių pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni 
jos salėj, 1564 N. Ilobey St., kaip 
7:30 vai. vak.

Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 
/ 3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3838 W. Van Buren St 
Jonas Barčikas, nutarimų rašt., 

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

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kariūnas, kasierius, 

3959 W. IGth St 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St, 
.kaip Ima vai. po pietų.
LIET. MOTERŲ D-JOS APfiVIETA 

Vaidyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1258 N. Wood 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė, 
' 2252 West 22

Nutarimų rašt., II. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jauavitienė, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
» 3810 So. Lowe Avė.

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

st.
st.
st.
st

st?
Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla. 
, Musų sistema ir mokymo budu jųf= 
trumpu laiku išmoksite viso anlato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
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.

M ASTER DESIGNTNG SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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 svetainėje,fŪ501 So. Pavllna st 
— St. Skališius, nut. rast., 4501 So 
Wood st., Chicago, IU.

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-Md Avė.
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union Avė.
J. Gruz.dis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas. iždo glob., 

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, ižilo gi.. 

R59 W. 122 
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green

M

St.CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA. 

\ Valdybos adresai: St.PARSIDUODA
Puikus lietuviškas saliunas lietuvių 
apgyventoj vietoj; puiki proga pa
daryt pinigų.
240 W. 15 St. kampas Jefferson St. 

Gary, Ind.

St.r VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designįąg biząiui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit kn y gėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

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

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

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1617 N Winchester Avė.

Pa j ieškojimai
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.

PARSIDUODĄ saliunas, labai geroj 
vietoj, arti gelękelio stoties ir prie 
didelių dirbtuvių Pardavimo priežas- 
tj patirsit ant vietos.
334 E. 115-th St., Kensington, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

*

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DP.-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

St.Landis nu- 
Williain 
Harrison 

vienais 
pardavi-

numšaino. Mat, prieš 
indžnnkšenas,

Vakar teisėjas 
baudė saliunininką 
A. Donchus, 61 W. 
st., šimtu dolerių ir 
metais kalėjimo, už 
nė j imą

Šalie 
du

gatve kartai ir smarkiai sukrė-;
jį buvo išimta
bet jis nepaisė.

Vakar mtktį po La 
tve, tunelyje, susidarė

Kilo 
pra- 
ma-

te važiuojančius žmones, 
nemaža pa n ka; moterys 
dėjo gyvon galvon spiegt, 
nydamos, kad jos yra
griautos, žmonės besirisda-1
ini vieni per kitų galvas, stip
riai sutrynė du vyru — 
liam L. Banister, ^750 I)ear-

Uždarys visus saliunus.

viršininkas 
reika

lą uja, kad distrikto prokuro-

Prohibicijos
\Vil— FTank I). Rfchardson

born'st. ir George C. Aklrieh, lras Clync ir teisėjas Landis
4715 Dover st. Pastarieji 
vežti ligoninėn.

nu

statys naują ligonbutį.

trumpoje ateityje bus 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.

(išleistų indžionkšeną, sulyg 
Į kurio butų uždaryti visi sa- 
liuiuii, laike Kalėdų ir naujų 

' metų švenčių. Taipjau rei
kli lauja, kad butų paskirta 
šimtas penkios dešimts eks
tra prohibicijos agentų, kurie 
turės prižiūrėti, kad "tikrai sa
li unai butų uždaryti ir žmo
nes negalėtų gauti alkoholi
nių gėrimų.

Prapuolė 12 metų mergelė.

Ketie Piesz, 12 metų iner 
gėlė, beeidama namon 
C. Tliorp mokyklos < 
Vakar jos tėvas pranešė 
licijai, kad jieškotų tūlo 
nininko, Charles Lukša, 
So. Halsted st. Manoma, 
jis su mergele pabėgo.

i iš A. 
dingo.. .

Iš
šąli u- 
5324 
kad

Tūla \ fanatikė, Louise Bettjr 
Hamiltoh, apskundė savo vy
rą ir reikalauja perskirį tik 
dėlto, kad jis atsisaką eiti su 
ja į bažnyčią ir klausytis 
“naujo, jauno kunigo” pamo
kslų.

Pranešimai

Apiplėšė skrandų krautuvę.

tų Max
skrandis krautuvę,-
North ive„ ir išvogė apie 
$15,000' vertės skrandų.

po pie- 
Siegelio 

2517 
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-

-------—t.
Landis nepatenkintas 

Dorsey’o pardonu.

West Slde. — 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.

Teisėjas Landis andais 
vo nuteisęs Jamer 
sey, turtinu 
volių augintoją,

bu- 
A. Dor- 

Elgin’o, III., gy- 
aštuoniemą

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 gramaionų, ’Columbia ir Bruns- 
wick su daugybe rekordų ir sieninis 
laikrodis.

P. INDRELE,
1626 N. Oakley Avė.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Pirmininkas, A. Kvenaras, 
3122 So. Union 

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

G. šarkaitis nut. rašt.
3412 So. Halsted St.

Fieqnsų RaŠlin., A. Pužas.
3537 So l’nion 

Knsierius, J. MaYehiuskav
3259 So l’nion

Avė

Avė

St.
St.

RAKANDAI
VICTROLOS

ir
RAKANDAI

LIET. TAUT. D-Stė KUNTG. ALGIL- 
1)0, MELROSE. PARK. 
Vaidyba 1920 metams.

Avė

Avė

PAJIEŠKAU Uršulės Baltutytės, 
mano švogoris paeina iš Vilniaus 
gub., Švenčionių apskričio, Daugėliškio 
valse., sodos Laurinčiukiškių. Gyveno 
1914 metais New Yorkc, paskui neži
nau ar išsikėlė kitur ar ne. Turiu la
bai svarbų reikalą. Tegul atsišaukia 
pati ar jei kas žino tegul man prane
ša kur ji gyvena:

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

PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių: Jo
no ir Petro Zaleckių. Paeina ii Lie
tuvos, Vilniaus rid., 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.

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 valsč., Panevėžio apskr. Kau 
no rėd. 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.

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

KLEMANSAS BRAZAUSKIS, 
820 W. 83rd Place, Chicago, III.

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 jiie pats lai atsišaukia. 
Turiu labai svarbų reikalą.

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

VISUOMENĖS’ ŽINIAI. s
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 Visi Rokiškio apskr. 
renka aukas, mco už juos neatsako- šaukti, 
me.

— Ai Žymontas, Finansų Sekr;

PAJIEŠKAU draugų: Antano Ma
tuko, Kazimiero Kairio, -Kazimiero 
Barzdos, Jono įkainio. Jono Griškč- 
no, Prano čiŽiuno ir Felikso Jakšto.

Meldžiu atsi-

KAZIMIERAS JASIUNAS, 
400 Seibold St., Peoria, 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; galil matyt 9 lyto iki 9 vai. vak., 
nedėldieniais iki 4 vai.
2102 W. 35th SI., arti Archer Avė.

Rakandą Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

beltava sprendzina phonographą, gro- 
i’antį visokius rekordus už $65 su re- 
:ordais 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-

Residcncija 1926 S. Kedzie avė.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, III 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, 111 

Nut. rašinį. Antanas Jasinskas, 
1309 St. Charles Avė., Maywood, III 
Fiu. raštin. Franclškur. Kazakauskas.

Box 68L Mchose Park, UI. 
Kasierius Franciskus Lapinskas, 

Bqx 1109, Melrose Purk, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia

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

Box 514, Melrose Purk, III 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 41)3, Melrose Purk. III 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116. Melrose Park, IU 
Savo susirinkimus Kn. Algirde 

Draugystė laiko kas antrą nedėldic- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet., 171 — 2> 
gatvė, kampas Lake gatvės.

HARVEY, ILL., AMERIKOS LIETO 
VIV PAŠELPOS KLIUBO VALDYBA

Pirm. Alex Lemesh,
Vice-pinn., 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. 
Gončiara svetainėje, Halsted St. Pho 
enix, 111. — Jon. Šamas. 15719 Wood- 
bridgo Avė., Harvey, Ilfr

Piiniininkgs Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avc. 

Pagelbininkas, Petras Pauzoiis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas. Fr. Kiaunė,
_ 2713 So. Emerald Avė.
? Kasos glob. Povilas Chuplmskas,

3417 So. Emerald Avė. 
Kasierius. Antanas Antanaitis,

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

833 W. 33rd Place.
Draugystė laiko zsavo susirinkimus 

kas untrų suimtą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W.Harrison St.
Šešių kambarių rakandai: odos sek

lyčiai setas; du miegkambario setai; 
du kaurai; kuknios setas; valgomam 
kambariui sętas; Victrolą; Kimball 
piahas; ląngdangtės. Turi būt par
duoti šią savaitę, nes apleidžiame 
miestą. Parsiduoda pigiai.

1511 S. Kedzie Avė.

” NAMALžEMe
PARSIDUODA 8 kambarių plytų na 

mąrfS Garu apšildomas^ vanos, gasas 
ir 'ęlektros šviesa. Tik $500 įmokėti, 
likusius'kaip rendą. Gera apielinkė.

1 /j. McDONNELL SYSTEM,
3517 Archer Avė.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

j Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
2841 W. 40th Place 

Beni Pasanka. padėjėjas,
1447 So. 50tb Avė., Cicero, III 

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

Dominik Danta, fin. rašt,
6950 Wolfrane St. 

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

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metama:

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,
2152 W. 24 th St.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APfiVIETOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1404 So. 48th C1., Cicero, UI 

Ant. Klainis, Vlre-prezidcntas
1526 So 49th Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolrnar Avė., Chicago, III 

Telefonas Van Buren 3005 
Jonas J. Marazas, Finansų Rašt.

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

2001 So. Cicero A ve.. Cicero, III
Susirinkimai laikomi paskutinį 

nedėldicnl kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo’ svetainėj, 
t.’ilO S<>. 49th Avenue.

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

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

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

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barber St. 

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

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

% Maršalkos:
1. J. puzanskis; G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 in.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina

Vice-pirniininkns. J. Bagauskis,
4435 Sn AVood 

Nutarimu BaŠt., A. Tarvidas,
• 3259 So. Union Avė.

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

Kasicrlus, A. česna,
4509 So. Paulina St

St

St.

kenosha wis. draugystės 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.

Pirm., Ant. Pakšis, 2 G r and Avė.
Kasos globėjai: 1)i Domininkas Cepėla j Vico-Pirm., Juozas Malmlis.

; Port. KaM.. M. Songaila. ?27 Erle St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 813 Quince St

2) Jonas Arlauckas, 
Kontrolės rašt.

Aleksandras Garbašauskas
Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 

čią, kiekvieno mėnesio. 8 vai. vakare, 
D. šėmaicio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

Pirmininkus, I? Gaudutis,
108.5b So. State. St., Roseland, 111. 

Pirmininko padėjėjas; S. Shimkns, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Odininkas, J. Ivanauskis,

122 E.Kensington Av, Kensington,III. 
'rot. Raštininkas, P. (Irigula,
10449 S. NVęntworth' Av., Roseland. 
finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. Stato St.. Roseland, III.

Negerkite 
Munšaino — 
jeigu nenorit 
apjakti, 
pamesti regėjimą, 
pražudyti kepenis, 
užsinuodyti, 
gauti Uflu”.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENOS”
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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 Taikos pastangos

Rusijos bolševikai nori už
kariauti Gruziją

D’Annunzio nepasiduoda

2,000 žuvo žemes drebėjime

Rusijos menševikai reikalauja pripažinti 
bolševikų valdžią y/&or

Rusijos bolševikai ren 
giasi pulti ant 

Gruzinijos.

kenčia nuo maisto truizmo 
r daugelyj vietų gyvenimo 
reikmenų kainos iškįlo iki pa
sakiško augštumo.

. - ■ -by", > įks' <!

. • :• ■

>0^4
i*:

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

TIFLIS, gruodžio 23. — 
Rusijos bolševikų spėkos kon
centruojąs! kampanijai, kuri 
nušluos Gruzijos respublikų 
nuo Kaukazo žembpio.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos Socialdemokra
tai reikalauja pripažini

mo sovietų valdžios.

.u*, b
IR

■l'.'l.'.'Lt.'J.’Bft

BERLTNAS, -gruodžio 
(k|»resp). — L. Martov ir R. I 
Amhrann>'^- šovini- i

True translation filed with the post- 
nutaler at Chicago, III., Dec, 24, 1920 
as required by the net of Oėt. 1917

Rusija protestuoja priėž 
laivų pardavimu.

2,000 žnionių žuvo 
žemės drebėjime.

9 vahndų žemės drehėjlmns 
Chinijofe sugriovė d&tig 

mie^teliŲ.

i True translation filed with the post- 
į mastei* at Chicago, III;, Dec. 24, 1920 
j as required by the n* t of Oct. 6, 1917

/ Liūdnos Kalėdos
i Vokietijai. )

True translation filed with the post? 
mn^ter at Chicago, III., .Dec. 24, 19a0 
as required by the act of Oct. 6, 1917

D’Annunzio nepasi- , 
duoda.

Paskelbė Fhime karo stovj ir 
grąsina šaudyti visus, kurie jį 
peiks. Iškratė visus namus.

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

Bijodamasis sukįlimo jis pa 
darė kratą visuose Fiume 
namuose.

Jau įvyko susirėmimų.
LONDONAS, gruodžio 23.

Pasak Rymo oficialio pra
neš' no, d’Annunzio paskelbė 
Fiuine karo stovį ir uždraudė

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

Japonai skerdžia 
korėjiečius.

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

WASHINGTON, gruodžio 
23. — Korėjos komisija, rem
damosi gautomis tikromis ži
niomis iš Manžurijos, kaltina 
japonus daug barbariškes- 
niuose ir nuožmesniuose dar
buose, negu kad kokius 
dė vokiečiai Belgijoje 
karo. \

Japonų baudžiamoji
pedicija, pasiųstoji į Hunchun 
distriktą (Manžurijoj) sude
gino 32 kaimus, išžudė visus 
vyrus gyventojus tame dis- 
trikte ir išskerdė 145 ramių

papil- 
laike

eks-

gyventojams apleisti * miestą, gyventojų viename miejstely-
Susirėmimas jau ištiko 

larp d’Annunzio spėkų iri ta
lijos valdžios kareivių. Gen. 
Marchiania ir grupė kareivių,, 
kuriuos jis komandavo taj^i 
valdžios kareivių areštuoti 
Dalmatijoj. Kiti dalyvavę 
d’Annunzio bandoje irgi are
štuoti.

' Tini įjotu valdž'n griebiasi aš-
(riausių priemonių įvykinhmii I Korėjoje dabar persimetė 

hlokiidiVA

je, kur vieną namą sudeginta 
sų 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, mcM ne
žinome) į klausimus kur jų 
vyrai ir sunni.

Jnponij valdžios teroras




