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Pabaltės valstybes susivienys su Rusija?
Francijos imperialistu in 

trygos Lietuvoj
Nori parduoii Lietuvą Lenkijai

Atsisako paliuosuoti Debsą

Talkininkai turį nuversti Lenino valdžią

Prisibijoma bolševjs- 
tinio sukilimo.

Pabaltes valstybės galinčios 
susivienyt su Rusija.

PARYŽIUS, gruodžio 26.
Tik-ką gautomis iš gerai pa— 
informuoto žmogaus žinio
mis kai dėl padėties Pabaltės 
valstybėse, čia pranašaujama, 
kad už kokių trijų mėnesių 
sovietų valstybės (Rusijos) 
fcderacįjon įeis Revclis, Ryga 
ir Kaimas (Vadinas,

tuo budu Rusijos 
rubeŽius dar kartą 
palei Baltijos jurą.

. Šitokie įvykiai 
ytin rimtų
Francijai ir Anglijai, bet 
Jungtinėms Valstijoms, 
baltės valstybių įstojimas

Estonija. 
ir kad 

vakarinis 
nusities

sudarytų 
problemų netik 

ir

. so-

sva-
Rusijos

Anglijai teks atsižadėti 
jonės — kontroliuoti “ 
vakaru duris.” *

Kai dėl Jungtinių A 
tai joms klausimas butų kiek 
mažesnės politinės reikšmės 
nei kad Francijai ir Anglijai. 
Amerikos Raudonasai

ciacijos Pabaltes 
savo skyrių, 
daugiau 
kiečių.
įvairių
kuriuos

Kry- 
aso- 
tllrisryty 

kur dari 
kaip šimtas amen- 

Tenai randasi dideli 
reikmenų sandėliai, 

greitu laiku neiškrau-
Bet žymi didžiuma tų 

darbuotojų, dagi akyvaizdoj 
grūmojančio bolševistinio per 
versmo, veikiausia atsisakytų 
visa tą mantą palikti likimo 
globai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Imperialistų intrygos 
Lietuvoj.

Francijos imperialistai nori 
sukurti “nuo juros iki juros” 
Lenkiją — sako sovietų vald

žios pranešimas.

Berlinas, gruodžio 26. — 
Kokių intrygų varinėjama 
taip vadinamose Rusijos pa
sienio valstybėse, Francijos 
imperialistų agresijas ir tautų 
lygos nesugebėjimą sustabdy- 
titi imperialistingųjų ‘‘politi
nių meklerių” siautimą Euro- 
]X)S diplomatiniuose pože
miuose, ir vėl išparodoma

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugi) laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Nu m. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. — 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

sikuriant didelę lenkų valsty-| sakė paliuosuoti politinį nu- 
bę, kurios obalsis bus “nuo i sižengėlį, Eugenių V. Debsą, 
juros iki juros’’ (nuo Baltijos < jisai, vis dėlto, paliuosavo du 
iki Juodosios juros) Kadangi žmogžudas ir 
Lenkija bando pravesti gyve
nimai) netik savo, bet ir Fran
cijos politinius siekinius, jo
sios pasistengimas prasisiekti 
iki Baltijos juros bus reikalin
gas didelių jėgų. Atrėmimui

nusistatymo 
o laimėjimas

prakiši*

liks toks pat — visapasauli
nė revoliucija.

“Trockis gerokai studija
vęs Francijos revoliuciją ir 
žino kaip panaudoti botagą.

šlaptame žymaus bolševikų 
komisaro raporte, pasiųstame 
sovietų valdžios užsienio rei
kalų ministeriui, čičerinui. 
Komisaro vardą aš čionai ne
pasakysiu. Jo pranešime sa
koma:

“Lietuvos valdžia 
silpna ir neveikli, 
pasitiki “I 
atsitikimai 
kad tautų

Ji vis dar 
”. Vilniaus 

tečiaus priparodė, 
lyga Lietuvą nciš-

iškelta klausimas

žiurint 
arčiau

taip 
p a ra
gu li-

viena narkoti
nių vaistų pardavinėtoją. Na
cionalinis partijos ofisas todėl Jo vadovaujamo] valdžioj nė. 
sako, kad visa tai reiškia nie
ko kita, kaip “sužiniai teikia
mą šios šalies žmonių valiai 
smūgį.” Girdi, “ilki šiol buvo 
manyta, kad musų preziden
tas atstovauja šios šalies liau- kios kalbos.
dj, bet iš jo darbų šiandie' 
aišku, kad taip nėra. šitą 
įmonę jis pasirinko tuo tikslu,! 
kad sužiniai įžeidus Soc'alistų 
Partija ir kartu Amerikos 
liaudį.”

vienas žmogus iš armijos 
eilių negales įsigyti reikia
mos galės. Apie tai, kad Rusi
joj galėtų pasirodyti naujas 
Napoleonas, negali būt JO-

True translation filed with the post- Į 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Blokaduoja Fiuine.
Marins badu d’Annunzio 

“armiją”.

Trun tranHlntion filed wifh the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 27, 1920 

required by the act of Oct. 6. 1917

Kviečia nuverst Le
nino valdžią.

“Nūdien 
apie verbavimą vokiečių sava
norių Lietuvos armijon. Po 
to, kada apie astuoni tūkstan
čiai tokių savanorių perėjo 
rubežių, talkininkų misijos pa 
darė atatinkamo į Lietuvos 
valdžią spaudimo, kad ji to
kius savanorius grąžintų atgal > 
į Vokietiją. Ypač energingai j 
šituo reikalu 
Francijos misija,

pasidarbavo 
kuri čionai

infor 
dėlto 
rodo,

savo namuose.
Lietuva nusileido.

“Lietuvos valdžia buvo pri
versta nusileisti, ir vokiečiai 
savanoriai, kurie jau yra įsto
ję Lietuvos armijon, turės būt 
grąžinti atgal į Vokietiją. 
Tarp vokiečių savanorių buvo 
ir oficierių. Šituo budu Lie
tuva praleido paskutinę pro
gą tinkamam lenkų imperia
lizmo atrėmimui. Nėra jokio 
abejojimo, kad talkininkai 
pardavė Lietuvą lenkams. Pa
čios Lietuvos armija negali 

į atremti didesnes lenkų jėgas, 
kadangi ji yra permaža ir 
menkai organizuota.

Sutartis su Latvija.
“Nors tuo tarpu tikrų 

mari jų dar nėra, vis 
esama ženklų, kurie
kad Lenkija ir Latvija yra 
padariusios slaptą sutartį, 
kurios artymia ilsias tikslas 
yra padalinti Lietuvą. Latvija 
gautų Unkštą ir šiaurinę Lie
tuvą, išskiriant. Šiaulius ir 
likusią Lietuvos teritoriją, 
kuri turėtų tekti Lenkijai.

“Vis dėlto, galima sumanty- 
ti, kad galų gale Latvija ne
daug telaimčtų, kadangi len
kų imperializmas ribų neturi. 
Po to, kada bus padalinta 
Lietuva, Lenkija reikalaus pa
vesti jai Liepojų.

“Mano gautomis informaci
jomis, šitoji sutartis padaryta 
tariantis su Francijos diplo
matija, kuri stengiasi apsupti 
Vokietiją iš rytų ir sudaryti 
naują karidorių pavedant len
kams Klaipėdos (Memelio) 
srytį. Visa tai, suprantama, 
dar reikės patikrinti, kurį 
darbą aš jau pradėjau. * z

Su mato naują Lenkijos 
karalystę.

“Aš esmi tos nuomonės, 
kad neužilgo mes išvysime be

as

išrodo labai idiliškus. Vietos 
politikiniuose rateliuose oku
pavimas Vilniaus ir lenkų 
briovimasi skaitomas kaipo 
anglų
mas rytuose, 
franeuzams.

“Paviršutiniai 
ir išrodo. Bet 
gr‘nėjus patį klausimą,
ma padaryti išvatlą, kad 
lija šituo nežymiu besiprieši- 
nimu franeuzų politikai rytuo 
se siekiasi ko nors daugiau. 
Ji nori, kad Francija turėtų I
įvalės darbo Pabaltės provin- Vokiečių generolas sako, kad 
rijose ir Kryme, kad tuo bu-į bolševizmas — tai visapasau- 
du neturėjus sau konkurento 1 linis klausimas, 
tolymuosiuose rytuose. Belo, 
ji nori, kad ir taipjau pa i rū
šis Francijos ekonominis gy
venimas dar labiau pairtų.” 
Įteiktų tik “formalį protestą”.

Toliali pranešimas sako, 
kad lenkams okupavus Lie

ji uvą, daugiausia ką 
padarytų, tai įteiktų
“formalį protestą.”

Po to sovietų 
praneša apie Francijos 
pus, kurie veikia

I provincijose. Jų ten 
astuoni šimtai. Jais

i va u jas leitenantas Kerre, ku
ris turėjęs “nemažai patyrimo

BERLINAS, gruodžio 24.— 
Buvusia vokiečių rytines ar
mijos štabo viršininkas, gene
rolas Wilhelm Hoffman, ku
ris Brest-Litovsko taikos ta
rybose lošė ytin žymią rolę, 
tūlame pasikalbėjime čionai 
pareiškė, kad bolševizmas yra 
visapasaulinis klausimas, ku
ris gali būti išspręstas tik 
ginkluota intervencija, su
ruošta visų didžiųjų valsty-

Tasai pranešimas čičerinui, 
sakoma, bus vienas kelių to
kių jau svarbių pranešimų, 
dėl kurių Maskva turės galu
tinai nuspręsti ar Lenkija su
laužė preliminarinę taiką su 
Rusija. Tikrinamasai nuo
sprendis šiame atsitikime rei
kštų naują tarp tų dviejų val
stybių karą.

Atsisako paliuo
suoti Debsą.

Prezidentas sako, kad 
esąs “nepataisomas 

nusižengėlis/’

susi-

Bolševizmą seksianti 
anarchija.

•ovietų valdžios susmu
kimą neišvengiamu budu sek
tų didelė anarchija. Vienin
telis dalykas, kas lieka daryti, 
tai kad didžiosios valstybės 
suruoštų ginkluotą intervenci
ją. Kaipo rytines armijos 
štabo viršininkas, karo metu 
aš tvarkiau propagandą p rieš 
Bušų armiją. Labai papras
tas dalykas,1 kad generalinis 
armijos štabas stvėrėsi visų 
galimų įmonių idant sulau
žius Rusijos frontą. Viena tų 
įmonių buvo nuodijamasai 
gasas, kita — Leninas.

Pasiuntė Rusijon Leniną.
“Imperialinė valdžia paėmė 

Leniną nuo Švencarijos pasie
nio Ir uždarytame vagone ]>a- 
siuntė jį Rusijon — tik vienu 
aiškiu tikslu. Mums sutin
kant, Leninas ir jo draugai 
dizorganizavo Rusijos armiją. 
Po to, Kuehlmann 
užsienio reikalų 
Vokietijoj), grovas 
(Austro-Vengrijos

reikalų ministeris) ir aš pats 
užbaigėme Brest-Litovsko su
tartį taip, kad galėjus mesti 
musų armiją vakariniu fron
tam Būdami Brest-<Litovske 
mes manėme, kad bolševikai 
neišsilaikys ilgiau kaip tris 
savaites.

Bet. nesumatę pavojaus.
beveizint to vertingo pasi- 

tarnavimo, ‘kurį mums sutei
kė Leninas ir Trockis, mes 
negi žinojome, negi permalė
me pavojų žmonijai dėl bol
ševikų keliavimo Rusijon.”

Generolas Hoffmann parei
škė, kad vokiečių armijos ko
manda vėliau šitą pavojų su- 
mačiusi ir buvo padaryta ata
tinkamų žingsnių, kad bolše
vizmą nuvertus. Bet atsitiki
mai sekė vienas kitą ir, lega
lios, padėtis vakariniame fron 
te pasidarė taip rusti, kad vi
sa tai pravesti jau buvo nega
lima.

komisaras 
šni- 

Pabaltes 
esama bią, veikiančių pilnu
vado- tarimu.

Generolas Hoffmann 
kad internacionalinė 
vadovaujama Pershingo, 
freo ar Focho, turėtų 
Petrogradą, gi paskui eiti ant 
Maskvos, kuri, kaip jisai tik
rina, turėtų pasiduoti, užpulta 
by kurios gerai apginkluotos 
ir tinkamai vadovaujamos jė
gos.

Tatai pribaigtų Lenino 
valdžią.

Generolas Hoffmann suma- 
to, kad užėmus Maskvą, Troc
kis ir Leninas butų nusodinti 
nuo žirgo, gi trys tūkstančiai 
jo komisarų nuversti. Paga
lios, bolševistinio rėžimo
(valdžios) nariai turėtų pasi
prašyti “užtikrintos kelionės 
—ik nuveik ia uslion užmiršt in. ” 

Jisai esąs tikras, kad Rusijos

sako, 
armija.

, Jof- 
užimti

• • 
JIS

W ASIIINGTON, gruodžio
26. — Prezidentas 
vakar galutinai atsisakė 
liuosuoti žymiausį i ‘ 
Socialistų Paftijos darbuotoji, 
Eugenių V. Debsą, 
tinta ant dešimts 
lantos kalėjimo dėl 
mo prieš špionažo
Savo sekretoriui Tumulty pre- kalba” — pareiškė 
ridentas Wilsonas buk parei-' vokiečių generolas, v ■ <■ « < N • - ' - _ - - -

Wilsonas darbininkai mielu noru aplei- 
” ’ pa- sh] savo dabartinius vadus.savo dabartinius vadus.

šioj šaly

kuris įka-'
Reikalinga elgtis kaip 

Brest-Litovske.

“I Maskvą reikalinga kalbė-
Brest-Litovsko kalba, o ne

mlnlsteris
Černių 

užsienio

škęs, kad Debsą jisai skaitąs 
nepataisomu nusižengėliu.

Vienintelis pardonas, kuris 
atėjo iš Baltojo Namo kūčių 
vakare, buvo \tulani žmogžu- 
dai indijonui, Glarence Brow- 
nui. žmogžinlybę jisai papil
dęs 1907 metais 
nuteistas visam 
mo.

Socialistų

nusižengi- ti 
įstatymą, londoniške, ne Lloyd George 

buvusis 
“Perdirb

ti bolševizmą negalima, 
kokie pirklybos santykiai 
Rusija tik duos naujos 
gos bolševistinei propagandai, 
nes bolševikų tikslas visuomet

PINIGŲ KURSAS.

By 
su 

pro-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gruzinijos kariuomenė 
kelia maištą.

Batumo mieste kilusi panika.

ir užtai buvo 
amžiui kalcji-

Partijos 
pareiškimas.j CHICAGO, gruodžio

| Nacionalinis Socialistų
.’ jos ofisas vakar naktį
’, be viešą pareiškimą sąryšy su 

prezidentu Wilsonu atsisaky
mu paliuosuoti Eugenių V. 
Debsą. Pareiškime nurodo
ma, kad prezidentas Wilsonas 
tuo pačiu metu, kada jis atsi-

26. —
Parti- 

paskel-

PStnyžioj, Rfruod. 24 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... 3.51
Austrijos 100 kronų ........... ?0.27
Belgijos, 100 frankų už............ $6.25
Danijos 100 kronų ............... $15.28
Finų 100 markių .............   $2.55
Francijos 100 frankų ........... $5.58
Italijos 100 lirų ................... $8.41
Lietuvos 100 auksinų ../....... $1-45
Ijenku 100 markių ..........  $0.17
Olandų 100 guldenų ........... $31.25
Norvegų 100 kronų ........... $15.25
Švedcarų 100 frankų ........... $15.18
Švedų 100 kronų ............... $19,75
Vokiečių 100 markių ........... $1.45

Bet po to, kada sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis tapo 
padaryta, Santo Domingoj ki
lo sumišimų. Apie atidavimą 
paskolų nebuvę galima nei 
kalbėti. Tuomet, 1915 me
tais, Jungtinių Valstijų vald
žia pareikalavusi naujos su
tarties. Bet nesenai išrink
tajai Santo Domingo prezi
dentas pasipriešino. Tuomet 4 

reguliacinę jungtjnjų Valstijų valdžia at
sisakė grąžinti surinktas paja
mas. Kilo krizisas. Tokia 
padėtis tęsės per kelis mėne
sius. Po to, šios šalies vald
žia savo laivyno jėgoms įsakė 
paimti reikalų vedimą į savas 
rankas. Bet dalykai nuo to 
nei kiek nepakeistėję. Tuo- 

I met, 1916 metais. Jungtinių 
Valstijų valdžia paskelbė su
kurianti toj respublikoj “lai
kinę militarinę respublikos

ir jo

TRIESTE, gruodžio 26.
Fiume ir aplinkinės prieplau-’ 
kos jau atkirsta nuo pasaulio.1 

l Blokada, kurią i 
(Itali jos kariuomene pradėjo 
nuo sausžemio ir juros, pilnai 
pravesta. Geležinkeliai ir pa
prastieji keliai, einantys į 
Fiume, tapo atkirsti. Regu- 
liarinė kariuomenė ir laivyno 
jėgos uždarė kiekvieną įėji
mą į Fiume. D’Annunzio ka
riuomenė turinti maisto 
kokioms dviems savaitėms.

Poetą esąs nervingas.
Gautomis žiniomis, pats 

d’Annunzio rodąs didelio ner
vingumo — besirengdamas 
prie gynimosi darbo. Jisai 
duoda sumanymus, įsakymus 
ir rašo prokliamacijas. sidarbuoti.

Paskelbus blokadą, visų rei- j» 
kalingų ] 
kainos nepaprastai 
Kai kuriais atsitikimais tos 
kainos pasiekė stačiai pasakiš
ko augštumo. Mat, žmones, 
prisibijodami bado, kiek ir 
kuris galėdamas, supirkinėja 
maistą. Pavyzdžiui, pienas ir 
tūlos kitos reikmenįs visai kreiva akimi,, 
pranyko iš rinkos.

[“Tvarkos ir ramumo atstei 
g inui” Jungtinių Valstijų 
riuomene Santo Domingo 
publikoj turėjus nemažai 

Nesenai buvo 
, skelbta, kad kareiviai daug 

pragyvenimui daiktų žmonių sušaudė arba įkalinę, 
pakilo. [>eIei to ir pačiame Washing- 

buvo ytin didelis sujudi- 
Militariniai valdininkai 

reikalauti pasiaiškinti ir 
Sako, kad tos respublikos 

gyventojai į “draugingų su

tone
, mas. 
buvo 
tt.

■i;

Apleis Santo Domingo.
“Draugingi siekiniai” esą 

dalinai pravesti ir Jung
tinių Valstijų kariuomenė 

pasitrauksianti.

gruodžio 
Wilsonas 

kablegramą 
Domingo

kontr-admiro- 
ku- 

Snowde-

Pro- 
pažy-

sieki- 
buvo

WASHINGTON, 
25. — Prezidentas 
vakar pasiuntė 
mili tarini ui Santo 
gubernatoriui,
lui Thomas 'Snovvdenui 
rioj jis prašo, kad 
nas paskelbtų ten prokliama- 
ciją, jogei neužilgo Jungtinių 
Valstijų kariuomenė apleisian 
t i tos respublikos ribas, 
kliamacijoj turį būt 
mėta sekamas:

1. — Kad “draugingi 
niai”, kuriems pravesti
panaudota Jungtinių Valstijų 
kariuomenė, dalinai jau esą 
pravesti todėl šios šalies val
džia neužilgio paliepsianti iš
traukti iš ten savo karines jė
gas.

2. — Kad pirma nei iš ten 
pasitrauks Jungtinių Valstijų 
kariuomene, turės būt paruoš
ta naujos konstitucijos pro
jektas, kuris kada jį užgins 
militarinis tos respublikos 
gubernatorius, bus pasiūlytas 
steigiamajam susirinkimui ir 
tt. ir tt.

Paskui, kada tą respubliką 
apleis Jungtinių Valstijų ka
riuomenė, visus josios reika-

LONDONAS, gruodžio 26.
— Gauta iŠ Konstantinopolio 
žinia sako, kad Gruzinijos ka- 
reiviij pulkas, esantis Batu-į 1“* 'r vfl tvariųm pačių žino
me, sukilo ir pareiškė perei-."‘U rinktoji valdžia. Tik res
nas bolševikų pus8n. Sakoma, 'publikos pajamas tvarkys šios 
kad tarp miesto gyventojų k i- šalies valdžia, šitaip elgtis ji 
lusi panika ir kad jie. sten- turinti teisės pagal tą sutartį 
giasi apleisti miestą pirm nei kuri buvo padaryta 1907 me- 
atvyks bolševikų kariuomene. t°js* O toji sutartis yra to

kia, kad Jungtinėms* Valsti- 
I joms tuomet pavesta tvaikyti 

Domingo
Pasilaikė senąjį kabinetą.

ATMENAT, gruodžio 21. — finansinius Santo
Premieras Rhallis įteikė kara- respublikos reikalus. Tvarkyti 
Ii u i Konstantinui
Graikijos kabineto, 
liūs paprašė, kad 
pasiliktų vietoje 
rinks parlamentas.

rezoliuciją juos todėl, kad išvengus Eu- 
bet kara- ropos valstybių intervencijos 

1 kabinetas savųjų paskolų iškolektavi- 
iki

ka- 
res- 
pa- 
pa-

Francijos socialistų 
kongresas.

Laukiama didelio susikirtimo 
—“trečiojo” Internacionalo 

klausimu.

TOURS, Francija,/ gruodžio 
25. — Šiandie čia prasidėjo 
Francijos socialistų partijos 
ųepaprastasai kongresas.

Kol kas, atliekama tik 
techniškieji reikalai: rinki
mas prezidiumo ir tt. Iš viso ' 
tečiaus matyt, kad kongresas 
bus ytin didelio susikirtimo. 
Tai “trečiojo” Internaciopalo 
klausimu. laibai galimas dai
ktas, kad tai prives ir prie pa
čios partijos suskilimo.

“Kalėdų dovanėlė” 
Airijai.

baro tvarką” — kulkomis ir 
durtuvais.

DUBLINAS,s gruodžio 25.— 
Airija šiemet pergyvens labai 
liūdnas Kalėdas. Iš daugelio 
vietų gautomis žiniomis, vald
žios kariuomenė ir policija 
užpuldinėja gyventojus. Ma
žinusį pasipriešinimą seka — 
kulkos ir kardų smūgiai. Pra
eitą naktį šiame mieste buvo 
keli didesni ar mažesni susirė
mimai. šiandie kareiviai da
rė “tvarką” — vaikydami nuo 
gatvių ramius žmones, kurie 
ėjo krautuvėsna, kad nusipir
kus savo artiiniemsiems Kalė
dų dovanėlių. Daug žmonių 
buvo sulaikyta ir iškrėsta.

Mažina algas.

k [13 Federuotosios Presos]

Helena, Mont. — Vietos fa- 
brikininkai nusitarė mažinti 
savo darbininkams algas, vi
dutiniai imant, po penkiasde^ 
šimt centų dienai. Fabrikinm^ 
kai savo žygį aiškina tuo, kad

nesusi- m ui, kurių toji respublika ne- pragyvenimas, girdi, “žymjali 
įgalėjus grąžinti sutartu liuku, nupigo”.
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Pabaltes valstybes susivienys su Rusija?
Francijos imperialistu in 

trygos Lietuvoj
Nori parduoii Lietuvą Lenkijai

Atsisako paliuosuoti Debsą
Talkininkai turį nuversti Lenino valdžią

Prisibijoma bolševis- 
tinio sukilimo.

Pabaltes valstybės galinčios 
susivienyt su Rusija.

PARYŽIUS, gruodžio 2(>

informuoto žmogaus žinio
mis kai dėl padėties Pabaltes 
valstybėse, čia pranašaujama, 
kad už kokių trijų mėnesių 
sovietų • valstybės (Rusijos) 
federacijon įeis Reveiis, Ryga 
ir Kaunas (Vadinas, Estonija, 
Latvija ir IJetuva) 
tuo budu Rusijos 
rubeŽius dar kartą 
palei Baltijos jurą.

. šitokie 
ytin rimtų
Francijai ir Anglijai, bet 
Jungtinėms Valstijoms, 
baltės valstybių įstojimas 
vietų federacijon reikštų, 
Anglijai teks atsižadėti

? jones — kontroliuoti “Rusijos 
vakaru duris.” r

Kai dėl Jungtinių Valstijų, 
tai joms klausimas butų kiek 
mažesnės politines reikšmės 
nei kad Francijai ir Anglijai. 
Amerikos Raudonasai

ir kad
vakari nis

nusities

/kiai sudarytų 
problemų netik 

ir 
Pa-

. so

sva-

Kry- 
aso 
turiciacijos Pabaltes 

savo skyrių, 
daugiau 
kiečių.
įvairių 
kuriuos 
stysi.
darbuotojų, dagi
grūmojančio bolševistinio per 
versmo, veikiausia atsisakytų 
visa tą mantą palikti likimo 
globai.

srvtv 
kur dari

kaip šimtas amen- 
Tenai randasi dideli 
reikmenų sandėliai, 

greitu laiku neiškrau- 
Bet žymi didžiuma tų 

akyva izdoj

to
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Imperialistą intrygos 
Lietuvoj.

Francijos imperialistai nori 
sukurti “nuo juros iki juros” 
įlenki ją — sako sovietų vald

žios pranešimas.

Berlinas, gruo<lžio 26. — 
♦ Kokių intrygų varinėjama 

taip vadinamose Rusijos pa
sienio valstybėse, Francijos 
imperialistų agresijas ir tautų 
lygos nesugebėjimą »sustabdy- 
titi rmperialistingųjų “politi
nių meklerių” siautimą Euro
pos diplomatiniuose pože
miuose, ir vėl išparodoma

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.

sikuriant didelę lenkų valsty- sake paliuosuoti politinį nu- 
bę, kurios obalsis bus “nuo sižengėlį, Eugenių V. Debsą, 
juros iki juros” (nuo Baltijos j jisai, vis dėlto, j'aliuosavo du 
iki Juodosios juros) Kadangi žmogžudas ir vieną narkoti

nių vaistų pardavinėtoją. Na- 
cionalinis juirtijos ofisas todėl 
sako, kad visa tai reiškia nie
ko kita, kaip “sužiniai teikia
mą šios šalies žmonių valiai 
smūgį.” Girdi, “ilki šiol buvo 
manyta, kad musų preziden
tas atstovauja šios šalies linu- kios kalbos, 
dj. bet iš jo darbų šiandie j 
aišku, kad taip nėra. Šitą 
Įmonę jis pasirinko tuo tikslu,1 
kad sužiniai įžeidus Socialistų 
I’arti jsj ir- Ištirtu Amerikos 

Jiaudi.”

slaptame žymaus bolševikų 
komisaro raporte, pasiųstame 
sovietų valdžios užsienio rei
kalų ministeriui, čičerinui. 
Komisaro vardą aš čionai ne
pasakysiu. Jo pranešime sa
koma:

“Lietuvos valdžia yra labai 
silpna ir neveikli. Ji vis dar 
pasitiki “tautų lyga”. Vilniaus 
atsitikimai tečiaus priparodė, 
kad tautų lyga Lietuvą neiš-

“Nudien iškelta klausimas 
apie verbavimą vokiečių sava
norių Lietuvos armijom Po 
to, kada apie aštuoni tūkstan
čiai tokių savanorių 
rubežių, talkininkų misijos pa 
darė atatinkamo , į Lietuvos 
valdžią spaudimo, kad ji to
kius savanorius grąžintų atgal 
į Vokieti ją. Ypač energingai ! 
šituo reikalu 
Francijos misija 
(taigi Lietuvoj) 
savo namuose.

Lietuva nusileido.
“Lietuvos valdžia buvo pri

versta nusileisti, ir vokiečiai 
savanoriai, kurie jau yra įsto
ję Lietuvos armijon, turės būt 
grąžinti atgal į Vokietiją. 
Tarp vokiečių savanorių buvo 
ir oficierių. Šituo budu Lie-

kuri

ir

Vietos
oku-

prakiši-

taip 
para- 
gali-

liks toks pat — visapasauli- 
nė revoliucija.

“Trockis gerokai studija
vęs Francijos revoliuciją ir 
žino kaip panaudoti botagą.
Jo vadovaujamo] valdžioj nė 
vienas žmogus — iš armijos 
eilių negalės įsigyti reikia
mos galės. Apie tai, kad Rusi
joj galėtų pasirodyti
Napoleonas, negali būt

True translation filed with the post- | 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Blokaduoja Fiume.
Marins badu d’Annunzio 

“armiją”.

True translatton filed with the poRt- 
master at Chicago, 111., Dec. 27, 1920 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kviečia nuverst Le
nino valdžią.

as

Lenkija bando pravesti gyve
ni man netik savo, bet ir Fran
cijos politinius siekinius, jo
sios pasistengimas prasisiekti 
iki Baltijos juros bus reikalin
gas didelių jėgų. Atrėmimui 
visa to, Anglijos nusistatymas 
išrodo labai neaiškus, 
poli t i k i n iuose ra toliuose 
puvimas Vilniaus 
briovimasr skaitomas 
anglų nusistatymo 
mas rytuose, o In 

Prancūzams.
“Paviršutiniai žiūrint- 

ir išrodo. Bet arčiau 
gr mojus patį klausimą, 
ma padaryti išvadą, kad
Ii ja šituo nežymiu bes i prieši
nimu franeuzų politikai rytuo 
se siekiasi ko nors daugiau. 
Ji nori, kad Francija turėtų 
įvales darbo Pabaltos provin- Vokiečių generolas sako, kad 
cijose ir Kryme, kad tuo bu
di! neturėjus sau konkurento 
tolyniuosiuose rytuose. Boto, 
ji nori, kad ir taipjau pairu
sia Francijos ekonominis gy
venimas dar labiau pairtų.” 
įteiktų tik “formalį protestą”,

Toliali pranešimas sako, 
kad lenkams okupavus Lie
tuvą, daugiausia

bolševizmas — tai visapasau- 
linis klausimas.

naujas
jo-

Bolševizmą seksianti 
anarchija.

•ovietu valdžios susmu-
tų didelė anarchija. Vienin
telis dalykas, kas lieka daryti, 
tai kad didžiosios valstybes

pranešimas
okupavus

ką Anglija
i tik —perėjo padarytų, |ai įteiktų

čionai 
kaip

“formalį protestą.
Po to sovietų 

praneša apie Francijos 
kurie veikia 

; provincijose. Jų ten 
astuoni šimtai. Jais

komisaras 
šni- 

Pa'baltes

k li
ta

vo lę, 
čionai

yra 
ku- 
tik
su-

gą tinkamam lenkų imperia
lizmo atrėmimui. Nėra jokio 
abejojimo, kad talkininkai

čios Lietuvos armija negali 
atremti didesnes lenkų jėgas, 
kadangi ji yra permaža ir 
menkai organizuota.

Sutartis su Latvija.
“Nors tuo tarpu tikrų 

maciijų dar nėra, vis 
esama ženklų, kurie 
kad

BERLINAS, gruodžio 24.— 
Buvusis vokiečių rytinės ar
mijos štabo viršininkas, gene
rolas Willielm Hoffman, 
ris Brest-Litovsko taikos 
rybose lošė ytin žymią 
tūlame pasikalbėjime
pareiškė, kad bolševizmas 
visapasaulinis klausimas, 
ris gali būti išspręstas 
ginkluota intervencija, 
ruošta visų didžiųjų vii

esama bių, veikiančių pilnu susi- 
vado- tarimu.

: vaujas leitenantas Kerre, ku- 
(ris turėjęs “nemažai patyrimo 
dar jirieš didįjį karą.

Tasai pranešimas čičerinui, 
sakoma, bus vienas kelių to
kių jau svarbių pranešimų, 
dėl kurių Maskva turės galu
tinai nuspręsti ar Lenkija su
laužė preliminarinę taiką su 
Rusija. Tikrinamasai nuo
sprendis šiame atsitikime rei
kštų naują tarp tų dviejų val
stybių karą.

(buvusis 
minlsteris 

Černių 
užsienio

Atsisako paliuo
suoti Debsą.

Prezidentas sako, kad 
esąs “nepataisomas 

nusižengėlis/’

jis

Generolas Hoffmann sako, 
kad internacionalinė armija, 
vadovaujama Pershingo, Jof- 
freo ar Focho, turėtų užimti 
Petrogradą, gi paskui eiti ant 
Maskvos, kuri, kaip jisai tik
rina, turėtų pasiduoti, užpulta 
by kurios gerai apginkluotos 
ir tinkamai vadovaujamos jė
gos. >

Tatai pribaigtu Lenino 
valdžią.

Generolas Hoffmann suma- 
to, kad užėmus Maskvą, Troc
kis ir Leninas butų nusodinti 
nuo žirgo, gi trys tūkstančiai 
jo komisarų nuversti. Paga
lios, bolševistinio rėžimo
(valdžios) nariai turėtų pasi
prašyti “užtikrintos kelionės 
—Jkuoveikiauslion užmarštin.” 

Jisai esąs tikras, kad Rusijosinfor 
dėlto 
renio,

Lenkija ir Latvija yra 
tįsios slaptą sutartį,

kurios artymia usias tikslas 
yra padalinti Lietuvą. Latvija 
gautų Unkštą rr šiaurinę Lie
tuvą, išskiriant. Šiaulius ir 
likusią Lietuvos teritoriją, 
kuri turėtų tekti Lenkijai.

“Vis dėlto, galima sumanty- 
ti, kad galų gale Latvija ne

daug telaimėtų, kadangi len
kų imperializmas ribų neturi. 
Po to, kada bus padalinta 
Lietuva, Lenkija reikalaus pa
vesti jai Liepojų.

“Mano gautomis informaci
jomis, šitoji sutartis padaryta 
tariantis su Francijos diplo
matija, kuri stengiasi apsupti 
Vokietiją iš rytų ir sudaryti 
naują karidorių pavedant len
kams Klaipėdos (Memelio) 
srytį. Visa tai, suprantama, ’ ] 
dar reikės patikrinti, kurį 
darbą aš jau pradėjau. 

» - * 'jf

Sumato naują Lenkijos 
karalystę.

“Aš esmi tos nuomonės, 
kad neužilgo mes išvysime be

I..................   ■JĮ" , ' ■ Ii l J

Bet po to, kada sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis tapo 
padaryta, Santo Domingo] ki
lo sumišimų. Apie atidavimą 

galima nei 
1915 ine- 

vald-
su-

išrink- 
prezi- 

Tuomet

paskolų nebuvę 
kalbėti. Tuomet, 
tais, Jungtinių Valstijų 
žia pareikalavusi naujos 

\ tarties. Bet nesenai 
tasai Santo Domingo 
dentas pasi priešino.
Jungtinių Valstijų valdžia at
sisakė grąžinti surinktas paja
mas. Kilo krizisas. Jokia 
padėtis tęsės per kelis mėne
sius. Po to, šios šalies vald
žia savo laivyno jėgoms jsakė 
paimti reikalų vedimą į savas 
rankas. Bet dalykai nito to 
nei kiek nepakeisteję. Tuo- 

tikliųęt, 1916 metais, Jungtinių 
Valstijų valdžia paskelbė su
kurianti toj. respubliko j “lai
kinę militarinę respublikos

ir jo

TRIESTO, gruodžio 26.
Fiume ir aplinkinės prieplau-' 
kos jau atkirsta nuo pasaulio.1 

i Blokada, kurią reguliarinė 
, Italijos kariuomenė praliejo 
nuo sausžemio ir juros, pilnai 
pravesta. Geležinkeliai ir i>a- 
prastieji keliai, einantys į 
Fiume, tapo atkirsti. Regu- 
liarinė kariuoineng ir laivyno 

jogos uždare kiekvienų įėji
mą į Fiume. D’Annunzio ka
ri uomenė turinti maisto 
kokioms dviems savaitėms.

Poetą esąs nervingas.
Gautomis žiniomis, 

d’Annunzio rodąs didelio ner
vingumo — besirengdamas
prie gynimosi darbo. Jisai 
duoda sumanymus, įsakymus 
ir rašo prokliamacijas.

Paskelbus blokadą, visų rei-

[“Tvarkos ir ramumo atstei 
ginui” Jungtinių Valstijų ka
riuomenė Santo Domingo res
publikoj turėjus nemažai pa
sidarbuoti. Nesenai buvo pa
skelbta, kad kareiviai daug

kalingų pragyvenimui daiktų žmonių sušaudę arba Įkalinę, 
pakilo. ])ejci ir pačiame Washing- 

buvo ytin didelis sujudi- 
Militariniai valdininkai 

reikalauti pasiaiškinti ir 
tt. Sako, kad tos respublikos 
gyventojai į “draugingų sie- 

ę kinių” pravedėjus žiūrį ytin 
kreiva akimi].

kainos nepaprastai
Kai kuriais atsitikimais tos tone 
kainos pasiekė stačiai pasakiš- 1 ,n„c 

* * ( 111 <4 o.

ko augštumo. Mat, žmonės, buvo 
prisibijodami bado, kiek ir 
kuris galėdamas, supirkinėja 
maistą. Pavyzdžiui, pienas ir 
tūlos kitos reikmenis visai 
pranyko iš rinkos.

Apleis Santo Domingo Francijos socialistų 
kongresas.

ją. Kaipo rytinės armijos 
štabo viršininkas, karo metu 
aš tvarkiau propagandą prieš 
Rusų armiją. Labai papras
tas dalykas,* kad generalinis 
armijos štabas stvėrėsi visų 
galinių įmonių idant sulau
žius Rusijos frontą. Viena tų 
įmonių buvo miodijamasai 
gasas, kita — Leninas.

Pasiuntė Rusijon Leniną.
“Iinperialine valdžia paėmė 

Leniną nuo švencarijos pasie
nio ir uždarytame vagone pa
siuntė jį Rusijon — tik vienu 
aiškiu tikslu. Mums sutin
kant, Leninas ir jo draugai 
dizorganizavo Rusijos armiją. 
Po to, Kuehlmann 
užsienio reikalų 
Vokietijoj), grovas
(Austro-Vengrijos

reikalų ministeris) ir aš pats 
užbaigėme Brest-Litovsko su
tartį taip, kad galėjus mesti 
musų armiją vakariniu fron
tam Būdami Brest-Litovske 
mes manėme, kad bolševikai 
neišsilaikys ilgiau kaip tris 
savaites.
Bet. nesumatę pavojaus.
beveizint to vertingo pasi- 

tarnavimo, kurį mums sutei
kė Leninas ir Trockis, mes 
negi žinojome, negi permalė
me pavojų žmonijai dėl bol
ševikų keliavimo Rusijon.”

Generolas Hoffmann parei
škė, kad vokiečių armijos ko
manda vėliau šitą pavojuj su- 
mačiusi ir buvo padaryta ata
tinkamų žingsnių, kad bolše
vizmą nuvertus. Bet atsitiki
mai sekė vienas kitą ir, paga
lios, padėtis vakariniame fron 
te pasidarė taip rusti, kad vi
sa tai pravesti jau buvo nega
lima. S

“Draugingi siekiniai” esą 
dalinai pravesti ir Jung

tinių Valstijų kariuomenė 
pasitrauksianti.

Laukiama didelio susikirtimo 
—“trečiojo” Internacionalo 

klausimu.

WASHINGTON, gruodžio 
25. — Prezidentas Wilsonas 
vakar pasiuntė kablegramą 
m iii tarini ui Santo Domingo 
gubernatoriui, ko n t r-a dm,i ro-
lui Thomas ' Snowdenui, ku
rioj jis prašo, kad Snowdc- 
nas paskelbtų ten prokliama- 
ciją, jogei neužilgo Jungtinių 
Valstijų kariuomenė apleisian 
t i tos respublikos ribas, 
kliamacijoj turį būt 
mėta sekamas:

Pro- 
pažy-

TOURS, Franci ja,/ gruodžio 
25. - Šiandie čia prasidėjo 
Francijos socialistų partijos 
nepaprastasai kongresas.

Kol kas, atliekama tik 
techniškieji reikalai: rinki
mas prezidiumo ir tt. Iš viso 
tečiaus matyt, kad kongresas 
bus ytin didelio susikirtimo. 
Tai “trečiojo” Internacionalo 
klausimu. laibai galimas dai
ktas, kad tai prives ir prie ]>a- 
čios partijos suskilimo.

sieki- 
buvo 

panaudota Jungtinių Valstijų 
kariuomenė, dalinai jau esą 
pravesti todėl šios šalies val
džia neužilgio paliepsianti iš
traukti iš ten savo karines je- 
gas. _ TC ’

2. — Kad pirma nei iš ten 
pasi trauks Jungtinių Valstijų 
kariuomenė, turės būt paruoš
ta naujos konstitucijos pro
jektas, kuris kada jį užgins 
m i Ii tarinis tos respublikos 
gubernatorius, bus pasiūlytas 
steigiamajam susirinkimui ir 
lt. ir tt.

Paskui, kada tą respubliką 
apleis Jungtinių Valstijų ka
riuomenė, visus josios reika-

1. — Kad “draugingi 
niai”, kuriems pravesti “Kalėdy dovanėlė” 

Airijai.
Wilsonas darbininkai mielu noru aplei- 

atsisake "" ..............
šioj šaly 

darbuotoji, 
kuris įka- ■ 
metų At- 
nusižengi- ti 
įstatymą, londoniške, p ne Lloyd George 

..i*.. — __.__.oaibuvusis
Perdirb-

By 
su 

pro-

pa- stų savo dabartinius vadus.
Reikalinga elgtis kaip 

Brest-Litovske.
“I Maskvą reikalinga kalbė-
Brest-Ldtovsko kalba, o ne

WASHINGTON, gruodžio 
26. — Prezidentas 
vakar galutinai 
liuosuoti žymiausį
Socialistų Partijos 
Eugenių V. Debsą, 
linta ant dešimts 
lantos kalėjime dėl 
mo prieš špionažo 
Savo sekretoriui Tumulty pre- kalba” — pareiškė 
zidentas Wilsonas buk parei- Į vokiečių generolas. « V « • • * M • . _ - ..škęs, kad Debsą jisai skaitąs 
nepataisomu nusižengėliu.

Vienintelis pardonas, kuris 
atėjo iš Baltojo Namo kūčių 
vakare, buvo \tulam žinogžu- 
dai indijonui, Cdarence Brow- 
nui. fcmogžudybę jisai papil
dęs 1907 metais 
nuteistas visam 
mo.

Socialistų

ti bolševizmą negalima, 
kokie pirklybos santykiai! 
Rusija tik duos naujos 
gos bolševdstinei propagandai, 
nes bolševikų tikslas visuomet

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gruzinuos kariuomenė 
kelia maištą.

Batumo mieste kilusi panika.

ir užtai buvo 
amžiui kaleji-

Partijos 
pareiškimas.

26. — 
Parti- 

paskeL

CHICAGO, gruodžio 
Į Nacionalinis Socialistų 

jos ofisas vakar nalktį 
t be viešą pareiškimą sąryšy su 
prezidentu Wilsonu atsisaky
mu paliuosuoti Eugenių V. 
Debsą. Pareiškime nurodo
ma, kad prezidentas Wilsonas 
tuo pačiu metu, kada jis atsi-

PINIGŲ KURSAS
PStnyčioj, gruod. 24 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 

'25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaip: t

Anglijos 1 svaras ................... 3.51
Austrijos 100 kronų ........... .$0.27
Belgijos, 100 frankų už............ $6.25
Danijos 100 kronų ............... $15.28
Finų 100 markių ................... $2.55
Francijos 100 frankų ........... $5.58
Italijos 100 lirų ................... $3.41

. Lietuvos 100 auksinų ........ $1.45 
Trenku 100 markių ....  $0.17

Olandų 100 guldenų ........... $31.25
Norvegų 100 kronų ........... $15.25
šveicarų 100 frankų ........... $15.18
Švedų 100 kronų ............... $19,75
Vokiečių 100 markių ........... $1.45

LONDONAS, gruodžio 26.
— Gauta iš Konstantinopolio 
žinia sako, kad Gruzinuos ka- 
rcivių pulkas, esantis Batu-;1“" 'r vfl ‘vaikys pačių žino
me, sukilo ir pareiSkė perci-.»''J rinktoji valdžia. Tik res
nus 'bolševikų |>usėn. Sakoma, publikos pajamas tvarkys šios 
kad tarp miesto gyventojų kb, dalies valdžia, šitaip elgtis ji 
lusi panika ir kad jie sten- turinti teisės pagal tų sutartį 
giasi apleisti miestų pirm nei kuri buvo padaryta 1907 me- 
atvyks bolševikų kariuomenė, tais. O toji sutartis yra to- 

kia, kad Jungtinėms’ Valsti
joms tuomet pavesta tvaricyti 
finansinius Santo Domingo

Pasilaikė senąjį kabinetą 
ATHENAI, gruodžio 21.

Premieras Rhallis įteikė kara- respublikos reikalus. Tvarkyti 
Ii ui Konstantinui 
Graikijos kabineto, 
liūs paprašė, kad
pasiliktų vietoje iki 
rinks parlamentas.

rezoliuciją juos todėl, kad išvengus Eu- 
bet kara- ropos valstybių intervencijos 
kabinetas savųjų paskolų iškolektavi- 

H ,i imu, l.n- m iu|i , c.puhlilIl(
| ;>;ilc|li:. Hi.i/mii k.iiI.kHh I.hI.h

“tvarką” — kulkomis ir 
durtuvais.

DUBLINAS, gruodžio 25.— 
Airija šiemet pergyvens labai 
liūdnas Kalėdas. Iš daugelio 
vietų gautomis žiniomis, vald
žios kariuomenė ir policija 
užpuldinėja gyventojus. Ma- 
žiausį pasipriešinimą seka — 
kulkos ir kardų smūgiai. Pra
eitą naktį šiame mieste buvo 
keli didesni ar mažesni susirė
mimai. šiandie kareiviai da
rė “tvarką” — vaikydami nuo 
gatvių ramius žmones, kurie 
ėjo krautuvėsna, kad nusipir
kus savo artimiemsiems Kalė
dų dovanėlių. Daug žmonių 
buvo sulaikyta ir iškrėsta.

Daro

Mažina algas.

[Iš Federuotosios Prųgos]

Helena, Mont. — Vietos fa- 
brikininkai nusitarė mažinti 
savo darbininkams algas, vi
dutiniai imant, po penkiasĮie 
šimt centų dienai. Fabrikimn- 
kai savo žygį aiškina tuo, kad 
pragyvenimas, girdi, “žymiai! 
mipigo”.
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Dalinasi grobiu.

Francijos ministerių pir
mininkas ir Britanijos am
basadorius Paryžiuje pasira
šė po sutartim, pagal kurią 
sutvarkoma tų šalių santy
kiai Syrijoje ir Palestinoje. 
Sutartis paliečia tų teritori
jų rubežius, geležinkelių ir 
vandenų valdymą ir admini
straciją tose srityse, kurios 
guli tarpe tų dviejų teritori
jų. Bet kaip tie dalykai yra 
sutvarkyti toje sutartyje, 
laikraščiai nepraneša.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar valdžios mano, kad žmo
nėms nereikia žinoti, kokias 
sutartis jos daro. Žmonės 
padeda valdžioms užkariau
ti kuodidžiausių žemės plotų 
svetimose šalyse, bet kaip 
tas grobis paskui būna pa
dalintas, tai ne jų reikalas.

Nemalonus 
incidentas.

Kiek laiko atgal Lietuvos 
Steigiamasis Seimas siuntė 
specialę komisiją į užsienius. 
Tarp kitko ji atsilankė ir 
Anglijoje, kur Lietuvos at
stovo vietą užima grafas 
Tyškevičius.

Grafas iškėlė Seimo komi
sijai pietus, kuriuose daly
vavo ir svečių anglų. Su
prantama, kad prie tokios 
progos neapsiėjo be prakal
bų ; pats grafas Tyškevičius 
buvo svarbiausias kalbėto
jas. Anglų laikraščių repor
teriai, klausydami jo pra
kalbos, pasiteiravo, kokią 
kalbą jisai vartojo. Grafas, 
kalbėjo lenkiškai, nes lietu
vių kalbą jisai moka labai 
menkai. Ir, žinoma, reikėjo 
pasakyti anglams tiesą: Lie
tuvos atstovas laiko savo 
prakalbą lenkų kalba!

Galite sau įsivaizdinti an
glų nusistebėjimą. Lietuvos 
Seimas siunčia komisiją į 
užsienius, kad gavus užtari
mo prieš lenkus, o Lietuvos 
atstovas, priimdamas tuos 
pj imu iiiiu. , v r.i pri\ ;i 
v.irhit lanku kalba, kadangi

jisai lietuviškai nemoka! An
glai tada klausia: nejaugi 
Lietuva neturi apšviestų lie
tuvių, kad net savo atstovais 
skiria lenkų ponus?

Kai-kurie svečiai, patyrę, 
kad grafas Tyškevičius yra 
stambus Lietuvos dvarinin
kas, ėmė klausinėt, ar Lietu
vos Seimas ir iš Tyškevi- 
čiaus atims dvarus. Ir ką-gi 
lietuviai galėjo atsakyt į to
kį pašiepimą?

Tai tokių šposų tenka Lie
tuvai susilaukti. O tai vis dėl
to, kad Liet, atžagareiviai, 
kontroliuojantys valdžią, sė
braująs! su ponija, niekin
dami liaudį. Lietuvos atsto
vas Londone pirm buvo pro
fesorius čepinskas. Bet Vol
demaras atšaukė jį, kadangi 
Čepinskas yra ne kunigų če- 
batlaižis, ne dvarininkų ar
ba “buožių” draugas, o soci
aldemokratas.

Gabus, padorus ir apšvie
sti žmonės, kurie stoja už 
darbininkų reikalus, Lietu
voje yra paniekinami; o po
nai ir jų klapčiukai, kad ir 
jie nebūtų nieko verti, yra 
keliami į augštas vietas val
stybėje. Toks, mat, tenai 
yra “demokratijos” ir “krik
ščionybės” supratimas.

Kada-gi Lietuva pagalios 
apsivalys nuo šitokios rų- 
šies “krikščionių” ir “demo
kratų”?

PIRMA GARBINO, DABAR 
NIEKINA.

Nuostabu, kaip “komunistų” 
galvok visos * IrtoTos "apsivertė 
aukštyn kojomis. Kol dar jie 
skaitėsi socialistais, tai jie griež
čiausia stodavo už demokratiją 
— už teisių lygybę, už visuotiną 
balsavimą (atsimenant, kiek 
triukšmo jie keldavo, kad visur 
kur įvedus referendumą!). Bet 
dabar demokratija jiems yra 
paniekos žodis; žmogus, kuris 
pripažįsta demokratiją, jų su- 
partimu, yra buržuazijos tanias, 
“social-buržujus”.

Tie buvusieji socialistai pirma 
taip pat buvo griešti priešai 
militarizmo ir karių; jie pripa
žindavo, kad kiekviena tauta tu
ri teisės spręsti savo likimą. Bet 
dabar jie skelbia visai ką kitą. 
Rusijos bolševikus jie giria už 
tai, kad jie sugebėjo sutverti di
delę armiją ir pasekmingai ve
da kares. Net kada bolševikai 
įsiveržia į svetimą Šalį, tai mu
sų “komunistai” džiaugiasi.
štai įdomus pavyzdys. “Lais 

ve” išspausdino žinomojo J. B. 
straipsnį, ir tenai ve kas para
šyta:

“Šiandien, 26 d. lapkričio, 
kada rašau šiuos žodžius,an
gliškas laikraštis skelbia dide
lėmis raidėmis, kad Rusijos 
Raudonoji Armija jau okupa
vo Vilnių, išvijus želigows- 
kius.

“Jeigu taip, tai —
“Tegyvuoja laisva darbinin

kiška Lietuva, susijungus fe
deraciniais ryšiais su Sovietų 
Rusija!”

Tasai “komunistų” rašytojas 
džiaugiasi, išgirdęs, kad rusų 
raudonoji armija okupavo Vil
nių!

Tiesa, tas jo džiaugsmas buvo 
perankstybas. Anglų laikraš
tis, kuris pranešė tą žinią “rau
donomis raidėmis, pamelavo, pa- 
elido į publiką sufabrikuotą sen
saciją, kad patraukus skaityto
jus. Ilearst’o geltonlapiai nuo
latos pagauna tokiomis sensaci
jomis tuos neprotaujančius žmo
nes, kurie nemoka kritiškai skai
tyt žinias laikraščiuose, — tarp 
jų ir mūsiškius “komunistus”.

Bet svarba ne tame. J. B. 
džiaugiasi rusų okupacija Vil
niaus — džiaugiasi ne dėlto, kad 
jie buk išviję želigowskį, nes 
savo straipsnyje tas rašytojas 
prirodinėja, kad Lietuvos socia
listai “išduoda” proletariatą, da
lyvaudami kovoje su lenkų už
puolikais. Ne, J. B. džiaugsmo 
priežastis yra kita; jisai džiau
giasi dėlto, kad tikisi, jogei ru
sų raudonoji armija, užėmusi i 
Vilnių, padarys visą Lietuvą 
“sovietine”.

Tas žmogus nė valandėlei ne
pagalvoja apie tai, kad šitokios 
jo mintys visiškai prieštarauja 
darbininkiškiems principams. 
Rusai juk padare su Lietuva 
taikos sutartį ir pripažino Vil
nių Lietuvai. Bet “komunisti
škam” rašytojui tatai nieko 
nereiškia: jam rodosi, kad 
tame nebus nieko peiktina, 
jogei rusai sulaužys sutartį, 
šiandie padarai sutartį, o ry
to, jeigu turi spėkos, su
trempi ją — ir atliktas kriu-

Tokios “doros” politikoje iki 
šiol laikydavosi imperialistai; 
tokia “dora” vadavosi Lenki
jos dvarponiai, užsiųsdami ant 
Vilniaus želigowskio gaujas. O 
dabar, kaip jus matote, tą im 
perisiistų “dorą” skelbia “ko
munistų” rašytojas ir orga
nas!

Negana to. Tasai J. B. sako, 
jogei butų gerai, kad rusų' rau
donoji armija butų pavartota 
tam, kad padarius perversmą 
pačioje Lietuvoje. Jisai nori, 
kad svetimos šalies durtuvai pa
darytų pervartą Lietuvoje. Ap 
sisprendimo principas eina vėl 
niop; jo vietą užima ginkluotos 
jiogos, durtuvo ir kanuolės gar
binimas.

šitas J. B. “principas” irgi 
yra ne darbininkiškas, o grynai 
imperialistiškas. Lygiai, kaip 
J. B. nori padaryti su Lietuva, 
lygiai taip stengiasi talkininkų 
imperialistai padaryti su Rusi
ja: štai jau keletas metų, kaip 
jie mėgina ginkluota jiega per
galėti Rusiją ir nuversti dabar
tinę jos valdžią.

Tai ve iki kokio laipsnio nu
puolė tie musų “tikrieji revoliu
cionieriai”.

Jie paniekino visa, ką pirma 
garbindavo, ir garbina tą, ką 
pirma niekindavo. O betgi jie 
turi begėdiškos drąsos skelbti, 
kad ne jie išsižadėjo savo prin
cipų, o socialistai!

Lietuvos atstovybės* 
pranešimas.

Delei n a uju permainų.
Lietuvos Valdžios įsakymu, 

Lietuvos Misijos nariai, už
baigę šių metų—paskolos dar
bą, grįžta Lietuvon. Tolymes- 
nis paskolos darbas yra pa
vedamas Lietuvos Atstovybės 
žinion, kaip lygiai ir kiti dar
bai, kurie teko Lietuvos Misi
jai atlikinėti. Be to Lietuvos 
Atstovas Amerikoje yra pra
šęs keturiems mėnesiams ur- 
lopo ir Ministerių Kabineto 
nutarimu yra jį gavęs ir yra 
pasiryžęs iškeliauti Lietuvon 
ant kelių menesių atosto
goms, kad ypatiškai duoti 
pranešimą apie visus darbus 
kurie liko Atstovybes jau at
likti arba kurie priseis čia ar- 
tymiausiu laiku atlikti. Lietu
vos Atstovybes reikalai, kaip 
buvusieji, taip ir naujai jai 
paskirti, Valdžilos ' įsakymu, 
Lietuvos Atstovui išvažiavus 
atastogoms, bus pavesti Lie
tuvos Atstovo Amerikoje pa
vaduotojui Matui Vinikui. 
Tokios tat permainos.

Dar Rugpjūčio menesyje 
Lietuvos Misija buvo pasiulu- 
si Lietuvos Valdžiai užbaigti 
paskolos darbą iki spaliu 1 
dienai ir leisti jai grįžti, tė
čiai! Lietuvos Valdžios nutari
mas gautas yra tik šiuo lai- 
ku. Sulig šio įsakymo, Lietu
vos Misija yra paskelbusi vi
soms stotims, kad jųjų visos 
sąskaitos, bonai ir pinigai bu
tų parsiųsti Lietuvos Misijai

iki Naujų Metų, idant suve
dus visų stočių sąskaitas butų 
galima sudaryti galutiną apy
skaitą ir ji i>askiii Lietuvos 
Valdžiai pristatyta. Spėjama, 
kad iki sausio mėnesio pabai
gos Lietuvos Misijos nariai 
jau galės suvesti visas sąs
kaitas, atiduoti patį paskolos 
darbą ir kitus reikalus Lietu
vos Atstovybei ir paskui ke
liauti Lietuvon.

Vykinant ši pieną Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje yra 
New Yorkc nuo sausio 1 die
nos, 1921 metų, parsamdžius 
naują savo biurą (Lithaanian 
Representabvc, 162 V'est 31 
st., ant kampo 7 avenue). 
Šiame biuro pasiliks Lietuvos 
Atstovybes Amerikoje: 1) 
Finansinis Skyrius, kursai su 
pagelba Amerikos Lietuvių 
visuomenes rūpinsis ir tolinus 
Lietuvos ; H!1,veš Paskolos 
reikalai**, būtent bonų parda
vinėjimu apmokėjimu, kaip 
ateis h c .5 n”.<Aunčių’už bo
nus, o lysi'1. hn t.j riikimu au
kų ir jų p •: siuntimu Lietu
von įvah’ion..i \ «'• IvUein.s įs
taigoms ar visuomenės orga
nizacijoms, kaip Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos, 
Šauliams, Lietuvos Raudona
jam Kryžinė ar kitoms orga
nizacijoms; 2) Pinigų Siunti
mo Skyrius delei parsiuntimo 
pinigų ar aukų per Lietuvos 
Valstybės iždą nukentėj il
siems nuo karo, giminėms ir 
šia p žmonėms, kurie norės 
padėti savo pinigus Lietuvos 
Valstybes iždan; 3) Preky
bos ir Pramonės Skyrius, kur
sai drauge su įsikūrusia Ame
rikos Lietuvių Prekyba rūpin
sis užmezgimu prekybos ir 
pramones ryšių tarp Ameri
kos ir Lietuvos, priveizdeji- 
nui įvairių prekybos ir pra
monės bendrovių, kurios no
rės vesti by kokią prekybą su 
Lietuva arba ten įkurti savo 
pramones įstaigas, ir palaiki
am įvairių prekybos ar pra
mones bendrovių, kurios įsi
kūrusios Lietuvoje norėtų čia 
tarp Amerikos lietuvių gauti 
naujų pajininkų, ir 4) Ame
rikos Lietuvių Registracijos 
Skyrius, prie kurio bus ren
kamos žinios apie visas Ame
rikos lietuvių kolonijas, apie 
pačių ateivių įkaičių, jų dar
bus ir užsiėmimą. Prie šio 
skyriaus pasilieka ir Lietuvių 
Piliečių Sąjunga, kaipo bepar- 
tijinė Amerikos visuomenės 
organizacija, per kurią Ame
rikos lietuviai Ii uosti noru su
moka į Valstybinį Fondą pa
matinį Valstybinį mokesnį 
Lietuvos iždui. Sulig vei
kiančiųjų Lietuvoje įstatų, 
kurie buvo išleisti dar Rusi
jos Valdžios, kiekvienas iške
liavęs svetur pilietis turėjo 
mokėti po 10 rublių į pusme
ty arba 5 dol. už buvimą už
sieniuose. Prigulinticji prie 
Lietuvos Piliečių Sąjungos 
nuo šio mokesnio bus pa 1 mo
suojami.

Be to prie šio skyriaus bus 
įtaisytas galinai ir pasų išda
vimas ir jų vizavimas, kaip 
tik bus galima, nes pa
matiniai tuo tarpu visų pasų 
išdavimas visose kitose atsto
vybėse yra koncentruotas 
Wasliingtonc, išskyrus vieną 
arba kitą Valstybę, kuri per 
savo konsulus atlieka tą dar
bą ir New Yorke.

Visi kiti darbai kurie iki 
šiol Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje buvo atliekami, 
kaip tat visa politinė akcija 
delei Lietuvos Nepriklauso
mybės pripažinimo, liudijimai 
visokių dokumentų, įvairių 
bylų vedimas ir paėmimas 
Lietuvos Atstovybės globon, 
kur reikia, pasilikusių turtų 
nuo mirusių Amerikoje Lietu
vos piliečių, Lietuvos Infor
macijų Biuras,' Viešas Ame
rikos Lietuvių Knygynas , ne
neminint jau pačių pasų išda
vimo, vizavimo pasų kitų val
stybių piliečiams, išdavimo 
paliudijimų įvažiavimui Ame
rikon iš Lietuvos ir tt. pasi
lieka, kaip ir buvo, prie Lie
tuvos Atstovybes Amerikoje 
(Lithuanian Lcgation, 703

15-th st. N. W. Washington, 
D. C.) kur visais tais reikalais 
ir reikia kreiptis.
Lietuvos Informacijų Biuras.

L.D.L.D. Reikalai
Draugai. Del tos priežas

ties, kad komunistai musų or
ganizaciją buvo stipriai apar- 
dę ir, nepasitenkinę tuo, mu
sų iždininką "patraukė teis
man, tai, suprantama, orga
nizacijos veikimas negalėjo 
būti taip spartus, kaip kad 
reikėtų būti. Dėlto ir naujos 
knygos išleidimas susitrukde. 
Bet musų organizacijos Cen- 
tralinis Komitetas, su Litera
tūros Komitetu pasitaręs, su
tarė nupirkti tinkamą knygą, 
kuri jau yra atspausdinta, ir 
duoti 
veltui, 
dama vic-

dar daugiaus vertės

rinkimai, draugai,, pasisteng- 
kite dalyvauti savo kuopų su
sirinkimuose ir naujų narių 
prirašyti. Beto, reikalinga, 

kad kiekvienas narys užsimo
kėtų savo mokesnius už šiuos 
metus. Ncužsi mokėję nario 

mokesnių negaus knygos.
Tūli draugai teiriaujasi kai 

dėl draugijos čarterio. Kaip 
jau sakiau, čarteris randasi 
pas mane. Komunistai, turė
dami tik jo kopiją, savava- 
lingar naudojasi musų orga
nizacijos vardu. Taigi mes
turėtume pilnos teises už
drausi i jiems naudoti L. D. 
L. D. vardą savos komunis
tiškos agitacijos skleidimui.
Bot kol kas dar palauksime. 
Jeigu jie nesiliaus, tatai mes 
padarysime tinkamu laiku ir 
vietoj. Dabargi reikia visas 
jogas įtempti, kad pačią mu
sų organizaciją galutinai su
tvarkius. Gi kad tai kuovei- 
kiausia įvyktų, čia privalo 
pasidarbuoti kiekvienas musų 
organizacijos narys
vienas draugas ir drauge. Bū
tinai reikia atgaivint visas 
tas kuopas, kurias musų ko
munistai suardė. Todėl drau
gai, visi stokime darban.

— Kaz. Liutkus,
LDLD. Iždininkas.

Ar myli nuzik*?
BEETHOVENO murikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems įduoda
mi diplomai; įstoti galima ri- 
vuomet.
ANTANAS S. POCIUS, Ved i] m 

825* S. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

JOHN KUCHINSKAS

kiek

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
K. Vaičuška. — Pranešimas; 

gauta dienraščiui jau išėjus iš 
spaudos.

Seve/os Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

-.1

••

Severe* naujės Kalendorius 1921 metu 
yra išduotas. Gaukite viena oava aptie
kei. Yra duodamas dykai. Jeigu negau- 
tumlte aptiekoi, rašykite pus mus ir 
įdekite 2c paitos ienkly.

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

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsamaa 
Pinučiams). Jis alncB greita paselpa, pa- 
daris lengvų, ir naturaliSkų kvopavlma ir 
apserges nuo plėtimo Ilgu. Dvie mieras, 
25 ir 50 centai.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktas 
perkant

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

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

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedeliomis ofisas uždarytas.

J. P. WAITCHES
LAWYER

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

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Yiuals 1053.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

ją draugijos nariams 
Toji knyga bus duo- 

už 1920 metus
D. L. D. leidinio. Jos 

vardas yra “Kokius dievus 
žmones garbino senovėj ?” 
Knyga parašyta d. Ikso. Joje 
labai aiškia ir suprantama 
kalba išparodyta kokius die
vus žmonės garbino senovėj. 
Veikalas ytin didelis, turi ne
toli tris šimtus puslapių, kar
tu su daugeliu tinkamų pa
veikslų. Tokio veikalo išlei
dimas dabar kainuotų kokius 
du •doleriu — kiekvienai ko
pijai. Bet musų organizaci
jos nariai, užsimokėję po vie
ną dolerį už šiuos 1920 me
tus, gaus ją už pusė kainos, 
taigi už tą vieną dolerį.

Taigi, kiekvieno lietuvio 
darbininko pareiga, jeigu jis 
musų organizacijai dar ne

priklauso, tuojaus įstoti. Na
rys, įstojęs Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijon, už
simoka vieną dolerį metams 
ir gauna visas tais metais iš
leistas knygas. Vadinas, žmo
gus įmoka vieną dolerį, o 
gauna net poros dolerių ir 
kartais
knygų. Beto, jis lieka darbo 
žmonių draugijos nariu 
tuo prisideda 
platinimo. Pats šviečiasi ir 
kitiems duoda progos švies
tis, nes draugijos išleistų kny
gų perkasi ir tie žmonės, ku
rie iki šiol draugijai — dėl 
vienos ar kitos priežasties —- 
nepriklausė. Tai yra didžiai 
naudingas darbas. ,

Prie progos turiu pažymė
ti, kad musų draugija eina 
kartu su Liet. Soc. Sąjunga 
ir Socialistų Partija, taigi kar
tu su viso pasaulio darbinin
kų judėjimu. Musų draugi
ja neina nei su komunistų nei 
su dešiniųjų socialistų frak
cijomis. Ji eina tuo keliu, 
kurį ji nusižymėjo nuo pat 
savo įsikūrimo — eina socia
lizmo keliu. Tiesa, musų ko
munistai 
vesti ją 
cija, bet 
Lietuvių 
turos Draugija išgelbėta nuo 
jų matiesto tinklo. Dabar ji, 
nei kieno netrukdoma, ir vėl 
gali pradėti savo darbą. Su
prantama, su buvusiais mu
sų draugais reikalas dar ne
užbaigtas. Jie norėtų pasi
grobti imisų organizacijos pi
nigus. Bet kaij) musų advo
katas sako, lai jie dabar daro 
visa, kad tą bylą atidėjus. 
Mat, nesitiki laimėti, o čia 
vėl ta nesvietiška jų baimė... 
Kėblu pasisakyti kuo esą. Jų 
lyderiai, Petriką ir Stepona
vičius, gavo tikrą kinkų dre
bėjimą. Jie ir “garbingų” 
savb vietų atsisako. Puikiai 
mat nusimano, kad Jų atska
la, kuri pasivadino L. D. L. 
D., vėliau ar anksčiau turės 
susmukti. Pagalios, toji jų 
k‘el<lė eldč” yra nelcgalė. Čar
terio jie neturi, tik jo kopi
ją. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos čartcriis 
randasi pas mane.

Todėl, mums, L. D. L. D. 
nariams, dabar tenka dar 
sparčiau pasidarbuųti, kad 
savo organizaciją pastačius 
taip, kaip kad ji buvo keli 
metai atgal. Dabar, kuomet 
eina naujos centro valdybos

ir
prie apšvietos

Pats šviečiasi

buvo baudę nusi- 
su komunistų frak- 
tai jiems nepavyko. 
Darbininkų Litera-

Paprastas Šaltis
sutelkti svarbos Ilgas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Sovoros Plyskelel nuo Šalčio Ir Gripoa) 
galima pasitikėti jog palengvins Saida i 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu ligų, praSalinant Gripą arba Influon- 
zą.l Pardavluetl kožnoi aptiekei. Kainos 
80 oentu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, !OWA

v

Kazimieras Gugu?
> ADVOKATAS

Vada vitokitu reikalus, kaip krimtnaliiknoi» 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras i

Namų OfbMt
8123 S. Halttad St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810

Miesto Ofisas?
327 R. Beartam Ii 

1111-11 Unlty Bldfi. ( 
Tel. Central 441M

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietifviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Afhland 
Avė, Chicago, III.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

merginoms.
-f 3113 S. Halsted St., Chicago, III. 

(ant anti*ų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vSlai ▼. 
..........................................................

A. Petratia S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

' NOTARIJUŠAS.
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St. 
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 Eust Washington St. 

MarshalI Field Anner 
18th fi, Ruhnas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albuny 8710

Z1
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS '

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedeliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, UI.

(F

H 
M

Telephone Yards 1532

DR. J. KŪLIS ;
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

g 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
\ ■■■■■■■■■■■ I—I— II■■■■> I———

Victor Cigar Store 
tVholesaleriąi ir Retailcriai 

1728 S. Halsted St.
Cigarų* tabako ir cigaretų. Un- 

gariškos pypkCs, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.

DR. A. P. GURSKIS S
Lietuvis Dentistas

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. •
CICERO, ILL. ■

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. J 
išskiriant nedėlias ir seredas.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Streėt, Chicago, III.
-------------------------- /
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Phone Monroe 8545
Jūsų buvęs senas prietelius patarėjas

H. LEIBOVITZ
dabar yra naujame biznyje visokios rųšies

IN8URANCE-APDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto iki 8 v. vak. kasdien.

809 Ashland Boulevard Chicago, III.

Amerikos Lietuviu Dar
bai Lietuvos Gynimo 

Reikalu.
Chicago.

Pranešimas!!!
Nariams Co-operativės Draugijos Amerikoj. 

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

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

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

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

WEST S1DE.
mo Brolių Draugystės prieš- 
metiniame savo susirinkime 
gruodžio 12 d. nutarta pirkti 
Liet. Laisvės Paskolos bonų 
už $200 ir liuosu narių noru 
sudėti aukų Lietuvos gynimo 
reikalui. Aukojo, po $5;t P. 
Dambrauskas, S. Bučis; po 
$2: F. Stoškus, M. Palionis; 
po $1.50: Ž. Kūkalis; po $l:j 
M. Tamkutonis, K. Pranokė-, 
vičius, K. Kačenauskas, B. 
Vieliauskas, J. Senis, A. Sve- 
tikas, A. Jurkštas, S. Viršilas, 
J. Miežlaiškis, J. Pctrulaitis,, 
F. Kavaliauskas, M. Rama- 
šauskas, J.* Varanauskas, M. 
Anuskevičius, J. Višniauskas, 
O. K., K. Gražėikis, A. Mar
tinkevičius, A. šilis, Z. Sas
nauskas, S. Pangonis, L. Kru
če viči a, 
Vaičiūnas, 
Norbutas, 
Zubaitis, 
Brazi*, J. 
ražas, V.
na s, J. Ragai n is, V. Pastarno
kas, J. Lakis, Z. Janavičia, P. 
Kniskis, J. Valantinavičia, J. 
Gudavičius; smulkių 50c. Vi
so $53.00.

Reikia pažyniėt, kad šios 
draugijos nariai praeitų mė
nesį aukojo $35.25, ir nutar
ta aukų rinkti 
čiame susjtrmkii 
siųsta Lietuvos 
persiųstų Lietuvos < 
Komitetui Lietuvoje, 
aukotojams kovotojų 
tuvos laisvę vardu 
nuoširdų ačiū.

— A. L. Stakeliunas.

Apšvieti-
and .Aue

Smarkus po Kalėdų

PRATUSTINIMAS
žieminių kotų

Dr. A. R. Blumenthal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojant 
pagerintą Oph- 
thalmometer. ,T- 
patinga doma at- 
kreipiama | vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9<dld 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

Z— ■ / I n

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

»■ 1 11

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearbom Str., Chicago, III.

k I I———

Sveikam Kūne J
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi-

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
kjla, 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. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 VV. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ 

Specialamas: Moterų ligos ir Chirargila
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

______________________________________________________________

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 St 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

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

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomls nuo 9—2 

po piet
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų 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. Nedčliomia nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

.....
A

A.

Kitur

M. Ratkevičius,
A. Stakeliunas,

J. Vainauskas,
J. Glebauskas,
Vitkevičia, P. Tatb- 
Palionis, A. ’Aleliu-

D.

dar a teina n- 
. Aukos pa- 
Misijai kad 

Gelbėjimo 
Visiems 
už Lie

tuviam

OR.A.A, ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

laistėd St. Chicago 
Pi ver 9693

■ ■ . . ... <

(111 ■ i
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Tel.: Yards 6068
Drover 8448

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

Akušeres
8203 So. Kalste i SU Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8

X>.1 J tom■ 10 12 < y1 "

Moterą is nųsstią HdM pliu
šo, velouro, silvertono ir mit
rus — $22.50 !r $27.50 vertės, 
numažinta iki

Moterų ir merginų kotai, boh- 
via, pliušo, silvertono irvelou- 
ro — $37.50 iki $49.50 vertės, 
numažinta iki

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas, 
yy^U» moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir ĮeitoIrlns 
elektros prietaisus.
iRH.fiS8 irtL*b»™torija: 1025 W, 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drex«| 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3418 S. Halsted St.

Telephonai:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki S vai. vakare, nuo 7 ild 
9 vai. vakar*. Gyvenimo vietai S114 
W. 42nd St. Phone McKiiSey, *988, 
Valandos nuo 10 iki 12 diedą.

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.
— ----- ------------------ —.Ja,

DENVER, Colo. — šiame 
mieste, kurs turi apie 265 
tūkstančius gyventojų, lietu
vių yra apie porų dešimčių 
šeimynų. Gyvena gražia, be
veik visi turi nuosavybių. Bet 
draugijų nėra nū jokių. Kad 
dabar Lietuva šaukiasi ame
rikiečių pagalbos kovoje su 
priešu lenku, ir visur Ameri
koj lietuviai sukrutę aukas 
rinkti, tai ir mudu su drau
gu P. Duguveliu susitarėm 
parinkti tam gyvam reikalui 
aukų. Aukoje: P. Duguvelis 
ir A. Muiznikas po $10; M. 
Vokerotas $5; A. Evaškas $3; 
V. Girdauskas, S. Kinderis po 
$2; J. Girdauskas, J. Gir
dauskas, J. Mikulis, A. Kve- 
deris, S. Chetakas, K. Urba- 
navičia, V. Taučikas, J. An
drijauskas, J. Andrijauskienė, 
J. Rogers po $1; viso labo su
rinkta $42.00. Aukotojams 
nuoširdų ačiū. Pinigai pasių
sti per Naujienų P. S. sky
rių. —• M. Vekerotas.

Moterų flaneleto ir per 
Šimui ploščiai, $1.25 ir 
pratuštinime už

77c

Moterų ir merginų kotai, sue- 
dene, tinaeltone, velouro ir 
pliušo — $55.00 iki $85.00 ver
tės, numažinta iki

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

wS1 tęs savo praktikavimą po No. 
1208 W. Harrison St.

valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare Išskiriant nędėldienius. ..

Lietuvis Dentistaš

DR. YUaKA 
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

Z*" 11 " *
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS 
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Ave^ Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:30 vak.

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

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

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

Dearborn St., 2 flioras, Delavvart
z Bldg., Roomai 200-201.

Chicago, III.

PALIKTA STORAGET
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 

, (parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi-Jei gyveni _
me C. O. D. dadeisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
i'L-JciHHiti .: II) ,\ M. iki I !'. i\l.

“MUNŠAINO”

Turiu patyrimą 
motorų ligose; ru-
r* d luti;.!
riu ligonę ir kūdi
kį laika ligos.
111929 S. Stato Str.

1 hirago, III.

T. Pullman 5481

MUŠERKA

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel.Boul. 169
Valandos: 1 iki 3 po pietų. s 

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

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

DENTISTAS 
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 

Arti 88-th Street

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS
Užtikrintas kainų numušimas nuo 

kiekvieno siuto ir overkOto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50. 1

$35,000 vertes s t ak o, vyrišką ir 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios microš 
ir spalvos, vertės $27,50 iki $75.00 — 
dabar parsiduoda po $15.00 ibi $47.50

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
nugščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 v:J. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Ncdhlioi'iis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 S. Halated St

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Telefonas -Boulevard 9.199
DR. C. KASPUTIS

— Dantistas
3381 S. Halsled St. Chicago, BĮ. 

Valimdii..;
9 U' A. M. I b, 7 v r». M.

'ii



Panedėlis, Gruodžio 27,1920
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Paminėjimas sukaktuvių L me
tų mirusios Barboros Gedvilie
nės, gruodžio 27, 1919. Paliko 
nuliudime seseris Marijona Ta
mašauskienė Amerikoje ir Kat- 
rina Lazdauskienė Lietuvoj, 4 
dukteris ir 1 sūnų. Priežastis 
mirties iš didelio širdies skaus* 
mo. Jonas Stočkus užmušė jos 
sūnų Stanislovą šidlavos giroj. 
Jonus Stočkus per tai buvo vald
žios nuteistas ant pakorimo. Ve
lionė paėjo Kauno rėd. Raseinių 
apskr., Viduklės parapijos. Liko 
palaidota Viduklės kapinėse, te
gul jai būna lengva Lietuvos že
melė.

Marijona Tamašauskienė.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

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 Lie
tuvon per

S.J.Petrauskasi

Baltic State Bank
PIRMAS LIETUVIŲ VALSTIJINIS BANKAS 

NEW YORKE

Kapitalas $200.000.00
Perviršis (surplus) $50.000.00.

Gruodžio 3 d., 1920 m. Baltic States Bankas užbaigta or
ganizuoti. Viešas Banko atidarymas bus 4 d. Sausio, 
1921 metų.

Priimame pinigus nuošimčiams, mokame 4%. Už padė
tus čekių sąskaitoms mokame 2%. Padėlius priimame 
ir per paštą.

Persiuntinėjimui pinigų i visas pasaulio dalis turime ge- 
riausius patogumus Amerikoje ir Europ iįje, ----  ypabin-
g-ai gerai sutvarkytas yra išmokėjimas pinigų Lietuvoje. 
Parduodame laivakortes. Prigelbime išsirūpinti viso
kius legalius raštus. Atliekame visokius bankinius rei
kalus čia ir Lietuvoje.

Baltic States Banko Direktoriai yra: Advokatas J. S. Lo- 
patto, M. W. Bush, Wm. Nash, A. I. Cole ir A. B. Stri
maitis.

Banko valandos: nuo 9 išryto iki 8 vai. vak. kasdien, iš
skyrus šventadienius.
Asmeniškai ar per laiškus kreipkitės šiuo adresu:

Baltic

FRENCH LINF
Compagnie Generale 

Transatlantiųue ■■
Tiesiai Hamburgan

Specialia išplaukimas 
Dubeltavais šriubais laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.aoai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French IJne agento.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

VįSSL 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. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

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

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

„ _ „ , I 1553 W. 47th St.
809 bO. Mftin Str. * Kampas Ashland Avė.

Rockford, III’ Phone DroTer 9660

294 Eight Avė., Kampas 25-tos St,

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

$1,000,000 klastingų dolerių.

Federalės valdžios agentai ir 
policija pietvakarinių valstijų 
miestuose dirba išsijuosę, kad 
sugaudžius klastingų popierinių 
dolerių platintojus, kurie, sako, 
jau yra paleidę cirkuliacijoje 
virš $1,000,000. Vakar Chicago- 
jc buvo sučiupti du tų klastin
gų pinigų platintojai ir su jais 
policijon buvo atgabenta virš 
$20,000. Detroit e, sako, yra su
gavę du agentu ir užgriebta 
$500,000 klastingų dolerių.

“Dovanos’ — pašto 
darbininkams.

Vakar federaliam pašto name 
rado trisdešimts pakučių, ant 
kurių nebuvo jokio adreso, apart 
parašo “Dėdė Šamas”. Atida
rius vieną rado jame tik vieną 
storą rieką duonos, storai aptep
tos sviestu, prie kurios buvo 
prisekta korčiukė su užrašu: 
“Del alkanų pašto darbininkų”.

Rado negyvą moterį.

Kitty Marshall, našlė, 611 N. 
Dearbom st., vakar buvo atras
ta miegamam jos kambaryje mi
rusią. Koronierių jur/ė pareiš
kė, kad ją alkoholis užtroškino.

Netikus Kalėdų dovana.

Coleman Skulman, 1638 Hum- 
boldt boulevard, vietoje Kalėdų 
dovanos, vakar du detektyvai 
atnešė jam warrentą — ir su
areštavo, už pa viliojimą tūlo M. 
Passmore pačios.

Persiskėlė galvą.

Gus Anderson, 1245 Clybourn

Boti ik 

avė., vakar paslydęs nusirito 
trepais žemėn nuo antro augšto 
ir persiskėlė galvą. Nuvežtas 
Passavant ligoninėn pasimirė. 
Sako, kad jis buvo gerai išsitrau
kęs machorkos (munšaino).

Nušovė meilužę — ir save.

Tūlas Joseph Weiss, 27 metų 
amžiaus, vakar atėjęs pas savo 
meilužę, Anna Goodman, 24 me
tų amžiaus, 211 Florimond st., 
nušovė ją ir paskui pats save. 
Tai dėlto, kad Anna Kūčių vaka
rą nuėjo ant baliaus su kitu vai
kinu, nepasiklausus jo.

Pakels algas policistams.
Aldermanas Joseph C. Kost- 

ner vakar pareiškė, kad jis rei
kalausiąs iš miesto tarybos, kad 
visiems policistams, kurie laike 
plėšimų užklups ir nužudys plė
šiką, tuojaus turi būti pakelta 
alga. Tuomi manoma padrąsinti 
policistus prie uolesnio veikimo.

Apspango — nuo munšaino.

Tūlas Sam Greenburg, 1866 
Central Park avė., andais atėjęs 
Cohen & Arkin galiūne, 805 
Maxwell st., prisitraukė munšai
no tiek, kad jis susyk apspango. 
Dabar jis apskundė tuos du sa- 
liuninku už prigirdymą jo mun- 
šainu, vietoje geros degtinės.

Miestas kovos su telefono 
kompanija.
■ \

Sako, kad telefonų kompanija 
pakels kainas su sausio 1 d. 1921 
m. Bet miesto administracija, sa
ko, yra priešinga naujoms tele
fono kainoms ir todėl kovosian
tį su jomis.

Sergąs pašovė banditą.

Frank Drew, sergąs, kuris 
sergsti visą eilę krautuvių žemu
tinėje miesto dalyje, vakar plė
šikams besilaužiant Pipp & 
Sherry drabužių krautuvėje, pa
šovė ir pagavo plėšiką, George 
Well, 1215 N. Halsted st. Plėši
kui du šūviai pervėrė kairiąją 
koją; nugabentas pavieto ligoni
nėn.

Banditai atėmė du automobiliu.
Praeitą pėtnyčią trys banditai 

atėmė iš Marshall Field & Co. 
šoferių du automobilius — su 
prekėmis. Vieną jų banditai pa
sigavo ant kampo 95th st. ir 
VVestern avė., ir išmetę šoferą, 
Andrew Larsoų, nuvažiavo su 
4,000 i dolerių vertės prekėmis. 
Kitą gi automobilių atėmė iš šo
ferio, Egor Flohor, ant kampo 
58th st. ir Maryland avė., ir nu
važiavo sau su apie 1,000 dole
rių vertės prekėmis.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj, Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

• i .■
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Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street,
Waukegan, Dl.

Spaudžia polleistus.

Policijos departamento virši
ninkas Fitzmorris vakar pareiš
kė visiems įvairiose stotyse kapi
tonams, kad jie yra pilnoj atsa
komybėj už visokią netvarką jų 
distriktuose. “Jus turit išlaikyti 
‘tvarką ir teises’ savuose distnk- 
tuose. Jeigu jus negalit, tai aš 
pastatysiu jūsų vietose tokius 
vyrus, kurie galės”.

Prapuolė turčius.

George S. Hali, sekretorius-iž- 
dininkas Beaver Electric Con- 
struction kompanijos, 536 \V. 
Monroe st., praeitą savaitę neži
nia kur dingo. Nei jo pati, nei 
kompanijos viršininkai neturi 
apie jį jokių žinių. Manoma, kad 
ar tik nepakliuvo jis kokių nors 
žudeikų naguose.

Banditai apiplėšė šoferą,
‘ - -------- T

Tūla pora, vyras ir moteris, iš 
Lą Šalie hotelio vakar pasišau
kė Yellow Taxi Cab automobilių, 
kad juos nuvežtų “kur nors”. 
Kada juos nuvežė į jų nurodytą 
South Sidėje vietą, tada jie šo- 
ferą, Eflward Mendelsohn, 1216 
N. Racine avė., surėmę revolve
riais atėmė $33 ir išmetę jį iš 
automobiliaus, nuvažiavo sau.

Rado nušautą žmogų.

Charles Schlegreen, 54 metų 
amžiaus, praeitą naktį buvo at
rastas su peršauta galva Albert 
M. Langan namuose, 4331 Cle- 
rendop avė. Po ištyrimo policija 
sako, kad turbut jis pats nusi
šovė, dėl blogos sveikatos.

Banditai apiplėšė merginą.

Vakar du banditai ant kampo 
Maryland avė. ir 57th st., sustab
dė p-lę Ruth Wilson, 5719 Drexel 
avė., ir atėmė $35 dolerius ir 
laikrodėlį. 

♦ - I — - I
Lucie D’Epicy vakar šventė 

savo šimto metų sukaktuves. Ji 
yra franeuzė, gimė dviem me
tais prieš Napoleono mirtį ant 
Šv. Helenos salos. Atvažiavo 
Amerikon 1882 m. Dabar gyve
na Senųjų Moterų name, Vin- 
cennes avė. 

, ------
RASTA — PAMESTA.

Kas pametėte raktus ant 
Bridgeporto, atsišaukite:

Evaldas ir Pupauskas
840 W. 33rd St.
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Pranešimai
Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 

—Knygelės rinkimui aukų jau paga
mintos. Rinkėjai aukų kurie yra pa
sižadėję, malonės tuojau kreiptis prie 
Finansų Sekretoriaus, A. Eymonto, 
1739 S. Halsted St, paimti loiygeles 
ir tam tikrus įgaliojimus rinkimui au
kų.

L. S. S. VIII Rajono Centro Valdy
bos, naujai išrinktos, susirinkimas bus 
panedėlyj, 27 gruod., 1920, 8 v. v. Nau 
jienų name. Visi nariai būtinai malo
nėkit atsilankyti.—J. J. Čeponis, sek?.

VISUOMENES ŽINIAI.
Bendras Lietuvos Gynimo Komite-

Cliicajęoj ir praneSa,
kad visiems aukų rinkėjams yra jduo- 
ti oficialiai paliudijimai rinkimui au
kų. Jei kas tų paliudijimų neturi ir 
renka aukas, mes už juos neatsako
me.

—< A. žymontas, Finansų Sekr.

Brighton Park. — Bendro Lietuvos 
Gynimo Komiteto, (Brighton Parke) 
Skyriaus susirinkimas bus utaminke, 
gruodžio 28, kaip 7:30 v. v. svetainėj 
prie kampo 45 PI. ir Rockwell gatvės. 
Visi aukų rinkėjai ir norintys jas 
rinkti, prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

Aštunto Rajono centralinio komite
to (senojo ir naujojo) susirinkimas 
įvyks šiandie, gruodžio 27, kaip 7:30 
v. v. Naujienų name. Visi komiteto na
riai prašomi atvykti laiku.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio Repeticija “Už
burti turtai” bus šiandie, Gruodžio 
27 d. Meldažio Svetainėj, 7:80 v. v. 
Visi lošėjai bukite laiku.

—Valdyba.

West Side. — T. M. D. 28 kp. prieš- 
metin'is susirinkimas įvyks utarninke, 
gruodžio 28, kaip 7 v. v. M. Melda
žio svetainėj, 2242 W. 28 PI. Visi na
riai prašomi susirinkt — būtinai. Rei
kalinga užsimokėti nario mokesnį, ir 
atsiimsit atėjusias iš centro knygas. 
Norintys įstoti kuopon taipjau pra 
šomi atvykti. Valdyba

Paj ieškojimai
ASMENŲ^.J IEŠKOJIMAI

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

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

North America.

PAJIEŠKAU Uršulės Baltakytės, 
mano švogeris paeina iš Vilniaus 
gub., Švenčionių apskričio, Daugėliškio 
vaisė., sodos Laurinčiukiškių. Gyveno 
1914 metais New Yorke, 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 draugų: Antano Ma
tuko, Kazimiero Kairio, Kazimiero 
Barzdos, Jono Trainio, Jono Griškė- 
no, Prar.o Čižiuno ir Felikso Jakšto. 
Visi Rokiškio apskr. Meldžiu atsi
šaukti.

KAZIMIERAS JASIUNAS, 
400 Seibold St., Peoria, 111.

PAJIEŠKAU apsivedimui moters 
ar merginos nuo 20 iki 30 metų am
žiaus. Turi būti laisvų pažiūrų. Esu 
35 metų amžiaus, galiu^moterei duoti 
gerą aprūpinimą. Rašykite laiškus 
šiuo adresu:

S. B. BALSAS, 
10207 Russell St., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU brolio Jono Ziekio, 
Kauno rėd., Raseinių apsk., Bemotiš- 
kių kaimo, Tauragės par. Girdėjau 
gyvena Newark, N. J. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinot malonėkite 
pranešti už ką busiu labai dėkinga. 
A y* 4- y»ri Q *1 Q •

AGOTA KARBAUSKIENS, 
403 Sheridan Road, Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo moteries Vero
nikos Daugdhitės — Merkelienės, ku
ri prasišalino nuo manęs seredoj, 22 
d. gruodžio, 1920. Pasiėmė su savim 
dukterį Oną, 4 m., o man paliko Jo
ną 1 m. ir Kaziuką 6 m. Aš jokio 
piktumo su ja išturėjau; malonėčiau, 
kad tuojau sugrįžtų. O kas duos ži
nią, apie ją, duosiu dovanų.

J. MERKELIS, 
1621 So. Union Avė.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jurgio šar- 
kuno, taipgi pusseserės Stepunės šar- 
kuniutės, Papylio parapijos; seni aus 
gyveno Chicagoj, dabar nežinau kur. 
Kas juos žino ar jie patįs meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu.

JOHN KAUPAS, 
1104 9th St., 

Rockford, III.

PAJIEŠKAU merginos, kuri norėtų mos nuo 10 iki 100 akenų, su t>udm- 
su manim apsivesti ir gyventi drau- kais, gyvuliais ir visais faunos |ta - 
giškam gyvenime. Aš esu vaikinas symais; so.dain^s^t vištu^užlai- 
25 metų, vidutinio ūgio. Butų malonu, i frePfruk^is< nuiv?os vie-
kad mergina butų iš Detroit, Mich., kymas labai Pelmngas ir Jios ine- 
arba iš netolimo apielinkės miestuko tos. Rašykit, o atsakymą g .
ir nesenesnė kaip aš; su pirmu laišku 
prašau ir paveikslą, kurj užlaikysiu 
slaptybėj, o ant pareikalavimo grą
žinsiu.

W. S., Box 67, 
94 Manchester Avė., 

Highland Park, Mich.

PAJIEŠKAU švogerio Alizo Mieles- 
kos, gyvenusio Forest City, Pa. Ma
lonėsite atsišaukti, arba kas žinote 
kur jis randasi pranešti ant antrašo.

J. DIGIMAS,
3514 S. Francisco Avė.

Chicago, III.

.ĮIEŠKO PARTNERIU

REIKALINGAS partneris į vyriškų 
drapanų krautuvę. Labai gera proga 
teisingam žmogui, neatsižvelgiant, kad 
ir nedaug pinigų turėtų. Jau krautu
vė atidaryta. Todėl, manantieji apie 
panašų buznį atsišaukite, nes man 
reikalingas pagelbininkas. Krautuvė 
randasi laabi gražioj vietoj.

ZINDERIS,
1804 W. 47th St., 

Tel.: McKinley 3534.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠTAISYTAS kambarys

ant išleidimo.
3427 So. Union Avė., 

3-čios lubos 
Wm. NEIMY.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

1658 W. 47th St.

. REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų prie sku
durų skirstymo. Atsišaukite.

1451 Peoria St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA garagius South 

West. Dydis 100x115 pėdų. Norintie-TTVūlt AzyvtlB iVUAllU ptXlU» AvVlJLIlViv - , 
ji pirkti, atsišaukite j Naujienų ofi
są, pažymėdami No. 190.

PARSIDUODA saliunas, labai geroj 
vietoj, ar i i gelžkelio stoties ir prie 
didelių dirbtuvių. Pardavimo priežas
tį patir it ant virto;
334 E. i i;» iii St., Ken; inp.ton, III

RAKANDAI
VICTROLOS 

ir
RAKANDAI

Parduodu savo vėliausios mados 
gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau
rus, lovas, vartotus tik 30 dienų. Taip
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais 
priedo, daimanto adata. Gvarantuo- 
tas 10 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.

Rakandų 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
ną.

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebublinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius^ kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrolą, 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 nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

NAMALžEMe
PARSIDUODA 8 kambarių plytų na 

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

BARGENAS.
Greitai veikite. $400 cash pirks gra

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

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. GRIGAS & CO.
3114 S. Halsted St.

FLORIDA FARMOS.
Parsiduoda labai pigiai puikios far- 

ir

vienas.
JOHN ZVIRDIS, 

Pittman, Fla.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- • 
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKINO 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungi. Valkti j o.e.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SABĄ PATEK.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, 'Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto fld 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
R1D6 80. HALSTED ST., CHICAGO.

■.......  ■ I U ■■■ ■ L I ! ■

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, iligh School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timu i visas augėlesniąsias mo- 
kyklas. DirnonU nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80iki9:30
17 :■< : H;.i< b.i ; . ; , i: , .!t


