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Bolševikai rengiasi nau
jan puoliman?

Vielos komiui siu vadai gavo 
patarimo tuč tuojaus vykti į 
Diližano miestą, esanti šiauri- c. •

1 •'•ūme majoras reikalaująs 
paliauto.- mušiu.

ROMA, gruodžio 28. — š.an- 
..... . . die gautomis iš Fiume žinio-

nai revoliucini komitetą suda- . . . . ,,, . .’ . . 1 . . ims, to miesto majoras kreipę-rvl . kada visa lai bus atsiek-i . . .. . _ .i sis i reguliarinės Italų ka
ip neminės komanduoto ją ginė

' ringo jurą, o taipjau dvi salas, ' 
esančias Kamčatkos pakraščiuo ; 
se. Viena jų, buten* Karagin 
ski sala, jau senai yru pa 
busi dalele daugybe ronių.

Francijos socialistu i 
kongresas.

Tiesia klerikališką 
tinklą.

Fran-Leninas reikalauja, kad 
cijos socialistų partija priimtų i

Nauji deportavimą;
j ir kreiptis i Rusijos ar 
sukoncentruota palei ry, miją 

tini Gruzinijos pasienį, kad j 
suruoštų ginkluotą intervenci

dyta mūšiai. Generolas Cavig-

Gruzinija išvijo bolševikų 
pasiuntinį

kurių viena jau esanti priimta. 
Spėjama, kad konferencijoj,

Dalis “nėgei Jau jam uju” jau iš-' 
siustą; kiti bus pasiusti bėgiu į 

sekamų trijų savaičui.

trečiojo” Internacionalo 
sąlygas arba ji nebus

priimta Internacionalam

' Nori, kad Jungtinės Valstijos 
pasiųstų savo atstovą

— Vatikanan.

Sako, kad Fiume jau pasidavė
c

WASIIINGTONAS,
8. Valstybės dor

Bolševikai rengiasi 
naujau puoliman.

Dideli bolševiku kariuomenės

pasienio; Estonijoj vedama 
tipri holševistinė propaganda. į

gruodžio

pondcntas \Valter Duranty .

organizuoja savąją armiją 
deliam puolimui, kuris

tokių žinių nūdien gauna Fran 
cija nuo savo misijų, esančių

ria s tolydžio traukia linkui 
Lietuvos pasienio ir grūmoja

didelio susirupin mo tautų ly
gos armijai, skirtai plebiscitui 
tvarkyt'. Mik tarinė sovietų ar
mijos jėga lapo žymiai 
rinta tuo grobiu, kuris 
iš Vrangelio armijos, 
penkiolika tuksiančiu

sustip- 
atiinta 
būtent, 
arkliu, v 

šim- 
kanuoliu A

•se, ir slapiųjų jos agentų.
ranešama, kad šiaurėje, pa- | kur ji lengvai

tais Įvairios rūšie* 
kartu su milžiniška 
amunicijos, tukstdnčiais kul- 
kasvaidžių, milionms mažes
niųjų ginklų, uniformomis ir 
š aip įvairios rūšies padargais. 
Nauja bolševikų armija, susi
dedanti iš šimto tuksiančių vy
ru, jau mokinama Kryme, iš

atsidurti

mas. E 
standi u

mijos pasienį, eina di
duomenes koncentravi

mą, keturiasdešimts tuk- 
vyrų jau sutraukta į 
lies Fstoniios pasLerno

ties Besarabija.
Slaptieji agentai sako, kad 

bolševikų armijoj eina patvar
kymo darbas, kuriuo, žiūrint 
i tai iš militarinio atžvilgio, JI

t itlCIIUI 
čio iš

ant geležinkelio, einan

misija
Nuolatinė bol- 
?velv varo ne-

žymiu.

landą — visoje 
jodoma, kad vi- 
| padaryti ytin 
'daugelis ofi- 
iu stipriai taja

nesiisiaurindtima civilinio ko. 
m i saro iš Nepaprastosios Ko
mis jos galės kontroliuoti 
ją. Gautosios iš Lenkijos ži
nios rodo, kad grumojamasai 
bolševikų kariuomenės judėji
mas eina kartu su taikiais Jof- 
fo tikr ainiais Rygos konferon-

donija buvo pirmutinė 
’s valstybė, padariusi

ra-
tai-

rodo, jogei greitu laiku bolše
vikai ir vėl atnaujins kariavi
mu.

sudėtis visuomet buvo kone 
šrvistinė. Sovietų agentai 

os naudotis

ne
lw J H

turėjo puikios pro

kso, kuri talkininkai ir Ameri
ka atsisakė leisti įvežti į jų 
teritorijas — sovietams reika
lingų pirkinių apmokėjimui.

i

Truc translation filcd with the past- 
’na te’* at Chicago, 111., Dec. 29, 1920 
is ro<iuirnd by the act of Oct. 6, 191 'i 
Gruzinija nepaisanti/ 

bolševiku.

nėra 
okio žymesnio bolševikų ka- 

Betriuomenės koncentravimo.

jus būti užpultai iš šiaurės — 
per Estoniją. Gruodžio 26 die
ną pripuola kitos metinės su
kaktuvės nuo bolševikų įėjimo

visuomet dėjo didelės svarbos 
savų sukaktuvių pažymėjimui. 
Praeitais metais šiuo laiku Rv-

mą Doisevis
Tuomet man

tų pereiti rubežių, šiame mies
te jie rastų pakankamai savo 
pritarėjų, taip kad gynimasis 
pasidarytų negailimas. Šian-

Į pietryčius nuo Rygos tarp 
Dinaburko ir Vitebsko, bolše
vikų kariuomene dideliais bu-

SOCIALDEMOKRATAS.

laikraštis

tinj
sovietų valdžios pašinu 

kliusocialistu 
buose.

TIFLIS, 
(iruzini jos

prieš visus tuos asmenis, ku
rie yra nužiūrimi kaipo bolše-

Iš Kutais miesto, esančio ry
tiniame Juodosios jmos pakra
šty, į šiaurę nuo Batumo, lapo 

etų Rusijos 
pačiu metu 
kritėj socia-

pasiuntinis. Tuo

Jok:1 jau pienas kadaise ylii 
sėkmingai praves’a ir Armeni 
joj.

Bolševikai koncentruoja 
armiją.

Beto pranešama, kad bolševi
kai koncentruoja žymias savo i 
kariuomenės jėgas Taupsc ir; 
Soči nrieplaukose, rytiniame ;

Gruzinijos komunistu

iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtu jį perskaityti. Num. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. — 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

kuri šiandie Įvyks tarp miesto
I ma joro ir vieno Halų kariuo- 
, menės kcinanduotojo, genero- 

savo lo I'errario, sąlygos miesto pa
sidavimui busiauč'os priimtos.

Ministprių tarybos posėdis.
ROMA, gruodžio 28. — Va

kar buvo .sušauktas ministerių dvidešimts penki 
tarybos posėdis, kuram pir
mininkavo premjeras Gioletli.

dalijamųjų 
(avimas ir
las skale.us tu m

L

jų” jau išsiųsta I

siųst i i Baku miestą bolševikų 
komisarui Stalinui, kad jisai ją

joj be kita sakoma:
“Men.ševist nė valdžia, prara

dusi visokį liaudies masių pasi
tikėjimą, rimtai pasipriešinti 
proletariniui judėjimui nepa
jėgs. Reikalinga todėl, kad 
Rusijos kariuomene užimti! 
Batiuną .pirma nei jį užims 
anglai. Komunistų partija ma
no, kad jau atėjo laikas, Ru
sijos armijai padedant, daryli 
pervartą tuoju liksiu, kad su
kūrus sovietų valdžią Gruzini- 
jo.i”
Leninas nelinkęs maišytis į vi- 
dūrinius Gruzinijos reikalus.

Militariniai ekspertai mano, 
kad dėlei to ar sovietų armija 
privalo remti bolševistinę revo
liuciją Gruzinijoj, turės pasku
tini žodi t ii j-f i pati Maskvos

i»
sijos bolševiku premjeras x 
Een’nas nenorįs maiš; 
dūrinius Gruzinijos . 
Vis dėlto, kili žymus 
valdžios žmonės reiškia 
nuomonės, jogei. tokia 
vencija’ esanti reikalinga 
čios Rusijos saugumui.
\ Abejoja savos armijos
\ ištikimybe.
lino tarpu Gruzinijos armija 

yrSideda iš penkiasdešimts tuk
siančiu vvru. Militariniai eks
pertai tečiaus 'reiškia tos nuo
mones, kad daugelis kareiviu 
yra palinkę prie bolševizmo ir 
krizio melu prisidėtų prie bol
ševikų armijos. Gruzinijos 
armija tečiaus esanti gerai ap
ginkluota.

sovietų 
tos 

inter-

True translation filed vvith the post* 
master at Chicago, III., Dec. 29, 1920 

' as required by the act of Oct. 6, 1917

Sako, Italijos kariuome
nė užėmusi Fiume.

listų kliubiuose. Jų (kliubų) j 
nariai areštuoti, o rastieji gink
lai ir dokumentai užgriebti.

šemanui, kuris čia atsto- (

labai rūstaus turinio nota, ku
rioj pažymima, jogei Gruzini
jos valdžia yra nusitarusi 
kuogriežčiausiai kovoti prieš 
sumokslininkus ir kad šioje ša-

Nutarta duoti pilniausios

tų tinkamiausių jam Įmonių 
ližėm mui Fiume, kad tuo bil

du leidus io gyventojams ne-
i varžomai pareikšti savo 
; kai dėl tvarkos jų vi

' limi skaitosi nepriklausoma.
M.nisterių tarybos posėdy 

be to skaityta pranešimas, kad 
dalis Fiume gyventojų dariusi 

i visa, kad išvengus brolžildingo 
i susirėmimo, bet užtai apie pus
antro šimto jų lapo suareštuo- 

; ta. Keli bandymai iššaukti su
kilimą buvo be jokios pagailos 
nugniaužli. K?

Nori išdinamituoti miestą.
Gautosios iš Fiume žinios 

sako, kad d’Annunzio legioni
ninkai elektrikinių gražių pa
galba, po didžiausiais miesto 
triobėsiais gręžia skyles ir
romą tose vietose, kur jų ma
nymu, turės įeiti reguliarinė 
kariuomenė. Sako, kad jie ry
žusi vrly išdinamituoti miestą 
nei kad atiduoti jį reguJiarinei 
kariuomenei.

[Kitos žinios jau skelbia, kad 
mušiu paliauba l'iuine jau su
tarta. Dabar tariamasi apie 
miesto atidavimą reguliarinei 
Italijos kariuomenei;.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 29, 1920 
as reauired by the act of Oct. 6. 1917

Japonai tariasi su 
Rusais.

Nori gauti bizniui daryti teisių 
— Siberijoj.

Kitos žinios tečiaus sako, kad 
Fiume majoras dar reikalaująs 

paliaubos mūšių.

LONDONAS, gruodžio 28. 
čia gauta Central Nmvs agen
tuos žinia iš Romos, kuri sako,

kų konferencijoje, 
premjeras Gioletli

TOKIO, gruodžio 28. — Ja
ponijos kapitalistai per Kuha- 
ra rudos kompaniją daro tam 
tikrų pasiūlymų Rusijos vald
žiai, kati gavus tokių jau kon
cesijų kaip kad gavo Washing- 
tonas B. Vanderlipas Kamčiat
koje. Gautomis iš Vladivosto
ko žiniomis, K u ha ra kompani
ja, kuri skaitoma didžiausi 
visam pasauly ruods kompani
ja, turinti milžiniškų savasčių 
Manžurijoj, nori gauti teisės 
gaudyti renius ir žuvautų Sibe- 
rijai priklausančiuose vandeny
se. Kompanija reikalauja iš
imtinos teises ekspluatuoti Be-

t?nių machinacijų.

Gruzinija tečiaus apsupta 
visų pusių.

dėlto, Gruzinija yra
kitų bolševistinių valsty- fuvo sekė, 

bių ir todėl spėjama, kad by dieliauda, 
valandą ir ji gali būti bolševis- 
tinęs pasiaubos nušluota.

Vis

iŠ

reguliarinė Italijos kariuomene 
užėmusi Fium’ą
D’Annunzio esąs sužeistas.
TRIESTE, gruodžio 28. — 

šiandie čia gauta patvirtinamų
jų žinių, jogei mūšio metu tarp 
reguliarinės italų kariuomenės 
ir Fiume legionininku tapo su
žeistas pats insurgentų vadas 
d’Annunzio. Žinios sako, kad 
d Annunzio Lipo sužeistas jo 
palociuje, kuomet jis tarėsi su 
'f:ivo sekėjais Sužeist i šovinio 

pataikiusi

PINIGŲ KURSAS

d*?»nnunzio g<il’«.u 
kenti nepavojinga.

Vakar, gruod. 28 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.49
Austrijos 100 kronų ........... $0.27
Belgijos 100 frankų už .......... $6.12
Danijos 100 kronų ............... $15.43
Finų 100 markių ......
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ......
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių ......
Olandų 100 guldenų .
Norvegų 100 kronų . 
Šveicarų 100 frankų . 
švedų 100 kronų ....
Vokiečių 100 markių.

WASHINGTON, gruodžio 
- Ča gauta žinių, kad 
tikri įtekmingi kajali- 

sti ngiasi padaryti reikia- 
į busimąją republikonų 

premjero, j administraciją įtekmes, 
Francijos1}; užmegstų diplomatinių 

tvkiu su . . Vatikanu.
Šilo atsiekimui tečiaus

28.
“taml'Ol ’RS, gruodžio 28.

Franci jos socialistų kongresas ' kai” 
šiandie aplaikė telegramą nuo1 mos 
bolšev k u v 

kur jisai
• negei- j socialistu

valdžios idant
san-

fu- i

partija turinti besą- 
priimti dvidešimt

^geidaujamų-j jį Internacionalų. Po telegramų hj tam tikrą įstatymą 
Rusuosna pasirašo pats Leninas, Troc. įkirtų reikiamą sumą
Kitas būrys, 
žmonės, ap-

ir |>a- 
pinigų

bėgiu sekamų Ir jų savaičių.

Rusus.
Savo rankose valdžia nūdien 

lur nli apie penkis šimtus “ne- 
geidaujamųjų rusų”. Jie laiko
mi Ne\v Yorke ar kitose šios 
šalies vietose. Visi jie laukią 
“savo eil’os.”

Anglijos darbininkai 
smerkia savo valdžią
Militarinč policija terorizuo

janti Airijos gyventojus.

LONDONAS, gruodžio 28

komisija, kuri buvo skirta da
lykų padėčiai Airijoj tirti, pra
eitą naktį paskelbė savo rapor
tą. Raporte daroma ytin rimtų 
kaltinimų Anglų valdžios |X)li- 
tikai Airijoje. Atvirai sako- 
uiti, nu i 1 i t j vi'i ne
cija bei kariuomene terorizuo-

svaigusieji “tvarkos darytojai”, 
sako, degina rainių gyventojų 
namus, puola juos ir žudo. Sa
vo pasvaigime jie nebeskiria 
nei vyrų nei moterų: kas pir
miausia pasipainioja “tvarkos 
dabotojams” po kojų 
daro su tuo kaij) tinkami. Esa
ma ir tokiu v 
tie “tvarkos t 

svetimą turtą.
Galimas daiktas, kad tas 

komisijos paskelbimas dar la
biau išjudins Anglijos darbi- 
n nkus ir jie padarys atatinka
mų žingsnių, kad šitas represi
jas sulaikius.

atsitikimų, kur

Nuteisė airiu darbuotoją.

DUBLINAS, gruodžio 28.
Karo lauko teismas nuteisė 
dviems metams prie sunkiųjų 
darbų žymią Airijos darbuoto
ją, grovienę Gcorginą Markie- 
vič. Nuteista dėl to, kad ji 
bandžiusi sukurti “maištingą 
draugiją” — jaunųjų sinn fei- 
nerių susivienijimą.

įsakė deportuoti rusę mergelę.

SEATTLE, gruodžio 28.
Imigracijos reikalų valdinin
kai atsiuntė iš Washingtono te-

tuoti Vladivostokan jauną rusę

slaptalį ji bandė atvykti 
pasikavojusi tūlame 
ųiame laive, ėjusiame 
vostoko į Jungtines 
Kely ji tečiaus buvo surasta ir 
atvykus į Jungtines Valstijas 
atiduota į valdžios rankas.

iš Vladi-

žemės drebėjimas Los Angeles.
$5.80
$3.33
$1.40

$31 201 28* — šiandie iš ryto
$1543 i sta stiprokas žemės drebėji- 

Nuostolių tečiaus nepa

LOS ANGELES
čia jau-

$15.19 mas.
$$L40 <1!U-yl>> jokių-

listu c

įstoti
la.

• Zinovjcvas. Tiktai ši- 
pa darius Franci jos sočia* 
parlijai, girdi, bus leista 
į “trečiąjį” Internaciona-

Beto, telegrame nurodoma, 
kad Maskva remia tik Marcei 
Cachino pasiūlytą įstojimui į 
kalbamąjį Internacionalą rezo
liuciją. Kilos dvi rezoliucijos, 
kurias pasiūlė mažumos vadas 
Jean Loguet ir viduriečių gru
pės vadas Paul Faure esan
čios “tik akių moniijimas”. Jo
se, girdi, “reiškiasi reformiz- 
mo ir diplomatiniio suktumo 
dvasia.” Esą “jie buvo ir pasi
liks palankus buržuazijos agen

pažymėjimu, kad Maskva ne
turinti nieko bendra su to
kiais elementais, kuriuos atsto-

girdi, Francijos darb ninkai 
duosis save Įtraukti j tokias

nieko daugiau kaip mirtį

nias butų priimtas

reika-
kad

jokio vilkinimosi įstotų Mask
vos Internacionalam “Trečio
jo” Internacionalo priešininkai 
tečiaus nurodo, kad taip pada
rius partija turėtų daugiau ža
los nei naudos. Kraštutiniųjų 
kairiųjų “veikimas” iki šiol 
Franci jos darbininkams jau

Jų užsispyrimas Francijos Dar 
bo Konfederacijoj padarė tai, 
kad ji nuo pusantro miliono na 
riu nusmukus ant šešių šimtu 
tūkstančių. Tas pats, girdi, 
Įvyktų ir socialistų partijoje, 
jeigu ji elgtųsi taip, kaip rei-
kalauja Maskva.

WASHINGTON, gruodžio 
Wakar laivyno stoty

Mayflovver. Gaisro 
dar nepatirta.

28

stovybę” palaikyti.
Kad Jungtinėms Valstijoms 

reikalinga turėti savo atsto
vybę Vatikane, duodama kai
po pavyzdys Franci ja, kuri
tokią atstovybę jau turinti. 
Vatikanas jau turįs savos “at
stovybės” Washingtone. čia 
randasi “apaštališkasai delega 

Bonanzo.
tuo tarpu 
o reika-

Bet jo “atstovybė 
ribojasi tik “likę 
lais.”

Vailkšlo gandų, kad Ameri
kos klerikalai jau turi pasky
rė tam tikrą delegaciją, kuri
neužilgo
Kad pasitarus su pačiu Vati
kano galva, papa Benediktu 
penkioliktuoju. Jeigu papa

snį užgirs, galimas daiktas, 
kad klerikalai savo tikslui at-

esančias įmones.

A iri jos “prezidentas” ir vėl 
“prapuolęs.”

vytos laikraščiu reporteriai ir 
vėl turi naujos pramogėlės: 
“prapuolė” Airijos “preziden
tas” Eamon de Valera. Jau 
nuo vakar dienos nieks jo ne
matęs, nei pats “prezidento” 
sekretorius. Kai kurie jau ima

jau ne-

bet visuomet susirasdavo. Jisai

Nauja medžioklė.

CHICAGO. — Atatinkamieji 
vietos valdininkai vakar buvo 
su’vngę didelę medžioklę. 
Gaudė svaiginamųjų gėrimų 
pardavinėtojus. Apie septynias-

kilo (lešimts saliiinininku, sako, pa- 
laive, puolę ant ponų medžiotojų m 
žastis škerės. I'uli jų gausią pasėdėti

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie 
tavos Gynimo Reikalo.

Chicago
BRIGHTON PARK. — Lietu

vių Pašalpinis ir Politikos Kliu- 
bas gruodžio 19 d. laikė savo 
mėnesini susirinkimų McKin- 
ley parko svetainėje. Aptarus 
visus Kliubo re kalus ir išrin
kus naujų valdybą ateinantiems 
mitams, pakeltas klausimas re 
mimo musų brolių, kurie ka
riauja už Lietuvos laisvę. Visi 
ka p vienu balsu nutarė paau
koti iš kasos $50.00 ir atskiri 
nariai suaukojo $21.50, sykiu 
$71.50. Nariui aukojo viso |>o 
$1: A. Gurinta, J. Rupšis, J.

A. Baltumas, S. Pet-
F. Pieža, A. Šalčiukas. Levičius, V. Juknevičius, S. Oli-

nigai jau pasiųsti Lietuvos Mi
sijai. — Ang. Šalčiukas.

Auka padegėliui 
Lietuvoj.

Gavęs laiškų iš Lietuvos nuo 
Jono Šliko, Kliepšių sodžiaus, 
fematkiemio vai., Ukmergės 
ap., kartu su valsčiaus liudiji
mu, kad Šliko visas nekilnoja
mas turtas sudegęs, kreipiaus Į 
vėlos letuvus su prašymu padė
ti nelaimingam žmogui. Aukų 
davė: P Sniras ir K. Beizaras 
po .$5; J. Mastomas $2; po ?l-‘ 
S Mickus, J .Venckus, K. Gu-

puikus teatras ir balius
“GADYNES ŽAIZDOS”

Keturių veiksmų Dramų 
rengia

TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA
Subatoj, Sausio-Jan. 1 d., 1921 m.

C. S. P. S. Svetainėj, 1126-30 Wcst 18th St.
Nedėlioj, Sausio-Jan. 2 d., 1921 m.

C. S. P. S. School Hali Svet., 4758 Honore St
Pradžia 7:30 vai. vak.

v*«1L sA? 'i1

Kas Dedasi Lietuvoj |
tlkUbtwnia

SEDA nesąmonę per:

rauskas
P. Vingelievskis, F. Bistras, J. 
AtkoČaitis. 
tas, .
Pinas

šauskas, S. Valanga, M. Šlie
kis, J. Grigaliūnas, V. Bislu- 

J. Lenkartas, K. ris. M. Bishiris, V. Meilius, J. 
Lilis, J. .Jasiunas, Gaižutis, K. šeštokas, A. Gr- 
V. Vailikauskas, gas, K. Gaižutis, J. Vaišutis, B.

K. Balčius, P. Shcrpetis, V. Zo- Ivanauskas, R. Ivanauskas, J. 
pelis, A. IJakas; vienas aukojo Staškonis, S. Tamošiūnas, V.

Mikelis, J. Kapočius, D. Staš- 
Ikinos, Z. Vilkauskas, M. Mas- 

Balaš>,dvejetos-trejętos favničių jau Į 
iš spaudos liauja ori^lnalė iš Į 
* 1020 metų iš Hkrij lietuviškų | 
imu. keturių veiksmų komedija I 

kalte*”. 1
rti’tai. m#g<i.iai-loš8.iai. pasieku
si veikalą užsisakyti. Reikia 

knygutes: nes apie tiek 1 
ių a^nenų. Kaina tik 45!

aeru pradfsit šį veika- Į 
stipriomis virvėmis susi-Į 
šonus kad iš juoko ne-1 

’ Su užsakymais kreipki-

užsisakyti f 
yra vei’dan 
centai. Pirm n

Karosas, J. Volanga. Viso 
kurie tapo per Naujiem] 

p«raW T.’j»nu- P. S. Skyrių pasiųsti nukentė
jusiam .Jonui šilkui į Lietuvą. 

—Petras šniras.
1520 G ra n t S t., Gary, ind.'

$15 gauta ir pasiųsta Lietu
von 2760 auksinų. — N-nų p.

p

Akro n
M.

O 
ios<

moksliškas
Juokų be

m.
su

veikia 
dviem 

užsirašė

linuke.
Pasirodo, rugsėjo 19 atėjo iš1 

Šiaulių j Rudiškius du milici-' 
n inkai jieškoti pabėgusio beve-

Rudiškiuos buvę 
Perstrėdę be ginklų

noru.

i. jei tekdavo girdėti 
is žmon ų: “kad 
vienas

bėtino
džiaut 
nors vienas “vyras”, tai 
vaikus suvaldytų’’, šįmet

Du. 130 Wooster 
Re’kalsuk'te vi- 

knvrvnuos®. Ks<

šios vieno* komedi 
n vakarui loMi. Ve;

, morališkas, nau 
ikio galo......
isal

Motu beveik vis 
rsiųsti Lietuvon.

ymais, ner po 
cgzomplioriai

D. Du,M
130 Wooster Avr\.

Akron, Ohio.
— Nesant mergini) artisčių 

gali būti vien vyrai. <lel to ir
kolonijose šis veikalas ga-

Privertė pasirašyti naujų

Okla. — Vietos 
darbininkai paga- 
samdytojus paši- 
sutartį. Ilgą ku

*paustuviui v
lios privertė 
rašyti naują

i ką samdytojai spyrėsi, bet kad
• spaustuvių darbininkai čia ge
rai susiorganizavę, tai nieko ki
ta neliko, kaip išpildyti jų rei
kalavimus. ’

3140 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRATOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

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

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Čia jau nuo 1916 
pradžios mokykla 
mokytojais. šįmet 
virš 200-tų, mat žmones paty- žant vagiei. 
re šviesos reikalų stengiasi nau- atlaidai,
dotis proga, lik gaila, kad ne milicininkai susidūrę su parč- 

čia eina sul:,g žmonių justais atostogų kareivias, ne
praeitus melus čia dir- rojo areštuot, tie nepasidavė ir 
paneli, užtat nieko ste-! atėmę iš girto Norbuto šautu- 

skun vą norėję varyt į Šiaulius. Ta
balų i (<a prasidėjo derybos taika ir 
bent i alaus bačkutė... po* magaryčių 
kaip vienas nujojęs pirmiau į Gruz-

a, vieton išėjusios džius pranešė viršininkui, o ant 
panelę. Praeitus rasis su abiem šautuvais nujo- 
panolčs nosibarė, 

gyveno, bet šįmet 
tokio tarp panelių 
g “juodas katinas” 
ižęs. Sako, pane- 

l'-vedėja, kaipo vedėja, mato, 
kad ne visai antrosios panelės 
norai supuola su jos norais, 
užtat ji stengiasi laikytis tam 
tikros pozicijos, o čia dar eina 
iai pagalbon jos sena motinė
lė,, kuri nemažiau terpiasi j 
mokyklos vedimo "reikalus, 
kaip pati panelė vedėja ir tuo 
dažniausia gadina reikalų ir 
tarp panebų ardo santaiką. Pa- 
nelė-vedėja, apart kitko, š. m. 
spalių mėnesy įvedė mokykloj 
kasdien prieš pamokas kalbėti 
“rąžančių”. Panelė pagelbi- 
ninkė, nors tam nesipriešino, 
kaipo vedėjai, bet prie atliki
mo tos ceremonijos nedalyvau
ja. Užtat panelč-vedėja, o ypač 
jos motinėlė ėmė kaip tai šnai
ruoti i pagelbininkę ir atėjus 
jai mokyklos reikalais pasitar
ti, net neduoda pasikalbėti. Ką 
žinosi, gal kad būt “vyras”, 
lai ir*čia gal butų kitas išėji
mas? Tėvai ėmė nerimstanti1, 
kad panelės ne suvis santaikoj 
gyvena ir norėtų sakyti pane-

nors

i

jęs artimesniu kaiman apsL 
nakvojo ir rytoj nieko nemany
damas jojo namo. Kely paty-Į 
re, kas atsitiko, ir atjojo per-' 
spėti draugus, kad jie niejieš-, 
kotų.

Del šito atsitikimo buvo Sei-■ 
me gautas skundas, dėl kurio 
St. Seimo Skundų ir Tardymo 
Komisijos buvo delegauoli at
stovai. K. Ralys nuvykęs vie
ton spal. 12 ir R. Girtautas pas 
Teismo tardytoją susipažinti 
su bylos eiga.

Tardymas 
la perduota 
patraukimui 
sakomyben.

padarytas ir by-

nusikaltusiųjų
[“L. U.”]

YLAKIAI, Mažeikių ap.

at-

crauff

SOCIALIZMO
MINTIES

BLAIVUMAS į

varginasi bemokydama gegu
žės mėnesi litanijas, o spalių 
mėn. rąžančius, nes, sako, jų 
vaikai jau senai tą išmokę dar 
namie bebūdami, o jei vienas 
kitas rastųsi nemokąs, tai tą 
galima sugebėti bent namie iš
mokyti.- [“S-d.”]P. žvainys.

RUDIŠKIAI, Šiaulių apskrities.

Ši knyga parašyta labai populiarėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

Paraše John Spargo.
Vertė A. Lalis

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, ‘ Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šių knygą savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalyki] pasi
mokins kiekvienas kuris atydziai pei skaitys 
ją. Keletą sykių verta tą knygą perskaityti. 

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75c 
Puikiais audekliniais apd. $1.00

NAUJIENŲ KNYGYNAS.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Gerbiama Visuomenė:
Gadynės Žaizdos, tai yra vienas iš ge

riausiai pavykusių Br. Vargšo'Dramų. Vei
kalas yra labai pamokinantis iš dabartinio 
žmonių gyvenimo ir yra naudinga kiekvie
nam jį pamatyti. •

Taipgi reikia žinoti, kad T. K. Lietuva 
prie to jau seniai rengiasi, todėl, visi atsilan- 
kusieji bus užganėdinti.

Kviečia T. K. LIETUVA.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon- 

servatorijojb mokinama: Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami, diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedoj as

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevanl 9244

Sustok
I I

Užmušk
tą šaltį. Apsisaugok 
nuo Inftuenzo* ir 
plaučių uždegimo. 
Bulgariška K r a u- 
jo Arbata karštai 
iššutinta einant g ii 
ti, nureguliuos vidu
rius, sutvirtins jak- 
nus, iščystys inkstus 
ir išvalys krauj).

Kiekviena šeimy
na turi turėt dėžę 
Bulgariškos Kraujo 
Aibatos namieje. Ji 
apsaugos gyvastį — 
Mes žinome, ji su
mažins daktaro bi- 
las.

Tik reikalauk savo vaistininko šian 
die arba aš linksmai pasiųsiu dide
lę šeimynai dėžę apmokėta ir užtik
rinta už $1.25 arba 3 dėžes uz $3.- 
15 arba G dėžes už $5.25.

Antrašas
H. H. Von Schlick, President Mar- 

vel Products Co.,
451 Marvel Building, 

Pittsburgh, Pa.

Garsiojo Pliekavičiaus sėb-1 
ras Veitas organizuoja^musų 
apielinkėj šaulių būrius ir taip 
uoliai organizuoja, kad net ap
ginklavo “ištikimųjų” storkak
lių piemenis. Bet ir norsųs jie!

štai spalių mėn. įsirašė j šau
lius Stripinių kaimo R. Vaškio 
piemuo ir gavo šautuvą. Nuo 
to laiko jis ir bandą kitaip ga
nyti pradėjo. Kartą mažaže
my Vaitkienė žiuri, kad jos dar
žuose Vaškio 
barti piemenį, 
karvių nežiūri 
ri, aš negaliu 
pieniuo-šaulys.
manė ji subarti, sugązdinti, bet j 
“šaulys” pradėjo šautuvo stor
galį “dailinti” ir iki kraujo pri
varė; gal būti kova ir blogiau 
butų pasibaigusi, bot atbėgo 
Vaitkienės namiškiai ir ją iš
gelbėjo, o “didvyris” paliko 
besididžiuojąs! “Kad nebūtų 
sukliudę tai aš bučia ją užmu
šęs”.

Visokių šaulių, mat, esama.
— F“S-d] žemaitis.

tas” norėdamas uždaryti 
vadinamas “viškas”, vien 
to, kad jam 
šaut brazda žmonės virš jo gal į 
vos ir kai nesutiko samdyti J 
jam atskiro nuo klebonijos bu- j 
to, tai urnai visa parapija pa
liko — “bolševikai” ir mat y- 
damas gresientį “pavojų” darė-’ 
keletą žygių, kol galų gale su-Į j 
tiko jį vyskupas perkelti kitur.! 
Atsisveikindamas su parapija j 
savo ilgoje kalboje stengėsi pa
rodyti savo sąžinės grynumą, 
pasišventimą... ir priežastis, 
dėl kuriu išeinąs, bet matvda-; 
mas, kad tuo nesugraudins sa
vo klausytojų, ėmė pats ašaro- 
tis. — [“S.-d.”] P. žvainys.

dėl ?
išpažinties klau- j»

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 
25 Ea*f Washlngton St. 

Mar*hnll Field Annex 
18th fl. Ruimą* 1837 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktas 
perkant

arba parduodant namą, lętą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort* 

j gečių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
ko?, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

KVĖDARNA (Tauragės ap.)

2121 North We*tern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-SpinduHai. Phone Armitago 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

M

Telephone Drovcr 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos :• nuo 10 iki 8 vai. vaka- 
i re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
I 3261 S'o. Halsted St., Chicago, III.

banda ir bėga 
kam jis savo 
“O ko tu nu

ganyti!” atsako 
Moteriškė dar

Kvėdarnuos bažnyčios kle- . 
bonui, valdančiam nemažą že
mės plotą, buvo atmatuotas 
kelias pata šyti tam tikros 
lių komisijos.
Klebonas dar niekad savo 

veninio kelio netaisęs už tai
pyko ir iš sakyklos pareiškė, 

taisv-1 * 
žemėsI

Victor Cigar Store
V/holesaleriai ir Retaileriai 

1728 S. Halsted St.
Gigam, tabako ir cigahstų. Un- 

gariškos pypkes, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.
______ _________________ _____ ________ —✓

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

ke-l

gy
su

Rugsėo 20 d. čia milicinin
kų buvo primuštas ir nušautas 
niekuo nekaltas pikelis V. Stan- 
čauskas, ir apmušta daug kai
mo gyventojų ne tik vyrų, bet 
ir moterų.<

Tas atsitikimas įvyko dėl vie
no girto m iii ei noko VI. Narbu
to pranešimo Šiaulių apskri
ties viršininkui, kad Rudiškių 
gyventojai nepadavę jiems gau
domo pabėgusio vagies. Juos 
su antru m lieininku nuginkla
vę, sumušę, jis pabėgęs, o jo 
draugas nežinia kur dėtas. Nai
vus apskrities viršininkas pa
tikėjęs tokiam pranešimui. Ne
patikrinęs žinios surenka apie 
15 miilcininkų ir įniršę skuba 
gelbėti dingusio draugo ir pa
mokyti nusižengėlių.

Rytojaus dieną 7 vai. ryto 
atvažiavę, apsiaučia kaimą ir 
ima šaudyt, kili eina per na
mus ir klausdami: “žalty kur 
dejai milicininką” mušdami va
rėsi visus vyrus pas seniūną 
tardymui. Taip bevarant žmo
nės buvo mušami, o minėtas 
V. Slančauskis nušautas. Tik

kad jam kelią atmatavo 
Ii, tai jis* geriau nuo 
valdymo atsisako.

Jeigu klebonas tiktai 
žemės valdyti bežemi; 
valdiškas pare ga.s ir

G A LĖTINAS IŠPARDAVIMAS
Užtikrintas kainų numuftiinas nuc 

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

$35,000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausio? 
ir gražiausios mados visokios mieroi 
ir spalvos, vertes $27,50 iki $75.03 —

I dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.5t 
Vyrams kelinės $4.o0 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5.00 

ir augščiau
Taipgi mes turimo daugybę mažai 

. ‘ ■ j $10.00 ii
bi’t j ftugščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Sukatomis iki 10 vai. vak., 
Nledėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1415 S. Haisted St

i duotų 
mis už 
mokes-

T. P u 11 man 5488 

AKUSERKA
A. SHUSHO

Tnriu patyrimą 
notarą ligose; ru- 

pastingai pridu
riu ligonę ir kudi- 
tį laika ligos.
1D929 S. State Str. 

(lieago, III.

. . . ir - 1 • ACUMK1 IIIV0 VU11UIU UUU
atsirastų Kvėdarnoje dėvėtų siutų ir overkotų

norinčių didelė daugybė, 
gaila, kad neduoda,— t ii sa

PRANEŠIMAS.

SEDA

atėjo 2 narsuoliai vyrukai, 
ark lydės J r pra-

Pranešu, kad esu baigęs plumberio 
amatą. Taisau ir naujai darau viso
kį darbų kokį tik plumberį palyti.

S. GALZIN,
3530 Emerald Avė.
Tel. Yards 6183.

KAZLIŠKIŲ KAIMAS, Anta-1 
navo valsčius, Mariampolūs ap
skrities. Jonas Račkauskas spa-j 

-----------  i lių 31 d. pavakare išėjo pas JI.!
Visa parapija — bolševikai. ■ Kudžina paviešėt. Jam tenai 

Su užsibaigimu daug kuom besilinksminant 1 valandą nak- 
atsižymėjusio Plechavičiaus vie čia
špatavimo Mažeikių apskrityje užsilipo ant 
nebeliko girdėtis nei tų visokių | dėjo verst šiaudus ant žemės ir 
bolševikų ir patsai žodi 
šėrikas” paskutiniu 
buvo pamirštamas, tik š 
kada susilaukėm naujo komen- 
doriaus J. Paulausko, tai 
juo vėl lyg kokia užkrėta tų i vyrukai, 
bolševikų persikėlusi. Jau be- paleido galvijus ir avis iš tvar- 
ne per pirmų pamokslą neap- to, ir jau laužė tvoras paltai 
sėjo jų nepaminėjęs, o juo to- trobos duris. Pamatę narsuoliai 
lyn, juo labiau vis dažniau ir kaimo seniūną išėjo Į plentų., 

-j- i ’■ ” Į$et jau tvoros buvo išlaužytos, 
vežimas su šakomis apverstas, 
ir daugelis baldų sulaužyta, 
šeimininkas po vaišių rytojaus 
dieną parėjęs rado viską išlau
žyta išmėtyta. Musų krašte 
būna ir daugiau tokių atsitiki
mų. Pavyzdžiu, Pranę Skučiu-

šeimininkobol- j juoktis.
laiku lyg sesuo J ieva pradėjo kolioti, o 

m. kita sesuo Magdė išbėgo j kai-1 
mą šauktis pagalbos. Greitai 

su Į atvyko pagalbon seniūnas. Tie 
nulipę nuo arklydčs, j

dažniau prisimindavo kalbose, 
bažnyčioje, o laidojant kapinė
se , kartsų išsitarė, kad visa 
Grūstė (sodžius, kur randasi 
kapinės) esą visi bolševikai, 
nors pirmiau čia nebūta nei 
vieno. O kai jam pasipriešino 
‘bažnyčios parapijos komi te-

NAUJAS
TELEFONAS
Naujienas dabar galima 
šaukti dviem telefonų 
numariais:
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
Canal 576

tę jau kelis karius apvogė ir 
apiplėšė, atimdami pinigus, dra 
bužius, ir valgomus
Bet ne visi jaunuoliai tokie pa
baldos, yra ir susipintusio jau
nimo, kuris skaito laikraščius 
ir lavinasi. [“L. U.”]

daiktus.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG. 
. 19 So. La Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

* * *•*<». s ji w aĮPurnanBig

Waykegano 
lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIElTUVON, 
kreipkitės j J. E. Bniževi- 
Čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

I lt1 Sk U ‘M St if n B r i- M U H M ■ H Ik
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(• KORĖ SP' 0 N D E NCIJ OŠ i
NAUJIENOS, Chicago, TU.

Atsisako duoti klerika
lams aukų.

St. Louis lietuviai nutarė savo 
sudėtąsias aukas siųsti per 

Lietuvos Misiją.

ST. LOUIS, MO. — Gruodžio 
19 dieną vietinis Tautos Fondo 
skyrius čia surengė prakalbas. 
Kalbėti buvo pakviestas adv. 
B račių lis.

Kalbėtojas kadir nepajėgė sa
vo prakalba sukelti žmonių ūpą, 
vis dėlto, reikia tarti jam dide
lį ačių už jo pasidarbavimą — 
tas žinias, kurių jis suteikė apie 
dabartinę padėtį Lietuvoj ir len
kų imperialistų žygius.

žmonių buvo neperdaugiausia, 
apie septyniasdesimts asmenų.

Kalbėtojas ytin plačiai aiški
no apie veidmainingą lenkų po
litiką. Tie plėšikai, sako, gėdos 
neturi nei už dvylekį. Jų atsto
vas Paderewskis Paryžiuj pasi
sveikino su lietuvių atstovu Vol
demaru, bet tuo pačiu laiku len
kiški plėšikai susitarė ir užgro
bė Lietuvos sostinę Vilnių.

Beto, nurodinėjo, kad Lietu
vos kareiviams stokoja rūbų ir 
amunicijos, čia girdi, privalo pa
dėti amerikiečiai.

Po to vienas rengėjų praneša, 
kad bus renkama aukos — į Tau
tos Fondą. Bet susirinkusieji 
griežtai atsisakė aukoti. Kilo ne
maža suirutė. Publika nenusi
lenkia ir reikalauja, kad surink
tos aukos butų siunčiamos per 
Lietuvos Misiją. Kilus ginčams 
kalbėtojas atsistojo ir iškėlęs 
rankas paprašė, kad publika nu
siramintų. Kada liko ramu, kal

bėtojas davė labai rimtą suma- 
1 nymą. Girdi, jeigu jus Tautos 
Fondu nepasitikit, tai aš leisiu 
per balsavimą. Kurie norite, kad 
aukos butų pasiųstos per Lietu
vos Misiją — pakelkite rankas! 
Išskiriant pačius rengėjus ir vie
ną moterį, visi kiti pakele ran
kas už tai, kad aukos butų siun
čiamos per Lietuvos Misiją.

Po balsavimui žmonės ėi lė 
aukoti. Viso surinkta $49.20. 
Taigi tos aukos dabar turės būt 
pasiųstos per Lietuvos Misiją.

— W. Damashevich.
“Nė vieno cento Tautos 

Fondui!”
Kitas musų korespondent is 

apie tas pačias prakalbas rašo 
sekamai:

Gruodžio 19 dieną Lietuvos 
Laisvės Paskolos stotis čia su
rengė prakalbas. Kalbėjo adv. 
Bračiulis, nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos. Kalbėjo dviem atvė- 
jais. Tema buvo: dabartinė pa
dėtis Lietuvoj. Tenka pažymė
ti, kad kalbėtojas laikėsi bepar- 
tivumo: nė vieną partiją neuž
gavo. Kad publika jo kalba bu
vo pilnai patenkinta, liudija kad
ir tie gausus delnų plojimai.

Pertraukoj rinkta aukos — 
Lietuvos gynimo reikalams ir 
pardavinėta paskolos bonai. Au
ka surinkta $49.20. Kiek par
duota bonų, neteko sužinoti..

Publikos buvo mažai, nes pra
kalbos buvo netinkamai išgar
sintos.

Matau reikalingu pažymėti 
dar vieną akyvą dalykėlį. Per
traukoj atsistoja pirmininkas 
Vasaitis ir sako: “Dabar bus

renkama aukos”, ir visa. Aukų 
rinkėjai jau traukė į publiką. 
Bet tuo pačiu kartu iš publikos 
pasigirsta balsas:

— Kam jus tas aukas renkat 
ir kur jas siųsite? Kodėl nepa
aiškinate?

Atsistoja tas pats Vasaitis ir 
įsako: “Aukos renkamos Lietu
vos gynimo reikalams ir bus pa
siustos į Tautos Fondą”.*■ r • •Ir vėl pasigirsta publikoj bal-

- sas:
— Nė vieno cento Tautos 

Fondui!
Urnai pašoka A. Žilvitis ir sa

ko: “Aukos bus pasiųstos į Lie
tuvos Misiją”.

Kalbėtojas pamatęs, kad kįla 
betvarkė, pradėjo aiškint, kad 
aukas galima siųsti ir per Tau
tos Fondą, bet geriausia jas sių
sti per Lietuvos Misiją. Dar pa
sakė: “Kas priešingas Lietuvos 
Misijai, tas priešingas Lietuvos 
valdžiai ir yra užtarėjas plėšikų 
žulikovskių”.

Tuomet A. Tvaranavičius pa
stebėjo, kad ir Tautos Fondas 
yra*priešingas Lietuvos Misijai, 
lodei ir jis yra (kaip kalbėtojas 
sako) priešas Lietuvos valdžios, 
o užtarėjas plėšikų žulikovskių.

V. Damaševičius pareiškia: — 
“Aš aukojau ir mano auka turi 
būt pasiųsta per Lietuvos Misi
ją, o ne į Tautos Fondą”.

Kad dalyką geriau sutvarkius, 
kalbėtojas paprašė publikos, kad 
ji nubalsuotu, kur tas aukas siu
sti; per Lietuvos Misiją ar per 
Tautos Fondą? Didele didžiu
ma balsų nubalsuota, kad aukos 
butų pasiųstos per Lietuvos Mi
siją.

Vyrai, bravo! Aukos, suren
kamos Lietuvos gynimo reika
lams ir turi būt siunčiamos tik 
per Lietuvos Misiją.

— St. Louisietis. "

T

PITTMAN, FLORIDA.

VISAI NEATBOK ŠALČ1O-TURPO 
PRAŠALINS PER NAKTĮ

Gyvenimas Floridoj.

šis prirengimas yra sutaisytas iš terpentino, mentolo ir 
kamparo, gabiai sutaisyta j mostį ir tepalą, duo

da urną paliuosavimę nuo visokių šalčio 
nesmagumų ir susimetimų.

Per pastaras žiaurias žiemas, kuo
met, šaltis ir sunkio/ ligos paeina 
nuo neatbojimo ant š; Jčio, tad yra 
aukščiausia gyduolė Tarpo, ir terpen
tino mostis, kuri apsaugojo, tūkstan
čius namų 4^ pat ja ų apielinkčjo. 
Tai yra gryčia mostis arba tepalas, 
kuris yra gabiai sutaisyta išspausto 
terpentino, kamparo ir mentolo — gy
duolė yra žinoma/ kiekvienam gydyto
jui ir vaistininkui pagal savo vertę, 
gydyme šalčio ir kitų ligų.

Naudok išviršaus Turpo, kuris per- 
neš reikalingas gydymo ypatybes šios 
gerai žinomos gyduolės per odą prie 
plėtojančius ligos šaknų, suteiks ubui 
pasiliuosavima nuo visokių šalčių ir 
susimetimų. Sustabdant šaltį jo ank
styvame stovy j Turpo vengs išsivy
stymo į sunkesnes ligas ir antiseptiš- 
kai veiks, gydys veikimą nosies, ger
klę ir oro pereinamas vietas.

i
Motinos patyrė, kad ypatinga Tur

po gyduolė nuo sulaikymo pas kudi- 
k;us Šukio vistti Jo pradžioje — to
kiu budu užlaiko jaunuolį sveiku, pa- 
liuosuoja nuo žiauraus šalčio, kataro, 
tonsilų ir kitų nesmagumų per visą 
žiemą.

Turpo yra pripažinta šeimyninkės 
gyduolė — tyrai atrodo, gardžiai kve
pia. Jis nesate pa drapanų, nei odos 
nesutraukia. Gydytojai nurodo jį 
kadangi persistato jo vertę apsaugo
jimui nuo mažo šalčio, kuris išsivys
to į sunkią ligą. Nei vienos šeimy
ninkės gyduolių šėputč negali būti 
be Turpo gyduolių puodelio. Parsi
duoda pas visus vaistininkus baltuo
se opaliniuose puodeliuose, pameran- 
čio spalvos ir juodu lėbeliu po 80c. ir 
60c. Linksmai grąžiname jums pini
gus, jei neužsiganėdinsite.

Lapkričio 29 dieną apleidžia u 
pirmesnių ją savo gyvenimo vie
tą, Kenosha, Wis. Tą dieną 
oras buvo šaltas ir lijo. Bet 
kuomet atvažiavau į Pi 11 man, 
gruodžio 2 dieną, čionai radau 
taip, šilta, kaip Kenoshoj vi
durvasary]’. Visur žaliuoja 
medžiai, žydi gėles, auga dar
žovės. Žodžiu, tarytum kita
me sviete atsidūrei...

SbVAKAR^
Nuo 6 iki 8. '

Pasidėkit savo Kalėdinius pinigus šin tvirtan, šešių
' milionų-doleriŲ Valstijinin Bankan.

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant 
visų Linijų

J. S. CZAIKAUSKAS 
Svetimkalbių Skyriaus vedėjas.

Central ManufacturingDistrictBank
1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00
A STATE BANK

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

NUO KIEKVIENO ŠALČIO IR SUSIMETIMŲ.

-= Žmogue kasosi galvą,
r *"* kad palengvint niežėjimą. 

Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

Dienos metu čia yra nuo G5 
iki 80 laipsnių šilumos. Nak
timis truputį vėsiau. Ūkinin
kam čia nebloga gyventi. Au
ga kone viskas. Tik reikia 
mokėt ūkininkauti. Gera dar 
ir tuo, kad su kuru čia nėra 
jokios bėdos: aplinkui visur 
miškai ir miškai.

Pradėti gyvenimą Floridoj 
nelabai sunku, tuolabiau, kad 
niateriolas čia gana pigus. Kai 
dėl pačios ukininkystės, tai čia 
galima neblogai verstis, ypač 
vištomis. Kiaušinių tuzinas 
čia parsiduoda po 90 centų. 
Keturių svarų višta kainuoja 
$1.05. Taipjau gana brangus 
ir sviestas. Mokama 80 centų 
svarui.

Oras, kaip sakiau, čia visa
da šiltas, taigi viskas ir visada 
auga. — Kaz. Brazevičius.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
į Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
| nų atsinaujinimo. , I

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. j 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. ' i

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: į
<~F. AD. RiCHTER & CO., 326-330 Broadway, New Y?rk

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
\ni St. Louis Are. 
CHICAGO, ILL.

KENOSHA, WIS.
---------.... — A . ■■■»

Didele nelaimė; moters, bukite 
atsargios su kerosimi.

Ainiais čia įvyko didelė ne
laime, kuri turėtų duoti geros 
pamokos kiekvienai lietuvei1 
moterei. Bekurdaina pečių čia 
mirtinai apdegė lietuvė mote
ris, Julijana Motiejų i tienč. Ji, 
matyt, pylę pečiun kerosino. 
Kažinkaip atsitiko, kad galio
nas, kuriame radosi kerosinas, 
ekspliodavo. Moteris visa ap
sipylė kerosimi ir kuomet atbė
go pagalba, ji jau buvo negy
va. Visi moters drabužiai bu
vo sudegę.

Kartu labai pavojingai apde
gė ir dvi Motejaitienės dukre
lės, Onytė ir Zosytė. Vieną pen
kių metų amžiaus, kita — sep
tynių. Nesitikima, kad jodvi 
pasveiktų.

Motejaitienė paliko dar du

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

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau 
ne pagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa- 

1 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 tuštint kiše
nių nepaisant ant <4alyko ir nekentėk 
daugiau. Aš rezultatą, kuo
met kitiems nftfųSVyHta.

DR. C. T)bONOHOE
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delawarc
BĮ d g., Roomai 200-201.

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

Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

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, Nrtsies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland Avė., Chicago, 
kertė 18-tos gatves; 3-čioą lubos 

Kambarys 11-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos 

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

našlaičiu, su n u ir dukterį, ku
rie lanko mokyklą. Nelaimės 
pietų jiedu buvo mokykloj.

— Vietinis.

SO. OMAHA, NEBR.

aukos.

Gruodžio 14 d. Dainorių Kliu 
bas Birutė laike metinį susi
rinkimą. Be kita, nutarta pa-

šimt penkis 
gynimo reikalams, 
(iečiai, kaip ir 
lonijų lietuviai, 
visa, kad lik

dolerius Lietuvos 
Mat, biru- 

visų kitų ko- 
ryžosi daryti 

greičiau musų 
lis atsikratytų

užpuolusių ji lenkų bandito Že- 
turi

per
tni-

ligovskio gaujų. Lietuva 
priklausyti tik lietuviams!

Paskirtoji auka pasiųsta 
Lietuvos Misiją Amerikoje, 
gi p. J. Vileišio vardu.

Birutės kliubo veikimas pe 
eitais metais buvo labai sekm 
gas. Linkiu jam tokio jau pa
sisekimo ir sekamais metais. 
Beto, butų gera, kad tau kliu- 
ban susiburtų visi tie vietos lie
tuviai, kurie nori lavinties vai
dinimo, šokių ir šiaip įvairių 
žaismių. Kliubui priklauso 
abft’jipghnčių žmonės — vedu
sieji ir nevedusieji. —Narys.

Del siuntimo aukų 
Lietuvon per Lietu

vos Misiją.

11

[šį p. J. Vileišio laišką 
dedame todėl,' kad “Drau
gas”, kuriam jis būva pasių
stas išspausdinti, atsisakė 
tatai padaryt. — N-nų Re
dakcija.]

“Draugo” Redakcija yra pa
talpinusi savo laikraštyje tūlo
p. J. M. klausimą, — “ar iš- 
tiesų Lietuvos Misija atitrau
kia 40 uuošiiničių aukų siunčia
mų Lietuvon savo ofiso užlai
kymui?”

Jei toks paklausimas ir bu
vo (paklausimų gali būt ir dar 
niekingesniu), tai dėti į laik
raštį tokį prasimanymų, be nu
rodymo pamato ir priežasties,

"BANGA
Lietuviu Socialistu Sąjungos Leidžiamas* Laikraštis.

snvo CHKON1KOJE peržvelgs netik politinius 
nuotikius vianine paftaulijo, bet da ypatingi) domi) at
kreips į nuotikiua, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
socialibtij ir nklaiilys dai biuink i| vienybės ardytojų 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsni irose duos aiškią 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNI p skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai 
aprašančius didosnčs svarbos nuotikius darbininku 
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje rupita- 
sis teikti savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kittj 
mokslą teorijas.
savo BELETRISTIKOS Špaltoee talpiną apysakas, 
pilės ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru), 
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikią musą kolonijose Amerikoj^*
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausiau 
musą socialistą literatines spėkas Amerikoje, bet ir 
musą įžymiąs radėjus Lietuvoje.
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai- 
tė. “Bangos" prenumerata yra: įtl.—už 12 numerių; 
$2. — už 24 numerius; $3, — už 36 numerius; $4.— 
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite sau ir savo draugams. Pinigus 
siųskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., New York. N. Y.

"BANGA"
BANGA”

“BANGA”

BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

BANGA”

BANGA"

BANGA"

užsiti- 
Valsty- 
iir kad: 
ne per 1

dargi su redaktoriaus prierašu 
prasilenkiančiu su faktini! pa
dėjimu, — atrodo, lyg esama 
tikslo pakirsti žmonių 
kejimas prie Lietuvos 
bes įstaigos (Misijos) 
aukos butų siunčiamos
Lietuvos Misiją, bet kitais ke
liais. Lietuvon persiunčiamos. 
Persiuntimo išlaidos, kada siun 
čiama kabeliais, apmokamos iš 
bendros aukų sumos; kada 
siunčiamos paprastu keliu — 
persiuntimo išlaidų neišskaito
ma.

Butų daug tiksliau, jeigu 
dienraštis “Draugas” vietoje 
aiškinti abejotinos vertes pa-
klausimus, pagarsintų aukas, 
kurių sąrašui yra redakcijai 
prisiųsti ir kurias išgalėjo net 
savaitiniai laikraščiai jau pagar 
sinti. Tada aukotojai, taipgi 
ir laikraščio skaitytojai maty
tų, kiek ir kam pasiųsta au
kos. Su pagarba,

J. Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pirmininkas.

hos- 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

d

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687 _

Tel. Yards 3654 
Mrs. A. Michnicwicz

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 niekti 

Ofisas
47*29 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryto.^puo .2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

PALIKTA STORAGE’Y
$35 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
kančių seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

Jei gyveni ne mieste, mes pasiųsi
me C. O. D. dalei sdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE 

' STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago. 

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

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su

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

P. SENKUS,
Box 2, Herrin, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS ■
. LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
■ Gydo visokias ligas moterų, vai- j

Į kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
i 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ "■■■■■■ ■■■y ■■■■■■b

Tel. Cmml 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, duo 8 iki 

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

. . ................ ■■■
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MAilLPiFIMOS! nors daiktų butų Paminta 
frJ’VUI U l&lTC? W # perdaug, tai dėlto nereikėtų

| darbininkams kentėti; turė
dama daug turto, visuome
nė duotų didesnį atlyginimą 
darbininkams ir sutrumpin
tų darbo valandas. Tuo bu- 
du perteklius suteiktų dar
bininkams daugiaus gero
vės, o ne vargą.

Štai delko protaujantys 
darbininkai šiandie sako, 
kad vieton dabartinės kapi
talizmo tvarkos, 
įsteigti socializmą.

Publiahed Daily azcapt Sunday by 
tha Lithuanlan Naws Pub. Co., Ine.

Kditor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Talephona (Janai 1606 
Canal 576

kas diena ateina Petrogrado 
laikraščiai, taigi apie jos tei
singumų neprisieina abejo
ti.”

do konferencijoje, kurios tiks
las buvo atgaivint Internacio
nalų ir kovot prieš karę; val
džios jisai nerėmė, už karės

Subscription Rataai
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at tho Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 2nd, 1879.

reikia

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedtldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111. — Du Ttdafonai: Canal 1506 ir 
Canal 57$.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago ja — paltui

Metams__  , .......    $8.00
Pusei metų___ ___ -___ _____ 4.5U
Trims mineaiams -- 2.15
Dviem mėnesiams  .............. . 1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Chicagoje — per neitetejuai
Viena kopija
Saveitei------
Mėnesiui ___

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paltui

Melams $7.06

Lietuvos dvari
ninkai ir lenkai.

II 
75

2.06

Kuomet lenkų legionai už
puolė Lietuvą, Amerikos lie
tuviai socialistai pasakė, 
kad reikia padėti Lietuvai 
atsiginti nuo užpuolikų, ka
dangi pavojus grūmoja ir 
Lietuvos nepriklausomybei 
ir Lietuvos darbo žmonių 
gerovei. Kartu su musų 
draugais Lietuvoje mes įver
tinome tą lenkų užpuolimą,

761 kaipo dvarininkų pasikėsini- 
' mą pavergti Lietuvos dar- 

„jbininkus ir valstiečius.
Musų skaitytojai šiandie 

ras “Naujienose” straipsnį

Trims _________
Dviem mtoMiims
Vienam minėsiu! ---------------

Lietuvon ir kitur ulsisnlaeee: 
(Atpiginta)

Metams $1.00 į 
Pusei mebj-------------------------- 4.501
Trims mėnesiams--------------2.25 i

onteriu, k"rtu*.u M°n*7 (Reikšminga Byla), kuris
=—.  .................. t parodo, kad tokia pažvalga

yra visai teisinga. Pasirem
damas dokumentais, musų 
bendradarbis iškelia aikštėn 
slaptus lenkų sąmokslus 

! prieš Lietuvos respubliką, 
nupiešia jų slaptas organi- 

! zacijas, sudarytas tikslu nu
versti Lietuvos valdžią, ir 
išvardija svarbiausiuosius 
asmenis tose organizacijose. 
Antroje straipsnio dalyje, 
kuri tilps “Naujienose” ry
to,, paduota visa litaTfija 
vardų Lietuvos dvarininkų, 
veikusių ranka už rankos su 
tais lenkų sąmokslininkais.

Taigi šiandie nėra jokios 
abejonės sulig to, kas ir ko
kiais tikslais užsiuntė ant 
Lietuvos Želigowskio gau
jas. Negali būt abejonės ir 
sulig to, kokią poziciją turi 
užimti akyveizdoje to pavo
jaus Lietuvos darbo žmo
nės: lenkų ir Lietuvos dva
rininkų pasikėsinimas turi 
būt atremtas; Lietuva turi 
būt apvalyta nuo Želigow- 
skio gaujų ir nuo tų gaiva
lų, kurie eina su jomis iš
vien.

Jcigu šita žinia teisinga, tai 
pasirodo, kad Petrograde bol
ševikai neturi nū ketvirtos da
lies darbininkų savo pusėje. 
Bolševikų komunistų tapo iš
rinkta 15, o socialdemokratų 
—70!

Panašių rezultatų buvo jau 
ir daugelyje kitų Rusijos mie
stų, kur buvo renkami atstovai 
į sovietus. Taigi bolševikų pa
sigyrimas, kad su jais buk ei
nąs visas Rusijos proletariatas, 
yra melagingas.

Pagalios, jeigu visas Rusijos 
proletariatas eitų su jais, tai 
kodėl gi Rusijos komunistų par 
tija turi tiktai 600,000 narių 
(arba dar mažiau), nežiūrint 
to, kad komunistai Rusijoje 
naudojasi visomis privilegijo
mis, kad priešingų partijų spau 
da ir susirinkimai yra uždraus
ti ir 1.1.?

.() koks Rusijos valstiečių nu
sistatymas? Jie visai nėra kų~ 
numuštai. Tai pripažįsta ir pa
tys bolševikai. Kuo-gi tad re
miasi Rusijos bolševikų val
džia? Ji remiasi diktatūra, ku
ri tečiaus yra visai ne klesos, 
o tik partijos diktatūra.

NEGRAMOTNI PASKALAI.

Pramones 
krizis.

Jau keletas mėnesių, kaip į 
Amerikoje biznis ėmė eiti j 
blogyn. Dirbtuvės mažinaI 
produkciją, darbininkai at-. 
leidžiami; prekių kainos 
puola, darbininkų algos taip 
pat. Žodžiu, atėjo krizis.

Kodėl jisai ajėjo? Todėl, 
kad dirbtuvės pagamino 
tiek daug prekių, jogei ne
beįstengia išparduoti jas. 
Krizis yra pertekliaus pa
sekmė.

Jeigu kartu su prekių di
dėjimu butų didėjusi ir rin
ka toms prekėms parduoti, 
tai krizio dabar nebūtų. Bet 
rinka nėjo didyn taip spar
čiai, kaip produkcija. Ame
rika buvo įgijus plačią rin
ką karės metu, kuomet kitos 
stambiojo kapitalo šalys bu
vo užimtos amunicijos ir vi
sokių karės reikmenų gami
nimu; kuomet jų darbinin
kai, ažuot gaminę naudin
gus daiktus, kovėsi mūšių 
laukuose. Tų šalių rinkos 
buvo laikinai tekusios Ame
rikos kapitalui. Bet po ka
rės tos šalys vėl ėmė atgau
ti savo rinkas, ir Amerikos 
prekių pardavimas tapo su
siaurintas.

Kada kapitalistai negali 
parduot prekių, tai jie stab
do savo dirbtuves, nes jų 
tikslas yra tiktai gauti pel
ną. Kada dirbtuvės sustoja, 
tai darbininkai palieka be 
uždarbio, nes jie tuomet ne
reikalingi kapitalistams. Di
džiausio pertekliaus metu 
darbininkai turi kęsti var
gą. Tokia yra šių dienų si- • 
stema.

Kad tokių krizių nebūtų, 
reikia pakeisti visuomenės 
tvarką. Jeigu dirbtuves val
dytų visuomenė, p ne priva- 

r

tiniai žmonės (Kapitalistai),! 
tai butų galima iškalno ap- 
skaitliuoty ^iek ir ko reikia 
gamint, ir tuomet nebūtų 
pagaminama nė perdaug, nė 
permažai. Dirbtuvių stab
dyt nereikėtų. O jeigu ir pa- 

sitaikytu taip, kad kokiu-

Brooklyniškė “Laisvė” per 
keletą mėnesių rašė, kad Vo
kietijos valdžia esanti sočia 1- 
demokratiška, kuomet visas 
svietas žinojo, jogei Vokietijos 
valdžioje' jau senai nėra nė vie 
no ininisterio socialdemokrato. 
Iš’,tokio “Laisvės” redaktoriaus 
ignorantiškumo ėmė juoktis net 
jos skaitytojai. Kad išgelbė
jus savo “autoritetą”, tasai 
“proletariato mokytojas” dabar

pa ši
ta rpe

ru

Apšoalgu t
-.T------------ ------

SOCIALDEMOKRATAI PER
GALĖJO BOLŠEVIKUS 

PETROGRADE.

Keleivis” rašo:

“Sovietų Rusijos konstitu
cija sako, kad į visas val
džios įstaigas fabrikų darbi
ninkai kas metai renka kon
troles komitetus. *

“Šitų rinkimų iki šiol te- 
čiaus Rusijoj visai nebuvo.

grado darbininkams neri
mauti ir grieštai reikalauti 
konstitucinių savo teisių, ko
munistai buvo priversti pil
dyt konstituciją. Šiomis die
nomis surengė Petrogrado 
mieste rinkimus, kuriuose 
dalyvavo 78-nių fabrikų dar
bininkai, ir, kaip Petrogra
do sovietų organas ‘Pravda’ 
praneša, pasekmes buvo to
kios:

-x “Komunistų išrinkta 15, 
“Socialdemokratų —70.

“šitų žinių jjavo Kopenha
gos laikraštis ‘National Ti- 

dende’ iš llelsingforso, kur

lusius nuo sociialdemokratų, 
vadina “bolševikais”. Bet

Scheidemanno pasekėjai niekuo 
met nebuvo mažumoje; priešin
gai, jie buvo ir tebėra didelėje krcidtus nebalsavo ir neprita- 
didžiumoje. Scbeidemanniečius re tani.
visas svietas vadina didžiumos I gūsi visai priešingai, 
socialdemokratais, arba stačiai 
didžiumiečiais.

Pagalios, tie scheidemannie- 
čiai ir pagal savo poziciją la
bai žymiai skiriasi nuo Rusi
jos menševikų. Martovas ka
rės laiku dalyvavo Zimmerwal-

O Scheidemann’as el-

Taigi “Laisvė” neturi jokio 
pamato vadinti Vokietijos did- 
žiumiečius “menševikais”. Ji 
taip daro tyčia, kad dar labinus 
apmulkinus tuos neprotaujan
čius žmonelius, kuriuos ji va
džioja už nosies.

Reikšminga Byla
[Nuo musų korespondento Lietuvoje].

Kaunas, 1 X 29.
Lenkų dvarininkų pastangos 

prijungti Lietuvą prie Lenki
jos ne nuo šios dienos yra da
romos. Dabartine Želigovskio 
avantiūra su Vilnium ir suda
rymas taip vadinamos “vidu
rinės Lietuvos” yra tik viena 
pastarųjų kombinuočių: į vy
tinta ji todėl, kad visos kilos 
nepasisekė ir pasirodė netiku
sios. Kiek dar tokių “šposų” 
<rės Lenkijos buržuazija su 
sietuva, priklausys nuo to,

iš Lietuvos bus išravėti visi 
os palaikai, bus išnaikintos vi

sos tos jų šaknys, kurios minta 
Lietuvos darbo žmonėmis. Pir
moje eilėje, žinoma, prisieis 
ravėti dvarininkus, išrauti juos 
su šaknimis ir pačios šaknys 
sunaikinti. Jei iki šiai dienai 
enkų dvarininkams ir pačiam

užgriebti viso krašto, tai turi
me būti dėkingi tom pajėgoms, 
kurios anuliavo tas pastangas. 
Iki šiai dienai Lietuvos demo
kratija pasirodė stipresne, ir 
tolimesnis tos pajėgos pribren
dimas priklauso nuo

Pirmiausiai lenkų 
kai Lietuvoje bandė 
jėgomis, padedant,
Lenkijos dvarininkams, užgrieb 
t i krašto valdžia,—paskui, ka
da šitoji kombinuoto nepavy
ko, griebėsi Želigovskio, nepa
vyks pastarasai, griebsis .vis 
naujų ir naujų kombinacijų. 
Kad tai taip, kitaip, liudi
ja praeitųjų metų bandymai.

Tie praeitųjų metų lenkų

musų.
dvarinin- 
savo pa
žinomą,

niemenskich) arba O. S. N.
Kiek vėliau rugpjūčio mėne

syje, buvę sužinota, kad Kauno 
piliečio Nekrašo namuose esąs 
tos organizacijos archyvas, 
kurs turi tamprių ryšių su Vil
niaus centraliniu tos pačios or
ganizacijos archyvu. Padarius 
kratą pas Nekrašą jo sodne ir 
tvartuose buvo rastas miųetas 
archyvas užkastas
tam tikruose induose ir dėžė
se. Tuo pačiu laiku į valdžios 
rankas pateko dalis dokumentų 
ir iš Vilniaus archyvo. Iš ras
tų dokumentų visiškai nuvo įsi 
tikrinta, kad minėtos lenkų or
ganizacijos veikia visu Lietu
vos plotu. Nors Lietuvos te
ritorija ir buvo padalinta tarp 
P. O. W. ir O. S. N:, bet tiks-

žemėsna

Tamprus jų ryšiai su vyriau
siąja lenkų karo vadovybe taip
gi aiškus. P. O. W. (peovie- 
čių) organizacija susikūrė įsa
koma tos pačios karo vadovy
bes vasario menesyje 1919 m. 
ir apėmė ne tik Kauniją, Suval
kiją, bet ir Prūsų Lietuvą. Jos 
tikslai — Suvienyta Nepriklau
soma Lenkija nuo jūrių iki jū
rių, ginklo tarnyba Lenkijai, 
lictuviškai-lenkiškos unijos pro
pagavimas ir 1.1. Tarpe dauge
lio įvairių dokumentų yra ir 
tokių, kurie rašyti lenkų Inten
dantūrai Vilniuje, kad pasta
roji išduotų tų organizacijų na
riams įvairios karo medžiagos. 
P. O. W. ir O. S. N., kaipo 
priklausančios Lenkijos karo 
Vadovybei organizacijos užsi
ėmė špionažu, žvalgyba ir su-

blis nagrinėjami Ar- teikdavo k nesmulkiausių žinių

“Visa eile socialdemokratų 
dalyvauja Prūsijos ministe
rijoje.. .”
Taigi tas redaktorius, 

rodo, nežino skirtumo 
Vokietijos ir Prūsijos.

Kitoje vietoje to paties# laik
raščio “aiškinama”, kad Vokie
tijos socialdemokratai didžiu- 
miečiai esą menševikai, lai yra 
nesąmonė.

Žodis “menševikas” yra 
siškas terminas. Tą vardą
vo tam tikra Rusijos socialde
mokratų partijos frakcija, ku
rios vadas yra Martovas.

Antrame Rusijos socialde
mokratų partijos suvažiavime, 
1903 m., buvo svarstoma parti
jos programas ir konstitucija. 
Suvažiavimo nuomonės pasida
lino. Leninas reikalavo, kad 
partijos organizacija butų cen- 
trališka, t. y. kad centro ko
mitetas turėtų didelę galę. Mar
tovas priešinosi tam ir stojo 
už tai, kad centro komiteto ga
le butų susiaurinta. Martovo 
nuomonė paėmė viršų.

Bet besitęsiant tam suvažia
vimui, keletas delegatų išva
žiavo; tuomet pasirodė, kad jau 
Lenino pusėje yra didžiuma 
(keturių ar penkių balsų). Tuo 
pasinaudodamas, Leninas pa
ėmė į savo rankas centralinį 
partijos organą ir kitas įstai
gas. Tatai iššaukė partijoje 
aštrią kovą ir kilusioje polcmi 
koje įėjo į paprotį vadinti Le
nino šalininkus “bolševikais”

apic Lietuvos politinę, ekono
minę ir karinę padėtį. Tiedvi 
organizaciji verbuodavo sau iš

kaitina- tikimus ir priruoštus konspi- 
apkaltin- racijai narius, kitiems gi mo- 

kurie nepabėgo Lenki- kėdavo
jon, jau įteiktas. Aktas apima sumas.
ištisą spaudintą knygelę ir 56 rėdavo priimti tam tikrą prie

saiką, kurioje. Dievo vardu pa
sižadėdavo ginti Lenkijos rei
kalus nuo įvairiausių 
ninku. Organizacijų 
riai buvo išblaškyti 
Lietuvą, ypač gi jų 
buvo sukoncentruotas

m i jos teisme šių metų gruo
džio 14 dieną. Byla žada būti 
labai įdomi, ir turbut užsitęs 
bent porą savaičių, 
įnašai aklas tiems 
tiems

ištisą spaudimą knygelę ir 2 
puslapių nemažo formato. Pati 
byla sifšideda iš kelių dešim
čių pūdų įvairių dokumentų. 
Armijos teismas turės darbo 
iškelt aikštėn Lietuvos dvari
ninkų idealus ir siekimus, kons 
tatuoti vieną įžymiausių m ūsų 
politiniai-visuomeninio gyveni
mo faktų.

Prieš mane guli minėtas do
kumentas: “Kaltinimo aklas 
apie priešvalstybines, slaptas 
lenkų organizacijas Lietuvoje: 
‘Polska organizacija Woisko- 
wa’ ir ‘Organizacija Strzel- 
cow Nadnicmenskicli’ ”. “Nau
jienų skaitytojams bus įdo
minus, jei tolinus kalbės pat
sai aktas. Iš viso minėtu ak
tu kaltinama 117 asmenų: 6

(nuo žodžio ‘bolšinstvo"—<lid- sėdi Kauno kalėjime, 43 pabč- 
Martovo šalininkus g?. <>7 laisvi, kaipo sudėję už-

1 1 . _ _ ____ _.X_____
žiuma), o ]
—“menševikais” (nuo žodžio
“menšinstvo” — mažuma).

Po 1917 m. revoliucijos “bol
ševikai” pasitraukė iš social-

status, davę parašus apie nu
sišalinimą ir esu Vyriausybės 
priežiūroje.

1919 m. dar vasaros metu 
esu buvę gauta žinių, kad Lie-

tam tikras nustatytas 
Kiekvienas narys tu-

savo senojo programo ir apsi
skelbė “komunistais”. Todėl 
šiandie jau ir pačioj Rusijoj 
tie vardai “bolševikas” ir “men 
ševikas” neteko aiškios pras
mės. Jie reiškia juk didžiumos 
frakciją ir mažumos frakciją 
socialdemokratų partijoje, o 
tuo tarpu bolševikai dabar vi
sai nepriklauso tai partijai.

Bet visiška nesąmonė yra 
taikyti tuos vardus prie Vokie
tijos socialistų. Tik žiūrėkite, 
kas išeina: Scheidmann’o pa- 
sckcj lis “LaisrvS” vadina “men-

ganizacijos, kurių tikslas bu
vęs įtraukti Lietuvos piliečius 
ginkluotan prieš Lietuvos val
džią sukilimai], nugriauti ją, 
jei kitaip neištesėtų, tai ir su 
pagalba lepkų legijoninkų iš 
aųnpus r demarkacijos linijos. 
Ėmus tikrinti minėtas žinias, 
ištikrųjų sužinota, kad tokių 
organizacijų veikiama. Viena 
jų — Karinė lenkų organiza
cija (Polska Organizacija Wois 
kowa) arba P. O., antroji 

:aci j n 
Nad-Ševikais”, O komunistus, aiški- (Organizacija Strzelcpw

p rieši
ngi ta to

po visą 
veikimas 
apie Kau

na ir gelžkelio srityse:—Kai-
šedoryse, Kėdainiuose ir kitur. 
Lietuvos plotas buvo paskirsty
tas į apygardas, pastarosios į 
“obvodus” ir smulkesnes teri
torines viena tas. Iš viso P. O. 
W. organizacija turėjo užregis
truotų 369 narius, kurių pra
vardes buvo užšifruotos, bet 
užsiėmimas ir mokslo cenzas, 
specialybe ir nario pareigos or
ganizacijoje buvo be šifro.

Kiekvienos apygardos prieša
kyje buvo pastatytas tam Ik
ras komendantas, prie kurio 
veikė įvairios sekcijos: poli
tine, žvalgybos, organizacinė ir 
1.1.; kiekvieno skyriaus prieša
kyje buvo pastatyti skyrių ko
mendantai, sekcijų priešakyje 

•—sekciniai. Sekcijos savo ke
liu buvo dalinamos į civiles ir 
karines. Vietos vadovybės su
darytos važiuojamųjų instruk
torių pagalba panašiai apygar
dų organizuotėms.

Nekrašo sodne buvo rasta są 
rasas šimpa tizou jaučių len
kams asmenų ir sąrašas lietu
vių simpatikų “Lista lilwinow 
sympatykoXv”, kuriame nuro
dyta 122 Įiavardi tokių len
kams užjaučiančią asmepų. O. 
S. N. organizacijos sąrašuose 
įregistruota 66 nariai.

Tarp Vilniaus iv Kiviino ov- 
ganizucijų buvo palaikomas

tam tikras ryšys. O. S. N. 
štabas buvo Maišiogaloje, Kai- 
šedoryse, Musnikuose.

Apipynusios savo tinklu visą 
Lietuvą, tos organizacijos teik
davo Lenkų Kariuomenės Vy
riausiai Vadovybei įvairių ži
nių: apie Lietuvos padėtį, vi
suomenės ūpą, politikos krypi
mus, Valdžios ir Vyriausybės 
sumanymus ir žygius, kariuo
menės organizavimąsi, apie jos 
kilnojimąsi ir sudėtį, apie liau
dies tautinius siekimus ir aps
kritai apie kiekvieną, kad ir 
smulkiausį Lietuvos valstybinio 
gyvenimo apsireiškimą. Tos 
organizacijos darbuotėn Ruda
vo kareivių kurstymas, agita
cija prieš Lietuvos valdžią, už 
lietuvių-lenkų uniją, atsišauki
mų, brošiūrų platinimas ir 1.1. 
Aprašymai tiltų, sandėlių, ke
lių, tvirtovių ir jų pienai.

įdomu ir tai, kad tos orga
nizacijos buvo kurstomi ir pa
laikomi streikai, kad įnešus į 
kraštą dezorganizaciją.

Visas išvardytasai tųdviejų 
organizacijų darbas ant tiek 
buvo pastūmėtas pirmyn, kad 
jos buvo pasiryžusios nakčia 
rugpjūčio iš 28 į 29 dieną 1919 
m pakelti ginkluotą sukilimą 
prieš Lietuvos valdžią šitokio
je tvarkoje: Nutraukus susi-

Visos tos bylos apystovos, 
faktai ir išvados, kaltinamojo 
akto daromos, remiantis tam 
tikrais dokumentais, šifrais, 
pranešimais ir 1.1. Žinoma, nė
ra galimybės šitame laiške vi
sų tų apystovų išvardyti. Viso
je toje byloje žymiausią rolę 
vaidina lenkų dvarininkai Lie
tuvoje. Jie veikia netik čio
nai, Lietuvoje, bet veikia ir tie, 
kurie sėdi Varšuvoje, sėdėjo 
Vilniuje. Ir dabaf dar tie po
nai veikia. Želigovskis ne kie
no kito, bet tiktai jų padaras, 
jų auklėtinis. Ir šis pastarasis 
turbut, kaip sakiau, yra ne pa
skutinė grandinė tose lenkų 
dvarininkų pastangose, kurias 
jie daro, kad užmetus kilpą ant 
Lietuvos darbo žmonių kaklo. 
Viena iš dviejų toje kovoje tu
ri įvykti: arba laikinas viešpa
tavimas lenkų dvarininkų, arba 
visiškas jų pralaimėjimas. Da
bar, kuomet prasidėjo kovos 
su Želigovskiu ties Širvintais ir 
Giedraičiais, toli nuo to fronto 
juda kruta lenkų dvarininkų 
skruzdėlynas, dedama pastan
gų, kad greičiau susilaukus le- 
gioninkų. Milžiniškų pajėgų 
reikia dar Lietuvos darbo žmo
nėms, kad tuos išsigimėlius per
galėti. Neabejojame, kad tos 

diena iš dienos stip-
— Kunigas.

pajegos 
rėš.

cijos, tuč tuojau pulti svarbes
nes gelžkelio linijas, pradedant. 
Kauuo-Kaišedorių, ir užėmus! 
jas su pagalba vietos lenkų 
ir legioninkų, užimti ir patį 
Kauną. Nuginkluoti vietos lie
tuvių kariuomenę, suimti visus 
valdžios atstovus, kariuomenės 
vadus lietuvius ir padaryti Lie
tuvoje savąją tvarką. Buvo 
net nuskirtos vietos, kur turė
jo susieti visi tie lenkų perga
lėtojų būriai, kurie butų savo 
uždavinį atlikę.

Buvo taip gerai prisirengta, 
kad visos žinios apie karinome- ■ 
nes postus, milicijos ir atskirų' 
žmonių buveines sukilėlių buvo 
išaišikintos. Pradžia buvo pa
daryta rugpjūčio 28 dieną, kuo
met buvo pertrauktas telegrafo ■ 
ir telefono susisiekimas tarp 
Kauno ir kaikurių provincijos 
vietų. Laukiama buvo atga
benant ginklų iš užsienio; buvo 
net išduoti maistpinigiai maiš
tininkų dalims. Pajėgos “peo- 
viečių” ir O. S. P. pradėta koiK 
centruoti Musnikuose, iš kur 
jos turėjo pulti lietuvių kariuo
menės dalis ir eiti Kaunan. 
Gaižunų stotį turėjo užimti XII 
obvodo komendantas dvarinin
kas Boleslovas Bondžinskis, 
Kaišedarius P. O. W. komen
dantas Jonas Korzec.

Buvo net sustatytas naujos 
valdžios ministerių kabinetas ir 
paskirstyti portfeliai J r tt.

Taigi viskas buvo atlikta, vis 
kas suorganizuota ir net pats 
sukilimas jau buvo pradėtas. 
Tačiau padarytos iš 28 į 29 die
ną rugpjūčio nakties kratos ir 
suėmimai lenkų agentų, įvedi
mas karo stovio, suardė visus 
tuos pienus^. Bet, sako toliau 
taltinimo aktas, O. S. N. ir P. 
O. W. bendrasis darbas, nežiū
rint to, ėjo ir eina toliau. Atv- 
dėto sukilimo ruošimas, agita- 
vimas už Lenkiją, kurstymas 
cariuomcnės prieš Valdžią, ra
ginimas neduoti naujokų, ne
mokėti mokesčių, karo špiona
žas Lenkijos naudai yra toliau 
varomas, nežiūrint to, kad da- 
is tų organizacijų narių buvo 

suimta, dalis gi išspruko už 
demarkacijos linijos.

Išnagrinėjus visus atraktus 
dokumentus, iššifravus narių 
sąrašus Armijos prokuratūra 
padare dar daugiau areštų ir 
iradcjo viršminėtą , bylą apie 

priešvalstybines slaptas lenkų 
n-ganizacijas P. O. W. ir O. S. 
N. Lietuvoje.

Krislai
“The Communist”;

spausdina “draugo” 
reikale rezoliuciją, priimtą Eg- 
zekutyvio Komiteto komunistų 
internacionalo Maskvoje. Toje 
rezoliucijoje, išklausę kaltinu
sio Frainą Santeri Nourtevos 
raportą, Maskvos bosai skelbia

No. 14
Frainos

Aš nežinau, kiek Fraina yra 
’< kaltas arba nekaltas, bet žinau, 

Į kad jo apkaltinimo corpus de- 
licti randasi ne pas Nourtevą 
Maskvoje, bet dulkinose Pal- 
merio koncelerijose Washing- 

į tone. Ir ten jų reikia jieškoti.

Paryžiaus laikraštis I luina ni
te praneša, kad Standard Oil 
kompanija veda darybas su So
vietų valdžia siūlydama dideles 
sumas pinigų už kerosino šal
tinius apskrityje Bakų ir ki
tur...

Išrodo, kad Rusija atsikra
čiusi nuo savų kapitalistų jun
go, neužilgo paklius po svetimo

* * *
11 tūkstančių piliečių užmo

kėjo 200 tūkstančių dolerių, 
kad pa mačius kruvinas kumš
tynes Jack 
Brcnnanu.

štai kame 
kos nacijos 
mo laipsnis!

Dampsey

pasireiškia
kultūrinio

su Bill

Ameri-

SKAITYK1T IR PLATINKIT

Kazimieras GugisI
7<da visokius reikalus, kaip krimtnaliikttOSį 

taip ir civiliikuose teismuose, Darės 
visokius dokumentus irpopieras>

Namų Ofisai:
IMI S. Hilsted tt

Ant trečių lubų
T«L Drover 131C

Mieato OfiMal ji 
U7 N. loarborn t> I 

1111-11 Mnlty Mg 
f«L Central 441211

A. I’etratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUiAS.
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

M



NAUJIENAS, Uhlcasro, DL

LSS. KUOPŲ VAKARAS

Nušovė vyrą ir pačių

I’Iinois
Teiephon*

Kaltina teatrų savininkus

Telcphone Yards 5032

Perkame
Laisvės Bonus

Lietuvis Dentistas

BY BAKElt

VlELL, I 
COUlD'nt 
llbLP IT?

YOUNG MA?.’ 12/U VOU 
hlaR fcMo/v,
LAŠT NiGKT?

Buvo 
renkamos aukos komu- 

, |)o jM>l'iti- 
priedanga. 

renka au- 
klerika- 
įpie jas

4712 So. Ashland Are, 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas: Drover 7042

K. J. Gilažilfi

SLD. Am. 1-mo apskričio 
koncertas.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakaro, nuo 7 iki 
9 va), vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phęne McKinley; 4988> 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tek Pullman 342
• DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 

iki 8:30 vak.

Perskėlė galvą armijos 
seržantui.

Moterų Legislatyvis 
metine 

kotelyje, 
įpie tūkstantis dcle- 

d ra ugi jų ir 
konven- 
kudikiy

Vh m B yušpilibAI
3107 S. Morgan St.,Chicago
VALANDOS: Nuo 8

ir nuo 5 iki 8

Kalbės Seredoje, 
Gruodžio-Dec. 29 d., 1920 

Mildos Svetainėje.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

Marijonos Rakauskai 
t ės Koncertas.

Y0UNG MAN, VOtl 5H0UL0 
NOT SAY-"OR0PF£D IN”I

1139 Independence Blvd. Chicag< 
Tiiep iOi* Vaą Buren 294

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, IIL 
l’hotio; Boulevard 4121.

?Toop I
ThNGE Dl3 <
VVc/lly Pop tok

P/NK r

I WA5 LfMIAlG AGAIN'ST THE“ ’ 
€HURCH POOR AMD SOMG POOR 
FlStl OPENED t T, ANO I COULD 
NQT HELP ŪUT"DROp IN"?

Mėgino nusinuodinti

to, kad, sako, jie yra nusukę 
valdžiai apie 9,000 dolerių ka
ro taksomis.

5LRE - I DRoPPED 
INTO HE AR VA?

Vakar po piet miesto polici-1 
ir federalės valdžios agen- 

vienuolika narkoti- c 
nių vaistų agentų, tarp kurių 
yra ir W. P. Adams, generalis 
vedėjas Berry Semt Service! 
biuro, 506 7 Handolph bldg. 
Taip-pal suėmė dikčiai kokaino 
ir morfinus.

Kalins neužsimokėjusius 
taksas.

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

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

Kas turite laisvės boną pardavimui, 
neškite į Naujienų ofisą, kur gausite už bo
ną gatavus pinigus.

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

TeL Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo-iš Califomijos ir 

vii tęs fuvo praktikavimą po No. 
t 52G8 W. Harrison St.

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

Ph*n* Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valaadasi 1W iki 12 ryto; 1 iki 4 

piak 4 tiri B vakarą 
Nftdilivnd* aaa S iki 12 ryte, 

1111 S. Halstad St-, 
Kampą* 18 ir Hadatad Si.

■ certų“, kuriuos mūsiškes drau- 
, gijos draugijėlės taiso Jurgines 
, lauže, arba ir trankiojoj Mildos 
Į saliukčj, ir kurie visados taip 
j labai “užganėdina publikų,” 
| kad ji tą savo “užganėdijimų” 
; dažniausiai išreiškia žiovuliu, 

Rakauskaitė klumpių trypimu ir vaikų ry
kavimu.

Ne. Koncertas Kimball Hali 
salėj buvo tiesiai: koncertas.
'Pinkama tam reikalui salė, 
rimtas programas ir atatinka
mi artistai.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’i* 

Lietuvy* Gydytoja* ir Cldrarg** 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tei. Bocl. 16(1
Valandoj: 1 iki 3 po plotą. 

6 iki 8 vak. Ned41. 10 iki 1? ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

kurie neužsi mokės 
butų nubausti kalėj i- 

Mayoras sako, kad jis | 
visus galinius bu • I 
rertus piliečius pil-, 

pareigas.

Mrs. HMlie Schoff, 23 molų 
amžiaus, 3154 Polk st., praei
tų naktį bandė nusinuodinti, po 
karšiam barniui su savo vyru, 
Joseph Schoff. Nuvežta pavie
to ligoninėn. Sako, kad dar ga
lės gyventi.

dau- 
kuri 

arčiau 
supranta-

Leokadija Saboiūenė 
išpildė Mozarto con- 
A major ir cadenza ir 

ballade et polo- 
Kad aš pirmų kartų gir- 

Sabonienę griė- 
virname “Birutės“ kon- 

smuikas ms

Jungtinių Valstijų komisio- 
nierius Lewis F. Mason vakar 
išdavė tris warrantus areštavi
mui Reymond Jacoby, Louis 
Grollman ir Fred LenicJi, savi
ninkų Ziegfield teatro. Tai dėl-

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Yards 6834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 ik! 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St., Chicago.

rRENCH LINr
E® Compagnie Generale • j;

Transat lantiųue ■d
Tiesiai Hamburgan 

Specialis išplaukimai?
1 )ubeltavaia šriubuis laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.Ahai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
Frcnch Line agento.

JIUSAS GYDYTOJA!* Ir CHiRUKGAS 
Speclalifita* Molerltlrų, Vyrišku 

Valkų ir vi«Ų chroniškų ligų
Ofisą*: 3354 Halsted St. Chicage 

Telcphone Pr ver 9693
V’filftndoB:- 10--) i r y J; 2—3 po piet

Telephone Boulcvard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir buii’nos ligų 

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

Chicago, 111.

nors kai kur, 
ji tikrai butų 

dar geriau savo 
parodyti

Illinois
Kongresas laiko savo 
konvehcijų Congress 
Dalyvauja 
gačių nuo įvairių 
kliubų. Svarbiausias 
rijoj klausimos yra 
gerovė. Pirmiaus Moterų Kon
gresas rūpinosi ir išgavimu 
moterims lygių balsavimo tei
sių, bet dabar šį savo progra
mų punktų konvencija panai-

Ofiso Tol. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes *avo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

TeL: Yards 666fi
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytoja*, Chirurgą*, 

Akušerą*
8203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2. 6-8 

v. v Nedeliomis 10-12 ryto.

P-lė Marijona 
savo koncertan, kurį jai praei
to nedčklienio vakaru “Birutė“ 
suruošė, sutraukė pusėtinai 
publikos. Kimbal Hali koncer
tu salė, tiesa, nedidžiausia, bet

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimą*.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
tholmometer. Y- 
patinga (loma at
kreipiama j vai- 
9 ryto iki 9 vak. 

nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. k n m p. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kunaa.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.

' 13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kunSs.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:

Poni 
smuiku 
certo in 
Vieux temps 
naise, 
dėjau ponių 
žiant 
certų, man regis 
buvo jai tuomet paklusimomis, 
bent kalbant apie j^įtavimų 
Mozarto gabalėlių5 Bet užtat 
visi nuoširdžiai j įlojome jai, 
kada ji pabaigė Vieuxtempo 
balladų ir polonezų.

Samuel D. Fite ir jo pati, ne
grai, praeitų naktį liko abudu 
ant syk nušauti jų mainuose, 
210 N. Morgan st. Juos nušovė 
tūlas David White, irgi neg
ras. Pastarasis atėjęs Fite’o 
namuose pakelė triukšmų; Fi- 
te’ui bemetant jį iš buto lau
kan, jis išsitraukęs revolverį 
nudėjo Fite’ų ir jo pačių. Whi- 
te buvęs girtas.

pačiame vidurmiesty, nepapras
toj lietuviams vietoj, ir dag. 
lyg tyčia, pasitaikius tokiai! 
biauriam šlapdribos orui. 
Rakauskaitė, mat, spėjo 
užkariaut chicagiečiuosc 
vietų kaipo viena .pirmaeilinių 
musų artisčių dainininkių. Ir 
kurie nepatingėjo jos koncer- 
tan atvykti, manau, nesigailėjo. 
Koncertas buvo ne vienas tų 
“puikių“ ir “negirdėtų” “kon-

Pirmų kartų pasirodęs rim
tame koncerte jaunutis pianis
tas, Antanas OlŠevskis, šau
niai save alsi rekomendavo 
Rachmaninovo prehrde in C 
sharp minor. Be to, jis visų va
karų su atsidėjimu akompana
vo pianu kitiems artistams.

Koncerte dalyvavo dar batis
tas Stogis. Turėjo dalyvauti 
ir baritonas A. Kvedaras, bet 
dėl ligos negalėjo atvykti..

Dar žodis prie programo. 
Programas, kaip sakiau, buvo 
parinktinis ir rimtas. Bet 
dviem trečdaliais svetimas. Ka
žin, ar nebūtų perdaug prašy
ti artistų, kad lietuvių koncer
tuose jie teiktųsi duoti 
giau lietuvių muzikos, 
šiaip ar taip, mums 
širdies ir labiau 

iiohiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM ma? -,ke-

manau 
jo atsi

vienas sve- 
visi jie pa- 
griausmingo- 

da ino- 
hvkutis visuo- 
ikįamas ir my

nei per 
balseliu

Ncdčlioj, gruodžio 26 d., M. 
Meldažio svet., Susivienijimo 
Lietuvių Dainininkų Amerikoje 
1-mas apskritys buvo surengęs 
koncertų, kuriame dalyvavo to 
Sus-mo chorai. Bene geriau
siai dainavo S. Diliaus veda
mas Lietuvių Vyrų 
Taipjau vidutiniškai 
Pirmyn Mišrus Choras 
Kvedcro veliamas 
chorų sus-mas. Silpniausia 
pasirodę Rosclando Aido cho
ras, vedamas M. Girniaus. Dai
navo jie tarsi Lietuvoj numirė
lį apgirdant. Kai>]> niekurios 
choristės aiškino, priežastimi 
to buvusi ta, kad tai buvo ant
ra diena kalėdų ir choristai dar 
nebuvo išsipagirioję po * kalė
dinių vaišių.

Buvo dar ir daugiau pamar
gini m ų. Deklamavo Čeplins- 
kaitė, buvo suloštas girtuoklio 
monologas, o Jukelis, tas lietu
viškas Gali Čaplinas, krėtė savo 
sorkes, visai niekindamas so
cialistus ir girdamas savuosius, 
kurie dabar ir savo vardo bijo
si pasakyti. Pagražinimui sa
vo kalbos išgyrė rusus ir ap
vainikavimui savo sorkių 
kvietė lietuvius darbininkus ne 
kovoti prieš 
taipgi 
nistiškam kromeliui 
nių kalinių šelpimo 
Nors komunistai ir 
kas, bet jie pasekant 
lūs, niekad neišduoda 
jokių atskaitų.

Koncerte buvo platinamas 
Lietuvos darbininkų laikraštis 
Socialdemokratas. Tas komu
nistams labai nepatiko ir j» 
vadai nuolatos užkabinėjo pla
tintojus ir visaip juos koliojo. 
Turbūt- komunistams labai ne- 
patinl 
ra. Bet jos nemėgsta ir kapita 
Ii štai. Tad kam šiame atveju 
je komunistai pasitarnauja?

—šapus Darbininkas.

DR. M. HERZMAN 
ra rusuos

Gerai lietuviams žinoma* per 22 
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir nkuleris.

Gydo aitria* ir chroniška* liga*,“ 
vyrų, moterų ir vaikų, pa^al nau- 
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
•Makt ros prietaisus.

ir Labara,orija: 1025 W. 
18th St.. netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

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

Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c.

Geležėlė kų-tik dabar paiva- 
žiavęs iŠ New Yorko atlaikęs vi
sų eilę prakalbų rytinėse valsti
jose. Geležėlė buvo areštuotas už 
laikymą prakalbų organizavime 
darbininkų į P. P. D. U. Iki šiol 
buvo paleistas po kaucija. Dabar 
jis yra pašauktas ant teismo, 
sykiu su daug kitų pramoniečių.

Kalbės temoj, draugijinė pa
saulio perversmė. Priežastis ne
darbo ir kapitalizmo griuvimas. 
Patvarkymas gamybai, padary
tos ir darbininkų galutinę per
galę ! *

Visi vyrai ir moters ateikite 
išgirsti ir pasirinkti vieną kelią 
pasiliuosavimui iš ekonominės 
priespaudos ir skurdo.

Užprašo P. P. D. Komitetas.

B. Shants, seržantas iš Ij/ort 
Coo*k, Omaha, Ne’b., vakar bu
vo gatvekario ant Ashland avė. 

kad ir W. 39-th st. parblokštas taip, 
kad jo galva truko dviejose 
vielose. Sako, jo padėtis labai lai sueinč 
pavojinga

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas— 
33Š1 S. Halsted St., Chicago, 111.

Valandoj:— 
9-12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

P-le Hakau^k<TTe turėjo čia 
parodyti visų savo kimštų. Ir 
ji talai padarė 
kitais atvejais, 
sugebėjus 
artizma parodyti. Vienok ji 
davė, ką geriausia sugebėjo, ir 
dėlto puikus raudonų rožių bu
kietai lėkė į jų vienas paskui

»us. vai.: nuo 
Nedėliom

* DR. YUšKA 1
S 1900 S. Halsted St. S

Tol. Canal 2118 K 
a mOfiso valandos: nuo 10 ryto iki Q 

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

Tel. Prospect 3466 ®
i MAi is m « hm m & w m a m m a b ■ b jm

Mayoras 'Jhompson 
lauja, kad visi tie miešto 
ventojai 
taksų 
mu. 
panaudosijjs 
dus, kad 
dvti savo

LSS. kuopų sudėtinis kon
certas surengtas Kalėdų vakare 
Meldažio svetainėje puikiai pa
sisekė. Publikos susirinko pil
nutėle svetainė ir 
nė vienas nesigail 
Chorai trys iš jų 
timtauČių, slavų, 
tenkino publikų 
mis darbininkiškomis 
mis. Solistas 
met publikos 
limas, nepasibrangino 
du sykiu savo maloniu 
palinksminti publika, 
mylimi Briedukai, lygu 
rį Lietuvoje paukšteliai gra
žiai pačiulbčjo. O kų-gi besaky
ti apie musų lietuviškų lakštin. 
galę, p-lę Unę Babickaitę: ta 
savo čiulbėjimu rusiškų daine
lių ne vienų užžavėjo.

Nors labai įžymiai artistai 
pasirodė, bet nū vienas negavo 
bnkiehiL . Turbut žmones su
prato, jtų^pinigus išleidus vys- 
tančiom gėlėm, galima sunau
dot vertesniems tikslams. Taip 
ir koncerte ]>a<larė. Publika d. 
Grigaičio kebais žodžiais para
ginta, sumele aukų arti šimto 
dolerių Socialdemokratų parti
jai Lietuvoje.

Artistai irgi pritarė tokiam 
tikslui, nes ir patj’s pagal sa
vo išgalės aukojo.—žemaitė.

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

VALANDOS: 9—
2- - 9 vakaro.

33OS S*. Morgan Street.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
I’hone Canal 257



Nepakels janitorianis algos.

NAUJIENOS, Chicago, UI Sereda, Gruodžio 29, 1920

CHICAGOS Policijos departamento vir
šininkas Charles Fitzmorris, 
kuris tarpininkavo tarp janito- 
rių unijos ir namų savininkų 
išsprendime algų klausimo, va

li kar pareiškė, kad dabar jimi- 
Į toriams negalima pakelti algas,

■ kadangi namų savininkai nebe- 
kino. Konvencijon buvo Pa-i kelią randų. Jo nuomone, da- 
kviesti kalbėli ir kaikurie inie- |)ar reiktų numušti algas, o ne 
sto valdininkai. Konvencija pa-j[kelti jas. Jis taip-iNil pareiškė,

j kad namų savininkai turi tei-
■ sės, randą kokią nors priežas-1 
tį, mesti laukan kiekvieną jani-1 
torį,

ŽINIOS::
(Tąsa nuo 5to pusi.)

Paskyrė 7 naujus teisėjus.
ar jis bus unislas. ar ne.

Didelis gaisras.

Coats an<l Burchars fabrk- 
vakar

Miesto nusižengimų komisi
ja vakar paskyrė septynis nau
jus teisėjus, kurie turės pagel
bėti teismams greičiaus apsi
dirbti su užvilktomis bylomis ,• t u -x • »^|ke, 21—25 W. Elm stir tuomi iššluoti is miesto I , ...... , ... v. i . i » ;kilo didelis gisras, kuriame It-vis beaugančias piktadarystes.1. . . . . . x, . . . . ko viena mergina visai užmus-Dabar meste veiks kasdieną ...... . . ...... ... ... , • i ta ekspliozaios ir vienas gaisn-penkiolika kriminaliniu teismu. . , 1 , ?T‘ lunkas sunkiai sužeistas. Nuos-

  tolių padaryta apie ant šimto 
„ . „ . , . .. . . . tūkstančių dolerių.Rado 6 boksus degtines karste. 1

Vakar federaliai prohibicijos 
agentai atsilenkę pas graborių 
\Villiain Martin, 3855 VVest 
Harrison st., rado vienam kar-

Chicagos airiu protestas.

tinęs ir aštuonis galionus alko
holio. (iraborius sako, kad tie 
svaigalai priklausą \Villiamui 
Mea, saliunininkui, 131 
ford avė., ir tiktai jie
buvę išslėpti. Abudu, Mea 
Martin, turėjo užsistatyti 
1,000 dolerių kaucijos.

Craw- 
jj 
ir

Surado prapuolusį hankierių.

Sako, kad apie šimtas pen
kiasdešimts Darbininkų Tary
bų yra jau susitvėrusių įvai
ri uosi* Amerikos miestuose, ku
rių tikslas yra teikti pagelbą 
anglų nuskriaustiems Airijos 

' gyventojams. Vakar Chicagos 
Darbininku Taryba, kuri susi
deda veik iš vienų airių, priėmė 
protesto rezoliuciją, pasmer
kiančią Britanijos užgulimą ant 
laisvės trokštančiųjų Airijos 
gyventojų.

Andrew Dressel, iste 
vyriausias valdininkas

Nenusisekė “skymas.

IK'rkėlū pinigus į kitą banką ir 
pats MeCartoy neužilgo rezig
navo. Paskui jiedu pasiėmę pi 
ingus parvažiavo atgal Chica- 
gon. Vakar gi į jų namus atsi
lanką du detektyvai su \varran- 
tu ir pareikalavo atskaitos.

Civil Service komisija vakar 
atstatė nuo darbo da keturis 
polieistus. Tai dėlto, kad 
dažnai prisitraukdavo ir 
likdavo savo priedermių.

Visiems darbininkams 
ntiemš valgyklose liko

muštos algos apie 
Taipjau kaikurie jų 
atleisti iš darbo.

AČIŪ.

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI

jie 
neal-

dir- 
nu- 

nuoš. 
liko visai

Nuoširdų ačių tariu visiems 
gaminėms, Lietuvių Raudonos

138 kp. už suteiktus gyvų gėlių 
vainikus mano myliniam vy
rui a. a. Petrui Kaminskui; 
Kliubicčiams už gražų paskuti
nį patarnavimą laidotuvėse; 
kalbėtojams, draugams. P. 
Grigaičiui, Dr. A. Montvidui ir 
F. J. Ragučiui už gražius ir tin 
kainus ir gražias kalbas prie 
velionio karsto. Ir visei'ins, kas 
tik buvo šermenyse ar daly
vavo laidotuvėse tariu nors 
liūdną, bet nuoširdų ačių.

—. Kaminskienė.

Rengiasi kovai su darbininkais.

North Sides Dr-jų S'ųryšio Viešo 
Knygyno delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, 30 d. gruod
žio, 7:30 vai. vakare, iViešo Knygyno 
svet., 1822 VVabansia Avė. Visi dele
gatai malonėkite atvykti laiku, nes 
bus rinkimas valdybos ateinantiems 
metams. — F. Prusis,* rašt.

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, gruodžio 30 d., 7:30 
v. v., Fellowship House, 831 W. 83 rd 
PI. Malonėkite visi nariai pribūti lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų. 
Taipjau norintįs prisirašyti ir kartu 
veikti, prašomi atsilankyti.

— Org. A. F. Kazlauskas.

PARSIDUODA jęarajęius South 
Wcst. Dydis 100x115 pėdų. Norintie
ji pirkti, atsišaukite į Naujienų ofi
są, pažymėdami No. 190.

EXTRA SPECIAL BARGENAS.
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nč. Biznis išdirbtas per 20 motų; vie
ta yra viena iš geriausių apielinkėje 
ant Bridgcporto. Parduosiu už labai 
žemą kainą. Kreipkitės pas,

MILDA REAL ĖST ATE CO. 
751 W. 31 st St.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGIJOS 1

Sandaros 25 kp. susirinkimas bus 
gruodžio 29, Fellowship House sve
tainėj, 831 W. 33rd PI., 8:30 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
bus valdybos rinkimas. — Valdyba.

Pai ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo moteries Vero
nikos Daugėlaitės — 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 neturėjau; malonėčiau, 
kad tuojau sugrįžtų. O kas duos ži
nią, apie ją, duosiu dovanų.

J. MERKELIS, 
1621 So. Union Avė.

PAJIEŠKAU merginos, kuri norėtų 
su manim apsivesti ir gyventi drau
giškam gyvenime. Aš esu vaikinas 
25 metų, vidutinio ūgio. Butų malonu, 
kad mergina butų iš Detroit, Mich., 
arba iš netolimo apielinkės miestuko 
ir nesenesnė kaip aš; su pirmu laišku 
prašau ir paveikslą, kurį užlaikysiu 
slaptybėj, o ant pareikalavimo grą
žinsiu.

W. S., Box 67,
94 Manchester Avė., 

Highland Park, Mich.

PARSIDUODA kostumeriška kriau
čių šapa. Biznis gerai išdirbtas, ran
dasi ant North West Side. Savinin
kas apleidžia miestą. Galima matyt 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakaro.

1414 N. Paulina St.
Chicago.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL 
DO, MELUOSE, PARK. 
Valdyba 1920 metama.

Pirrnln. Simonas Bružas,
Box 344, Mclrose Paik, III. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, 111. 

Nut. rašt i n. Antanas .lasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mayvvood, III. 
Fin. ra.Štin. FranciŠkus Kazakauskas,

Box 681, MeliGse Park, III. 
Kasierius FranciŠkus Lapinskas, 

Box 1109, Melrose Park, III 
Kasos globėjas Myk. Zankevičia 

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

Box 514, Melrose Park, Ji) 
Maršalka Stanislovas Poška ,

Box 403, Melrose Park, 111 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melrose 
Savo susirinkimus Kn. 

Draugystė laiko kas antrą 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 
pietų, Frank ir Jame svcl., 
gatvė, kampas Luke gatvės.

1.

PARSIDUODA TEATRAS.
300 sėdynių, didelius pinigus 

šantis. Labai pigiai; pigi renda. 
ri būt parduota šią savaitę.

1153 W. Van Buren St.
Galima matyt savininką nuo 2 iki 

10 vai. vakaro.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI

ne-
Tu-

Park, 111
Algirde 

nedėldie- 
1 vai. p< 
171 — 2.‘

Bizniavos savastis, šiaur-rytinis 
kampas 31-os ir Halsted St. Vienų 
lubų plytų krautuves; lengvos išlygos.

3519'So. Halsted St. dviejų lubų 
krautuve ir flatas, labai geras kam
pas visoj apielinkėj; lengvos išlygos. 
$7,500.

KOCH & CO.
Skirtingi Agentai

2603 So. Halsted St.

DDRAUGYSTftS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

2841 W. 40th Place 
Beni Pasnnka, padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, III 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

1635 N. Hermitage Avė.
Dominik Danta, fin. rašt.,

6950 Wolfrane St. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. th) pietų.

flARVEY, ILL., AMERIKOS LIETU
VIŲ PAftELPOS KLIUBO VALDYBA 

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

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

skutinį nedčldienį, 2 vai. po pieįų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — Jon. Šamas, 15719 Wood-
,bridge Avė., Harvey, III.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETUS DRAUGYSTĖS 

. Valdyba 1920 nu 
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1401 So. 48th Ct., Cicero, III.
Ant. Klainis, Vice-prezidentas

1526 So 4911) Ct., Ciceyo, 111. 
A. R. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 
Telefonas Van Buren 3005 

Jonas J. Marazas, Finansų Rašt.
1512 S. 50th Ct., Cicero, III. 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avė., Cicero, III. 

Susirinkimai laikomi paskutinį 
ncdčldienj kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Ncffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

ko, prae lą pėtnyčią, valdžiai 
uždarius jo banką, buvo neži
nia kur prapuolęs, vakar gi jis 
pats atėjo į savo banko depozi- 
toriii susirinkimą ir pareiškė, 
kad nė vieno jų nežus nei vie
nas centas. Jo bankas dabar 
yra Chicago Tille and Trust

atne-

Tūlas Franklin McČartey, 
1111 Sheridan road, praeitą 
vasarą buvo nuvažiavęs į Los 
Angeles ir ten pradėjo dirbti 
batikoje, kurioje jo pati
šus padėjo 125 dolerius. Jis už- 
rekordavo pačios padėtus pini
gus ir prie jų gražiai prirašė 
daug kitų depozitų, taip kad už 

. poros mėnesių suma jau pasie
kė $3,600. Čia jo imti tuoj

Pranešimas!!!
Nariams Co-oparativės 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.

WASHINGTON. — Samdy
tojai rengiasi didelSn kovon su 
organizuotais darbininkais. Jie 
mobilizuoja visas savo jėgas — 
mušeikas ir jų gynėjus teis
muose, advokatus. Kad tai yra 
tiesa, rodo Indianapolio sam
dytojų asociacijos sekretoriaus 
A. J. Alleno laiškas, kuris iš
siuntinėta tos rųšies asociaci
joms — visoje šalyje. Laiške 
reikalaujama, kad samdytojai 
suteiktų jam sekamų žinių—: 
“Ar tamstų valstijoj arba mies 
te yra išleistas koks nors įsta
tymas bei patvarkymas, kuris 
streiko metu draudžia samdy
tojams gabentis darbininkų- 
streiklanžių iš kitų miestų ar 
valstijų?’’

Atsakymas reikalaujama duo 
t i kaip galima greičiau. Tatai 
rodo, kad didieji lobininkai jau 
ruošiasi didelei kovai su or
ganizuotais darbininkais. Jie 

apie tuos įstaty- 
kad jų advokatai'

Aš Marcele Vilimaite — Tankunie- 
ne, iš Akriemių kaimo, Salaku valsč., 
Ezerenų apskr., jieškau Amerikoj sa
vo brolių, Silvestro, Petro ir Antano 
Vilimų. Esu labai skaudžiai nukentė
jusi karo laiku. Prašau brolelių atsi
liepti, ar bent kas žinodamas praneš
ti jiems apie mane. Mano adresas: 
Marcelei Tankunienei, Lumbialių kai
me, Linkuvos valsč., Šiaulių apskr., 
Lithuania.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA duonkepio pirma Tan
kio. Prie juodos ir baltos duo
nos ; geram vyrui gera mokestis.

ROSELAND BAKERY. 
10502 Michigan Avė.

REIKIA patarnautojo (por- 
ter) į Department krautuvę. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

J. OPPENIIEIMER & CO.
4700 S. Ashland Avė.

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

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

nori patirti 
mus todėl, 
jau iškalno galėtų prisirengti. 
jTas prisirengimas gali būt dve 
jopas:— padaryt atatinkamo 
spaudimo j įstatymų leidimo 
Įstaigas, kad tos rųšies įstaty
mai butų atšaukti', arba, jeigu 
tai nebus galima, kad jie, ki
lus streikui, žinotų kas daryti 
—išimti prieš st reiki įnikus in- 
džion kšeną.

REIKALINGAS jaunas vyras 
dirbti ant ūkės, apie 40 mylių nuo 
Chicagos. Kreipkitės laišku paduoda
mi dabartinį užsiėmimą ir ar esate 
dirbęs ant ūkės.

J. K. G.
P. O. Box 203.

Cary Station, III.

REIKIA BUČERIO 
SUPRANTANČIO 
PILNAI SAVO
DARBĄ.

1727 So. Union Avė.

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. Dearborn Str. Chicago, III

Pranešimai RAKANDAI
VICTROLOS

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

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.
naa

■■

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spedalamas: Moterų ligoa Ir C biru r gi ji

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

LSS. VIII Rajono Mokyklos lekci
ja įvyks seredoj, gruodžio 29 d., kaip 
8 vai. vak. Aušros svet., 3001 S. Hal
sted St. Lekciją skaitys d. P. Grigai
tis. Mokyklos lankytojai kviečiami su
sirinkt laiku. Nauji lankytojai taip
jau kviečiami. — Valdyba.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus eks
tra susirinkimas bus seredoj, gruod
žio 29 d., Wicker Park svetainėj, 2040 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vakare. 
Nepamirškite visi nariai pribūti, nes 
bus rinkimas menedžerio, sekreto- 
riaus-kasieriaus ir biznio agento.

— Frank Juozapavičia, Sek r.

Prakalbos. — Kalbės K. J. Geležė
lė, Mildos svetainėje, seredoje gruo
džio 29 d. Rengia P. P. D. U. Pra
džia 7:30. V

Užprašo P. P. D.'Komitetas.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Ben
drovės Šerų pardavėjai, atneškite) kvi
tų knygutes. Reiks peržiūrėti. Peržiū
rėjimas bus seredos ir ketvergo vaka
rais — 28 ir 29 dd. gruodžio Aušros 
knygyne, kaip 7:30 v. v. — Valdyba.

Brighton Park. — LSS. 174 kp. me
tinis susirinkimas bus pėtnyčioj, gr. 
31 d., A. Pociaus svet., 3824 S. Ked
zie Avė. Pradžia 7:30 vai. vaje Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti, nes 
turėsime rinkti valdybą 1921 metams.

— Organizatorius.

Brighton Park. — Visi lošėjai, ku
rie sutiko lošti veikalą “Užburti Tur
tai” Laisvės Lietuvos Draugijai, šiuo 
prašomi susirinkti po numeriu 3240 
S. Emerald Avė., kaip 8 v. v. Visi 
lošėjai prašomi susirinkti laiku.

— KomlUtaM

ir
RAKANDAI

madosParduodu savo vėliausios 
gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau
rus, lovas, vartotus tik 3j) 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 St., 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 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už 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 nedelioj.

2810 W. Harrison St.

GR AŽI A USI AME DESPLA TNES 
arti Dės Plaines upės ir Didžioji 
Cook Countv Auginamojo miškyno 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
U akro .................................. «27.

akro .....................................
1 akras ................................. .  •

Atpigintos kainos. Labai lengvo? 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčioj 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary! 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky 
ti. Sunmžįsi pragyvenimo lėsas, < 
savo šeimyną auginsi tyrame ore u 
maloniose aplinkybėse. Daugybe 
Bohemų jau apsipirko čia ukes u 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurios mes parduodame 
hai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra 
Šykite, telefonuokite arba ateikite

J a a f 1 P, /VI

III

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Boobcn, 
3231 So. Emerald Avė 

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

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

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė 

Iždininkas, Jonas šaulys, 
2152 W. 24th St 

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

Kontrolės rašt. 
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos n 
Union gatvių.

1404
A. T. McINTOSH & CO.
W. 181h SI.. Chicago, 

Phone Canal 6296

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P 
Viršininku antrašai 1920 m.

D. Žutautas. Pinu.. 1502 N. Wood St 
Pr. lilkšas. Vice-pirm.,

2053 Blnghum Si 
.1. Kalaine, Ntilor. Rašt.,

1965 Evcrgrcen Avė 
V. Briedis. Turtų rašt.,

1019 N. Marshfield Avė 
L Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av 
Dr. A. Monlvidas, kvotėjas, v

2121 N, \Vestern Avė 
Susirinkimai otsihuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio IJaosybė' 
svetainėje, 1822 VVabansia Avė.

STOCK’AI—ŠĖROS
NORIU PIRKTI Co-operatiye So- 

ciety of America šėrų. Paminėkit že
miausią savo pardavimo šorų kainą.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avc.

Phone Englewood 187.MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinon 
varomos elektros jlega.

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

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurion 
madų knygos.

MASTE lt DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
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.
SARA PATEK, pirminlnkl.

MOKINU.
Ratušiuot, taipgi imu nuo photo- 

graphų pleitas ratušiuot. Už darbą ir 
mokinimą gvarantuoju.

Kreipkitės:
MRS. S. ŽUKAUSKĄ, 

2211 W. 21st St. 
2-ros lubos.

AMERIKOS LIETUVIŲ

HOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poh’ti- 
kinės ekonomijos pilletystis, dailia- 
rašystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
M116 SO. HALSTED ST., UHICACO.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOJ- 
Sav. Paš Valdyba 1920 metama

Pirmininkas, S. Danilavičia, - <
1617 YVinchester f Avė

Protokolų rašt., X. Shąikis, 1557 Gi 
rard St.
Vne-Pinn.. F. Juozapavičia.

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

St. 
Fin.
Kon

1049 Marshfield Avė 
rašt., J. Asi i'bi 
4725 W. 12-th .Place, Cicero.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avi 
L černauskas, 1719 W. North Avė

A. C. W. of A. LOCAL UNION 26V 
Rubsiuvių Unijos Lietuviu Skyrius 

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juozapavičia, Rašt;,

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

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

KENOS11A W1S. DRAUGYSTES 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229 
Port. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St. 
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct.
Iždo Globėjai:

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

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.^
J. B. Zitra, pirmininkas,"

*1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis. Vice-pirmininkas,

1719 N. Ilarmitage Avė.
L. Ashmanta. nut. raštininkas,

810 W. 19 St.
Fran. Girdvvainis, fin. rašt.

2000 S. Halstcd St.
M. Yamilaitis, kont^. rašt.

1744 N. Hoyne Avė.
I). Shemailis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą subatos vakarų, 7:30 vai. vakare. 
I). ShemaiČio svet., 1730 So. Union 
\ve.

LIETUVIŲ JANITOR1Ų VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jtnas Barčikas, nutarimų rašt.,

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

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kariūnas, kasierius,

3959 W. iflth St.
.Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dicnį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Uarrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
, Valdyba 1920 m.

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

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

Nutarimų raftt., H. Buchinskienė,.
2252 West 22 St.

Finansų nūt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Raleckienč,
3333 So. VVallace Stfl

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
.3810 So. I/)we Avė.

Kasos globėja, J. Miklofiienė,
3309 So. Union Avė.

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. Ce 
snos svetainėje,44501 So. Paulina st 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So 
Wood st.. Chicago. TU.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA. 
Valdybos adresai:

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

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

Iždininkas, S. Danilevičius, 
1617 N Winchester Avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

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

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

Finansų Raštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė 

Kasierius, J. Mazclauskas,
3259 So. Union Avė

Avė

Avė

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO 1.

Valdyba 1920 nu 
Pirmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina I 
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis," 

4435 So AVood 
Nutarimų Rašt, A. Tarvidas, 

3259 So. Union Avė 
Finansų Rašt., S. Slankus,

6418 So. Justin St 
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

St
St

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 Kl\ 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 llalsted St 
J. Andruška. lar. rašt.,

12248 Eir*—dd Avė.
A. Statkus, fin. rašt.,

12039 Uk^on Avė.
J. Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo globi,

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

859 \V. 122 St.
Dr. A. L. Graičiunns. kvotėjas, 

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

12143 Green St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 .So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis.
3327 So.*Wallace St.

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Rublc St. 

Kontrolės rašt.' Antanas Strolis.
2018 So. Pcoria St.

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilus Chuphuskas,
3417 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis, 
819 W. 35lh St.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą 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 MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE.

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia,

1923 S. Union Avė.
Padėj. Juoz. Valantiejus,

619 Wcst 14th Place. 
Prot. rašt. tz. JusČius,

1967 Canalport Avė.
Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,

712 Barher St.
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barher S t. 
Centr. rašt. Antanas JusČius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
I .1 < - • ’ ( . ( 11. < i. . > > I i *
I i'...... III i !'. \lli I I.H.H.i.;'
Teisėjas Stanil. Romanas.
Tau!. kupini^ trustec. I'. hasp.ii :11j 
Komitetas Juoz Sy» <lns


