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Lenkai sulaužė mušiu paliaubą
Želigovskio gaujos už

puolė lietuvius
f

Pasigrobė dar l=ną miestelį

Vokietija protestuoja
> D’Annunzio jau pasidavė

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 30, 1920 
as reųuired by the act of Oęt. 6, 1917

D’Annunzio pasidavė.
Jo pasiuntiniai išpildė Italą 

valdžios reikalavimą — pripa
žino Rapallo sutartį; karinis 

veikimas pasiliovė.

True translation filed with tho post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusų-Lenkų tarybos 
atnaujinta.

master at Chicago, 111., Dec. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Jungtinių Valstijų 
žmonės su mumis.

Kursto revoliucij’ą
Rumanijoj.

Rusijos.komunistai veda didelę 
propagandą Rumunijoje.

Pranešimai apie taikos delega
ciją susikirtimą buvo 

neteisingi.

Taip sako bolševiką viršyki.

EXTRA

Nauja lenku klasta.

Lenkai užėmė Joniškius. 
Tautos Sąjungos Kontrolės 
Komisija nukeliavo Varša- 
von ir rūpinasi lenkų naudai 
praplėsti naujai nustatytą 
demarkacijos liniją iki tų 

rubežių, kuriuos Lenkai bu
vo užėmę Birželio mėnesyje.

mą dar nėra davusi atsaky
mo.”
Apie tą naują demarkacijos 

liniją tarp musų kariuomenės 
ir Želigovskio jau buvo pa
duota žinių. Lygiu bildu jau 
pasiųsta spaudai ir visa su
tartis, kuri buvo Lapkričio 29 
dieną padaryta. Šioj telegra
moj nurodoma, prie ko pačią 
lenkų einama. Jie norėtų vi
sai atsisakyti nuo padarytosios 
Suvalkuose Spalių 7 dieną su 
mumis sutarties, sulig kurios 
jie yra akyvaizdoje los pačios 
Kontrolės Komisijos narių su
tikę, jog jie neisią toliau į 
šiaurę nuo linijos Varėna — 
Bastūnai ir jog toji linija pasi-

[Iš Lietuvos Misijos Biuro]. 

VVASHINGTON, gruodžio 27.
Lietuvos Valdžia* yrA pri

siuntusi gruodžio 25 dieną, per 
Balutį, toki kablegrami:

“Tarpininkaujant Kontro
lės Komis; j d, Lapkričio 29 
dieną tapo padaryta sutartis 
delei ginklu sustabdymo tarp 
musu ir Želigovskio kariuo
menės. tankų valdžia yra 
pasiėmusi atsakomybę, jog 
Želigovskio kariuomenė
dys išlygas. Musą Valdžios 
buvo tyčia pabrėžiama, jog 
tokia sutartis yra daroma 
vien tik tuo tikslu, kad pa
greitinus išsineždinti Želigov
skio kariuomenei.

“Lapkričio 30 dieną Kon
trolės Komisijos tapo nusta
tyta neutralė zona. Musą li
nija einanti per Jakaičius, 
žuklėją, Daugirdiškius ir j 
rytus nuo Vievio, Širvintą, 
Gedraičiu, Dubinkią, palie
kant paskutinius tris mieste
lius neutralėj zonoj, ir bai
giasi Joniškyje.

"Želigovskio linija prave
dama per Deksnius, Rudziš- 
kią stotį ir baigiasi Ornenuo- 
se (netoli nuo Joniškio).

“Želigovskis visai nepaiso 
pastatytą jam išlygą. Ką tik 
dabar jo kariuomenė užėmė 
Joniškį.

“Gruodžio 17 dieną Kont
rolės Komisijos nariai .išva
žiavo Varšuvon ir dabar siu* 
lo pratęsti neutralę zoną tarp 
musą ir reguliarės Lenką 
armijos į Šiaurę nuo Joniš
kio iki punkto^ kursai yra 
penki kilometrai atstu į pie- 
tu-rytus nuo Ežerėną (Novo- 
aieksandrovsko). Tokiu bū
du lenką norima .naikinti. 
Varėnos — Bastūną demar
kacijos liniją ir Suvalkuose 
padarytąją sutartį: jie sten
giasi pravesti šią liniją, kaip 
kokia buvo lenką seniau dar 
Birželio mėnesyje užimta. 
Musą valdžia į tą reikalavi-

liekanti visą laiką, iki visi gin
čai tarp abiejų Valstybių nebus 
galutinai nustatyti. Sulig šios 
sutarties visa Želigovskio ka
riuomenė turėjo jau senai pa
sitraukti iš Vilniaus ir jo ap-

P>1- skrities už tos linijos. Juo ji 
ilginus, kaip koksai įsibriovęs 
vilkas, pasilieka Lietuvoje, Juo 
aiškiau ir visų kitų gali būti 
suprastas tas neteisingas lenkų 
darbas. Jau ir rusų kariuome
nė pradeda nerymauti delei to-
kio buvimo, gal ir latviai paga
liau susipras ir tuomet bus len
gviau išvaikyti tasai vilkas. 
Keikia spėti, jog tik tuo tikslu 
tapo sudaryta ir sutartis dėlei 
ginklų sustabdymo su Želigov
skio, o faktinai šie ginklai tik 
yra galandami.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Berlinas protestuoja.

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.
,w«. -n

Nenori išpildyti talkininku rei
kalavimą — paleisti piliečių 

sargybą.

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Užsienio reikalų ofisui šiandie 
pranešta, kad Vokietijos vald
žia talkininkų atstovybėms Ber 
line vakar įteikusi notą. Pro
testuojama prieš talkininkų 
kontrolės komisijos pirmininko 
generolo Nolleto notą, kurioj 
minima apie tai, kad Vokietijos 
valdžia nenorinti paleisti taip 
vadinamąją pliečių sargybą.

Vokietijos notoj išparodoma, 
kad jeigu talkininkai spirsis 
savus užmanymus pravesti, 
taigi kišis į tvarkos išlaikymui 
organizacijos reikalų vedimą, 
delei to gali būt stipriai paken
kta sėkmingam Briuselio kon
ferencijos tarinių pravediniui.

Angliakasių viršininką 
konferencija.

HAZELTON, gruodžio 28. 
— Šiandie čia susirinko kietųjų 
anglių kasėjų unijos
komisijos nariai. Tarsis 
daryti, kad samdytojai atsisa
ko padidinti darbininkams la- 
gas.

RiO^IA, gruodžio 29. — 
šiandie gautasai nuo reguliaci
nės Italu kariuomenės komiui- c

duotojo Fiume, generolo Ca- 
viglia, pranešimas rodo, kad 
konferencijoj su generolu Fer- 
rario d’Annunzio atstovai pil
nai pripažinę Rapallo sutartį, 
būtent kad Fiume yra nepri
klausoma valstybė.

D’Annunzio pasitraukė iš 
valdžios.

FIUME, gruodžio 29. — Ga
brielius d’Annunzio šiandie 
Fiume miesto tarybai pavedė 
visą valdžios reikalų tvarkymą, 
kitaip sakant pasitraukė iš 
valdžios, rezignavo.

[Rugsėjo 12 dieną 1919 me
tais, su astuoniais tūkstančiais 
vyrų, d’Annunzio įsiveržė ir 
užėmė Fiume, dėl kurio tuomet 
ėjo ginčai tarp Italijos ir Jugo
slavijos. Nesenai Rapallo mie
ste, Italijoj, todvi valstybės te- 
čiaus padarė sutartį, kuria 
Fiume paskelbtas esant laisvu 
miestu. Vis dėlto, iki šiol 
d’Annunzio šitą sutartį pripa
žinti nenorėjo].

Reguliari nes Italų kariuome
nės komanduotojas, gen. Ga- 
viglia, kartu su Fiume miesto 
tarybos delegacija šiandie galu
tinai išspręs busimosios taikos 
sąlygas. Tuogi tarpu visoks 
karinisi veikimas jau sustabdy
tas.

Mūšių paliauba buvo sutar
ta praeitą naktį ir ji tęsis tol, 
kol užsibaigs derybos. Fiume 
reikalus derybų metu gins 
pats miesto majoras Rickardo 
Gigante ir kapitonas Hostven- 
tur, kuriems d’Annunzio pave
dė visais miesto gynimo reika
lais rūpintis.
Reikalauja apsvarstyti Fiume’o 

klausimą.
ROMA, gruodžio 29. — Keli 

Italijos atstovų buto nariai įtei
kę reikalavimą, kad tuč-tuo- 
jaus butų sušaukta atstovų bu
to posėdis. Esą, reikalinga pasi. 
tarti delei padėties Fiume. Bo
to, reikalaujama pradėti tyri
nėjimą kai dėl talkininkų ko
misijos žygių, ačiū kuriems 
įvyko nesusipratimų dėl nu
statytųjų Austrijos-Italijos ri
bų. Sakoma, kad Brener kal
no perėjimas delei kurio Itali
ja stojo karan, turėtų būti gra
žintas Austrijai.

MASKVA, gruodžio 29. [Ra
šo Chicagos Evening American

SOFIJA, Bulgarija, gruod
žio 29. [Rašo Chicagos Daily 
Ncws korespondentas Konstan- 
tin Stefanov], 
kad sekamasai, už kurio

-- Spėjartia, 
už-

,<

D’Annunzio bėga iš 
Fiume.

4

Poetą sako, kad dėl Italijos 
mirtį neverta; Fiume 

vimas sutarta.
evakua-

Militaristams nesiseka.

[Iš Federuotosios Presos]
TORONTO, Kanada, gruod

žio 28. — Nesenai Halifox prie 
plaukon buvo atvykę keli An
glijos karo laivai. Buvo ma
nyta, kad tai okazijai pažymė
ti vietos gyventojai surengs di
delių ovacijų. Kad visa tai 
įvyktų, nemaža pasidarbavo ir 
vietos valdininkai. Bet... jie 
pasiriko. Jurų karalienės pa
siuntinybę vietos gyventojai pa 
sitiko taip šaltai, kad patys mi-

skalių ’ litarizmo priešai stebėjosi. Ir 
kas jie šito nesitikėjo.

Tai rodo, kad Kanados liau
dis jau sugebi įvertinti tuos 
m i litarizmo angelus.

RYGA, gruodžio 29. —- Rusų korespondentė Louise Bryant].
Lenkų taikos tarybos buvo per-'— Rusijos sovietų valdžios už-' klius Rusijos bolševikai, bus
trauktos tik tam, knd pažymč- sienio reikalų komisaras čičeri- 
jus Kalėdų šveijtę. Pertrauk- nas tik-ką suteikę man išhnti- 

Komisio- uos teisės pasimatyti su juo ir 
’ dėl Jungtinių 

Valstijų valdžios patvarkymo 
deportuoti sovietų atstovą New

tos trims dienojus.
nicriai savo darbą pradėjo pa- pasikalbėti kai 
nedėly. Visi tie gandai, kur 
sakė, kad taikos tarybos buvo 
pertrauktos delei kilusio komi
sijose ginčo, neturi pamato.

[Gruodžio 28 d. iš Varšuvos 
buvo pranešta, kad taikos tary
bos pa irusios ir kad bolševi
kų delegacijos pirmininkas 
Joffe pareiškęs, jogei Rusai ne- 
benorį tartis su lenkais. Vadi
nas, Varšuva \ir vėl pamelavo.]

Fordas uždarė savo 
dirbtuvę.

Penkiasdešimts tūkstančių 
darbininku šimesta gatvėn.

DETROIT, gruodžio 29. — 
čia uždaryta didelė Fordo dir
btuvė. Uždarant ją sakyta, 
kad reikalinga padaryti biznio 
apyvartos sąskaita. Šiandie te- 
čiaus jau paskelbta, kad dirb
tuvę pasiliks uždaryta neapri
botam laikui. Kompanija ne
turinti pakankamai užsakymų, 
todėl ir negalinti pasakyti 
atidarysianti dirbtuvę.

tančių darbininkų neteks 
bo. t

kada

tuks- 
darr

Wilsonas nenorįs 150,000 
dolerių.

WASHINGTON, gruodžio 
29. — Tūlas neįvardytas sindi
katas prezidentui Wilsonui pa
siūlė šimtąpenkiasdešimts tūk
stančių dolerių už by kokia te
ma jojo parašytą straipsnį. 
Prezidentas šitą pasiūlymą bet
gi atmetęs, 
pasiūlytoji
daug... didelė, 
kadir geriausiai 
straipsnis, nėra vertas 
didelės sumos pinigų.

Jau kelintą kartą prezidentas 
gaunąs tokių pasiūlymų. Pasta
rojo pasiūlymo smulkmenįs 
skelbiamos.

Jisai manąs, kad 
suma esanti per- 

Girdi, joks, 
parašytas 

tokios

ne-

28.PINE BLUFF, gruodžio
— Arkansas valstijos guberna
torius pašaukė prie ginklo dvi
dešimt milicininkų. Kuriam tik 
slui, nepasakoma.

WEST ORANGE, gruodžio 
28. — Didžiulė Edison kom
panijos fonografų dirbtuvė ta
po uždaryta. Neturinti užsa
kymų.

PINIGU KURSAS.

čerinas pareiškė:
“Jungtinių Valstijų valdžios 

nuosprendis deportuoti sovie
tų valdžios atstovą, imant atid- 
žion šito nuosprendžio inotiva- 
vimą, būtent tokį, kad Marten- 
sas būdamas sovietų valdžios 
pasiuntinys, priklausąs tūlai or
ganizacijai, besistengiančiai 
spėka ir prievarta nuversti

tyt, yra nesusitvarkančios, pa
irusios minties produktas, ku
ris bešalingiems žmonėms turi 
išrūdyti sumizgusia psichologi
ne keistybe. x

Jungtinių Valstijų žmones 
draugingi Rusijai.

“Butų neteisinga manyti, 
kad šitas nuosprendis pareiš
kia nusistatymą Amerikos 
žmonių, ypačiai gi Amerikos 
darbo žmonių, kurie jau ne
kartą yra parodę savo simpati
jų sovietų Rusijai.

“Mes taipjau nenorime ma
nyti, kad tatai reiškia nusista
tymą Amerikos biznio intere
sų, kurių vestosios su mumis 
tarybos demonstruoja jųjų di
dį norą užmegsti santykių su 
Rusija.

“Vis dėlto, nuosprendis de
portuoti musų atstovą rodo, 
kad tuo tarpu joks biznis su 
Amerika vesti negalima.
Amerika pakenkė pati sau.
“Saviems įgaliotiniams mes 

paliepėmė atšaukti visus jau 
duotus užsakymus — tol, kol 
Jungtinių Valstijų valdžios nu
sistatymas pakitęs ir biznio 
vedimas pasidarys galimu.

“Jeigu Rusijai teks apsieiti 
be Amerikos bendradarbiavl.no 
musų ekonomines rekonstruk
cijos darbe, kuriame bus rei
kalinga milžiniškos daugybes 
medžiagų, Rusija taip ir pada
rys. Neprošalį bus pažymėti, 
kad atėjus taikai ir sutelkus 
daiktan musų jėgas ekonomi
nės kūrybos darbui, imant ati- 
džion Europos ryžimasi 
naudoti Rusijos 
nesuprantamu 
Amerika pakenks 
kiek pati sau.

“Mes nelysime
sų nereikalaujama, 
stovui mes paliepėme tuč 
jaus grįžti Rusijon kartu 
savo štabu.“

pajaučiama jų propaganda. Bu-, 
manijos komunistai, rusų bol
ševikų ' suorganizuoti, nak
tį laiko slaptus susirinkimus 
ir rengiasi prie revoliucijos.

Nenorėjimas tinkamu budu 
žemės klausimą išspręsti, ko
rupcijos valdžioje, nesvietiškas 
pragyvenimo brangumas, sepa
ratistinis judėjimas Transilva
nijoj, Bukovinoj ir Besarabi
joj bei atkaklios partizaninės 
kovos pačioj šaly Bukarešto 
(Rumanijos sostinės) valdžios 
poziciją daro netikra ir žymiai 
stiprina komunistus.

Spėjama, kad Rumanijos 
bolševikai turi artimų ryšių 
su bolševikais Balkanuose. 
Taipjau spėjama, kad sureng
toji metai laiko atgal ekspHozi- 
ja vietos teatre Odeon ir tokia 
jau ekspliozija, kuri nesenai 
įvyko Rumanijos parlamente, 
yra tų pačių agentų darbas. 
Rusai priešingi aneksavimui

Besarabijos.
Rusai, visi kaip vienas, prie

šinasi tam. kad Besarabija bu
tų pavesta Rumanijai. Dagi ir 
sumuštosios Vrangelio armijos 
oficierai, su kuriais aš turė
jau progos pasikalbėti, pareiš
kė, jogei Rusija niekuomet ne
sutiks atsisakyti Besarabijos. 
Boto, vienas Bukarešto laikraš
tis Dimineatsa šiomis dieno
mis pakartojo tūlo bolševikų 
delegacijos Rygos konferenci
joje nario, Manulskio, pareiški
mą, būtent:

“Rusija niekuomet neprita
rė tam, kad Besarabija butų 
prijungta prie Rumanijos. Tal
kininkų nuosprendį sovietų 
valdžia neužgyrė. Besarabija 
nenori būti aneksuota, negi jai 
kada nors leista savos valios 
pareikšti.”

šiomis dienomis Rusijos so
vietų valdžia pasiuntė nuošir
džią notą Bulgarijos valdžiai. 
Prašomą draugingus santykius 
atnaujinti. Bulgarijos valdžia

FIUME, gruodžio 
D’Annunzio tik-ką 

i proklamaciją, kur jisai 
' kad mirti dėl Italijos neverta. 
Poetą todėl praneša, kad ,jjšai 
apleidžiąs Fium’ų — oruL/nu.

Taipjau pranešama, ktid jau 
atsiekta susitarimo (ant žod
žio) kai dėl evakuavimo Fiume 
ir

30 d.— 
paskelbė 

sako,

užgyrimo Rapallo sutarties.

Pataria suskaldyti 
partiją.

Vokiečiu komunistė sako, kad 
Francijos socialistą partiją 

reikia suskaldyti.

TOURS, gruodžio 29. — Va
karykščiame Francijos socialis
tų partijos kongreso posėdy bu 
vo didelis sujudimas. Vokiečių 
komunistė Klara Cetkin, “tre
čiojo” Internacionalo pildomo
jo komiteto narė, davė sensa
cingą pareiškimą — būtinai 
suskaldyti socialistų partiją. Ji 
stipria} užsipuolė ir ant deši
niojo partijos sparno ir ant jo
sios centro, kuriam vadovauja 
Karolio Markso dukters sunūs, 
Jean Longuet. Išrodo, kad tasai 
užsipuolimas partijos vienybę 
daro nebegalima. Dešiniojo par 
tijos sparno nariai-delegatai, 
sako, jau turėję privatinį pa
sitarimą apie tai, kad, reikalui 
esant, visients apleisti kongre
so butą. Kaip pasielgs parti
jos centro nariai-delegatai, dar 
nežinia. Bet galimas daiktas, 
kad ir jiems teksią pasitraukti, 
jeigu kraštutinysai sparnas 
būtinai užsispirs padaryti taip, 
kaip kad pataria komunistė 
Klara Cetkin.

Vis dėlto rimtesnieji “kairio
jo sparno“ nariai šitokio skili
mo nenorį. Jų tarpe esąs ir 
pats partijos sekretorius Fros- 
sard.

tečiaus atsakė, kad tuo tarpu, 
kol josios internacionalinė pa
dėtis priklauso nuo talkininkų, 
tatai padaryti ji negali.

pasi
rinka, šituo 
nusistatymu 
netiek mums

ten, kur mu- 
Savo ki

tuo
si!

Vakar, gruod. 29 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Atoetikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ...........   $3.50
Austrijos 100 kronų ............ $0.26
Belgijos 100 frankų už ........ $6.15

'Danijos 100 kronų ............... $15.50
Finų 100 markių .................... $2.70
Francijos 100 frankų ............ $5.83
Italijos 100 lirų .................... $3.37
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.40
Lenkų 100 markių ................ $0d7
Olandų 100 guldenų ........... $31.10 yv. . . _ , . . ,
Norvegų 100 kronų ........... $15.50 sčiai sako, kad tai esąs niekas
šveicarų 100 frankų........... $15.19 daugiau kaip vokiečių moksli-
Vokiečių 100 markių ........... $1.40 nmkų viliojimas į Rusus.

Vilioją” vokiečių mokslinin
kus.

BERLINAS, gruodžio 29. — 
Šiomis dienomis iš Rusų atvy
ko du profesoriai, kurie kalbi-, 
ną vokiečių mokslininkus vyk-
ti Rusuosna. Mokslininkams 
siūloma geros pragyvenimo są
lygos ir didelės algos. Laikra-

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- 
gelbą. suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

. Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankų, 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, m.

bendradarbiavl.no
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Pasauliu Darbininkų 
Judėjimas

tas jau nesitenkina gabenimu 
vien tik vyrų-yidusų. Jo agen
tai ėmė gabenti ir moteris. At
vežtosios moters paskirstoma 
tarp vyrų. Manote, tik dar
bavietėse? Vai, ne! Jos yra tų 
vyrų moterimis — septyniems 
vyrams viena... Kaip tatai su
tinka su tų “krikščionybės“ ir 
“civilizacijos“ apaštalų didžiu

AUSTRALIJA.
“Krikščionybės“ ir “civilizaci

jos“ apaštalų darbai.
NEW SOUTH WALES. — 

Padėtis Fiži salose, Didžiam- 
jam Vandenyne, rodo, ko gali- pasipiktinimu, kurį jie reiškė 
ma laukti nuo tų žmonių, ku- bolševikams, kuomet gauta ži- 
rie diena iš dienos skelb a nįų apie tariamąjį motč|ų “so
moms apie krikščionybę ir d-> cializavimą” Rusijoj? * Mano- 
vilizaciją. Fiži salos skaitosi ka(| jįe piktinasi ta biauria 
karališkąja Anglijos kolonija, indusių verguve? Nieko pana- 
Anglų lobininkų-cukraus trus ^us. Civilizuotosios Anglijos 
to gale tenai neapribota. Su I lobininkai gali elgtis dar žiau- 
vietos darbininkais jie elgiasi rjau> Esama daug tokių atsi- 
kaip tinkami. Bet kaip kada tikimų, kur indusės moters ve- 
pastarųjų kantrybė išsenka. Jie jama darban tuoj po to, kaip 
tuomet pareikalauja žmoniškes jog spėja atlikti savąją “moli
nio atlyginimo už savo darbą. nybės pareigą“? Paprastais žo- 
Tada juos išvejama iš planta- d^ias tariant, tai reiškia tiek, 
rijų, o jų vieton imama ver- kad 
buotis dariiininkns iš kitų gre- (]jkį 
timųjų salų. Jeigu ir tai ne- bo. 
duoda reikiamų sėkmių, tuo- jr 
met cukraus trusto karaliai pa- ^įos 
siunčia savo agentus į Indiją jOs pritarimo...
ir gabenasi darbininkus iš te- Palaiminti tie “krikščiony- 
nai. AtmilientųjŲ iš Ir><l£jos t»Cs** ir “civliasacdjos** apaštalai, 

darbininkų padėtis stačiai pasi- kurių imperijoj saule niekuo- 
baisėtina. Jie verčiami dirbti nenusileidžia!
prie bjauriausių apystovų ir už 
niekingą atlyginimą. Skurdas, 
vargas, įvairios ilgos—tai pagai į 

lotinųjų indusų likimas. Patys 
gi lob įlinkai, tie “krikščiony
bės” ir “civilizacijos“ apašta- 
lai, su indusais 
šunimis.

šiakite Įioras 
staruoju laiku

vos spėjusi pagimdyti ku- 
moteris vejama prie dar-

vis tai daroma ne be 
anglu valdžios žinios,

pa
nt

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Reikėsią stvertis tegalimų 

įmonių.
BOSTON. — Galimas daik

tas, kad neužilgio bus stvertų
si tegalimų įmonių, idant tuo

pavyzdžių. Pa- bildu valstijos prokurorą Katz- 
cukraus trus- maną privertus leisti, kad Soe 
——------------- co ir Venzetti advokatai galėtų

elgiasi kaip su I

I)R A MONTVID peržiūrėti kaltinamosios puses
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East WaMhington St.

Marshall Field Ann«x
ISth fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
.Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

dokumentus, kurių ji pristatė 
Venzetti bylos metu. Tuosius 
dokumentus kaltinamoji pusė 
laiko savo žinioj ir nič nieko 
prie jų neprileidžia. ■ Tiesa, 
kiek laiko atgal valstijos pro
kuroras pareiškęs, kad jisai 
Venzetti’o advokatams Įeisiąs 
peržiūrėti ir patikirinti tuos 
“dokumentus”, kurie buvo ūž

Telephune Drover 5052

Dr. A. Juozą b s
» — DtiNTISTA*

Valandos: ruo 10 iki 8 vai. vaka- 
ic. Nedaliomis pagal sutarimo.

! 3261 $o. Halsted St., Chicago, III. i

metu. Bet iki šiol šito savo 
prižado valstijos prokuroras ne

Kas įdomiausia, kad kaltina
moji pusė nors ir sako, kad jo-

........................................ ■ —

Prakalbos, Koncertas ir

BALIUS
Rengia Lietuvių Tautiška Draugija Vienybė.

Pėtnyčioj, Gruodžio-Dec., 31 d., 1920
M. Meldažio Svetainėje, 2242 VV. 23rd PI. '

Pradžia kaip 7:30 vai. vakare.
Įžanga tik 35c ir 50c.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Atsilankykite b musų rengiamą 
vakarą, kur išgirsite naudingi prakalbą, puikias dainas ir deklama
cijas ir kitus pamarginimus. Dainuos AIDO Choras iš .Roselando. 
Grajys ant gitaros ir tt. Atsilankiusieji"! šį vakarą bus pilnai užga
nėdinti, o kurie neatsilankys, tai jrailėsis po laikui.

Po Koncertui — šokiai prie puikios muzikos.
Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

DIDELIS NAUJŲ METŲ BALIUS
— rengiamas — -

Liet. Pasilinksminimo Draugiškas Kliubas 
Subatoje, Sausio-Jan. L d., 1921 

Iwanowo Svetainėje, 
2101 — 137th S't. Indiana Harbor, Ind.

Inžanga Vyrams 50c; Moterims 25c; Vaikams 15c.
Prasidės 5 valandą vakare

Taigi lietuviai ir lietuvaites, visi esate kviečiami ant šio iškil
mingo baliaus, nes bus išlaimėjimas $20.00 auksu. Kuris nusipirkęs 
tikintą laimės, tai tas labai apsidžiaugs savo laimėjimu. Bus geriau
sia Anderson & Co. muzika, nes kaip užgrajys, tai net sienos drebės; 
o žmonės esančius baliuje augštyn kilnos; — labai bus linksma ir 
lengva pasišokti. Bus gardžių gėrimų ir užkandžių; — taigi išsigėrus 
ir užkandus; bus stipru ir pasišokti; o komitetas stengsis visus at
silankiusius svečius ant šio Naujų Metų Baliaus kuogeriausiai pri
imti. Tašgi lietuviai ir lietuvaitės; nepraleiskite šio iškilmingo va
karo, ne prasnauskite už pečiaus tą Naujų Metų vakarą. Atminkite, 
kaip tai bus linksmas tas pirmasai Naujų Metų Balius. Atsilanky
kite visi, jauni ir seni, ateikite ir persitikrinkite.

Kviečia visus KOMITETAS.

Metinis Teatras ir Balius 
‘UŽBURTI TURTAI’ 

trij’ų veiksmų Melodrama, 
rengia

DAKTARO VINCO KUDIRKOS DR-JA 
Naujy Metu vakare, Sausio-Jan. 1 d., 1921

M. Meldažio svetainėj, 2242-44 West 23rd PI. • 
Durys atsidarys 6 vai. vakare. 

Programas prasidės lygiai 7-nios vai.

Gerbiama Visuomenė:—
Nepamirškit atsilankyti į viršminėtą. va

karą, kur galėsit linksmai praleisti liuosą lai
ką. Apie gerumą viršminėto veikalo nekal
bėsim, nes Chicagos visuomenė gerai žino, 
kad Dr. Vinco Kudirkos Draugija visuomet 
stengiasi užganėdint atsilankiusius svečius. 
Dramatiškas Ratelis sulos “UŽBURTI TUR
TAI”. Kviečiam visus atsilankyti. Mes už- 
tikrinam, kad busit užganėdinti. Orchestra 
J. Phillips. Kviečia visus KOMITETAS.

I "AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

sios rankose esantys dokumerZ 
tai yra labai svarbus ir rodą 
Venzetti’o, kaipo asmens “kri- 
minalį,pobūdį”, bet savo “ra
dinį” parodyti nenori.

Tūkstančiai kūdikių—badauja

DETROIT. — Tūkstančiai vj 
Detroito biednuomenės kūdikių & 
eina mokyklon — be pusry- c, /

Kodėl? .Tu tevni neturi z* j 
kuo juos maitinti... Miesto pi- S 1 
liečiu Lyga padalo, atatinkamą į , 
tyrinėjimą, kuris parodė, kad 
kūdikiai badauja todėl, kad jų rj 
tėvai jau “kuris metas kaip ne- 41 
turi darbo“. Apie du tukstan- cj 
čiu kūdikių maitina kalbamoji yįį

Reikalauja paliuosuoti politi
nius nusižengėlius.

WASHINGTON. — Andais 
čia buvo atvykusi Didžiojo Ka- £ 
ro Veteranų organizacijos dc- 
logacija. Atvykimo tikslas—į k 
reikalauti, kad valdžia kuogrei- £• 
čiansia paliuosuotų visus pidi- ? 
tinius nusižengėlius. Koks bus $ 
valdžios atsakymas, nėra rei- £ 
kalo aiškinti. Jungtinių Valsti- 
ių žmonės tatai jau nekartą pa- 
tyrė. -į;

Ekonominis pairimas
[Specialė Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

Jungtinės Valstijos nūdien 
randasi sūkury savo ekonomi
nio pa i rimo.

Tuo tarpu tikrosios panikos 
dar neturime. Herberto IIoo- 
verio žodžiais tariant, mes tu
rime lik “dirbtiną paniką“’. Vis 
dėlto, tos panikos reiškinys 
ytin vaizdus: sumažėjo reika
lavimas prekių, puola kainos, 
bizniui nesiseka.

By vienas, kuris susipažinęs 
su ekonominių krizisų Jungti
nėse Valstijose istorija, lengvai 
gali sumatyti dabartinio ekono
minio pairimo priežastis.

Pairimas neišvengiamu bu
du seka po neapriboto speku- 
liatorių bei pelnagandų siauti
mo. Taip buvo po civilinio 
karo. Taip buvo aštuoniasde
šimtais ir devyniasdešimtais 
melais. Tai buvo po karui su 
Ispanija, ir lygiai taipat yra 
šiandie. Šalis, kuri t:k-ką per
gyveno didžiausę savo istorijoj 
spukuhatorių bei pelnagandų 
siautimą, toki siautimą, kokio 
pasaulis iki šiol nėra matęs, 
neišvengiamai turi ^susilaukti 
reakcijos. Ir sekamoji reakci
ja turės būti stipresnė nei 
kurių teko pergyventi iki 
Tai yra neišvengiama.

šitos reakcijos metu
[nors gaus stipriai nukentėti. 
Kol Amerikos industrijos vieš
pačiai laikysis tos teorijos^ ku
ri sako, kad “šuo drasko šu-

tos,

kas

CX

"(j 
gi

£ a

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų, 
ranodčliais iki 8 vakare. 

Nedaliomis ofisas uždarytas.

T.Pullman 5481

AKUSEKKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
cnoterą ligose; rur 
pastinga! priiiu- 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str. 

Chteago, IU.

PIRMAS METINIS

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 BYLASK 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

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

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

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

Tel. Canal 2552.

Su Programų 

rengia
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS

Naują Metą vakare, Sausio-Jan. 1 d., 1921 <
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 5 vai. vak.

Gerbiama Chicagos Publika:—
Kviečiame višus atsilankyti i šį balių. 

Programas didelis ir Įvairus. Dainuos Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras po vadovyste drg. 
Dilaus; dainuos Ateities Žiedo Vaikučių Cho
ras po vadovyste p-lės Bigeliutės; deklamuos 
garsioji Chicagos deklamatorka, V. Cheplin- 
skaite. Bigelių Orkestrą. Kalbės geras kal
bėtojas. Kviečia KOMITETAS.

P.. S. — Bus skrajojanti krasa ir tris ge
riausi išlaimėjimai.

nį”, tol mažesniam ir silpnes
niam šuniui visuomet gręs pa
vojus patekti ant stipresniojo

gį todėl, kad jie iki šiol nemo
kėjo ar negalėjo sukurti tvir-

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS
Užtikrintas kainų numuiSimas” nuo 

kiekvieno siuto ir pverkoto.

r

1

jau
ka-
ar-

. ... .............. . ............ r_______ YPA-
tos savo organizacijos. Jie silp- TINGAI $20 overkotų vidutinio tarn
ui. O silpnas kovoj visuomet 
turi pralaimėti. Pagalios pati 
jų ekonomine padėtis yra to-> 
kia, kad jie, jeigu nori išsilai
kyti, mažai ar daug, bet yra 

i verčiami vežti rinkim ir par
duoti už tiek, kiek jiems siūlo
ma. j

Pereitą pavasrį, kuomet 
buvo galima sumatyti, kad 
ro spekuilatorių siautimui 
tinusi galas, “didieji musų žmo 
nūs“ čmg kalbėli apie mažini-1 
mą kainų. Buvo aiškų, kad 
Iriam laipsny tas mažinimas tu 
rūs prasidėti neužilgio, jiegu 
tie žmonės norės išlaikyti savo 
rinkas pasauly. Bet kartu 
vo aišku ir tai, kad pirmoj 
toj toks mažinimas guls 
“mažųjų brolių’’ nugaros, 
prantama, ūkininkų ir darbi- Bet ir jų jėga dar nėra tai]) 
ninku. stipri, kad galėtų atremti ge

rai organizuotus šios šalies ka-

bu- 
vic- 
ant 
su

Sekami, kuriems teks nešti ir 
kurie dalinai jau neša musų' 
ekonominio pairimo naštą, yra j 
darbininkai. Tiesa, jie kur kas! 
geriau susiorganizavę nei kad

jų likimo draugai ūkininkai.----

sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
i $12.50.

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

Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai

j ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

' dčvetų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. 
------ liomi.s iki 6 vai. vak.

S. GOK DON,
1415 S. Halsted 8t

Visa tai jau įvyko. Pirmiau-,— —o------------ -— —--- —
šia tenka skaudžiai kentėti uki.pdido mašinos taikomos jiems 
ninkams. Savo produktus nu-' smūgius. Beto, jų jėga gavo 
dien verčiami parduoti 40 ir60 stiprų smūgį, kada plieno trus- 
niioš. pigiau nei kad šeši ar sep f 
tyni menesiai laiko atgal. Da- bminkų streiką, 
vinys yra toks, kad šiandie viciiijusis kapitalas pradėjo nau 
ūkininkams prisieina parduoti kampaniją — kampanija už

tas sulaužė didįjį plieno dar- 
Dabar susi-

▼ak

itNYGA KIEKVIENAM 
REIKALINGA.

KAINA 50c.
Siunčiame po aplaikymui tik
tai 10c. Rašykite, reikalau
dami knygos su pridėjimu 
10c. pas:
UNIVERSAL SALES CO.
246 E. 53 St., New York. N. Y.

t a

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

STOREMUŠIU 
Deimantai, 

Laikrodžiai,

Chicago, III.
4537 S. Ashland 

Avė.

Auksybš, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

savo produktus darant dideliau 
šio sau nuostolio. Daugelis ūki
ninku atsisako parduoti savo 
produktus. Bet tuo pačiu kar
tu jie negali nusipirkti sau rei
kiamų daiktų iš savo apielin- 
kės pirklių. Tuogi bildu vi
sas musų bizinio triobesis stip
riai supurtomas.

Ūkininkams prisieina atlai
kyti pirmą jiems taikomą smu.

kampanija už 
nelinijines dirbtuves ir maži
nimą algų. Galimas daiktas, 
kad darbininkai šitą smūgį at
laikys, vis dėlto, jų jėga bus 
labai susilpninta, o todėl di
dieji lobininkai daugely atsi
tikimų laimės.

Ūkininkai savo baudą apmo
ka gaudami pigesnes kainas už 
savo produktus; darbininkai ją 
apmokės nedarbu ir mažinimu

jiems algų. Tuo gi tarpu, di
dieji lobininkai savo dalį atsi
ima. .Jie nuostoliu neturės. O 
jeigu vienas-kitas silpnesniųjų 
‘brolis” ir pateks ant tvirtes

nio j o ilčių — menkas dalykas. 
By tik didieji biznio žmones iš
lieka!

Ūkininkų pasistatymas bus 
sukrius hitas. Minios Ameri
kos darbo žmonių turės kęsti 
alkį ir šaltį. Bet tuo pačiu 
metu Amerikos lobininkai da
rys sutartis su nuskurusia Eu
ropa. Tenai jie sodys savus 
kapitalus ir žiūrės, kad gavus' 
naujų aukso kalnų. Tokia biz
nio prigimtis. Ir tokia ji liks 
tol, kol nesusikurs nauja jėga, 
kuri atliuosuos pasaulį nuo to 
slogučio.
---- --------y----------------------------- ;

Victor Cigar Store
Wholesaleriai ir Retaileriai • 

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

gariaikos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse,- ant švenčių.

ORKESTRĄ—BENĄ
t

Pampina visokiam 
reikalams

J. BALAKAS i

1414 So. 49th Court
Cicero, 11L

Tel. Cicero 2316

Vai

Tel

a

j

Metinis, Sulaukimo Naujų Metų

J. P. WAITCHES
. 4 LAWYER

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

4509 So. Ashland Avė.
. Yards 1053.
-i---------------------------------------

Pradžia 7 v. v. iki 2 nakt.įvyks
Pėtnyčioj*, Gruodžio 31 d., 1920 m.

Didžiojoj Coliseum Annex svetainėje,
Prie Wabash ir 15 gat.

Skiriam $500.00 dovanų:
Pirma $75.00, antra $50.00 ir trečių $25.00

Kviečiame visus kliubus, draugijas t)bi pavienes ypatas, 
iškalno rengtis, nes dovanos bus skiriamos Grupėms, bei pa
vienėms ypatoms.

Inžanga 75c. ypatai. Muzika V.jSafpaliaus.
Kviečia “BIRUTE”.
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Rengia prakalbas Lietuvos 
gynimui.

Atėjus žiniai, kad Lenkai už
puolė Lietuva ir įiaeinč sosti
nę V Iniu, sujudo ir \vaukega- 
nieėiai ir susidomėjo gelbėji
mu Lietuvos Tuojaus tapo 
sušauktos visų draugijų valdy
bos |Hisitarimui ka p geriausia 
bus padėjus Lietuvai atsiginti 
nuo lenkų plėšikų ir kad su
rengus protestą prieš Lenkijos 
klastingą briovimąsi Lietuvon. 
Susirinkime pasirodė, kad vie
nos valdybos be pasitarimo su 
nariais, nieko negali veikti, tad 
tapo nutarta kreiptis laiškais j 
visas draugijas ir laukti nuo jų 
atsakymo. t

Niekurios draugijos, kaip Sū
nų ir Dukterų Draugija ir mo-

i terų progres’šėių, davė labai 
aštrius atsakymus ir nuo Lie
tuvos gelbėjimo atsisakė. Simų 
ir Dukterų dr-ja atsakė, kad ji 
nemato dabar reikalo gelbėti 
Lietusi). o progresistes tai ir 
visai Lietuvos išsižadėjo.

Bet nežiūrint tų kelių drau
gijėlių, 13 draugijų prisidėjo 
prie Lietuvos šelpimo ir išrin
ko komitetus renginiui didelio 
v . šo susirinkimo.

Tas draugijų rengiamas su
sirinkimas bus sausio 2 d., 1 
vai. po piet, Lietuvių svet., prie 
9 ir Lincoln gat. Kalbės nese
nai iš Lietuvos sugrįžęs adxį 
Brachulis, J. Karosas ir k. Bus 
ir anglų kalbėtojų, taipjau vi- 
•hiiiTUĮ&nmiinl i’ųziuH fn^os 
Įžanga dykai.

Visi \vaukeganieciai ir apie- 
linkės lietuviai kviečiami būti
nai būti šiame svarbiame su
sirinkime. — Komitetas.

^hilyloĮii Baisai
[\U£ iireikktas kiame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.}

AK ŽINOME KlfR MUSŲ
AUKOS EINA?

Didelis Išpardavimas!
Severos Gyduoles užlaiko

Sliesoriai
Mes išdirbant “special” 

tools ir Dies, ir įvairias ma
šinų dalis, taipgi dirbam 
įvairias “models” dėl paten
tų.

Jeigu kas turite užpaten
tuotus kokius nors daiktus 
geležies, mes galime jums 
padirbti. Kreipkitės:
l A. T. Krivickas,

G. R. DIE & TOOL CO.
1354 Alpine Avė., 
Grand Rapids, Mich.

Redakcijos Atsakymai.

L Bardauskui. -— Pakaks to, 
kas jau apie tą subjektą ra
šyta. .Juo mažiau apie juos 
kalbėsime, tuo geriau. Kaš.nė- 
kite mums žinučių iš savo ko
lonijos. 4

J. P. Bložiui ir k. — Justi v 
atsišaukimas buvo pereigas ir 
sunkiai įskaitomas-; todėl jį rei
kėjo trumpinti ir perrašyti. Ja
me ti cinus nėra nieko tokio, už 
ką skaitytojai galėtų Jus “teis
ti”. Taigi ir apeliacija nėra 
reikalinga.

EXTRA! Palikta mūšy sankrovoj. EXTRA!

Sankrovos

kaina tik

s35.00

Štai kur stebėtina proga misi pi t k ti augštos rų- 
šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, {įriedu veltui 12 rekordu, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATA. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikaliu pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antru rankų 
mašina, kuomet gali piikti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00. tik ūžt 
.*35,00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tomistą, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rūšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAl PRIIMAMI.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.
---------------------------------------------------- H---- ---------------- ---------------

Dabar, kuomet musų gimtąjį 
kraštą užpuolė ginkluotos lenką 
imperialistų gaujos, kuomet grū
moja pavojus visai Lietuvai pa
tekti į Ųi plėšikų rankas, labai 
laikas-'pagalvoti kas ir kaip su
naudoja musų sudedamas Lietu
vos gynimo reikalams aukas.

Turiu minty Amerikos lietu
vių klerikalus. Amerikos lietu
viai jau nekartą turėjo progos 
prisiklausyti tų ponų kalboms 
apie tai, kaip jie “myli” Lietu
vą ir kaip jie yra pasirengę da
ryti visa, kad Lietuva butų at- 
liuosuota nuo Želigovskio gau
jų.

Pasižiūrėkime tečiaus kaip jie 
daro. Kada Chicagoj susikūrė 
Bendras Lietuvos Gynimo Ko
mitetas, tai buvo pakviesti ir 
musų klerikalai, kad ir jie pri
sidėtų prie bendro darbo. Ir ką- 
gi ? Klerikalai atsisakė. Kodėl at
sisakė? Ogi todėl, kad Bendras 
Lietuvos Gynimo Komitetas nu
tarė visas surinktas aukas sių
sti stačiai per Lietuvos Misiją. 
Klerikalai gi norėtų, kad tos au
kos eitų į jų partijos fondą. Ko
dėl? Ogi todėl, kad tas fondas 
dalį surinktų pinigų pasilaiko 
sau, savos klerikaliskos politikos 
reikalams. Taigi, jeigu jie susi
dėtų su Bendru Lietuvos Gyni
mo Komitetu, tuomet nebūtų 
kaip šienautus.... Surinktus pi
nigus tektų atiduoti ten, kam jie 
skirti.

Ve kaip musų klerikalai “my
li” Lietuvą, ve kaip jie “gina” 
ją nuo svetimųjų užpuolikų.

Maža to. Jie dabar pradėjo 
visais budais niekinti ir pačią 
Lietuvos Misiją. Niekina ją to
dėl, kad Misijos pirmininkas kar- •
tą pareikalavo atskaitos. Atskai
tos iš tų pinigų, kuriuos jie su
rinko neva Lietuvai ginti. Mu
sų klerikalai, kad paslėpus muo 
žmonių savo politikos nuogybę, 
ėmė niekinti Lietuvos Misiją.

Amerikos lietuviai privalo rim
tai pagalvoti, kam jie savo sun
kiai uždirbtus skatikus aukoja. 
Nė vieno cento Amerikos lietu
vių klerikalams! Duokime savo 
aukas tik tiems, kurie jas siun
čia stačiai per Lietuvos Misiją, 
ir niekam kitam.

— P. Petraitienė.

Dabar po Kalėdų, tu
rimo daugybę gramafo- 
nų, laikrodėlių, žiedų, 
visokių papuošalų, kat
ruos parduosime už la
bai numĮažintą kainą, 
pradedan 
29. Kiek v 
ga nusip 

’ daiktą, u 
žintą kainą.

Linkėdamas 
savo 
linksmų Naujų Metų.

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

M

Severos naujau Kalendorius 1921 metu 
yra iiduotus. Gaukite viena uava aptlo
kei. Yra duodamos dykai. Jeigu nsgau- 
tumite aptiekei, ragykile-Ata mus ir 
Įdekite 2c pastos ženkly. 7

N

-i y

; Gruod.-Dec.
enam bus pro- I
rkti tinkamą 

labai numa-

visiems 
kostumeriams

„BANGA”
Lietuviu Soclallsty Sąjungos Leidžiamas pikraštis.

savo CI1R0N1K0JE peržvelgs ncvtik politinius 
“BANGA” nuotikius visame paftaiilije, bet da ypatingų domų at

kreips j nuotikius, įvykstančius darbininkų gy venime.

"BANGA"

"BANGA"

"BANGA”

"BANGA"

"BANGA”

"BANGA"
l

"BANGA”

"BANGA"

"BANGV

savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos nž.pnoliinns 
socialistų ir sklaidys dai bininkų vienybės ardytojų 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos ąiškių 
apžvalgų gyvenimo iš, socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žbdgeavo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininką 
gyvenime.
savo TEORETINI Al-MOKSLINfcJE dalyje rupu
sis teikti savo skaitytojams straipsnius, populiarini 
gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kitą 
mokslų teorijas.
savo BELETRISTIKOS Špaltose talpiną apysakas, 
eiles ir pajvairjs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru), 
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikių rnnsij kolonijose Amerikoje. į
savo BENDRADARBIAIS turi netikažymiausian 
musų socialistų litoratines spėkas Ame/ikoje, bet ir 
musų {žymius lašėjus Lietuvoje. s f
iš pradžios eis sykį j mėnesį, vėliausi—du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas surai
tė. ‘'Bangos” prenumerata yra: $1. — 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 VVest 201 Str.. New York. N. Y.

nit) ant musų gimtojo ikrašto.' bbkhbbbbbbbbbbbbbbbb 
■|W:a, ji priverstų Varšuvos |)j(JxiaUS!S KoVgVIiaS 
valdžią ištraukti is Lietuvos vi- -

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe

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

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

, Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė- 
Iimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
:įla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 

galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

‘ DR. DICKSON
1645 Wcst 47tb/Street

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS •

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet. •

SPRENDŽIA IR NENU- 
SPRENDŽIA.

Nemokintam žmogui kar-’ 
tais ir labai menkas klausimas 
sunku išrišti be kito pagalbos. 
Bet iš tokio žmogaus nėra ko 
tyčiotis. Jisai daro ką gali. O 
ko žmogus negali, tai iš jo nie
kas nei nesityčioja.

Visai kas kita yra su moky
taisiais. Pasitaiko taip, kad ir 
jie negali išrišti tokioj a u pa
prasto klausimo, kaip kad anas 
nemokytas žmogus, čia tai 
reikalinga atkreipti domės ir 
pažiūrėti, kodėl taip; kodėl jie 
nepajėgia išrišt Jį. Pažvelki
me kadir į taip vadinamosios 
tautų lygą, kuri jau ilgoka va
landa kaip “riša” —' Lietuvos 
klausimą. Bet iki šiol nieku 
budu negali išrišti. Kodėl? Čia, 
rodos, netoks jau didelis klau
simas. Taigi, kodėl tautų ly
gos ponai negali išrišti Lietu
vos klausimą? Negali ar ne
nori ?

Atsakymas tegali būti vienas, 
šito padaryti jie nenori.
Jei tautų lygos ponai norėtų, 

tai Lietuvos klausimą jie bu
tų senai išrišę. Ir štai kokiu 
budu. Pirmiausia, jie butų 
pripažinę Lietuvą esant nepri
klausoma valstybe. Antra, 
duotų Lietuvai'— be jokio at
lyginimo — ginklų ir amuni
cijos, taip kad Lietuvos val
džia kiekvieną pašauktą vyrą 
galėtų kaip reikiant apginkluo
ti ir tuo budu atremti by vieną 
svetimųjų grobuonių pasimoji-

są lenkų kariuomenę. Ketvirta, 
ji senai butų privertus tą pa
čią Varšuvą atsižadėti Želi
govskio ir neduoti jam nei 
ginklų nei kariuomenes, ką ji
nai dabar daro. Penkta, ji ne
siųstų į musų sostinę Vilnių 
iš visur surankiotus tarptauti- 
n ų padaužų būrius, kad jie 
tenai darytų “tvarką” ir “pri
žiūrėtų” plebiscitą, kuris ruo
šia uiti los pačios Varšuvos nau 
dai. Tokių tarptautinių padau 
žų Lietuvai nereikia. Ji turi 
pakankamai vyrų, kurie patys 
sugebės apginti šalį. Jie leng
vai atsikratytų tokių Žulikovs- 
kių, jeigu tik už jų nugaros 
r .'stovėtų Varšavos imperialis
tai ir pačios tautų lygos šulai.

Siuntimas Lietuvos sostinei) 
tokios “armijos”, kurią sugal
vojo tautų lygos ponai, yra nie
kas daugiau kaip pasityčioji
mas iš Lietuvos valdžios ir jo
sios gyventojų*.

Beje, butų kas kita, jeigu 
toji tautų lyga visų kraštų li
kimą spręstų vienodai. Kitaip 
sakant, jeigu ji nepataikautų 
šio svieto galingionišiems. Bet 
to nėra. Visi mato, kad ta tan
ių lyga aiškiai remia Varša
vos imperialistus ir jų talki
ninkus Prancūzus. » ,

Taigi ve, šitie mokyti žmo
nės kalbamąjį klausimą riša 
netam, kad jį teisingai išri
jus, bet kad leidus pasipelnyti 
Lietuvos neprieteliams. Todėl 
lietuviai turi būti atsargus. 
Leisti, kad į musų gimtąjį 
kraštą butų siunčiama tautų 
lygos “armija” reikštų tik tiek, 
kad Lietuva pati stato save pa
vojum

Žiūrėkime, kad musą gimtą
jį kraštą neprarytų svetimieji 
grobuonys. F. B. Lietuvis.

— TIK —
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų KAygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirkaite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisime piginus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to me£ 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu:

J. R. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted SL, 

Chicago, III.
flnaaBBBBUlBBBBBBBBBBB

KANADA.
Buvusieji kareiviai rangia 

demonstracijas. s
TORONTO. —Toronto ir ap

tikimuose miesteliuose buvu
sieji kareiviai rengia didelių 
demonstracijų. Tai bedarbių 
demonstracijos. Daugelis bu
vusiųjų kareivių neturi darbo 
dar nuo to laiko, kaip jie tapo 
paliuosuoti iš armijos. Bet ei
nant arinijon jiems pakartoti
nai buvo žadėta, jogei po karo 
jų reikalu bus tinkamai pasi
rūpinta. Demonstrantai dabar 
šilo ir reikalauja.

Valdžia delei to reiškia di
lelio susirūpinimo. Mat, puikiai 
nusimano, kad savo prižadus 
išpildyti ji negali, o čia nedar
bas vis didėja ir didėja. Tuo 
budu prie buvusiųjų kareivių 
dedasi ir nekareiviai. Agitaci
ja varoma kuoplačiausia skale.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENŲ S”

Klaidą pataisymas.
-!----------------------------

GF

Vakarykščiame “Naujienų” 
numeryje padaryta klaida ant
rojo apžvalgos straipsnio ant- 
galvyje: išspausdinta “Negra- 
motni Paskalai”, o turėjo būti 
Negramotnf Pasakoriai.

Vakar išspausdintoj pirmoj 
korespondencijos “Reikšminga 
byla” dalyj padėta data: Kau
nas, 1 X 29, o turi Imt: XI. 29.

i Apsaugokite Vaikus |
M nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlal- jįįi 
j kymo uamobo visada

SEVERA’S '
m Cough Balsam
pį (pirmiau žinomo kaipo Hoveros Balsamaa
fen Plaučiams). Jis utncS greitą paselpą, pa- , 

daria lengvų ir natūraliau Kvepavima ir H
Eį iipsorgcs nuo plotinio Ilgu. Dvle mietas, i.

23 ir 50 centai.

| Paprastas šaltis
suteikti svarbos Ilgas, bet ant

SEVERA’S
u COLD AND GRIP TABLETS

I (Sovoros Plyskolel nuo Šaldo ir Grlpos) 
M gailinu pasitikėti jog palengvins Kaičia i 

, trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo uvar- 
M biu Ilgu, praSaliuant Gripą arba Influen- 

za- Pardavinėti kožnol aptiekol. Kainos 
M 80 centu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS; IOWA

*

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

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

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

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

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

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

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

Dearborn St., 2 flioras, Delawart 
Bldg., Roomai 200-201.

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

Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

DR. VAITUSH, O. D.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. ŠMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

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

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

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

DR R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, ar jis pasirodė 
tik kaipo Hay karštis ar kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sUtaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius parokslzmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė u2 
pasiuntimą.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthina Co., 

Room 113 N.
Niagara and Hudson Streetą, 

Buffalo, N. Y.
Senti frce trial of your 
method to:

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos itolegi- 
ją; ilKai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse: Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterjms ir 

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

(ant antrų lubų)

ms.

į
4 Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai jr.

DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriiką.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telcphone Yards 687

N

B Telephone Yards 1532

• DR. J. KULIS
M \ LIETUVIS
B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
B Gydo visokias ligas moterų, vai- 
B kij ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
■J . tpanČias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
Chicago.E 3259 So. Halsted St

TeL Ona! G22?
D1L 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
f

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 at. kainp. Marehfield ar.
Valandos: iki 9 ryto, niM^ lki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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įtakos į lenkų liaudį. Neap
šviesti lenkų žmonės šven
tai tiki savo vyskupų žod
žiais ir mano, kad “krikščio
nišką Vilnių” ištiesų reikia 
atimti iš “pagoniškos Lietu
vos”. • O lenkų dvarinin
kams, kurie turi daugybę 
dvarų Lietuvoje, to tiktai ir 
reikia.

Įsitikinimų 
'“tvirtumas”.

Apžvalga į
MĖGINA APGAUT 

SAVUOSIUS.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedlldienius. Leidiia Naujienų Bau- 
drovA, 1789 Se. Halated St, Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1606 ir 
( anai 576.

Viaisakoiuoji Kaina:
Chicago je — paltui

Metams -__ _____ ________ — $8.00
Pusei metų 4.50
Trims mAneeiama > 2.25
Dviem mAnesiama >..   1.75
Vienam minėti ui .... ...................  1.00

Chicagoje — per netietejusi
Viena kopija -------•---------- .... —Ot
Savaitei----- .... ......... ............... — 18
Mėnesiui ,,,-_____ —--------- - 75

Suvienytose ValetJJeM na Chicagoj, 
paltui

Metams_________ -_____ ____ . $7.00
Pusei melų.................... —------ 4.$•
Trims mtaaalama ............ ........... 2 00
Dviem mtnefliams  ______ 1.50
Vienam ųp e nes i ui     .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams _— $8.00
Pusei metų ____ ____________ 4.50
Trims mėnesiams -------------- — 2.25

Pinigus reikia siųst pafilu Money 
Orderiu, kartu su Užsakymu.

Lenkų dvasiš
kuos agitacija.

Kunigų “Draugas” ir kiti 
klerikalų organai daug kar
tų skelbė, kad didžiausi Lie
tuvos priešai Lenkijoje esą 
socialistai: jie, girdi, stovi 
pryšakyje lenkų valdžios, 
kuri stengiasi užkariauti 
Lietuvą, ir jie esą įtekmin
gi lenkų kariuomenėje, kuri 
užpuolė Vilnių. Kad labiaus 
diskreditavus socialistus, 
klerikalai net p. Pilsudskį 
pavertė “socialistu”.

Mums čia nerupi teisinti 
lenkų socialistus, bet turi
me nurodyti, kad mūsiškiai 
klerikalai savo šukavimais 
ap\ lenkų socialistų baisu-

Jiems rupi nukreipti žmo
nių akis nuo didžiausiųjų 
Lietuvos priešų, būtent, Len
kijos ponų ir kunigų.

Amerikos lenkų spaudoje 
šiomis dienomis.tilpo vysku
po Wl. Bandurskio kalba, 
pasakyta Lvove laike mani
festacijos, kuri tenai buvo 
padaryta delei Vilniaus. To
je kalboje lenkų dvasiškijos 
stulpas prirodinėjo, kad Vil
nius esąs nuo atftzių lenkų 
miestas, kad lenkai davę ViX 
niui (ir visai Lietuvai) krikš
čionišką religiją, kad Vil
niuje ant kiekvieno žingsnio 
apsireiškia “lenkų kultūra” 
ir t. t.

“Ir tas miestas”, sako 
vyskupas Bandurskis, “ku
ris per penkis šimtmečius 
dalyvavo Lenkijos plėto
jimosi ir gyvenime, turi 
būt atplėštas nuo savo 
Motinos?” (I to miasto, co 
przez pięc wiekow towar- 
zyszylo rozwojowi i žy- 
ciu Polski, ma byc oder- 
wane od Macierzy?).
Po vyskupo Bandurskio 

kalbos tapo priimta rezoliu
cija, reikalaujanti, kad Vil
nius butų prijungtas prie 
Lenkijos, ir pasiųsta Varšu
von.

Suprantamas dalykas, kad
įloki.i lo'ik'i (l'-.-i. i'l

Stipriausias argumentas, 
kurį komunistai nuolatos 
vartoja prieš socialistus, yra 
tas, kad pastarieji esą “op
ortunistai”, t. y. pataikūnai, 
nesilaikantys principų. Ka
rės laiku, girdi, socialistai 
rėmė valdžias, užmiršdami 
savo tarptautinius princi
pus;© kada prasidėjo revo
liucijos, tai jie, ažuot kovo
ję už socializmą, ėmę ginti 
kapitalizmo tvarką.

Šituose priekaištuose, pir
miausia, yra daug netiesos, 
kadangi toli gražu ne visi 
socialistai taip elgėsi, kaip 
komunistai pasakoja. Ame
rikos socialistai, Anglijos 
nepriklausomoji darbo par
tija, Vokietijos nepriklauso
mieji socialdemokratai ir 
daug kitų socialistų organi
zacijų nėra padariusios 
augščiaus minėtųjų “grie- 
kų”. Iš antros pusės tečiaus 
pačių komunistų eilėse yra 
“tiek ir tiek” elementų, ku
rie tais “griekais” pasižy
mėjo didžiausiame laipsny
je-

Štai, pavyzdžiui, Franci- 
jos komunistų vadai, Mar
cei Cachin ir Frossard: ka
rės laiku juodu abu visoms 
keturioms rėmė valdžią. Ca
chin da ir tuo nesitenkino; 
jisai stengėsi įtraukti į ka
rę; franeuzų pusėn, ir italus. 
Jisai taip pat važinėjo Ru
sijon Kerenskio laiku ir da
rė ką tik galėdamas, kad 
prikalbinus laikinąją revo
liucinę Rusijos valdžią tęsti 
karę toliaus.

O šiandie tuodu vyru karš
čiausiai stoja už Maskvos 
Internacionalą ir smerkia 
“social-patriotus”, “oportu
nistus” ir t. t. InRusijos 
ninas sako, kad jū^dyj 
zicija Francij 
suvažiavime esanti teisinga.

Kol Franci ją bu^-apėmęs 
patriotizmo ūpas, tai Cachin 
ir Frossard stengėsi visus 
patriotus pralenkti1 patrio
tiškais darbais; o kuomet po 
karės Franci jos miniose ėmė 
platintis nepasitenkinimo ir 
radikalizmo dvasia, tai tuo
du vyru grieštai permainė 
savo poziciją ir pasidarė 
radikalesni už visus radika
lus. Ką-gi juodu tuo paro
do — ar savo įsitikinimų 
tvirtumą ir pasišventimą

po- 
Šbcialistų

Kiekvienas sveiko proto 
žmogus pasakys, kad tuodu 
naujos mados “revoliucionie
rių” yra didžiausi oportu
nistai, kokių tiktai galima 
sau įsivaizdinti. Mainyt sa
vo idėjas, taikantis prie mi
nių ūpo, gali tiktai žmonės 
be principų.

Didelė audra Ispanijoj.
MADRIDAS, gruodžio 28. — 

Čia gauta žinių, kad Oviedo 
provincijoje, vakar siautg dide
lė audra. Audra pridariusi! 
daug nuostolių ūkininkams.

klau- 
pozi-

orga-

Tuo budu, girdi, 
socialdemokrataikad

nei mažiausios teisės”
Lietuvos darbininkų

Brooklyno “Laisvė”, matyda
ma, kad plačiosios amerikiečių 
minios visai nepritaria jos pozi
cijai Lietuvos gynimo klausi
mu, mėgina palaikyti savo pa
sekėjų ūpą pasakomis apie tai, 
kad Lietuvos darbininkai esą 
užėmę tokią pat poziciją, kaip 
ir ji. Sako:

“Lietuvos profesinės są
jungos, turinčios apie 50,000 
narių, ‘tėvynės’ gynimo 
si m u užima tokią jau 
ciją, kaip ir mes”.
Toliaus tas keikunėlių

nas prirodinėja, kad Lietuvos 
socialdemokratams pritaria 

tiktai Šakių apskrities profesi
nė sąjunga, turinti apie tuks
iantį narių, 
aišku, 
neturi 
calbėti 
vardu.

Pirmiausia apie “Laisvės’.’ 
aktus. Kad socialdeinokra- 
ams pritaria liktai Šakių apsk

rities profesinė sąjunga, tai 
yra netiesa. “Naujienose” jau 
nivo perspausdinta rezoliucija, 

kurią priėmė Ukmergės profe
sinės sąjungos visuotinas su
sirinkimas: ta rezoliucija yra 
tokia pat, kaip ir šakių susi
rinkimo./ Taigi jau bent dvie
juose Lietuvos profesnio judė
jimo centruose darbininkai aiš
kiai nusistatė socialdemokratų 
dvasioje; ir tai pačios darbi
ninkų minios, o ne vien sau-

kad 
vie-

«Q- 
dar
yra 
na-

Bet tai dar nereiškia, 
profesinės sąjungos kitose 
tose yra užėmusios kitokią po
ziciją. Jų nusistatymas nėra 
žinomas, nes jų rezoliucijų ne
buvo matyt spaudoje. Todėl 
tas įsivaizdinimas, kad buk vi
si organizuotieji Lietuvos dar
bininkai, išimant dvi aukščiaus 
paminėtąsias vietas,laikosi prie
šingos socialdemokratams po
zicijos, butų nepamatuotas.

Tiesa, profesinių sąjungų 
centras yra nusistatęs kitaip, 
negu socialdemokratai, bet ar 
jisai išreiškia didžiumos 
jungų narių nuomonę, tai 
didelis klausimas. Faktas 
toks, kad tose vietose, kur
riai savo susirinkimuose svars
tė Lietuvos gynimosi klausimą, 
tenai jie nusistatę ne taip, kaip 
centras.

“Laisvė” pasakoja, kad pro
fesinių sąjungų centras kalbąs 
50,000 narių vardu. Bet štai 
ką rašė to centro leidžiamas 
laikraštis “Darbininkų Žodis” 
4-am numeryje:

“Reikia garsiai pasakyti 
tiesą: profesinių sąjungų 
daugelyje vietų kaip ir nėra. 
Jeigu vienoje vietoje užsi
laikė sekretorius, kitoje dar 
visa valdyba, tai tas nereiš
kia/ kad gyvuoja ten profe
sinė sąjunga. Ne valdybos 
reikalingos, neturinčios ant 
ko pasiremti, bet galingas 
susivienijimas profesiniai su
organizuotų darbininkų, api
mančių visą Lietuvą ir tik
rai vadovaujantis darbininkų 
klasės judėjimu.”
Taigi pats profesinių sąjun

gų Centralinio Biuro organas 
sako, kad daugelyje vietų gy
vuoja tiktai profesinių sąjuiH 
gų valdybos (dažnai ir tos pa
čios nepilnos), kurios neturi 
ant ko pasiremti, t. y. neturi 
narių. Ant ko gi 4ad pasire
mia pats Ccntralinis Biuras? 
Ant tų valdybų arba valdybų 
likučių, o ne ant organizuotu 
darbininku minių. ' Todėl .tin
gu jisai ir teisingai išreiškia 
nuomonę didžiumos elementų, 
ant kurių jisai remiasi, tai ir 
tuomet jo nuomonė nėra orga
nizuoto darbininkų judėjimo 
ifuomonė.

Tuo budu faktai sako visai 
ne tą, ką pasakoja Brooklyno 
keikūnų lapas, Tie faktai ro
do, kad profesiniai organizuo
tas darbininkų judėjimas Lie-

tuvoje da yra labai silpnas ir 
toli gražu neapima Lietuvos 
darbininkų minių. Profesinių 
sąjungų organizacija susideda 
daugelyje vietų tiktai iš vir
šininkų, kurie neturi narių. 
Tų viršininkų didžiuma gal būt 
pritaria Cen traliniam Biurui, 
kuris yra pakrypęs į komunis
tų pusę; bet tose vietose, kur 
gyvuoja masinės darbininkų 
organizacijos ir kur jos turėjo 
progos išreikšti savo nusista
tymą Lietuvos gynimosi klau
simu, tenai buvo priimtos re
zoliucijos, pritariančios social
demokratams.

žodžiu, “Laisvės” pasaka yra 
tikras muilo burbulas.
• Reikia tečiaus pridurti, kad 
ir Lietuvos profesinių sąjungų 
viršūnės, kurios yra palinku-

sios į komunistų pusę, eina 
anaiptol ne “laisvietišku” ke
liu. Viena, jos yra grieštai nu
sistačiusius prieš lenkų Žcli- 
go\vskį; antra, jos nedrabsto 
purvais tų žmonių, kurie de
monstracijomis ar kitokiais bu
dais dalyvauja kovoje prieš len 
kų imperialistus; trečia, jos 
pripažįsta, kad darbininkų ju
dėjimui yra reikalinga politi
nės teisės ir laisvė, o mūsiš
kių cbamunistų organas tokius 
dalykus, vadina “darbininkų 
mulkinimu”.

“Laisvė” todėl visai bo rei
kalo mėgina pridengti savo 

•thamizmą Lietuvos organizuo
tų darbininkų autoritetu. Vien
minčių sau ji turėtų pasijieš- 
koli lenkų Žulikovskio eilėse, 
o ne Lietuvos proletariate.'

Reikšminga Byla
i ■" "* ..

[Nuo musų korespondento Lietuvoje].

[Žr. No. 306].

Pirmame laiške teko kalbėti 
apie bendrus uždavinius lenkų 
organizacijų Lietuvoje, apie jų 
pastatytus tikslus, priemones 
jų vykinimo, darbo organizuo- 
tę ir 1.1. Reikia pripažinti, kad 
organizuotis tie ponai moka 
ir mokėjo. DaĮlar nemažiau 
svarbu susipažinti ir su tais as
menimis, kurie toje organizaci
joje dalyvavo, kurie ją tvarkė 
ir buvo jos smegenimis.

Vienas svarbiausiųjų veikėjų 
buvo Raimundas Kovalec, ku
ris į sąrašus įtrauktas slapy- 
varde “A. Juzvik.” Tai Kau
no lenkų gimnazijos mokyto
jas, buvęs lenkų karininkas, 
28 m. amžiaus. Jisai visos 
Kauno apygardos P. O. W. ko
mendantas; jisai duoda įvairius 
įsakymus, išduoda liudymus 
tiems, kurie eina Vilniun’ pas 
lenkus; turi savo rankose ant
spaudą su užrašu “Okręg Kow- 
no legitimacija”. Tai vienas 
svarbesniųjų veikėjų, daugiau
siai padirbęs priešvalstybinio
darbo,

Jisai skirdavo komendantus, 
įsakydavo vesti špionažą Lietu
vos armijoje, nuimti įvairius 
pienus, provokuodavo lietuvių 

jos vadus, laike pasarmiją n 
save proklamacijas, buvo slap
tai įgaliotas lenkų vesti įvai
rias per t rakei jas su Lietuvos 
valdžia, davinėdavo leidimus 
pereiti demarkacijos liniją, pa
laikydavo ryšius šu Vilnium ir 
Vyriausiąja Lenkų Karo Vado
vybe, organizavo žmones ir mo 
kino juos sprogdinti tiltus, ge
ležinkelius, suteikdavo maišti
ninkams amunicijos ir ginklų, 
— nusiskundžia viename savo 
raportų, kad lietuvių armijoje 
negalima esą gauti sprogstamo
sios medžiagos, todėl ją pri
sieina gabenti iš W. (Varšu
vos); tvirtino lenkų legales 
draugijas Lietuvoje, rašė agi
tacijos tikslams brošiūras, siun 
lė musų kariuomenėn agitato- 
rius-karininkus, kurstė darbi
ninkus ir išnaudodavo jų strei
kus lenkų tikslams. Vienoje 
vietoje sako: — “Siunčiu 20,- 
00(1 markių... streiką sunku 
sulaikyti rankose”. (Kalt, aktas 
11 pusi.). Duodavo sąmoksli- 
ninkan/s milicininkams pašal
pos— duota tokios pašalpos 
1800 markių. Prieš sukilimą 
28 į 29 rugpjūčio davė įsaky
mus pertraukti telegrafo ir te
lefono susisiekimą su Kaunu, 
davė įsakymą Stasiui Nekra
šui (Rolskiui) ginkluota joga 
užimti Kauną, areštuoti val
džios narius, padaryti pevers- 
mą, pagelbėti lenkams įeiti į 
Kauną, paskelbti manifestą 
apie valdžios nuvertimą, apie 
paskelbimą garantijų gyvento
jams ir užsienio misijomis. Įsa
kymuose nurodoma, kad pa
imant valdžią reikią vartoti yie 
tos pajėgos, nes kitaip susida
rytų įspūdis, kad rengiama

’ komisija, kurios pirmininku tu
rėjo būti jisai — Kovalec. Įsa
kymas Nekrašui liudija, kad 
Nekrašas po sukilimo turi per- 
eiti minėtos komisijos žinion, 
kuri (komisija) rūpinosi įkūri
mu Dydžiosios Lietuvos su Vii 
niurni (suprask ir su Minsku, 
Varšuva). Nurodo, kad bend
roji situacija bus tokia, kad 
pareikalaus nekuriu asmenų 
nužudymo, todėl reikalingas 
esąs teroras ir 1.1.

Kovalec betardant kaltu ne
prisipažino, bet ekspertiza vien
balsiai pripažino, kad įvairus 
įsakymai, liudyfnai ir t.t. ra
šyti jo ranka. Jisai yra laiko
mas Kauno kalėjime.

Jonas Nekrašas, Kauno pilie
tis, 33 m., baigęs universitetą; 
vienas veikliausiųjų P. O. W. 
organizacijos narių. Jam in
kriminuojama visa eilė jau ap-

užsiimta špionažu, lietuvių ka- 
ruomenės žvalgymu; darkė pas 
save lėšas; jo sodne atrasti vi
si tųdviejų organizacijų doku
mentai, 
pažino.

Stasys 
brolis, lietuvių armijos karinin 
kas, universiteto studentas, 31 
m. Ėjo Kauno P. O. W. apygar
dos skyriaus komendanto pa
reigas ir sykiu buvo Kauno vie
tos komendantu, 
dė “Bolski”.
vo užėmęs lietuvi^ armijoje ga 
na
sandelio užvaizdus), todėl drau 
ge su kitu karininku Vladimi
ru Lajausku vogė iš sandėlių 
ginklus. Jam buvo pavesta už 
imti Kaunas ir t.t. Buvo suim
tas, kvočiamas, bet paskui pa
bėgo į lenkų pusę.

Iš Vilniaus archyvų gauta 
dokumentų, kuriuose išvardy
tus asmpnis charakterizuoja 
pasiųstas iš Lenkijos tam tik
ras revizorius, kurs, matomai, 
apvažinėjo visas Lietuvoje P. 
O W. organizacijas. Tas re
vizorius ir instruktorius tai 
Vanda Deuchof-čarnockaitė. 
Kiek man yra žinoma, minė
toji Vanda Dcucbof-Čarnockai- 
tė yra gimusi ir augusi Lietu
voje, ypač ji žinoma yra Šiau
lių gyventojams. Bylos eiga 
matomai iškels aikštėn ir šitą 
Lietuvos paukštelę ir jos tikra 
pavardė pasirodys daugeliui pa
žįstama ir žinoma. Taigi mi
nėtoji Vanda duoda savo pra
nešimuose aprašymus tų žmo
nių, kurie veikliausiai dalyva
vo P. O. W. organizacijose Lie
tuvoje. Savo raporte iš 27-VI 
19 metų “Ze stanu P. O. W. 
okręgu Kowiienskiego” ji, ras 
apie Kovalcą, kad “jisai nėra 
didokas; jis yra tos nuomones, 
jog lenkų Lietuvoje interesai

Ir šis kaltu ncprisi- 
Sedi Kauno kalėjime.

Nekrašas. Pirmoj u

Jo slapyvar- 
St. Nekrašas bu-

svarbią vietą (artilerijo

esąs Kaune įkūręs “lenkių ra
telį” (Kolo polek), kuris netu
rįs jokios reikšmes etnografi
nėje Lietuvoje; politiniu žvilks 
niu Kovalec esąs išaugęs, ener
gingas, lietuvių visuomenės ne
pažįstąs, perdaug “ambiitnas”, 
savaip visur mėgstąs pasistaty
ti ir apskritai imant esąs nela
bai mėgiamas tarpe savo ben- 

Tirika-

nes padarė perver mų). įsako
mą, kad visi Lietuvos Valdžios 
atstovai turi būti suimti, kad 
nei vienas jų nepabėgtų, tu
rėjo susidaryti lenkų-lietuvių dradarbių ir valdinių.

mas vesti kariuomenę ir žval
gybos darbus, neatsakąs būti 
politinio darbo vedėju”.

Apie Joną Nekrašą rašo: 
“kad tai esąs svarbiausia or
ganizacijos asmuo, aršus en
dekas, vienšališkai suprantąs 
lenkų-lietuvių santykius, esąs 
kenksmingas Kauno organiza
cijoje, jei norima darbas ves
ti susipratimo tarp lietuvių-len
kų keliu, ir t.t.”

Apie Stasį Nekrašą rašo: 
“Stanislovas Nekrašas organi
zacinio Skyriaus .Komendantas, 
neturi tiek aiškiai apbrėžtų po
li t inių įsitikrinhnų, kaip kad 
jo brolis. Organizacijai daug 
laiko atidėti negali, nes tarnau
ja lietuvių kariuomenėje”.

Taigi šitie trys asmenys turi 
charakteristikas net pačių len
kų. Iš šito galima spręsti, kaip 
gerai buvo darbas pasta
tytas ir kaip daug Lenkijos 
“šlacbtų” ir musų dvarininkė- 
Jiai rūpinosi savo slaptomis or
ganizacijomis Lietuvoje.

Iš Lietuvos dvarininkų žy
miausią rolę P. O. W. ir O. S. 
N. organizacijose vaidino šie 
smehys: Gutauskas, Leonas, iš 
Kėdainių apskrities, Martiniškių 
dvaro; Talat-Kelpšas, Kazys, iš 
Graužų dvaro, Kėdainių apskr.; 
Kvinta, Heroikas, šlapabcržių 
dvaro, Kėdainių apskr.; Sipa
vičius, Kazys, čiulčs dvaro, 
Dotnavos valsčiaus; Glazaus- 
kas, Eugenijus, iš Koronavos 
dvaro, Kėdainių apskr.; Ja- 
čunskis, Feliksas, Bartuniškių 
dvaro, Kėdainių apskr.; Korei-; 
vienė, Ona, su dukterimi (Ko- 
rewo) iš Pancvežėlio dvaro, 
Babtų valšč.; Bondzinskis, Bo
leslovas, iš Šilasodų prie Gegu
žini), dvarininkas; Majauskas, 
Jonas, Našlėnų dvarų (Žas
lių valš.); Habelanka, Adomas, 
iš Žiežmarių; Korzec, Jonas, 
grafo Tiškevičiaus girių užveiz 
dėtpjas; Urbonavičius, Boleslo
vas, Plonginių dvaro, Kaišedo- 
rių apiclinkėjc; Pac-Pamernac- 
kaitė, Halina, iš Gcčionių dva
ro, Kaišedorių valšč.; Geišto
ras, Steponas, šaltupių dvaro, 
Mariampolės apskrities.

Ir t.t. ir t.t.
Visi tie ponai sėdėdami savo 

dvaruose užsiėmę ne tik išvar
dytųjų organizacijų stiprini
mu, bet buvo išanksto paskir
ti įvairiais komendantais, va
rė, špionažą, demoralizavo žmo
nes, turėjo ryšių su Vilniaus 
lenkais, ir tt. ir 11. Visų tų 
jų darbų neišskaitysi, kiekvie
nas skaitytojas iš jau pasakyto 
gali visiškai įsivaizdinti jų dar
bus.

Toliau minėtini šie žmonės, 
kurie drauge buvo ir dvarų 
valdytojai ir lietuvių armijos 
karininkai: Stasys Nekrošas, 
jau augščiau aprašytas ir jo 
role žinoma; toliau eina: Bla- 
ževyčius, Kazys; Petravičius, 
Konstantinas; Kudrevičius, VIa 
d i miras; Prialgauskas, Jurgis; 
Sipavičius, 1 Įdaras; Ziberg-Plio 
teris, Steponas (grafas Kurta- 
vėnų ir kitų dvarų valdytojas); 
Stankevičius-Bilevičius; Kučins- 
kis»_ Mečislovas; Tomkevičius,
Vladimiras; Sleževskis, Anta
nas; Reikalas, Julius; Martuš- 
kevičius, Gustavas; Kudravi- 
Čius, Jonas; Šilkarskis, Jonas; 
KeraŠevskis, Leonardas; Gabri- 
lavičius, Mironas; Civinskis, 
Vaclovas; Eimantas, Jonas; 
Vaidotas, Adolfas; Eičunas, 
Juozas.

Kaikurie išvardytųjų vis dar 
tebetarnauja lietuvių armijoje; 
tardant gynėsi, kad jie nieko 
nežiną, taipgi nežiną, kas juos 
įrašęs į P. O. W. narius. Tie,

bėn. Didžioji dalis tų ponų, 
žinoma, yra išdulkėję Varšu
von ir dabar pavidale Želigovs
kio aviįn turim inkų briaunas! 
Lietuvon. įNekprios tų pavar
džių yra žinomos ir plačiau, 
būtent: Šilkarskio, kurs savo 
laiku buvo paskirtas Pasvalio- 
Biržų apskr. Komendantu, bet 
griežto nusistatymo vietos į- 
staigų buvo prašalintas. Be jo
kios abejonės, kad vienu flan
gu tie žmonės buvo atsirėmę į 
taip vadinamą “Tautos Pažan
gos” partiją ir turėjo su ja ži
nomų ryšių. Neveltui tuomet 
įvairius šilkarskius anų laikų 
valdžia taip uoliai gynė.

Įdomių smulkmenų kaltini
mo aktas suteikia apie karinin
ką Blaževičių, Kazį. Jisai stu- 
dentas-inžinierius, 24 m., P. O. 
W., organizacijos veiklus dar
buotojas ir kūrėjas. Slapi varde 
“Kooar”. Vanda Deuchof-Car- 
novickaitė jį šiaip aprašo; “Bla 
žewicz ryšių skyriaus komen
danto pa vaduotojas, Lietuvių 
Armijos karininkas, vedėjas 
Polskiego Stronnict^va Robot- 
niezego (demokrat) — vienin
telis Kaune tinkamas politi
niam darbui žmogus”. Buvo 
tūlą laiką karo mokykloje jun
keriu, vėliau karo valdininku. 
Blaževičius “peoviečių” tiks
lams išnaudoilavo darbininkų 
masę ir buvo lenkų laikraščio 
“Ziemia Ko>vvienska” bendra
darbis. Pabėgo į Vilnių, bet 
buvo tardomas ir neprisipaži
no. x»‘

Taip, mat, kas darbininkų 
neišnaudoja savo tikslams. Iš
naudoja peoviokai-dvarininkai, 
išnaudoja įvairaus plauko sam
dininkai, kurie tarnauja sve
timai politikai.

Toliau cimi grupė milicijos 
tarnautojų. Tų tarpe įžymiau
sia Linkevičius, Bronislovas, 
Panevėžio Apskrities Milicijos 
Varšininkas. Jisai girtasi ne- 
prigulejęs ir iki šiam laikui te
betarnauja; sakosf, kad viskas 
esą provokacija. Toliau eina 
visa eilė Kaišedorių milicinin
kų. Kaltinamųjų tarpe yra vi
sa eilė Kauno gelžki liečiu, ku
rie taipgi ginasi. Šiaulių paš
to-telegrafo viršininkas Kurd- 
zinas, Julius, tikras lenkas, pa
silikęs nuo vokiečių laikų Lie
tuvos valdininkų tarpe, uoliai 
dirbo P. O. W. organizacijoje. 
Laike kratos pabėgo.

Iš tokių maždaug grupių su
sideda tie 117 asmenų, ku
rioms jau yra įteiktas kaltini
mo aktas. Iš jų tik šeši sėdi 
Kaimo kalėjime; dalis yra lais
vi, sudėję pinigų užstatus; tre
ti žymiausia jų dalis pabė
go pirmiausiai į Vilnių, paskui 
toliau, Varšuvon. K'ięjj/ tokių 
ponų laisvai vaikščioja po Kau
ną, sėdi įvairiose valdžios įstai
gose,, slankioja po kraštu, sun
ku yra pasakyti, bet jų labai 
ir labai daug. Vieni aktyviai

------------ T.„, > T„  r-rr     i, i mirii, . ■ i.- — - -n-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

kurie dar tarnauja, vistik pa
traukti . atsakomybėn ir yra 
dokumentų, kurie duoda pa
mato patraukti juos atsakoniy-

A. Pctratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS.
809 West 351 h St., Chicago, III. 

Kampas Mnlsted <St.
Telephone Boulevard 611
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Kl. Jurgelionis

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South TTalsted Street, Chicago, III.
------------------------ -------------------------------------
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Ketvergas, Gruodžio 30, ’20

Reikšminga byla

dirba, kiti užjaučia ir 
tuomet, kai lenkai paims vir
šų, — kaip p.p.
Aukšlolaičiai ir 1.1.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Dalis tų žmonių, kurie pa
spruko, dabar atėjo Želigovs
kio firma. Atėjo, puolė viso
mis pajėgomis, bet du kartu 
jiems tai nepavyko. Nepavyko, 
žinoma, fronte. .Bet be karinio 
fronto yra dar ir vidaus fron
tas. čionai jie dirba, 
organizuojasi 
gos, kuomet 
padėti.

Kokios gi iš

J išrovus dvarininkus, išmušus 
iš po jų kojų tų pamatų, ant 
kurio jie remiasi, būtent, ate-1 z u ,nnis žemes, dvarus ir miškus, 

dirbs Miškai jau paimti valstybes ži
nion, nacionalizuoti; antras

Vanagaičiai, žingsnis — dvarai. Bet imant 
visa tų nuo dvarininkų, rei
kia mokėti tai" padaryti, rei
kia turėti daugel štikimų ran
kų, kurios paėmusius žemes ga
lėtų perduptj jas tiems, kam 
jos turi priklausyti. Tas pats 
yra ir kitose valstybinio apara
to srilvstrf^ stoka ištikimų ran 
kų, stoka žmonių, — žmonių, 
kurie kietu kumščiu sugniauž-

Baklanovo koncertas.

dirba, 
ir laukia pro- i 
reikės “našiui”

visa to išvados?
Išvados aiškios: pajėgos ke-Į 

liu daužyti juos fronte ir griež
ta politika viduje. Reikia vi
sos pajėgos patraukti ton pu
sėn, kad juos išrovus su šak
nimis iš Lietuvos gyvenimo, —

Tas darbas reikia dirbti kuo- 
greičiausiai, nors ir pats jo at
likimas butų nevykęs. Nuo to 
gali nukentėti krašto reikalai 

i ekonomijos žvilgsniu, bet juk 
ir dvarininkų vedamas ūkis, jų 
noras sugriaut demokratijos 
pastangas, jų aikvojinias kraš
to turtų nemažiau neša Lietu
vai nuostolių.

Ryto, vakare gr. 3F dienų, 
Orchestra Hali, Michigan avė. 
(vidurmiestyje) bus koncertas 
paskubusio rusų dainininko 
Georgi Baklanov (baritonas), 
nario Chicagos operos. Be kit
ko jis padainuos ir keletu rusų 
liaudies dainelių.

Be Baklanovo koncerte dar 
dalyvauja Chicagos Simfoni
jos orkestrus cellistas Joseph 
Malkin.

Gaidys iškirto akį. ’

Naujienų,

Linkime kokia sunki kova eina Liėtuvo- 
j je su žemės aristokratija.'

VISIEMS LIETU-l1)rau^ai ištikrins, kad toje ko_ 
VTAMC MTTCTT nUllT 8<,li tah"eti ,ik or«anizu0- \ IAAJo, Al U o V Vlv/XįJ- kultūringa, apšviesta darbo 
GAMS IR RĖMĖJAMS
LAIMINGŲ IR PASEK-
MINGV NAUJU ME- kad drutintiur organizuoti kuL

Leonard Kingsley, 1733 Mu- 
shkin place, padavė į teismų ■ 
savo kaimynų, Emil Wreneo 
ke. Reikalauja $10,(X)0 atlygi
nimo užtai, kad Wrennecko 
piktas ir pavojingas gaidys iš-

Leonorai, kairiųjų akį.

demokratija. Todėl ir Lietu
voje ir Amerikoje visos pas
tangos turi būti padėtos tam.

Neleido naudoti svaigalų.

Prohibicijos komisionicrius 
Frank I). Ri'chardson vakar 
paskelbė, kad pas jį buvo alsi-

TU.
THE BRIDGEPORT

TOBACCO CO., 
3223 So. Halsted St.

lura darbo žmonių. Tasai dar
bas negali, kuli atidėtas: arba 
dabar arba dar 
sunkios kovos ir

Kaunas, 29-11-20

metu metai 
vargo.
—Kunigas.

m.

Visiems mano kostumeriams, 
kurie pirkote pas mane pereitą 
metą, kaipo: auksinius ar deiman
tinius. Esu pasirengęs duoti pata
rimą dykai. Esu išradęs stebėtinas 
gyduoles; kurie turite kauluose 
reumatizmą ar šaltį plaučiuose, ar
ba galvos skaudėjimą, ar akių silp
numą. Kurie mano patarimais gy
dėsi, dabar dėkavoja man. Kurie

nešiojo akinius, nieko negelbėjo. Ateikit pas mane; 
aš pririnksiu akinius arba duosiu .patarimus dykai.
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MELBA

PETER A. MILLER, 
2128 West Ž2nd St.

1O« 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I. LEWIS CIGAR MFG. CO.Nemrk.NJ.
Largest Independent C$ar FacFory inThe World

sbučių savininkų su prašymu, 
kad jis leistų Naujų Metų va
kare jiems pavaišinti savo 
mkytojus ir svečius alkoholi

niais gėrymaisX Bet Richard- 
sonas pareiškęs jiems, kad vi
si tie jų svečiai ir lankytojai, 
kurie bus pagauti Naujų Mel 
vakarų naudojant alkoholinius 
• Orimus, busią areštuoti ir 
; kandžiai nubausti.

Banditai apiplėšo 30 keleiviu.

Užpraeitų naktį du ginkluoti 
banditai
Central gelžkelio traukinį, 1c-

užklupo vienų Illinois

New Orleanš, ir api- 
trisdešimts keleivių, 

atimdami apie $2,090 pinigais 
ir grazna. Vėliaus banditai ta
po sugauti Aroma Phrk stotyj. 
Jut abudu yra tik apie penkio
likos melų berniukai; vienas

plėšė

uos, tapo mirtinai pasmiltas ir 
i ugabentas Kankakee ligoni
nėn.

Apiplėšė gražnos krautuvę.

Vakar apie šeštų valandų va
kare, atvažiavo automobiliimi 
penki plėšikai ties Augusi 
Ileiirich gražnos krautuvę, 
3057 Lincoln avė., ir keturi jų 
issėdę Įėjo krautuvėn. Krau
tuvėje tuo tarini nieko kito ne
buvo, kaip vienas Heuricho sū
nūs, Walter Heurich, 4kurį ban
ditai tuojaus įgrūdo į vienų 
mažų užpakalinį kambarį ir su
sikrovę apie už 20,000 dolerių 
grąžuos, nuvažiavo sau.

Renft’s milžinišką progreso 
spektaklį.

vakarMayoras Thompson 
paskelbė, kad ateinančiais me
tais, pradedant su rugsėjo 3 
d., Chicaga busianti Amerikos 
centras vilionių per dvi savai
tes laiko. Per tas dvi savai
tes mat bus surengtas ir de
monstruojamas’ milžiniškas pro 
greso spektaklis. Tikimasi, 
kad Chicagon atsilankys tarp

(Seka ant 6 imsi.).
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Phone Monroe 3545
Jūsų buvęs senas prietelius patarėjas

dabar yi^a naujame biznyje visokios rųšies 
INS URA NCE-APDR A ŪDA

Valandos nuo 10 ryto iki 8 v., vak. kasdien.
809 Afihland Boulevard Chicago, 111.
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Laisvės Bonus
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius yra 

pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisvės 
Bonus pagal dienos kursų.

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

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

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

TELEPHONO TARNY- 
STA GRĮŽTA PRIE 
NORMALIŠKUMO 
SAKO KOMPANI

JOS GALVA.
Prezidentas Sunny priduo 

da faktus parodančius 
“Grįžimą — Atgal”.

Nuo dabar, jokių blogumų nėra, 
kaip kad karės laike. Mes ūmai pra
nešime, kuomet dalykai eis blogyn.

B. E. Sunny, prezidentas Chicago- 
Telephone Co., dabar Illinois Bell Te- 
lephone Co. išdavė visas smulkmenas 
kovos, kad įtaisius geriausią metini 
patarnavimą.

P-s Sunny sako: *’ ,
“Mes pradėjome su stoka 1431 opc-; 

ratorių. Mums reikia 
radosi tik 7005.
“Flu” ai
niuose mėnesiuose, tad, kad užtikri- ■ 
nūs gavimą reikalingo skaitliaus dar- i 
bininkų, turėjo stropiai rūpintis. Ge- i 
gūžės ir birželio menesiuose daugelis 
tapo priimta naujų darbininkų, kad 
buvo operatorių lavinimo skyrius per- 
pilnas. 797 naujokai dirbo' į savaitę' 
laiko patys, bet pasirodė reikalas 
daugelį iš jų’ lavinti didžiajam ofise.

Blogas padėjimas tęsėsi visą vasa
rą; rugsėjo ir spalio mėnesyj daly
kai jau galutinai susitvarkė.

Panašiai, kaip Chicagoj, kur rei
kalinga didesnes atidos patarnavimo 
nei kitame mieste panašiame palygi
nus, tad idealis laipsnis buvo tik 70. 
šis numeris tekniškas ir negalima jo 
maišyti prie nuošimčių. Klausime 
prie Chicagos trafiko, laipsnis birže
lio mėnesyj buvo 27; liepos 29; rug
pjūčio ir rugsėjo 31; spalyj 40; lap- 
krityj 47, kuomet pirmoje dalyje 
gruodžio, pirmu kart į trisdešimts še
šis mėnesius pasiekta iki 71.

Reikalavimai gero patarnavimo yra ■ 
)4 nuošimtis šaukimų atsakyta ir 
vi-uPipiau, nei dešimts sekundų. Da
lykas kaipo faktas, laike šį raportą 
rašant, buvo atsakyta iš visli šauki
mų 95.2 į dešimts sekundų.

Kitas reikalavimas yra, kad 95.4 
nuošimčiai pašaukimų liuosi 
klaidų, kuomet mes pasiekiame nuo
šimtį 95.6. Dviems dienoms prieš Ka-; 
ėdąs, buvome nuslydę žemiau. 70 ir i 
gali būt, kad nuo Kalėdų iki Naujų 
netų neatsigiiebsime, bet į sausio' 
menesį turėsime įeiti su 70 ar dar 
langiau.

♦

Kaip jau yra sakyta, kad pradejo- 
ne su stoka 1431 operuotojų sausio 
'-mą. Nuo to laiko iki gruodžio 15, 
ezignavimų, atleidimų, etc., buvo iki 
>520 arba sulyginus daugiau nei 90 
nuošimčių dirbančių operatorių sau- 
?io 1. Per metiį. 3F>O2 btav<? opevato- 
iais iš naujo samdyti ir 4095 naujų 
>peruotojų išlavinta ir pastatyta prie 
entos, viso 7597.

Gruodžio 15, reikėjo 7804 operuo- 
tojų, o mes turėjome 8082 — 278 
langiau, negu reikėjo. Abelnai, skai-; 
čius operuotojų mokykloj 378 ir 
abelnai ima po 3 savaites kiekvie- 
uipi.

Vienok, aiškiai matosi, kad grįžta
me prie normališkumo ir turime 
viltį, kad su nauju metu ir per visą 
metą, galėsime atsakančiai patar
naut, nepaisant ant kliūčių, ne nuo 
mus priklausančių.

UuOer ?

i

8436, kuomet 
k ivvo. Didelės keliones ir, 
psunkino dalykus . pavasari- i 

tad, kad užtikti- i

Skausmas Silpnina, 
Sulaikyk ji!

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

nuo

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

00 YOU KNOW WHY---U» House Dwoller
40SH. | RiCu --------

SOO-ft.^ Fote, TtVKV 
IGuS ROCBtMS, ę 

WHO HAS TO A 
JutuC IN A f

| uX5ulOMT liue <_ 
in Such uNcotAfocrr-

EVEfW^<»

Oi. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

tery; galvos, akių nerviškumą, nusil-* 
pirtią, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams' 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas Ii- > 
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedfiliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukce Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Phone Cianai 267
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakar* 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto, 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

j?* r n n r t w ms s rj wb na n u
J Tel. .Boulevard 2f60
į Dr.AJ.KARALIUS g
E v Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto * 
2—9 vakaro.

1 3303 So. Morgan Street. 
Chicago, III.

f 
5
Y

•P

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgaa
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

6 iki 8 vak. Nedek 10 iki 12 ryto
lies. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet. •
Telephone McKinley 263

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

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

▼. v. ■ NedeL'oniis 10-12 ryta.

rt

ez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
'!’< Icfumo Van Buren 294 .

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.

Mm vartojam 
. pagerintą Oph- 

z- thalmometer. Y-
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. IIERZMAN
I* RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
ifl?S8 ir Labaratorija: 1025 W. 
J.8tn St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonal:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

k n u a
iUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone P r vei 9693

Valandos: 10—H iy. i; 2—3 po piet 
7 8 vak. Nedėlįouts 10—12 dieną 

w »srwt> ---------------------------------------r-----r

!) A ’8

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijos ir 

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

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

JĮ į i

Prašalina
Galvos skaudėjimą, muskulinius 

ir sanarinius skausmus, krutinės 
plėves uždegimą, gripą, influenzą, 
šalti, reumatizmą, nerviškumą, 
strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
mą per pusę, kraujo sukepimą^ 
migrainės, dysmenoreja, žarnų su
stojimą etc.

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

Jei kenčiate, siųskite šį kuponą

Salicylinę Mfg. Co.,'
410 So. Dearborn St.,

Chicago, III.
Įdėta rasite $1.00 už kurį malo 

nėsite išsiųsti pilnos mieros Salicy- 
linc pakelį* Suprasdamas, kad Sa- 
licyline yra ne svaiginantis ir visiš
kai nekenksmingas ir galėsiu gau
ti pinigus atgal, jei neužsiganėdin- 
siu. x ............................. ........... ....
Gatve ir nuin. arba R. F. D.................

Miestas
Valstija

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

j prašomi pirkinių reikalais 
1 eiti į tas sankrovas, kurios 
Į skelbiasi N a u j i c n o s e.

Will Pily A Fial įmolier?
HCteČ i — 
tlfsuC f' 
HOMe ro 
i čomc ro 
\ nouumc, 

. to o o* c—

MternaMoKai Cartoon v ,

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ij* merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, IR.

Phone: Boulevard 4121.
V—.........................................  —7

Telephone Boulevard 2160
' Dr. W. Kaplan

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ H’ burnos ligų 

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

Chicago, III.

Telefonas Pullman 85G
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

Y ..... 1 1 ’
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Ke.lzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street
P"“---—

Telephonfl Yards 1834
Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos ntio 8\iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St.» Chicago.*

Phone Boulevard 5248
A. M. KAITIENĖ

AKtISEHE
Daug metų praktikoj 

3014 Emerald Avė., Chicago, III.

r tu m ecc. tr+i 
COMt OPTS. IAKR
l HINGS eASN '

ano cnjon ctn;J 
VUHIC6 UOOte> 
RdoeiNS is t>€b<tjeo

, yP IN A VLAr <—

18
I
15

N n

DR. YUšKA 9
1000 S. Halsted St. 9

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 9

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

Tel. Prospect 8466 9
M * H H H ■ v M ■ M'

Dr. C. Z. Vęželis
Lietuvis Dentistas

♦ 4712 So. Ashland Avė.

Tel. 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.

DR. C. K. KJflAUGA 
sDENTIS

1821 So. Halsted Stį Chicago, III.' 
kampas IŠ

Valandos: 9—12 ryto'ir 1—9 vak.
Phone Canal 257(į.,........ ........
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(Tąsa nuo I gaisrai į 24 valandas.

2,000.000 
iš įvairių 
jį, ir tuo 
šios biznį

ir 3,000,000 žmonių

Chicagos įvairios ru- 
pakels apie ant 

$2,000,000 ir $3,000,000. Cent
ras šio progreso spektaklio bus 
apie Municipal Pier.

Moterys reikalauja laisvės.

trimis vaikais Chicagoje, išdū
mė į pietvakarines valstijas 

Ketirri dideli gaisrai į praei- turtų jieškoti.
tas dvidešimts keturias va-j Dabar jis turi
landas padarė nuostolių , apie Pocatello ' aprelinkūje, 
už $25(UHM). C.oCnstantine į valstijoj, bet nebesuranda

fabrikas,' mynos. Vakar detektyvų 
I vo viršininkas Mirbael 
gbes gavo> nuo jo laišką, 
riame jis prašo, kad dėti 
vai surastų jam jo pačią 
trimis vaikais, kuriuos jis

Ketvergas, Gruodžio 30, ’20
"■■ii ii , ........................

draugijos ir orga
nizacijos

-------------------------------------------------------------------------j—

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

i’innin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, III. 

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

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franeiškus Kazakauskas,

Box 681, Myliose Park, III. 
Kasicrius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, (11. 
Kasos globėjas Myk. Zankevičia, 

Box 842, Melrose ParR, III. 
Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III.
Maršalka Stanislovas Poška , 

. Box 403, Melrose Park, UI. 
Teisėjas Julijonas Bindžius,

• Box 1116, Melrose Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, prank ir Jame svet., 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

PARDAVIMUI ~
EXTRA S'PEdAL BARGENAS.
PARSIDUODA bučemė ir groser- 

nė. Biznis išdirbtas per 20 metų; vie
ta yrą viena iš geriausių apielinkėje 
ant Bridgeporto. Parduosiu už labai 
žemą kainą. Kreipkitės pas,

MILDA REAI, ĖST ATE CO. 
751 W. 31st St.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pranešimaiį pietvakarines

Ir surado juos, 
didelę farnią

Idahov • sei-
biu->
Mu
le u-

•m

Kun. Mockaus pirmas pamokslas iš 
Evangelijos šv. Lukošiaus įvyks ne
dėlioj, sausio 2 •<!., Mildos svetainėje, 
3138 So. Halsted St. Pradžia II vai. 
išryto. Kviečia Komitetas.

$250,(100. 
*ise, saldainiu t 

ant kampo S. Jefferson ir M<>^- 
’ " iki pamatų.

Manu- 
fabri- 

st., pu
pa rlor 
fabri- 

veik vi 
r gyvenami trijų 

Įaugsiu namai, 1319 E. 22-nd 
' st. visas

gan sts., sudegė iki 
Tiirner Picture Frame 
facturing kompanijos 
kas, 1 115 So. Morgan 
sėtinai apdegė. Artistic 
Furnitūrų kompanijos

SU 
pali-

Illinois Valstijos Motery Le- 
gislatyvis Kongresas, laikąs 
metinę konvenciją Congress 
viešbutyje, priėmė rezoliuciją, į sas sudegė ir 
kurioje griežtai reikalaujama, 
kad laisvė žodžio, spaudos ir 
susirinkimų nebūtų gražiai bli
zgąs muilo burbulas, 1x4 gy-Į 
vas ir stiprus gyvenimo fakto
rius. Tas moterų kongresas su-Į 
sideda veik tik iš vienų buržu- 
azių, ir šios rezoliucijos auto
re yra galingo geležies magna
to duktė turtingo aliejaus 
pirklio pati, Mrs. Frank M. 
Lillie. , ■> ' ‘

gainon gatvėj.

Steigs Chicagoje pinigu 
liejyklą^

Aš Marcelė Vilimaitė — Tankunie- 
nė, 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 a/fi<‘ inlme. Mano adresas; 
MarceleFTankunienei, Lumbialių kai-

Lietuvos Respublikos Gynimui pra-Į ,n.°’ Linkuvos valsč., Šiaulių apski., 
kalbos, rengia Bendras Lietuvos Gy-1 Lithuania. 
niino Komitetas, Roselando šaka įvyks 
utarninke, Sausio 4, 1921, Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107th St., Rose
land, 111. Pradžia 7:30 v. v. Lietuvos 
.sostinėj, Vilniui, Želigovskis su savo 
plėšikų gaujomis, dar vis tebesėdi. 
Lietuviai turi jį išvyti lauk. Mes pri
valome jiems padėti. Tam tikslui yra 
rengiamos šios prakalbos. Ateikite vi
si. Kviečia Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

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. 1.

sudegė.

Paštas atstatys 2,000 vyru.

buvo paskelbta, kad 
nuo penkiasdešimts iki septy
niasdešimt penkių klerkų / ir 
nešiotojų atstatoma j dieną iš 
Cliicagos pašto. Iki naujų\ne-

Antinis Jungtinių Valstijų 
iždo sekretorius llouston davė 
šalies finansų komisijai suma
nymą, kad Chicago j butų įstei
gta pinigu liejykla. Dabar jau 
Illinois valstijos atstovas Brit- 
ten įnešė atstovu butan

LSS. 234 kuopos metinis susirinki
mas bus nedėlioj, sausio 2 (1., 10:30 
vai. ryto. University of Chicago Sett- 
lement Club Roome, 4630 Gross Avė. 
Draugai ir draugės, malonėkite laiku 
susirinkti. — D. Motuz, Sekr.

REIKTA patyrusių mote
rų popieroms skirstyti. Nuo
latinis darbas, gera alga.

ACM E WASTE 
PAPER CO

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 

10 vai. vakaro.

ne
Tu

iki

2.

Dievas Su Ona, Aniolas 
Su Marija.

Pirmas Pamokslas. »

stančiai darbininkų. Sako, kad 
visi šitie darbininkai buvę tik 
laikinai kurie negalėję išlaikyti 
ei vi lės tarnybos ekzemino ir 
buvo paimti tik dėl apsidirbi- 
mo per Kalėdas. Po naujų me
tų jų vietas užims 1,500 naujų

Miesto taryba rūpinsis 
bedarbiais.

va- 
posėdyje

’al E\ 
imo I 
ašto i

Kun.
)oj Nedč 
angelija

šventa

M. X. Mockus
lioj po šv. Kalėdų pa- 
šv. Lukošiaus ptšrski- 

dadėjimu iš kitų dalių

‘ atsibus
Nedėlioj, Sausio, 2 d., 

Mildos svetainėje, 
3138 S. Halsted St.
Pradžia 11 vai. iš ryto.

Inžanga 25c.
Visiems privalo pribūti ant 

pirmo kun. M. X. Mockaus pamokslo.
Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas.

1921

šito

SLA. 289-tos kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 2 d., 1921 m. 

bilių paprastoje svetainėj, kaip 6:30 v. v. 
»iy<b_ Visi draugai i'r draugės malonėkit at- 

. silankytl, nes turim daug svarbių da
lą, kuri be abejones, bus įstei- lykų apsvarstyti. Naujoji valdyba už- 
gta. .los įsteigimas lūšnos apie vietas. Atsiveskit ir naujų drau- 
$300,000. Naujoji Chicagos | j. j. Masikas.
pinigų liejykla turėsianti aprū
pinti pietvakarines valstija: 
auksiniais, variniais ir sidabri 
niais pinigais.

i REIKIA merginos. $15 į savaitę gc, 
D. Motuz, Sekr. | rai merginai. lengvas stubos darbas. 

Geri namai. 1916Yves St. Imki
te Avalon, Belview arba Emsworth 
karą. Išlipkite prie Columbus Avė. 
tilto. Pittsburgh, Pa.

REIKIA patyrusių moterų prie 
skirstymo popierinių atmatų. Nuola
tinis darbas, gera užmokestis i 
ros, sanitarės padėtįs.

GUMBINSKY BROS CO., 
m 2261 S. Union Avė.

ge

ltom ba apdraskė namus.

... L L. A. T. Kliubo metinis susirin
kimas bus nedėlioj, sausio 2 d., Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St., 1-mą 
vai. po pietų. Visi nariai malonėkite 
laiku atvykti, nes daug svarbių rei
kalų turime palikę apsvarstyti.

— S. Kunevičius, rašt.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
seris, apgyventa visokių tautų, biz
nis yra cash. Atskyriam turiu taip 
pat ir bučernes fikčerius ant pardavi
mo. Priežastis pardavimo—du biz
niu turiu. Adresas.

r 2955 S. Emerald Avė.

PARSIDUODA saliunas. 
.Savininkas važiuoja Euro
pon. Atsišaukite:

5158 Wentworth Avė.

Aldcrmanas C. F. Smitb 
kar miesto tarybos 
įnešė rezoliucija, kuria re 
Jauja, kad mayoras pask 
komisiją kuri turės surasti ko
kį nors būdą aprūpinti maistu 
ir pastoge miestą užpludusius 
beturčius. Taip-pat toji komi
sija turės pampinti darbo be
darbiams, kad tuo nors kiek 
sumažinus mieste siautimą pik
tadarybių. Sako, kad mieste 
yra apie šimtas dvidešimt pen
ki tūkstančiai bedarbių.

Radęs turtus, pametė šeimyną.

ie astuoni metai atgal Ja- 
Beeves, palikęs pačią su

Pranešimas!!!
Nariams Co-operativės Draugijos Amerikoj. 

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

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

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

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

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

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

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

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

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

DR. W. F. KALISZ
Specialumast Moterų ligos Ir Chirargija 

1145 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Praeitą ftaklį nežinia kas bu-_________
vo padėjęs bombą užpakali- , ,

• i i? Chicagos Liet. Vyrų Choro dainų
niam galt* F. G. Heilman I repeticija įvyks Naujų Metų 1 dieną, 
mų, 1338 North Kildera avė. kaip 11 vai. ryto, Mildos svet., 3142 

-knmhn nnsnfinni s- Halsted St. Malonėkit visi daini- Spiogd.ųna bomba puset n njnkaj ]ajku būti, nes turėsime tą va- 
apdraskf. namus ir, žinoma, pa karą dalyvauti programų, ir tikietus 
darė nemaža išgąsties gyvento- įžangos gausite. — Org. K. Vaičuška.
įams. Spėja, kad tai juodran- ------- ------

Town of Lake Lietuvos Laisvės Pa
skolos Stotis praneša visiems, kad 
bonų pardavinėjimas užsibaigia su 
gruodžio 31 d., š. m. Visi, kurie esate 
pirkę ir pilnai užsimokėję, o bonų dar 

Chicagos viešųių mokyklų Į negavę, atsiimkite juos. O tie, kurie 
AI . ‘ neužbaigė mokėti, užbaigkite iki Nau-direktorius I eter A. Mmtenson 1.^ Metų pas iždininką Joną Viskon- 

parliškė, kad mokytojų štabe tą, 4635 S. Wood St. Stotis bus lik- 
i ..i ..4. uvieluota sausio 1 d.. 1921, todėl iki tai trūksta dx 1( jų šimtų I € ’ | dienai visi bonų pardavėjai turi sū
dė šimts mokytojų. Šio trilk'U-I grąžinti knygutes, ženklelius, etc., 
mo priežastis.— mažos algos. hf.s..tu.riJne įkaitą Lietuvos 

1 v. . . i Misijai, kun grjšta Lietuvon ir turės
Mortenson skundžiasi, kad 'ino-1 i§(u10ti atskaitą Lietuvos valdžiai. 
1 ytojai ir n-okyiojos šimtais I — Valdyba,
metę mokyklas ir nuėję sau
kitur jieškoti pelningesnių' už
siėmimų ir'dabar nei
negalima gauti, kiek jų reika
laujama. Sako, jis reikalausiąs 
valstijos legislatliros, kad ji 
darytų ką nors šiame klausime.

Reikalauja 520 mokytoju.

SLA. 36 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 2 d., Aušros 

puses | svet., 3001 So. Halsted St., kaip 1 vai. 
po piet. 
nes bus 
ir šiaip

nedėlioj, sausio 2 d.,

Nariai būtinai atsilankykite, 
išduodami valdybos raportai 
bus svarbių reikalų.

— Valdyba.

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

PARSIDUODA saliunas. 
Pardavimo priežastis, nesu
tikimas partnerių.

3457 S. Ashland Avė.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m. 
Edvardas Čepulis, pirmininkai, 

2841 W. 40th Place 
deni Pasanka, padėjėjas,

1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

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

6950 Wolfrane St. 
Antanas Tumavičia, kasicrius,

1329 So. 501h Ct., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi antrą ttedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kąip 
1 vai. po uietų. ,

NAMAI-žEMe

ROSELAND PAKERY.
10502 Michigan Avė.

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

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

REIKIA 300 darbininkų, kurie mo
ka lietuviškai rašytu* Pirma atrašy- 
kit laišką ir pažymėkit, kur nori dirb
ti Lietuvoje, ar Amerikoj. Tada gau
site visas informacijas.

A. MAVIKAS, 
793 Bank St., 

Waterbury, Conn.

REIKIA vedusio vyro dirbti ant 
ūkės; reikalinga, kad suprastų visą 
ūkės darbą, kad galėtų būti pilnu 
ūkės vedėju.

Atsišaukite i Naujienų ofisą po 
No. 192.

RAKANDAI
VICTROLOS

PARDAVIMUI

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

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

KOCH & CO.
Skirtingi Agentai

2603 So. Halsted St.

FLORIDA FARMOS.
Parsiduoda labai pigiai puikios far- 

mos nuo 10 iki 100 akerių, su budin- 
kais, gyvuliais ir visais farmos įtai
symais; sodai užsodinti “orange” ir 
grėpfruktais. Daržoves ir vištų užlai
kymas labai pelningas ir puikios vie
tos. Rašykit, o atsakymą gausite kiek
vienas.

JOHN ZVIRDTS,
Pittman, Fla. -

BARGENAI |
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

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

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

Tel.: Lavvndale 310.

VENGRIJA.
Nuteisė žymu darbininką 

darbuotojį.
VIENNA. šiomis dienomis 

čia gauta žinių, kad Vengrijos 
valdžia nuteisė iki gyvos gal
vos kalėjimo žynių -Vengrijos 
darbininku darbuotoji, Jozef
GlatteVį. j '

Vienintelis G la t torio nusižen 
girnas buvo toks, kad jis ne
senai buvo atvykęs Vienuoli ir 
čia, surinkęs tūlą sumą pinigų 
baltojo terroro aukų giminėms 
šelpti, vežėsi tai Budepeštan. 
Kely jis tapo areštuotas ir ap
kaltintas kaipo “komunistinis 
sumokslininkas” renkąs pini
gus revoliucijai kelti.

Beje, Glatteris buvo nuteis
tas sušaudymui, bet kuomet ki
lo didelių protestų ir Vengrijoj 
ir kitose šalyse, tai valdžia 
savo nuosprendį atmainė: vie
toj mirties Gla t toriui paskirta 
kalėjimas.

ŠVEDIJA.
Tarsis dėl atnaujinimo 

pirklybos.
STOCKHOLM. — šiomis die

nomis čia atvyko tarybų val
džios įgaliotinis, profesorius 
Lomonosovas. Tarsis dėl atnau 
jinimo pirklybos santykių su

Pranešimas Simano Dau
kanto Skol. ir Bud. 

Dr-jos nariams.

Šiuomi pranešu nariams, 
Simano Daukanto Skol. ir 
Bud. Dr-jos., kad metinis su
sirinkimas atsibus ketver
ge, Gruodžio 30 d., 1920 m., 
7 -vai. vakare, M. Meldažio 
didžioje svetainėje, 2242-44 
West 23rd PI. Chicago, UI. 
Taigi gerbiami nariai malo
nėkite visi į laiką būti.

Su pagarba, .
Ben. Kazanauskas, rašt. 

2242 W. 23rd PI.

Melrose Park. — Darbininkų Var
totojų Bendrovės (Valgomu Daiktų 
Krautuvės) šėrininkų visuotinas me
tinis susirinkimas bus subatoje, 8 d. 
sausio, Ignaco Wasčiulio svet. prie 
23-čios ir Lake St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi Šėrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti. Bus duotas metinis ra
portas bendroves ir kiti svarbus da
lykai. • — Direkcija.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Ben
droves 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- 
zio Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti, nes 
turėsime rinkti valdybą 1921 metams.

— Organizatorius.

North Sidės Dr-jų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, 30 d. gruod
žio, 7:30 vai. vakare, Viešo Knygyno 
svet., 1822 Wabansia 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., Fellovvship House, 831 W. 33rd 
PI. Malonėkite visi nariai pribūti lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų. 
Taipjau norintįs prisirašyti ir kartu 
veikti, prašomi atsilankyti.

— Org. A. F. Kazlauskas.

RAKANDAI
Parduodu savo vėliausios mados 

gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau
rus, lovas, vartotus tik 30 dienų. Taip
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais 
priedo, daimanto adata. Gvarantuo- 
tas 10 metų, galima grajint visokio 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo
jau; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak., 
nedėldieniais iki 4 vai.
2102 VV. 351 h St., arti Archer Avė.

$500 cash nupirks 8 kambarių ply
tinį gyvenimui namelį. Pirmos* klesos 
stovyj. 
gasas, 
gražus

J.

Fire place Fumacę šiluma; 
elektra ir vanos. Pilta gatvė, 
skiepas. 
MCDONNELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

Rakandu 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 
grindų 
etc.

Visi 
syk ar 
ną.

Residencija 1926

Bargenas. 6 kambarių namukas su 
gasu, vanoms ir elektro šviesa. Pilta 
gatvė/ gera kaimynystė. $400 cash. 
likusią dalį kaip kad rendoms. Kai
na $3,100.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

pastatoma
setai; kaurai, ant 

lempa, paveikslai

kaip nauji, 
atskirai už

Parduosimo 'ant 
bile pasiūlytą kai-

S. Kedzie avė.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebublinga pifoga 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 nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai. Gerame padėjimo. Važiuoju Lie
tuvon. Kam reikalingi—tai bargenas.

1955 Caitiflport Avė. 
2nd floor front 

Galima matyti visada.

Paj ieškojimai
ASMENŲ* jiEšKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Murauskio, apie devyni metai kaip
jis yra Pietinėj Amerikoj. Jis paeina |----------- • -
iš Vainuto miestelio, Tauragės apsk. Į PARDAVIMUI 
Malonėkite atsišaukti pats arba kas 
žino pranešti. Atlyginimas yra $50,00.

BARBORA GERULIENfi ‘ 
MURAUSKAITĖ,

4346 So. Wood St., Chicago, III.

PARSIDUODA PIGIAI 
SALIUNAS.

948 W. 31st PI.
PAJIEŠKAU brolių, Ignaco ir Jo

no Bugailų, gyvenančių Nashua, N. 
H. Jie patįs malonės 
kas kitas žinantis 

PRANAS 
919 W.

atsišaukti, ar 
malonės pranešti. 
BUGAILA, 
88rd St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA DAKTARIŠKI 
INSTRUMENTAI.

PAJIEŠKAU dėdės Stepono ir Ma- 
Į teušo Burbulų, Kauno rėd., Panevė

žio apskr., Kuprališkių par., Veščiu- 
nų kaimo. Girdėjau gyveno Burling
ton, N. J. Malonėkite atsišaukti, arba 
žinanti apie juos pranešti.

| S. BURBULAS,
7038 S. Sangamore St., Chicago, III.

Daktaro ofiso rakandai: mohogany 
deska, operacijoms stalas, nuleidžia
mus į visas keturias puses; instru- 

Imentų šėpa su apie 200 visokių dak
tariškų instrumentų; nuleidžiamas 
krėslas, visokių gyduolių —- viskas 
pirmos klesos stovyj. Parduosiu už 
tiek, kirk kas duos. Aš neesu dakta
ras ir negaliu jų vartot.

F. RUDGALVIS,
1334 So. 48th Avė.,

Cicero, III.

‘ STOCK’AI—ŠĖROS
NORIU PIRKTI Co-operative So- 
ety of America Šerų. Paminėkit že- 
liausią savo pardavimo Šerų kainą.

L. J. MATHER,
( 6807 Union Avė.

Phone Englevvood 187.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvime 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero? 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi 
šokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER 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 Junft. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.

MOKINU.
Ratušiuot, taipgi imu nuo photįo- 

graphų pleitas ratušiuot. Už darbą įir 
mokinimą gvarantuoju.
. Kreipkitės:

MRS. S. ŽUKAUSKĄ, 
2211 W. 21st St. 

2-ros lubos.

------------- j-------------- Į------------ ---- ---  
DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 

Valdyba 1920 metams: 
Pirmininkas, Antanas Boobefc, 

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 Čepela 

2) Jonas Arlauckas, 
Kontrolės ‘rašt.

Ąleksandras Garbašauskas 
Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 

čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičjo svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatyių. j..

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO S.B. 
Viršininkų antrašai 1920 nj»

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

2053 Bingham St.
J. Kalainej, Nutar. Rašt.,

1965 .Evergrcen A,ve.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., ,1604 VV. North Av. 
[)r. A. M6ntvidas, kvotėjas,

2121 N. VVestern Avė. 
Susirinkimai atsibundi pirmą sęre- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėj^, 1822 VVajbansia Avė. į

CHICAGėS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams 

Pirmininkas, S. Danilavičia,
,. 1617 Winchester Avė.
Protokolų rašC., X. Shaikis, 1557 Gi- 

rard St., 
Vice-Pirtn., F. Juozapavifiia,

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

St.
Fin.

1617 VVinchester Avė.

rašt., V. Briedis,
1049 Marshfield Avė. 

rašt., J. Ascilla.
47^5 W. 12-th Place, Cicero.

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

Kon

A. Č. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuv ų Unijos Lietuvių Skyrius.

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis, Pirm.,

2508 N. Francisco Avė.
F. Mason, Vice-pirm., 4049 Long Avė. 
F. Juoz: pavičia, Rašt.,

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

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

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, 1LL.
< Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, L Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, 111. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kęnsington Av, Kensington.Ill. 
Prot. Rat. 1 Z . .
10449 S. Wentworth Av., Roseland.

10520

štininkas, P. Grigula,

Raštininkas, V. Dargis, - 
So. State St.. Roseland. III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA. 
Valdybos adresai:

Pirmininkas, J. P. Markus, 
•1730. S. Halsted St.

RaštininKas, J. F. Vilis, 
2538 Charleston Stj

Iždininkais, S. Danilevičius, 
161ĮZ N VVinchester Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
i Valdyba 1920 m. 

’irndnįnkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė. 

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

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

virinsi) Raštin., A. Pužas,
3537 So. Union Avė. 

iaslerius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nu 
’irmininkas, J. Grakauskis, 

4508 So. Paulina St. 
Vice-pirnlininkas, .L Ragauskis, 

4435 So AVood St. 
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas, 

3259 So. Union Avė. 
unansų Rašt., S. ^tankus,

6418 So. Jusliu St. 
Kasicrius, Ą. Cesna,

4509 So. Paulina St.


