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True translation fiied with the post-master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai pradės preky
bą su Rusija

Siuvėju demonstracija 
New Yorke.

Daugiau kaip šimtas siuvėjų 
areštuota; bet jie nusitarę 

nepasiduoti.

Tme translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Sovietu Rusija už . 
terrorizmą.

True translation fiied with the post- True translation fiied with the post-master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
master at Chicago, 111., Jan. 5, 1920 | as reąuired by the act of Oct. G, 1917 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917 I

Neramumai Vengrijoj.

Didelės riaušės Belgrade
Lenkijos imperializmas prarijo 

40 milionų dolerių
r Senatorius Reed sako, kad sa- 
! vo ofise jis turįs reikiamų tam 
pareiškimui patvirtinti doku
mentų ir žadėjo vėliau apie juos 
plačiau pakalbėti.

Pasak senatoriaus Reetfo, ši- 
j tą sumą — šimtą penkiasde- 

KONSTANTINOPOLIS, s, 4. šilnts milionų dolerių - kon- 
3 vienam dzentel- 

manui”, kurio Missouri valstijos 
senatorius tečiaus neįvardijo.

“Tas pats džentelmenas — 
1 tęsė senatorius — begėdingu 
j drąsumu mums savo raporte pa- 
1 reiškė, kad jisai keturiasde- 
j šimts milionų dolerių išleidęs 
parėmimui karinių lenkų armi
jos žygių, kurių mes neesame 
autorizavę ir sa tokia šalimi, su 
kuria mes nekariaujame”.

Pradėsią prekybą 
su Rusija.

Francijos, Anglijos ir Italijos 
laivai galės vykti Juodosios 

juros prieplaukosna.

— Talkininkų porto kapitonams ; 
Konstantinopoly pranešta, kad: 
jie leistų Francijos, Anglijos ir 
Italijos laivams vykti į bolševi
kų prieplaukas Juodosios juros i 
pakraščiuose.

Tatai reiškia, kad suvaržy 
mai, iki šiol lietusieji tų trijų i 
valstybių laivus, tapo pašalinti.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Riaušės Belgrade.

Telegrama “Naujienoms”.
NEW YORK, sausio 4.

Vakar rytą čiiV'buvo surengta 
didelė, demonstracija. Trys 
tūkstančiai siuvėjų, pikietuo- 
jimčių dirbtuves, kurių sa
vininkai paseklbė lokautą, il
goką valandą maršavo pro 
tas dirbtuves.

Po demonstracijos buvo su
rengta vieši susirinkimai-mitin- 
gai, kur kalbėjo Amalgameitų 
unijos prezidentas Ilillmanas 
ir kiti tos pačios unijos virši
ninkai. :

Siuvėjų ūpas kuogeriausias. 
Ir tai neveizint to, kad policija 
eina talkon samdytojams: 
daugiau kaip šimtas siuyėjų 
buvo areštuota, šešiasdešimts 
areštuotųjų žmonių vėliau ta
po nuteista užsimokėti po tris 
dolerius kiekvienas. Moters, 
piketuojančios dirbtuves, kol 
kas dar neareštuojamos.

New Yorko siuvėjams sutei
kė nemaža entuziazmo toji au
ka, kurią atsiuntė Chicagos 
siuvėjų Jungtinė Taryba.; At
siuntė ji penkiasdešimts tūk
stančių dolerių.

Siuvėjai nusitarę laikytis 
paskutiniosios.

Valdžiai pranešta, kad Leninas 
kviečiąs bolševikus organizuoti 

streikus prieš kapitalą.

kur 
kad ^Rusijos sovietų 

vesti naują 
užsieniuose, 

Rusijai

sovietų
Lenino

iki

Vengrijos valdžia sulaikė visas 
žinias apie sukilimą Budapešte.

Bolševikai gąsdina Rumaniją

Policija susirėmė su komu
nistais; du šimtai žmo

nių sužeista.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkų nacionalistai šaukia 
karan muzulmanus.

Bankai prakišo

BELGRADAS, Serbija, s. 4. 
— Šiandie čia kilo stiprus susi
rėmimas tarp komunistų iš vie
nos ir policijos iš kitos pusės. 
Susirėmimo metu sužeista neto
li du šimtai komunistų ir apie 
tuzinas policistų.

Tarp riaušininkų buvo ytin 
daug rusų. \

Minia ėmė svaidyti akmeni
mis į policiją, kuri bandė išvai
kyti demonstraciją, surengtą ‘ 
ties komunistų svetaine. Nu-' 
gniaužimui riaušių policija tu- ■ 
rėjo panaudoti durtuvus.

[Bėgiu kelių pastarųjų dienų | 
Jugo-Slavijoj ėjo stiprus komu-1 
nistinis bruzdėjimas, kurį sekė 1 
visa eilė areštų, užėmimas ko- į 
munistų kvatieros ir uždarymas 
jųjų organo. Praeitą panedėlį 
gautoji iš Belgrado žinia minė
jo apie tai, kad valdžia susekusi

KONSTANTINOPOLIS, s. 4. 
— Gautoji iš Angoros žinia sa
ko, kad turkų nacionalistų vald
žios Angoroj Steigiamasai susi-

Įstatymas, draudžiąs “priva
čioms įstaigoms” siųsti pini
gus į užsienį esąs nekon- 

stitucingas.

CHICAGO.— Apskrities kor- 
to teisėjas Scranlan vakar pa-----  . IVAOVJVIO ULXUU1U.I1 t 

rinkimas pašaukė kariuomenėn reiškė, jogei naujasai Illinois 
visus muzulmanus nuo 20 iki 30 valstijos 
metų amžiaus.-------------------------“nrivačii

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sako, gali kilt naujas 
.RusŲ-Lenkų karas.

Čeko-Slovakijos ministeris sako, 
kad jo valdžia negalinti de

mobilizuoti armiją.

įstatymas, kuriuo 
įstaigų” agentams 

(Real Estate savininkams ir 
kitiems) draudžiama siųsti pi
nigus į užsienius, esąs nekon-

WASHINGTON, sausio 4. 
šiandie valdžia, gavo oficialinių 
informacijų iš Maskvos, 
sakoma, 
valdžia nutarusi
terroro politiką 
ypačia'! gi gretimose 
valstybėse.

Pranešimai kartoja 
Rusijos premjero N.
žodžius. Savo prokliamacijoj 
komunistų. komitetams Euro
poj jis buk pasakęs, kad “bu
tiniu reikalinga laikyti buržu
azinį priešą užimtu viduriniais 
(savo šaly) neramumais tuoju 
tikslu, kad jisai negalėtų kenk
ti sovietų Rusijai.”

Reikalinga rengti didelius 
streikus.

Prokliamacijoj sakoma, kad 
“visame pasauly reikia rengti 
didelius streikus ir vesti stip
rią agitaciją už sukūrimą pre
kybos santykių su Rusija.

“Kad galėjus kovoti su badu 
ir bendromis jėgomis užpulti 
kapitalizmą visame pasauly, 
visa tai ir reikalinga daryti — 
būtinai.”

Minima, kad toliau premje
ras Leninas pareiškęs, jogei 
svetimosios valstybės rengiasi 
kovoti prieš sovietų Rusiją sa
vais šnipais, bandančiais įlys
ti Rusijon vienu aiškiu tikslu 
— organizuoti sukilimus prieš 
bolševikų valdžią.

Nesusitarią dėl ofensyvo.
PARYŽIUS, sausio 4. — Vie- 

tos diplomatiniuose rateliuose 
gauta žinių, kad Rusijos vadai 
nesusitaria dėl rengiamojo

BERLINAS, sausio 4. — Pra
nešama, kad Budapešte susidė
jo labai rusti revoliucinė situa
cija. Šiandie visa rodo, kad įve
dus karo padėtį Vengrijos vald
žia ant laikraščių ir žinių yra 
uždėjus griežtą cenzūrą.

Pirmąsias žinias apie karo pa
dėties įvedimą čia gavo vokiečių 
socialistų laikraštis Freiheit. Bet 
nuo to laiko jokių naujų žinių 
iš ten negauta.

Tokių griežtų įmonių stvertis 
Vengrijos valdžia nusitarė bijo
dama demonstracijų ir kraujo 
liejimo — dėl josios elgimosi su 
įkalintaisiais komunistais.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
Leninas pergalėjęs Maskvos 

kongrese.

RYGA, sausio 4. — Gautieji 
iš Maskvos pranešimai rodo, 
kad visos Rusijos sovietų kon
grese pilnai laimėjo bolševikų 
premjero Lenino šalininkai. 
Pačioje Maskvoje tatai skaito
ma labai svarbiu įvykiu, kuris 
rodo, kad Lenino siūlomoji po
litika — duoti koncesijų sve
timšaliams — galų gale visų 
bus priimta.

Raporte, kuris buvo įteiktas 
sovietų kongresui, aiškiai pa
sakyta, kad Rusija su savo ža
liomis medžiagomis nieko ne
paveiks, kol ji negaus iš užsie
nio jai reikiamų mašinų ir 
taipjau tinkamų rusų darbi
ninkams nurodymų apie sek- 
mi ilgesnį tų mašinų naudoji
mą.

Anglija norinti pasigrobt Kon 
stantinopolį

Pabaltės valstybės bijosi bolševikų

Bolševikai daro susirū
pinimo Rumanijai.
Maskvos valdžia pasiuntė 
griežtą notą dėl Rumuni

jos santykių su 
vrangelistais.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, 111., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pabaltė bij’osi Lenino.

Jungtinės Valstijos gal pasiųs 
savo karinį laivą.

Įstatymas įėjo galėn nuo 
Naujų Metų. Jisai sako, kad 
pinigus siųsti į užsienį gali, tik 
bankai, turintys nemažiau kaip 
šimtą tūkstančių kapitalo. Vis 
dėlto, įstatymas nepalietė tų 
įstaigų, kurios yra valstijos in
korporuotos, taigi iki šiol siun- 
tusios pinigus ir dabar tai da
rančios, nors jos ir nepriskai
to mos prie abnkų.

įvairių agentų savininkai dė
lei to ir prisikabino. Jie parei-

PRAGA, sausio 4. — Čeko- 
Slovakijos užsienio reikalų mi
nisteris Dr. Edward Benes ma
no, kad tautų lyga^darosi tikrai 
gera įmone išvengimui karų.

“Pasitikėdamas tautų lygos (W1 lu X1
komunistų sumoksią, turėjusį i , Pasakg aš Jis, kalavo, kad klausimų išspręstų
... , . -7 r 1 negaliu nepaisyti to, kaip

šyvo, kurį suplenavusi Mask
vos valdžia.

Sumanymas vienu kartu už
pulti Latviją, Galiciją ir Ru
muniją turįs nemažai y tint stip
rių priešininkų, ypačia? gy puo
limas Pabaltės. Tatai sukeltų 
didelės betvarkės Pabaltės 
prieplaukose ir statytų pavo- 
jun pačią bolševikų prekybą 
ir kartu sunaikintų Viltis 
kurti prekybos santykių

Palmeriš turėjęs 
daug darbo.

agentai suareštavę netoliJo 
aštuonioliką tūkstančių svaigi
namųjų gėrimų pardavinėtojų.

tikslo įkurti sovietų valdžią Ju- 
go-Slavijoj].

t eismas.
Agentijų advokatas dabar

Beflinas turįs didelių 
nuostolių.

su
su

True translation file<i with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Prarijo 40 milionų 
• doleriu.

Pinigai buvo skirti badaujan
čių žmonių šelpimui.

WASHINGTON, sausio 4.
Keturiasdešimts milionų iš 150 
milionų dolerių, kuriuos kongre
sas buvo paskyręs Europos žmo
nių šelpimui, sunaudota tam, 
“kad lenkų armiją palaikius ka
ro lauke”. Taip šiandie senate 
pareiškė Missouri valstijos sena
torius, demokratas Reed. Pareiš
kė diskusijų ekonominiais val
džios reikalais metu.

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunąmąs Naujienų ofise.

visa dedasi šiandie. Mano šalis
privalo būti pasirengusi by ku- reikalauja’ išduoti indžidkšeną
riai g-alirnybei. Ekonominiams
ir finansiniams reikalavimams__ ---------------------------------- 1 reikalavimams porą, kati jis negalėtų kabintis
mes galime nusilenkti tik dali- Į prie pinigų siutejų. Spėjama, 
nai. Politinė padėtis vis dar yra kad toks indžiokšenas jiems
netįkra, kad galėjus visiškai de
mobilizuoti armiją. Dar esama 
perdaug didelių progų karui 
tarp sovietų Rusijos ir Lenki
jos. Mano supratimu, tasai ka
ras turės prasidėti 1921 me
tais”.

Tariasi dėl intervencijos.

bus išduotas.

Šveicarij’os socialistu 
nusistatymas.

Partija draudžia savo nariams 
dalyvauti by kokiame tautų 

lygos darbe.

BERLINAS, sausio 4. — 
Šveicarijos socialistų partijos 
pildomasis komitetas paskelbė 
viešą pareiškimą, kuriuo par
tijos nariams griežtai drau
džiama priimti by kokį darbą,

BERLINAS, sausio 4.
Miesto -vulclžin turi clitlclių nuo
stolių. Pasiėmus j savo rankos 
gatvekarius begiu devyipų me
nesių ji neteko net keiuriasde- 
šimts devynių milionų markių. 
Toks didelis nedateklius pasi
daręs ne todėl, kati valdžia 
nebūtų mokėjus kaip reikiant 
tvarkyti savus biznio reikalus, 
bet todėl, kad pabrango elek
tros jėga ir darbininkai, o va
žinėjimosi kainų nebuvę kaip 
didinti, nes jos ir taipjau buvo 
labai didelės.

Palmerio, praeitais 
justicijos departamento 

netoli aš- 
žmo- 

gėrimų

WASIIINGT()N, sausio 4.- 
— Specialinė atstovų buto ko
misija pranęša, kad vyriausias 
Jungtinių Valstijų prokuroras 
Palmeriš reikalauja paskirti 
daugiau pinigų — kovai su 
svaiginamųjų gėrimų pardavi
nėtojais.

Pasak 
metais
agentai suareštavo 
tuonioliką tūkstančių 
nių — svaiginamųjų 
pardavinėtojų. Didžiai
džioklių tečiaus butą pasta- 
raisiais trimiB mCncsiais -----

net dešimt tūkstančiu žmonių 
patekę ant valdžios agentų 
meškers. Iš to skaičiaus dau
giau kaip dėšjmt tūkstančių ra
sta esant nekaltais, 0 daugiau 
kaip septyni tūkstančiai pavesti 
į teismo rankas.

Jeigu justicijos departamen
tui nebusią paskirta reika
laujamoji suma pinigų, tai ko
va su svaiginamųjų gėrimų 
pardavinėtojais neduosianti

VVASHINGTON, sausio 4. — 
Čia šiandie sužinota, kad fi
nansinę Kubos padėtis esanti 
labai prasta. Galimas daiktas, 
kad šios šalies valdžia turės įsi
maišyti, nors patys Kubos gy- kurį sumanytų atatinkamosios 
ventojai šito nenorį.

Nutarė priisdėti prie “trečiojo” 
Internacionalo.

tautų lygos įstaigas ir kviestų 
juos dirbtų.

įPildomasai komitetas sako, 
kad partijos narys, sutinkąs 
priimti by kokį tautų lygos ar

SANTIAGO, Čile, sausio 4.— 'kitos kurios josios sukurtosios 
Čile respublikos socialistų par- (įstaigos darbą tuo pačiu kartu 
tija šiandie priėmė rezoliuciją, nusižertgia prieš partijos nu- 
kuria nutariama prisidėti prie Į sistatymą ir netenka josios na- 
“trečiojo” Internacionalo. riy pasitikėjimo.

PINIGŲ KURSAS Can you beat it?

Vakar, sausio 4 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant Jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $8.55
Austrijos 100 kronų ............... $0.24
Belguos 100 frankų už ....... $6.16
Danijos 100 kronų ............... $15.85
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos 100 frankų ....... $5.85
Italijos 100 lirų ................... $8.44
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40
Lenkų 100 markių ............... $0.17
Olandų 100 guldenų ........... $31.40
Norvegų 100 kronų ........... $15.85
Šveicarų 100 frankų ........... $15.23
Švedų 100 kronų ............... $20.12

Vokiečių 100 markių ............ $1.40

ST. LUOIS, sausio 4 — Er-' 
Tiest Millcr tikrai šaunus vy
ras. Bėgiu pastarųjų septynių 
metų jis buvo areštuotas nei 
daugiau nei mažiau — tik ke
turis šimtus septyniasdešimto 
tris kartus. Bot užtai per seka
mus aštuonis metus jisai bus1 
apsergetas: andai teisėjas Far-1 
ris pasiuntė jį kalėjimrfn.

Skaitykite ir Platinkite

SOFIJA, Bulgarijoj, sausio 4.
— Sovietų Rusijos užsienio rei
kalų komisaras Jurgis čičerinas 
pasiuntė antrą notą Rumanijai. 
Tai dėl tosios valstybės atsine- 
šimo link sumuštosios gen. 
Vrangelio armijos likučių.

Nota ytin rusti. Buchareste 
ji padarė didelės įtekmės. Vietos 
spauda ėmė garsiai kalbėti apie 
galimą bolševikų veržimosi pa
vojų. Jų manymu, kadangi so
vietų armijoms nei iš vienos pu
sės dabar negręsia pavojus, tai 
kamanija privalo apsisergėti, 
kad nepatekus po bolševikų 
kumščiu.

Laikraščiai sako, kad visa tai 
gali įvykti, nes gautosios žinios 
rodo, jogei devynios bolševikų 
armijos divizijos yra sutrauk
tos prie Dniestro upės, o trys
— palei Raždelany geležinkelį.

Kol kas Rumanijos valdžia į 
Rusijos notą dar neatsakė.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 5, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sako, Anglija nori pasi
grobt Konstantinopoli.

Tatai padaryti ji galinti 
neužilgio.

NEW YORK, sausio 4. — Mo
terų kolegijos Turkijos sostinėj, 
Konstantinopoly, sekretorius Ce- 
cil 0. Donoway, kuris šiandie 
grįžo čia iš Konstantinopolio, be 
kita pareiškė, kad “Didžioji 
Britanija” skaito Konstantinopo
lį esant didžiojo karo prizu, ir 
ji pasigrobs tą miestą bėgiu se
kamų dviejų metų.

“Didžioji Britanija”, tęsė ji
sai, “mažesnėms valstybėms lei
džia daryti tvarką Konstantino
poly, taip kad progai pasitaikius 
ji galėtų pasakyti: ‘Tamstos 
čia pridarėte daugybę eibių; 
Konstantinopolį užimame mes, 
kad jame tvarką atsteigus”.

WASHINGTON, sausio 4. — 
Valstybės departamente šiandie 
gauta žinių, kad Leninas gali 
pradėti stiprią kampaniją Pabal
tės valstybėse, suprantama, bol
ševizmo naudai. Tik dėl to 
Amerikos pasiuntiniai Pabaltėj 
ir reikalauja, kad tenai butų pa
siųsta šios šalies karinis laivas.

Valstybės departamentas ta
ria pasiųsti karinį laivą į Balti
jos vandenis.

Munšainas” kalėjime.

BENO, sausio 4. — Kad 
kaip, tai Washoe paviečio ka
lėjimo sargui Fred Kraheii- 
bergui dabar teks pasėdėti vie
toj tų dviejų nusižengėlių, ku
rie jam bdbaliavojant su savo 
kaliniais, pabėgo. Sako, pra
eitą subatą pons Fredas suren
gęs kalėjime savo rųšies ban- 
kietą, ir kartu su savo kali
niais • gėręs — “munšainą.” 
Besilinksminant du nusižengė
liai sumanė iškirsti Fredui 
štuką — pabėgo.

Manila, gruodžio 30. — Gau
tomis žiniomis, Rusijos mo- 
narchininkams pavykę surasti 
buvusios caro dukters Olgos 
lavoną. Lavonas, sako, tulu 
laivu jis vežamas Graikijon.

TRIESTE, sausio 4. — Italijos 
valdžia nuginklavo visus kari
nius laivus, kurių turėjo ži- 
nomasai avantiurininkas, poetą 
d’Amninzio.

SOFIJA, sausio 4. — Nevei
zint pakartotipų Bulgarijos 

j valdžios protestų, Serbijos- 
» Bulgarijos rubežius vis dar už-

WASHINGTON, sausio 4. — 
Jungtinių Valstijų skolos praei
tą mėnesį tapo sumažintos 192,-

i

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

LietuvosJ^rekybos ir Pramonės Bankas, jo sky-
*- Lietuvos paštai pradėjo geriausnai, o tęfpgi Lietuvos paštai 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 Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, IH.

11................... ........................ ' ....



Kas Dedasi Lietuvoj

Laikraščių 
k a. Spalių mėn 
paštą ateidavo šių laikraščių:

Lietuva — 539 ekz., Laisvė
— 150, Socialdemokratas — 
420, Vienybė — 318. Liet. Ūki
ninkas — 125, Darbininkas — 
160, Karys — 64, Tauta —100, 
Ateitis
Idische Stirnine (Žydų Balsas) i

I. - > .sienę, 3) rūpintis gauti iš Ban- 
- ; kų kredito, 4) spaudoje kelti
s t a t i s t i- eikštėn sėmenų prekybos są- 
per Šiaulių lygas ir susidariusią padėtį, 5) 

susižinoti su Berlynu, kad iš 
ten sistemingai gavus žinių 
apie sėmenų biržos kainas. 

[“Siet.*’]

30, Vvr. žinios —56 ' v

“KULTŪROS” KNYGŲ 
LEIDIMO BENDROVC.

Musų, visuomenė, ypačiai mo
300, Menas ir Kūryba —52,, kyklos, pasigenda labai knygų 

Trimytas — 210, Sietynas — ir vadovėlių; pas mus, galima 
58, (betarpiai Šiaulių mieste (sakyti, viešpatauja knygų ba
dai* gaunama 131, ekz.). Iš das, kuris juo labiau atjaučia- 
užsienio: lietuvių kalba —220, 
svetimomis kalbomis—370. Iš

KRIUKAI, Šiaulių apskr.

Krinkų vartotojų 'bendrovė 
įsteigta 1918 metų Spalių men. 
20 d. Iš .kart į bendrovę įstojo 
suvirš 80 narių. Įstojamasis 
mokesnis 10 auk., pajus 40 
auks: Per vokiečių okupaciją 
veikė gan ■ plačiai, gaudama 
prekes iš Vokiečių sandėlio Jo
niškėlyje. Užėmus Lietuvos 
dalį bolševikams 1919 m. pra
džioje, narių dauguma atsiėmė 
savo pajus ir tuo žymiai su
mažino bendrovės apyvartas. 
Nilo 1919 m. antros puses ben 
drevės apyvartos pradėjo štai- Į 
ga ir greit augti. Nežiūrint į 
įvairiais ‘kliūtis ir nuostolius i 
bendrovės darbuotėje Bermont 
ninku okupacijos metu — 1919 
metais bendrovė padarė 97,381,-' 
02 sk. apyvartos ir sutaupė sa
vo nariams apie 12,000 auks. į 
1920 m. sausio 1 d. bendrovė 
turėjo 107 narius, kurių įnašos > 
pasiekė 2010 auk. šių metų 
apyvartos sistematingai auga— 
iš Šiaulių sąjungos iki lapkri
čio 1 d. bendrovės paimta už 
146,137, auk. įvairių prekių. 
Bendroves buvo mėginta pradė
ti kiaušinių ir javų su pirk i ne- J 
^mef ‘ operacijos, —* kiaušinų j 
supirkta nedaug apie 10,000, ja ! 
vų pristatyta sąjungai apie' 
3000 pūdų. Bendrovei truksta ! 
sąskaitybininko, bet kitais me-1 
tais ir tas trukumas bus paša-,
lintas, nes bendrove turi Šiau-j Latvijos 
lių kopcracijos kursuose vienų komisijos

i Tasai pats Fortingas statė 
1 latviams įvairių prekių tokiom 
kainomis, kurių tais laikais vi
sai nebuvo. Už alyvą paskaitė 
po 900 lat. rub. pūdui, kuomet 
Kygdje toji prekė buvo gau
nama už 650 rub. pud. Arba
tai mokėta 36 latv. rub. svarui, 
kuomet vietojo galima buvo 
gauti už 22 rub. svaras ir 1.1.

Nuostoliai dėl minėtųjų ope- 
354 milionų lat- 
Daugiausiai pasi- 
sumos garsusis

racijų siekia 
vių rublių.
pelne iš tos 
Fortingtonas.

■ , m........m n.iimiii , „t t ..
širdingu delnų plojimu. Kuo- kariuomenės, bet jis vis tą pa- 
met tuojau po to buvo praneš
ta apie lenkų pasveikinimą, tik 
dečiniosios Seimo grupės, va
dinamoji valdžios partija, gana 
šaltai plojo, gi s.-d. ir latvių 
liaudininkai nesikėlė iš vietų. 
Pradžia susiartinimui ir jau

i į sakė: 400, ir dar laukia dau
giau ateinant iš l^nevėžio. Taip 
kalbėjo jis iki paskutinės va
landos, taip kalbėdamas ir akis 
užmerkė. Tai lenkai pabijojo 
eit ant Ramygalos ir atsitrau
kė; o ištiesų Ramygaloj tebu- 

Grečiausia ir nuo- vo tik koks dvidešimt Šaulių, | 
vietinių vaikinų. Jie du lenku . 
užmušė ir tris sužeidė; taipgi 
užmušė du jų arkliu.

Sereda, Sausio 5 H., 1921

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

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmonijų. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

nias, kad mokslas ir šviesa 
musų buty pasidaro pirmosios 
reik menės dalykas. Tų kny
gų, kurias leidžia dabar “Švi- 
turys”, Mokslo Dr-ja, švietimo 
Ministerija ir kiti leidėjai toli 
gražu neužtenka, ir jos nepa
tenkina visų musų atbundan
čios visuomenes dvasios reika
lų. Šiauliuose dėlto įsikūrė 
“Kultūros” dalininkų bendrovė, 
kuri nori išnaudoti susispietusį 
čia nemažą specialistų ir peda
gogų būrelį ir su jų i>agalba 
didinti musų literatūrą, ypačiai 
gi rūpintis jos kasdienine duo
na

širdžiausia mokėjo susiprasti, 
kaip visuomet, socialistines par 
lijos. Didžiausios užuojautos 
reiškia Lietuvos darbo, žmo
nėms Latvių darbininkai. Mi- 

, liūguose jie net žadėjo su gink-
Atsargiai su diplomatais bau- lu rankose padėsią Lietuvos 

kieriais. -
Prie to 

da šitokią pastabą:
Kaž koks “Metai and Che

mical Bank” (metalo ir chemi
jos bankas) su kaž kokiu “lor
du” priešaky sukės šį rudenį ir 
apie Lietuvos miškus. Be abe
jo buto tikėtasi, kad anglai 
naudodami Lietuvos miškus 
greičiau pripažins Lietuvą d e 
jure . “D e f a c t o” gi (iš 
tiesų) jie tik Lietuvos miškus 
išnaikintų. O randasi “diplo- IZ rs 
matų”, kurie užsienio spėkų-, 4111U1ICS lū^U 
limitams 
bučiuoja, 
kutinius 
kinus ir
Musų kaimynų latvių “pavyz 
dys” yra geras perspėjimas 
pamokymas.

- B.

apie penki šimtai raitelių, tai 
kur tik jie buvo užėję, tai la
bai žmones rubavojo:atiminėjo 
pinigus, auksinius daiktus, žie
dus,* laikrodėlius ir viską, ką 
sugriebdami. šilko skareles, 
šalikas viniojos ant kojų vie
loj autskarių; dideles vilnones 

patraukti ryšius su lenkų itin- Į 
perialistais. Tuo biKlu darbo 
demokratijos pastangomis pra 
dėtas susiartinimo darbas žada 
duoti gerų vašių ir privesti prie 
tų dviejų kraštų susirišimo.

, liaudžiai gintis nuo baltosios
Redakcija de- Lenkijos. Mes tikri esame, kad 

| ta pagalba bus reikale su
teikta, kad Latvių darbiu inkai 
privers ir Latvių ‘buržuaziją

ko ne rankas ir 1.1, 
kad tik greičiau pas- 
krašto turtus suna -

ir

(Iš laiškų iš Lietuvos)

Kaip vienas šaulys išgelbėjo 
Ramygalą nuo lenkų, nors 

patsai žuvo.

Ruatta & Scrcnclli
817 Blue Island Avė. JOHN KUCHINSKAS

GALUTINIS’ KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertes stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

Atdara vakarais 8 vai. Subatomis

ir bovelnines skepetas klojos 
po balnais divonų vietoj, o kai
linius ir šiaip geretffnus dra
bužius dėjo į maišus ir pa
lioms žmonėms liepė vežt savo 
turtą jiems į jų pusę. Daug 
galvijų ir kiaulių jie išpiovč. 
Duodam atsišaukimus į visą pa
šaulį, kaip lenkai su mumis 9 vak* Nedčl. 4 po piet.

{ S. GORDON,
1415 S. llalsted St.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SAULE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstrakte* 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba Į 
farmą ir dirbu visokius Legaliikus 1 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

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

Tel. Canal 2552.
elgiasi.—

BANGA

____________________________ L_____

Tel. RandolpK 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salk St.

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

Nedėliotais ofisas uždarytas.
Lletuily Soclsllsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.

savo CURON1KOJE perivolgs netik politinius 
"BANGA" nuotikius visniDo paftaulije, bet da ypatingi) domi) at

kreips į nuotikius, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos nžpuolitniis 
socialistų ir sklaidys daibininkij vienybės ardytoji) 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiški:} 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
Žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsi) žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpina straipsniu**, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininkų, 
gyvenime. ’
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje rūpin
sis teikti. savo skaitytojams straipsnius, populiarini 
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kiti] 
mokslą teorijas.
savo BELETRISTIKOS Spaltose talpins apysakas, 
eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru), 
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikii] musą kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi hotik įžymiausias 
inust) socialistą literatines spėkas Amerikoje, bet ir 
musą įžymius lašėjus Lietuvoje.
ią pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai- 
tė. “Bangos” prenumerata yra: Si. — už 12 numerių; 
$2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.— 
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite san ir savo draugams. Pinigus 
siųskite adresu:

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

Gustavui Barauskui, Chica
go j, rašo gruodžio 1 d. jo gi
minės iš Ramygalos, Panevė
žio apskrities:

Pas mus buvo atėję • lenkai; 
jie buvo apie Truskavą ir apie 
Kuršius, ąle pačioj Ramygaloj

-- vadovėliais. Per kelius 
irinkimus apsvarstyti ir pri

imti yra bendrovės įstatai, ku- j 
rių pamatau padėti Latvių pa
našios koperatinės^kulturines 
bendrovės “Kultūras Balss” Pa- I 
jus nustatytas — 500 auks.,' 
įstojimo mokesnio — 50 auks. 
Pajus gali būti įnešamas ir da
limis kas menuo po 45 a. B-vės 
įstatymai įregistruoti, 
kams ir pirmajam visuotiniam 
susirinkimui sušaukt išrinkta 
laikinoji grupe: J. Fledžinskis, 
J. Murua, S. Brašiškis, P. La- Lenkus net tas grupes Latviuo 0 Klimavičiuką labai kankino, 
banauskas, 
A. Po vyli us.
mąjį mokesnį priimti įgaliotas, susidariusios padėties ir tartis Jam pirštus piaustč ir visaip 
J. Fledžinskis (šiauliii Sr. Vart. į dėl gynimos nuo bendro pavo- kitaip kankino, ale jis sakė,

i jaus lapkr. 13 d. nuvažiavo iš

Lietuvip-LatviŲ 
santykiai.

pa-Lietuvių-latvių santykiai 
staruoju laiku žymiai pavirto 
geron pusėn, 
kams pulti Lietuvą

Pradėjus len- į nebuvo. Nuo to išge
i, ėmė aiškė- nas Lietuvos šaulys.

ti,kad Želigovskio avantiūra no vo iš po Vadoklių, iš Butėnų 
daliniu- rimą vykdyt ne tik Lietuvoje, dvaro,

Jis bu-

, Klimąvičiukas, 17 mc- 
bet plisti ir j Letgalius. I’avo- vaikinus. Jį ir dar kitų, 
jus Latvijai iškilo liek aiškiai,. pagavo netoli Truska- 
kad uniu laiku sukurstė prieš Ivos; -tų antrąjį lenkai užmušė.

Bugailiškis ir se, kurios iki i 
Pajus ir įstoja-i lenkų skverną.

kiek Lietuvos 
Susiprasti dėl kariuomenės yra Ramygaloj.

vis klausdami,

B-vių Sąjunga)

"BANGA"

“BAN6A”

“BANGA”

"BANGA"

"BANGA"

“BANGA"

10929 Sąstate Str. 
Chicago, III.

T. Pullman 548®

AKUSERKA 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
motery ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kudl-

NEPAISYMAS ŠALČIO 
YRA PAVOJINGA.

Daktarai pataria, kad nepaisymas 
šalčio yra šaltiniu sunkių,' pavojingų 
nesmagumų, šaltis turi būt gydo
mas tuojau, nes tik tuomet galima 
sulaikyti nuo jo išsiplčtojimp. Tik 
vienas panaudojimas Turpo, turpen- 
tino mostis, jiersigeria kiaurai odą ir 
apsisčda šaltiniuose nesmagumų ir iš
gydo šaltį visai iš pat jo šaknų, su
teikdamas urną palengvinimą.

Turpo yra moksliškai sutaisyta ir 
išspausta, turpentino, kapiparo ir 
mentolo; tai yra gyduolės medikalio 
patyrimo, pasirodo, kad geriausia pa
gelbsti gydantis nuo visokių šalčių ir 
susimetimų. Turpo yra mostis arba 
tepelas čystas ir gardžiai kvepiąs. Jis 
nesuteps puikiausių drapanų nei ne
sutrauks pūslių. Kųpmėt naudoji jį, 
jauti tik priimnuma ir gydymą. La
bai parankus gydymas kūdikiams 
gerkles skaudėjimas. Turpo nuopel
nai yra gerai žinomi, nes 1,500,000 
puodelių parduodamu kas metai.

Klauskit savo gydytojaus apie Tur
po. Jis pasakys, kokia naudinga gy
duolė yra. Jūsų vaistininkas parituos 
su užtikrinimu pinigų grąžinimo, jei 
nebusite užsiganėdinę.

Parsiduoda 
puodeliuose su pomerančių ir juodu 
lėbeliu, už 30c ir 60c.

Turpo
Nuo visokio šalčio ir susimetimo.

"BANGA"liaus lapkr. 13 d. nuvažiavo iš kad Ramygaloj esą 100 lictu- 
į Kauno Rygon Seiųio grupių at- , kareivių. Paskui lenkai 
[stovai. Ta delegacija (nuo s.- pradėjo į jį šaudyti; šovė kc-' 
d., liaudininkii ir k.-d.} rado tnris kartus, po kiekvieno kar- 
Bvgoj gerą dirvą savo darbui. kvosdami, kad pasakytų tei- 
I kelias dienas Latvių vienume- kick Ramygaloj lietuvių 
nes ūpas aiškiai palinko lietu
vių pusėn. Didžiausios užuojau-

St. Seimo revizijos tos, padėtis supratimo ir pasi- 
prauešiimu, Latvija ryžimo bendrai kovoti parodS, 

er “Metai and kaip ir seniau, musų draugai 
turėjo nuoš<^_ socialdcmolkratad’. Lapkričio

Diplomatija ir 
spekuliacija.

Kauno 
rašo:

Socialdemokratui

BANGį”

PRADEK NAUJUS METUS TEISINGAI
pabaigęs galės tinkamai sutvar- Chemical Bank”
kvti ir vesti bendrovės sąskai- lių 600.000 svarų sterlingų. Mi- 18 d. Latviai švente antras mc-

>ą. nėlojo banko šulas Forlingto-' tinęs savo nepriklausomybes
R( ikia tikėtis, kad bendrove nas, liudininko Stuorto žinio- sukaktuves. Į tą jų šventę St. 
eitu laiku plačiai išvystys sa-; mis, pardavinėjo Latvijos linus Scimps pasiuntė atstovų dele- 

darbuotę, nes bendrovėje po 249 svarų sterl. už toną, gaciją pasveikinti latvius. De-vo
via visi reikalingi tam daviniai kuomet linų kainos buvo 340' legacija dalyvavo ir iškinlniin-

narių susipratimas ir pil- , svarų už toną, 
pasitikėjimas savo organi

Banko agentai, gani Latvių Seimo posėdy, 
kad geresnę padarius sutartį su Kuomet Seimo pirmininkas pa- 

zacijai, 2) darbštus, energin- (Latvija tyčia melavo, kad nuo skaitė lietuvių pasveikinimą^ 
gas, darbui atsidavęs ir tą dar- tos sutarties sudarymo priklau-' visas Seimas suliko jį ilgu ir 
bą suprantantis bendrovės ve-I sysiąs Latvijos pripažinimas!

ir 3) karštas tValdybos d e jure.
Amerikos firma “Interna- ' [Tel^Canal^6222 

lional Corporation”, Turi siūle j 
pristatyti Latvijos gelžkeliaims 
įvairios medžiagos, pasirodė 
esanti patamsio 
ganizacija.

dejas
ir vedėjo noras tinkamai ir tvar 
kingai sutvarkyti bendrovės 
darbuotę. [“Siet.”]

KOPERACIJA.

Iš Šiaulių Sr. Vart. B-vių Są
jungos. Sąjungos vaidyba sa
vo posėdžiuose svarstė sėmenų 
prekybos reikalą. Paaiškėjo, 
kad vietps pirkliai organizuo
jasi ir nori sudaryti griipę, ku
ri paimtų į savo rankas visą 
sėmenų prekybą; kįla pavo
jaus, kad musų linu gaminto
jai gali visiškai priklausyti nuo 
jų malonios. Jei tas sumany
mas įvyktų valdyba nutarė: 1) 
gyviau imlis senienų prekybos,

desnėmis kainomis; 2) kreip
tis į Prekybos ir Pramonės Mi
nisterijų, kad muitą imlų už 
sėmenis jau išvežus juos į už-

__ l

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

medžiagos na si rodė 1 2201 W> 22nd & So* Leavitt sto- II U UZ.lclfUO, Imshuuc CHICAGO.
biznierių” or- • I Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
> .... --------

3140 South Halated Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

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

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Aštuntas
Parengtas

Lietuvių Baltos žvaigždės Pašelpinio Kliubo

SfVAKARĄ
Nuo 6 iki 8.

Pasidėkit savo Kalėdinius pinigus šin tvirtan, šešių 
milionų-dolerių Valstijinin Bankan. •

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
y ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant 
visų Lin ių

J. S. CZAIKAUSKAS 
Svetimkalbių Skyriaus vedėjas.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35»th Street

Turtas virš $6,000,000.00
A STATE BANK

Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

baltuose opaliniuose

Waukegano
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

i 1005 Marion Street, 
VVaukegan, UI.

■ INUSkfMOH

Didelis Maskaradinis Balius
West Side Auditorium

Taylor St. ir Racine Avė.
Subatos vakare, Sausio-Jan. 8-tą 1921 m.

Muzika F. JERECK,
• įžanga 50c, ypatai. Pradžia 7:30 vakare.
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Aukos Lietuvai ginti.

| jus, o tai galima atsiekti tik 
skaitant geras moksliškas kny- 

igas ir sekant iš laikraščių pa
saulio nuotikius.

susirinki 
pirkti

K. Keistučio dr-jos 
mus, kuris nutarė pirkti už 
$1,000 Lėtu vos Laisvės bonų.’ 
Taipjau buvo skaitytas laiškas 
nuo bendro komiteto (suside
dančio iš tautininkų ir kleri
kalų), prašantis aukoti Lietu
vos gynimui.

i Perskaičius laišką buvo leis 
ta apkalbėti tą'dalyką. Be
svarstant buvo įsikeltas klausi
mas kur tos aukos bus siun-, 
čia mos. Vienas bendro komi- «*•
teto narys paaiškino, kad jos 
bus siunčiamos per Lietuvos 
Misiją. Bet čia tuoj pašoka ki
tas ir pareiškia, kad nežiūrint 
kaip kas norėtų, o tos aukos 
eis tiesiai Lietuvon, 
Taryba yra nutarusi, 
būt užmiršo, kad tai 
tarybos, bet bendro 
atsišaukimas. Po 
antras ir labai 
augšto nurodinėja, kad Lietuvą

ir apie vietos lietuvaites. Nors 
čia jų yra daug, bet tik kelios 
jų veikia su lietuviais, kitos gi 
lietuvaites nenori ,ir susieiti ir 
visą laiką praleidžia ant kam

šų Biriukais. lai negražu?
—Pirmas žaibas.

py

SO. OMAHA, NEB.

Pasaulio skolos didėja.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Pasaulio 
skolos dabar siekia $300.000,- 
ooo.Ooo.

Skolos viso pasaulio šalių pa
sirašant mūšių paliaubą (lapkr. 
11, 1918 siekė $212,000,000,- 
000.

’l'aigi taika nesustabdė didėji
mo valstybių skolų ir leidimo 
popierinių pinigų.

Laike karo valstybių skolos 
padidėdavo po $ 10000.000.000 
Į metus. Pirmais metais po mu
šiu paliaubos skolos pašoko iki 
$ 15.000.000.000. Antrais metais 
jos siekė. $42.000.000.000.

Daugiausia skolų užtraukė

nes taip
Jis tur- 
buvo ne 
komiteto 

jo kalba
išdidžiai, ’ iš

nes aukos mažai ką reiškian
čios. Toliau gi pradeda agi
tuoti. kad aukas siųsti tiesiai 
į Lietuvą gynimo komitetui,

bet 
pii- 
tie- 
te-

vo darbą — pinigų pt'rsiunti- 
mą. Esą dabar Misijoj -dirba, 
delei tų aukų, 11 žmonių, kas 
esą perdaug. Be to mes tik 
gausime atsakymą nuo 
šio. kad pinigai priimti, 
nežinosime' kada pinigai 
sieks Lietuva, o siųsdami 
šiai Į Lietuvą, gausime ii
nai atsakymą, tai, girdi, busią 
daugiau garbes.

Kas gi tiedu žmonės, kurie 
tą agitaciją varė? Vienas jų 
yra klerikalas, kuris dabar į- 
simaišę į tautininkų tarpą, o 
kitas vyriausias tautininkų šu
las, kuris visaip vartosi.

Draugija, nežiūrint jų 
locijos, 
Lietuvos

Kodėl draugai socialistai lai 
kosi nuošaliai ir nieko nevei-* siuntinėta laiškai, 
kia? O laikas butų pradėti 
veikti Lietuvos gynimo reika
le, ypač dabar kada nėra 
žytiniy už fondus.

—Povilas

Kalėdų vakare buvo šv. An
tano parapijos balius. Žmonių 
kaip šventėmis, dalyvavo ne 
mažai. Nežiūrint “sausos”, ne
maža žmonių buvo stipriai įsi
linksminusių ir kėlė jomarkus. 
Kunigas norėjo vieną jomark- 
ninka išmesti laukan, bet kiti 
jo prieteliai užsitojo už jį ir 
nedavė išmesti. Nemitęs ku-

ropa. Valstybių Skolos Šiauri
nėj ir Pietinėj Amerikoj su
mažėjo antrais taikos metais 
ir tik biskj padidėjo Azijoj, Af
rikoj ir Okeanijoj, kuomet na
cionalines skolos Europoj už
augo $30.000.000.000 pirmais 
metais po mūšių paliaubos ir 
$15.000.000.000 antrais, ką tik 
užsibaigusiais metais.

Pinigai išmetet 
Lietuvoje

Naujieną Pinigą Siuntinio Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:

—Parapijonas Įvairumai

LS.S. Reikalai
KELIAUJANTIS ORGANI

ZATORIUS.

kuopą jau nuo senai reikalau-

tai L. S. S. Pildomasis Komi
tetas nutarė siųsti keliaujantį 
organizatorių.

Maršruto surengimo ir Kar

Administratoriui, d, C. A He 
manui.

Marė Jurgelonis, Sek.-Vert.

PRANEŠIMAS RAINIŲ 
VALSTIJŲ KUOPOMS.

Rytinėse valstijose-L. S. S- 
gos kuopas atlankys su prakal- 

agi-! bomis ir paskaitomis Piki. Ko- 
nutarė paaukoti $100 ■ miteto siunčiamas Keliaujantis

gNuimui. Organizatorius. Tuo reikalu
’ visoms rytinėms kuopoms iš- 

Kad netruk
džius maršruto surengimo dar
bą, visos kuopos malones tuo
jau atsiliepti. — C .A. Herman. 
L. S. S-gos Admin.-Iždininkas.

var-

B.

WESTVILLE, ILL.

šis miestelis yra apie 40 
mylių atstu nuo Chicagos. 
Apart kasyklų veik jokių kitų 
išdirbysčių nėra. O kasyklose 
darbas yra gana pavojingas ir 
ypač pastaruoju laiku daug 
žmonių sužeidžiama ir užmu
šama.
je tapo užmuštas ir vienas lie
tuvis S. (’ždravaitis, daug vei
kęs čia darbininkų ir apšvie-

nesenai kasyk lo-

West viltas lietiniai gyvena 
sutikime ir tik kaip kada ka
talikai pašnairuoja į nepri- 
gulmingųjų bažnyčią. Bet šiaip 
reikalui atsitikus visi veikia 
išvien.

Kiek laiko atgal čia tapo į- 
kurtas Pasilinksminimo Kliu- 
bas, kuris puikiai gyvuoja ir 
kas savaitę rengia pasilinksmi
nimus. Kartą ir man teko bū
ti viename tokių pasilinksmini
mų. Vakarėlis tikrai buvo 
gražus, visi smagiai' ir sveikai 
linksminosi ir žaidė įvairias 
žaismes.

VVestvrlIiečiai turi ir savo 
knygyną “Atgimimas”, kurio 
įkūrimui daugiausia pasidar
bavo velionis Uždravaitis ir T. 
Kergis, kuris ir ikišiol veikia 
to knygyno naudai. Nors 
dar jaunutis knygynas, 
Knygų yra apščiai, taipjau 
reina ir visokių laikraščių,
rių kiekvienas gali pasiskaity
ti dykai> Tik gaila, kad kny
gyną mažai žmonių lanko, o 
westvilliečiai turėtų skaitlin
gai jį lankyti ir juo naudotis, 
nes juk visiems mums reikia 
rūpintis, kad daugiau prasila
vinus, kuo daugiau atsižino-

tai 
bet 
pa- 
ku-

Surado naują žvaigždę.

Chicagos Universiteto profe
sorius A. A. Micbelson išradęs 
astronomišką instrumentą, su 
kuriuo galima tikrai išmatuoti

rimentuodamas savo naujuoju 
prietaisu Mount Wilson obser
vatorijoj, Gal: foru Įjoję, prof. 
Micbelson, tarp miljonų kitų 
Oriono žvaigždyno astrono-

suradęs dar naują žvaigždę, 
Alpha Orionus. Jos didumas 
esąs 27 imliomis kartų di
desnis už saulę. Jos diamet
ras siekiąs apie 300,000,000 
mylių. Saulė yra didesne už 
musų žemę tiktai vieną mili
joną kartų.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriai 

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

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

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

I’hone: Roulerard 4121.

Žmogue kasosi galvą, L 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
sosi nejučioms. liet jis i 
žino, kad jam niežti, ir ? 
visi kiti tą žino. »■ I

Vyrai ir moterįs kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, g 
o kenčia bereikalingai, $ 
nes tą niežėjimą galima | 

x i lengvai prašalinti. Nebus g
daugiau niežėjimo, kasįtnosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumiį, : 
įvykstančių nou pleiskanų. ,1

kuffers į
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 1 
nų atsinaujinimo. į

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. - I
ą Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: F |
—o-F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Y>rk

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujiem) platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi sųsipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina* 
darbininkų reikalus Lietuvoj. v

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

J. Andriukaitis F. šimkaitė S. Narkiui
P. Vitkus B. Balčiūnas O. Setkaitė
H. Fronckaite P. Mackevičaite M. Songailienė
N. Jackus J. Savikui K. Čepulis
A. Petravičius U. Stankienė L. Jaručiui
J. Sakalauskas F. Savičiui J. B. Krikščiūnas
J. Pipiras O. Jančuvienė B. Zardeckienė
S. Mikalauskas A. Remeikienei O. Ruzgienė
A. Voverius 1 O. Deimontaitė M. Vaganov
F. Kačerauskas F. Adamonis O. čepurna
P. Litvinas V. šilenskis J. Vitartui
B. Burdulis O. Budreckienė O. Liaubunaitė
F. Latvius K. Ūsas O? Budrimienė
A. Butkus . M. Bagdonas A. Sriuba
O. Strogienė A. Butkevičiene J. Baladaitienė
D. Kunickienė J. Vilnius A. Atutaite •
K. Steponaitienė O. Bukaitė J. Virkiečius
P. Kaminskaitė P. Brožinskienė J. Umežius
K. Balčiūnas M. Stupurienė L. Saulitienė
J. Savickaitė R. Beliunui A. Stančikas
B. Kybartienė A. Lemežiui O. Kubilienė
M. Tūbinis K. Veilandis M. Stakienė
E. Jušienė B. Pagojienė A. Almonas
M. Daugirdienė M. Sagotienė F. Budvičius
B. Paliakienė K. Gučius D. Pakalniškis
J. Sondeckas M. žaloga J. Urbonas
S, E. Stulginskas M. žaloga B. Šimkienė
J. Minkievič P. Stakanienė \ B. A. žižiunas
M. Lorencoj P. Pūkis R. Zalandauskien
R. Brazienėm E. Mikuzienė K. Zoppel
J. Gestautas e* M. Venckaitė A. Petrauskas
D. Juzaitis P. Povilioniene J. Vetkus
A. Stankienė K. šidlauskis B. Buda
O. Niaurienė J. Juška S. Šimkienė
B. Dabrikičiai A. Slaviskui J. čerapas
B. Kniukštienė S. Mikalauskienė O. Rekienė
J. Gikis • A. Geribienė K. Janulevičius
M. Uinskienė M. žukauskienėž P. Mežutavičia
C. Boynevičienė J. Jankunaitė K. Jurgaitienė
P. Kalnis 4 M. Kumponienė M. Dovidauskui
M. Cirulienė B. Ambutas P. Kiaulėnas
O. Ramanauskienė E. Dzeikauskienė J. Šmulkščius
A. Petronaičiui

v

A. Balčiūnas 0. Doveikienė
M. Vilnienė K. Kazlauskienė J. Taurilienė
K. Kibildis A. Slavinckas S. Bankauskaitė
Z. Miestauskaitč A. Jiuodrienė T. Klevusaitė
P. Mikutaitė Q. čerkauskienė P. Glušauskienė
A. Baltrūnas M. Navagrackienė D. Dambrauskien
M. Serapinienė B. J. Slabis K.’ Palinauskiui
A. Mineikienė M. Sangaila E. Masiulaitė
B. Komtrimaitė E. Gimbutaitė O. Ukanaitė
V. Kontrimas J. Razgaičiui L. Žalienė
D. Norvaišas L. Skilmontui K. Petrušonis
J. Gintalas J. Jonuška K. žakaičius
P. Grabąs A. širbinskaitė V. Parednius
S. Drižas V. Gildą Z. Kletkienė

F t

Serganti vy
rai ir motcrįs,r—----—■ :——J
kodėl kenčia
te ? Kam tai 
eikvot Jaiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

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

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

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

Chicago, I1L
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raides 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 Gerkite
Li§os gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
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 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

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

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

RANDASI “NAUJIENŲ”KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar 
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

jau esanti už
gaunamuosius

KABLEGRAMAISv
Kablegramai paprastai nueina i Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno. .

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

r DR. YUŠKA 
1900 S. Halsted St.

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

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

Tel. Prospect 8466

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roscland 

Valandos: 9 iki vakaro

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam p. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Tol. Prospect 1157
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aniam

ėmę viršų patys kraštutiniai šita dalis sųjungiečių tečiaus, [i»v, 
komunistai; dešinioji komu-1 perorganizavusi savo Sąjungų, sų socialistai.

ine, kad marksizmo priešai nė- 
, Paskutiniu lai

datai j draugijos įstaigas yra 
gana visuomenei, o ypač drau
gijos nariams, žinomi pasižy
mėję draugai, ir dėl jųjų tin
kamumo niekas neabejos. To
dėl tikiu, kad draugams nė 
kiek nebus sunku orientuotis.

* ♦ *
Tuo pačiu laiku taipgi kuo

pų sekretoriams tapo išsiunti
nėta knyga “Kokius Dievus 
Žmonės Garbino Senovėje”, tai

das, bus padidintas dar vienu 
milionų dolbrių, jei tik bus rei
kalas.

Chicagiečiai nariai prieš su
grįšiant į Chicago išleido se
kamų paskelbimų:;

“500,000, kurijos Chicago* 
nariai Amalgamated Clothing 
Workers sudėjo gynimui Nevv 
Yorko narių, yra tik pradinė 
auka. Mes turime tikrų ži
nių, kad New Yorko fabrikan
tai rūpinasi surengti lokautus 
visoje šalyje. Ncw Yorko dra
bužių fabrikantų asociacijos 
advokatas Harry Gordon išva
žiavo į Rochester ir Chicago, 
tikslu surengti tokius pat lo
kautus ir tuose miestuose, ko
kis dabar yra New Yorke”.

Tuos Chicagos pažadėtus 
$500,000 aukų sudės 44,000 rub 
siuvių.

Didesnė dalis tų pinigų bus 
sunaudota kūrimui sandėliu ir 
valgyklų dcl išmestu iš darbo 
darbininkų. Unijos nariai bus 
aprūpinti maistu, drabužiais če 
verykais ir mažiausiai galima 
kainų. Net ir dabar unija rū
pinasi niekuriais nariais, nes 
tūli jų yra be darbo jau nuo 
pavasario. Unija visomis savo 
jiegomis rūpinasi, kad na
riams nereikėtų kentėti didelio 
vargo.

Streikieriai pikietuoja dirb
tuves, kur tik bandoma samdy
tis streiklaužius. Karių pikie- 
tuotojai prie streiklaužių agen
tūros užtiko būrį žmonių, ku
rie buvo pasamdyti “daboti” 
dirbtuvę. Pikietuotojai tuojaus 
nusivedė juos į unijos raštinę, 
kur jiems viskų išaiškino ir 
paskui tik vienas iš tų pasam
dytų streiklaužių nuėjo dirbti 
į jam paskirtų dirbtuvę. Be
veik visi pasamdytieji streik
laužiai buvo kų tik atvykę į šių 
šalį ir nieko nežinojo apie strei 
kus, lokautus ir streik laužia vi
nių. Bet kada jiems tai išaiš
kinta, jie nebepanorėjo 
streiklaužiauti.

Inistų frakcija pralaimėjusi I(,a,)ar vfl įsteigė ,laikraštį — k u jie įsikando Victoro Ber- 
“Bangą.” Pirmas to laikraš-1geno vardų; jisai buk parašęs 

j čio numeris jau pasirodė.
Kolkas “Banga” eina karta | (ko mes negalime patikrinti, 

mėnesyje. Ji truputį didesne,
! negu rubsiuvių organas “Dar
bas”. Atsakomasis jos redak
torius yra P. Grigaitis.

Pirmutinis “Bangos” nume
ris yra įvairus ir įdomus. Du 
puslapiu užima Cbronika, kur 
paduota trumpoje formoje ži
nios apie svarbesniuosius nuo- 
tikius politiniam įvairių šalių 
gyvenime ir darbininkų judėji
me. Toliaus seka spaudos/Ąp-

iŠ visas svarbesniąsias vietas 
valdžioje; tik vienas Leni
nas išlikęs savo vietoje.

Dabar ateina aiškesnių 
žinių apie tą dalyką. Nau
jausios telegramos sako, 
kad Maskvoje buvę ne so- 

Subacription Ratesi vietų rinkimai, o sovietų 
18.00 per year ui Canada. , .. . \ ...
$7.00 per year outside of Chicago. kongresas; ir tai yra labiaus

Kditor P. Grigaitii

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS,

IW,phMia Omai 1M« 
Canal 57«

w copy.m Chicag0, I panašu į tiesą, kadangi vai-
Ente«d M Seeond ci.m ' dži« Rusijoje skiria ne tie-

March I7th, 1914, at tha Post Office siogrinis žmonių balsavimas, 
of Chicago, IU. undor tho act of1 b ’
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ii skiri ant 
nadildienius. Laidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai; Ganai 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltui

Matams -
Pusei metu ...............  —
Trims mineaiams .............. -
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ------------

Chicagoje — per nei! o to jusi
Viena kopija ........... —
Savaitei -----

18.00
4.60

. 2.25
1.75

, 1.00

03
18 
76

paitui 
Metams...... ........ ——
Pusei metų..........  .....
Trims mėnesiams -........ .
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ,

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams.........................  — $8.00
Pusei metų ......   - 4.50
Trims mėnesiams-----------------2.25

Pinigus reikia siųst paito Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Krizis Lenkų 
valdžioje.

nerio vardų; jisai buk parašęs 
laikraštyje “Milwaukee Leader”

17.00
. 4.00
. 2.00
. 1.50
_ .75

Lenkijos politikoje artina
si permainos. Keletas minis- 
terių įteikė rezignacijas; 
tarpe jų minima premjeras 
Witos, vice-premjeras Das- 
zynskis, užsienio reikalų mi- 
nisteris Sapieha ir dar kai- 
kurie kiti. Išrodo, kad val
džioje ima viršų radikales
nieji elementai. Amerikos 
lenkų socialistų laikraščiai 
skelbia, kad Varšavos sei
mas nepriėmęs Daszynskio 
rezignacijos ir kad jam bu
vę pasiūlyta ministerių pir
mininko vieta. Tie patys 
laikraščiai praneša taip pat, 
jogei dabartinis lenkų prem
jeras, liaudininkas Witos, 
apsiimąs pasilikti savo vie
toje, jeigu Daszynskis nesi- 
trauksiąs iš vice-premjero 
pozicijos.

Iš to galima numanyti, 
kad dešinieji Lenkijos socia
listai eina išvien su liaudi
ninkais ir ketina sudaryt 
bendrą valdžią, prašalinda
mi iš jos klerikalus ir tau
tininkus (“endekus”). Vald
žios prysakyje stos arba so
cialistas, arba liaudininkas; ' 

Prie šitos atmainos Len
kija eina, matoma, dėlto, 
kad šalyje auga minių nepa
sitenkinimas. Lenkijos fi
nansai yra galutinai suirę; 
Kredito užsieniuose ji neturi 
jokio. Pramonė vos gyva; 
duonos trūksta; miestuose 
bedarbė ir badas. Prie to 
Lenkiją privedė nepasiliau
jančios karės politika.

Bet jeigu radikalesni ele
mentai Lenkijoje ir paims 
valdžią j savo rankas, tai 
dar klausimas, ar jos politi
ka užsieniuose pasidarys ge
resnė. Ant nelaimės, Lenki
ja yra perdaug įsiskolinusi 
Francijos valdžiai ir bankie- 
riams. Franci jos įtakos jai 
nelengva bus atsikratyti.

o sovietų atstovų kongresas. žva]ga$ Redakcijos Straipsniai, 
Sakoma, kad tame Mask- Korespondencijos ir L. S. S.

VOS kongrese laimėjęs Lėni- Reikalai. Tarpe šitų skyrių tel 
no politikos krypsnys. Leni
nas stoja už tai, kad bolše
vikų valdžia švelniai apsiei
tų su užsienio kapitalistais, 

| nes Rusijai reikia gauti iš 
kitų šalių mašinų dirbtu
vėms, kad galėjus apdirbinėt 
žaliąsias medžiagas, kurių 
Rusijai buk netrūksta. Le
ninas vedė derybas su už
sienio biznieriais ir davė 
jiems gana daug visokių 
koncesijų. Ir sovietų kon
gresas, esą, šitai politikai 
pritaręs.
te •

Tai yra, be abejonės, ge
rai, jeigu tiktai tatai yra 
tiesa. Be industrijos Rusi
ja negali išbristi iš to uko- 
munistiško” “rojaus”, į ku
rį ją įvedė bolševikai. Bet 
Rusijos industrija negali pa
sitaisyti be užsienio kapita
lo pagelbos, o kad gavus tos 
pagelbos, reikia nusileisti 
kapitalo atstovams.

Leninas tatai supranta ir 
stengiasi toje pakraipoje 
veikti. Bet su “komunistiš
kais” principais tatai, žino
ma, neturi nieko bendra. Ve
sti derybas su kapitalistais, 
duoti kapitalistų bizniui kon
cesijų, prašyt, kad kapitalis
tinės valdžios leistų pirkliaut 
su užsieniu — visa tai yra, 
bolševikiško “komunizmo” 
žvilgsniu, “smertelni grie- 
kai”.

pa da ir įvairaus turinio straips 
nių, pastabėlių ir 1.1. Iš atski
rų straipsnių įdomiausias yra 
“Žemės Klausimu”; jį pataria
me perskaityti kievienam, ku
ris nori susipažinti su tuo, kaip 
socialistai sprendžia žemės klau 
simą ir kokių nuomonių skir
tumų yra jų tarpe.

$1.00 už dvylika numerių, $200 
už 24 numerius, $3.00 už 36 
numerius, $4.00 už 4S nume
rius. Užsirašant “Bangų”,
kia kreiptis į L. S. S. iždinin
kų: C. A. Herman, 644 West 
204th St., New York. N. Y.

rei

SOCIALIZMAS IR 
MARKSIZMAS.

Leninas laimėjęs
Buvo pranešta, kad Mask

voje sovietų rinkimuose pa

Apžvalga
JAU IŠĖJO “BANGA”.

Lietuvių Socialstų Sąjunga 
vėl pradėjo leisti savo laikraš
tį. JPer trejetų metų ji netu
rėjo savo organo. Senųjų “Ko
vų” palaidojo “kairiasparniai” 
(dabar jie vadinasi “komunis- 

su Staliorai- 
redagavo, pri-

tais”). Vidikas 
čiu, kuriuodu jų 
rašė joje tokių 
kuomet policija 
vos” spaustuvę
no (delei atspausdinimo slap
tų lapelių), tai juodu nusigan-

atėjo j “Ko- 
jieškot StiLso-

Po to Brooklyniške “Laisvė

Kad patraukus savo pusėn se
nosios L. S. S. bosus, ji per
mainė savo pakraipų ir pasida
rė “kairiasparnišku” laikraščiu, 
nors prieš tai jos redaktoriai 
niekindavo “kairiasparnius” ir 
vadindavo juos “žiopliais”. Pa
gavus sąjungiečių simpatijas, 
“Laisvė” sumanė iŠnaudot juos 
tam, kad praplėtus savo biznį 
ir pavirtus dienraščiu. Jos sa
vininkai paskelbė, Jyid jie pa
vėsių savo laikraštį L. S. S. 
nuosavybėn.

Bet savo prižadų jie neišpil
dė. Kaip tiktai “Laisve” atsie
kė savo tikslo, tai ji užmiršo, 
jogei ji ketino būt L. S. S. nuo
savybe, ir pagalios ji užsigy
nė ir “komunistų” partijos var
do, kurį priėmė jos pasekėjai. 
“Kairiasparniai* tuo burtu liko 
be organo. Jo neteko ir ta da
lis sąjungiečių, kuri nenukrypo 
Į “komunizmų”, bet pasiliko 
Socialistų Partijoje.

kadangi “M. L.” neina paštu), 
kad Markso mokslas reikią tai
syt; pasak “komunistų”, tatai 
reiškia, kad jisai išsižada socia
lizmo. Ar šitas priekaištas yra 
teisingas?

Žinoma, kad ne. Atmesti 
socializmo teoriją dar anaiptol 
nereiškia atmesti socializmo 
tvarką ir socializmo judėjimą. 

ĮO tas, kuris stoja už tai, kac 
įvykinus socializmo tvarkų ir 
kuris dalyvauja judėjime iško
vojimui tos tvarkos, yra juk 
socialistas! Galima sakyt, kad 
be teorijos sunku yra pasek
mingai kovot už socializmų, ir 
tai bus teisinga; bet ar daug 
yra pasaulyj žmonių, kurie tik
rai pažįsta socializmo teorijų? 
Ar daug yra žmonių, kurie pa
žįsta apskritai kokią-nors vi
suomeninę teorijų? Tokių žmo 
nių priskaitysite gal po keletu 
tūkstančių kiekvienoje šalyje 
—tuo-gi 
pasaulyj

tarpu socialistų 
milionai. 
Bergeris ištiesų 
Markso mokslų,

yra

nori 
tai,“taisyt

musų nuomone, jisai imasi per 
sunkaus savo jiegoms darbo 
(nors gal būt, kad tos visos

reikalauti, 
nevaržoma

iną pirklybos santykių su Rusi
ja. Jeigu mūsiškiai biznio 
žmonės butų taip gerai susior
ganizavę, kaip kad darbininkai, 
tuomet jie padarytų reikiamo 
j musų valdžią spaudimo. Vie
nintelis tečiaus <Ialykas, ką dar
bininkai, savo ir Rusijos rei
kalų tnkamam išsprendimui, 
gali padaryti, tai 
kad butų atsteigta
pirklyba su Rusija. Amerikos 
darbininkai privalo 
tokia taktika, kaip kad Angli
jos — Veikimo Taryba. Tatai 
daug prisidėtų prie atnaujinimo 
pirklybos santykių su Rusija, žąsčių, blankų ar knygų, kreip-

Jcigu musų valdžia laikys 
savo rankas įkišus į smiltis, 
kas tuomet gaus kontraktus 
Rusijoj? Anglija, Švedija ir 
Vokietija. Vanderlipas savo 
rankose turys trijų miliardų 
vertės kontraktą — siųsti pre
kes Rusion.

Toji šalis esanti reikalinga 
penkiasdešimties tūkstančių to
nų išdirbtos rudos, dviejų tū
kstančių laivų susisiekimui upė
mis, dešimties tūkstančių or-

naudotis
nariams už 1920 metus.

Atsitikime, jei sekretoriai ne 
aplaikytų, dėl kurių nors prie-

kitės tuojaus į mane.
J. A. Valeika, L. D. L. D. 

Sek., 372 Washington St., Gani- 
bridge, Mass.

Redakcijos Atsakymai.
A. Savickui, Rockford. — 

Apie tas “diskusijas” gavome 
pirmiau dvi korespondencijas, 
tad jūsų žinutės nebetalpinsi- 
me. ii

Kalbant apie socializmų. įmo- 
latos yra minimas Karolio 
Markso vardas. Socializmas 
yra dažnai tolyginamas su 
marksizmu; kas nėra Markso 
mokslas, tas daugelio žmonių 
nėra skaitoma socializmu.

Tatai, žinoma, yra ne visai 
teisinga. Socializmas turi tris 
prasmes: kaipo tam tikra vi
suomenės tvarka, sekianti po 
kapitalizmo; kaipo tam tikras 
judėjimas, siekiantis tos tvar
kos; ir kaipo tam tikras moks
las. Marksas neužsiiminėjo bu-, 
simosios visuomenės tvarkos 
piešimu; jisai šituo žvilgsniu 
griešlai skyrėsi nuo senesniųjų 
socialistų, kuriuos mes šiandie 
vadiname “utopininkais”. Pa
starieji manė, kad įvykdinimui 
geresnės visuomenės tvarkos 
reikia pirma sugalvot jų, nupieš 
ti jos pienų, kad žmonės galė
tų paskui įsteigti ja. Marksas- 
gi atėmėte tokių nuomonę ir 
skelbė, kad ne žmonių mintys 
teičia visuomenės tvarkų, o 
pats visuomenės gyvenimo plė-

munistų” išmislas; ant to jie 
yra meisteriai); bet kaip ten ne 
butų su drg. Beregriu, jisai vis 
dėlto turi tuksiantį kartų dau- 
giaus teisės kalbėti apie Mark
so mokslų, negu mūsiškiai “ko
munistai”, kurių tarpe nėra nė 
vieno rinitai apsišvietusio žmo
gaus.

Marksizmas yra gilus moks
las, reikalaująs ilgo studijavi
mo, kad jį pažinus. Musiškiai- 
gi “komunistai” nėra ne tik
tai studijavę Markso veikalų, o 
ir vargiai kurie jų yra ištisai 
perskaitęs bent vienų stambesnį 
jo raštų. Savo “marksizmų” 
jie semia iš tų vulgariškų bro
šiūrėlių, kurias leidžia į svietų 
Leninas, Trockis, Bucharinas ir 
panašios rųšies literatai, mėgi
nantys pateisinti barbariškų dės 
potizmų Rusijoje citatomis iš 

. | Markso knygų. Mūsiškiai ‘‘ko
munistai,” kurie nėra apsipa- 
žinę su originaliais Markso 
veikalais, negali juk nė patik
rinti, ar tų bolševikiškų litera
tų vartojamos ištraukos yra 
teisingos, ar ne.

Markso mokslas yra labai ge 
ras dalykas, bet jį reikia pa 
žinti, o ne plepėti apie jį, ne

tvarkos I tuiv*nt apie jį jokios nuovokos.

Ir todėl
i iaS, jei- Pasaulio Darbininku 
' ^einan: Judėjimas.

dešimts tūkstančių tonų vatos, 
šešiasdešimts tūkstančių tonų 
dažų, penkiasdešimts tūkstan
čių rašomųjų mašinėlių-type- 
vvriters, dviejų milionų tonų 
šėnių ir kitokių reikalingų prie 
geležinkelių mažmožių, šešių 
milionų tonų anglies ir dvide-. 
šimts penkių milionų porų

Už visa tai Rusija galinti ap
mokėti auksu arba savo žalio
mis medžiagomis. Tik reikia 
daryti visa, kad butų atnaujin
ta pirklybos santykiai su ja.

Vanderlipas žino ką kalba.

sija yra geriausia rinka sa
voms prekėms iškišti.

eiti
L. D. L. D. Reikalai

PRANEŠIMAS.

Musų Moterims
DVIEJŲ PALŲ SEJONAS.—No. 9880

ąooo

Taigi socialistinės 
pieno jisai nepiešė, 
butų visai nei šis, nei 
gu kas pasakytų, kad 
čioji visuomenės tvarka įys 
“marksistinė”. Reiškia, socia
lizmų šitoje prasmėje (kaipo KANADA,
visuomenės tvarkų) visai ne- Neduos kreditų pirklybai 
galima tolyginti su marksizmu. Rusija.

Bei Marksas nesutvėrė ir to TORONTO, Ont. — Kanados 
judėjimo, kuris kovoja už |aį]<faščiuose pasirodė sekama 
cializmij. Jisai, beje, dalyvavo žinifl; ..Montreulo alstovas so- 
Komunistų Sąjungoje ir pirma- victų lnisijojc Londone kalbu
me Internacionale ii kitokiose j0 su fjnansil ministerių apie 
darbininkų organizacijose, bet atll.uljiniln.j pirklybos tarp Ka- 
jas pagimdė, taip sakant, pats na()os ir llusijos. Buvo ban- 
gyvenimas; Marksas tiktai sten <1()lna gauti panašių vairios 
gūsi daryti į jas tam tikrą U®" kreditą, kokie laivo suteikti 

buĮU Vaidinga ij11 niekurionis Europos šalims.
“Iš pasikalbėjimo nieko ne

išėjo. Buvo pasakyta, kad ne
bus daroma klinčių Kanados 
pirklybai su Rusija, bet val
džia yra palinkusi palikti visų 

. . dalykų pirkliams ir nesimaišy- 
socializmo j«e Kana(jos biznieriai nori 

tani tikras su sovįCįaįs> jįe ga
šlioje pias- jį įaį daryti, bet valdžia nema- 

l" I no duoti kreditų”.

socialistinį judėjimų vadinti 
“marksizmu’, nors tas judėji
mas ir vadovautųsi Markso idė
jomis. Ne idėjos gimdo ju
dėjimų, o judėjimas gimdo idė
jas.

Palieka trečioji 
prasmė — kaipo 
mokslas, teorija, 
mėje socializmų, ištiesų, 
ma imti kaipo marksizmų, ka
dangi kitos mokslinės socializ
mo teorijos, kaip Markso teo
rija, nėra. Socializmo teorija 
yra Markso teorija; ir socia
listas, kaipo socializmo teori
jos pasekėjas, yra “marksis
tas” (arba marksininkas). Kas 
atmeta marksizmų, tas atmeta 
socializmo mokslų.

Bet ar iš to galima padaryti 
tokių išvadų, kad kiekvienas 
žmogus, kuris atmeta Markso 
teorijų, nėra socialistas?

Vadinamųjų ‘‘komunistų” 
spaudoje mes nuolatos skaito-

su.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
$1,000,000 rubsiuvių kovai.
NEW YORK. — Permatyda- 

mi, kad New Yorko lokautas 
yra tik pradžia kovos su rub- 
siuviais visoje šalyje. Amalga
ma ted Clothing Workers ko
miteto nariai atvyko į Nevv 
Yorkų, alsiveždami prižadų vie
no miliono aukų kovai su dra
bužių fabrikantais. Tos aukos 
bus surinktos dar prieš sausio 
1 d. Vienas milionas dolerių, 
didžiausias žinomas streiko fon

Doleris kalba, 
doleris tyli... ,

[Speciale Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

HELEN AUGUR

NEW YORK.— “Jeigu šim
tai tūkstančių darbininkų seka
mų žiemų badaus ir bus be 
darbo, jeigu biznyje pasireikš 
panika ir tuo šalies gyvenimas 
bus suparalyžiuotas, tai dėlei 
to teks kaltintį mažą sau jale 
žmonių, sėdinčių Washingtonc, 
kurie, tam tikrais išrokavimais, 
nenor atsteigt pirklybos su Ru
sija. Rusija gatava pirkti nuo 
musų sau reikalingų daiktų,

liniukai per 
metus turėtų 
JO.

trejus sekamus 
pakankamai dar-

industrijoj pasireiškė Washing- 
tone D. Vanderlipas, kuris ne
senai sugrįžo į šių šalį iš Ru
sijos. Jisai nusistatęs už pirk
lybos santykių tarp tų dviejų 
valstybių atnaujinimų. Šion ša
lin jisai grįžo su dvigubu už
daviniu. Vienas jų yra toks, 
kad Ramiojo Vandenyno pa
kraščių kapitalininkai! turės 
teisės naudoti keturis šimtus 
ketvirtainių mylių žemės plo
tų .rytinėje Siberijoje. Antrasai

Draugai! šiomis dienomis ta
po išsiuntinėti kuopų Sekreto
riams L. I). L. D-jos viršinin
kų 1921 melams rinkimų blan
kus.

Draugai, be abejonės, paste
bėjo tų trukumų, kad kandida
tų tinkamumas nebuvo leista 
apkalbėjimui spaudoje, kas pa 
prastai būdavo daroma. Su 
šia taisikle apsilenkta dėl se
kamų priežasčių: Man paėmus 
sekretoriaus vietų, jau nebebu
vo -tiek daug laiko, kad tų rin
kimų procesų atlikti iki pra
džiai 1921 metų paprastu ke
liu. Užvilkti bent tris mene- 
sius toliaus reikštų sutrudkyti 
ant tiek pat visų draugijos vei
kimų, gana jau ir taip suvė
luota, už kų, žinoma, kredi
tas reikia atiduot kam jis pri
dera. Pagalinus, daug remiuo
si ir tuo, kad veik visi kandi-

Kaip iš paveikslėlio matote, sejonas 
tyo. 9880 padarytas su juostomis ei
nančiomis abiem šonais žemyn. Vir
šutiniu savo galu tos juostos sudaro 
kišenius, apatinis gi galas palenktas 
po sejono kraštais. Juostoms varto
jama skirtinga materija — seržas 
arba atlasas,

Šitokiam dviejų palų sejonui pa
vyzdys No. 9880 sukirptas mieros 
nuo 26 iki 32 colių per juosmenį. 26 
colių mieros sejonui reikia 2U jardų 
materijos 44 colių platumo ir 1 jardo 
kitokios materijos 12 ar daugiau co
lių plpčio juostoms.

Norint gauti tokiam sejonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa- 
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pottem De& 
1739 S. Halsted St.,\Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9880.

Mieros ............ colių per juosmenį.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- ( 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Yards 5248
A. M. KAITIENĖ

AKUŠERE
Daug metų praktikoj

3014 Emerald Avė., Chicago, III.

(^tiestas ir Valst.)

k
B

kurių reikalinga Rusija. Pas- 
tarasai užsakymas padarytas 
trims metams, ir jisai Jungti
nių Valstijų bizniui reiškia tris 
iniliardus dolerių. Pasak jo, 
“kiekviena šioj šaly dirbtuvė 
tuč tuojaus atsidarytų, jeigu 
valstybės departamentas pada- 
rvtu sekamą”:

Pripažintų teises susisiekti su 
Rusija paštu, telegrafu, kabe
liu, bevieliu ir ekspresu.

Leistų bankams priimti iš 
Rusijos auksų.

Išduotų pasi>orlus šios ša
lies biznio žmonėms.

Nevaržytų susisičkimų juro- 
romis.

, Reto, Vanderlipas pareiškė: 
“Man asmeniškai, butų labai 

malonu mutyti, kad šios šalies 
darbininkai nubustų ir sukur
tų tam tikrų susivienijimą liks
iu varyti agitacijų už atsteigi-

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St. • 

MarshaH Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Annitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

A. Petrątis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠA8.
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

A

f?

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise 

1739 South Halsted Streęt, Chicago, III.
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KIBJllINTO, CfiKagO, m

Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

Ranesevli?, M. Anu^auslds. V. Tložins- 
kas, F. Rimkus “Ii” J. I.ukoSius, ’

kolektorius po stubas, ir pi
sukolektuotus siųsti C^t

ven, Sam Klinovskas, M. Sorii D. ran, kuris šiek tiek surinkęs

Chicago.

TOWN OF LAKE. — Drau
gystė D. L. K. Gedimino lai
kytame savp susirinkime Lie
tuvos gynimo reikalui paauko
jo iš kasos $15, o atskiri na
riu sudėjo $23, viso kartu 
$:i8.oo.

Nariai aukojo: Leonardas 
Jaseviče $3; Liemens Petraus
kis $2; po $1: A. Daukša, K. 
Vaičis, A. Bei noris, J. Budvi- 
tis, S. Petrauskis, M. Jankaus- 
kis, K. Kubilais, L. Turskis, J. 
Mikolaitis, A. Brazis, St. Buda, 
B. Kevenas, K. Petrąifskas, A. 
Kubiliūnas, F. Zaromskis, J. 
Butkus, .1. Vaišnoras.

Pinigai perduoti Lietuvos 
Gyn. K-to kasieriui J. J. Klius.

—L. Turskis, fin. sekr.

BRIGHTON PARK. — Keis
tučio Pašelpinis Kliubas savo 
priešmetiniame susirinkime

Kadangi užėmimas įvyko po 
' Lenkijos pasižadėjimo tautų 
lygos delegacijai gerbti Lietu
vos savistovybę ir jos neutra
litetų, ir

Kadangi Lenkija tokiu pasi
elgimu prasižengė prieš tautų 
lygą ir žmoniškumą kraujo 
liejime, ir suvHkino paskubini- 
mą pasaulinės taikos, todėl

Tebūnie nutarta, kad mes, 
Amerikos piliečiai ir draugai 
Lietuvos, varde teisybės ir žino 
niškumo griežčiausiai protes
tuojame prieš įsilaužimą lenkų 
Lietuvon ir prieš peržengimą 

| žmoniškų teisių, ir kreipiamės 
prie Jngtinių Valstijų valdžios, 
kad ji priverstų lenkus apleisti 
Lietuvą kuogreičiausiai, ir

Tebūnie nutarta, kad mes 
čia griežčiausiai protestuoja
me prieš davimą pagalbos Len
kijai, ypatingai davimą karines 
medžiagos, kurią karo depar
tamentas rengiasi siųsti, ir

Tolinus nutarta kreiptis į

.Cvanov “B.”, J. Kurtinas ”R”, P. A. 
leltuva, A. Astikis, J. Saguitis “B”, .

I. Gihienė, A. Girtauticnė, K. Alsis, Baild. Kryžiui
Žilinskus, S. Petrauskas, V. Lakuc- ( 

eis, A. Bernaitis, J. Pekis, O. Maksvy-1 
tienė, V. Anušauskas, V. Kelly, J. Ze- ’ Sckl’et. 
inskas, J. Karot, J. Banikaitis, A. ‘ 
Jeltuvienė, J. Cicila, F. Matukąitis, 
S. Nazalanskas, P. Alasevičius, R. 
.<vietkauskis, O. Ivanauskienė, A. Mi- 
ceika, K. Budria, P. Saulis, L. Velič
ka, J. Sakalauskas, T. Simanas, B. Su- 
vaidienė, I. Taneliunas, A. Grigas, P. 
Aleksynas, S. Kučinskas, J. Dolčkus, 
V. Kučinskienė, J. šlalskus, V. San- 
causkas, M. Veičinakis, M. Michael, M. 
įaugintas, A. W. Powder, K. Duse- 

vičienė, J. Siaurusaitis, J. Petraitis,
J. Ivanauskienė, G. Strigienė, J. Vait
kienė, S. Adomaitis, V. Norkus, Mila
šienė, V. Draugelis, J. Valintiene, J. 
Valintfls, S. Mantremas, A. ir B. ir M. 
Bociavicinskai, L. Noreika, A. Teko
rius, F. Brozas 
Klašinskas, B. Dočkus, A. Karimskas 
“B”, S. Arlauskus “B”, K. Kutra, T. 
Dominikas, P. Zobelis “B”, J. Padvi- 
is “B”', A. Rauckis, J. Žemaitis, Z. Po- 
apavičius, A. Savickas, J. Thompson,

už įžangą

siančia per Misiją Lietuvos

Dr. A. L. Graičunas, Centro

Liatoviii Hatalluose

B”, S. Vosylius, V.

Po programui buvo, dalina- įtik 1 
mos dovanos tiems nariams, 
kurie per 10 metų nesirgo. 
Jiems buvo duodamos $14 ver
tės dovanų. Žmonių betgi bu
vo pilnutėlė svetainė ir draur

Didžiausia bėda buvo su at- 
Kitiems pri- 
3 valandas

1189 In<lox>^xxcl«ncG Blvcl. CHicaję-o 
Telephone Vun Buren 294

DR.Ą.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJ/.S ir CHIRURGAS 

, Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Pi ver 9603 

Valandos: 10—11 rj j; 2-—3 po piet 
7--8 vale. NcdėJioms 1(1 -12 dieną

gruodžio 19 dieną Lietuvos gy- Jungtinių Valstijų valdžią rei- 
nimo reikalui paaukojo iš ka- |<a|avinm pripažinti Lietuvos 
sos $100.00, nupirko L. L. Pa- nepriklausomybę ir pavartoti 
skolos bonų už $200.00, o at- savo< įtekmę, kad sustabdžius 
skili nariai suaukojo $53.00., j militarį žygiavimą ir 
Aukojo po $5: M. Petrulevi- bandizmą, kurį jie vartoja 
eitis ir J. Kuniavičius; po $2: prjcš ramius Lietuvos gyven- 
V. Augustas, J. Vilimas, P. jojus, Įr
Malala, A. Bergelis, 1. Vai uis,: Pagalinus nutarta pasiųsti 
S. Jakavičius, N. Biskųpaits, kopiją šios rezoliucijos Jungi. 
S. \arnis; po $1: K. Farąsevi-(yaj prezidentui, karo sekreto- 
čienė, J. Angaitis, Sciapu-, • ♦ šalies sekretoriui ir skclb-

J. Lukošius, A. Androška.
Viso aukų: $1079.56;

$139.75; Vėliukės $127.68. Viso įplau- 
<ė $1346.99. Išplaukė:
demonstracijos $337.35. Pasiųsta Lie- 
uvos Misijai gruodžio 7 d. (draft) 

"4,000.00.
Pas iždininką lieka $9.64. Liko dar 

neužmokėta už kėdės, kurių buvo rei
kalinga paimti.

Demonstracijoj dalyvavo visos sro
vės, išskiriant keletą “komunistų” ir 
<atalikų su klebonu priekyj. Kalbėto
mis buvo P. Grigaitis, Jonas Karosas 
ir Dr. Biežis.

Sąskaitoj paženklinti “B” reiškia 
Beloitietis, “R” Racinietis, nes to rei
kalavo Beloito lietuviai. Jų dalyvavo 
dvi draugijos, šv. Antano ir Apšvietos 
Kliubas.

Demonstracija paliko gilų Įspūdį 
svetimtaučiuose.

Už Spaudos komisiją, Cent
ro Sek.,

Juozas Kuzmickis-Uktveris.
Už Spaudos komisija. Centro Sekr.

Juozas Kuzmickas-Uktveris.

padengimas

LSS. VIII RAJONO MO
KYKLA.

Seredojc, gruodžio 29 d., 
Aušros svetainėj buvo penktoji 
drg. Grigaičio lekcija, skaity
ta LSS. VIII Rajono propagan
dos mokyklai. Tos lekcijos te
ma buvo iš Suvienytų Valsti
jų Socializmo Istorijos — apie 
sektantines bendrijas (komu
nas), kurios buvo ateivių stei
giamos šioje šalyje tarp, 1890 
metų. Buvo aiškinama kas bu
vo tų komunų steigėjai, kas 
vertė juos organizuot tokias 
bendrijas, kaip jos tvarkėsi ir 
kaip jie dalinosi savo ranko
mis pagamintus išdirbius. Pla
čiai paaiškinta apie Pakerius, 
jų atsiradimą ir augimą sek
tos, apie Hannanijos draugiją 
ir jos suskilimą. Zoav. sektos 
atsikėlimą į Suvienytas Valsti
jas, draugijos įkorporavimą, 
teismą ir .iškrikimą. Tai 'buvo 
labai įdomi lekcija todėl, kad 
jau tuose handymose buvo ma-

siejo laukti net
Sakoma, kad dirbę prie drabu
žių darbininkai buvo perdaug 
ragavę to, kas šiais sausaisiais 
laikais yra uždrausta.

Ten Buvęs.

“Užburti Turtai”.
Naujuose Metuose Dr. Vin

co Kudirkos draugija surengė 
vakarą Meldažio svetainėje. 
Dramatiškas Batelis vaidino 
melodramą “Užburti Turtai”.

nė ir visi teatru džiaugėsi.
Veikalas juokingas, bet kar

tu -H’ pamokinantis: parodo 
kaip žmonės nori pigiu būdu į- 
gyti turtus ir dol jų maino sa
vo pažiūras ir įsitikinimus. 
Nors vaidinime ir buvo neku
riu trukumų, bet paėmus abel- 
nai, labai 
išėjo.

Moterįs 
no, ypač

šauniai vaidinimas

visos puikiai vaidi- 
Kemežienė, — buvo

(Tąsa Aekn out 6-lo pusln.)

AUKOS.

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietavis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe 
piet 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted SU, 

Kampas 18 ir Halsted St,

Dr. A. R- Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzamiaaoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

’ kreipiama į vai-
nuo 9 ryto iki 9 vak. 

, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 st, 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

kus. Vai.:
Nedėliomis,

Tel.: Y»r4u
Drover 8448

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

Aku teras
8203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandoa: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojarae 

Kalbama visas EuropiŠkas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

, DR. M. HERZMAN '
rusuos

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, gioterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitekins 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
Telephoąah J XT ar^.

] Naktimis: Drex<] 
’ 950 - Drover 4186 

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

Telephone Yards 5032

nas, J. Karpavičius, V. Stučka,' 
A. Karpavičius, V. Bartkus, V. *< 
Bergelis, J. Vertelka, S. Mikala_i 
j anas, J. D.’džgalvis, F. Sutkus, j 
1). Gura, J. Gedraitis,. A. Bau-s 
binaitė, J. Sapkiukas, A. Siau- 
liūtė; J. Giedraitis, A. Morkaus 
kas, K. Mipevičius, P. Gura, J. 
Aleksandarvičius, J. Misevi-■ 
čius; M. B. Kodis $1.40; smul
kesnių $2.00; kartu su Kliubo 
auka $153.00. Kliubo draugai 
ir draugės pasižadėjo ir to
linus netik patys aukoti, bet ir 
rinkli aukų Lietuvai nuo len
kų Žulikovskių atsiginti.

—J. Mišią vėjus.

GELEŽINAM VILKUI.
Dr. St. Biežis surengė savo 

rezidencijoj jaunimui gražią 
vakarienę Kalėdų dienoj, Po
nui V. Katkevičiui pakvietus, 
kad svečiai sudėtų kiek nors 
Lietuvos Geležinio Vilko parė
mimui, aukojo svečiai bo 5 
dol.: Dr. A. Montvidas, Dr. St. 
Biežis, Dr. C. K. Chcrrys. Drr
J. Kulis, Aptiekininkas F. A. 
Juozapaitis, F. Skalandžjunas, 
L. Petrulis, S. Skudas; i dol. 
apt. Julius Janeliunas; $2.75 
poni ()lszewskienė; $2.30 V. 
Katkevičius; po $2 dol.: M. 
Dūda ir Jurgis Jakubka; $1.75
K. Majauskas; $1.50 Doctor 
Bill; po 1 dol.: K. Katkevičie
nė, F. Bučinskienč M. Kanc- 
peckas, J. Pagoreckis, Jonas 
Bučinskas, K. Petrulis, P. Ziau 
nis ir Alfonsas Pagoniškas. Vi
so labo $63.50. Pinigai pasiųs
ti čekiu Lietuvos Misijai Ame
rikoj. — Dr. A .Montvidas.

Kitur.

ROCKFORD, ILL. — Protes
to Demonstracija, Rezoliucija 

ir Aukos.
Laikytame Lietuvių masi- 

niame susirinkime gruodžio 5 
d. 1920 ui. Armory salėj, Rock 
ford, III., priimta sekama re
zoliucija: /

Kadangi Lenkija buvo su pa- 
gelba Jungtinių Valstijų sutver
ta, ir dar militarei padedama 
Jungtinių Valstijų valdžios, ir

Kadangi Lenkija tapo priim
ta tautų lygon, kuomet kitos 
pilnai įsisteigusios valstybės su 
faktiškai išrinkta žmonių val
džia yra atmestos iš tautų ly
gos narystės, ir

Kadangi Lenkija remiama 
Amerikoj pinigais ir Amerikos 
ir Franci jos amunicija ir šau
tuvais, dabar veda karą tik 
prieš Lietuvos valstybę ir už
ima neužginčijamai Lietuvos 
žemę ir jos sostinę Vilnių, ir

ti spaudoje. (Pasirašę) Pirmi
ninkas Juozas Kuzmickas-Ukt- 
veris. Sekretorius Brunius Si- 
mokaitis.

Lietuvos apsigynimo reikalui au
kojo:

Fo $20: J. Miliauskas, F. Zausas, 
Pranas Krikščiūnas, Antanas Lapei - 
kis.

Po $10: Juozas M. Bacevičius, 
St. Miseviče. T. Gaubakis, J. Blažys, 
St. Mekšraitiš, K. Šimkus, J. Staugai
tis “B”, VIn. Stankevičius, St. Mont
rimas, Pranas Gečas, Juzė Garšvienė, 
S. Juozapaviče, J. Kulina, J. Cicilai- 
tis, A. Nemčinskas, A. Velyčka, J. Lat- 
xėnas, J. Salaponiehū, D. Misiūnas, J. 
čuras, P. Vasiliauskas, J. Digris, J. 
Bručas, J. Varašius, J. Vaznonis, J. 
1). Blažys, V. Latvėnas, Andrulis, čir- 
vinskienė, V. Latvėnienė.

Po $5: S. Misenis, T. Laipokis, Y. 
Tučkus, G. Vatsinskas, A. Baržas, J. 
Zakurmis, T. Pieteris, J. Tesulis, J. 
Mosteika, G. Latvėnienė, A. Kai ris, V. 
Kuncienė, J. P. Siaurusaitis, S. Jaku
bauskas, J. Stružas, B. Mdika, J. 
Nakrošius “B.”, J. Sližinas, A. Gulbe
lių, K. Pilipavičius, R. Banish “B.”, E. 
Barzakas “B.”, J. Kastonis “B.”, J. 
Siminis, J. Misiūnas, P. Mikalinas, B. 
Garšva, J. Banis, V. Dargia, A. Siau
rusaitis, J. Ūsas, F. Sadzeivis, J. Bu- 
dras, J. Kabotas, L. Reičienė, B. Bud- 
vilas, S. Isopaitis, J. Andrul, K. či- 
linskas. F’. Jankus, J. Birajus, M. Stro- 
ziana, F. Tenzagalis, J. Rudis, B. Ra- 
davičius “B.”, V. Judickas, K. čirvins* 
kas, A. Tiškevičius, K. Tiškevičienė A. 
Jankauskas; V. Vicikauskas, K. Mise- 
liunas, M. Miklas, A. Gubienė, B. 
Trakšelis “B”, V. Zalepuga, A. Atko- 
čius, A. Steponaitiene, Dr. S. Biežis, 
Martinas Sinkevičius, Jonas Karosas, 
K. Kailis, K. Petkus, P. Tenteris, K. 
Kručienienė, B. Steponaitis, K. Mar
cinkevičius, P. Mažeikienė, B. Simo- 
kaitis.

Po $3: T. Miklas, J. Urbonas “B”,
S. Mekšraitis, A. Vitkus, L. Simonai
tis, L. A. šiurkšturis, Charles Skaras 
“B.”, Frank Pigios “B.”, K. Kailis, J. 
Kobetis, Kazimiera Makolanc.

Po $2: A. Petrauskas, J. Skadaus- 
kas, V. Mizeris, V. Gombaras, A. At- 
kockis, F. Jurėnas, J. Ivanauskas, K. 
Kinderis, K. Zalnieronas, J. Karskas, 
P. Daugirda, M. Daugirda, A. Taunis, 
Makauskienė, S. Užkuris, J. Andrulis, 
K. Andrius. J. Blaškevičius, E. ir A. 
Nemokai,. F. Morkaitis “B”, V. Stan- 
koviče “R.”, J. J. Tamošaitė, J. Bro- 
zas, J. Režimas, J. Kutra, J. Drukte- 
nis, A. Jokubauskas, C. Adomaitis, M. 
Poška, S. Čepulis, Juška, J. A. Du
rnas, J. Jurskis, P. Krikščiūnas, J. 
Matukaitis, E. W. A. Gerdauskas, K. 
Yamaiktis, T. Strilba, M. Čepulis.

Po $1: J. Kondrat, 0. Vitkienė, A. 
Bezienė, J. Dublin, Mariona Leveckis, 
A. Iždenauskas “B”, K. Brozis. A. 
Grebliauskas, A. Dusevičius, F. Kal- 
saskas, J. Patašius, A. Liutkus, B. 
Bemendavičius, B. Misiūnas, K. Ba
nis, S. Statkovičienė, B. Gregor, S. 
Aurila, Misikas, K. Sesovius, S. Buk- 
vec, K. Kailis, T. Robis, J. Lapauskas,
A. Povilaitis, J. Misevičius. E. Bar- 
lauskienė, A. Pilivaitis, P. širvinskie- 
nė, J. Michael, Ig. Bacevičius. T. De- 
maviče, K. Baltokas, M. Jokubauskie- 
nė, Ivanauskienė, P. Čepulis, Ji PcL 
rik, P. Poška, B. Yuška, G. Belskis, T. 
Kelpšas, F. Andrulis, B. Tabūnas, S. 
Ivanauskas, P. Steponaitis, J. Kelly,
B. Povilaitis, M. Kucanskas, J. Kuz
mickas, L. Paveikis, V. Kretiną, J. 
Zade.jkis. J. Charnovis. A. Statkeviče, 
A. Brozis, K. Biirzauskis, M. Bielkie- 
nė, Y. Turtauskienė, Alsienė, M. Ba
cevičienė, P. Bartkus, B. Bielskis, S. 
Gambris, O. Petkienė, K. Kencelieno,
T. Kencula, M. Tekorius, 0.. PJioplienė, 
T. Garskas. D. Linkus, J. Geležinis, J. 
Bush. J. Netrak, J. Bardauskas, D. 
Sarliitis J.' Leite ,C. Čirvinskas, M. J, 
Zapunas, Y. Baltrcnas, E. Petors, B. 
Zubas, J. Bulšas, M. Judickis, M. Vi
leišienė, K. Margis, Z. Kumeraitienė, 
A. Sadauskienė, V. Atkočiūnas, M. 
Marinau; kieno, B. Andrijauskienė. Le
onas Kalis “B”, V. Kubilius,w Henry 
Bolgan, A. Antanaitis, J. Matulis, M. 
Skemolinas, P. Pranis, J. Bosas, A.

Lietuvos Socialdemokratu Par
tijai, surinktos L. S. S. 4-tos ir 
22-ros Kuopų koncerte gruod.

25, 1920, Meldažio salėj.
Aukojo: $1O J. Sitavičia; $5

J. P. Markus; po $2: V. Asci- 
i

J.
Vilis, P. Zalneraitis, J. Bolokas,
J. Keturakis, K. Jamontas, St. 
Butkus, V. M.
Jutaitis, K. Jankauskas, G. Za
karauskas
(?), Slovak Socialist, J. Jocius,
K. Kipšas, P. čereška, J. Kon- 
draška, J. Gilintis, J. Frikša, 
V. Bolauskas, J. Urbonas, J. 
Kaupas, K. Lekovičia, D. Po-

Tad draugai ir draugės, kam 
gyvenimo aplinkybės ir laikas 
leidžia, nepraleiskite tų lekci
jų. Jos tęsis per visą žiemą se- 
redomis. Pamatysite, kad jas 
lankydami įsidirbsite gilesnį 
protavimą ir platesnę pašau-

—Šapos Darbininkas.

Kikilas, L. Vesel; po $1: 
lišauskas, J. Repšis, A.

M. Giedra, A.

S n lobs

\. Žymontas, A. Dombrauskas, 
P. Maukus, J. Batftttis, P. Zur- 
ra, V. Pekšra, J. Stungis, J. 
S pūdas, A. Ambrozevičius, K. 
Y’aišnorius, J. Vilis, K. Jauge- 
a, .1. Petrauskas, A. Jantevi- 
čius, V. Jasmontas, Sakalaus
kas, Kamila, Jarmaitienė, A. 
Kemeža, J. Gura. Viso su smul 
kesnėmis aukomis $82.80, ku
rie tapo pasiųsti Lietuvon Nau
jienų* dra f tu, 5710 auksinų.

—A. ž.

Šiuomi pranešu gerb. Sky
riams, kad paskutinis siuntinys 
drabužių tapo išsiųstas į Klai
pėdos uostą per Keve Steam- 

viso 8 dideli bak- 
tai pranešta Lie- 
Kryžiaus Vyriau-

sai. Ir apie 
tuvos Raud.
šiai Valdybai, kad pribuvusius 
drabužius atsigabentų Kaiman. 
< Dauginus siuntinių L. G. D. 
nebeapsiims siųsti Lietuvon.

Pinigiška pagalba šiandie yra 
svarbiailsia, todėl gerb. Skyriai 
meldžiami Aevilkinant siųsti

WEST BIDE
Nevykęs vakaras.

Lietuviška Tautiška Dr-tė 
Vienybė pasitikiimii Naujų MeJ 
tų, gruodžio 31 d., buvo suren
gusi koncertą Meldažio svetai
nėje.

Pirmiausia buvo perstatytas 
kalbėti komunistų barškalas 
Jukelis. Kalbėjo apie viską, kas 

m t seiles užėjo. Kliuvo 
ir 

ne
neš be

til
visiems: 
biznieriams

užėjo 
ir re]>ublikonams, 

ir kūnų 
aplenkė ir Grigaičio, 
Grigaičio komunistų prakalba 
nebūtų prakalba. Ir tarškėjo 
be jokios pabaigos ir dievai ži
no kiek jis dar butų tarškėjęs, 
jei publika nebūtų pradėjusi 
kilti iš sėdynių ir kelti prie.du
rų triukšmą.

Po prakalbų buvo jirogra- 
mas. Du sykiu dainavo Aido 
choras, bet dainavo silpnai. 
Taipjau buvo ir kitokių pamar- 
ginimų. Bet aplamai proga- 
mas buvo mažas ir nevykęs.

i ■■ ■ ii»—
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš* ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak7 

| 8325 So. Halsted SU Chicago/ £ 
___ ________________________________ - *

Telephone Boulevard 21G0
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

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

Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

DB. W. F. KALISZ
Spedalinias: Moterų ligos ir Chirargija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

• > 
ą

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.

M—' .... .................................................................. —.....................

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO 
~ ČYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.

ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER
A. P. CALLAHAN & COMPANY

2407 SO. LaSALLE ST.
TEL.: VICTORY 3381.

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619.W. 47th St. Tel. Boulevard 1892

Ksdžkos ir Tarkiihs
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Chicago, III. r

EXTRA! Palikta musą sankrovoj. EXTRA! Į
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rū

šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertes iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu- 
liti muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANC1JOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali piikti PUIKIA, NAUJĄ GVA- 
KANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

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

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur-gvvęnat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rųšies 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 BONDSAI 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 Gatves.

Sankrovos
kaina tik

*35.00

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Didelis moderniškas dubeltavais šriubais garlaivis.

v Manchuria
Išplaukia Sausio 13, 1921.

Trečia klesa, New York iki Liepojaus  .......... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $13Q.OO

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tinį agentą.

Naujienų ofise galima 
gauti į Lietuvą, ir iš Lie
tuvos “American” linijos 
laivakortes. Norinti važiuo
ti patįs arba parsitraukti gi
mines iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

£ Telephone Yards 1532 
H 
M DR. J. KULIS -

LIETUVIS " * H 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
Gydo visokias ligas moterų, vai- j 
kų ir vyrų. Specialiai gydo Ii m- ■ 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. M

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOAVIATT—SASS.
Kątik sugiąžo iš Californijos Ir 

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

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

A 
H Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Dr.C.Z. Važelis
Lietuvis Dcntistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta; 8114 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.

Į Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselando.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

V

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj 
iki 9 vai. vak. ir nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
- Phone Canal 257 Įl

Telefonas—Boulevard 9199 I
DR. C. KASPUTIS h

—-Dantistas— ■
! 3331 S. Halsted St., £hicago, III. į

Valandos:— I
Į 9—12 A. M. 1—5, 7—8 P, M. Į
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(Tąsa nuo 5to pusi.)

tikriu-tikriausia kaimieti c

rolėse puikiausiai vaidino Bu-1 
ragas, rolėje smuklininko kvai
lio sūnaus. Kaip tik ant sce
nos jis pasirodys, tuoj svetai
nėje kvatojimas ir ilgi aplo
dismentai. Vladislovo rolės 
vaidilai truko energijos ir 
vargonininkas buvo truputį 
per silpnas... Bet kitų rolių 
vaidylos ir tuos silpnumus pri
dengė. Žodžiu vaidinimas ge
rai nusisekė, o publika gavo ]

“PATAMSIO GALYBE”. dos pimiiaus. Žmonės niekuo krautuves, 
Ateinantį nedeldienį, sausio nėra užsiganėdinę, nerimauja avė.

ant (ir vis labiau sekdami svieto 
bus j “marnastis,” mažiau vertina

I žmogišką gyvastį. Moterjs, 
prisižiūrėję visokių ištvirkusių 
ir charakterį gadinančių teat
ralių perstatymų valkiojasi pli
komis krūtinėmis po gatves ir 
veda į šėtonišką pagunda vy
rus.”

Cravvford PRANEŠIMAI.

da Lk tame, kad žiūrėtojai ne
užsilaiko ramiai ir vaiku ne
draudžia nuo triukšmo kėlimo. 
Tuomi netik kad apsunkina ir 
trukdo valdytoms, bet ir patįs 
sau kenkia, nes toliau nuo sce
nos per triukšmą negirdėti vai
dyty kalbos, nors tie ir gana 
garsiai kalbėjo. —* žemaitė.

CICERO

Aukos Lietuvos gynimui.

9 d., C. S. P. S. 
į aštuonioliktosios 
(vaidinama vieno didžiausių pa
saulyje rašytojų, Levo Tolsto
jaus. 5 veiksmų drama “Pa- 

I tamsio Galybė”. Lietuvių kal- 
bon vertę ją p-ia Alitienė. Ta 
drama yra versta j desėtkus kai 
bu ir visur yra labai brangi
nama, nes jis vaidina tragiš
ką tamsumą prietaringų Busi- 
jos kaimiečių.

Veikalą stato kelios L. S. S. 
kuopos; vaidins gi jį geriausi 
Dramatiško Batelio vaidylos, o 
chicagiečiai jau žino, kad Dra
matiškas Batelis šį sezoną sta
tė jau penkis veikalus ir dar 

sykio publikos 
šio svarbaus 

Batelis

i 34^539 mirčių 1920 m»
Sveikatos departamento svei

katos statistikas, d-ras M. C. 
Hcckard, vakar paskelbė, kad 
Chicago je 1920 metais pasimi
rė 31,593 žmonės. Praeitais 
1920 metais mirė 1,282 žmonės 
dauginus už 1919 metus. Nau
jų Metų dieną mirę lygiai ketu
riasdešimts žmonių; antrą gi 
diena mirė šimtas devyni žmo
nės.

Cicero. — Kas pirkote arba užsira
šėte Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus, o dar nesate jų gavę, tad atei
kite ketverge vakare, sausio 6 d., kaip 
8 vai. vak. j bažnytinę svet. 49 Ct. 
ir 15th St. Visi jau žinote, kad Lie
tuvos paskola jau pasibaigė, tad tu
rite visi užbaigti darbą ir atsiimti 
kas kam priguli.

— Vienas iš pardavėjų, K. P. I).

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio, patyrusio 

photographisto amatą; turiu gerą pro
gą eiti j tą biznį. Mylintieji tokį ama
tą, galit kreiptis be patyrimo. Infor
macijas gausit kiekvienas.

J. RŪKAS,
P. O. Box 686

 Melrose Park, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

visokių tautų apgyventoj vietoj. Se
nas biznis. Iš priežasties išvažiavimo 
į tėvynę parsiduoda už labai prieina
mą kainą.

Atsišaukit į ^‘Naujienas” po No. 
193.

andais kilusių rasi-

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Ex-kareivių centro susirinkimas bus 
ketverge, sausio 6, 7 yAl. vak., karei
vių raštinėje, 340$. Halsted St.

Visi pi igulinti</ji prie naujos ir se
nos valdybos atsilankykite, nes nauja 
valdyba turi užųnti vietą.

— J. J. Elvikis, rašt.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALAUJA kambario vie

nas vyras apie 18th ir S. Halsted 
Sts. Geistina kad butų elektro 
šviesa. Malonėkite pranešti.

P. SENKUS, 
716 W. 22nd St.

PARSIDUODA anglių kiemas (coal 
yard) arba išsimaino ant namo ar 
žemės. Priežastis — savininkas va
žiuoja į Lietuvą ant tūlo laiko. Gera 
proga pasipelnyti ir atsišaukite trum
pame laike. “Naujienos” No. 194.

neapvylė, 
veikalo 

rengiasi

ne
Ir, prie
Dramatiškas
jau virš dviejų mėnesių ir dir 
ba visomis savo jiegomis, kad 
tikrai atvaizdinus tikrąją “Pa
tamsio Galybę”.

— šapus Darbininkas.

Rasinių riaušių byla prasidėjo.
Vakar teisėjo Kerštui krimi

naliniam teisme prasidėjo nag
rinėjimas
nių riaušių bylos. Devyni neg
rai, žinomi kaipo.“Abyssinians” 
(tokia yra negrų organizacija), 
yra vyriausiais kaltininkais 
šioje byloje. Juos kaltina už 
nužudymą jūreivio Bobert L. 
Bose ir Joel A. Iloyt, birželio 
20 d. ant 35-th st. ir Indiana 
avė. Sako, kad Grover C. Rcd-

Dvi pačios įieško vyro.
'ridas Edie Rousek, sako,

l’ersenas dėl Dėdes Šamo.

- trisdešimts

rPanedėlio
Palmei’

Draugija Lietuvių 
savo priešmetiniame 
me svarstydama kitus reika
lus, neužmiršo ir Lietuvos gy
nimo. Nors draugija yra ne
turtinga finansiškai, vienok pa
skyrė $5 iš iždo Lietuvai gintis 
nuo lenkų žulikovskių, nariai 
sudėjo dar $12, taip kad pasi- Į Paliktam laiškelyj jis praši 
darė 17, kuriuos ir pasiųsta poli eitos, kad jo lavoną ati 
Lietuvos Misijai. duotų- Bush Medical mokyk

lai Dabar yra išrinkti keturi na- j 
riai rinkimui aukų Lietuvos gy 
nimui. Jie turi įgaliojimus 
nuo Bendro Lietuvos Gynimo 
Komiteto. Jie žada 
visus Cicero lietuvius , __
aukų Lietuvos gelbėjimui. Tad | \V. 
kviečiama vis 
pasirengusiais

555 S. State st., nusišovė 65 
įlietų senelis, Leroy G. Palmer. 
Tai dėlto, kad pašto departa
mento patvarkymu, tarp šimto 

kitu senelių, kartu
jis buvo išvaryti *iš darbo, 

rytmety/ senelis 
atėjo botelio valgv’k- 

Tvirtybė • lon labai nusiminęs. Pavalgęs
pusryčius Palmer pasakė kote
lio klerkui, Arthur Mauthe, 
kad jis labai blogai jaučiasi ir 
paprašė jo, kad sekanti rylą 
jis jo nebebudintų 6:30 valan
dą. Vakare apie 11-tą valandą 
pasigirdo šūvis jo kambaryje.

Sugavo Shervvood’ą.
Federaliai agentai vakar ga- 

aplankyti I vo žinią iš Denver, Colorado, 
parinkti I kad ten pašte liko suimtas F. 

Sheryvood, kuris kadaise 
lietuvius būti j Morris Plan banko name laikė 

paaukoti kiek

—Draugijos Sekretorius

KENSINGTON.

Beal Estą te ofisą. Federalės 
valdžios agentai kaltina jį, kai 
jis esąs suėmęs tarp $10,000 ir 
$100.000, bepardavi nedarnas
ebieagiečiams klastingus bonus 
ir Šerus. Jis bus pargabentas 
Cbicagon.

šia mirties bausmė.

Griešnininkų yra ir Winnetkoj.
\Vinnetka Christ Episcopal

čias ir abidvi pametęs. Mrs. 
Elbei Moore Rousek, pati No. 
1, 518 E. 40-lh st., vakar atsi- 
nešė S. Wabash avė. policijos 
stotin Nvarenlą, kurį ji yra iš
pirkus areštavimui Bousek’o 
už jos neužlaikymą. Dabar ji 
nori pakeisti tą warentą, kad 
galėtų areštuoti jį už daugpa-

Brighton Park. — Visi lošėjai, ap
siėmę lošti “Užburtą Kunigaikštį”, 
prašomi susirinkti į repeticiją, Sere
doj, sausio 5 d., 7:30 v. v., 3240 Erne- 
rald Avė. Visi lošėjai turi būtinai 
pribūti. .— Komitetas:

Liet. Rymo-Katalikiškų Pašalpinių 
Draugijų Illinois valstijos svarbus 
susirinkimas įvyks ketverge, sausio 
6 d. 1921 m., 7:30 vai. vakare, Mildos 
salėj, 3140 S. Halsted gvė, Chicago. 
Draugijų valdybos, kurios prigulite 
ar neprigulite, teiksitės pribūti, nes 
susirinkimas šaukiamas labai svarbiu 
reikalu. Kiekvienos draugijos valdy
ba kviečiama būtinai dalyvauti.

— Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI grosernė 
ir bučernė. Parduodu iš 
priežasties išvažiavimo iš 
Chicagos.

4602 S. Rockwell St.
IŠSIRENDAVOJA dide

lis šviesus kambaris; elektra, 
vana ir tt. Atsišaukite, vai
kinai, merginos arba ir vedę.

3211 S. Union Avė., 
2-ros lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA bučernė 
ir grosernė labai pigiai. Par
davimo priežastis liga šei
mynoj. Bus atiduota už tei
singą pasiūlymą.

1834 Canalport Avė.
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
NAMAI-ŽEMĖ

PARDAVIMUI.

nių pamaldų vienas griešniįlin
kas įėjęs sklepan, kur nekurie 
parapijonai buvo pasidėję over- 
kolus, kepures ir kaliošus; ap
krausiu kišenius ir apsivilkęs 
Bev. E. Ashley Gerhard over- 
kotu, išėjo sau.

key Rousek, pati No. 2, 4917 
Prairie avė., irgi vakar pasi
ėmė advokatą, Edward Sager, 
7 S. Dearborn st., kad gavus 
perskiras. Pats gi Edi e Rousek, 
sako, esąs Toledo, Ohio.

Rado pašautą žmogų.

ramento avė., praeitą naktį 
buvo atrastas ant kampo 42-nd 
st. ir Kedzie avė. su peršautą

ninėn 
kaipo

pasisakė, kad jis dirbąs 
karu taisytojas Ateliison,

kelio kompanijos ir jam beei
nant namon ant minėto kampo 
pro jį pravažiavo automobi
lius, iš kurio į ji buvo paleista 
trįs šūviai ir vienas pataikė

Banditas nužudė kynietį.
Praeitą naktį kyniečių val

gykloje, Madispn Inu, 3200 W. 
Madison st., vienas banditas 
įėjęs pavalgė ir paskui paėmęs 
plaktuką užnmšo virėją, 
Chong Diiig, kuris tiktai vie
nas tuo tarpu, tebuvo valgyk
loje, ir išsiėmęs keturis šimtus 
dolerių iš registro, išėjo sau.

Pittsburgh, Pa. — L. G. D. (Lietu
vos Raud. Kryžiaus) 36-to Skyriaus 
narių susirinkimas bus pėtnyčioj, 
sausio 7 d., kaip 7:30 v. v., Lietuvių 
Piliečių name, 2741 Liberty Avė. Visi 
nariai malonėkite būtinai susirinkti, 
nes yra labai svarbių reikalų aptar
ti. Ypačiai visi kolektoriai turi pa
sirūpinti atvykti. Kviečiame taipjau 
atsilankyti ir tuos, kurie suprasdami 
šios organizacijos svarbumą norėtų 
jos nariais patapti ir bendrai veikti.

— Komitetas.

Lietuvių Kriaučių kliubo sayitar. 
Pašelpos metinis susirinkimas įvyks 
seredoj, sausio 5 d., 7:30 vai. vakare, 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi draugai malonėkit 
susirinkti laiku; kurie pasikėlėt į ki
tas vietas, malonėkit priduot adresus.

— X. Shaikus.

Lietuvių, Namų Savininkų

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

ACME WASTE 
PAPER CO.,

1215 W. 15th St.

REIKTA patyrusių moterų prie 
skirstymo popierinių atmatų. Nuola
tinis darbas, gera užmokestis ir ge
ros, sanitarės padėtį*.

GUMBINSKY BROS CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA moteries prie namų dar
bo. Esu vienas ir noriu, kad mano 
namas butų švarus. Jei nori gali ir 
gyventi pas mane. Duosiu kambarį 
ir $40 į mėnesį.

T. JONIKIS,
3143 S. Halsted St.

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

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

KOCH & CO.
Skirtingi Agentai

2603 So. Halsted St.

$500 cash nupirks 8 kambarių ply
tinį gyvenimui namelį. Pirmos klęsos 
stovyj. Fire place Fumace šilumtl; 
gasas, elektra ir vanos. Pilta gatvė, 
grąžus skiepas.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Gruodžio 31 d. L. D. K. Ge- 
demino dr-ja laike priešmetinį 
susirinkimą. Kadangi susirin
kimas buvo šauktas atvirutė
mis, tad narių atsilankė susi- 
rinkiman skaitlingai. Apsvar
sčius d-jos reikalus išrinkta 
valdyba 1921 in. Į valdybą iš
rinkta visi senieji — pirm. D. 
šatkus, sekr K. Baltrinias, 311 
Kensington avė., fin. sek. J. 
Urbutis, ižd. F. Šedvilas. Išrink

Juodrankis pašovė žmogų.
Tūlas Joseph Campo, 606 

May st., vakar liko pašautas 
ant kampo Polk ir Miller gat. 
Jam suvarė tris kulipkas pil
vam Nuvežtas Columbus Ex- 
tontion ligoninėn. Turbūt mirs. 
Sako, kad tai juodrankių

Rado “bombą.”
Praeitą naktį tūlo Jobu Mag- 

gio namo priemenėje, 613 N. 
Cicero avė., nežinia kas padėjo 
naują valizą; raktas gatavai 
įkištas skylėn ir pati valiza 
pastatyta pačiam 
viduryje. Savin ink; 
baisiai persigando, manyda
mas, kad tai tikrai yra ta pek
liškoji mašina, kuri yra tikrai 
užtaisyta, kad išneštų po na
mą į padanges. Tuojaus buvo 
pašaukta iš Austin stoties poli-j 
ei ja, bet ir polici ja atėjus bi-! 
jojo prisiartinti prie valizos. I 
Pagaliaus atsirado vienas nar-

Atstatė 60 darbininkų.
Samdymo komiteto pirmi

ninkas Morris Eller vakar pa
reiškė, kad šešiasdešimts mies
to darbininkų liko atleista nuo 
darbo. Keturiasdešimts darbi
ninkų iš inžinierių departamen
to ir dvidešimts įvairiu klerku. 
Tuomi manoma sutaupyti 
$90,000 “žmonių pinigų.”

apie

Oak 
mo-

Uždarė visas mokyklas.
Parke vakar uždaaryta 
kyklos ir 7,000 kudikių paleis
ta namon. Tai dėlto, kad raup- 

priemenūs! lių epidemi ja vis labiau ir la-
pamatęs I biau pradėjo plėstis. Paleisti 

namon kudikiai nebus priimti 
atgal i mokyklai! kol jie neat
neš nuo daktarų paliudymus, 
kad jie yra įčiepyti. ‘

Pranešimas.
dar- Seredoj, sausio 5 d. įvyks

Cicero
Sąjungos (Improvemcnt Club) susi
rinkimas įvyks sausio 5 d., 8 v. v., 
J. Marazo svet., 1500 So. 49th Avė., 
kampas 15th Str. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes turime nusta
tyti veikimą ateinantiems metams 
ir išgirsite komitetų raportus.

— A. Balchunas.

REIKIA patyrusių moterų 
prie skudurų skirstymo. Nuola
tinis darbas.

P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

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

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

LSS. VIII Rajono propagandos mo
kyklos sekama lekcija bus seredoj, 
sausio 5 d., 8 vai. vak., Aušros mo
kykloje, 3001 S. Halsted St. Moky
klos vedėjas P. Grigaitis. Visi moki
niai turi būti laiku. — Valdyba.

LSS. 4 ir 22 kuopų komisijos (Ka
lėdų vakaro reikalais) susirinkimas 
įvyks seredoj, sausio 5, kaip 7:30 v. 
v. Naujienų name. Komisijos^ nariai 
prašomi atvykt laiku. — Pirm.

234 kuopų 
(sausio 9) 

susirinkimas įvyks seredoj, sausio 5, 
kaip 8 v. 
jos nariai

LSS. 4, 22, 81, 174 ir 
komisijos vakarui rengti

v. Naujienų name. Komisi- 
prašomi susirinkt laiku.

— Pirm.

Park. — Darbininkų Var-

REIKIA moteries ar mer
ginos prie namų darbo. Val
gis ir kambaris. Gera užmo
kestis. Atsišaukite:

1730 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. PeOria St.

R E I K I A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

palaikymui Aušros, į L. D. 
Svetainės statymo Bendrovę ir 
j Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos susivažiavimus.* 
Buvo pakeltas klausimas Lietu 
vos gynimosi nuo lenkų. Duo
tas įnešimas kad paaukoti tani 
tikslui iš iždo penkiasdešimts 
dolerių tapo atmestas didele 
didžiuma balsų. Reikia pasa
kyti, kad šiame klausime už
ėmė blogą poziciją draugijos 
darbštesnieji nariai. Pavyz
džiui, J. Gumuliauskas sakė, 
kad Lietuva, kaij>o savaranke 
valstybė negalės išsilaikyti, ji. 
Lietuva turės prigulėti ar prie 
Rusijos ar prie Vokietijos, au
komis neišgelbčsime. A. Nar
butas tarp kitako priarodū, 
kad Lietuvos valdžioj yra daug 
dvarininkų ir klerikalų, todėl 
aukomis galime sustiprinti Lie 
tuvos dvarponius ir klerikalus, 
kurie eina išvien su Lenkijos 
ponais. A. Grebelis sakė, kad 
Lietuvai bus reikalinga aukos 
ir vėliaus, tad galime palaukti 
su auka.

Atemė 900 doleriu.
Du jauni plėšikai vakar įpuo

lę Grossinan Shoe kompanijos 
krautuven, 1240 Mihvaukee 
avė., ir privertę užveizdą, Har- 
ry Katz, atidaryti jiems spin
tą, iš kurios plėšikai išsiėmė 
apie devynis šimtus dolerių.

Apiplėšė mėsinyčią.
Praeitą naktį atvažiavę plė

šikai įsilaužė Zampreno Bros. 
mės.Tiyčion, 1679 West Van 
Buren st., susikrovė apie tūk
stančio dolerių vertės mėsos ir 
atplėšę spintą išsiėmė du šim
tus trisdešimts vieną dolerį, 
nuvažiavo sau.

Nubaudė vagilių.
Tūlas Marvin Hoffman 

ITolland, Mieli, praeitą ketver- 
gą buvo areštuotas už vogimą 
kaspinų iš vienos “loop” krau
tuvės. Vakar gi teisėjas II. R. 
Steyvart nubaudė jį užtai pen
kiasdešimtimis dolerių.

iš

D. šatkui paaiškinus apie 
reikalingumą turėti nuosavią 
svetainę po susirinkimui par
duota daug Šerų, taipgi par
duota apščiai tikietų busiančio 
L. S. S. 137 kp. vakaro sausio 
36 d. S t ru milo svet. D. šatkus 
jau pardavė viršaus ketures

vakar popietiniam 
kunigą konvencijos

Clark ir AVasbing-

vakarui. Bijūnėlis.

žmonės* nelanko bažnyčių.
Metodistų vyskupas Thomas

Nicholson 
metodistų 
posėdyje,. 
bažnyčioje,
ton sts., pasakė: “Aš netikiu, 
kad Dievas jau yra miręs arba 
kaip nors kitaip jis yra persi
mainęs.- šių dienų gyvenime 
musų krikščionybės negalima 
matyti nei mažiausio šešėlio. 
Aplinkybės yra tokios biaurios, 
kokiomis jos nėra buvę nieka-

kuris žut-but pasiryžo pažiūrė
ti, kas joje yra? Įėjęs priėmė- Lietuviškos y Amerikoniškos 

‘ Rūbų Išdirbinio B-vės visuo- 
i

atidarė, tinas šėrininkų susirinki
mas, Wicker Park svetainėj, 
2046 North Avė. Pradžia 
kaip 7:30 v. v. Visi šėrinin- 

i kai, kaip ir tie, kurie norite 
I tapti bendrovės nariais, ma-

nūn 
ėmė 
ant
Na,

už rankeno ir išnešė ją 
vidurio gatvės ir 
ir kas joje buvo? Ogi 

tuonios kvortos vyno ir dvi 
dėlės dešros!

as-

Mergina bandė nusižudyti.
Tūla Bctty Mosney, 19 me

tų amžiaus slaugė, 854 Elston 1 
avė., praeitą naktį mėgino nu-1 
sinuodinti. Tai dėlto, kad jai lonėkit atsilankyti laiku ir 

. ' išgirsti labai svarbų rapor
tų, Bendrovės atstovo, drg. 
A. Rypkevičiaus, kuris ką- 
tik

vakar parėjus iš darbo namon,1 
tėvas su motina pradėjo 
skaudžiai barti, kam ji praeitą 
nedėldienio naktį buvo nuėjus

teatrą su tulu “Joe.”
sugrįžo iš Lietuvos.

— Valdyba.Operos žvaigžde nori $1,000.
Chicagos operos žvaigždė, 

Miss Anna Corrcnti, vakar pa
davė į teismą C. F. Finnigan,

221 Parnell avė., ir reikalau-' 
a tūkstančio dolerių. Tai del- 
o, kad sausio menesyje, 1915 

metais, i 
buvo išvežęs automobiiium pa- w3%V's?.
važinėti — ir sužeidęs. 
jus nagrinėjama teisėjo 
Hayes teisine.

Pranešimai
, Dramatiško Ratelio generalė repe-

C. F. Finnigan’as ją ticija (Patamsio Galybė) įvyks šiam'

Byla šėjai prašomi atvykti laiku, 
pi — Valdyba.

Areštavo jubilierių.

Brighton Park. — Bendro Lietuvos 
Gynimo Komiteto susirinkimas bus 
ketverge, sausio 6 d., 7:30 v. v., A. 
Pociaus svet., kertė Kedzie ir 38 PI.

JulillS J. Reingold, auksorius, Visi aukų rinkėjai ir norintis rinkti 
2128 S. Harding avė., vakar Ii- aukas — atsilankykite. — Valdyba, 
ko areštuotas. Jį kaltina už 
priėmimą vogtų daigių. 
Reingold, sako, nesenai 
pirkęs tris didelius deimantus
nuo privatiškos ypatos už . .
1 000 doleriu kurie *sako buk Racijos ir taipgi svarstymas apiei,( in uoitiių, Kurie, suko buk (|viejų dolerių nepaprastą mokesnį.

,, , A. M. C. & B, W. <»f N. A^ lokalas
Mat, 257 laikys metinį susirinkimą ketver- 

bllVO sausio 6 d., 8 vai. vak. J. J. Ežer- 
' skio svet., 4600 S. Paulina St. Visi 
nariai-(rės) esate kviečiami atsilan
kyti, nes bus rinkimas naujos admi-

yra dalis nesenai išvogtų graz
nos iš Samuel Rubenstein

Kiekvienas narys būtinai dalyvaukite 
šiame svarbiame susirinkime.

— J. P. Parkauskas, rašt.

«■

Melrose
totojų Bendrovės (Valgomų 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 bendrovės ir kiti svarbus da
lykai. — Direkcija.

REIKIA lietuvių vyrų ir mo
terų pardavėjų. Gera alga, 
latinė vieta.

KLEIN BROS.
Halsted & 20th St.

nuo-

, REIKIA DARBININKŲ

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook Cdunty Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro ..................................  5275

akro .................................. 5425
1 akras .................................. 5550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokvklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i jo pavasary). 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti. ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296
1404

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ESU vaikinas 47 metų, apšviestas 
ir turiu darbą. Pajieškau apsivedi- 
mui merginos arba našlės 35-47 metų 
amžiaus, nemėgstančios munšaino; 
be skirtumo tautos ir tikėjimo. Tur
tingesnės ypatos prašome geriau ne- 
rašineti, nes aš esu beturtis. Meldžiu 
atsišaukti:

F. MONTVILLA, 
1105 W. Adams St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Prano Gumu- 
liausko ir švogerio Kazimiero Nor- 
gailo, Telšių apskr., Lūkės vai./ gir
dėjau gyvena Užvenčiu parapijoje. 
Atsišaukite patys, ar kas žinote pra- 
n i fo

J. GUMULIAUSKAS, 
9710 Noripal Avė. 
Chicago, III., N. A.

PAJIEŠKAU brolio Povylo Macin- 
sko, Kauno red., Ukmergės apskr., 
Deltuvos valsč., Atkočių sodžiaus. Gy
veno Kenosha, Wisc. Paskutinį laišką 
aplaikiau birž. 26, 1917 iš Ann Arbor, 
Michigan. Nuo to laiko negaliu susi
rašyti, o turiu labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti paties 
arba žinanti jį pranešti ant antrašo: 
KONSTANCIJA MACINSKAITĖ —

JUSUNIENĖ,
15 Pond St., Waterbury, Conn.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO, esu šoferis ir 

mechanikas. Kam reikalingas šoferis, 
malonėkit atsišaukti, kad ir į kitą 
miestą. 'Puriu gerą patyrimą ir dip
lomą. Arba galiu dirbti garadžiuje.

Atsišaukit greitai laišku.
JONAS GRIGOŠAITIS, 

124 W. 108th PI. Chicago, III.

PAJIEŠKAU darbo už janitorių, 
arba už pagelbininką. Esu patyręs 
janitoriaus darbe. Esu nevedęs. Nevar
toju , svaiginančių gerymų. Geistina 
kad butų kambarys pragyventi. Atsi
šaukite laišku ar telephonu:

A. T. M.
4932 W. 14 St. Cicero,

Phone Cicero 541.
III.

VYRŲ

! REIKIA paprastų darbininkų 
j geležies atmatų kiemą. 45c į

MOKYKLOSv

RAKANDAI
Rakandų Bargenas

Priversti greitai parduoti $200 du- 
beltava sprendzina phonographą, gro
jantį visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomąjam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveikslai 
etc.

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

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai. Gerame padėjime. Važiuoju Lie
tuvon. Kam reikalingi—tai bargenas. 
Galima pirkti atskirai arba sykiu.

1955 Canalport Avė. 
2nd floor front

______Galima matyti visada.

PARDAVIMin

PRICE IRON STEEL CO., 
67th St. & 48th Avė.

MA5TER 
5Y5TEM

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių ir lenkų apgy
ventoje vietoje. Bargenas. Mo
derniški įtaisymai. Pardavimo 
priežastį dažinosit ant vietos.

4605 So. Paulina St.

PARSIDUODA saliunas. 
Priežastis pardavimo, savi
ninkas turi du bizniu. Pana
šaus biznio visame bloke nė
ra. Kreipkitės:
724 W. 31st St., Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Lietuvių apgyventa 
vieta. Biznis išdirbtas nuo se
niai. Parduosiu greitai.

4104 So. Campbell Avė.

I Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

I
'^valentFnei dresmaking

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Janąt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.SARA PATEK, pirnininkl.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystšs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
B1D6 SO. HALSTED ST„ CMICASO.


