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True translntion filed with the post-mastei’ at Chicago, III., Dcc 9, 1918,as reguired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkair Reikalaus Panaikint Tarybas
Bijosi kad Vokietija negales 

užmoketijtlyginiino
SAKO TALKININKAI PADUOS 
VOKIETIJAI ULTIMATUMĄ.

Reikalaus paleisti Kareivių ir 
Darbininkų Tarybas.

BERLINAS, gruod. 7. — Vo
kiečiu vaidininkai, kurie šiandie 
sugrįžo iš pertraukos mušiu kon 
ferencijos Spa, davė suprasti, 
kad. talkininkai rengiasi paduoti 
Vokietijos valdžiai notų, reika
laujančią paleidimo kareiviu ir 
darbininkų tarybų, .kadangi jie 
prisibijo, jog tos tarybis pastato 
pavojau Vokietijos ekonomines 
sąlygas iki tokio laipsnio, kad 
mą paleidimui ir grasinanti už
imti Vokietiją plačioj skalėj, 
jei nota nebus išpildyta.
, Sakoma, kad nota bus ultima
tumo pobūdžio, nustatanti die
ną, paleidimui ir grąsinanti Vo
kietiją plačioj skalėj, jei nota 
nebus išpildyta.

Reabcjonės, Spartakai tvir
tins. kad nota buvo pasiūlyta 
talkininkams Erzbergcriu, ku
ris vakar sugrįžo iš Spa. Te- 
siaus net ir albiau nuosaikesni 
rateliai neranda jokio pateisini
mo “tokio savarankiško <4 gi
rnos, kuris negali būti pateisin
tas net labiausiai sauvališku aiš
kinimu pertraukos mušiu sutar
ties.“

Siūlo referendumą.

Konservąlyvai nemėgsta ka
reivių ir darbininkų tarybos, 
bet jie bijosi sunkumų rekons
trukcijos suirusiame dabartinės 
sistemos mezginyj, pirm negu 
bus galima sušaukti nacionalę 
konvenciją.

Net prieš žinojimą reikalavi
mo apie paleidimą, Vor*wacrt« 
savo vakarinėj laidoj patalpino 
matomai įkvėptą pasiūlymą apie 
refereridumą. Jo redaktorius 
Erich Ktftnėr pasiūlo jog kadan
gi talkinink. gali atsisakyt daryt 
taiką su valdžia, kuri nėra re
miama visos šalies žmonių, kad 
visi žmonės išreikštų savo va
lia visuotinu balsavimu. c

Sulig to pieno, kiekvienas pi
lietis, vyras ar moteris, balsuotų 
taip ar ne ant tikėto su klausi, 
mu ar Ebert-Haase valdžia tu
ri vesti valdžios reikalus ir tai
kos tarybas iki nacionalio susi
rinkimo. Tečiaus taip autori
zuota valdžia pasiliktų galėję 
tik iki nacionalio susirinkimo 
galutinio nuosprendžio.

True translntion filed wfth the post 
mastei' at Chicago, III., Dce 9, 1918 
as reguired by the act of Oct. 6, 191'

Riaušės Berlyne.
KAREIVIAI UŽPUOLĖ ANT 

TARYBOS BUTO.

Riaušėse esą 12—16 žmonių už
mušta. . Jos padidino skilimą 

tarp socialistų.

BERLINAS, gruod. 7. — Riav 
šės pėtnyčioj Berline, misteriš
kas užpuolimas ant kareivių ir 
darbininkų tarybos pildomojo

komiteto ir kareivių ir jurinin
kų demonstracijos už kancler 
Elbertą (kada jis tapo paskelb
tas, kaipo respublikos preziden
tas, bet jis atsisakė nuo tos gar
bės), padidino esantį tarp soci
aldemokratų partijos dviejų 
sparnų plišimą, kuris dabar pa
sidarė dar labiau bevilčiu.

Politikai dabar svarsto, ar 
Eberto ir Hanse frakcijos pasie
kė kelių persiški rimo vietos ir 
klausia savęs kokią poziciją už
ims Berlino pulkai iš fronto, ka
da jie sekamą savaitę sugrįž na
mo.

Susirėmime tarp valdžios ka
reivių ir Spartako grupės pase
kėjų, pasak įvairių pranešimų, 
užmušta nuo 12 iki 16 žmonių. 
Skaičius sužeistųjų neviršija 
50-tics. Kelios važiavusios gat- 
vekarių merginos yra tarp už
muštųjų.

Kaip riaušės ištiko.

Pasirodo, kad publika vieno 
iš trijų armijos dezertirų susi
rinkimų marša vo šiaurių lin
kui Craussee gatve, kad prisidė
jus prie šiaurinio susirinkimo 
publikos. Fusilierų gvardija li
ko sušaukta persikirtime su 
Invalidei) gatve ir komanduoto- 
jas persergėjo žmones išsiskir
styti.

Maršuotojai šaukė: “Pirmyn! 
Kareiviai nešaus į savo drau
gus.” Maršuotojai bandė pra
siveržti per liniją, po ko duota 
paliepimas šauti.

Grupė kareivių šturmavo 
Liebknechto laikraštį ir bandė 
sunaikinti spaustuvę.

Suardžius jų užpuolimą ant 
laikraščio ofiso valdžios palie
pimais, kareiviai tada bandė a- 
reštuoti kreivių ir darbininkų 
tarybos pildomojo komiteto na
rius. Kareiviai matomai veikė 
delei klaidingo įsivaizdinimo, 
jog valdžia paliepė jų oficieriui 
padaryti areštus.

Pildomasis komitetas laikė 
posėdį buvusiame Prūsijos ats
tovų bute. Į butą įėjo ginkluo
tos spėkos ir vardu Eberto-Haa- 
ses valdžios pareikalavo pasida
vimo tarybos iš 28 narių.

Liaudies komisaras Bart h, 
kuris taipgi yra nariu komiteto, 
pasitiko įsiveržėlius su atmeti
mu jų autoriteto.

Tuo tarpu pasiteirauta pas 
valdžią ir pasekmėje liko sulai
kyti vadovai insurgentų spėkų, 
kurios buvo apsiginklavę revol
veriais ir liepsnų mėtytojais.

Pasirodė, kad kareiviai buvo 
pakviesti nepriskirtų oficierių 
susirinkti paskirtoj valandoj 
ties Brandenburgo vartais tiks
lu užpulti ir nuversti kareivių ir 
darbininkų komitetą, kadangi 
toks žygis, sakyta jiems, yra 
reikalingas interesuose Eberto- 
1 klasės valdžios ir, priegtam, y- 
ra aišku, jog jis ras žmonių pri
tarimą.

Bėdino pėsčioji 
jurininkai nuėjo į buvusio kanc
lerio namus ir iššaukė

ra Ebertą, kuris pasakė prakal
bą, ragindamas palaikyti jų ka
rinius pulkus nepaliečiamybėj 
buvo sveikinamas, kaipo busian- 
tikslu atsiliepimo į greitus paša
linimus. Premicras Ebert vėl 
lis Vokietijos respublikoj prezi
dentas.

Gajvės šiąnakt yra apleistos; 
universitetas yra uždarytas, ka
dangi jo namai Under den Lin- 
den gatvėj tapo rekvizuoti tiks
lu sustatyti kareivius.

Neukoi'lln priemesltis, kaip iš
rodo, dabar yra kontrolėj vietos 
kareivių ir darbininkų tarybos. 
Ta taryba yra sudaryta iš 72 
Sprtako pasekėjų, kurie greitai 
pašalino didžiumos socialistus ir 
narius vietos garnizono. Neuk- 
oelnn yra svarbus industrinis 
centras ir daitbininkai sudaro 
didžiumą gyventojų.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, 111., Dce 9. 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.
GINKLUOTI KAREIVIAI PA

ŠALINO BAVARIJOS
MINISTERĮ.

MUNICHAS, gruodžio 7. — 
Būrys ginkluotų kareivių perei- 
ą naktį nuėjo į rezidenciją vi

daus reikalų ministerio Auer ir 
siveržę į namą pareikalavo mi
nisterio rezignacijos, ką js ir pa
darė.

Revoliucionieriai taipgi štur
mavo laikraščių ofsus, apart 
vieno. Jie pasitraukė keletą va
landų vėliau prašant Bavarijos 
iremierui Kurt Eisner, kuris 

greitai atvyko į scenos vietą.

Tf’iir translntion filed w’th tb’’ poM. 
niaster at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
as repui i ed by the act of Oct. 6. 1917.

AMERIKIEČIAI COBLENZ 
MIESTE.

Skubiai pasiųsti ten prašant 
vokiečiams.

AMER. OKUPACINĖ ARMI
JA, gruodžio 8. — 39-to infan- 
terijos pulko batalionas šiandie 
išvažiavo traukiniu iš Treves į 
Coblenz, 4 valandų važiavimo 
atstume. Ankstyvas užėmimas 
Coblenz į vyko prašant vokiečių 
valdžiai, kuri buvo susirūpinu
si galinčia kilti situacija pasi
ninkus vokiečių spėkonys.

Tai yra pirmas sykis, kad a- 
merikiečiai pavartojo geležinke- 
ių traukinius jų ėjimui į teri

toriją, iš kurios vokiečiai pasi
trauktu.

True translntion filed with the post 
niaster at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

CAMP GRANT PALEIDŽIA 
PO 500 KAREIVIŲ 

DIENOJE.

CAMP GRANT, III., gruod. 8. 
- Paleidimo mašinerija tebetę- 
sė šiandie savo veikimą. Medi- 
<alio egzaminavimo taryba, ku
ri suteikia fizinę ekzaminavimą, 
paskrties paliuosavimui dirbo 
visą dieną.

Kasdieninis liuosavimas po 
500 kareivių, bus palaikomas.

gvardija ir ir ant toliaus, kad padarius vie- 
tos naujiems kareiviams, kurie 

premie- siunčiami į čia demobilizacijai.

True triinshilion Hled w1th the post- 
imisler ai Chicago, III., Dce 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. (J, 1917

10,000 ar
mėnu išske

rsta Baku
30,000 ŽMONIŲ ŽUVO BAKU 

MIESTE.

Vokietijos žydai prašo užtarinųl 
prieš lenkus.

AMSTERDAM, gruodžio 7. r 
Berlino Vorvvaerts gavo žinią, 
kad turkų spėkos išskerdė 10,- 
000 armėnų, kuomet jos evaka
vo Baku, Otti ir Ardagan, Kau
kaze.

Mūšiuose Raku daugiau kaip 
30,000 žmonių liko užmušta.

Niekuriuose miestuose visi ar
mėnai gyventojai liko išžudyti. 
Turkai leido totorių kareiviams 
plėšti armėnus.

Žydų moterų t a r y b a, 
Frankforte, Vokietijoj, kuri at
stovauja 45,000 Vokietijos žydų 
moterų, pasiuntė bevelienę te
legramą prezidentui Wilsonui, 
atsišaukdama į jį įsimaišyti Len 
kijoj ir ūžtadi ten žydus. Tele
grama sako, kad žydai Lenkijoj 
kenčia viduramžio• kankinimus 
už jų tikėjimą.

I'nie translation filed wifh the poM- 
master at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
ns reguired by the act of Oct. 6, 1917

SocialistŲ byla
ŠIANDIE PRASIDEDA 

SOCIALISTŲ BYLA.

Penki Socialistų partijos virši
ninkai bus teisiami už španažo 

peržengmą.

CHICAGO. — šiandie prieš 
teisėją Landis prasideda nagri
nėjimas bylos penkių Socialistų 
partijos viršininkų, kaltinamų 
konspiracijoj kliudyti karės dar
bui ir atgrąsinli stojimą karkio- 
mėnėn.

Teisiamaisiais yra:
Victor Berger, išrinktas kong- 

resmanas iš Milvvaukee ir redak-
tonus Milvvaukee Leader.

Adolph Germer, Socialistų 
partijos nacionalis sekretorius.

Kun. Invvin Šit. John Tucker.
J. Louis EngdabI, redaktorius 

Chicago Socialist ir Eye Opener.
William F. Krusse, sekreto

rius Jaunų Socialistų Lygos.
Jie bus ginami Seymour Sted- 

man, Morris Hi!quit iš Ney Yor- 
ko ir William F. Cunnea. Ber
gerio turės specialį advokatą iš 
Milvvaukee.

50 žmonių tapo pašaukta tar
navimui grand jury. Juos vi
sus ištyrinėjo American Protec- 
tive League ir nė vienas kurio 
lojališkumas yra abejotinas ne
bus praleistas. Valdžiai yra 
leista atmesti 6 žmones, o kalti- 
namiemsiems 10.

Nesitikima, kad jury bus iš
rištas iki į pabaigą savaitės.

fine translation filed wlth the post- 
mastei' at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. (i, 1917

PABALTIJOS KRAŠTAI 
PRAŠO PAGELBOS.

LONDONAS, gruodžio 7.
Livonijos, Eslonijos ir Kurlian- 
dijos tarybos pasiuntė karštą 
prašymą talkininkams ir neut- 
ralėms šalims, įsimaišyti šiaur
vakarinėj Rusijoj ir sako, kad 
bolševikai jau įsiveržė į dalį tų 
provincijų, užmušdami daug 
žmonių ir degindami įų nuosa- 
vybęs. (1

/Copcnbageno žinia sako, kad 
“gyventojai Baltiko provincijo
se yra dideliame nusiminime 
delei bolševikų įsiveržimo.“

Žmonės tikisi, kad talkininkų 
ar neutralių šalių kariniai laivai 
atvyks į pakraštį laku, kad iš
gelbėjus susirinkusių ten daugy
bę pabėgėlių.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
ns reguired bv the net nf Oct 6. 1917 
HOLANDIJA NORI IŠTREMTI

KAIZERI ANT SALOS.

LONDONAS, gruodžio 7. — 
Amsterdamo žinia sako, kad jei 
'talkininkai spirisis už išdavimą1 
buvusio Vokietijos kaizerio ir 
kronprinco internacionaliam tei 
sybės teismui, Holandija pasi
duos, bet pirmiau, ragins, kad 
talkininkai sutiktų su Holandi- 
jos internavimu jų visam am
žiui ant vienos iš Danijos kolo
nijų.
' Holandija, sprendžiama pa
siūlys, kad Hohenžollern ir jo > 
sūnūs butų ištremti ant salos 
Rytų ar Vakrų Indijoj, kur jį 
saugotų Holandijos laivynas.

Taipgi yra prijaučiama, jog 
iš Holndijos bus pareikalauta 
užmokėti nuostolius už peržen
gimą neutraliteto, leidžiant vok 
iečių kareiviams pereit per Lim- 
burg provnciją jų pasitraukime 
iš Belgijos ir priimant vokiečių 
laivus iš Antwerp.

Tuo atlyginimu galbūt bus ati- • 
davimas teritorijų palei Belgi
jos rubežių, laikomų Holandijos 
nuo 1839 mdtų.

Galbuit pietinė dalis Holandi
jos Limburgo bus reikalaujama. 
Gyventojai šios apygardos, sa
koma, yra daugiausia belgai.

fru#1 translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dcc 9, 1918, 
is reguired by the act of Oct. 6.1917.

Stilsonas nuteis
tas 3 metams 

kalėjimaii.
STILSONAS IR ŠUKYS NUTEI

STI KAL6JIMAN.

Šukys nuteistas trims mėne
siams kalėjimo.

“Dzicnnik Zvviązkovvy“ pa
duoda žinią iš Philadelpbijos, 
Pa., kad teisėjas 
gruod. 6 d. nuteisęs 
Sąjungos sekretorių 
šoną trims metams 
federaliame kalėjime Atlantoje, 
Ga., o J. Šukį 3 mėnesiams ka-

Dickensen 
Liet. Soc. 
J. V. Stil- 
kalėjimo,

True translation filed wtth the post-mastei’ at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917,

[Nesutikimai tarp Ser
bijos ir Italijos

Nesusitaiko Adriatiko klausime
LAUKIA ATVYKIMO

WILS0N0.
Įėjimo apskričio kalėjime Mer- 
ccr’yjc.

Jie buvo kaltinami prasižengi- 
i mu prieš pašaukus patvarkymą.

Sulig minėto laikraščio pada
vimu jų advokatas padavęs atsi
šaukimą į augščiausią Suv. Val
stijų teismą ir jiedu abudu tuo 
tarpu paliuosuoti po kaucijo
mis: Stilsonas po $10,(MM) kauci
ja; Šukys po c$1,500 kaucija.

True translation filed ’vith the posl- 
niaster at Chicago, III., Dce 9, 1918,
us reguired by the act of Oct. (i, 1917 
Amerikiečiai sutaupino 775,000 

svarų cukraus.

VVASHINGTON, gruodžio 8. 
— Maisto administracija šian
die paskelbė, kad Amerikos žino 
nes sutaupė 775,(MM) svarų cuk
raus virš normaliu suvartojimo 
laike liepos, rugpjličio, rugsėjo, 
spalių ir lapkričio mėnesių šių, 
metų.

27 MIRĖ NUO 1NFLUENZOS

CHICAGO. — Per pastarąsias 
24 valandas 16 žmonių mirė nuo 
influenzos, o 11 nuo plaučių už
degimo.

i

PASIMIRĖ ALDERMANAS.

Vakar ryte pasimirė, turbūt 
nuo influenzos, ketvirto \Vardo 
nldermanns David R. Hickey, 
demokratas.

Lietus šiandie; ryto giedra ir 
šalčiau.

Saulė teka 7:06 v., leidžiasi 
4:19. Mėnuo leidžiasi 10:43 
vai. vakare.

Kad kam ko

e-

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ą Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Na u.
n o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m a ir tas jūsų pasi- 
ske|nimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Tik vienas Wilsonas galįs su
tvarkyti nesutikimus tarp Itali

jos ir Jugo Slavų.

PARYŽIUS, gruod. 8. - Švei
carijos presą praneša apie au
gantį nesutikjmą tarp naujos 
jugo-slavų valstybės ir Italijos. 
Abi pusės labai laukia atvykimo 
prezidento \Vilsono, nes j jį jos 
žiuri, kaipo į politiką, kuris ge
riausiai tinka taikytoju.

Pykčiai tarp Italijos ir jugo
slavų buvo jau per keletą mėne
sių, bet lik nesutikimai ikišiol 
buvo paslaptį. 'Pečiaus jie pa
siekė čiukurą, kada černogori- 
jos insurgentai nutarė susijung
ti su Serbija ir nuvertė karalių 
Nikolą, kuris yra tėvu Italijos 
karalienės.

Adriatikas taipgi.

Priešingos aspiracijos už kon
trole rvlinio pakraščio Adriati- 
ko juros yra vyriausiu pamatu 
nesutikimų. Jau senai buvo 
atvira paslaptim, kad Italija no
ri padaryti Adriatiką Italijos e- 
žeru.

Iš kitos pusės jugo-slavai tvir
tina, jog jie turi turėti išėjimus 
į jurą, kad užtikrinus jiems e- 
konominį vyslimąsi, kurį jų 
jauna valstybė turinti turėti.
Ikišiol cenzūra neleidi smulkme 

aiškus svarstymus presoj opios 
problemos, paliestos Adriatiko 
klausime. Korespondeitai iki
šiol negalėjo pranešti apie nusi
skundimus, kaip serbų, taip ir 
černogorų, išreikštus rudenyj 
1915 m. ir pakartotus su dides
niu smarkumu ir tankumu po 
to - nusiskundimų besisukan
čių apie Italijos nepavykimą iš
gelbėti Serlbiją ir. Černogoriją, 
kada centralinės valstybės su- 
Iruškino tas dvi šalis.

Vienas iš incidentų,, kuris pri
dėjo aliejaus į pykčio ugnis, bu
vo italų paskandinimas Viribus 
Unitis, geriausio ir stipriausio 
Austrijos karinio lavo, ant ry
tojaus po to ka serbai priėmė 
pasidavimą Austrijos laivyno.

Tada įvyko italų kareivių už
ėmimas Fiume ir Laibach, mie
stų, kuriuos savinasi jugo-sla- 
vai, tvirtindami, kad jie sudaro 
didžiumą gyventojų.

' Užėmimas italų tų dviejų mie
stų, ištikrųjų pagimdė beveik at
virą trūkimą vienybės taq) Ju- 
go-Slavijos ir Italijos.

Sprendžiama, kad abi besivai
dijančios mano, kad tik prezi
dentas Wilsonas, remiamas A- 
merikos viešosios nuomonės ga
lės sutaikyti nesutikimus.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

i, . ■ ;... cįAj )
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Kanadoj, metams ................  7.00
Visur kitur užsieniuose .... 1.00

Pinigus reikia mušti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50

,n

.12

.50

Asmeniškai Redaktorių matyt gali-

True translation filed wifh the post- 
master at Chicago, III., Dce 9, 1918, 
master at Chicago, UI., Dec. 7, 1918,

Padėjimas Lietu
voje ir musų 
uždaviniai.

Ta žinia, kad Lietuvos va- 
. Idžia pateko į rankas socia

liau (Kairio, Biržiškos ir 
k.), matoma, yra teisinga. 
Tautininkai ir klerikalai, 
kurie per savo “diplomatus” 
Europoje gauna informacijų 
apie dalykų stovį Lietuvoje, 
tos žinios nedrįsta užginčy- 

Kemėšis, kal
bėdamas Vyčių apskričio 
parengtame vakare, Chica- 
goje, pasakė apie tuos socia
listus, kurie Lietuvoje paė
mė valdžią į savo rankas, 
kad jie esą “ramus ir išmin
tingi žmonės”; bet .kalbėto
jas ramino savo klausyto
jus tuo, kad “socialistiška 
valdžia negales ilgai laiky- 
ties, nes ji tuojaus susipjaus 
su savais bolševikais”.

Šioje valandoje, vadinasi, 
eina dalykas apie tai, ar ga
lės ta socialistiškoji Lietu
vos valdžia išsilaikyt, ar ne.

Susipratusieji darbinin
kai. be abejonės, geidžia, 
kad ji išsilaikytų. Kad soci
alistai Lietuvoje amžinai pa
liktų valdonais, apie tai, ži
noma, kolkas dar nėra ko 
svajoti, nes socialistų spėka 
susideda iš skaitlingo ir ge- 
’-h suorganizuoto bei apsi- 
švietusio proletariato. O 
Lietuvoje proletariatas dar 
yra nelabai skaitlingas, ka
dangi jos pramonija dar yra 
visai silpna. Bet butų labai 
svarbu, kad socialistai val
dytų Lietuvą šiame pereina
mame laikotarpyj, kuris nūs 
tatys Lietuvos tvarką atei
čiai. Ačiū jų valdymui, Lie
tuva įgytų tokią laisvą ir de
mokratišką tvarką, kad ša
lis galėtų paskui* kuospar- 
čiausia progresuoti ir darbi
ninkų klesa įgytų patogias 
sąlygas gyventi ir kovoti už 
savo galutiną pasiliuosavi- 
mą.

Lietuvos socialistai pas
kelbė, kad jie sušauks Stei
giamąjį Susirinkimą; taipgi 
jie duos progos visiems Lie
tuvos piliečiams per savo 
atstovus dalyvauti šalies li
kimo nusprendime.

Protaujantis darbininkai 
gali tiktai remti Lietuvoj’ 
SbcialistŲ valdžią ir linkėti,

kad jos pienai įsikūnytų gy
venime.

Griežtai priešingos nuo
monės yra atžagareiviai. Ji, 
suprantama, geidžia, kad 
socialistiska valdžia Lietu
voje sugriūtų, ir kad Lietu
vos likimą vėl pasiimtų į sa
vo nagus vyskupas Karevi
čius ir panašus gaivalai, ku
rie jau ir monarchą Lietu
vai buvo prirengę ir išmoki
nę jį lietuviškai kalbėt “Tė
ve musų”.

Bėk kaip veiks atžagarei
viai prieš tą socialistų val
džią, kuomet socializmas i- 
ma viršų ne tiktai Lietuvo
je, o ir kaimyniškose šalyse ? 
Iš kur jie gaus pagelbos, kad 
tą socializmą nugalėjus, 
kuomet didžiausia atžagare
ivių atrama — Vokietijos 
kaizerizmas — jau griuvo? 
Atžagareivių svajones išdė
stė minėtame Vyčių susirin
kime kun. Kemėšis: jie tiki
si, kad socialistų valdžią Lie
tuvoje suardys peštynės ta
rpe socialistų frakcijų.

Klerikalai ir kiti atžaga
reiviai geidžia, kad socialis
tai susipeštų savo tarpe; tai
gi socialistų pareiga yra 
prašalinti frakcijines pešty
nes iš savo tarpo. Kas var
dan “bolševizmo” arba var
dan ko kita skelbs kovą 
prieš socialistišką valdžią 
Lietuvoje; kas ardys socia
listų vienybę ir stengsis su
kelti' frakciją prieš frakci
ją, tas tarnaus klerikalų ti
kslams ir elgsis, kaipo Lie
tuvos laisvės nevidonas.

Šalin frakcionizmas! Visi 
protaujantis lietuviai darbi
ninkai, o ypatingai socialis
tai privalo prisidėti, kuo tik 
galėdami, prie parėmimo ir 
sustiprinimo socialistiškos 
valdžios Lietuvos.
Tnie translntion filed w)th the post- 
master at Chicago, III., Dcc 9, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917 

Belševikai “sutin
ka ant visko ’ ’.

turėti laikymas valdžios bol-J mokyties angliškos kalbos. Su- 
ševikų rankose, kuomet Ru- lyg p-nios Jurgelionienė, tėvai 
sija bus priversta išmokėti turi mokytis svetimos kalbos ir 
svetimoms šalims kalnus au- kalbėt ja į savo vaikus, o savo 
Rso, ir kuomet jos industri- lietuviškąją kalbą, reiškia - 
os ir kasyklos bus UŽstaty- trenkti į šalį! (“Trenkt į šalį” 

tos? Aišku, kad ta valdžia ji nepatarė. Red.).
bus tiktai šešėlis. Ji pa-| Apgailėtina darosi skaitant, 
jiegs laikyties tiktai toliai, kftd neduodama patarimas tė- 
koliai ji tarnaus., talkinin- vams išmokyti vaikus savo pri- 
kams, padedamą jiems ko- gimtos kalbos, o patariama pa- 
lektuot skolas iš Rusijos ir tiems tėvams išmokti svetimą 
daryt biznį Rusijos pramo-, kalbą, kad galėjus su savo vai-

Vincas Krėvė.

Skerdžius
(Tąsa)

patarimas te

nijoje ir kasyklose. Bet kaip susikalbėtĮi. Kad tėvams 
tiktai ji pamėgintų pasiprie- - kaip kad ir vaikams — angli- 
šniti tam, tai ji tuojaus ŽU- kalba šioje šalyje yra reika- 
tų: nes šalį visuomet kont- linga, tai to niekas negalės už- 
roliuoja tas, kas paima į sa- ginčyti, bet jeigu tėvai turi mo- 
vo rankas industriją ir tur-jkyi>s svetimos kalbos dėlto, kad 
to šaltinius.

Išrodo tuo budu, kad Ru
sijos bolševikai priėjo prie 
to, jogei nebeturi kitokio iš
ėjimo, kaip atiduoti save ir 
šalį j talkininkų baudžiavą. 

• Taip jie daro “revoliuciją” 
pasaulyje! Jie pasikėsino 
sugriaut kaizerizmą, o rezul
tate patįs atsidūrė po kaize- 
rizmo letena. Kada-gi kai
zerizmas sugriuvo, tai jie 
pasijuto bekišą savo spran
dą į naują jungą — į jungą 
“talkininkų imperializmo”, 
kurį bolševikai grūmojo pa
versti griuvėsiais.

Bet šitais tragiškais bol
ševikų nepasisekimais yra 
kalti ne jų norai, o jų neti
kusi politika. Jie manė pa
darysią pasaulio revoliuciją,

daugelis darbo įstaigų turi daug 
vargo, kad išlaikyti kiek rei
kiant darbininkų, nes jie nori 
eiti į raniiųjų laikų darbus.

Charl es M. Schwab ir Edward I . \
N. Ilurley išsiuntė atsišaukimus 
laivų statytojoms, Tagindaipas | (Jo 

įjuos pasilikti prie savo darbo ir•’ 
nurodydamas, jog bus ten jiems i 
tarl)ų dar per daug ateinančių 
metu, nes iš 15,000,000 tonų lai
vų, kurie tuVi bud pastatyti lik 
2,000,000 tėra pastatyta. Gene
ral Majoras \Villiams taip-pat 
išsiuntė pranešimą artilerijos 
departamentui perspėdamas da
rbininkus, jog užtektinai bus 
laiko manyti apie laiką, kada 
bus pasirašyta po 
timi.

Tas pats ir su 
reikmenų darbais, 
parlamentas laikysis savo karės 
programų pakol jo reikalingu
mas nepasibaigs. Vyrai, dirba
ntieji kares darbuose turi pasi
likti pakol Darbo Departemen-1 
tas nepaskelbs pienų darbinin
kų demobilizacijos.
bus su laiku perdirbtos į ramių
jų laikų darbų dirbtuves, tečiau 
dar neatėjo laikas tokios per
mainos daryli. /

Laivų komitetas (Shipping 
Board) sakoma, reikalauja daug 
žmonių netik statyti laivus, bet 
jiems parūpinti darbininkų, kai 
juos užbaigia stalyti. Pasisku
bins apie tai pranešti prasidė
jus kalboms apie laiką iš laivų 
statymo dirbtuvių mažiausiai

r* . . . .
į juos jų vaikai guodotų ir su jais 
galėtų susikalbėti, — tai blogas 
rezultatas. —P. A. D.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, UI., Dce 9, 1918, 
os reųuircd by the act of Oct. 6,1917.
Released by the Committec on 
Public Information.

U. S. Department of Labor 
Information & Education 
Service Publicily Division.

NEMESK SAVO DARBO!

Kalbos apie taiką nereiškia, kad 
karės reikmenų darbas turėtų 

apsistoti; karės programas 
tebeeina.

izoliuodami Rusiją nuo viso 
pasaulio ir įvarydami kylį į 
darbininkų judėjimą. O ši
ta taktika padarė juos be 
spėkos ir patarnavo revoliu
cijos priešams.

Pranešimai, kurie pasiekė Da
rbo Departamentą parodo, jog 
besitikint greit taikos daugely j 
vietų vyrai metą darbą ir kad

Mpteros išsibarė, kiek (ik ga
lėjo, pamelžė karves ir nuveju 
pirkion.

—Tai priviriau, žmoneliai, 
buizos! — Juokiasi pakakintas 
senis ir net rankas trina iš džia
ugsmo, kad jum nusidavė gerai 
sukirkinti žmones: o aš jų vai
kų nei nemačiau!..

—Vai, kad tave dievai, seni! 
—Kvatojasi vyrai, net už pilvų 
nusitvėrę: — ir pramano gi!

—Čia motkos tik nesusipešė, o 
ten vyrai gal jau pešasi! Ne le
vai skirs vaikus, tik vaikam al- 
seis tėvus skirti.

—Tai melagis, senis, tai me
lagis! ir senas ir taip (liktai su
meluoja, kad nesuprasi!

—-Tokio, brol, melagio aplin
kui nesurasi. Ir žmai, kad me
luoja, o patikėsi, ir gana.

Ir vėl juokėsi vyrai, o Lapinas 
tai linksmas buvo, lyg jį už gerą 
gyrė.

—Nu, matau, kad tu nemetęs 
esi dar senų šposų — uždėjęs 
rauką ant sprando Lapino, pra- 
bilojo Dumblis iš Pakelmių, kur 
seniau dvi ar tris vasaras ganė 
Lapinas. — Koks buvai, toks ir 
dabar likai. Einam, seni, pir
kioti, aš tau duosiu alaus, nors
ne savo.

Ir nusivedė vyrai Lapiną tro-

žino koks senis, o kaip atsime
nu kokie mes buvome vaikais, 
(ai kur, nei nelygink dabartinių 
vaikų!

- Atsimenu, — atsiliepė Ju
lius Naujanis, — būdavo, dėdė 
pagązdo mus, kad pilni ariclai 
baloj vilkų, kur vaikus nešioja 
ir vilkinus peni, kelias dienas 
baidomės i& gatvės išlysti, tik iš
tolo ujamo ir akmenais arieluo- 
sna laidome. Eik, dabar taip 
pagąsdink vaikus, jei nori.

—Vaja, — giriasi Lapinas, — 
pagązdau ir bijosi — ir kaip 
dar.

—Ot, visi mes čia jau nejauni, 
— įsimaišė Kačingis: — ne vie
no jau ir plaukas žilas. Mes dar 
štai tokie vaikai buvome, be kel
nių bėginėjome, o tu jau žilas 
buvai. Jau gal daugiau šimto 
metų turi, ir drūtas. Ar dabar
tinio laiko rasi tokį žmogų?

—Tai gal jau yra šimtas; — 
valgydamas sūrį su duona, suti
ko Lapinas. — Šimtas jau yra, 
o net gal daugiau... Kur kas 
daugiau!

—Kur jau jisai šimtą, gal ir 
du turi! — pritarė Valainienė,

rėkė Grainis .
—Ne tavo, nenukirsi! Rankos 

nudžius, kojas sau palaužysi. 
Kas tau liepa, girioje pušelė, ar 
kas? Krosnyj gal malka degin
si? T>k, ir žmonės gi nūnai! Se
novėj žmones, kaip galėdami 
sodino medžius aplink namus, 
sodžiuose, kaip giriose švokštė 
—Šlamėjo visokių paukščių pil
na buvo, o dabar koks ten smu
rglius, let nuo žemės nuaugęs—- 
nukirsiu nukirsiu! — šaipyda
mas rėkė Lapinas. — “Mano lie
pa !” Pamėgintai tu senovėj taip 
kalbėti. Ištiestų tave ant gren
dymo, įpiltų tau kapą, tai ži
notai !

—Ot, nukirsiu ir gana! Ma
no liepa ir povisam! Kad ne 
šventė, dabar nuveitau ir nu
kirs tau.

—Tfu! — Spjovė Lapinas ir 
paėmęs nuo suolo botagą, tri
mitą ir kepurę, nei neatsisvei
kinęs, išėjo iš trobos.

Vyrai juokėsi, matydami tat. 
Jie visi manė, kad Grainis tik 
kirkia Lapiną, bet kirsti liepos 
nei manyti nemano.

IV.

Skaitytoju Balsai
(Už išreikšta# šiame skyriuje 
nuomones Redakeljk neatsako.}

KAME TIKROJI PRIEŽASTIS?

re Jurgelionienė rašo, kad čia 
gimę vaikai savo tėvus vadina 
“gri noriais”, jų gėdijasi ir ne- 
guodoja dėlto, kad jie nemoka 
anglų kalbos, 
tikra tiesa, 
lokių vaikų, 
savo tėvu

Keletas dienų atgal buvo 
paskelbta žinia laikraščiuo
se (net ir “bolševikiškuo
se”), kad Rusijos bolševikai 
pradėję vesti “taikos dery
bas su talkininkais” Stock- 
holme.

Bolševikų atstovas, Boris 
Litvinov (buvusis bolševikų 
ambasadorius Londone), 
buk užreiškęs vienam Stock- 
holmo laikraščiui:

“Mes norime taikos ir 
teiksime talkininkams vi
sokių koncesijų (nusileidi
mų), išskiriant reikalavi
mus, paliečiančius viduri
nius Rusijos reikalus.

“Mes negalime tuojaus 
išmokėti visas skolas, bet 
aš pasiūlyčiau padaryt su
tartį apie išmokėjimą sko
lų ateityje. O dabar galė
tume, kaipo užstatą, pa
vesti talkininkams naudo
jimąsi industrijomis ir ka
syklomis, ir išmokėti tiek 
aukso, kiek šiandie ran
dasi šalyje”.
Jeigu teisinga yra šita ži

nia, tai reiškia, kad Rusijos 
bolševikai galutinai pasiduo
da talkininkams. Jie apsi
ima išmokėti talkininkams 
visas skolas (o kaip jie pir
ma buvo priešingi skolų mo
kėjimui!); jie sutinka pave
sti į talkininkų rankas nau
dojimąsi industrijomis ir 
kasyklomis Rusijoj. Tik vie- 
n<5 dalyko jie prašo: kad tal
kininkai nesikištų į viduri
nius Rusijos reikalus, t. y., 
kalbant aiškiaus, kad talki
ninkai nevarytų bolševikų iš 
valdžios.

Bet kokią reikšmę galės Jurgelionienė pataria tėvams riui.

Kad lai yra Jai 
Tečiaus rasime ir 

kurie nesigėdija 
ir juos godoja, kaip 

pridera, kad jie ir nemoka an
glų kalbos. /

. ’ Bet kame tikroji kaltės prie
žastis delei tokio vaikų negan
doj i mo savo tėvų? Kaltės prie
žastis tai pačiuose, tėvuose, — 
pačių tėvų kaltė — kaip kad p- 
nia Jurgelionienė kalba, tik ne 
tame, kad jie neišmoko anglų 
kalbos, o lame, kad jie (tėvai) 
nesistengė, nesirūpino savo vai
kus iš mažo mokyti, ir neišmo
kino juos lietuviškos kalbos 
taip, kad vaikams užaugus, tė
vai galėtų su savo vaikais susi
kalbėti savo prigimta kalba. Ko
kia gi lietuviškieji tėvai (ne vi
si) į savo mažus vaikus namuo
se kalba kalba? Ar lietuviška? 
O ne. Tankiausiai lietuvišku 
žargonu. Gi kad vaikas paau
gęs pradeda lankyli mokyklą, 
tada jau jis namuose pradeda 
vartot vien anglišką kalbą. Gry
nai angliškai, žinoma, tada jam 
jau darosi lengvinus ir smtf* 
giaus, nes jis visur tą kalbą gir
di; lietuvišką gi kalbą jis visai 
meta, kurios neišmoko. Tėvai 
neišmoko svetimos angliškos 
kalbos, vaikai gi tėvų kalbos — 
lietuviškos. Ir kas tada atsitin
ka? — Tėvai nesusikalba su sa
vo vaikai s, ir tada vai
kai t ė v u s vadina “grino- 
riais”, jų negodoja, ir su . jais 
gėdisi išeit į publiką, nes nega
li susikalbėti kaip reikia. To- 
del-gi, kad Levai turėtų nuo sa-

jais galėtų susikalbėti, p-ia Ma-

linę alaus. Lapinas išgėrė vie
nu malu, net jį pakratė. Pas
kum nusišluostęs burną ranko
ve, atsilaužė kampą sūrio, kurį 
į jį patraukė Dumblis, ir užkan- 

čia jam pripylė antrą, jisai

Kas jį jauną pamena?
—Yra dar senesnių, nei aš.
—Kas gi toks gali būti? — 

mąsto žmones. — Ne, senesnio 
už tave nėra. Jau tu ne savo, 
svetiniu amžių gyveni.

•—Nugi Grainio liepa: ji sene
snė, nei aš. — Juokėsi linksmai 
senis — kol ji žaliuoja, aš pir
ma jos nemirsiu.

—Nu, žinogel, ji dar šimtus 
metų prastovės. Nors tu ir gai
vus, bet jos nepergyvensi.

—Pergyvensiu, oi pamatysite. 
Ko man Raibinti, laiko bus ga
na. Ar man čia bloga?

—Kad taip mano valia, — at
siliepė Valainienė į Grainį aš ta
vo liepą butau senai nukirtusi. 
Ir prisikeikiau aš jos ir tavęs 
kartu; ptujė daržo gaišta kas 
metai: nušvokščia, atažalas pa
leidžia, ir niekas neauga.

—Gerai, kad Dievas nedavė 
kiaulei ragų! — net paraudęs 

matė,

t Saulė paskopėjo augščiau, į 
vidudangę. Laukuose jau gerai 
kaitina, bet girioje nieko: čia vi- 
sądien vėsu. Tik mato senas 
skerdžius, ]<ad varnų daugiau ir 
daugiau sukasi aplink gyvulius, 
o musės net jam pačiam į bur
ną į nosį lenda. . Karvės šalina, 
kad vis kur uksnėn, po egle.

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis

'jisai ir trečią išgėrė. Pripylė jam 
degtinės stiklinei), peilis išgėrė 
ir degtinės; prisitraukė mėsos 
bliudų į save ir puntarojft, net 
nukaitęs.

Linksmas senis, net akįs bliz
ga, juokavoja. Visi juokiasi, 
ne tai giria, ne tai peikia Lupi-Į atrėžė Lapinas. — Kas 
na. Jisai pasakoja, kaip apga
vo vieną, kaip sukirke kilą, kaip 
gražiai sumelavo trečiam. Juo
kiasi vyrai, net jų juostos nuo 
pilvų nusmuko. Tik vienas Ka
čingis nesijuokia.

—O aš manau, vyrai, kad nie
kus darote, girdami jį; — kaip 
iš trimito storu savo balsu kal-

Įbėjo: —r kad man jisai taip su
meluotų, nepaisytau aš, kad ji- 

Dirbtuves sa^ senas: nuraukiu viršugalvį.
Kad tu senas, nedaryk, kaip ma
žas vaikas. v

Nors labai plėšojusi Kačingis, 
bet jo niekas neklausė.

Lapinas išporino vyrams, 
kaip jis su Juze užurašams vai-

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoss 
taip ir civilitkuoss teismuose. Daro 

visokius dokamsniat ir papis ras i
Namų Ofisas:

3321 S. Hilstri Si
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taikos sutar-

kitais kares
ir Darbo Der

—Nu, ir radai sau mergą! — 
vyruli. — Kitos tokios 
pasaulyj su balana ne- 
Bet kai Į) gi liks Vanka

višam e 
rastai.
be jos?

Juze
KLAIDOS PATAISYMAS

buvo senmergė, melų 
penkiųdešimlies. Gyveno ji pas

Subatos “Naujienose” : Jo
nyje “Apie vieniu koresponden
tą,” priešpaskutiniame paragra
fe padaryta klaida. Tenai su
statyta: “Dabar aišku, kad tie 
asmens, kurie pakėlė triukšmą 
delei Bernsteino straipsnio, ga- 
Ijo suklaidint žmones tiktai 
dėlto, kad jie užtylėjo apie tai, 
kad “Naujienose” tilpo ir Bern
steino straipsnis.” Vietoj “Bern- 
šleino” turėjo būti Browne’o.

Redakcijos Atsakyk
M. Vieversėliui. — Ačiū. Bet 

meldžiame rašyti ant storesnės 
popieros, kad lengviau butų

kuris čia atsipainiojo nežinia ka
da, nežinia iš kur, ir gyveno dū
minėj pirkaitėj sodžiaus gale, 
kurią sau nusipirko nuo vieno 
kampininko.

—Kas gi dabar bus? be kate
kizmo kunigas nepriims užura- 
šams, o be kunigo neis už ta
vęs nei viena merga, kad ir Ju
ze.

—Nieko, aš, žmogeliai, išmo
ksiu. Jau aš dabar daugel ži
nau. Mikalka mane mokia.

- Tai, seni, dagyvtnai laikų: 
vaikai senus mokia. Ar tikėjai 
ar laukei to, seni? — klausia jo 
Dundis, patsai garui senąs žino 
gus.

—O, dabar vaikai, tai ne mes,

stų! Ar tu ją sodinai, ar ką?
—O jus manot, kad iš mano 

daržo tai didelė nauda?—kal
bėjo Grainis, nepaisydamas La
pino, — per geras varsnas tik 
dilgėlės ir atažalos auga.

—Nukirstai ir gana! Kokia 
gi tau iš jos nauda?

—Kaip nukirsi! Gaila tokio 
gražaus medžio, — kalbėjo vy
rai.

—Ko klausote jos! — surėkė 
Lapinas. — Žmones medžius so
dina aplink namus, o ji, matai, 
“nukirstai!! nukirstau!” Kas 
tau medis toks, tai musia! Paė
miau, sugnybau — ir nėra! Pa-

CENTRAL MANUFACTURING^ 
OISTRIGT BANK
1112 W. 35-ta Kalvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 no pietų. Subatomis iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Seredomie ir Subatomis nuo 6 iki 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 
A. PETRATIK.

........ ■ ' ..................... . !■'

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienut i n is laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų ' reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
mctains; 50c pusei metų.

“DARBAS”
—Ko dar man gėdyties. Nu

griaus kada vėjas ant tvartų, gy
vulius dar sukoneveiks.

— Nugriaus, nugriaus! Klau
sykit tik jus žmones! Amžius 
liepa stovėjo, o dabar “nu
griaus”. Alaus tu apsigeni, 
žmonele. — Plėšojusi Lapinas. 
■—Nukirsti tokį medį, vis viena, 
kaip žmogų užmušti!

—Ot, imsiu ir nukirsiu! —Li
mai prakalbėjo Grainis — ma

ino liepa, kas man užgins? No
riu — kertu, noriu — ne.

—Tavo liepa’! Ar tu ją sodi
nai, kad ji tavo, ar tu ją augi
nai, kad kirsti nori? Ar gal ji 
tau vienam švokščia ir gražiuo- 
jasi? — Kad ant tavo lauko au
ga, tai jau ir tavo! Dievulio ji 
jr mažų paukštelių, ne tavo!

Ir nuširdęs atstume nuo savęs 
skobnį ir pasikėlė nuo uslano.

—štai, sen!i, nukirs Grainis 
I liepą, — juokėsi vyrai, kirkin
dami jį: — priseis tau’ mirti 
greičiau, nei rengiesi.

—Mano liepia ir nukirsiu. By-

Adresas:
2313 S. Kcdzic av., Chicago, III.

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

MOKINA:
pianu skambinti, teorijos, 
dainuoti iš gaidų ir tt.

MOKESTIS: 8 lekcijos $10. 
Kreipkitės Utarninkais, Ket- 
vergais ir Sukatomis.

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

skaityt statytojui ir korekto- musų laikų vaikai, atsakė jam- toj nukirsiu! Ot pamatysiu, ar 
DuinJ)lią.; — 'Aš dar ne Dievas 'užgins man kas! — įsipynęs net

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600-—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Ncdėldieniais tik Madison st. 
ofise. Saukiant i namus tele- 

fonuokite į rezidenciją. 
West 6126.
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PARTOLA

Jankevičiene.

P. K. BRUCHAS

MlllliaiNlOUBMIlBNUa .IMIOIlim illillMllli:MIIIIISmilUIIMIlllllB:illi:« r''l:

i

Ivku. Musų knHitiivė- 
•A nirksUo fHsinffnl 
gvarantuotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Tel. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS JR 
CHIRURGAS 

lt711 So. Michigaa AvU, 
Roseland, TU*________

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė koŽnam 
prisiuntusiam u>.suk\riu) ii pinigus

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Panedėlis, Gruodžio 9, 1918

VISADA SVEIKI ŽMONĖS 
tvirtina, kad sveikata žmogui 
yra brangesnė už viso pasaulio 
turtus. Labai tankiai serga n - 
tieji sako, kad atiduotų visus 
milionus bile tik atgautų sveika
tą.

Ret nereikia tam milijonų; 
užtenka vienos dėžutės

Pittsburgh, Pa
Vakarai-koncertai.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Gydytojas pavydale 
saldainių.

Jeigu jūsų viduriai blogai ma
istų virškina, jeigu kenčiate gal
vos skaudėjimų, neturite apetito 
prie valgio, turite užkietėjimą, 
skilvio, negalite ramiai miegoti, 
esate mažakraujai, turite paga-j 
dintus nervus. — Jus nuo tų vi
sų uemnlonpmų išgelbės Parti
ja.

PARTOLA yra geriausias dra
ugas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvieno lietuvio šeimynoje 
privalo rasties PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojasi ir 
parsiduoda didelėse dėžutėse, 
kurios kainuoja tik po 1 dol., (> 
dėžutės už 5 dol. (25)

Laiškus ir užsakymus adresuokite:
APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

Dep. L. 1. New York, N. Y

Lapkričio 23 d. Lietuvių Mo
kslo Draugystės svetainėj buvo 
surengtas teatras-koncertas. Re
ngė Aido Choras. Kadangi tai 
buvo pirmas koncertas, todėl 
žmonių susirinko gana skaitli
ngai ir visi, kiek patėmijau, bu
vo pilnai užganėdinti. Vakaro 
programas susidėjo iš dainų ir 
lošimo.

Pirmiausia ant estrados pasi
rodo pats Aido choro vedėjas, 
gerb. J. Žuronas. Dainavo 
dviem atvejais. Reikia pasa
kyt, kad gerb. Žuronas yra vie
nas gabiausių liet, dainininkų 
Pittsburghc ir jo apielinkėse.

ir išlavintų balsų. Jo 
dainas publika palydėjo ilgais 

 

triuksiniingųis aplodismentais.

Vėliau 
jų veiksn

>šta Rr. Vargšo tri- 
draina “Milionai 
Lošė patjs choro 

nariai. Savo užduotis jie atliko 
labai gerai, jei neskaityt kelių 
visai menkų paklaidėlių. Lo
šimas darė malonų įspūdį.

Po lošimui Aido choras pa
dainavo keliatą šaunių daine

lių. Dainavo puikiai ir publi-' 
Ika lydėjo jį gausiais aplodis
mentais.

lic-je. vielos lietuviai Aido 
chorą vadina socialistišku. Mat, 

dauguma jo narių — socialistai. 
Bet jų tvirtinimas nevisai tei
singas. Aido choras greičiau y- 
ra bepartyvė įstaiga. Jis visuo-

Jys turite mokytis angly kalbos 
DABAR —

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musą 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi.\ Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOĘęjIAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Mihvaukee avė.)

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian-American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

Į didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va- 
ln“įiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne- 

sted St.

As esmi 
tas visų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali bul prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo. ,

Aš atitaisau kreivus akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačių). Chicago, III.

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchangc kai
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti regis- EDWARD P. GARRITY CO., 
truola krasa — 108 So Ln Sn||e St‘
C-o Lithuanjan Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų. Rėmų ir Stogam* Poplerh

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atuhų iNvidana, po $1.44 iiš gal.
CARR BROS. 1VRECKING CO

met laikosi tos taktikos, kad ne- 
Isikišus į parijų reikalus, ir 
pats choro vedėjas yra priešin
gas maišyt dailę su partijų poli
tika. Svarbiausias aidiečių už
davinys yra — gerai lošti ir dai
nuot, taip kad užganėdinus sa
vo lankytojus. Publika tatai 
mato ir todėl visuomet remia 
choro parengimus.

Nuo savęs linkėčiau, kad grei
toj ateityj Aido choras susispie
stų visas “Solio” jaunimas.

Lapkričio 24 d. šv. Kazimie
ro parapijos choras surengė ko
ncertą tos pačios parapijos sve- j 
tainėj. Koncertu vadovavo p. J. 
Jankevičius Programas buvo 
įvairus ir tinkamai išpildytas. 
Pirmoji koncerto dalis susidėjo 
iš choro dainų, solo, duetų, kva
rtetų ir tt. Antroji — lošimo 
naujosios p. M. Petrauskio ope
retės “Adomas ir Jieva”. Ado
mo rolėj buvo P. Sabonis, Jie- 
vos — p-nia J.
(Irafo rolę lošė p. A. Paurazas, 
tarno - B. šerkšnis. Visi lošė 
gerai, ypač p. Sabonis. Nors jo 
balsas i era pirmos klesos, bet 
/Užtai jis puikiai lošė.

Po lo. imui ir vėl dainavo šv. v 
Kažimit ro pa r. vargonininkas, Lu 
p. Jank vičius. P-nas Jankevi-| 
čius, r. ikia pripažinti, rimtašk® 

žmogus. Jis nedaug tcužsiimal 
savo pa Ii jos politika, bet dali-į 
ginusia, taiku pašvenčia dailei.* 
Tni yra jo geroji pusė. Jo va-j 
dovauja.nas choras yra gerokai g 
išlavini: ; ir su juo pasirodyt g 
Įirieš pi !)liką tikrai nesarmata.g

Koncertai! susirinko gana j 
skaitligrs būrys žmonių — veik g 
pilnutėlė svetainė. Tai todėl, | 
kad vakarą gerai išgarsino patsl 
klebonas. Tik vienas negeras! 
dalykas: publika buvo “lauki-! 
nė”. Daug prisirinko visokioj 
menciai ; vyčių ir šiaip gatvės 
vaikų, kurie kėlė triukšmą. 
Choro vedėjas buvo priverstas 
pagrūmoti jiems išmetimu iš 
svetainės. Už kėlimą triukšmo 
reikia kaltint ir tvarkos daboto
ją, p. K. Maceiką, kuris stypso
jo prie durų ir nudavė nieko ne
matąs. Bet užtai jis greitai 
pamalė jauną mergaitę, norėju
sią padalint kitoms savo drau
gėms L. M. Dr-stės baliaus skel
bimus. čia pons tvarkos dabo
tojas tai parode ką gali. Prišo
kęs ištr ūkė plekatus ir sudra
skęs j nes numetė ant aslos. Pa- 

' skui di r didvyriškai šypsojos, 
tarsi atlikęs kokį didžios svar
bos darbą... Sarmata!

—Aicivaras.

KENOSHA, WIS

į šis ir tas.
Lapkričii <30 d. LDLD. drau

gija (kuopa? Red.) surengė pir
mą balių. Žmonių buvo daug 
ir manau, draugijai liks gra
žaus pelno.

Minėta draugija dar jauna, 
bet labai veikli. Linkiu jai kuo-

Padėkos dieną, arba kaip ją 
gadina kenoshiečiai “čiken dei”, 
geri cnatlyvi žmonės čia kele 
-nesvietiškų jomarkų. Ūliavojo 
kiek tik galėjo. Mat, esą “greit 
nebeteksime to suraminančio 
vandenėlio, tai gerkim, gerkim, 
broleliai, ir linksminkime savo 
širdeles”. Ir “linksminosi” iki 
vėlyvos nakties. Aplinkiniai dė
lei to negalėjo užmigti. Je, esa
ma dar ir tokių žmonių.

' Vyrai, look out! Nesipriešin- 
’kite savo dukrelėms ir prisie
itoms. Andai vienas ponas V. 
norėjo pasipriešinti, tai gavo, 
oi, gavo! Net; gydytoją prisiėjo 
šaukti. Biėdhas ‘‘šeirtiyhos tė
vus” mat norėjęs pabarti savo 
dukrelę, kuri “penalai” sugrįž- 
ta į namus... Už dukrelę užsto
jo “geroji močiutė” ir abi suren
gė tėvui pirtį. aj* taip gra
žu?

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Sergėkite savo akis

Antanas 
Dilius

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos tavoru.

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro-, 
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, la
kotų, lavolcrių ir vi-

ma-

•<>-

į

i: •

SVEIKATA’ S 

ARBA TIESUS IR TRUMPAS * 
KELIAS Į SVEIKATĄ

veikslų apie žmogaus kūno sudejinia- 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip Žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntiniu.

Perkupčlaras duodami gerą nuošimti^
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS,
1233 W. lllth Place

Chicago, 111.

Mirė Spalio 19 d. 1918 metuose
Velionis paėjo iš Kauno gu

bernijos, Panevėžio pav., Poni- 
pėnų parapijos, Pakaušių kai
mo. Gyveno šioje šalyje apie 
keletą metų ir paliko turto a- 
pie $1600.00.

Giminės atsiaukite, nes kaip 
matyti, svetimi tuomi turtu 
nori pasinaudoti.

Del platesnių informacijų 
galite kreipties šiuo antrašu:

J. Ramanauskas,
P. O. Box 446,

Hartshornc, Okla.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam parda""1"* 11 ‘ 
teiks jus akims

Aš
galiu
Jums 
lieku

Jei 
lingi,

i, nes jie su
jaugiau blogo, 

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
bclaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

3321 S. Halsted St. Chicago, 111

Dr. A. R. Blumenihal |
True translation filcd xvi|h thc 
postmaster nt Chicago, III,, 
Dec. 9, 1918, as reouired by the 
act of Oct. 6, 1917.

Telephone Yards 5032

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 

"19 vak.

TRINERIO PERGALĖS 
KALENDORIUS 1919 

LABAI GRAŽI 
DOVANA

Trinario Sieninis Kalendorius 1919 
metams “Pergalės Kalendorius” bus 
labai graži dovana musų vaikams 
“tenai”. Columbia laiko vainikus 
ant galvų jūreivių ir kareivių, užpa
kali t<> Amerikonų laivas. Paveiks
lai Washingtono, Linfcolno ir Wil- 
sono, ant viršaus namas Triners 
American Elixir of Bitter Wine. 
Prisiųskitc 10c padengti krasos lė
šas. •

JOSEPH TRINER CO., 
1333-1343 S. Ashland Avė.

Chicago, III. (Apgar.)

AKIU
Expertas

..Aš esini okulistas.
Galiu išgydyti jūsų 
akis arba pririnki aki- 

S nius. Mokestis nebran
gi.

10 metų paauksuoti, $4, $5, $6, $7, 
88

Tikro aukso, $5, $6, $7, $8, $9, $10.
Dirbtinos akis.

21 melas prie State gatvės

FR O. CARTER, M D.
120 S. State st., 2ras augštas
Vienos durjs i žiemius nuo The Fair 

Valandos: 9 iki 7. NedCldieniais 
10 iki 12.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
r.*anedėlyj, Ketverge ir SubatoJ

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir 32-ra GATVĖS

.. ...................... .. II ...» i »■ R Iii ----------

MRS. AGNĖ DžUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chtoagoje.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė. 
Telephone McKinley 4420.

V JOSĘPH C. WOLON
LIETUVIS 'ADVOKATAS 

29 S. La Saite St.
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993
♦...............■■■ I I .................. 11 . .....................................................—

Aukaukite Lietuvos Laisvės
Paul Simon.', Fondąn.

DALI įmokėjus Liberty Bondsai
DALI įmokėjus Liberty Bondsai 

nuperka už cash Ėmei and Co., 740 
W. Madison st., kampas Halsted st. 
Rooin 232, 2-ras augštas, virš Fa- 
mous Clothing Store, atdara vaka
re iki 8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

Vyrišky Drapanų Barbenai
NaUji? neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. •

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

S. 6 O R D O N 
1415 S. Halsted StrM Chicago, III.

Extra! Extra!
Ura visi i šokių mokykla, kuri at

sidarys gruodžio 11 <L, Svetaine at
sidarys 8 valandų vakare, mokini

mas trauksis ligi H vai. vak. 
bus 3 vakarus į savaitę — panedč- 
liais, seredomis ir subatomis vaka
rais. Mokinimo kaina nebrangi.

Pirmi ninks ir prapesorius mokyk
los Sain Pavvlik
733 W. 18 st., Chicago, 111.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu; 
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2j00 su 
prisiuntiniu.

Užsisakydami ir pinigus šių-, 
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

M

Franciškus šilkaitis,
Gimęs spalio 4 d., 1890, 28 m. 
amžiaus, gyveno prie 820 \V. 
33 Place, Chicago, III., paėjo iš 
Lietuvos iš Kauno gub., ir pa
vieto, Krakių parap., Paropos 
Valst. kariuomenę paimtas gc- 
vicnsčdžių, užmuštas karės la
uke spalio 1 d., 1918 m., į Suv. 
gūžio 26 <1. 1918. Amerikoje iš
gyveno 9 melus. Buvo geras 
tautietis, mylėjo savo tautą.

Ilsėkis svetimoje žemėje, o 
mes liekame dideliame nuliū
dime.

Pusbrolis 1L V. Jankauskas

True translation filed with thc 
postmaster at Chicago, III., 
Dec. 9, 1918, as rcųuired by the 
act of Oct. 6, 1917.

Emilija Vidugiriutė—Seleva 
26 melų amžiaus, mirė lapkri
čio 2 d., 3 vai. naktį.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Subačiaus parap., Subačiaus 
stoties. Paliko Amerikoje di
deliame nuliūdima vyrą Juoza
pą Selevą.

Velionės brolis, Povylas, Vi
dugiris, mirė nuo Žaizdų Fran- 
cijoje, lapkričio 9 d. 1918.

Jei kas norite platesnių ži
nių, atsišaukite šiuo adresu:

Juozapas Seleva, 
69 So. 30 st., PiUsburg, Pa.

Juozapas Walašimas 
28 metų amžiaus, mirė gruo
džio 7 d., 1918 m., paeina iš 
Kauno gub., Alcksandravsko 
pav., kaimo Megonių, Kuprc- 
liškių parapijos. Amerikoj iš
gyveno 8 metus. Paliko didelia
me -nuliudime moterį ir sese- 

' rį. .?
Laidotuvės įvyks utarninke, 

gruodžio 10 d., i Lietuviškas 
Tautiškas kapines, 9 vai. ryto, 
iš namų po num. 714 W. 21 
Place, Chicago, III.

Kviečiami draugai ir pažįsta
mi dalyvauti laidotuvėse.

M. Urbonas.

Dr. M, Stupnicki ]
3109 S. Morgan st. Chicago

RmHL DM S. AahlanG BIv4. Chleaga 
T«l«pb«B« Bayasrkat RU4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS trCHlFVRGAR

Specialistas Moteriškų, Vyrukų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St, Chieagi 
Tel»ph«B« Dravar MM

VALANDOS t 16—11 rytoj S—• 
7-8 vakaro. Nodiliomb 1B—11

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St, kertė 32 it 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto» nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
inis viikarais ofisas uždarytas. 

Telepbohe Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir Vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted StM Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchniewlcz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėso ir L Phila- 
elphijoj. Pasekmin

gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
ims ir merginoms.

13113 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

C 
Nuo 6 iki 9 ryte, ir



EPIDEMIJA PLĖTOJASI.
bet — šį syk neturėjo kuo. Kea-

523 nauji susirgimai.

auga. Praeitą subaią susirgo 
523 asmens — 441 influenza ir 
82 plaučių uždegimu. Sveika
tos departamento užveizda, Dr. 
John Dili Robertson, jau prade-

NUNUODINO SAVE IR 
TRIS KŪDIKIUS.

Užvakar naktį buvo papildy-

licija rado nusinuodinusj laiškų 
išnešiotojų, Frauk Koleskį. Ten

WEST SIDE.

Sietyno choro vakaras.

pramogų vakarą M. Meldažio 
svetainėj. Lošta vieno veiks
mo juokžaislė “Caras Sibire.” 
Lošė patįs choristai-dainininkai 
ir dainininkės. Veikalėlyj per- 
statoiba buvusio Mikės gyveni
mas Sibire. Vietomis jisai y- 
ra netikras,, dirbtinis, bet už
tai autorius jame įvedęs ytin

Panedėli^ Grudtififo 9, 19T&
ukan su leidimu kiJeniuje, išvy- sedininkai tiki liudijimais, kad 
do gatvėje apie šimtų žmonių, policijos viršininkas šitame at- 
a tėjusių į prakalbas. Jis jiems 
pasakė, kad jie eitų sau namon,

ši tikime bandė suareštuoti kal
tinamąjį ar kaltinamuosius be 
išsiėmimo tokio va ranto, tai to- 
kis areštavimas, turi būti netei
sėtas ir tokie kaltinamieji ne-

Rockford, III. — Lietuvių Sociali
stų Jaunimo Ratelio priešmetinis su
sirinkimas įvyks utarninke, 10 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Svetai
nėje 1012 S. Main St.

Malonėsite visi rateliečiai pribūti 
laiku, nes turim daug svarbių rei

kalų. Taipgi Ims rinkimas nau
jos valdybos, 'lodei nepamirškite.

—Rast. IL P. Diliunas.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI geras saliunas. 
Priežastis pardavimo — turiu du 
jizniu. Nupliksite už mažai pinigų.

A. Bagdon, 
2158 XV. 21st Place, Chicago, 111.

Teisinas pareiškia posėdinin-

mus ... 1 no tarpu Jis tiat ten
kinasi persergėjimais, bet jeigu 
tai negelbėsių. bus pavartota ki
tų griežtesnių priemonių. O tos 
“griežtesnės priemonės” gali 
reikš! uždarvma tūlų viešų suei
gos vietų.

Gyventojai privalo būti atsar-

kūdikiai — du vaikiukai ir mer
gaitė

Manoma, kad tai pasekmė di
delio girtuokliavimo.

Lošėjai sa-

apie kuriuos šioje vietoje daug 
kartu buvo kalbėta.

KUNIGAS — 
BIZNIERIUS.

tėvas Kichard A. Moreley klebo
navo Euclid bažnyčioj, Oak Par
ke. Tuomet jis buvo tik geru

tėvas Mordvy išvažiavo Naujon

Ii.” 1909 metais jisai ir vėl pa
sirodė, bet dabar ne be tėvu Mo- 
releyj’u o pasekmingu biznie
rium, vertu apie pusės m ii. do-

Bet... bet! Šiomis dienomis ji
sai nėra nė “tėvas Moreley” nė

subankrutijo. Dabar jo turtas 
siekiąs tik 350 dol., o skolos a- 
pie pustrečio šimto tūkstančių.

Kur dingo tasai turtas, nie-

tiek, kad Mordvy’ų dabar “ba- 
derioja” buvę jo stockholderiai.

GASO NAUDOTOJŲ
DOMAI.

Tie gaso naudotojai, kurie ga
vo bilų reikalaujančių užmokėt

dujamų

ofise, tegul kreipiasi į Public U- 
tilities komisiją, 157 Jackson 
Blvd. Einant tečiaus reikia pasi
imt ir senųjų bilų bent už še
šis pastaruosius mėnesius.- Iš

jo padidint jums gaso kainas.

KAS VEDA PRlfe 
IŠTVIRKIMO.

Žinote kas vyrus veda prie iš
tvirkimo? Pasiklauskite po
nios Clara Seippel. Ji sako, 
kad čia kaltos yra tos... plonos 
šilko pančiakaitės, kurias jauno
sios panelės labai pamėgę, trum
pi sijonėliai ir... nuogos krūti
naitės! Jeigu ne tasai blogas, 
tai Chicagoje visa butų kuoge- 
riausia.

Je, ponia Seippel atidengė di
delę paslaptį.

BUVO PASIRENGUS, 
BET...

ninkas 3024 W. Van Buren St., 
visuomet buvo prisirengęs šau
niai priimt nelaukiamuosius 
svečius-banditus — revolverio 
šūviais iš “aisbaksio.” Bet už
vakar naktį jo pienas nuėjo nie
kais. Du nepažįstami f nik lai 
įėjo jo saliunan ir užkomanda- 
vo jam ir jo bartenderiui: “ran
kas aukštin ir — aisbaksin!”

bet...
—šimts velnių!... — riktelėjo 

pons.Keatingas. Aš užsimiršau 
savo revolverį registeryj...

Paslaptis yra tokia. Keatin- 
gas žinodamas, kad banditai sa- 
liuninką varo “aisbaksin,” vi
suomet taikydavęs ten savo re
volverį ir jo “aisbaksio” duryse 
buvo daręs didoką-skylę-, ^per

PATEKO BĖDON — 
NUSIŽUDĖ.

Policija užvakar areštavo tu-

geriausia, nors ir ne be paklai
dų. Bet sietyniečiai — ne pro
fesionalai, o darbininkai, kurie 
nė nemano paveržti musų “pro
fesionalų” lošėjų liaurus. To
dėl smerkti juos butų neteisin
ga. Jie darė visa, ką galėjo.

masis ar kaltinamieji yra kal
tais, kaltinančioji pusė turi pri-

kad tokis kaltinamasis ar kalti
namieji dore patįs ar privertė

Repeticija veikalo “Našlaičiai” į- 
vyks panedėlyj, gruodžio 9, kaip 8 
vai. vakare, Meldažio svetainėje, 2242 
XX’. 23rd p). Visi kurie apsiėmę lošt 
meldžiami pribūti laiku, šį veika
lą stalo scenoj LSS. 22 kuopa, Kalė
dų vakare, vadovaujant d. Dundu
lienei. —Ant. Jusas.

Racine, Wi«. — LDLD. 65-tos kp. 
susirinkimas įvyks utarninke, gruo
džio 10 d., 1918 m., 7:30 vai. vakare, 
Socialistų svetainėje.- Gerbiami na
riai, malonėkite ateiti, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipogi kurie dar negavote knygų 
malonėkite ateiti pasiimti.

—Org. A. Saladžius.

PARDUODU fruktų krautuvę. 
Priežastis pardavimo — turiu kitą 
biznį. Atsišaukite greitai.

XV. D., 
3302 So. Halsted si.

Tel. Boulevard 933G.

PASKOLOS-MORGEČIAI
11 > A V Y Z DIN G A S BIZ NIS.

Sutartis pagaminti žvyrą kainuoja 
plius %. Rasis $40 iki $50 į dieną 
pelno. Reikalauja priedo $1500 <lcl 
mašinerijų. Indėlus pinigus gvara- 
ntuoja viešpatystė. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. T. 615 — 139 N. 
(Jark si., Sliieago.

plainės polysteišinin.

tų. rado be sąmonės jį gulin
tį ant aslos.
vo susipjaustęs
das urnai nugabenta j Briihvell 
ligoninę, kur neužilgio pasimirė.

britva.

REIKETŲ DARYT 
TAM GALĄ.

čiai vienas po kito atsisveikina 
su šiuo pasauliu... Bėgiu pasta
rųjų astuonių dienų ten mirė 
dar tris nesveikanročiai, — nu
re nesava mirčia.

Kažin, ar atsakomosios įstai
gos visai ir nebandys patirti, 
būtent: kas yra tas smarkuolis, 
kur triuškina nesveikapročių 
šonkaulius ir žandus?....

SVARBIOS PRAKALBOS.

Taryba nutarė surengti eilę 
svarbių prakalbų, Bus aiškina
ma apie perversmų Lietuvoje ir 
kitus svarbius einamosios valan
dos klausimus. Pirma prakal
ba įvyks utarninke, gruodžio 10, 
Malinausko svetainėj. 1813 So. 
Halsted St. Kalbės Dr. A. Mont-

kalba bus serėdoj, gruodžio 11.

1822 Wabansia Avė.

čiko svet., 205
verge, gruodžio 12 d. Ketvirta 
West Sidėj, M. Meldažio svet., 
2242 W. 23 PI. Visur prakal-

bininkų judėjimu, privalo atsi
lankyti.

DAINININKŲ KONCERTAS.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Pir-

mų koncertų M. Meldažio sve
tainėj. Programe dalyvavo vi
so septyni chorai.

Finansiniu žvilgsniu koncer-

vo pilnutėlė Meldažio svetainė

vo ytin žymių nedateklių, ir ne
veizint to, kad dainininkai darė 
geriausia ką tik jie galėjo. Jei
gu atsimeni tas aplinkybes, ko
kiose jiems dabar priseina veik
ti, darosi aišku, kad geriau jie 
nė negalėjo. Seniausias, ga
biausias musų dainininkų spė
kas išblaškė tos... “nepriklauso
mos priežastįs.” Liko tik jau
nosios, dar nespėję deramai išsi
lavinti. Vis dėlto, yra vilties, 
kad, laikui bėgant, musų cho
rai ir vėl susitvarkys-išsilavins 
jeigu ne geriau, tai nors taip, 
kaip “anais geraisiais laikais” — 
keturi-penki metai atgal. Jau- 
nų-gabių jaunuolių jiems nesto
koja. Tik reikia daugiau pa
dirbėti, pasilavinti. Je, pasila- 
vinti!

vėlos nakties. Susirinkusieji

dainavo keliatų dainelių — įma
nomai. Chorą mokina d. Gir
nius.

Žmonių tečiaus buvo nedau- 
giausia. Gal tai dėlto, kad su-

ir kelios kitos draugijos. 'riki
uosi, rengėjai nuostolių neturės.

pažangiųjų lietuvių dainos my-

Vietos jaunuomenė turėtų spies-

West Sidės dainininkų draugija

reikia truputį sukrusti. —Kep

GARFIELD PARK.

Svarbus susirinkimas.

sirinkimų, utarninke gruodžio
10 d. 8val. A’ak. paprastoje vie-

Bus svarstoma Rajono h\ Centro 
reikalai ir kiti dalykai. Visi na
riai malonėkite pribūti. Kvie
čia ki). sekr. A. Liutkus.

True translation filed xvitb the post- 
master at Chicago, III., Dee 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Laisvamaniu byla su klerika
lais Ctiicagoje.

(Tąsa).

Atima leidimų.
Ponas burmistras gavęs šita 

skundų, prašymų ir protestų iš 
Šv. Antano klebonijos, vakare

John McGrath išvaikyti laisva
manių susirinkimų.

J. McGrath pasiėmė sau pa- 
gelbon tris kitus policistus: 
Chas. Urba, Geo. Radomsky ir 
Wm. J. Bryan ir pusiau aštun
tų valandų nuėjo su jais susirin
kimo vieton — Jankaičio sve
tainėn, kur apačioje buvo smuk-

laikyti, tai p. policijos viršinin
ko uždaviniu buvo pirma tų lei-

visiems išsiskirstyti.
Taigi jis pirma įėjo į smuklę 

ir pas smuklininką pareikalavo

dimą turėjo ne smuklininkas, 
lik prakalbų rengimo koiniter- 
tas. Jis buvo pas Juozą Matu
lį. Pastarasis, -norėdamas už-

įdavė leidimų smuklininkui, ku-

ėmė jį, pasižiurėjo į jį ir pasa
kė, kad tai tas pats, kuris jam 
buvo reikalingas. šitų pasa-

užreiškė smuklininkui, kad su
sirinkimo šį vakarų nebus ir su
sirinkusieji turi išsiskirstyti.

Suareštuoja kalbėtojų ir tris 
komiteto narius.

“skirstėsi patenkinti.” —Rep. McGrath/ išėjęs iŠ Binuklės ta-

rai: Ant. Demikis, Kaz. Kamiu 
skas ir Juoz. Matulis, kurie da 
bar taipgi buvo lauke ir stove- gali būti kalti netvarkom pasivi
jo netoli nuo jo, kaip policistas girnų, jei jie vartojo kiekvieną 
liudijo, atsiliepę jam, kad jie vi-'reikalingą jiegą atsigynimui nuo 
stiek laikysią susirinkimų. Poli- tokio areštavimo.
cistas pasižiūrėjęs į juos, nuėjo
ant viršaus, į svetainę, kur buvo(kams, kad suradimui ar kallina- 
apie šešiolika žmonių, ir palie
pė jiems skirstyties.

Buvusieji svetainėje ėmė jo 
klausti, kodėl jie turį skirstytis. 
Tarp tų klausiančių atsirado 
kalbėtojas, Kučinskas ir komi
teto nariai, pasakiusieji, kad jie'ryti trukšmų, sumišimą ar ne- 
vistiek laikysiu susirinkimų. Ku- ramunių tokio budo ir tokiame 
činskas užsispyrė, kad policis- laipsnyje, kad tuomi pakenkta 
tas pasakytų, kame priežastis i ramumui ir tvarkai apiclinkės, 
to jo draudimo. Čia ponas ka- .ir duota pamato gana tvirtiems 
pitonas pradėjo plūsti Kučins-Jr narsiems žmonėms bijolies ir 
kų,, nutvėrė jį už rankos ir ati
davė kitam policistųi vestis pat
ruliniu vežiman. Kiti trįs, kurie 
norėjo žinoti, kodėl jiems ne
leidžiama prakalbų laikyti, taip-

tin ir susodinti šaltojon, kur jie 
išbuvo iki 2 vai. nakties, kuo
met juos išėmė jų drangai po 
kaucijomis.

Ir taip laisvamanių prakalbos

Ciceros laikos teismas bandė 
juos teisti, bet kaltinamieji ne
panorėjo prisipažinti kaliais. 
Tokiu Kudu p. burmistras tvo
roms nenoroms turėjo atiduoti 
jų byla augštesnin teisman Chi- 
cagoje. Ir taip Ciceros mieste
lio valdžios byla, dėl klerikalų 
skundo, su T. J. Kučinsku, Juo
zu Matuliu, Ant. Demkiu ir K. 
Kaminsku pateko kriminaliu 
Cook apskričio teisman pas tei
sėjų Thomas G. Windes.

advokato Maclay Hoyne padė
jėjas Daniel G. Ramsay. Kalti
namuosius gynė adv. Harold O. 
Mulks.

Miestelio valdžios liudininkais 
buvo tie palįs policištai, kurie 
susirinkimą išvaikė ir kaltina
muosius suareštavo.

rupinties.
Teismas pareiškia posėdinin- 

’uims, kad kiekvienas žmogus 
turi įstatyminę teisę rašyti ir 
kalbėli laisvai apie visus daly
kus; jis atsako lik už panaudoji
mą šitos teisės blogam; ir poli
cijos viršininkai neturi jokios 
teisės lu leisti žmogui viešai kal
bėli, arba areštuoti jį pirma ne
gu jis išeis kalbėti vien (kito,

lokio neteisėto, ar netinkamo. Ir 
jei posčdininkai tiki, kad polici
jos viršininkas šitame atsitiki
me areštavo kurį kaltinamųjų 
jam ar jiems besirengiant išeiti 
kalbėli, prieš pradėjimą kalbos,

Ii pateisinti savo pasielgimo, sa
kydami, buk jie tikėjo, kad tas 
kaltinamasis norėjo kalbėti 
prieš įstatymus.

Posėdininkų nusprendimas 
buvo greitas; juonri kaltinamie
ji buvo paliuosuoti nuo apkalti
nimo.

Dabar piceros lietuviškieji 
klerikalai ir pati miestelio val-

kalų prakalbų stabdyti.

Ir turbūt jie šito viduramžinių

Pranešimai
LSS. 37 ir 174 kp. rengia gražų 

pramogų vakarą gruodžio 28 d., Me
ldažio svetainėje. Kviečiam visas 
kuopas dalyvauti šiame musų vaka
re. Bus puikus programas.

• -—Komitetas,

Rose'and. — Vietinių draugijų, pa
laikančių Aušros knygyną (109(10

turėjo dar tris liudytojus: Ame
liją Dočkienę, Al. Ambrazevičių 
ir Juozą Močekuną.

Kaltinamieji buvo kaltinami 
daryme betvarkės, bet skundžia- 
nčioji pusė neįstengė į)ri pa rody
ti jiems tos kaltės. Priešingai, inas, jVV1<s utarmuKe, gruodžio iu 
skundžiamoji pusė liudininkais <1., 1918, 7:30 vai. vakare. Visi dele- 

i * i , , , ‘galai kviečiami atsilankyti, nes yra
alyku aptarimui.
—Kast. F. Bruškaitė.Ii policija. Ji ne tik be jokio 

reikalo tuos vyrus suareštavo, 
bet dar koliojosi ir plūdosi areš
tuodama juos.

Abiem pusėm užbaigus dalyką 1 
nagrinėti, teisėjas šitokius nuro
dymus davė teismo posėdinin- 
kanis:

Pirmyn mišraus choro dainų pra
ktika įvyks utarninke. gruodžio 11 
d., Liuosybės svet., 1822 \Vabansia 
avė. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Dainininkai ii* dainininkės kvie
čiami susirinkti laiku, nes po prak
tikos bus priešmetinis choro susi-

I rinkimas. Reikės išsirinkti reikia
mų komisijų ir aptarti nemaža 
tų svarbių reikalų.

Pirm. J. Druskis.
ki-

beis Cicero. — Ciceros draugijų 
kliubų delegatų susirinkimas apta;

’ rimui steigti viešą knygyną Cieeroj 
įvyks scredoj, gruodžio 11 d., 8 v.

| vak., M. Jankaičio svet., 4837 XV. 14 
st. Daugelis draugijų nepridavč de
legatų, todėl tų (ir-jų valdybos gali 

■dalyvaut kaipo jų atstovai. Taipgi 
yra kviečiami ir prijaučiamieji tam

* dalykui asmens su patariamu balsu. 
, Klusimas labai svarbus ir naudingas,

Kviečia Komitetas.

riant atėmimų žmogaus gyvas
ties arba didelį sužeidimų, pasi
priešinimui neįstatymiškam a- 
reštavimui arba neteisėtam var
žymui jo įgimtos laisvės ir kad,'rei,<s ii pilnai išgvildenti^ 
jei posėdininkai tiki, kaip jie 
girdėjo, kad policijos viršinin
kai šitame atsilikime bandė su
areštuoti kurį nors I 
pirma negu tas kaltinamasis su
ardė ramumų, tai tokis bandy
mas suareštuoti butų neteisėtas
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i mas”
kaltinamųjų, Meldi

LMPS III Rajonas stato scenoje 
puikų veikalą “Netikėtas sugrįži- 
......”, Subato'j, gruodžio 14 d. M.

ažio svetainėj. — Kviečiame vi
sus atsilankyti. —Rajono Valdyba.

ir toksai kaltinamasis turėtų js-

Repeticija LMPS III raj. rengia- 
Netikėtas Sugrįžimas” į- 
?lio vakare, 7:30 vai. M. 

Meldažio svet. Visi lošėjai meld
žiami būtinai atsilankyti. —Komisija

reikalingų jiegų, išskiriant sun
kų žeidimų kimo, atsigynimui 
lokio neįstatyminio areštavimo.

balus, kad policijos viršininkai 
neturėjo teises areštuoti ko nors 
už peržengimų miestelio pat va

Cicero. — LMPSA. 43 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks panedėlyj, 
gruodžio 9 d., 7:30 vai. v. Jankaičio 
svet., 4837 14 St. Draugės, malonė
kite laiku susirinkti ir naujų narių 
atsivesti. Rast. A, Dočkienė.

L S J Lygos 1 kuopa nutarė pa
statyti veikalą “Patamsio Galybė”, 
bet mums stoka knygučių. Jeigu ku- 

rkvino.be išsiėmimo pirma va-1?0 >!’ ,ai. malonėkite ar par- 
ranto tokiam areštavimui nuo 
prideramo viršininko ir ioi nn renginio komisijos tūli esu: .1. piKięiamo yirsimnKo n jei po-^ 4ai0 13 st> Cicero> I1L

duoti, arba paskolinti, už ką busi
me dėkingi. Pranešimus siųskite 

renginio komisijos adresu: J. Yuk-

Konsington, III. — LMPS. 67 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks pa
nedėlyj, gruodžio 9 d., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 Mi- 
chigan avė. Visos narės malonėkite 
atsilankyti, taipjau ir tos, kur esa
te pasižadėję įstoti į G7 kp., nes šis 
susirinkimas yra svarbus: turėsim 
išpildyt balsavimo blankas ir bus 
rinkimai naujos valdybos 1919 me
tams. Belo turime šiaip svarbių rei
kalų. Org. .J. Vallenė

RAKANDAi

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU senos moters arba 

ženotos poros, kad pridabotų 2 me
lų mergaitę. Kambarį duosim dėl 
prižiūrėjimo mergaitės.

J. “
3258 Union Avė. Chicago

Pajieškau savo seserų X’iklorijos 
Barauckienės, Brigytos švagždienės 
ir brolio Jurgio Daunoro. Prašau at
sišaukti jų pačių arba kas kils duoti 
žinoti.

Barbora Daunora,
100 Anspach Sfr., Detroit/'Mieh.

, JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su valgiu 

arba be valgio, Cicero, III., arba 
Brigbton Parko apielinkėje. Geisti
na blaivi, laisva šeimyna, nes pats 
esu pavienis, nerūkau nei geriu sva
igalų. Atsišaukite kuogreičiausiai.

S. A. Vasiliauskas, 
5445 Turner avė., Chicago, UI.

Tel. Prospect 7241

RASTA-PAMESTA

Pamečiaii 851.17 su paketbuku, ku
riame buvo dar visokių mažmožių, 
gruodžio 4 d. 15 miliutų iki G vai.

raki avė. Kas radote malonėkite at
nešti, busiu labai dėkinga (nuo G va

Mary Missell,
2907 l'merald avė., Chicago, III.

KAS radot prašom atiduoti rak
tus: 2 raktai su numeriu 171; 1 Ru
sijos sliesoriaus, dirbtas, o 5 fabriČ- 
ni; 8 raktai. Kas atneš gaus $3 do
vanų. 'r. žilinski,
1724 S. Ruble st.,. Tel. ('anai 5947 
šaukit Juozą Dargužį.

RANDAI
ANT BANDOS 6 kambarių fialas, 

dentisto išgyventa 11 metų. Geisti
na butų, kad atsilankytų lietuvis de- 
ntistas. Atsišaukite pas

Dr. Glascr,
3149 So. Morgan st., Chicago

REIKIA pARBININ^
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employinent Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1G32 XV. Kinzie Avė.

REIKIA priežiūrai merginos.
Sweickley Valley Hospital, 

Sxveickley, Pa.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
sį.
4129 l'merald avė. Phone Yards 1070

REIKIA 2 moterų indų plovėjų — 
dienomis, $10 į savaitę.

Ilarry Block, 
135G S. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA karpenterių prie medžio 
karų.

Ryan Car Co..

BEI K ALINGAS anlrarankis kepė
jas dėl baltos ir juodos duonos. Ge
ra mokestis, trumpos valandos nuo
latinis darbas.

Joseph XX5cznis,
1043 XV. 13th St., netoli Miller SI.

REIKIA pritvrusių merginų j deš
rų dirbimo fabriką, lengvas darbas. 
Gera mokestis. Pastovus darbas visą 
metą.

Vieniui Sausage Mfg. Company 
1215 S. Halsted st., Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingą pa
šildymą. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Player pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį Vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

PARDAVIMUI naujas player pia
nas labai pigiai, ant lengvo išmokė
jimo arba visus ant sykio, taipgi par
duodama naujas setas krėslų, tikros 
skaros, prie to parduodama ir dau
giau mažesnių daiktų. Metai kaip pi
rkti. Priežastį patirsite ant vietos 

John Guokas,
4218 XV. tlarrison st., Chicago

PARSIDUODA greitu taiku t rui
mų rakandai, pigiai, 
šiuo adresu: 
2047 XV. 2/ PI., 

tarp Robey ir Hoyne Aveniu-

Kreipkitčs
floor, front

NAMAI-žEMe
$200.00 CASH, $22.00 į mėnesį, nu

pirksi No. 5140 ir 5142 So. Koslner 
avė., 2 namu, lotas G0xl25, kaina 
$2300.

Mc Donnell,
2G30 XV. 38th St., Chicago

PARDAVIMUI 8 fialų naujas, su lo 
tu 125x125, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos, cemento šalygalviai, 

viela, $5900.00. Ant išmokėji-gera 
1110.

2G30
Mc Donnell,

X\r. 38 st. Atdara nedėliomis.
Tel. McKinicy 3543.

- ■ ......— ■ ........ .
PARDAVIMUI naujas G kambarių 

šiltas namelis arti Archer avė., Sum- 
mitl, 111., ne visai nudirbtas. $13(MI. 
Lengvi išmokesčiai sulig paranku- 
mo. Graži vieta dėl vištų, kiaulių, 
karvių, daržas.

McDonnell, 
2G30 XV. 381h Place, Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS.
DEL pinigiškų priežasčių parduo

siu visus arba dalį iš savo 600 akci
jų Buck Run Oil ir Rcfining Gom- 
pany stako po 81.00 akcija . šis šla
kas dabar parduodamas po $1.50 už 
akciją, mokamas 5% j mėnesi, ir mo
kės cash dividendą 15% šį mėnesį. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 17.

MOKYKLOS

VALENTINE DRES8MAKING

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Welis St.

157 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
li gn i n g, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phoue Sceley 1645

SARA PATEK, Pirmi ai aki

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstCs, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:3(Mki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirphno-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą Lile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTEI! DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

rkvino.be



