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as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Amerika pienuoja
didžiausi laivyno

PLANUOJAMA AMERIKOS 
LAIVYNĄ PADARYTI 
LYGIU DIDŽIAUSIAM 

1925 M.

kareivį pargebentą užjūriu An
glijos laivais. Jis sakė, kad 
Anglija tankiai prašė didesnės 
sumos, bet apie padidinimą ino- 
kesties nesusitarta.

Admirolas Badger prašo kong
reso priimti didelį programų.

\VASHINGTON, gruodžio 12. 
Nė užsibaigimas kariavimo, nė 
pasiutimai tautų lygos nepakei
tė politikos laivyno grumdės ta
rybos kaslink padarinio Ameri
kos laivvno neturinčiu sau Iv- •f *
gaus pasaulyje.

Bear admirolas Charles J. 
Badger, pirmininkas tarybos 
pildomojo komiteto pasakė at
stovų buto laivyno reikalų komi
tetui, kad laivynas turi būti ly
gus kokios nors kitos šalies lai
vynui iki 1925 metų ir ragino 
kad kongresas priimtų ganėti
nus paskirimus pinigų, kad ga
lima butų tas įvykinti.

“Guneralė taryba mano, kad 
sulig dabartinių pasaulio sąly
gų ir sąlygų kokios galės būti į- 
gytos ateityj,” sakė admirolas 
Badger, “Suv. Valstijų laivynas 
turi nuolatos didėti, Galinus jis 
turi būti lygiu galingiausiam 
užlaikomam kokios nors šalies 
pasaulyj. Kas met turi būti pa
darytas išvystvmas, kiek leidžia v v *■ .

šalies pragumas, bet virš pažy
mėtas ruhežius turi būti pasiek
tas nevėliau kaip 1925 metais.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as required b y the act of Oct. (i, 1917

157 PRIEŠO SUBMARINOS 
PASKANDINTAS.

WASH1NGT()N. gruodžio 12.
Admirolas Badger, pasekda

mas pranešimą nuo adm. Situs, 
pasakė atstovų buto laivyno ko
mitetui, kad 150 vokiečių ir 7 
austre submarinos tapo paskan
dintos laike karės iki rugpjūčio 
mėnesio.

Jis sakė, jog vokiečiai buvo 
pasibudavoję 331 submariną, o 
austrų pajūrinis laivynas susi
dėjo tik iš 35 valčių, iš kurių 10 
buvo netikusios.

Pereitą rugp., sakė adm. Bad
ger, vokiečiai turėjo 119subma- 
rinų veikusių Atlantike ir 28 Vi
duržemio juroj, kuomet tuo 
pačiu laiku Austrija turėjo 18 
Viduržemio juroj.

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office ai Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III, Petnyčia, Gruodžio-Dec. 13, 1918.
se* .. JJBSS?

llard ir Schelling iš Amerikos 
komisijos sugrąžinimui kares 
belaisvių, atvyko į Berliną pe
reitą naktį Jie yra pirmieji a- 

aįvykę į 
mu-

merikiečiai oficieriai 
Berliną po pasirašymui po 
šių pertrauko.

post-
1918,
1917

rrm tr>in<>iiHon lnrn wlth the 
master ai Chicago, III., Dec. 13, 
•s rr<pilred bv Ine art of Oct. 6.
PASKUTINIAI AMERIKIEČIAI
BELAISVIAI PALIUOSUOTI.

skiltims pulkas Amerikos belai

ką rei vii’, pereitą naktį išvažiavo

prieš išvažiavimą namo. Pulkas 
susideda daugiausia iš kareivių 
iš Georrgia ir Indiana valstijų.

Prue tianslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Jugoslavai pro
testuoja prieš

KALTINA ITALUS MARINIME 
GYVENTOJŲ BADU.

Prašalina jugo slovakų valdinin
kus ir internuoja gyventojus.
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True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III,, Dec. 13, 1918, 
as rvųuired by the acl of Ocl. 6, 1917

Rochesterio 
klerikalu 

skundas
Roshesterio klerikalų skundas.
SV. JURGIO DRAUGYSTĖ PA- 

RAŠĖ DONOSĄ ANT 
SOCIALISTŲ.

M. Duseika paleistas ant 
$3,000 kaucijos.

aųjienų” 287 num. buvo!

. ... rimams perimtiems neištikimy
be, kurie turėjo vietą minėtoj 
Gedcmino svetainėj, ar išėjo iš 
jos ir loliaus

Nutarta, kad rezoliucijos ko
pija butų sekretoriaus pasiųsta 
policijos viršininkui, Jo Mylis, 
lai Joseph Ųuigley ir viešojo 
saugumo komisininkui, Jo My- 
listai R. Andrew Mamilton.”

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as minired bv the act jf Oct. 6. 1917.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
FINLANDIJĄ.

\VASHINGTON, gruodžio 11. 
— Oficiali pranešimai per ne
utralius šaltinius sako, kad vo
kiečių okupacinė armija aplei-

perspausdinta “Rochester U-! <,žia Finlandiją ir kad penki vo- 
nion-Timcs” žiįiia apie drg. M. ikišiol buvę Petro-
Duseikos suareštavimą už pra- • gnidc, bus vartojami pargabeni- 
kalbą, laikytą 21 d. lapkričio. mui kareivių namo. Iš Hdsing- 
Tas suareštavimas įvyko, kaip ' pranešama, kad ten stovė- 
galėjo dasiprotėt kiekvienas J? saksonų pulkai ir Viborgc ula- 
“Naujienų” skaitytojas, pagal' pulkas jau išplaukė į Vokieti- 
melagingą klerikalų skundą.

Čia prisiunčiu iškarpą iš to 
paties Rochesterio laikraščio, 
kurioje telpa klerikalų Šv. Jur
gio daugystės “rezoliucija” prieš 
progresyvų Rochesterio lietuvių 
visuomenę. Šita rezoliucija dar 
kartą parodys “Naujienų” skai
tytojams, kas per gaivalai yra 
lie musų klerikalai.

Ir drg. M. Duseika buvo įs-

True translation filed with the post- 
nuister at Chjcago, III., Dec. 13, 1918, 
as reunūed »>v the art of Oct. (i. 1917.

DU RUSŲ GENEROLAI 
NUŽUDYTI.

12.
pra

True translation flled with the post-master ai Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Solf rezignavo; Eberto kabi
netas sustiprėjo

KAREIVIŲ IR DARBININKŲ 
TARYBA NUSILEIDO 

PRIEŠ KABINETĄ.

Sutiko neįsileisti bolševikų 
atstovų.

Turi apginti pirklybinį 
laįvyną.

“Laivynai tuir būti principla- 
le parama tautų lygos ir Suv. 
Valstijos, delei jos turto, įtek
mės ir jiegos, bus pašauktos pri
sidėti didele dalimi prie interna- 
cionalės policijos spėkos, kad 
padarius tokią lygą veiklia.”

Laivyno pareiga ateityj, sakė 
admirolus, bus netik apsaugoti 
šalį nuo įsiveržimo, bet taipjau 
apginti dabar budavojamą dide
lį pirklybinį laivyną.

Pienuoja stipriausius 
laivus.

True translation filed wlth Ihc jr>st- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
is rcąuired by the art of Oct. 6, 1917
Amerikos kariniai laivai bus 

vartojami sugrąžinimui 
kareivių namo.

NEW YORK, gruodžio 12. — 
Su 1 I mūšių laivų ir 10 ginkluo
tų kruizerių perdarytų į karei
vių laivus ir 11 transportais pri
skirtais šiai tarnybai, laivyno 
departamentas tikisi sulošti žy
mią rolę pargabenime namo 
iš Franci jos Amerikos .ekspedi
cinių spėkų.

Mūšių laivai gabens vidutiniš
kai i)o 1,009 kareivių, o kruize- 
riai po 1,600, neskaitant savo į- 
gulų, kuomet kareivių laivai bus 
vartojami daugiausia vežimui 
sergančiųjų ir sužeistųjų.

WASHINGT()N, gruodžio 11.
Jugo slavų nacionalė taryba 

Zagrebe, veikianti kaipo laikine 
valdžia dėl visos jugo-slavų te
ritorijos, pirmiau priklaususios 
Austro-Vengrijbs imperijai, į- 
teikė protestą talkininkų vald
žioms prieš Italijos administra
ciją užimtose teritorijose Dal
matijos. Istria ir Gorizia, — pa
sak jugo slavų presos biuro gau
tų žinių.

Pranešimas už reiškia, kad i- 
talų administracija yra ‘“prie
šinga netik pertraukos mūšių są
lygoms, bet ir nežmoniškam sup 
ratimui kaslink elginios su žmo
nėmis, aiškiai prielankiems tal
kininkų šalims ir kovojusiais 
per visą karę už talkininkų rei-

Badu marina gyventojus.

Pasak oficialio Ukrainos 
nešimo, gauto iš Petrogrado, ru
si;, armijos generolai Ruzski ir 
Dimitriev tapo sušaudyti palie- 

prakalboje butų užkabinęs Suv.' |)j|nu vie|()S s()vic,() PrapagQrs. 
Valstijų vųal.lžių, o dėlto, kad ji-(k(? pukalov, buvęs pirklybos 
sai uždrožė per kailį klerika-, h. kolnuIlikacijos ministcris Ru-
lains: negalėdami kitaip atker- 
šinti kalbėtojui ir Sąjungos kuo
pai, kuri buvo parengus jam pra 
kalbas, jie padarė melagingą do-

sijos kabinete tapo sušaudytas 
tuo pačiu laiku.

nosą ir pasišaukė į pagelbą |X)li- ■ <prue translation filed with the pnst 
ciją, manydami, kad jau dabar master ai Chicago, III., Dec. 13, 1918,
visi socialistai pražus.

Bet nabagai klerikalai apsiri
ki* Jų skundas iššaukė pasi
piktinimą žmonyse, ir žmones 
dabar net labinus pritaria socia
listams, negu pirma.

Drg. M. Duseika jau paleistas 
ant $3,000 kaucijos. Gruodžio

as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
NORVEGIJOS LEGACIJA

APLEIDO PETROGRADĄ.

CHRISTIANIA, gruodžio 12.
— Pasak Aftenpost, Norvegijos

parengė jam prakalbas. Tapo

Laikraštis taipgi praneša, kad 
Danija, paskutinė neutralė šalis 
turinti ryšių su bolševikų vald
žia, rengiasi juos pertraukti.

BERLINAS, gruodžio 11. - 
I>r. W. S. Soli’, užrubežiniv. rei
kalų ministeris įteikė savo re
zignaciją, kurią kabinetas priė
mė. Jo pasitriukimas nėra ne
tikėtas, kadangi jo santikiai su 
iK^iriklausomaisiais socialistais 
iš Ebert-Haase kabineto per kirk 
laiko buvąo labai intempti.

Oficialiai užginčyta, kad buk 
valdžia svarstanti apie sušauki
mą reichstago.

Kabinetas sustiprėjo.
Kabineto autoritetas viskame 

išrado daug didesniu, negu bu- 
vovpereitą savaitę. Kareivių ir 
darbininkų pildomasis komite
tas, kuris pasiuntė pakvietimą 
Adolph Joffe ir Radek iš bolše
vikų ambasados Berline, bet ku
rie išvažiavo į Rusiją, kad da-

Berlino konservatyvė presą rašo 
tuo pačiu vitrioliniu bildu, kaip 
ir laikė karės. Cenzūra išsiun
čiamų laiškų ganėdinasi prižiū
rėjimu, kad juose nebūtų banki
nių notę ir vertingų popierių-ak 
cijų išgabenimas kurių yra už
draustas.

Triie translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 13, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct 0, 1917.

Prūsijos gvardijos už 
Ebertą.

LONDONAS, gruodžio 12. — 
Specialioms Londono laikraščių 
korespondentams pranešta, kad 
iš priežasties paramos, kokią jis 
gavo nuo naujai sugrįžusių į 
Berliną Prūsijos gvardijų, pre
mjeras Ebert griebiasi grieštes- 
nės pozicijos prieš Spartako gru- 
PV-

džio 12 d., tapo priverstas pat
virtinti kabineto prašymą, kad 
bolševikų diplomatai susilaiky
tų nuo pasiūlyto apsilankymo.

Joffc ir Budėk jau pasiekė 
Dvinską grįždami atgal, bet juos 
sulaikė ten vokiečių kareiviai, 
kurie atsisakė leisti jiems to
liau važiuoti.

Nėra abejonės, kad pildomasis 
komitetas techniškai turi teisę 
pakviesti bolševikus ir paliepti 
kabinetui priimti juos. Tas 
faktas, kad komitetas atsižadė
jo nuo los teisės skaitomas liek

^True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 

f as reuuired by the act of Oct, C. 1917
AREŠTAVO Už ATSIŠAUKIMĄ 

l TALKININKUS.

GENEVA, gruodžio 10. Pa
sak čia gautų žinių, areštavimas 
sulig kaltinimo valstybės išda
vystės, August Thyssen, žiimrno 
kaipo Vokietijos “geležies kara
liaus” ir kelių kitų fabrikantų 
Dusseldorf distrikte įvyko delei 
fakto, kad susirinkime Dormun- 
de, Thyssen prašė, kad butų 
atsišaukta į talkininkus užimti 
visus pramones dis t riklus palei 
Reiną iki nebus įvykinta Vokie- C *- •

Admirolus Badger sakė, kad 
laivyno sekretoriaus rekomen
duotas trijų metų budavojinio 
programas pridės 16 mūšio krui- 
zerių prie jau autorizuotų šešių 
ir ta pati rata autorizavimų pa
darys viso 19 iki 1925 m. Ang
lija dabar turi 13 laivų pabūda
vote; ar budavojainų ir yra ap
skaitoma, kad ji turės 19 ar 20 
iki 1925 m.

Admirolus Badger sako, kad 
Amerikos karinių laivų rūšis su
tinka stiprume su kokios nors 
kitos šalies ir nurodė, kad greit 
busianti pradėti bilda voti 6 mū
šių laivai turės 13,000 tonų įtal
pos, 23 mazgų greitumą, vyriau
sią baterėją iš 12 16 colių kanuo- 
lių ir bus apšarvoti. Jie bus 
galingiausiais laivais pasaulyj, 
sakė jis.

$50 už kareivio 
pargabenimą.

Admirolas Badger pasakė, ko
mitetui, kad Suv. Valstijos su
tiko su Anglijos valdžia mokė
ti po $50 už kiekvieną Amerikos

translation filed w>th the post- 
masler ai Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
is i emiired by the act of Oct. 6, 1917
SMERKIA AMERIKOS POZICI

JĄ LINKUI RUSIJOS.

WASH1NGTON, gruodžio 12.
Senatorius Johnson iš Cali- 

fornia (rep.) kalboje senate 
šiandie reikalavo aiškaus prane
šimo apie Amerikos poziciją lin
kui Busi jos. Jis užreiške, kad 
karės stovis su Sovietų valdžia 
faktiškai gyvuoja be formalio 
paskelbimo karės ir kartu pas
tatė ilgą eilę klausimų, įneštų 
rezoliucijoj, reikalaujančių iš 
valstybės departamento visų do
kumentų ir žinių apie šalies po
litiką Rusijoj ir iš karės depar
tamento pranešimo apie Ame
rikos kareivius Rusijoj ir nuo
stolius tarpe jų.

rrun translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
us rcųuired by the act of Oct. 6. 1917.

AMERIKIEČIŲ OFICIERIAI 
BERLINE.

Žinia sako, kad savo persta
tyme dalyko talkininkams, Za
grebo valdžia atkreipia atidą į 
blogas pasekmes Italijos admi
nistracijos jugo-slavų žemėse. 
Protestas sako, kad visose italų 
spėkų užimtose Darmatijos da
lyse, maistas yra dalinamas lik 
tiems, kurie pasirašo po dekla
racija pritarimo Italijos anek- 
savimui Dalmatijos.

Jugo-slavų valdžia toliau tvir
tina, kad Gorizijoj, kur yra 
maisto trukumas, italai neatga
bena maisto, bet, kaip kaltina 
jugo-slavai, dar priverstinai rek
vizuoja maistą okupacijos ar
mijai.

Slavų vėliavos nuplėšimas.

Į kitus dalykus protesto, sa
ko žinia, įeina tvirtinamas nu- 
nuvertimas vietos jugo-slavų 
valdininkų, ir paskirimus italų 
valdininkų ir tvirtinamus nuplė
šimas per italų militarius šalti
nius, serbų, kroatų ir slovėnų 
vėliavų, tvirtinamas italų inter
navimas kaipo karės belaisvių 
vyrų gyventojų užimtose pro
vincijose tarp 24 ir 50 m. am
žiaus ir tvirtinamas italų oku
pacijos komanduotojo interna
vimas atstovų jugo-slavų vald- šelpinė draugystė, kuri turi 125 
žios, pasiųstų į Gorizia išreiški-/narius išreiškia savo papeikimą 4:19 V 
mui protesto.

Žemiau paduodu tą Šv. Jur

nosą. Pasigėrėkite, kas tai per 
“dokumentas!”

V. V. Vasys,

Berlinas, grtiodžio 11. —Brig. 
genz Harries ir lieutėnantas Gai

Tme translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 

reųuired by the act of Oct. 6, 191/
RIAUŠĖS ČECHIJOJ.

as

Kulkasvaidžiai vartota 
prieš žmones.

12.AMSTERDAM, gruodžio
— Pasak žinių iš Pragos, dide
lės riaušės ištiko vakar Ausig, 
Čechijoj
šautuvai buvo vartojami prieš 
minias.
mušti, 5 sunkiai sužeisti ir daug 
lengvai sužeista.

Klerikalų donosas.

“Kadangi, Šv. Jurgio Draugys
tė kaipo pašelpinė draugija su
sidedanti iš narių,lietuvių tau
tybės ir kilmės ir liogšiol visuo
met yra turėjusi tvirtas pažiū
ras į tam tikrus dalykus palie
čiančius karę talkininkų su vo
kiečiais ir širdinga parama bei 
užuojauta stovėjusi už talkinin
kų ir Lietuvos reikalus, ir

“Kadangi, Rochesterio mieste 
svetainė po num. 575 Joseph 
avė. vadinama Gedcmino svetai
ne, kuri yra užlaikoma ir veda
ma socialistinių šito miesto lie
tuvių,, elementų, kurie leido at
sitikti daugeliui dalykų toje sve- <
tainėje ir leido laikyti daugelį. ži',us- ,ul>» ^l'o-siova-
prakalbų, kuriuos niekino jsta- kareivių, 
tymą ir tvarką ir kenkė lietuvių 
ištikimybei talkininkų ir Suv. ( 
Valstijų reikalui. Susirinkime 
esant 100 draugystės narių, pa
gal prideramai paduotą įneši
mą

“Nutarta, kad Šv. Jurgio pa-

id kulkasvaidžiai ir

Trįs žmonės liko už-

True translatioh filed with the post- 
piaster at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

Čecho-slovakai užėmė miestą 
prie Saksonijos 

rubežiaus.

PARYŽIUS, gruodžio 12.
Zwiickau, miestas čechijos, tuoj 
į pietus nuo Saksonijos rube-

Spartako organas Raudonoji 
Vėilava užreiškia, kad kareivių 
ir darbininkų pildomąjam ko
mitetui atimta visos jo teisės, 
nežiūrint to fakto, kad išprad* 
žiu buvo pienuojama, jog visa 
gale turi būti jo rankose. Laik
raštis sako, kad komitetas pro
testavo prieš maršavimą karei
vių į Berliną vakar ir šiandie, 
bet tas jo protestas, kaip ir rei
kalavimas, kad kareiviai butų 
nuginkluoti, buvo ignoruojamas 
kabineto.

Kuomet kabineto autoritetas 
nuolatos stiprėjo, viduryje kabi
neto irgi ėjo persvara spėkoje.

Pozicija Elbert-Scheidemann 
grupės ypač sustiprėjo įvairiais 
taleriais priešais poziciją Barth 
elementų. Tarp tų faktorių 
buvo pasekmės rinkimų Chem- 
nitz, kur didžiumos socialistai 
sprendžiamai laimėjo; blaivi po
zicija grįštančių kareivių ir Jof
fc apkaltinamai padaryti prieš 
Barth-I^iase frakciją.

Nepriklausomieji socialistai 
nariai kabineto buvo nepapras
tai tylus visą savaitę. Jie ne
dalyvavo priėmime kareivių.

Daugelyj vietų manoma, kad 
Scheidmannas, esant tiek daug 
prielankių jam ir jo draugams 
faktorių, neužilgo padarys grieš-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as reųuired by the aot of Oct. 6. 1917,
PRAŠO LAIKYTI GELEŽINKE

LIUS DAR PENKIS METUS.

WASH1NGTON, gruodžio 11. 
Generails direktorius \Villiam 
G. McAdoo šiandie rekomenda
vo prailginimo periodo valdžios 
kontrolės ant geležinkelių iki 
sausio 1, 1921 m.

True translation fiied wiffr*<he post, 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nikolai Nikolajevič koman- 
duojaja kazokais.

LONDONAS, gruodžo 11. — 
Pasak Rusijos bevielinio prane
šimo, didysis kunigaikštis Niko- 
lai Nikolajevič, buvęs vyriausias 
Rusijos armijų komanduoto jas,

kas pietinėj Rusijoj. Jo štabo 
kvatiera yra Ekaterinovka sto- 
tyj, į pietryčius nuo Ekaterinos-

Šiandie
gruodžio 13 d.

Lietus šiandie, giedra ryto, 
nėra permainos temperatūroj.

Saulė teka 7:09 v.‘, leidžiasi 
Mjėnuo leidžiasi 2:16

kalboms, pasielgimui ir išsita- vai. nakties.

rias jis pereitą savaitę charak
terizavo kaipo nepakenčiamas, 
pridedamas grąsinimą, jog jis 
apleis valdžią, jei už savaitės jos 
nepasikeis.

Vokietijoj cenzūra telegramų 
gyvuoja tik kaipo formališku
mas. Presos cenzūros nėra.

Ch. L. D. R. rengia

PRAKALBAS APIE 
LIETUVĄ

M. Meldažio svet., 2242 W.
23rd PI., West Side.

Kalbės adv. K. G ūgis ir 
Dr. A. Montvidas.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
dykai.
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MOKYKLOS
Tru ' translation filed with the po«t- 
masler ai Chicago, 111., Dcc. 13. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Ko Mes Išmokstame Jauny

stėje

įpirmiaus jis su atsidėjimu ka- 
Įinantinėjo įvairius vadovėlius, 
^vartojamas visose Europos ša
lyse. Pabaigęs peržiūrinėti ši
tas knygas, jis atėjo prie tos 
nuomonės, kad šitie nekaltai 
atrodą mokyklų vadovėliai vai
kų ir jaunuomenės rankose di
džiumoje atsako už neužsitikė-

Ko mes išmokstame jaunystė-
jimą ir nuotartį, kurie palaikė 
visas Europos tautas karėje ar-

T eatras
Rengia

Lietuvių Moterų Progr. Sus. 3-čias Rajonas

Sub., Gruodžio-Dec. 14, 1918

ir Balius
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia 7:30 vai, vakare.Inžanga 35 ir 50c ypatai 

Scenoje statoma labai juokingas ir įdomus veikalas —

“Netikėtas sugryžimas”

Prie to dainuos L. M. P. S. 25 kuopos choras—pasirodys 
pirmų sykį Chicagoje ant scenos. Taip-gi dainuos “At
eities Žiedo” Vaikų Choras,puikiai išlavintas.

Kviečllhie Chicagos visuomenę skaitlingai dalyvauti, 
nes L. M. P, S-mo šešios kuopos deda visas pastangas, 
kad šis Vakaras pavyktų kuogeriausiai. Lošime daly
vaus atsižymėję artistai. Režisieriaus pati veikalo au
torė, M. Dundulienė. Po programo—šokiai.

Kviečia visus L. M. P .S-mo IlI-čias RAJONAS.

je, tas pasilieka mumyse ir di
džiumoje pakreipia musų min
tis ir darbus suaugusiame gy
venime. Kaipo suaugę žmonės 
mes didžiuojamės nepriklauso 
minga mintimi. Bet jei mes 
gerai pagalvosime, tai pamatysi
me, kad tas mokslas, kurį mes 
apturėjome vaikystėje, laiko 
mus per ištisą gyvenimą.

aaB»Įžymius serbų mokytojas, pro
fesorius Voislav Jovanovič, įgi
jo įdomų patyrimą, parodantį 
šitą kiekvieno ankstyvojo moks
lo įtekmę. Peniai jis buvo at
vykęs su serbų komisija, kuri 
aplankė Suv. Valstijas. Bebū
damas čia, jis papasakojo apie 
savo darbą. Per kelis metus

ba ant karės krašto su maža 
pertrauka.

Ką jis tokia atrado tose kny
gose, kas nuvedė jį prie tokių 
išvadų? Jis visose jose rado 
mokinant, kad karė yra vienin
telis būdas tautos tvirtumui ir 
galybei padidinti, kad skriauda 
visuomet reikia atmonyti pavar
tojimu jiegos, kad pasakoji
mu netiesos apie savo kaimyni
nę šalį sustiprinama patriotybės 
jausmas ir atsidavimas savai 
šaliai. Istorijos vadovėlius jis 
atrado ypatingai kenksmingais 
tuomi, kad jie dažnai buvo pil
ni neteisingų tvirtinimų apie 
kaimynines šalis. Visose istori
jose paduota pasakojimai apie

karę ir geras pasekmes karės, o 
blogų niekuomet. Kiekviena 
atskira šalis mokinta, kad vi
suose ginčuose vis kitos šalįs 
buvę kaltos. Jei kokia šalis bu
vo sumušta karėje, ta tos šalies 
knygose tolydžio buvo statomą 
mokyklos vaikams reikalingu
mas atkeršinti ir busimosios ka
rės laikas tam tikslui. Pavyz
džiui, Vokietijoj vaikiukai ir 
mergaitės buvo mokinama, kad 
jų priederme yra žiūrėti j visas 
kitas šalis kaipo į savo galinius 
priešus. Jos buvo ne lik prie
šais ant didžiojo pažangos ke
lio, kurį Vokietija turėjo prasi
skinti, bet taipgi jos buvo pu
siau civilizuotos tautos, kurios

! Balius i. Programų I
4 Rontria Lipfuvin Laisvamaniu Fpdprariinc 9. Lnnno F.Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 2 kuopa

| Sukatoje, Gruodžio-Dec. U, 1918
I M. P. JANKAIČIO SVET., 4C37 W. 14 St.

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios ma
dos tavoru.

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lencingėlią, 
kolonikų, špilkų, la
kotų, lavolerių ir vi

sokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksite teisingai 
gvarantuotą tavorą ir
pigiau negu kitur.

negalėjo savimi valdyti ir ga
linus turėjo būti paimtos kaipo 
Vokietijos valdiniai, šitie maži 
vaikai ištikro tikėjo savo prakil
nia pareiga užkariauti kitas ša
lis, nes toms šalims geriausia 
būti Didžiosios Vokietijos dali
mi.

Kaipo pasekmė lokio mokini
mo, kiekvienas vaikiukas ir me
rgaitė Vokietijoje patapo laikos 
priešu ir ištikimu šalininku mi- 
litarizmo kaipo pastovios šalies 
politikos. Jei tie vaikai butų 
mokyta teisybės apie jų kaimy
nus, kokia yra jų tikroji istori
ja, ką reiškia jų tautiniai papro
čiai ir kas yra tikroji kultūra, 
tai jie nebūtų skubinęs! eiti ka
rė n malšinti juos.

Nors Vokietija buvo kaltesnė 
Įnegu kilos šalįs, profesorius Jo
vanovič teisingai pasako, kad

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25 centai ypatai

Programe dalyvaus LSS. 138 kuopos Mišrus choras, Chicagos 
Liet. Vyrų choras ir LMD. Aido choras iš Kensingtono, gabiausi 
monologistai, kvartetai; bus dialogų ir kitokių užimančių painar- 
ginimų. Abclnai pasakius, bus vienas iš puikiausių vakarų Cice- 
roje. Kviečia visus be skirtumo lietuvius atsilankyti į viršminėtą 
vakarų. Busite visi patenkinti. L. L. F. 2 Kuopa.

kokiai nebūk tautai ar šaliai ki- 
I

tą šalių mokyklų vadovėliuose.

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, 111.

į kiekviena kita šalis nusidėjo to- 
ikiu jau bildu tik mažesniame 
j laipsnyje. Apie Balkanų valsty
bes buvo tolydžio pasakojama 
klaidingos žinios. Didesnesės 
šalįs kėlė neapykantos jausmą 
visoms mažesnėms tautoms, ku
rios neturėjo laisvės. Teisingu
mo niekuomet nebuvo parodyta

Kas gi turi išeiti iš tokio mo
kinimo mokyklose, kuomet vai
kai, priima visa tai gryna liesa, 
paeinančia iš gerų žinovų? Du 
svarbiausi mintijimo ruožai ga
li išsivystyti. Vienu, bus tikėji
mas nuolatine kare, o kilu, au
gimas paniekos, neapykantos ir 
nuolariaus, elgianties su žmo
nėmis kitų tautų, išskiriant sa
vąją. Kad sandermė ir bendras 
veikimas bent kiek butų gali
mi tarpe tautų ateityje, tai tu
ri būti padaryta galas tautinei 
neapykantai ir antagonizmui, 
vis viena ar tautos praeityje bu
tų buvę draugėmis, ar priešė
mis. Vaikai reikia mokyti tei
sybės atvira mintimi apie visa,

Lietuvių Socialistų Sąjungos 8-as Rajonas, Chicago, III.
Rengia

Milžiniška Koncertą
. . _____ ______ __________________________  ... - , . ________ ______ _________ _____ _ __ ,

Nedėlioję, Gruodžio - December 15, 1918
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. - 23 Place
Svetainę atidarys 5 valandų vakare. Programas prasidės lygiai G vai. vakare.

Šiame koncerte dalyvaus visos gabiausios scenos spėkos, todėl atsilankiusieji 
į Šj koncertų nesigailėsite.

Po programo bus linksnius šokiai. • • Kviečia KOMITETAS.

Atdara vakarais 

iki Kalėdų.
>. • - -------------- <

Dvigubos stem- 
pos kasdien iki

Kalėdų.
s------------ -------

Geriausi Chicagoje Padaryti
OVERKAUTAI

Šie kautai yra augštos rųšies, kitokiu budu jie ne
turėtų ženklelio nuo Chicagos puikiausių drapanų 
išdirbėjų Ulsterette ir didelės ulster stailės visų 
naujų spalvų, rudų, esančių plačiai žinomų, per
pus pamušta su puikiausios rųšies šilku. Mieros 
dėl vyrų visokio augimo.
Atminkite, kad jus negalite pirkti drapanų pa
darytų tų pačių išdirbėjų už to- 
kias nebrangias kainas kokioje 
kitoje sankrovoje.

Kailiu Pamušti 
OVERKAUTAI

Šis drabužis yra pamuštas per visų su kailiukais, 
tikras Persiško ėruko kalnierius.
Viršus juodas, kersey labai geros kokybės. Da
bartinis po daug išpardavimas A Q f) F tfl 
kainuoja daug daugiau negu mu-% Z X *11! 
sų pardavimo kaina. y L Ui V U
Geresnės rųšies kautai su Muskrat arba Iludson 

seal kalnieriais — $35 iki $70.

kas yra gera visose tautose. At
einančioji taikymosi gadynė, 
kuri užima vietą nuolatinės ka
rionės, priklausys (langiaus nuo 
lo, kas bus mokinama mokyk
lose, kaip nuo taikos sutarčių.

Visose mokyklose tokiuose 
dideliuose miestuose kaip Chi
cago dažnai esama vaikų kokios 
penkiolikos įvairių tautybių 

viename kambaryj. Kiekviena 
mokytoja gali papasakoti apie 
savo sunkenybes taikyme ginčų 
tarpe labai mažų vaikų delei 
tautinio jausmo. Mokyklos iš
tikro stengiasi būti kuogeriau- 
siomis visoms tautybėms. Tė
vų pagelba labai reikalinga. 
Labai dažnai jie laikosi karčių 
jausmų, kurie yra įgimta pa
sekme praeities kančių sename 
pasau'lyj iš buvusiųjų priešų 
rankų. Bet naujas gyvenimas 
Amerikoje reikalauja užbaigti 
'autinį nuotarių kaipo priemo
nę užbaigimo karių ateityje. 
Pagunda atsiduoti čia nuoam-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PLENUOJAMA PASAU
LINĖ DARBININKŲ 

UNIJA.
Tarptautinė konferencija bus 

laikoma Paryžiuje, taikos de
legatams laikant posėdžius.

WASHINGTON D.C. — A- 
merikos Darbo Federacijos de
legatai Tarptautinėn Darbinin
kų konferencijom kuri bus lai
koma Paryžiuje tuo patim lai
ku kaip taikos konferencija, 

kaip pranešama, bus šitie: Sani- 
uel Gompers, federacijos pirmi
ninkas; William Green, Suv. Ka
syklų darbininkų raštininkas 
kasininkas; John B. Alpine, (In
džiu pirmininkas. James Dan
am, Tarptautinio Granito Ra
šytojų Susidraugavimo pirmi
ninkas; Frank Duffy, Suv. Dai
lidžių ir Stalių Brolijos raštinin
kas.

žinėms tautų neapykanloms tu
ri būti tuojaus sustabdyta kaipo Į 
kenkiantis dalykas vaikams, ku-*

riems priseina nukęsti. F žV rė
kiama ne lik jiems kaipo viene
tams, bet ir užkenkiama šaliai, 
siekia ilčiai prie tikrosios denio- 
kralybės, susidėjusius iš visų 
pasaulio tautų.

—Louise Montgomery.

DATRIJ0T1ZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis—* 

$120,000.00.
8. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, U.

Frank Morris, federacijos ra- 
įštininkas sakė, kad tarptautinės 
(konferencijos tikslu yra “ap
svarstyti ir pagelbėti taikos gin
čuose ir įsteigti naują tarptauti
nę amatinių unijų federaciją.“

Jis sakė, kad federacijos pil
domoji taryba išleisianti pakvie 
tintus dalyvauti amatinėins or
ganizacijoms visų šalių ir pri
dūrė, kad laukiama atstovų iš 
.visų svarbesniųjų šalių.

Yra žinia, kad konferendija 
mano suteikti savo žinias ir pa
žiūras taikos delegatams, kurie, 
jei matys reikalą, galės teirau- 
ties konferencijoj oficialiai, ar
ba pas pavienius ją sudarančius 
delegatus kas dėl dalykų gyvai 
paliečiančių darbininkus.

1 Iš Paryžiaus konferencijos 
darbininkų vadovai laukia įstei
gimo tarptautinės darbo federa- 

/‘rijos, su pagalbinėmis federaci-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
įsteigtas’ AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiskus reikalus.

ŽMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY ♦

— AiaiiH

Jiįs 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 
I kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

LIBERTY BONOS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
nas, be komiso.
Bondsus galim, siusi! regis. EnWARD ^«kA«sWTY C0- 
truota krasa — io« So. La Šalie St.
C-o Lithuanian Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną.

--------------------------- . ---■ 1 .;.JI-T rr-r— t.——,---------------------- - - —>

jomis kiekvienoj vaizbingoj ir 
pramoningoj pasaulio šalyj, kas 
suvienys visa pasaulio darbinin

kus lygiai taip, kaip Amerikos 
ir Kanados darbininkai yra su
sivieniju Amerikos Federacijoj.
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Į|| liniukai ir klerikalai butų išlei-|D. S. Dr-stė yra daug stipresnė
■S*

Iš musu veikimo.-
(atlikę geresnį darbą kaip tie Iri (langiau narių ir ižde pinigų, 
I musų bolševikai

ir ko norite 
veikiate, nėnų soc. skyriaus. Lošta’į^ musu?

veikalėliu: “Svetimas die-| kjHims norite leisti. Ypač to- 
ir “(.aras Sibire’. Lošėjai j Rimu svarbiam darbui, kaip da- 

savo užduotis atliko gerai. Kaip | i<])ininkų suvažiavimo šaukimui 
iš darbo žmonių tai neva koį;lJS priešinatės. Jus priešinatės 
daug norėti. Žmonių buvo pil- j visokiems naudingiems suma
nu Liberty svetainė. Bengi’v į ;,ymams. Gerai, matysim, kuo 
jums liko pusėtinai pelno. Į jlls pasiliksite balsą musų bro- 

Jlių lietuvių, kada jie šauksis
Gruodžio 1 <1. buvo sureng-i n'»sM T'"1*1

tos ordekciios. • Henuė \V;nik<-1'“''ševikiii" gidės tiuli: “mes 
i lieko neturim, ui s ir mi s kovo
jam”.. . už žodį “bolševikai”. 
'Tai bus gražu! Kada klerika- 
’ai ir tautininkai renka aukas, 
varo kosmarkiausią agitaciją.

du

ri Ivfiias teises su vvrais.

Matomai, š. Juozapo D-tės di
džiuma narių suprato tą, kad

ryba. Prelegentu buvo M. Jur- 
gelionienė. Savo užduotį atli-’ 
ko gerai. Žmonių tečiaus susi-' 
rinko nedaug; nežinia kame 
priežastis. Draugė J

i aiomenė įsteigė Lietuvos Lais
vės Fondą, tai musu bolševikai .1 *■ *

I rbų darbą. Taigi “broliai bol-

socialistų skyriaus priešmetinis 
susirinkimas. Administracija 
pasiliko visa senoji, išskyrus 
vieną kasos globėją. Organiza
torių rinkta iš trijų ypatų. Kan
didatai lapo nominuoti du kar
šti bolševikai, o trečias menše- 
Nikas. Didžiu/na balsu tečiaus 
gavo menševikai.

Abi Inai, dalykus svarstėme 
gana rimtai, bet kada priėjom1 
prie Darbininkų Tarybos, tai pa
sidarė didžiausia betvarkė. Di
džiuma balsų nutarta atsimesti 
nuo A. L. D. T. Tie musų bol-,

—Girios Paukštis.

Binghamton, N. Y
Socialistu veikimas. 4

vakarus, kur mokinasi aril-

krivio. Bus mokinama nedėlio- 
; mis nuo 11 vai. ryto ir pėtnyčio- 

mis nuo 7:30 vai. vakare.

šią agitaciją ir kitose draugija

vadinti juos kitaip, kaip tikrais 
klerikalu agentais. Jeigu tau-

I)R. VIRG. NARBUTT
Physiciun & Surgeon 

Office: valandos 2—l ir 7—f) 
po piety.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660

16X1.

AI yra tikras 
prirodymas kad 

| “ATLAS” drapanos 
dėvisi daug ilgiau ne
gu kitokios ir prieža
stis to yra kad visi 
musų tavorai yra ge
riau padaryti, geriau 
sukirpti, turi geresnį 
pamušą, rankomis iš
siūtas guzikams sky
lutes, rankomis lenk
tus kalnierius ir gra
žiai nudirbtas priekis.

Kaip tik dabar mes 
parodome dideli pasi
rinkimą siutu ir over- V £
kautų vyrams ir vai
kinams po:

$18, $20, $25, 
$30 & $35

Su aritmetika gal būt neturė
sime bėdos, nes turime vielini 
mokytoją. Bet su gramatika, 
lai tikra beda. Neturime nė vie- 
io žmogaus, kuris pažinotu gra 

matiką nors vidutiniškai. * Tie- £
sa ir patiems per save galima 
šit k-tick prasilavini, bet reikia 
išaikvot daug energijos ir laiko, 
o naudos maža. » ...... o.h

Kunigėlis gavo “ilgą nosį”.

ka”. Todėl jie nuėję į banką 
pareikalavo, kad bankas neiš
duotų draugystės pinigų komi
tetui. Kadangi pastaruoju lai
ku daug narių sirgo ir du mirė, 
tad reikėjo daug pinigų išmo
kėjimui pašelpų ir pomirtinių. 
Tuomet, dr-stės kom tetas su ad
vokatu nuėjo i banką ir parei
kalavo pinigų. Tuom pačiu lai
ku atėjo ir kun. Ambrozaitis į

Notold—būt new! Comprenez vous?

pri, kuri turi didelį skaitlių na
rių ir tobulus įstatymus. Todėl,

tų tiems “raudoniemsiems”.
Bankierius kunigo paklausė: “o

D-lės su visu savo turtu. Bet 
; keletas lengvatikių narių labai 
išsigando, kad nesusivienylų

d

L v VA!

lietuviškas kunigas. Ar

klausė jo bankie-
rius. Kunigas atsakė, kad ne. 
Tuomet bankierius atkirto: “Jei
gu tamsta nepriguli, lai ko len-

atsakymą gavęs kunigas išėjo 
laukan, o komitetas išsiėmė pi
nigų, tiek kiek jiems reikėjo.

—A B. Vargšas.

Iš Clevelando
Darbininku judėjimas.

šiomis dienomis lapo paliuo- 
siioti iš Stark paviečio kalėjimo

socialistai: G. IC. Butlenberg,

Iraugysti, buti ni: Lietuvių Dar- ^Įziugo susilaukę tų trijų veik- 
/)ininkų Susišelpimo Draugija ir draugų. Jų priėmimui taigi 
švento Juozapo Draugystė. L. Į rengiama didelis viešas susirin-

Gruodžio 8 d. čia buvo suren-

Moundville, W. Va.
šis-tas.

Iš šios kolonijos mažai žinu
čių pasirodo — musų laikraš
čiuose. Todėl aš bandysiu orą-

me Dailėj, 2116 E. 9 gi. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Lietuviai 
socialistai taipjau turėtų daly-

• va u t i.

ė
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KORKO GALAIS EGYPTtSKICIGARETAI
Įklausykite, Žmonės!

Jei jus ne pilnai užganėdinti 
po išrukymo pusės dėžutės, 
sugrąžinkite likusius į 29 
West Kinzie St.. Chicago 
ir gausite mainais THRIFT 
STAMP.
Kas pamėginsite?—Kokybę 
iš Seno Egypto!!

e
The Wonder

. ..( lame pavojaus nėra ir pilnai ga-j, 
tiįs dideli milingai-prakal- jjina suėjus lavinlies, daryli di-;

Vienose kalbėjo paskubu
si šios šalies socialiste M.rs. ■ 
Stokos. Visur žmonių buvo 
daug ir visa užsibaigė kuolvar-l

Jkiausia. —A. J. Naunčikas.

važinėja po 
Pennsylvaniją. Labai butų gei
stina, kad tame dalyke mums 
prigelbetų LSS., rodos, VII ra
jonas, nes jis randasi artimiau
sia prie musų. Malonėkite at
sišaukti LSS. VII Baj. organi-

skusijas apie bėgančius šios i 
gadynės reikalus. Tas butų la-! 
bai naudinga ir sveika musų: 
protui. Nors tarpe mus inteli-. 
genių nesiranda, bet vis gi ga
lima tarp savęs susiėjus pasi-’zatorius ir patarti mums apie 
mokinti nuo vienas kito, nes lai'tai. Meldžiu rašyti šituo adresu: 
yra musų uždavinys; būti so-

mėje. Mokinkymes, draugai

LSS. 262 kp. neužmiršo ir sa- 

 

v6 draugų paremti. AJųsgyni- 

 

T, . . ‘ . }no Fondan suaukota $lO\Au-

Kaip ir visur čia taipgi, F 
siaučia dabartinė epidemija, 
inflųenza. Toji Europos vieš
nia smarkiai veikia; daug žmo- 

jnių serga ir daug žmonių į ka-

o < ^xi|

P. J. Latvėnas, P. O. Box 
Maundoville, W. Va.

BALTIMORE, MD.

Motery vakaras.

187,

kilo

Nors 
J. Dargis, K. Matukai t Ma-1 balius surengta be svaiginamų- 
tukailicnė, J. ITepkus, M. Sta*-! jų gėrimų, bet žmonių šį kartą 

'ircvičius ir J. Paniekas — po $1; susirinko daug. Tai, reikia pa- 
ij. Vaicekauskas 30c; J. Pauliu- sakyt,dar pirmas toks atsitiki- 
t 1 • — 4^* M . i v • 1 1 •

ti

įkevičius. Liga pradeda tmaže- 
Į Ii ir manoma, kad neužilgio at- 
t

ddarys svetainės, kurios j; n du
i mėnesiai kaip uždarytos. Nuo

kieno 15c; F. F. Dargienė 10c;

egz. kalendorių, kuriuos rengia

Inas, kad be 
man vakaran

n . , DVIDEŠIMT Dezulcse 25 Cg^jA|

o' /S"
o \^<// • 

lo
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Didelis Bargenas!
11344—IK South Purk Aveniu*

Namai iš plytų, susideda iš penkių didelių kambarių ir sun- 
parlor, papuošta visur ąžuolu ir beržu, ąžuolo grindis, garu šil
domas, skalbyklos, pilnas papuošimas, pavėsiai, sieteliai, lengvi 
fixtures, 35x125 pėdų lotas, su visais gatvės ištaisymais ir iš
mokėjimais.

Randasi pačioje parankiausioje apielinkėje Roselande, tarp 
dviejų gatvekarių lini'jų, važiuojančių tiesiai į miestą, pusė ke
lio tarp 115-tos ir lllfofs gatvių, perkerta miestuką karo lini
jos, 1 ’Zt bloko nuo Illinois Central Dept. ir Kensington Dept. 
nuo South Shore linijų, netoli nuo puikaus parko, geros bažny
čios, mokyklos ir sankrovos.

Mes pasiūlome juos po $9000.00 kiekvieną. $1(100.00 įmo
kėti ir $75.00 i mėnesį.

Atsišaukite vakarais, nedėliomis arba laišku sekančiu adresu:

Chicago, III.1233 West llllh Piure,

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KALNAS
ant Dury, Lentų, Rėmų h Sfognmn Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šluby išvidaus, po >1.40 ui ral.
CAJRR BROS. VVRECKING CO.

t003-S05» S. Hakted St. CMeara, III.

Jie yra neprirenka- 
mos vertės ir nežiū
rint kaip toli jus gy
venate nuo šios san
krovos, jums apsimokės ateiti ir apžiūrėti 
Musų sankrova atdara Utarninke, Ketverge ir Su- 
batos vakarais. Taipgi atdara Nedėliomis iki pietų. *

Jos. Blozis
Lietuvis 

Pardavėjas

Visuomet vie
na kaina vi

siems

1800 iki 180G Bhie Island Avc., kampas 18-tos gatv

apsistojo progresyyjiškas /aidė-i Bet apie Sąjungos rengiamus 
jimas. LSS. 212 kp. ir LDLD. ’ išleisti kalendorius nieko negir- 
101 kp. turi nusisamdžiusies rui; dėt.

lyti naudingų knygų ir darbiniu | luVių labai pageidaujamas 
kiškų laikraščių; knygynai! ai- cialistas kalbėtojas, bet čia

| eina šitie laikraščiai; Nrujio-’ti nėra kalbėtojų, o iš lobaus

SO-

ar-

■Balsas ir Kardas1. ‘Labai butų gera, kad koks nors
Del dabartinės epidemijos ta-Į kalbėtojas, važinėdamas po Suv. 

rpe draugų sumažėjo energija r Valstijas su maršrutu, nžva- 
veikti ką nors vakarais susėjus; žinotų pas mus į Moundoville,

.4.. /

tems, kurios nesibijo rengti to
kių “nebizniškų vakarų”, kitaip 

įsakant, kurios rengia vakarus 
ne pelno, o žmonių švietimo ti-

w Bravo, moters! Gerinus 
litinis pasisekimo.

—A. Kurelaitis.

Spring Valley, III
Nauja epidemija.

isos viešos sueigos vic-

nauja liga — diftėvija. Mies
telio valdžia taigi išleido naują

iCo., kititip Minorai Poinl zinc 
kompanija. Joje darbas eina 
dieną ir naktį be sustojimo. 
Darbininkai dirba trim pamai- 

,nom po 8 vai. į dieną. Dar- 
bu vra visokiu, ir sunkiu ir Jen- C ♦ v c
gvesniių. Dirbti čia gana pa

lvoj inga. Beje, čia ir moters 
įdirba, ir vtin sunkius darbus,Rymas palietė ir karemnias. * , . . .. , , ... jAlgos joms mokama tokios pat,Nežinia, kada pasiliaus siautus . ... . . .. ikaipir vyrams. I žmokest s kutą naujoji viešnia. Mirčių tuo’ . .J hai nevienodos. Paprastas da
rbininkas čia gauna nuo $3.48

' 'iki $1.40 į dieną. Ne\v Jersey 
;inc. kompanijos prakaitinėj 
daugiausia dirba austrų, gmi

Daugiausia

| Apie 6 mylių atstumi* nuo

Čionai pirma žmonės labai Depue. Visas jo “papuošimas
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NAUJIENOS
MTHUANIAN DAILY NEWft

PubUshed Daily except Sunday by 
Ube Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506

skerdynę, kad pagriebus į 
savo rankas valdžią.
Prie šitų “Keleivio” žo

džių mes galime pridėti tik
tai tiek, kad dabar lietu
viams darbininkams jau ne-

Ntujienos eina kasdien, Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ckicagojo—pačtu: 

Metams .......................... If 00
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams .............. L85
Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui..................... 71

Chlcagoje—per nešiotojus:
Viena kopija..........................
Savaitei .................................
Mėnesiui ..................................

.02

.12

.50
Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

Metams .......................  65.00
Pusei meto .......................... 300
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui............ .. t>5

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose •••• 600

Pinigus reikia slysti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

- - --------------------- - ■■ 1 ■■

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vat vak.

Redakcijos
Straipsniai

Pavyzdys kitoms 
organizacijoms.

Iš Braddock, Pa., “Nau
jienų” redakcijai praneša
ma, kad A. P. L. A. 14 kp. 
tame mieste, matydama, 

kaip klerikalai su savo sėb
rais darbudjasi, rinkdami 

pinigų savo atžagareiviškos 
politikos tikslams, — nutarė 
pradėt veikti Lietuvos lais
vės labui ir paskyrė komite
tą iš 4 asmenų.

Tas ^komiįetas rinks aukų 
ir siųs jas į Lietuvos Lais
vės Fondą. Draugystė jau 
paskyrė iš savo iždo tam tik
slui $25.00.

Kitos lietuvių darbininkų 
organizacijos turėtų pasekti 
A. P. L. A. 14 kp. pavyzdžiu. 
Darbininkams atėjo veiki
mo laikas. Jie negali leisti 
kad atžagareiviai įsigalėtų 
čionai ir Lietuvoje!

Truc translation filed with tTie posT- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Remkite Lietuvos 
laisvę!

So. Bostono draugų laik
raštyje skaitome:

“Keleivio” redakcija pa
tyrė iš tikrų šaltinių, kad 
Yčas mušė savo vienmin- 
čiams Amerikoje telegra
mą, reikalaudamas grei
tos pagelbos pinigais. Ji
sai pranešęs, kad jisai ir 
kiti Lietuvos “ministe-
riai” turėjo iš Lietuvos bė
gti (turbut Švedijon) ir 
kad dabar jie rūpinusi ga
uti švedų armiją Lietuvos 
darbininkų nuslopimui. Ir 
Amerikos lietuvių klerika
lai tam velniškam suma
nymui pritaria. Jų orga
nas “Darbininkas” rašo:

pakanka vien sergėties at
žagareivių pinklių: jau atė
jo laikas veikti, stojant j at
virą kovą su atžagareiviais!

Kada atžagareiviai mobi
lizuoja savo jiegas prieš Lie
tuvos darbininkus, tai dar
bininkai turi imti mobili
zuoti savo jiegas Lietuvos 
darbininkų apgynimui.

Aukaukite, draugai, j Lie
tuvos Laisvės Fondą ir ra
ginkite savo organizacijas, 
kad jos pritartų Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimui. Tai yra šiandie du 
svarbiausi dalykai.

Tme translation filed with the post* 
mastei' at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

“Boiševizmo” 
šmėkla Vokietijoje.

Musų vadinamieji “kairie
ji” yra papratę dėti griežtai 

priešingą prasmę į žinias, 
kurias skelbia apie Europos 
atsitikimus telegramos. Jie 
sako, kad tos telegramos e- 
sančios melagingos, ir todėl, 
jeigu jos, pav. peikia Rusi
jos bolševikus, tai jie ima 
jas, kaipo paliudijimą, kad 
Rusijos bolševikai esą geri.

Bet keistu budu jie šitos 
logikos visai nesilaiko sulig 
Vokietijos. Kada kapitalis
tinių agentų pranešimai ske
lbia, kad Vokietijoje imąs 
viršų “bolševizmas”, tai jie 
sako, jogei tai esą tiesa; ir 
šokinėja, nesitverdami džia
ugsmu.

Ačiū šitam naiviam tikė
jimui į tendencinius telegra
mų pranešimus apie Vokie
tiją, musų “kairieji” jau su
spėjo keletą kartų pasistaty
ti ant juoko prieš publiką. 
Jie priėmė už gryną pinigą 
tą kapitalistinių korespon
dentų išmislą, buk “bolševi
kai”, pagal Lenino ir Troc
kio komandą iš Petrogrado, 
nuvertę Vokietijos kaizerį. 
Ir jie paskui entuziastiškai 
sveikino kiekvieną naują tų 
korespondentų paskelbtą 
“bolševikišką revoliuciją” 
Vokietijoje, — idant po kie
kvienos jų atradus prie Vo
kietijos valdžios vairo tą pa- 
>4 “social-patriotųV Ebertą 
ir “svyruojantį” Haase.

• •
Bet didžiausis apsivyli

mas musų “kairiemsiems” 
bus bene paskutinė “bolševi
kiška revoliucija“, kurią ka
pitalistų spauda buvo išrek
lamavus ypatingu triukšmu.

Kada išsiskirstė šitos “re-
voliucijos” durnai (kaip ži
nia, ji “įvyko” pereitą pėt- 
nyčią), tai kas pasirodė? 
Pasirodė, kad “bolševikai” 
Vokietijoje ne tiktai nepa
darė (ir nedarė!) revoliuci
jos, o ir neturi jokios spėkos 
tokiam darbui.

Eberto—Haasės valdžia

ji nepageidauja Rusijos so
vietų ’ delegacijos gruodžio 
16 d. suvažiavime, kurį šau
kia visos Vokietijos darbi
ninkų ir kareivių Tarybos. 
Valdžia, kurią kontroliuoja 
vokiški “sovietai” atsisako 
priimti svečius nuo Rusijos 
“sovietų”!

Ir antras, dar reikšminge
snis dalykas: darbininkų ir 
kareivių Tarybos rinkimuo
se, kurie šiomis dienomis į- 
vyko Chemnitz’e, social-de- 
mokratai didžiumiečiai 
(Scheidemanno—Eberto pa
rtija) gavo 78,500 balsų, o 
nepriklausomieji social-de- 
mokratai (Haasės — Lede- 
bouro — Kautskio partija) 
gavo tiktai 6,600 balsų. Dve
jetas savaičių atgal panašų 
rezultatą davė rinkimai 
Dresdene, kur “didžiumie
čiai” surinko 117.566 balsų, 
o nepriklausomieji tiktai 8,- 
440 balsų.

Šitie faktai aiškiai rodo, 
kad “bolševizmas” Vokieti
joje ne tiktai neina prie per
galės, o ir silpnėja. 

• •
Bet skaitytojas padarytų 

klaidą, jeigu manytų, kad 
mes džiaugiamės visu kuo, 
kas pranešama augščiaus 
paduotosiose žiniose. Mes, 
pav. visai nesidžiaugiame 

tuo, kad Dresdene ir Chem- 
nitze pralaimėjo rinkimus 
nepriklausomieji social-de- 
mokratai. Musų simpatijos 
visuomet buvo Haasės, o ne 
Scheidemanno pusėje. Ne
priklausomieji jsocial-demo- 
kratai, musų supratimu, y- 
ra nuosakesni revoliucionie
riai; tokiais bent jie pasiro
dė karės laiku.

Kodel-gi scheidemannie- 
čiai paėmė viršų ant jų? 
Mes manoųie, jogei išaiški
nimo šitam faktui reikia jie- 
škoti tame dalyke, kad ne
priklausomųjų partijoje 
randasi ir “kairieji” Lieb- 
knechto — Mehringo — Lu- 
xemburgienės rųšies. Nors 
jų tenai mažuma, bet jie sa
vo taktika kompromituoja 
(diskredituoja) nepriklau
somųjų partiją.

Liebknechtas, Mehringas 
ir Rožė Luxemburg nėra ru
siškos rųšies bolševikai ir 
negali jais būti,—ką mes jau 
ne kartą aiškinom šioj vietoj 
Rusiškas bolševizmas yra 
mėginimas vykinti socializ
mo tvarką tenai, kur jai dar 
nėra pribrendusios sąlygos. 
Vokieti jo je-gi sąlygos soci
alizmo tvarkos vykinimui 
jau pribrendo, todėl rusiš
kas bolševizmas tenai negali 
išdygti.

Bet, jeigu Vokietijoje nė
ra dirvos bolševizmo turi
niui, tai tatai dar nereiškia, 
kad tenai negalima pamėg
džiot kaikuriuos bolševikų 
veikimo budus, t. y. mėgint 
perkelt į Vokietiją tą judėji
mo formą, kurioje apsireiš
kia Rusijos bolševizmas. Ir 
tatai ištiesų daro vokiški 
“kairieji” — Liebknechto 
grupė.

Jie, lygiai kaip ir Rusijos

bolševikus; o buržuaziški 
publicistai naudojasi tuo, i- 
dant pagąsdinus svietą “bol
ševizmo” šmėkla ir diskre
ditavus Vokietijos revoliu
ciją. |

Liebknechtas su savo 
“spartakais” tečiaus rodo 
savo “bolševizmą” ne tiktai 
pamėgdžiojimu bolševikų 
frazių ir gestų, o ir tuo, kad 
stengiasi patraukt Rusijos 
bolševikų pusėn Vokietijos 
proletariato simpatijas. Vie
nok tas jų bolševikavimas 
neranda pritarimo Vokieti
joje! jisai atstumia nuo jų 
darbininkus. Ir ačiū tam, 
kad Liebknechto frakcija į- 
eina į nepriklausomųjų par
tiją, tai ir ši nukenčia nuo 
to.

Tatai yra priežastis, ko
dėl nepriklausomieji social
demokratai pralaimi lenkty
nėse su didžiumiečiais (schei 
demanniečiais). Jeigu da
lykai taip tęsis ilgesnį laiką, 
tai Scheidemanno — Eberto 
partija, pagalios, taip susti
prės, jogei ji gali išgrūsti 
nepriklausomosios partijos 
atstovus iš valdžios arba su
mažini jų skaičių valdžioje.

Kolkas didžiumiečiai ir ne 
priklausomieji turi po lygų 
skaičių vietų (po tris) val
džioje. Tarpe trijų nepri
klausomųjų yra ir vienas 
Liebknecht’of šalininkas — 

Barth. Bet'paskutinės ži
nios sako, kad Barth pasme
rkė spartakų taktiką, ir ga
li visai pertraukai ryšius su 
jais.

Tuo budu spėkos centras 
Vokietijos socialistų vald
žioje šiandie krypsta ne kai
rėn, o dešinėn. Ir tatai turi, 
kaip nurodėme, tą blogą pa
sekmę, kad įsigali scheide- 
manniečiai ir silpnėja ne 
vien triukšmingųjų “spar
takų”, o ir nuosakiųjų “vi
durinių” social-demokratų 
įtekmė.

Bet iš antros pusės, tas 
pakrypimas į dešinę yra ge
ras tuo, kad jisai rodo, jo
gei Vokietijos proletariatas 
atmeta frakcionizmo takti
ką. Juo Liebknechtas su 
savo pasekėjais labiaus sten
giasi supjudyt vieną darbi
ninkų dalį su kita, tuo Vo
kietijos darbininkai griež
čiau stoja už savo klesos 
vienybę.

Tokį atsakymą frakcio- 
nieriams turėtų duoti susi- 
pratusieji darbininkai visur.

Skaitytoju Balsai
Į Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

“PRASIŽENGIMAS” X

tvirtai laiko šalies vadeles 
savo rankose. Riaušės, ku
rios įvyko pėtnyčioje (ir ku
rias iššaukė ne Liebknechto 
pasekėjai, o kokie tai re
akcionieriški provokato
riai), ne susilpnino socialis
tų valdžios autoritetą, o su-

“Švedija, žinoma, sutiks 
pasiųsti savo armiją tik 
tada, kada alijantai su 
tuomi sutiks ir kada Lie
tuva galės tą armiją užlai- 
kyt ir apmokėt”.

Vadinas, reikia pinigų. 
Ir klerikalai dabar visa 
gerkle šaukia aukų “Lie- stiprino; nes jos paskatino 
tuvai gelbėt”.

Darbininkai,
darbininkus ir kareivius tvi- 

_________ „ bukit at-lrčiaus remti valdžią.
sargus! Lietuvos judošiai, Bet, be to, įvyko da ir ki- 
kurie nesidrovėjo pakvie-|tų dalykų, kurie nenudžiu- 
sti ant Lietuvos sosto vo- gins žmonių, troškusių “bol- 
kiečių junkerį, nesidrovės ševizmo1’ pergalės Vokieti- 
už jūsų pinigus parsikvie-1 joje. Viena, socialistinė Be
sti svetimą kariuomenę ir rlino valdžia pranešė Rusi- 
įtaisyt tenai darbininkų jos bolševikų valdžiai, kad

bolševikai, mėgsta triukš
mingomis frazėmis žaisti 
ant minių jausmų; jie įsivai
zdina, kad revoliucionieriai 
privalo kuolabiausia erzint 
“buržujus”, neatsižvelgiant 

į tai, ar tas erzinimas atneš 
naudos proletariatui, ar ne; 
jie dažnai atkakliaus kovo
ja su priešingoųus socialis
tų frakcijomis, negu su dar
bininkų klesos išnaudoto
jais. Ačiū šitoms ir pana
šioms savo taktikos ypaty
bėms, Liebknechtas su savo 
“spartakais”, mažai protau
jančiųjų žmonių akyse, da
rosi labai panašus į Rusijos

Mes—-darbininkai, šiandie au
kojame savo sunkiai užprakai- 
tuotus centus, kad praplatinus 
Sociolizmo mokslą plačiojoj mi
nioj ir kad jie, supratę socializ
mą, rinkimų dieno j,atiduotų sa
vo balsą už Soc. Partijos kandi
datus. Ir mes esame įsitikinę, 
kad juo daugiau musų draugų 
bus išrinkta į šalies valdžią, juo 
—darbo žmonių vargo našta 
Icngvės, mažės. Ir kada musų 
draugai lieka išrinkti— by kokia 
šalies valdžia,— nesakom, kad 
tai yra “prasižengimas“, o džiau 
giamės savo pergale.

Taip yra daroma tarpe susip
ratusių darbininkų visame pa
saulyj. Bet— gi, šiandie mes ma
tome, kad atsirado tarpe musų, 
tokių draugų, kurie skaito pra-' 
sižengimu, kada sočiai- demo
kratai dalyvauja šalies Taryboj• 
sykiu su.buržuazija.

Daleiskim, žinios mus pasiekė 
iš Lietuvos, kad sočiai—demo
kratai dalyvauja sykiu su kleri
kalų—l&beralų kaizerio globia- 
moj Taryboj (landesrate). Jie 
yra niekinami, ir jų vardai yra 
valkiojami tūlų organų špalto- 
se veik kiekviename numeryje, 
— dėlei to jų “prasižengimo”. 
Kadangi daugiausiai tie patįs 
organai rėkia, kad visos žinios 
yra “neteisingos” — iš kur jie 
semia tas “teisingas” žinias, kad 
jie “Žino” anų visus prasižengi
mus?

Tiek to su tuo, eikim prie Ta
rybų. Jeigu yra “prasižengi
mu” kaizerių globiamoj Tary
boj daylvaut — kas yra daryt 
su tais, kurie dalyvauja vienoj 
Taryboj su kaizeriu? Tiesa, čia 
galima sakyt taip: — jie kovo
ja prieš kaizerio norus ir užta
tai papuolė į kalėjimą. Supran
tama, tas neužginčijamas fak
tas.

Tečinus, kas gi gal prirodyti 
faktais, kad S.-D. nekovoja Lie
tuvos Taryboj prieš monarchi-5 
stų užmačias? Juk čia taipgi rei
kalingi faktai, ar ne?

Toliau, juk “teisingos” žinios 
ntčjo, lcn<l Lietuvos monu re Įlįs
tai reikalauja karaliaus *‘sveti- 

mo kraujo”. Taipgi “teisingos” 
žinios atėjo, kad social-dcmok- 
ratai išstojo iš Lietuvos Tary
bos. 1

Ir toliau. Kokios taisyklės 
buvo (ar yra) to Tarybos, mes 
nežinome; gal kad kaizeris rei
kalavo visos Tarybos narių pa
rašo po peticija karaliui gauti. 
Ir kada tie “griešninkai“ nepa
dėjo savo parašo — “karalius“ 
nebuvo ant Lietuvos sosto už- 
rioglytas. O kad jų ten būt ne
buvę — karalius ant Lietuvos 
butų besėdįs su keliais desėtkais 
tūkstančių lietuviškos gvardijos. 
Taigi, ar nebūt dabar sunkiau 
kovot?... ° .

Taigi tiems, kurie taip mėgs
ta kitus apšaukt “griešninkais”, 
liktų šioji pastabėlė:

Kartą kiaule prisiartinus prie 
arklio sako:

—Kokios kojos tavo kreivos, 
plaukai pasišiaušę!

—Neteisk kitų, o į save pasi
žiūrėk! — arklys atsakė kiau
lei. Laisvės Mylėtojas.

A

POLEMIKA.

Atsakymas Laikraščio Platin- * 
tojai.

Į A. Kairys labai išaugštino tos 
dienos kalbėtoją, kuris nesigai
lėjo visokių prasimanymų ant 
“Naujienų”. Taigi aš ir savo 
vyrą nusivadinau genaus va
žiuoti namon negu tokias disku
sijas turėt.

j Jisai pasakoja, buk jis tik

“Naujienų“ 270 num. ir vėl 
Įdėta Laikraščio Platintojos pra 
giniau yni a i ant manęs kaipo at-j 
Sakymas į mano atsakymą įdėtą juokais kalbėjęs, o aš jo nesu- 
“Moterų Balse” “M. B.” Platin- pratusi, 
tojai.

Turiu pasakyti, kad pas ma-5šmeižtą, sakydamas, buk aš ka
be nėra nei mažiausio noro pe- da tai ajišmeižus drg. P. Aš jam 
^ties su moterimis ir dargi per priparodžiau, kad ne aš rašiau, 
laikraštį. Bet kadangi “M. B.“ 
Platintoja nueina perdaug toli 
nuo tiesos, tai aAęsu priverstas 
tą parodyti. Tas man lengva pa- 
daryti, privedant jos pačios žo- šitokiais neteisingais užsipui-

Bet jis savo korespon
dencijoje prideda dar vieną

Jbet rašė O. S. V., to išvažiavimo 
rengėja. O Kairys dar ir dabar 
tikrina, kad tai ta pati laikraš
čio platintoja.

| Minėjimais ant Laikraščio Pla
tintojos A. Kairys klaidina “M. 

<B.“ skaitytojus.
— Laikraščio Platintoja.

įdžius.
Aš reikalavau jos nurodyti 

liudininką to incidento, o ji vie
toje to prasimano ką kita. Ji 
sako įžeidusi mano pasakymu 
p— “Jus tokia karšta menševike, 
o ‘Moterų; Balsą’ skleidžiate?“ 
—ir išvadinusi mane juodašim
čiu. Dabar ji šito užsigina ir 
sako: “ ‘Moterų Balsą* aš siūliau 
ne Lukui, o Pr. Brijunui; jisai 
buvo padavęs man pinigus, bet 
kada tamista pribėgtu ir sušu
kai: sci, drauge, nepirk ‘Motc- 
•rų Uulsol nuo Šitos leidos, l>ti ji 

menševike, o “Moterų Balsas” 
^bolševikiškas,’ tai tuomet minė
jas žmogus pasiėmė savo dešim
tuką ir sugrąžino laikraštį.“

Pagal’ šitą jos pasaką išeitų, 
/kad Pr. Brijunas, kaip koks vai
kas, išsigando, man sušukus, 
bet, išsigandęs, išreikalavo iš jos

I savo dešimtuką atgal ir sugrą
žino jai laikraštį.

Tai yra negudri pasaka ne tik t
japie mtine, bet ii apie I i. Bri- jr (įaromc, sakydami, kad Lie
jimą, kurio ten vistu nebuvo. Į(uva Įurj j)UĮį ]ajSVa deniokrati-

Ir šitokius negudriomis ji pą-jška respublika, kurioje butų ap- 
sakoja toliaus: ji nuėjo savais Į saUgoia darbo žmonių reikalai 
keliais, bet nuėjusi kalbėjo su Lr užtikrinta plačiausios pillctl- 
____ :__ c'i_ n. a a x x:_ ,

nes laisvės bei patogiausios są
lygos nevaržomam jos ekono-

pniniam ir dvasiniam plėtoji- 
„ t------- Iniuisi ir darbininkų klesos ko-

į ją kalbėjęs I v0|į visišką pasiliuosavimą.

Redakcijos Atsakymai į
V. Sirvydui. — Ačiū už pri- 

siuntimų to programų. Jūsų pik
ti rašymai apie “sapaliojimų” 
liudija, kad Jus sunkiai kanki
natės. nepajie^rdaTni suprasti 
“apsisprendikų” pozicijos. Juk,

kinga girdėt priekaištus dėlei to, 
kad mes nerašome Lietuvos su
tvarkymo programų (pieno). 
Pagal apsisprendimo principų, 
toki pienų privalo padaryt Lie
tuvos žmonės! Gyvenant Ame
rikoje ir neturint per keletu nic- 

Į tų ryšių su Lietuva, galima iš- 
ig jos tvarkos tiktai

Kur Dingo?

Keli metai atgal, pasigirdo, 
kad esąs susitveręs L. S. Daini
ninkų Susivienijimas. Taip, tū
lą laiką matėsi šioks toks susi- įionia nėra O. S. V., bet Laikra- 
vienijimo veikimas ir Centro 
pranešimai. Bet už tai kaskart 
Susivienijimo skardas jau ro
dėsi silpnesniu ir, galop, visiškai 
nutilo... Miegojo kiek laike. 
Manėme, kad jau daugiau ne
besikels. Bet ne. Praėjusį pa
vasarį vėl atsišaukė L. S. D. Su
sivienijimo vardu drg. J. Jan- 
kauskas, klausdamas, ar dar 
choras nelikvidavęs, ir jeigu ne, 
kad vėl prigulėtų prie susivieni
jimo. Watcrburio “Vilijos“ 
choras ant draugo Jankausko 
•pakvietimo sutiko ir siuntė jam 
(Jankauskui) keletą laiškų, bet
gi laiškai grįžo atgal ir daugiau 
■nieko nuo to laiko nesigirdi a- 
pie L. S. D. Susivienijimą. “Vi
lijos“ choras, būdamas faktiš
kai Susivienijimo nariu, pajieš- 
ko buvusio Centro ir meldžia 
atsišaukti laišku arba per spau
dą pranešti, kas atsitiko su LS. 
D. Susivienijimu. Jeigu minė
tas Susivieniji m. gyvuoja, tegul 
atsišaukia šiuo adresu: Vilijos 
Choras, 775 Bank St., Water- 
bury, Conn. •

manim. Girdi: “Aš žinoma nie
ko nesakius nuėjau savais ke
liais,' nes maniau, kad kairusis 
Kairys turbut y 
Bet jai nuėjus aš
ir pasakęs jai: lu menševike; (žiur. A. L. D. T-os programą), 
užtai, kad skaitai ‘Naujienas’.”
—Aš apie “Naujienas“ nieko ne
sakiau.

Ištikro, kaip aš tą bučiau ga
lėjęs pasakyti, kad aš pats kiek

-vieną numerį “Naujienų“ per
skaitau.

Kas dėl išplūdimo drg. V. Pa
skališko, tai ji sako, kad tą ra
šiusi O. S. V.., o dabartinį kar
ta rašanti “Laikraščio Platinto- c

ja”. Ar čia ne aišku, kad šita

dabar nori visai 
jisai tiktai juo- 
laikraščiuose ra
li dar didesnius

Kazimieras Gugis 
a»vo<ata8

Veda visokius reikalas, kaip krfminaliikaose 
taip if dMtHkakse teisimose. Daro 

visokius dokumentu ir papis ras;
Namų Ofbas:

33|« B. halsted lt IV N Dearbom St.
Ant iridis lubų VlH IIVnltylMg.

MiMto OfisMl

*t«l. brov«r 1310 t«L Central MH

; Jus ųprotavimą nesvietiškai pai
nioja nacionalistiškos ideologi
jos ūkanos.

Jurgiui Urbonui. — Labai ma
lonu girdėt, kad Jūsų organiza
cija sukruto veikti. Paliudiji
mus aukų rinkėjams gali duoti 
draugijos valdyba arba jos išri
nktasis komitetas; vietiniai žmo
nės pažįsta Jūsų draugijų, ir jos 
įgaliotiniais pilnai pasitikės.

Neveltui tamista gėdinatės sa
vo pravardę padėti. Toliau su 
tamista ginčų vesti nenopu.

—A. Kairys.

Atsakymas A. Kairiui.
Kaili aš pakartojau tuos ne

gudrius A. Kairio žodžius aut 
įmanęs “Naujienose”, tai jis su- 
sisarmatino ir 
užsiginti, buk 
kus daręs. Bet 
šo ne juokus,
šmeižimus ir prašo kad aš jam 
pristatyčiau liudininkus. Aš j 
nurodžiau P. B., o Kairys paro
dė kokį tai Luką, prie kurio jis 
vėl atkartojo savo tuos negud
rius argumentus. Aš jau buvau 
rašius pirmiau, kad aš prie A. 
Kairio ypatą nieko neturiu. Nu
rodžiau tik jo bereikalingus be
si kabinėjimus prie manęs ir jo

Jis gi, pamatęs “Naujienose“ ap
rašymą savo pasielgimo, vieto
je jį atitaisyti, dar parašė ko
respondenciją “Moterų Balsui”, 
kurioje jis šmeižia mane ir ma
no vyrą. Jis sako, kad ir mano 
\yras užstoja ne. už bolševikus 
'ir jų principus, bet už menševi
kus, — už musų džentlemoniš- 
kus politikierius. O tie A. Kai

trio vadinami pollitikieriai tai 
|“Naujienbs” ir jų redaktorius 
ir kiti inlMigėutai.

CENTRAL MANUFAGTURINC;
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvfl 
(Tel. Drover 6310).

atdara dėl biznio nuo 9 ryto ikiYra ___ __________
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietą.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalni atsiradus kreipkitčs prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A, PETRATIS.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

15.53 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 
NedCldieniais tik Madison st. 
ofiso. Saukiant j namus tele- 

foųuokite į rezidenciją.
Wcst 6136.

Neišmokėtus
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room'232, 2ras augštas, vMųFanious 
Clothing Store, atdara vakarMs iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

MRS AGNE DžUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

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

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.



s/

Pėtnyčia, Gruodžio IŠ, Idlš.

Kode! Aš Tikiu
Nuxated Iron

Kaipo vaistu, sustiprintoji ir 
atitaisytoji kraujo.

f

NAUJIENOS, Chicago, III
-

True translatlon file« thę post- [|do ir absoliučio paliuosavimo Hudu, idant galima butų pasių-
į asa?XiU^^ politinių kalinių ir spiria-) »i maištai Vokietijon tuoj aus.

DARBININKU REIKALA-Inia Pre*identas Wilsonas paro- p. SnovMden pasakė:DARBININKU REIKALĄ-!nia Pre*hIenIas Wilsonas paro- p. SnovMden pasakė: ‘‘Mes nori- 
VIMU ATBALSIAI LON-)^y^ teisingumas byloje Tomo mc matyti Vokietijos žmones 

<nr.------------------------------------- : pavalgiusius. Mes tinime pra
šalinti blokadą”. Niekuomet

DONE .Mjooncy'o, kurio vieninteliu pri- 
parodytu nusidėjimu yra jo

f

■
% ■
Į;

Gal būt jokia gyduolė nebuvo nie
kuomet sutikta su tokiu neišaiškina
mu pasisekimu kaip Ni»xated Iron. 
Yra žinoma, kad virš trijų milijonų 
žmonių kas metas priima vierftfk 
šioje šalyje. Ji buvo augštai reko
menduojama ir vartojama buvusio 
Suvienytu Valstijų Senatorių ir kon
greso narių; gydytojai, kurie turėjo 
ryšius su gerai žinomomis ligoninė
mis, užrašinėje, ir rekomendavo ją. 
Monsegneur Nannini, įžymus kuni
gus, rekomenduoja ją visiems. Bu
vęs Sveikatos Komisijonterius Wm. 
lt Kerr, iš Chicagos, sako, kad ji 
turėtų bot vartojama kiekvienoje li
goninėje ir užrašinėjama kiekvieno 
gj dvlojaus.

Dr. A. J. Newman, vėliausias Po
licijos gydytojas Chicagos mieste ir 
buvusi* Namų chirurgu Jefferson 
Park Ligonbutyje, (’hicago'jc, sakot 
dymu perviršijantį kiekvieną sutai- 
symą, * ‘ 
jo dėl atitaisymo kraujo, atgaivini
mo nervų, sustiprinimo muskulų ir 
sutvarkymo virškinančių betvarkių.

Dr. James Francis Sullivan, bu
vęs gydytoji Bellevue Ligonbutyje 
(Išlaukiniame Departamente), Ncw 
York ir NVestchester Pavieto Ligon- 
bučio, sako, kati yra tūkstančiai vy
rų ir moterų, reikalaujančių sustip
rinimo ir atitaisymo kraujo, bet ne
žino ką imti. Jo nuomone, nėra, nie
ko geresnia, kaip organic iron — 
Nuxated Iron — dėl padauginimo 
kraujo ir pagelbėjimo padidinti sti
pruma ir pakantrumą vyrų ir mo
terų. kurie išdegino peranksti savo 
nervų energiją laike šiandieninio 

užsiėmimo.
Jeigu jus nesijaučiate gerai, jus 

turite padaryt sau sekantį išmėgi
nimą: Matykite, kiek ilgai jus gali
te dirbti, arba kiek toli jus galite 
nueiti be nuovargio. Paskui paim
kite dvi po penkis granus Nuxatcd 
Iron plotkeles no tris kartus į die
ną po valgiais bėgyje dviejų savai
čių. Po to vėl išmėginkite savo sti
prumą, patemykite, kiek jus atsi- 
gavote”.

Išdirbėjo Pastaba—Nuxated Iron, 
kuris buvo vartotas buvusiais na
riais Suvienytų Valstijų Senato ir 
Atstovų Buto ir kitų įžymių žmonių 
su tokiomis stebėtinomis pasekmė
mis ir kuris yra prirašytas ir pata-, 
riamas viršminčtų gydytojų, nėra 
paslaptine gyduole, bet viena, 1 
yra gerai žinoma 
sur. Nepanaši į pirmesni Inorganic 
Iron produktus, šis yra lengvai pri- 

dina jų, nei nepagadina vidurių. Iš- • 
dirbėjai gvarantuoja pasekmingi 
visiškai užganėdinantį rezultatą 
kvienam pirkėjui, arba jie gri 
jums pinigus. , 
pas visus gerus aptiekorius.

P-ni Snowden ragina priskirti, stovėjimas už Amerikos darbi- nebuvo nei šešėlio išteisinimo 
prie taikos sąlygų Tarptautinio

Darbo Čarterį, vedantį linkui
socialistinės respublikos.

ninkus.
P-ni Snowden kalbėjo už įne

šimų, reikalaudama sutverti 
:demokratinę tautų lygų, pare
mtų panaikinimu priverstino ka 
rciviaviino, visiško nuginklavi- 
|mj, atvirų sutarčių ir apsispre-

LONDONAS (Septintadicnis).
— P-nt Philip Snovvden buvo 
svarbiausia kalbėtoja darbinin
kų susirinkime Albcrt Hali sve- ’.ndinio visoms tautoms, įskai

tant airius ir kitas valdomas pa
taptas; reikalaudapia

tainėje, šeštadienyj. Susirinki
mas pradiniai buvo surengtas šaulio 
savaite prieš tai, bet svetainės talkininkų kareivijų atšaukimo 
administratorius neleido dėlto, į iš Busi jos, protestuodama prieš
kad pirmiaus buvusieji šitos 
rųšies susirinkimai buvo revo- 

Nmated Iron darodč jo palies ban- liucingi savo pakraipai Po šito .i----- perviršijantį kiekvieną šutai- , ; . ..
kokį jis kuomet nors varto- elektrinių amatų unija atkirto 

elektrinę šviesą, o kitos unijos 
įpagrinnojo trukdymu visokių 
susirinkimų kokie toj svetainėj 
bus laikomi. Administratorius 
• • • 1 antgalo pasidavė, vyriausybei į- 
sikišus.

Nors raudonos vėliavos plc-

kapitalistų įsikišimų kokion ne
būk sveti m on šalin ir prieš vi
sokių ekonominės karės formų 
ir reikalaudama tuojautinio at- 
steigjjmo Darbininkų Tarptau
tinės ir, ant užbaigos, taikos są
lygose tarptautinio darbininkų 
čarterio, liuoso nuo visokių ve
rgiškų sųlygų ir vedančio linkui 
socialistinės respublikos.

P-ni Snovvden aršiai užsiva-
tvėsavo visur ir socialistų gies- rinėjo ant Lloyd George, saky- 
mės giedota, susirinkimas buvo <|ama “fai yra žmogus, kuris 
tvarkus; įėjimas buvo su tikic- ^orpedavo Liberalų Partiją, ku
tais. Tikietų reikalavimas bu-1ris ir dabar bombarduoja kelistais. ’J
vo toks didelis, kad demonstra
cija žada būti pakartota šian
dien. Kalbėtojai
Ramsay MacDonald buvo entu
ziastiškai sveikinamas, nors, 
matyt, buvo ir priešingų eleme
ntų, kadangi nuo galerijos kri- j žmonių, ar ant kapitalistų pel-

{liberalus, bebandanČius ištruk
ti atvirose valtelėse”. Nupei- 

ir ypatingai|kusi premiero paskelbimą, kad
Vokietija turinti užmokėti, ji pa 
klausė, ar karės lėšos kris ant 
paprastųjų Vokietijos darbo

to žemyn “ašarinės bombos” 
pipirų ir chemikalų formoje.

George Lansbury, pirmsėdis, 
įnešė rezoliuciją, kuri buvo pri- 

kuri imta; j^ja atkreipiama valdžios 
’aptickoriams vi- doma į tai, kad butų suteikta 

i- amnestija politiniams kali- 
Francijoj, Italijoj ir Vo- 

l.ii’fkietijoj, pasveikinama pavėluo- 
m ♦_ _ * Ine įminimai) vinmc Tollll IVfllP

kad Vokietijos ir Anglijos pel- 
nagaudžiai kas už savo šalį.

t u retą nuo švedžių sočiai isčių

laukti antrosios Tarptautinės 
susirinkimo ir skatinančių susi
rinkimus daryti visa, kas tik 

jie1 gražinsi tas pa liuosa vimas John Mac galima, kad išgavus mūšių per- 
Ji yra parduodama' Leun’0| rcftkalaujama tuojauti- traukos sųlygų aiškinimų tokiu

Al

Dvigubos
Stampos
S ubą to j e

EXTRA!

Vilnones Se 
ir

KLEIN BROS.
HALSTED &..20tli SIS.

Mes turime geras vie
tas dėl 5 arga 6 lietu
vių pardavėjų vyrų ir 
moterų. Atsišaukite 
tuoj aus.

SUBATOJE TIKTAI! DIDELIS IŠPARDAVIMAS.

InoaetSe-OI ■ KZ’*!letaeteen O U IK PI Ei O

Padaryta Pardavimui UŽ $22 Subatoj 13.45
Didelis New York’o fasonų namas mums pasiuvo šias pui

kias naujos mados suknias pardavimui po $22, bet greitai pats 
pasijuto, kad ja mstoka pinigų, ir pardavė mums suknias už di
delį paaukavimą.

Vėliausios stailės rundinais ka
klais efektas, šilko pynė papuošta, 
rankomis išsiuvinėta modeliai, tuni
kos ir panel efektai.

Spalvos ir materijos visos — vil
nonės French serge ir puikaus velve- 
teen suknės tamsiai mėlynos, žalios, 
rudos, slyvinės ir juodos, puikiau
sios stailės ir papošimų. Merginoms 
nuo 16—18 metų. Moterims 36—14 mieros

45
Paprastas

$22 vertės

400 MERGINŲ KAUTAI
$8 kautai po $4.79 — $5 kautai po $2.97

Patogus maži kautai puikios kokybės pliušo arba matai lamb 
— paprasti arba kerami papuoštais kalnieriais ' papuošti aplink, 
perdėm papuošta, su diržais stailės — dideli kalnieriai.

palaikymui blokados, kalbėjo ji 
tolinus. Tai buvo tik žiauru
mas. Jei taikos sąlygose butų 
|reikalaujama daugiau, negu yra 
prezidento Wilsono 14 punktų, 
tai ji, įstatymus mylinti palietė, 
pa liktųsi prie kiekvieno šalies 
darbininko padėti įrankius.

Ramsay MacDonald papeikė 
koalicija kaipo reakcijų ir ka
pitalistus susidėjusius į krūvų, 
kad kovojus su darbininkais ir 
pasakė, kad tiesioginis veiki
mas virsta populcrum. Jis vis
gi tikįs partijos veikimu, bet ti
kįs ir pramoniniu veikimu.

Pirmsėdis padavė rezoliucija 
su pasveikinimu darbininkų or
ganui “Herald”, kuris žada pa
tapti dicnraščfu, pranešdamas, 
kad jie turį 100,000 svarų ir 
dar daug dauginus pažadėtų 
tam tikslui. Jie padavinėsių 
žinias ir varysiu propagandų per 
jį-

Vincas Krėvė.

Skerdžius
(Tąsa)

Skyrius 1 Mie1) Q7 I Skyrius 2 Mie A 7Q 
ros 2 iki 6 met. i | ros 8 iki 14 M. □

VYRŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI
Society Brand & Kuppenheimer overkotai dėl jaunų 

vyrų ir viduramžių vyrų. Vestės siūlės, karinės ulster ir 
Chesterfield stailės visų vilnonių materijų,
Kiekvienas kautas vertas $8 iki $10 dau- J < g j g1 
giau. Specialia po........................................ UU» W

Vyrų ir vaikinų siutai vestės siūlės ar panel užpakaliu mo
deliai ir daugiau konservatyvės stailės. Aftpi
Visų vilnonių audimų, mėlynos sergės, taip- g Ii B

Specialiai! $5 Gillette Saugus Skustuvas su 
šešiomis geležtėmis, pilnas setas parduoda- Nk 9 
ma tiktai už........... ,,—.   UmI'vV

jąair-rTr-mr.r

tau 
visai

svei-

—Taigi, moterėle. Aš 
nūnai surišau tokią, kad 
vasarai teks. Kaip kupstą.

—Va kad tau Dievulis
katelę duotų! Dėkuoja moterė
lė, sejėdama į varius: jau aš aš 
tau, dėduli, gerą bandelę iškep
siu. O tai suvis jau bėda buvo, 

kalbėjo moteriškė, imdama iš 
skerdžiaus rankų skujinę: —Į 
šluoji šluoji, ir pusė anglių kro-l 
snyj lieka. Vieni ražai tik. O 
gal vyrų dasiprašysi!

—Ką jus darytut, kad seno 
Lapino netektute?

—Užeik, dėduli, gydamas, aš. 
tau nors kiaušinėlį krepšin įdė
siu. Tik užeik!

—Gerai, gerai;1 tetule, užeisiu. 
Kol neužeiti.

Eina skerdžius toliau vidu- 
gatve. Apipuolė jį iš visų pu
sių vaikai, kai musės.

—Dėduli, ar parnešei man 
aukšliuką, — rėkia vienas.
. —Man dūdelę? — šaukia ki- 
tas.

—Ar nudrožei man rėknę? — 
lenda trečias.

Skerdžius vienam kiša aukš- 
liiiką, kitam rėknę, trečiam ma
rgintą lazdelę, o tam vėl dude-

—Tik žiūrėkite, kad man pa
vogtute iš tėvo krepšio tituno;

riam davė lazdelę, nors dešim
tį degtukų; ne, tai atimsiu laz
dų ir atiduosiu Jankai; jisai man 
visų saujų atneš degtukų. At
neši, Janka?

—Atnešiu, — juokiasi Janka, 
o akutės net žiba — tik parnešk 
Įman tokių, kad išlenktų dar.

—Parnešiu, parnešiu, pačių 
gražiausių išpjausiu, tik priga- 
jmink man rytdienai. O dabar te 
tau vantos, nunešk savo motu-

Vadkas paėmė vantas ir, už
lindęs ant vartų, pavarė kie

man.
—Petruške, neški vantas, 

greičiau! — rėkia jis ant savo 
seseries, kuri stovėdama su ba
lana, žiūro, kad kiaulės neatva
rytų nuo lovio paršų; o patsai 
užsikorė ant tvoros, apskabino

—Tupėk, tupėk, kaip višta 
ant tvoros !pamatysi uodega už
augs, — šaukia Petruške.

—Nebijau, — atrėžė vaiki
nas, — neužaugs.

—O kam, dėde, šluota? — 
Klausia piemuo, kur šluotų ne- 

/ ša.
(Bus daugiau)

Išpardavimas tiktai Overkautu
Didžiausia iš visų vertė — duodamų pasekmių ant

Žieminiu Orvekautu
Nėra overkauto šia- ą V*8* sun^^os V0£°B>
me skyriuje verto ma- I ^^1 1 visi vilnonio audimo,
žiau kaip $35. mieros dėl visų vyrų.

Mes velyk išparduosime juos už nupigintas kainas, 
negu laikyti juos dėl sekančios žiemos.
Šaltas žiemos oras gali greitai atvykti — todėl jus pasinaudokite šiuo 
O VERKAUTŲ IŠPARDAVIMU.

Pamatykite 
musų paro- 

davimą lan
guose.

$40.00 Overkautai Dabar..
$35.00 Overkautai Dabar..
$55.00 Overkautai Dabar ....
$32.50 Overkautai Dabar..
$27.50 Overkautai Dabar....

$28.50
$21.50
$37.00
$19.50
$16.50

Kalėdų linksmumas yra dovanose.
Duokime jam ką-nors dėvėt.
Čia yra vyrų sankrova. Naudingos dovanos, kurios yra vyrų bran

ginamos, čia randasi labai daug. Mes jums pagelbėsime pasirinkti.
Vyrų ir Vaikinų Siutai ir Overkautai.
Šilko Marškiniai — ilgas atsiminimas.
Kaklaraiščiai — pageidaujama dovana.
Šilti šalikai, nešiojama dėl gražumo ir pasirėdymo.
Puikios puošnios Pirštinės, megztos, austos, skuros, šilko ir visokių 
audimų.

Maudynės Drapanos 
$4 iki $10.

Smoking Jackets 
$6 50 iki $12.50.

Audeklo ir Kailio
Kepurės 
$1 50 iki $15.

Skėčiai
$2.00 iki $6.00.

Rain Kautai

Puikios Megztos
Vilnų Vestės 

$5 iki $8.50.
Armijos Vilnoniai

Slip-ons
$2.75 iki $6.50.

Auto Pirštinės
$3 iki $5.

Svedar Kautai
$3.50 iki $15.

Kašmiero Pančiakos 
40c iki $1.00.

Skuros Diržai
Puikus Buckels 

50c iki $1.50.
Šilko ir Elastic 

Petnešos 
50c iki $1.50.

Šilko Marškiniai 
$5.00 iki $8.50.

i

$6.00 iki $30.00. $2.75 iki $4.50. Fibre Šilko Marškiniai
Graznos Orlaivininkų Kepurės * $3.50 iki $5.00.
Šilko ir Linų Čiužinėjimtii Madras ir Flannel
Nosinės $2.50. Marškiniai

25c, 50s ir 75c. Paraiščiai $1.50 iki $6.
Puikios Veiloko ir 25c, 35c, ir 50c. Fibre Šilko Pančiakos
Velour Skrybėlės Šilko Pančiakos Puikios ir Paprastos

$3.00 iki $10.00. 50c iki $1.50. po 45c.
Ir daug dar yra. kitų puikių daiktų. '•

Kart Schaffner and Marx Drapanų
Florsheim and Regai Čeverykai

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

Namas

BACH BROS
x 115ta Gatvė ir Michigan 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 Raštine:

Russian-American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

| Sergėkite.savo akis

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

I didžiųjų raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatves. ne
toli Halsted St.

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdčlyj, Kętverg-' ir Rubato) 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie 'Jų kainų prlskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškoa mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED U n-ra GATVES

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik Žmonoms pri-

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

\ Telephone HockwcH 6903
iir» ji>irLiiNijrx/SirrM^yM>T> n,~r .n-r jhniyi*i rririirit

Kaina: su apdarais 75c-; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ”

Knygyne, 1739 Ifalstvt
S t., Chicago, Ilk

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 

uitis akinius tikrai. Darbe ** 
icku belaukiant, užtikrintai.

Jei ,p 
lingi, _ W

akinius tiktai. Darbą at- "2 ~Z x j. 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime, 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė,, ChiesąrO) 

Kampas !8-tos gatvės 
3-čIos lubos, virš Piotro trpUekos 

Tėmykite | mano parašą 
Valandos nuo 9-ios vai, .ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

to*

DR. M. HERŽMAN
Gerai lietuviam* žinoma* per 16 me

tų kaipo patyrus gydytoja*. chirurgu 
ir akufteris.

įlydo aitriu ir chroniška* litas yy*

metodą*
Šalau*.

Ofisą* irUh*ri*orija: 10H W. 1Mb 
fit. netoli re« Bt.

VALAPtiOŽl N* t*
Vikarai*. TeteKione Ceriai Siti. 

GYVENIMAS! Sdlfc S. YftMai StfeA

ydo aMttM ir cnn>ni»k 
moterų Ir valkų, pas* 
oda* x-R<y b ItNnkliu <

I



NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Gruodžio 13, 1918.

Stan Boborič
Štai ką Pasakojo

Savo virškinimą pagadinau 
galutinai, valgis veikė kaip nuo
dai, užkietėjimai vargino mane, 
o atsikėlęs rytais jausdavau pa- 
linkAnią grįžti atgal lovon. Ken
tėjau nuo nemigos ir dėlto vi
suomet buvau nuobodžiu. Daug 
pinigų išleidau gydymuisi, bet 
viskas buvo veltui.

(Tąsa nuo 3-čio puslap.) 

kų, meksikiečiu ir ispanu.

Gruodžio 6 pas mus buvo ap
silankęs lenkiškas tėvelis. Pra
šė aukų... popiežiui. Bet žmo
nės pasirodo nenorėjo suprasi i 
to.“skurdžiaus" padėjimo ir ne
aukojo. Už lai tėvelis labai 
barėsi ir apgailestavo, kad svie
tas “taip baisiai ištvirko ir ne
nori suše lpi savo šventąjį levą". 
Nabagas! —A. Neverauskas

O DABAR PAŽIŪRĖKITE 
Į MANE. INDIANA HARBOR, INI).

Ar jums teko matyli kada 
nors tokią aiškią permainą? Ar 
žinote, kas man prigelbėjo išsi
gydyti? Aš jums pasakysiu; lai 
PARTOLA išvijo nuodus iš ma
no vidurių, išvalė kraują ir pri
vedė prie sveiko stovio. Mano 
organizavimas sveikas ir nor- 
inalis.

Stojau nauju žmogum ir pra
dėjau stebuklingai uždirbti ir 
pasidariau linksmiu, kaip seniau 
ir laimingu.

Už tą visą dėkoju Puriniai.

PABANDYKITE JUS IR 
BUSITE LAIMINGI.

Pa r t ola rekomenduojama ir

‘ Praeitame metiniame S. L. A. 
118 kuopos susirinkime kuopon 
j prisirašė du nauji nariai: P. S. 
j Rindokas ir Antanas Tiigaudis. 
•šiaip iš nutarimų nėra kas pa- 
! žymėti, nes nieko svarbaus ne
nutarta. Beje, nutarta surengti 
Kaukiu balių 26 sausio 191!) m.

4 V

į Vėliau rinkta nauja kuopos val
dyba. Išrinkta sekanlįs drau- 

Igai: Pirmininku Pranas Budis, f
jvice pirm. Pranas Rcineikis, nu- 
| tarimų rašt. Malusas Balrusai- 
1 lis, turto rast. P. S. Rindokas, f
• izd. Pranas .įnikus. iždo globė
jai Petras Danusas ir K. Pet
kus. Organizatoriaus nerinkta.

—Kuopos Korespondent.

parsiduoda didelėse dėžėse, kai
nuoja tik $1.00. Vienos užten
ka palaikymui sveikatos ėielos 
šeimynos trims mėnesiams. i ž- 
sisakykite šiandie. (82)

Dykai
Siunčiame dailią ir naudingą 

dovaną kartu su Purintos užsa- 
C

kymu.
APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė.,
New York, N. Y. Dept. L. 1

True translatlon file<l with tho post- 
inaster ai Chicago, III., Dec. 13, 191.8, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917
GALI BŪTI GINČŲ DEL VO

KIETIJOS MOKĖSI AMOS
SUMOS

i Lansingo rašte Berlinan nepa
minėta karės lėšos.I

PARYŽIUS, gruodžio 9d.
• Anglijoj ir Francijoj nesmagu-
i mų kįla dėl atlyginimo, kuris 
parsieis Vokietijai mokėti. Prc- 

Izidentas \Vilson savo 1 t punktų

The Peoples’ Store
11201-3-5-7 Michigąn Avė.

Roseland, Illinois

Vieta, kurioje jus galite nusipirkti sau vi
sus reikalingus Kalėdoms daiktus. Mes 
turime viską, ką tik jus norite, jūsų šeimy
nai ir Jūsų draugams už pigesnes kainas, 
negu jus rasite kur nors kitur pietų pusėj.

Jus turite tiktai keletą dienų — 
nelaukite PIRKITE TUOJ AUS

sausio <8 dieną pasakė:
“ Visa Francijos šalis turi bū

ti paliuosuola ir įsibriaulosios ' 
dalįs atslrigla. Rumunija, Serbi
ja ir Montenegrija turi būti eva
kuotos ir užimtosios šalis ats-1 
teigtos."

Lapkr. 5 d. Sekretorius Luo
šinę savo rašte pasiųstame Vo
kietijai privedė išimtis, kurias 
kili talkininkai padarė preziden-1 
to \Vilsono paskelbtai saus. <8 d. 
kaipo pamatui taikos sąlygoms.! 
Sekretorius Lansing cituoja tal
kininkus šilaipos:

"Tolinus.taikos sąlygose, išde-Į 
tose jo kalboj i kongresą saus.' 
<8 d.,1918m. prezidentas pasakė, 
kad įsibriautoji teritorija turi 
būt aksteigta, taipogi evakuota ir 
paliuosuola. I alkininkų valdžios 
mano, kad turi būti pasakyta, ką 
šita sąlyga reiškia. Tuomi jie su-j 
pranta, kad atlyginimas turi bu-. 
Ii užmokėtas Vokietijos už visus 
nuostolius padarytus civiliems 
talkininkų, žmonėms ir jų nuo
savybei, vokiečių užpuolimais 
žeme, vandenimis ir iš oro."

Sąlygos padaro pamatą mušiu 
pertraukai.

Lapkr. 11 d. Vokietija priė
mė šilas sąlygas kaipo pamalą' 
musių pertraukai ir pradėjo | 
trauktis ir atidavinėti ginklus. į 
Lapkr. 30 d. premieras Lloyd 
George kalboje pasakė, kad vo
kiečiai reikia priversti užmokė- ■ 
Ii karės nuostolius. Gruodžio 3 
d. pasiuntinių kambaryj finau-Į 
su mmislcris Klolz pasakė: į 
“Pasiuntinių kambarys pasakys, 
ar jis privers musų šalį mokė
ti karės lėšas, ar jis privers mo
kėti tuos, kurie atsako už karę". į 

čia, Amerikos rateliuose iš-; 
reiškiama nusistebėjimas, kad 2 
diplomatai skaito visai kiloki 
pamatą nuostoliams, kuriuos 
Vokietija turės užmokėti, negu 
tas, su kuriuo jie suliko ir bend
rai pastalė pasirašydami po mu
šiu pertraukos sutartimi. Šilas 
pranešimas pasiųstas Vokietijai ' 
sekretoriaus Lansingio raštu 
lapkr. 5 d. yra vienintelis palie -j 
č.ianlis nuostolius, kuris buvo : 
priimtas talkininkų ir Vokieti -| 
jos kaipo taikos panalas. .lame 
nėra minima apie krės lėšas.

Matoma pavojingas 
padėjimas.

v.
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Kampas Milwaukee ir Ashland Avės.
Didžiausia up-town drapanų ir čeverykų sankrova.

W ISlUI^^Didžiaiisia sankrova atdara kas vakaras iki Kalėdų nuo Panedėiio, Gruodžio 16.

Overkautai-Siutai $25
Dovanos Tikros Naudos už Ekonomiškas Kainas

ER šias Kalėdas kiekvienas duos naudingas dovanas. Kokias dovanas jus galite pasirinkti, kurios 
butų labiau naudingos arba labiau pageidaujamos negu Continental overkautas arba siutas. Po $25 
mes pasiūlome puikiausius overkautus ir siutus Chicagoje už šiuos pinigus.

— audeklai ant kurių jus galite pasitikėti dėl ilgo 
dėvėjimo, vėliausių ir puikiausių petre nų — sta 
iliu ir mieru pritinkamų kiekvienai ypatai

toii

I

!į

DYKAI! VISAI! DYKAI! 
1000 Gramofonų duosime.

Mes duosime kiekvienam Kalč» 
(toms dovanu šita brangų gramofo
ną, kuri matote čia ant ilustracijos, 
ir kuri mes pardavinėjome po $10.00. 
Mes duosime šilą gramofoną visai 
dykai, šis gramofonas yra tvirtai 
padirbtas iš geriausio mahogany 
medžio ir kuomet Jus užsuksite jį 
groti .lai persitikrinsite, jog jis ska
mba taip pat, kaip ir už $100.00 ma
šina. Mašinerija padaryta iš geriau 
šio plieno ir nikelio. Grajina viso
kius rekordus (natas). Mes duosim 

is rekordų arba keturias uolas visai 
dyką. Tolinus mes duosime jums <ly- 
lenciugelį dėl laikrodėlio gvaranluo- 

lą ant 25 melų. I'uos abu daiktu duosimo 
dykai kiekvienam, kuris pirks nuo musų 
šilą paauksuota laikrodėlį, gvarantuotą 
ant 25 motų, šis laikrodėlis yra puikiai 

riausio nikelio ir turi 21 jesvels. Tai yra 
vidutinės inieros laikrodėlis (miera 12). 
Eina gerai: nei viepus sekundos neskubi
na nei nevėlina. Kiekvienas iš tų laikro
dėlių prieš siuntimą yra mėginama ir eg
zaminuojamas. Kaina šito laikrodėlio yra 
*20.00. bei musų dirbtuvės kaina yra $9.95 
ir kiekvienam perkančiam nuo musų laik
rodėlį, mes duosime dovanų augščiau mi
nėtą gramafoną ir lenciūgėli dėl laikrodė
lio visai dykai. Neužmirškite, jog tie dai
ktai yra brangus ir naudingi, gal jums 

niekuomet neatsiliks kita proga pasipelnyti, taigi jeigu norite pasinau
doti šia proga, prisiųskite mums 50 centų pačio lėšų, rašykite adresuo
dami:

ant 25 moty.
graviruotas; mcrhainzmas padirbtas' iš ge-

Agilavimas už užmokėjimą 
karės lėšų be jokio priminimo 
iš Įvairių valdžių pusės apie tas 
sąlygas, su kuriomis jau suliko, 
čia skaitoma gimdančiu pavo
jingą padėjimą. Yra pasitiki
ma, kad diplomatu, didelis noras 
atpildyti ištuštėjusius savo ša
lių išdus nenutrauks mus že-j 
myn iki Vokietijos žemumos, 
kur žiūrėtume į tarptautines su
tartis kaipo Į popiergalius,

t as, kad Lloyd George’o ir 
Klolz’o išsitarta po Lloyd Geor
ge’o, Clemenceau, Orlando ir 
Sonnino konferencijai Londo
ne, leidžia manyti, kad jie su
rado būda išreikalauti šilas lė- v
šas, nors yra sunku matyli kaip. 
Pulkininkas Ilouse buvo kvies
tas Londono konferencijon, bet 
nepribuvus kiliems Amerikos 
delegatams, jis nevažiavo. Sako
ma, kad buvo apšnekama veiki
mo dalykai.

Talkininkai dviejose 
konferencijose.

The World Novelty Company Dept. 450
748 N. ROBEY STREET CHICAGO, ILLINOIS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Yra manoma, kad bus dvi 
konferencijos viena talkinin
kų, gal Anglijos, Francijos, Ita
lijos ir Suv. Valstijų, su Serbi
ja, Rumunija ir kitomis mažo
mis tautomis su atstovybe ma
žesnės svarbos. Talkininkai gal 
pirmučiausiai imsis laikos sąly
gų, kurios bus pastatytos Vokie
tijai, o paskui svarstys Europos

121 h St Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th at., arti 
SL Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St, Chicago, III.
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Maudynes drabuž.

Vaikams

Pirkite dabar, tiktai 9 pirkimo dienos liko iki Kalėdų.

Kiti iki $60. Taipgi papuošti ir pamušti 
kailiu overkautai $35 iki $100.

U

perorganizavimą ir tautų lygos 
sudarymą. Antroji taikos kon
ferencija, kuri galima skaityti 
tęsimu pirmosios, apims ir cen
trą los galybės. '

Buvo sakoma žmonių, arti su-, 
si rišančių su taikos padėjimu, 
kad laikos konferencija gal vi
sai nebusianti pertraukta, bet 
gal busiąs padėtas pamatas bu
simai tautų lygai, tanios gi bu
sią Įiriimamos pagal jų sutiki
mą su lygos reikalavimais. 'Tok
sai organizavimas, atsiradęs iš 
konferensijos, sulygtos S. Val
stijų, Francijos ir Anglijos bū
tinai butų priimtas visoms ki
toms Europos tautoms, išsky
rus gal lik Rusiją, su kuria mes 
dar vis tebekariaujame.

Galima matyti, kad neapsa
komai yra svarbu, idant pilna 
vienumo ir bendro veikimo san
derme. butų tarpe trijų didžių
jų galybių Anglijos, Franci
jos ir Suv. Valstijų - kurios 
tuo tarpu laiko pasaulio ateitį 
savo rankose.

Kliutįs gimdo nekantrybę.
Kaikurie amerikiniai atstovai 

šičia rodo nekantrybę dėlei pa-
i

Nurodymai Dovanų Del Vyrų
Duok vyrui ką nors dėvėti ir jikyra laimingas. Ši sankrova yra 
buveinė naudingoms dovanoms dėl vyrų. Kiekvienas prekių šmo
tas, kurį mes pasiūlome, buvo parinktas su nepaprastu atsargu
mu, yra šviežias, naujas ir švarus — suteiks jums daugiau vertės 
už jūsų pinigus, negu jus galėtumėte gauti kur nors kitur. Pasi
rinkite savo dovanas iš sekančių nurodymų:

Marškiniai
Nosinės 
pirštinės 
Diržai 
Pajamos

Šalikai 
Svederkautai 
Čeverykai 
Pančiakos 
Kaklaraiščiai 
Skėčiai 
Petnešos

Skrybėlės
Paraiščiai
Smoking Jacket
Svederiai
Puikios'vestės
Šliurės
Vyrų gražnos

Dykai Pabovos
Su kiekvienu pirkiniu vaikų drapanų musų vaikų skyriuje, mes 
duosime visai dykai iki Kalėdų gražias pabovas, kurios palinks
mins jūsų mažiukus.
Continental sandėlis pripildytas su praktiškomis dovanomis dėl 
vaikų už kainas atstovaujančias pačią ekonomiją, -’ųs busite pro-

Vaikų siutų .
Svederių 
Bluzių 
Pančiakų

Pajamų Kaklaraiščių
Pirštinių Nosinių
Overkautų Kepurių
SvederdžiaketuV Pirštiniu’

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsilikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gailumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu

Prilaikau akinius teisingai. 
Pasitarimas nemokamas.

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

daviminio ir istorinio budo klin
čių, stovinčių ant kelio pilnam 
Wilsono laikos programui. Yra 
palinkimas sakyti, kad jei Eu
ropa nepriims sąlygų ir būdų, 
reikalingų pasaulio saugumui, 
lai mes apsisukę važiuojame na
mon ir tegul senojo pasaulio 
žmones žinosi sau. Šita pažiū
ra nenori žinoti, kad mes, kaipo 
tauta, esame giliai įsivėlę į Eu
ropos padėjimą, kad mes nega
lime tikėties kuomet nors včl

gyventi tautiniu užuolumu ir 
todėl tusime veikti su begalimu 
kantrumu prieš visokią kli/ilį, 
kad palaikius talkininkų yj4-ny- 
bę Europos atstatymui.

R«xi4. S. Ashland Rlrd. Ch'rar»

DR. A. A. ROTH
HUSAS GYim (MAS Ii CHIKURGA 
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SIRINKIMO.
šviesta: mat, žino iš ko prasi-

Baigiasi metai kaip įsirašiau juokiau,... o aš net nenugirdau 
į DSS. 4 kuopų. Narinių inoke-l i 
snii\ su įstojimo, įmokėjau su
viršum du dol. Kuomet lik ga
lėdama noriu dalyvauti susirin
kimuose, bet narinių mokesnių 
neturiu ištekliaus užsimokėti.

ir buvo tuo laiku Geležėlė mi
nimas.

Visas kalbas, smerkimus sve-

žmonių paniekinimų, - - visus 
Inos perlus negalima nė supai
syti, nė aprašyti. Ir visai ne
rašyčiau, jei nebūčiau likusi į

žeisti, paniekinti...
Visako patyrusi per ilgų gy

venimų, viskų galiu nukentėti, 
Ibet meluoti, veidmainiauti ne
mėginau ir nemėginsiu. Soci
alistams visuomet pritariau ir 
padėjau veikti, bet užsivarinėti 
ir niekinti kits kitų niekuomet. 
Nes kiekvieno žmogaus pažiū
ros visuomet būna skirtingos. 
Visi kaip vienas niekuomet ne
gali manyti; taip pat ir veiki
mai būna skirtingi. Kas tik 
geriau, tiksliau veikia, visiems 
pritariu. Darbininkų Taryba, 
taip išniekinta ir pasmerkta

KIEK REIKALINGA UŽDIRBT, 
KAD GALĖJUS GYVENT 
ŽMONIŠKAI?

$1,800 — sako profesorius 
Meeker.

Kilk reikalinga darbininkui 
uždirbt į metus, kad galėjus de
ramai užlaikyt save, moterį ir 
tris kūdikius? 
kįlo vakar

Toks klausimas 
svarstant skerdyklų

dint algas.
kada pro f.

Jisai kįlo po to, 
Boyal Mceker nuro-

kad kas palėgęs, nedirba ar ki
tokiu budu negali užsimokėti, 
tokį narį paliuosuoti nuo mokes
nių...

rodos, kandidatė? 70 suvirsimi

gomis bepusimai tina; o apie pa-

nė manyti.

čiau ko nemačiusi, išgirdau ko 
negirdėjusi... Penkios dešimts 
su viršum metų (nuo 1803) kaip 
dalyvauju pažangiųjų darbinin-

prieš visus prispaudėjus, svir

nas šiek tiek nianantįs žmogus,

mu

Kaip sakiau, norėdama nuo 
narinių mokesnių pasiliuosuoti, 
bet kuopoj pasilikti aprimus tru
putį publikai, nuėjau su mokes
nių knygele prie sekretoriaus 
slido. Prašau paliuosavimo —

- aš į neši u susi- 
vienas

gerai, 
linkimui, kaip nutars

kali, — kad taip, lai palieka ki 
tam susirinkimui... Nuėjau.

Toliau tęsiasi susirinkimo dar 
bai: nutarimai, balsavimai, cen
tro valdybos rinkimai....

Nusiraminus publikai pirmi
ninkas pratarė:

Tai paprasta dės- sijos, vienas šiaip, 
se. Bet niekuo-

Senovės baudžiauninkai saky
davo: pirmiau, kada ponai žmo

Bet kaip

- - gal kas turite kokį sumany
mų. kuopos reikaluose?

Tuoj sekretorius įneša mano 
prašymų: paliuosuoti mane nuo 
narinių mokesnių. Kįla disku- 

kitas taip
taksavoja mano kailį. Vis tiek 
pataria paliuosuoti nuo mokes
nių. Geležėlė atsistojęs protes
tuoja, molivuodamas tuo, kad 
aš niekuomet nedirbusi socialis
tams, niekuo neprisidėjusi prie 
darbininkų judėjimo.... Baigia

Matau jos gerus siekius ir tiks-

dūktai.
- Tai kiek, jųsų manymu, rei 

kalinga uždirbt, kad darbinin
kas, turintis moterį ir tris kūdi
kius, galėtų juos išmaitinti? —

Atdara vakarais iki pat Kalėdų

Stegerio Prieš Kaledy Šventes Išpardavimas
PIANŲ

Patįs Grojantįs Pianai | Player Pianos | 
ir Fonografai

Suteikia nepaprastą progą įsigyti gerą pianą, “player pianą’’ arba fonografą.
UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ, SU UŽTIKRINIMU SUTAUPYT PINIGUS
Del nuolatiniu! kįlančių kainų iš priežasties kares, kuri sumažina išdirbinu} pianų ir kitų 
niuzikališkų instrumentų visame sviete, mus išpardavimas yra nepaprastas. Taipgi per 
pastaruosius šešis mėnesius mes turėjome keletu išpardavimų su išmainymu (Exchange

socializmo vesti minias nesusi-

Pritariu jai ir veikti padedu ir 
padėsiu kiek mano jiegos išne
ša.

- Kad darbininkas galėtų de
ramai užlaikyt save ir savo šei
mynų, jis turi uždirbti ir viduti
niai tūkstantį aštuonis šimtus 
dolerių į melus — atsakė profe
sorius.

didinta dešimčia vartotų pianų koncertuose ir mėginimuose.

Užtikrinimą kiekvieno piano ir “Player Piano” ilgam laikui taipgi pilną užganė- 
dinimą.

į čia yra keletas skirtingų verčių, kurios jus laukia.

iai ėda koltik kaulus sutratina. 
Lygiai taip ir čia. Socialistai

ius tratina, o socialistų priešai 
džiaugiasi, rankas Irina....

Susirinkime, kuopos nariai 
(žinoma nevisi) susiriesdami 
šaukia: — menševikai, sočiai-

kokius ten garbės narius be mo
kesnių, Daug tokių bobų, rei
kalaujančių paliuosavimo, atsi-

beužteks....
Kur bus, buvęs kažinkoks ne

nuo mokesnių paliuosuoti, bet

gia laisves fondus, renka pini
gus, darbininkų tarybas steigia, 
susivažiavimus šaukia,... nešelps 
jie darbininkų, ne darbininkams

maitę — bent 10 dol.... Vėl dis
kusijos, Vienas siųlo 5, kitas 
15 dol. Kaziukas išsitaria, kad

sprando sėsti... Mes turim juos 
smerkti, priešinties, neprisidėti, 
ne skatiku, į fondus neduoti ir 
tl ir lt. ir lt.. Socialistai socia-

pati paprašo. Tuomet* užsišo
ko Geležėlė ir su didžiausia iro
nija įneša: — Paskirti poniai

kuopos iždo po 10 dol.

Girdėdama tokias kalbas net ni ui Geležėlė įnešimų pataiso. 
Pašelpos duoti ant sykio 50 dol.

žmonūs, o jau dvasios šventos
ria duoti 10 dol. pašelpos.

žino ir kito mintį ir darbus iš
kalno permato: kas taip darys, o 
kas kitaip? Kame gi tas obaL 
sis visų šalių darbininkai, vie
nykitės?“

(ireta sėdinti moteris mane 
subarė:

Ko čia juokies iš Geležėlės,

ima ir prilipdo kokių tai stem- 
pų.

Visą laika sėdėjau be žado; 
nė su pagaliu nebūtų kais žodį 
išdaužęs. Patyriau, jog esama 
žmonių, manančių, kad kitas 
neturi jausmų, o jiems didžiau-

Pr akalboS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus 

Tema: Kas galės grįžti į Lietuvą.

Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. 13 d., 1918
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 

1822 VVabansia avė. (North Sidėj).
........  1 " “ ■■ '-"X- -- H—--- ■ ---
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 15c ypatai.

Visi vietos lietuviai nepa mi r skite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus prakalbą.

Kviečia visus KOMITETAS.

cialistų iš 4 kp., atsisakau nuo 
paskirtos man pašalais — 10 
dolerių. Nepaėmiau jų nuo ka- 
sieriaus ir neimsiu. 4-toj kuo
poj, jei neišmes, pasiliksiu, nes 
tikiuosi, kad draugai socialistai 
susipras ir išbris iš tos purvų 
narmalicnės. • —žemaitė

M1IESTAS GALĮS PARAN- 
JAVOT GATVEKARIŲ 
UNIJAS.

;arlu su aid. Captainu uoliai re

vo atmesta lapkričio 5 d„ vakar 
pasiūlė naujų sumanymų tran-

Būtent: jis sako, kad miestas pa-

lijas, o kompanija jas operuo- 
ų. Tuo, pasak Fisher’io, butų 
šrišti visi “keblumai, kurie iki

•’rue transtntion filed with 0'° post, 
naster at Chicago, III., Dec. 13, 1918, 
s reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

1ŠPILDYK1TE SAVO 
2UESTIONNAIREUS.

Visi kareivinio amžiaus — 
nuo 18 iki 30 metų vyrai, ku- 
ie esate aplaikę savo (Jucsti- 
innaire’us ir dar neišpildėle 
juos — padarykite tai luojaus ir 
aigrųžinkite juos savo local be
irdama. Toks yra prososl mar

ti klasifikavimų visų minėto am
žiaus vyrų. Ųuestionnaire’ai 
turi būt sugražinti nevėliau,

neišpildys, bus patrauktas atsa
komybėn ir nubaustas.

PAGAVO ŽUDE1KĄ.

Jis, t u r būt, nesveikaprotis.
Policija vakar areštavo tūlų 

Joe. Kaka\vic, 4901 Princeton 
St., Jisai kaltinamas nužudyme 
tūlo Fred Papkes’o, 4902 Prin- 
ceton St. Sausio *2-1 <1. rytą Pa
pke. buvo rastas lies savo namu 

biauriai subadytas peiliu. l)e- 
leklivai iki šiol j ieškojo žudei- 
kos ir dabar suradę. Tik, Pa- 
kawic, tur būt, esąs nesveika- 
pročiu. Jisai jau prisipažinęs, 
bet jo papasakojimai yra labai 
keisti, taip, kati policija žada jį 
atiduot daktarų ekzaminavimui.

SOC. PROPAGANDOS 
MOKYKLOS LANKYTOJŲ 
DOMAI.

šiandie d. P. Grigaitis skaitys 
penktų lekcijų Propagandos Mo
kykloj. Lekcijos tema bus 
“Kaip darosi kapitalisto pelnas.” 
Norintįs lankyt Soc. Prop. Mo
kyklų, turėtų nepraleisti šios lek
cijos. Su šia lekcija prasidės 
antrasis politinės ekonomijos 
kurso skyrius. Lekcija prasi
dės lygiai 8 vai. vakaro.

PASISKUBINKIT
BYLINĖTIES, NES

Vyrai ir moters, kurie turite 
palinkimo prie “provų,” pasis
kubinkite. Vėliau jums prisieis 
mokėti “extrą išlaidų.” Daly
kas yra toks. Miesto valdžia

norintis užvest “provų” Munici
paliniu korte, turės mokėt taksų

Miesto valdžiai reikia pinigų.

kymas, jeigu jisai bus pravestas, 
miesto įplaukas padidinsiąs a- 
pie pusę miliono dolerių kas me
tai.

APKALTINO VIENĄ 
MUŠEIKĄ.

Turės užsistatyt 10,000 
dolerių kausi jų.

žmogžudystėj buvusį nesveika- 
pročių ligonines, Dunningo, sar
gų — Louis Ncihous’ų. . Jisai 
apkaltinta sąryšyj su “belaike 
mirtimi” vieno minėtos ligoni
nės paciento, tūlo Jos. Simmer- 
lingo. Apkaltintasai turės už
sistatyt dešimt tuksiančių dole-

kad Dunningo ligoninėj dedasi 
neleistinų prievartos aukų. Bū
davo tokių atsitikimų, kad pa
siųsti į ten žmonės gaudavo į- 
laužti šonkaulius ar sutriuškint 
žandus. Dabar vienas kumš
čios “karžygis” tapo apkaltintas. 
Gali būt, kad bus surasta ir dail

BAISI PIKTADARYBĖ.

Nužudė moterį, du kūdikiu 
ir pats savę.

Namu 1333 Augusi Si. anų 
naktį lapo papildyta baisi pikta* 
<l;n-yl>o. Ka in*b4irių uitom uoto- 
jas, Mielinei II|andzel, nužudė 

savo moterį ir atsukęs gasų nu
sižudė pats savę ir du kūdikiu, 
vienų 9 m. kitas 3 metų.

Gyvenantįs 'lame pačiame na
me žmonės apie tai pasakoja 
sekamai:

Ilnndzelių šeimyna gyveno 
imt antrų lubų.

Apie 4:30 va), ryto jų mieg- 
ruimyj pasigirdo barniai ir stip
rus bildėsis. Paskui visa nuti
lo.

Apie aštuntų valandų ryto, 
kada butan įsilaužė policija, 
miegruimyj, ant aslos, gulėjo 
Ifandzėl’io motoris biauriai per
skelia galva. Ten pat, šalia jos, 
buvo pamus'las kruvinas kirvis. 
Skersai lovų tysojo pats Iland 
zel’is ir gi nebegyvas. Jisai 
buvo užtroškęs gasu. Šalinia
me kambaryj gulėjo trįs Hand- 
zelių vaikai

$97.50 
už tvirtą pianą 

“UPRIGHT” PIANAS
vartotas instrumentas, nepa
prastos vertės, kaina musų 
specialiu išpardavimo.

Lengvi išmokėjimai.

$130
šį Mahogany vaitotų 
UPRIGHT” PIANĄ 

turintį labai malonų tonų. 
Pianas, kuriuomi galima di
džiuotis.

Ant lengvų išmokėjimų.

Už

$149
Už šį labai mažai vartotą 

“UPRIGHT” PIANĄ
Mahogany šėpai,nepaprastai 
puikus tonas.
Parduodame lengvu išmo
kėjimu.

šis pilno dydžio

Player Pianas

$195
MAŽAS ĮMOKĖJIMAS

$2.50 savaitę

Nors šis player pianas buvo varto
tas, tečiaus yra geriausiame stovy
je. Mahogany atidirbimas. Daug 
muzikalių rolių ir suolukas duoda
ma kartu.

Tuzinai kitokių pianų ir “Pla 
yer pianų” pigiai.
Sąlygos taip įįį Kas mėne- 

žemos sį ant daug
kaip pianų

Pasiūlome Jums

Speciales Sąlygas
Perkantiems prieš šventes

Stegerio Fonogra 
fu ir Gramafonų

$369
Už šį vartotą 88-Note 

“PLAYER PIANĄ“
Visai gvarantuotas 

Mahogany viršus. Suolukas 
ir muzikalus rolės dykai. 
Parduodama lengvais išmo-

$419
Už išmainytą 88-Note 

“PLAYER PIANĄ”
Labai mažai vartotą. Išim

tinai gerame stovyje. Muzi
kos rolės ir suolukas dykai.

Ant lengvų išmokėjimų.

$473
Už šį vartotą 88-Note 

“PLAYER PIANĄ” 
Suolukas ir muzikalūs rolės 
d\kai.

Lengvi išmokėjimai.

HOUSESTEGER PIANO
STEGER & SONS PIANO MANUFACTURING COMPANY 

Įsteigta 1879 metuose.
238 S. Wabash Avė. ,: kampas Jackaon Boulevard, Stegerio name 

Atdara vakarais iki pat Kalėdų.
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tų amžiaus, Eihvardas, 9, irAn- 
toinclte 3 melų. Pirmąjį dar 
pavyko atgavint, kilu du jau bu
vo mirę.

Policijos raportas sako, kad 
lai pasekme šeimyniškų nesuti
kimų. Kiek laiko atgal Hand- 
kcIIk l»tvvo iinot.ibs iv iiiiibovis- 

lafi ličiui atsisakymo užlaikyti 
savo šeimyna. Vėliau betgi jis 
tapo paleistas, kuomet prižadė
jo pasitaisyti. Vakar naktį ji
sai “pasi taisė” — perskeldamas 
savo moters galvų ir atsukdamas 
gaso pervadas.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Prsidėjo prie Chicagos 
Lietuvių Darbininrikų 
Tarybos.

Gruodžio 8 d. Draugyste Pa
laimintos Lietuvos laikė savo 
priušmelini susirinkimų p. Ma
linausko svetainėj, 1813 S. Hal- 
sled St. Tarp kita buvo pakel
ta klausimas apie Lietuvos lais
vę. Sumanymų pasiute d. K. 
Maskauskas. Visi tam pritarė. 

Frankas, 11 nie-ir po to svarstyta būtent, kaip

Tclcphonc Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

I įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak 
3325 So. Halsted St., Chicago.

VyrlSKų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo Siutai ir overkotai, vertes 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 siūlai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siūlai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedčiomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str., Chicago. III.

| Di. A. B. Blumenihal |

G)^O
AKIŲ SPECIALISTAS^

A.lcis Egzaminuoja Oylcai 
Gyvenimas yra 

tuščius, kada pra i 
nyksta regčjims. I 

Mes vartojam 8 
pagerintą Oph- g 
iludmometer. Y- g 
patinga doma at- I 
kreipiama i vai- g

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. g 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. I 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Tclcphonc Yards 4317 
Boulevard 6487.

Tol. Yards 3654. AKUŠERKA

ir kuo prisidėti prie išgavimo! 
tikros laisves Lietuvai josios Į 
darbo žmonėms. Vienas duoda i 
įnešimų prisidėti prie klerikalų 
ir (antininkų fondo su 50 dole
rių auka. Dar kitas duoda pa
taisymą prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos.

(Seka ant 8-to puslp.)

r?Mrs.A.Mlchnlewicz
KBaigus Akušerijos Ko- 
Llegiją; ilgai praktika-! 
wvuHi Pcnnsy I va n^ jos
cihospltalėae ir Phila- i 
Ąįlelphijoj. Pasckmin- ! 
£t?ai patarnauja prie 
jgeimdynio. Duodu rodą 
^visokiose ligose mote
li ims ir merginoms. 
^3113 So. Halsted Str« B (Ant antrą lubų)

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo rak.

■



S NAUJIENOS. Chloro. HI. Pėtnyčia, Gruodžio 13, 1918.
Prasideda diskusijos, 

na knot vaikinusia, 
nių, 
m u.
jose dalyvavo apie 15 narių —.

uegi ypatiškų užsivarinėji- kliubo susirinkimas
Kiek pastebėjau, diskusi- Knygyno svt luinėj 18

Gruodžio I <1. įvyko metinis, Gudelis, M. Klebonas

Wub:m-

rauni

Kaupąs
50c.; M. Pruninuskas, 75

AtritieH Žiedo choro ekstra repeli- ’ ASMENŲ JIEfcKOJTMAI 
■ ijn, vadovaujant p. Slamuliu'ei, I- 
vyks pėlnyČioL 7 vai. vakaro, gruo
džio 13 <1., !•*<• i l< »\v>»l i i | > svet., 831 W. 
13 PI. Visi Ateities Žiedo nariai susi
rinkite, nes Ims išdalinti tildei.ii į 
I.MPS. 3-čio Rajono vakarų.

Sekretorė.

Pajieškau Bogusės Pidilunailės, 
paeina iš Kaimo gub., Panevėžio p., 
Limiškių parap, .lulki'kių kaimo. 
Malonėkite atsišaukti artai leis žino
te praneškite adresų. Turiu svarbų

PARDAVIMUI

apie valandą laiko. Po to Jas klausimas apie (.lncagoS| 
Didele bal-1 Lietuvių Darbininkų 'Tarybą. Po

i pripažinta, 
remtinu organizacija.

Nutarta priklausyti joje ir seka
mais 1919 metais. čia jau nu
tarta išrinkti delegatus, kurie at-j 
stovaus kliubą sekamoj Cliica- 
gos Lietuvių Darbininkų konfe
rencijoj.

eita prie balsavimo.
su dauguma nutarta prisidėt! trumpo svarstymo 
prie (’.hicagos Lietuvių Darbi- kad lai i

Vėliau pakelta klausimas apie 
skyrimą tam tikros sumos j

dą. Duota 
100 doleriu, * 
]mi taisymas 
300 doleriu, v

pataisymas 21)9, o 
prie pataisymo

Klausimas lečiaus Į šaukiamąjį Amerikos lietuviu 
r neišrištas. Tai darbininkų suvažiavimą. Ap

ims padaryta sekamame draugi- svarsčius tą klausimą, pasirodė,, 
jos susirinkime, kada musų, dc-

Antras

tos Lietuvos yru įlckmingiausia 
ir didžiausia draugija šioj apie- 
linkėj, tai sekamoje Tarybos 
konferencijoje ją atstovaus net

Beje

vos visuomet rėmė ir remia pro
gresyvųjį lietuvių darbininkų 
judėjimą. Todėl kiekvieno dar 
bininko pareiga yra paremti ini-i 
nėtą draugiją likti josios na
riu. Sekamas mt'linis draugi-'

sausio ;

nė į.

( hicagOH Liet. Vyrų choro choria- į 153 I 
tai, kuriems nepriduota likietai ar- 

įkla $259.27 ',a ^nrie nežinoti* kaip nuvažiuoti
' * . ’’ svetainėn gruodžio 11 d., subatos

ingai visiems auka-' vakare, lai malonėkite susirinkti su- 
...e baloj, 7 vai. vakaro, p. NVomlimm’ovusiems ir rinkėjams. Aukos sv( | J .{2-3 , jmi. s| pHe 3;{ s|,. 

perduotos L. L. F. iždininkui, F. Mazo>a.

centus.
V. Razevičius,

So. 50 ('.L, Cicero, III.

| PAJIEŠKAU PUSINININKO

dengimui svetainės lėšų).
Gerbiamieji aukotojai teiksis

Indiana Harhor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietus Dr-slės me
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 15 

ici<>u nėr klaida kieno! d. gruodžio, 2 vai. po pietų, Juozapo .» i * i d . .,..i /'...k ...r..:
pavnrdė yni neteisingai Įrašyta, t 

klausimas 1 uvo apie nr|)n įr visiškai apleista.

H ža\is svet. (icrb. draugui ir 
draugės, visi kviečiami atsilankyti, 
nes yra renkama valdyba sekan
tiems metams.

—Šekit. P. Jakavičia.
Repeticija veikalo “Du Keliu’’, ku 
ri stalo scenoj Dr-o Vim o Kudir

darbininkų suvažiavimo, 
puiku! Pranešimai
draugijos valdyba 1919 melams.
Valdybon išrinkta gabus ir ener
gingi draugai. Geriausio įii ms nėje ‘ Veg: 

ir 91h slr. 
bukite visi
kalų. Belo bus 
valdyba ir lt.

pasisekimo!

Aukos Liet. Laisvės 
Fondui

Surinktos (’hieagos Liet. Darbi
ninku Tarybos prakalbose, Mil
dos svetainei, irruoj. 3 d. š. m.

Rockford, III. —- LSS. 75 kp. mė
sinis susirinkimas Įvyks 15 d.

Hali, kampas 15th avė 
Draugui ir draugės, pri

renkama kuopos
Rašl. A. Meldažis.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. prieš
melinis susirinkimas bus nedėlioję, 
gruodžio 15 d.. 1(1 vai. ryto, papras- 
loj svetainėj. Malonėkite atsilankyti. 
Bus svarbių reikalų apsvarstymui, 
'taipgi bus rinkimas naujos valdy
bos 1917 melams. Org. G. Izbecki

119 m. toj pačioj švelni- nėj (’lucagos Lietuvių Darbinio- 
Susiilinkimai prasideda , kų ’Larvba surengė prakalbas.!

K dbėtojui pakvietus paaukaut į 
kiek kas išgali Lietuvos Laisvės n

Kensington, UI, — LMPSA. 67 kp. 
rengia paskaitų gruodžio 15-lų die
na, 1918, J. Stančiko svetainėje, — 

2(1.* 7 E. 115 gatvė. Paskaitų skai- 
'•ss Dr. A. Moiilvidas — apie svei
katų. Pradžia 2:30 diena. Inžanga 

! visiems dykai. Komitetas.

lygiai 1 vai. po pietų. Draugi-1 
jon priimama vyrai nuo 18 iki
10 nu tų amžiaus. —Narys. Fondan, aukojo sekami asmens:

NORTH SIDE
P. Markienė, A. Gudaitis, P. 

Bttlttlis po 10 dol. Z. Jonikas, V. 
Povilonis. M. Stringąs, D. Kažti-

15 d., 12 vai. po piet, po num. 50 S. 
Howard st. Draugai ir draugės, kaip 
galint pasislengkil pribūti į šį susi
rinkimų, nes turėsime daug nauju 
dalykų aptarti ir bus valdybos rin
kimas. d'in. sekr. K. Joneliunas

Stoja už darbininku suvažiavi 
mą ir remia Chicagos Liet.
Darbininkų Tarybą.

Brighton l’ark, — Keistučio Kliu- 
bo priešmelinis susirinkimas bus

1909 metais šioje apielinkeje 
tapo sutvertas Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Sav. Pas. Iš karto kliti-

■ po $5.tl0. J. Kimkus. J. Šimkus, 
C. Jokubuuskas. J. Barzda po 
3 dol.
Juozas Jokantas, V. Andrijaus-

A. Januška. .1. Jokantą

avė., Draugai ir draugės, malonėki
te būti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. Bus rinkimas naujos valdy
bos ir namo klausimas.

J. Gustaitis.

draugijos nariai liko nisuvaržy- 
ti tūlų iikėjiminių pereigų pildy
mu. Kliubo nariai savo asm- 
niškus-šeiinyniškus reikalus ga-

P. Vilimas po $2.00; J. Šimkus, 
J. Urmonas, A. Tarpučeuskas, 
P. Gudeika, M. Laurinskailė, L 
ž ponis, A. Kemeža, J. Butą, P 
Urbutis, A. Kirtiklis, J. Beliac-

Lietuvių Daro. Draugijos Ameri
koje priešmelinis su Linkimas bus 
subaloj, gruodžio lt d.. 7:30 v. va
kare, D. Sticmaičio svetainėje, 1750 
So. U.iion avė. Nuoširdžiai kviečia
me visus draugus ntsilankyti, nes lu

: bus renkama 
191!) melams ir
K. Kūgis, Pirm.

nvnio. augija i lai ncsiki vidaitis, J. Stankūnas, J. Mešči- 
k litis, J. l'ibutis, A. Peikus, J.

Draugyatės Meilės Lietuvių Am. 
priešmelinis susirinkimas įvyks su-

ar kuris josios narys atlieka iš
pažinti ar ne. Visa, kas jai ru-

vistausKii
B. šlaki 
Sinkeviči c.

butų sužinos ir veiklus savo or
ganizacijos rėmėjai tai visti.

Mikulskis, 
Petrukas, A. Aviža. D. Karalius 
P. Sakalauskas, A. Maločiunas 
Ii. Dargis, P. Kidulius, K. Mic-

ucko svet., 7:30 vai. vakare. Kiek
vienas draugas malonės atsilankyti 
ir atsivesti naujų draugų, norinčių 
įstoti Į musu draugystę. Taipgi ne
pamirškite, kad bus rinkimai admi- 
m:.lra"i jos ateinantiems melams. 
'Taigi kiekvienas būtinai privalo at
eiti susirinkimai), kad išsirinktume

1 NAŠI R pujieško pusininko į res- 
lauranlų su $500. Viela gerai išdir- 

ibla per 8 melus. Priimsiu našli ar
ba vaikinų, našlę arba merginų.

Mrs. Kanlaut,
1619 So. Ilalsted si., Chicago

.ĮIEŠKO kambarių
PAJIEŠKAU kambario su valgiu 

arba be valgio, (jcero. III., arba 
, Brighton Parko apielinkeje. Geisti- 

—Komitetas, na blaivi, laisva šeimyna, nes pats 
esu pavienis, nerūkau nei geriu sva
igalų. Atsišaukite kuogreičiausiai.

S. A. Vasiliauskas,
>115 Turner avė., Chicago, III.

'I’el. Prospect 7211iš r\ to M. Mcldažio

lošėjai susirinktų paskirtu laiku.
—M. čiurlis. REIKIA DARBININKŲ

* PARDUODU hučernę ir groserne. 
Biznis gerai išdirbtas per daug me
lų. Geroje vielojė. Biznis eina ki
bai gerai. I'riežaslis pardavimo — 
persunkti dirbti.

Ona Simon,
4102 So. Campbell avė., Chicago

PARSIDUODA arklys ir vežimas 
(I'\pressing Imsincss). Dėlei men
kos sveikatos turiu parduoti už ma
žų kainų.
3616 S. Ilalsted si., Chicago

PARDUODU hučernę ir grosernę. 
Geroje vieloje. Biznis gerai eina. 
Biznis išdirbtas ant eash. Dienoje 
parduodama mažiausia už $80. Tik 
viena hučernė visoji* apiclinkėje. 
'Turiu parduoti luojaus už pirmų 
pasiulijimų. Meldžiu atsišaukti grei
tai. Priežasii pardavimo sužinosite 
ant vielos.
1715 So. Chnal st., Chicago, III.

trCAUG Ub IK OKG/V
N^ACLIOS

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1810 S Ilalsted St., Chicago, III. 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez..
3133 lūnerald Avė., Chicago, III.

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Ilalsted St., Chicago, 111. 

K. GUGIS, iždininkas,
127 N. Dearborn SI., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS.

1915 S. Ilalsted St., Chicago, III
J. ŠMOTELIS,

10601 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JL’LIA ŽEMAITR,

‘2919 W. Division St., Chicago, IR.

CHICAGOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kuopos kuopos metinis susirinkimas 
jv\l.s nedėlioj, gruodžio 11 d., 9:39 
valandų išryto, A. Ivanovo svet.,— 
2161 137 slr. Visi draugai ir dra
ugės, malonėsite atsilankyt paskir
tu laiku, nes yra labai svarbių rei
kalų: valdybos rinkimas ir II.

—Fin. Sekr. M. .L Maurica.

I S.JL. 1 k p. ir LSS I k p. bendras 
lavinimosi susirinkimas ivvks nedė-

3001 So. Ilalsted st. 
meldžiu skai- 

pnskirlu laiku.
Draugai ir draugi 
Dingai atsilankyti 
Dalvkas lame, kad Lietuvių Darbi 
ninku 'Tarybos mitingas toj pačioj 
svetainėj. Prasidės kaip 11 vai. rv-

Taipgi mes teturime svetainę 
i. — Meldžiu atvyki 
—J. J. Jonuševičius.anksčiau*.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koje priešmelinį susirinkimų turės 

i suimtoje, gruodžio (Dec.) II d., 7:30 
| vai. vak. Paprastoje salėje, J. M. 
• Ceriumsko svet., 19119 So. Union av. 

Kurie nori i draugystę islot, tegul 
ateina. . Fin, rašl. Iz. VVedeckis.

T.ii t. Mok tie ff įnamio mokyklos 
prakalbos bus 11 d. gruodžio 7:30 
vai. vak. Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė., ir Girard si. Kalbės d. 
J. t.aukis, Ii tuvių klesos mokyto
jas. profesorius S. A. Hoffman ir ke
li kiti. Kviečiami atsilankyti 

Kviečia Mok. Komitetas.

Mylėtojų Draugystės prieš-Liet, 
metinis 
11 d., 7:30 vai. takare, Kazimiero 
Galinsko svet., 33Į18 So. Auhurn avė. 
Gert), nariai ateikite, nes turime 
daug svarbiu reikalų apsvarstyti ir 
bus renkama nauja valdyba ateinan
tiems 1919 metams. P. Orlonski

. .Juozas Patumsis apleidžia Chica
go dviem savaitėm. Norintieji susi
rašyti Su juo gali krointis j ji šituo, 
adresu: J. Patumsis, Buffalo Rock, 
Sanitar, Sanitorhim, near Ollawa, 
III.

ASMENŲ JIEMOJI.Y1A!

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais: 

116-122

PASKOLOS-MORGEČI AI
pavyzdingas biznis.

Sutartis pagaminti žvyru kainuoja 
plius %. Basis $10 iki $50 į dienų 
pelno. Reikalauja priedo $1500 dėl 
mašinerijų. Indėlus pinigus gvara- 
nluoja viešpatystė. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. 'T. 615 — 13!) N. 
Clark st., (Chicago.

N. DEARBORN ST.
arba

SO. JEFFERSON ST.
RAKANDAS

randasi vienas-kitas netobulu
mas. Bet laikui bėgant vis dau
giau ir daugiau stojo kliul) m 
nauję gabių ir susipratusių (irau 
gų. Tuomet buvo pakeltas 
klausimas apie pataisymą-pato
bulinimą kliubo konstitucijos.

uis, J. Podžiunas, P. J. Rimkus,
kainai vešli draugystės reikalus.

Valdyba.

po Rakaucko, Karotinus sutinus, pu
rina iš Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Vaiguvos parap. Girdėjau gyvena 
(’hieagoje. 'Taipgi pajieškau Onos 
Vengriukės, Kauno gub., Batakių 
miestelio. Jie patįs lai atsišaukia, 
arba kas žinote praneškite jų adre
sus.

Juozapas Rakauskas,
309 N. Chicago st., Kenosha, \Vis.

tarta pataisyt konstituciją. Tai 
buvo padaryta. Taip, pirma

kas, B. (uibavič/, A. čeledin, P. 
Jurgaitis, D. Bambliauskas,,\V. 
Maluzetis, J. Kreužas, A. Žiū
kas, P. Balčiūnas, P. Kupčiūnas,

LMPS. 9 kp. rengia pramogų va
karu, vasario 9 d., M. Meldažio sve
tainėj. Scenoj s'atoma trijų veiks
mu komedija “Parmazonai”. Geri), 
draugijos ir kuopos šiuo prašomos 
nerengi tą dienų panašių pramogų.

Rengimo Komisija.

( I.LF. rengia prakalbas pėtnyčioje, 
1 gruodžio 13 d., 1918, Liuosybės sve
tainėje, 1822 \Vabansia avė. (Norlh 
įSide). Kalbės M. X. Mockus temo*

dirba rūbų siuvimo pramoni
joj. Naujoji pataisytoji Kons
titucija leido įstoti jin ir tiems 
kur dirba kitose pramonijos ša

Gurskis, 
rtilis, F.

Pajieškau savo brolio 
Sabeckio, Kauno gnb. ir 
Josvainių parap., šeravų

Maleušo 
pavieto, 

kaimo, 
arba kas 

ž’note praneškite jo adresų.
Jonas Sabeckis.

2025 Canalporl avė., Chicago, III.

Pajieškau Stanislovo Banio, savo 
?rio, ir sesers Liudvikos Banie- 
pacina iš Kauno gub, Raseinių 
Šilalės parap., Šėriku kaimo.

priklausyti ir nuders bei mergi
nos. Buvo pataisyti ir kiti kon
stitucijos punktai, kurių ne
matau reikalo suminėti.

Bet tūliems šitos atmainos ne
patiko. Ypač jiems nepatiko

Klimka, A. Baltušis, J. Kasulis,
A. Žibąs, E. Tamuliunas, J. Ka- 
r.'ivu, J. Stonis, P. Vismantas,
B. Vingelis, A. Trimaitis, J. Da
mbrauskienė, J. Motckailis, J. 
Mažeika, P. Jonaitis, A. Juščius, 
D. Šatkus, J. Bukas, rL. Smilga, 
J. Čepulis, V. Kudirka, P. Beka-

Ko mitetns.
VVaukegan, III. — Lietuvos SDI). 

mišraus choro mėnesinis susirinki- 
i mas bus nedėlioj. gruodžio 15 d., It) 
vai. ryto, Liuosybės svet., 803 — 8 
gatvė. Dainininkės ii' dainininkai 
malonėkite visi susirinkti pažymėtu 
klikų. Sekretorė A. Paulukaitienė

nės,
PHV.
Jis pirma gyveno Springfield, III 
vėliaus 
per du 
jieškaii

išvažiavo i Rockford, III., 
melu nesižinau. 'Taipgi pa
savo dėdės Stanislovo Pr;:l- 
gyveno W. Va. Jų pačių 

atsišaukti arba kas žinoteprašau
praneškite jų adresus.

Antanas Sakalauskas,
R. R. No. S, Box 183, Springfield, III.

terš ir merginos. Mat, jie bu
vo “tvirtai įsitikinę,” jogui mo- Kompisas, 1). Balis, A. 

Radavičia, 1. Minėikis, 
c: viriu, SI. Jakavicienė

Rim

. Beisi
didžiumos kliubo narių, jie ima

be jų kliubas turės žlugti, 
apsiriko. Neveizint iuų

Jukncvičia, F. Juknavičia, A. K„ 
J. Giedris^ S. Paulauskas, P. Mat 
kus, J. Kirslauskas, C. Mizins-

na” ir lt., jisai vis augo ir augo. t 
Augo savo turtu ir narių skai-j 
čiumi. Taigi pasitraukimas tų !

vičia, J. Maselskis, po $1.00; .L 
Ditznonas, Ch. Šatkauskas, P.

Roseland, UI. — LMBS. 25 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, gruodžio 15 d., t vai., Aušros 
kambariuose, 19900 Michigan avė. 
Visos draugijos malonėkite alsilan- 
k>ti laiku, nes turime daug reika
lų ausvarstymui, taipgi bus renkama 
nauja valdyba, sekančiam pusmečiui.

Sek. J. Grybienė.

Melrose Park. — Draugystės Sū
nų ir Dukterų Lietuvos priešmetinis 
susi rinkimas įvyks nedėlioj, gruo
džio 15 d. 1 vai. po pietų, Frank ir 
James svet. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes bus renkama nauja 

; valdyba 1919 metams. , 
I A. Stare/ičia, Rast..

LSS. 37 kp. laikys priešmetinį su- 
i sirinkima pėlin čioj, gruodžio 13 d..

8 vai. vakare, Malinausko svet., 1813 
' S. Halste l st. Visi draugai turi ateiti 
j i susirinkimą, nes turime daug sva
rbią reikalų aptarimui ir turime iš
rūkti kuopos valdybų ateinantiems 

metams. Rast. K. Kazlauskas

kilių priešginų kliubui visai ne- J. Šležas, Z. Šatas, N. Bislis, V J

Tiek apie kliubo gyvavimą. t 
Dabar keli žodžiai apie jo veiki-

105-107
Už darbo pariųiinimų visuose 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

tuo-

REIKALINGI darbininkai prie 
balno arklių. Mokestis $95 j mėne
sį. Darbas aut visados.

Mae Craken Saddle llorse Livery 
1127—29 Emerald avė., Chicago, III.

Plmne Yards 11176.

BAHGUNAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
'Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingų pasiūlomų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

REI KALINGA pjaustyti kumpį 
dependent Pkg., Co., lįst st. ir llal- 
sted st.

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. Melai kaip pi
rkti. Priežastį patirsite ant vietos 

John Guokas,
1218 \V. Harrison st., Chicago

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 39111 SI., Chicago, DI. 

P. Jakavičia, sekretorius
927 \V. 33 p)., Chicago, III. 

P. Shvelnis, pirm, pagclbininkas,
2156 Alece PI.

.1. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rast, ir biznio agent., 
S. Danclavičia, Iždininkas,

1617 N. Winchcster av., Chicago III 
L Jakubauskas, komiteto narys, 

3362 Lowe avė., Chicago, III. 
J. šmotelis, komiteto narys

10601 Edbrookc avi*., Chicago, III. 
F. \V. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvcy, III.

J. Vilis komiteto narvs,
2538 Frankfort Si. Chicago. III. 

A. C. W. of A. LIETUVIU SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepailis, pirmininkas,
4812 W. 15-th SI., Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, pagclbininkas,
1732 N. Lincoln slr

J. Kalnine, nutarimų raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas,
1356 N. lloyne avė. 

J. Katilius, iždininkas.
1685 Milsvaukcc avė.

Susirinkimai alsibuno pirmą pel
nyčių kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 \Vilwaukee avė. 7:30 v. v.

REIKIA janiloriaus dėl I kamba
rių garu apšildomo namo, 
mo nereikia.
2335 W. 35th st., Chicago

------------------- ;—/ ,. ..............
REIKALINGAS labai barzdasku- 

lis vakarais suimtomis ir nedėliotais 
iki pietų. Su Užmokesčiu sutiksim. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

Wm. Duoba.
2351 So. Oakley avė. Tel Ganai 211

PARDAVIMUI: I kambarių fia
las, rakandai. Parduosiu sykiu ar
ba atskirai. Pigiai. Pardavimo prie
žastis — mirtis.
1226 So. Arlesian avė., Chicago

PARDUODA virtuves ir valgomo
jo kambario puikų pečių, taipgi le- 
daunę (leę Box). Kas norite bar- 
geno, atsišaukite greitai.

V. Galinailis,
1918 So. 48th Ct., Cicero, III.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė.
J. čepelis, pirm, pagclbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rast., 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 Norlh avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

REIKAI INGAS ATSAKANTIS 
BCČEBIS. Kl BIS GALRTU VESTI 
VISA BIZNI. VIETOJ MANDADŽE- 
iRK) VIETOJ. UŽMOKESTIS GERA. 

AVORKERS CONSl’MERS ASS’N. 
DARBAS ŠVARUS.

MELROSE PARK, 11.1.
ATSIŠAUKITE VAKARbL

REI KALA UJAMA siuvėjų ranko
mis. rankomis išsiuvinėti guzikams 
skylutes, finišerkų ir guzikų siuvėjų 
prie vesčių, taipgi siuvėjų mkylies 
guzikams skyles daryli. Alokama 
gera mokestis laike mokinimosi.

IIART SCIIAFFNER & MARX 
AVood and Blucher st.,

REIKIA merginų, mokančių gra
žiai rankomis sinti, mokyties sinti 
guzikams skshiics. Gera mokestis 
mokama laike mokinimosi.

IIART SCIIAFFNER & MARX
35 SO. MARKET ST.

NAMAI-žĖMk
PABDAVIMCI « riiily nili Cnui’o, 

kampinis lotas, 125x125, visi pageri
nimai ir išmokėta $5900. Lengvi iš
mokėjimai.

Mc.Donncll, 2630 W. 38 st.

I.ABAI DIDELIS BARGENAS
PAPSI DUODA nauji namai labai 

geroj vieloj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kamjiarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmanlais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš“. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitj, 1118 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

PARDUODI’ lotų, gal kas norės 
mainyti ant Liberty Bondso. Atsiša
ukite į

Kaz. Navickas, 
1737 N. AVinchcster avė., Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Ilalsted st.. 2407 W. M«- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijom 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, D»- 
sigrting, dėl biznio ir namu. Vlo 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo 
ta išmokinti Jus pasiūti sukney nš 
$10. Phone Seclcy 1643

8 A RA PATEK. Plrmlalakl

*50 ATLYGINIMO.
Lapkričio 30 d. šių metų praeito 

mėnesio žemiau aprašoma moteris 
pavogė $375 vertės sealskin kaulų iš 
vienos vidurmiesčio sankrovos. Ji 
išrodė apie 33 metu amžiaus, augš- 
to ūgio, kalba visai prastai angliš
kai, išvaizda neturtingos moters. 
Buvo prastai apsitaisius, senu gerai 
apdėvėtu juodu pliušiniu kaulu, su 
rudu pamušalu, vilkėjo apačioje ra-

REIKTA prityrusiu merginu dėl 
dešrų dirbtuvės. Pastovus darbas 
visa meta. Gera mokestis.
1215 S. Ilalsted st. Chicago

sijonų ir didelę gerai apdėvėtų juo-i 
da skrybėlę. Pavogtas kaulas buvo1 
40 colių ilgio, I 
ant vienos pusės susegamas, su di-. 
dėlių kalniečiu ir šešių colių rauko-Į 
cal'ai lo palies kailio, pamušta su 
kvielkuolu šilku, trįs kaido guzikai 
su kišeniais iš viršaus prisiūtais. Už 
bile koki j žinių suteiktų kas link 
šios moters arba pavogto kaulo bus 
gausiai atlyginta. Rašykite McGui- 
re and AVhite Detcctive Agency, 515 
First National Rauk Bldg., arba te- 
nuo kaulų. Atsišaukite j Supt. In- 
lefonuokile Randolph 1580.

REIKALINGAS chorvedis, galin
tis lavinti dainuoti mišrų chorų.

šiuo adre-U colių per krutinę, I’i’dirmacijų atsišaukite 
. su:

J. Budžinskas.
710 Edgevvood avė., Akron, Ohio

REIKIA vyro dirbti pirtyje nakti
mis. Reikia turėti paliudijimų. 
1115—17 So. Paulina st., Chicago, III.

LSS. 234 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj. gruodžio 15 d., Sell- 
lement svet., 1630 Gross avė., 10:30 

Jan&niskis, A. (lovinis, Anl.Kuėl'nl. rylo Visi kuopos narini mulo- 
nekilę aledi. nes bus renkama val

ka, K. Gleznis, B. Derneikis, Mx. dvba sekamiems metams ir delega- 
Mockus. J. Stuliorailis, .1. Mieke- » ''"J""" k<>»fT’Vi2il£&. O. Box 118,

Pajieškau savo brolio Mo.tiejaus 
Križinaucko, Suvalkų gub., Vilkavi
škio pav., Paežerių gminos, Šunskų 
parap., Pančekiu kaimo. Meldžiu jo 
palies atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jo adresų.

Marijona Meškunienė,

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių Reo 

Ovcrland ai Reo faclory. Pigiai, 
jeigu pirksite šių savaitę.

T. .L Murphy,
3G18 So. Ilalsted st., Chicago

Tel. Boulcvard 1769.

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

mas padarys jus žinovu i trumpų 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainą.

Petrenos daromos pagal .Tusų min
ią — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Salio gal., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

ATKAUKITE LIETUVOS
LAISVĖS FONDAN.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Rublc slr. 
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

664 W. 18 SI. 
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė.. Cicero, 111. 
Frank Micklin, turtų raštininkas,

1906 S. Union Avė. 
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21 st Str. 
Kaz. Karinanskas, ligonių globėjas,

3041 W. 42 Slr.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrų nedėldienj 
kiekvieno mėnesio, 1-nių vai. po pie
tų, Jut. Malinausko svetainėje, 1813 
S. Ilalsted St., ir kampas 19-tos gat.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA. \V1S

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edvvard Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 Ha\vland Avė. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas,
63 N. Sheridan Rd. 

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Mihvaukee Avė. 

Dr. L N. Palt, daktaras kvotėjas ,
165 Main Street. 

S. J. BalČaitis, organiz. ir kp. koresp.
P. O. Box 62.

LIETUVIU DARBININKU DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 \Vabansia avė.

S. Galiackas, irm. pageli).
3525 S. Union avė. 

L. Anto’iavičia, nutarimu rašl..
1713 Ruble St.

Juozas Kezius, turtų rašt.,
1109 Montgotnery M.

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. Ilalsted st.

Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

Fr. Girdwainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Ilalsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

I. Jankevičia, maršalka,
726 W. 18th st.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subalų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio. 8 vai. vakare, D. ShimaiČio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |- 
stojimo moKėstį lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

LIETUVIU JANITORTŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VAI DYBA 1918 METAMS. 
Juozapas Užubalis. pirmininkas.

2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..

342 S. Crawford avė. 
Jonas Burčikas, nutarimų rašt.,

1217 S. Spauldnig av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Snoulding avc. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas.

1501 S. Ilarding avė. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldieni kiekvieno mėnesio, pir
mų valandą po pietų, John l’ngcl 
svetainėje, 3720 W. Harrison si.




