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Tnte translation filed with the post- niaster at Chicago, III., Dec..23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija socializuos 
auglio kasyklas

čių sąlygos pasidarė taip cbaos- 
tiškis, kad trjs žymiausios par
tijos susivienijo pirmą kartą 
metuose išleisti ką reiškia ulti
matumą Bavarijos valdžia. Ba
varijos žmonių partija, Vokie
tijos žmonių partija ir Municho 
skyrius laisvės partijos pasira-* 
šė po atsišaukimu. Socialistų 
partija nepasirašė po ultimatu
mu.

žinotas j 24 valandas ir kad ma
ksimalistai bandą sukeltį strei
ką taipgi Buenos Aires’e, Argen
tinoje keldami vaidus tarpe po 
licijos ir gaisrininkų.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by tne net of Oct. G. 1917
ITALIJA — PAVOJUS TALKI- 

NINKU VlEjNYBfiS.

Siunčia vokeliu kareivius prieš 
Rusijos bolševikus.

True translation filed with the post- 
niuster at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RINKIMAI VOKIETIJOJE.

Spiriasi už reikalavimus, kurie 
prieštarauja kitiems reikalams.

Vienatinis prieštaravimas čia 
paste'biama tik socialistų, kurie 
smerkia kiekvieną pieną inter
vencijos kaipo priedangą sugrą
žinimui senosios valdžios Rusi
joj. Ais yra vienas iš vyriau
sių dalykų, kuriame Francijos 
idealistai 
sutikinę j 
nu, negu 
popoj.

Išėmus
geidžia intervencijos. Tas yra 

į išdalies dėlei sentimento, ka
dangi ji norėtų išgelbėti savo 
senąją talkininkę nuo anarchi
jos, bet vyriausia yra iš prieža
sties geismo savęs išlikimo. Nes

sakosi esą artimesnėj 
su prezidentu Wilso- 
kokia kita grupė Eu-

socialistus, Francija

Buržuazija laimėjo.

Vokietija turbut kariaus su len 
kais už Danzigą

VOKIETIJOS ANGLIŲ KASY- Estonijos sostinė Revelis prie 
KLOS BUS SOCIALIZUOTOS. Į Finlandijos įlankos, tapo eva

kuotas vokiečių.
Arti Zitom iro, 80 mylių į piet- 

Vakarius nuo Kijevo, vokiečiai 
atėmė 15 kanuolių nuo bolševi-

Pienuoja valstybės kontrolę ant 
kitų pramonių vėliau.

BERLINAS. gruodžio 20. — 
Revoliucinis Tffirlamentas, kuris 
užsidarė šiandie po piet suteikė 
kabinetui pilniausią galę vedi
me reikalų. Kenclerio Fried
rich Ebert ir Philip Scheide- 
mann svarba žymiai padidėjo 
paskirimu nacionabo centrali- 
nio komiteto iš 27 kareivių ir 
darbininkų, susidedančio pilnai 
iš didžiumos socialistų.

Komitetas daugiausia įstaiga 
su parlamentarėmis funkcijo
mis mažoj skalėj. Jis gali pa
šalinti triukšmingus kabineto 
narius ir turi aprubežiuotą veto 
galę.

Parlamentas pašventė užbai
giamąsias valandas socializaci- 
jos problemoms. Jis užgiri

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PRUSAI GRĄSINA 
LENKAMS.

PARYŽIUS, gruodžio 22. —

lijos nacionalį susirinkimą xra 
ženklais kokios bus galutinos 
pasekmės, sako Le.Iournal Ber
no korespondentas.

Brunsvvick kunigaikštystėje, 
kur mažuma įgijo valdžią, su
mušimas bolševikų buvo triuš
kinantis. Mecklenberg ir An- 
halt, kur didžiumos partija bu
vo kontrolėje, buržuazija taipgi 
išėjo pergalėtoja.

pra-

BERLINAS, gruodžio 21. — 
Lenkijos valdžios žingsnis pa
liepime, kad rinkimai butų lai
komi. kas skaitoma čia, Vokie
tijos žemėje, sujudino Prūsijos 
valdžią prie priešingo veikimo. 
Paliestųjų distriktų gyveni to
jams lapo pranešta Prūsijos vi
daus reikalų ministerijos, kad 
koks-nors dalyvavimas rinki
muose gali būti skaitomas val
stybės išdavyste ir kad visokis 
priėmimas oficialiu mandato 
nuo lenkų gali būti baudžiamas

True translalion filed with the post- 
rnaster at Chicago, 111., Dec. 23, 1918, 
as reųuired Ey the act of Oct. 6, 1917

PATARIA APLEISTI 
VOKIETIJĄ.

LONDONAS, gruodžio 21. — 
Exchange Telegraph žinia iš 
Amsterdamo sako; kad ispa
nams, šveicarams ir holandams i ■jų konsulų lapo patarta apleisti 
Vokietiją.

kurios yra pribrendę" ’M1^ įstatymais apie persistaty-

True translation filed with the pųst- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 

reųuired Ey the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI UŽIMS
VENGRIJĄ.

as

True translation filed with tbc post-master at Cbicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Autokratija ar bolše
vizmas Rusijoj

Rengiamasi prie sprendžiamojo 
mūšio

inonių, 
eksperimentui ir pradžia bus 
padaryta su anglių kasyklomis 
Paskui plieno ir chemikalų pra
monės ir alkaU kasyklos bus 
eilėje užgriebimo, nors didelis 
sentimentas buvo palikimui to
kių painių problemų naciona- 
liam susirinkimui,

Emil Barth iš Eberto kabine
to ragino, kad tuojau* butų pra
dėta su anglių kasyklomis iš 
priežasties, ekonominės situa

cijos, kadangi pramonėms yru 
g Tęsiamu chroniški neramumai 
Silezijos ir Reino kasyklų dist- 
ri k tuose.

Allenstein valdžia savo orga
ne išleido sekamą persergėjimą:

“Visokis organizavimas len
kų rinkimų, ar prigelbėjimas 
jiems, ar darymas sąrašų elek- 
torių ar kandidatų, ar vedimas 
propagandos, yra valstybės iš
davyste.

Sako Rumunija.

LONDONAS, gruodžio 21. — 
*asak Central News žinios iš 
Budapešto per Amsterdamą, 
Rumunijos vyriausioji koman
da pranešė Vengrijos valdžiai, 
tad okupacija visos Vengrijos 
tapo paliepta talkininkų valsty-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., Dec. 23, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIŲ KAREIVIAI PASIŲ
STI PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Galbūt kariaus už Danzigą.

Visiems valdininkams paliep
ta areštuoti bile žmogų, papil
dantį bile vieną minėtų aktų ir 
darbininkų ir kareivių taryba 
gelbės darbe.

Premjeras Friedrich Ebert ir 
narys jo kabineto Hugo Haase 
pasiuntė sekamą telegramą Dan

Rumunijos vyriausioji ko- 
I 

mauda užreiškė, kad talkinin
kai paliei>ė Rumunijos karei
viams pagelbėti okupacijoj, Ra
minai užims kontrolę šalies iki 

Tis upės, serbai užims Duno- 
, aus šalį, o franeuzai, anglai ir 
graikai žemesnę Vengriją.

PARYŽIUS, gruodžio 20. — 
Apsimainant oratoriškais man
dagumais iš priežasties atsilan
kymo j Paryžių Italijos kara
liaus, franeuzai via ši n to ja i pa
vartojo žodį “savaimi“ aprašy- 
mi kaip Italija įstojo j karę ge
gužės mėn., 1915. Tai yra vie
šas galas to.

Bet privatiškai, Francija ne
sislepia užreiškime, kad Italija 
buvo prikalbinta stoti karėn tik 
per slaptą sutartį su prižadais 
žemių, kurių talkininkai nenori 
pildyti, dėlto kad tas reiškia ne
smagumus su jugo-slavais. Iš- 
tikrųjų, jie kaltina Italiją, kad 
ji reikalavo perdaug didelės kai
nos už stojimą karėn ir sako, 
kad prižadai buvo padaryti pri
spaudus vargui.

Per kelias savaites Francija 
bandė prikalbinti užrubežinių* 
reikalų niinisterį Sonnino ir pre 
inierą Orlando nusileisti kame- 
nors iš prižadėto jiems 1915 m. 
slaptos sutarties rytiniame pa
kraštyje Adriadko, bet ikišioL 
jie atsisakė nusileisti nors vie
nu coliu. Ir paskutiniai užsi- 
reiškimai Orlando buvo pras
mėje, kad Italija negali demo- 
biliztioties iš preižasties išro
dančių didesnių’ keblumų atei
tyj. Yra skafitoma tikru, jog 
jis manė apie nesutikimus su 
jugo-slavais.

Priduodama didėlė svarba 
Graikijos premiero Venizelos 
pasakymui apie slaptas sutartis. 
Jis pasakė:'“Jei mes turėsime 
tautų draugijų, aš manau, su- 
tartįs bus panaikintos. Versa- 
liuje mes visi sutikome su 14 
taikos sąlygų. Tas sutarimas 
panaikina visas pirmesnes slap
tas sutartis, kurios nehannozija 
su jomis. Jos nesutinka su sa
vęs apsisprendimu žmonių.“

tikinimu, jog Vokietijos pavojus 
nebus išvengtas, jei ta šalis tu
rės savo rytuose silpną, bejicgę

Kada tos nuomonės šalininkų 
paklausiama, kokio reikės skai
čiaus kareivių, jie nepretenduo
ja žiną, bet atsako, kad nežiū
rint kiek kareivių reikėtų, jie 
turi būti pasiųsti visų šalių ku
rios prisidėjo prie sumušimo

Rusija yra skolinga Franci- 
jai daug pinigų. Jei skolininko 
šalyj nebus pastovios valdžios 
deramu laiku, Franci ja švilpaus 
už savo pinigus. Bet jei per 
intervenciją gali būti įsteigta 
kokia nors forma pripažįstamo 
valdytuos, reiškia Rusija gali už 
mokėti ir varyti taip ilgai 
atidėliojimą ir taip reikalingą 
konstruktyvi darbą.

True translalion filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917

WILSONAS NEBUS DIK
TATORIŲ.

Sutinka pakeisti pažvalgas, 
kad įgijus tikrą 

taiką.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
FRANCIJA

CIJOS
NORI INTERVEN- 
RUSIJOJE.

RUSAI SUTRAUKIA DIDELES 
ARMIJAS CIVILEI KAREI.

Eina kova tarp autokratijos ir 
bolševikų. Visi ženklai laisvės 

pranyko.

KELYJ J VLADIVOSTOKĄ, 
gruodžio 16 (suvėlinta). — Pa
sidalinusi taip rusų ir vakarų, 
kaip Amerika buvo pasidalinu-* 
si tarp šiaurės ir pietų laike ci
vilis karės, Rusija pradeda 
šiandie naują žingsnį linkui re
organizacijos.

Rusijos civilė karė pasiekė 
periodą, kur rengiamasi prie 
sprendžiamų mūšių tarp bolše
vikų rytuose ir militaristų ir 
monarebistų partijos vakaruose.

Kuomet Nikolai Lenin, pas
kelbė pieną apie raudonąją ar
miją iš 3,000,000 žmonių pava- 
saryj, admirolas Kolčak, ku
ris veikia su gen. Deniken arti 
Kijevo, gen. Dulov Uraluose ir 
Siberijos spėkos, lojalės jo Om
sko diktatoiystėi, pienuoja kitą 
armiją .kariavimui su bolševi
kais sekamais' fnetais.

sisteigimo Kolčako diktatorys- 
tės pagimdė didžiausias nacio- 
nalcs ir internacionales kompli
kacijas. Semionov kliudė če- 
chams, kurie misteriškai pra
puolė kelyj. Semionovas ne
leido išpildyti paliepimų visos 
Rusijos mobilizacijos.

Sujudintas tais sulaikymais 
gen. Gttida pasiuntė Semiono- 
vui ultimatumą lapkr. 12. Po 
to iniedėnto Semionovas nebe
kliudė čecbams.

Tuo pačiu laiku presoje yrą 
vedama smarki propaganda, 
daugiausia dviejų Rusijos par
tijų — bolševikų ir monarebis
tų. Lenino ir Trockio kalbos 
ir pranešimai išsirodo ant pir
mo puslapio daugelio laikraš
čių. o turgavietėse, kur piliečiai 
kasdie susirenku kiekviename 
miestelyje, bolševikų ir monar
ebistų lapeliai yra platinami.

Aprubežiuotaine didume, tal
kininkai, daugiausia amerikie
čiai ir franeuzai, dirba užkirti
mui kelio bolševikų propagan
dai.

Varžytinės už valdžią.

Kaip pienai abiejų Rusijos 
frakcijų išrodo dabotojui, kuris 
keliavo tris mėnesius iš Vladivo
stoko į dabartinį čecho-slovakų 
frontą ir atgal, viršminėtas yra 
abelna apžvalga kas dedasi už
pakalyj scenų Rusijoj. . Ar tie 
prisirengimai pasiseks, kaip kie
kviena pusė dabar tikisi, ar se
kamas pavasaris duos krizį šia
me karčiame ir žmogžudingame 
konflikte, yra abejotina.

Rusija yra šalis pasidalinusi 
prieš save, imperija chaoso, fi
nansiniai nusibankrutijusi, eko- 
lominiai išbadėjusi ir pavargu
si nuo karės, yra arčiau žlugimo, 
negu atgimimo.

Skausminga ir suvilianti ypa
tybė yra, kad Rusijos civilė ka
rė nėra kova už laisvę, bet var
žytinės už valdžią tarp anarchi
jos iš vienos pusės ir miiltariz- 
mo ir autokratijos iš kitos pu
sės.

Nėra ženklų demokratijos.

Kalbėjęs su daugybe rusų, če- 
clni ir talkininkų ir perkeliavęs 
tūkstančius mylių tyrinėdamas 
sąlygas, aš neradau nurodymų 
apie Rusijos demokratiją po nu
vertimui visos Rusijos valdžios.

Jeigu bolševikai laimės galu
tiname ginklų susirėmime, Ru
sija ir Siberija pasiliks anarchi
jos stovyj per niekurį laiką. 
Jei dabartiniams diktatoriams 
pasiseks, caro artimas draugas 
Denikin bus paskirtas diktato
rium naujos monarchijos, kuri 
bus įsteigta.

Prie dabartinės stokos patai
symą ir tepalų, daugelis gele
žinkeliečių sako, kad už mėne
sio trans Siberijos geležinkelis 
praktiškai bus bevertis. Tūks
tančiai civilių keliauja tavori- 
niuose vagonuose. Pasažie- 
riniai vagonai yra konfiskuoti 
besibastančių armijų, kazokų, 
diktatorių ir specialių misijų.

Gen. Semionovo šposai nuo į-

Rmsija arti pavargimo.

Ekonoftliniai Rusija greitai ar 
tinas prie pavargimo stovio. Eu- 
roĮM)s Rusijoj, kaip maisto, taip 
ir drabužių beveik negalima 
gauti.

Sibcrijoj pabėgėliai yra skur
de. Maisto yra užtektinai, bet 
brangus. Drabužių beveik ne
galima gauti, apart už augš- 
čiausias kainas.

Kiek galima patėmyti, Suv. 
Valstijos nepadarė Rusijai, iš
ėmus Vladivostoko, ekonomi
niai nieko.

....- '

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 23, 1918. 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917 
1,400,000 FRANCUZŲ KAREI
VIŲ UŽMUŠTA DIDŽIOJOJE

KARfiJE.

PARYŽIUS, gruodžio 22. 
Prezidentas Wilsonas ir Ameri
kos taikos komisija užbaigė sa
vo pirmą savaitę su visai geru 
įspūdžiu, Jie prisitaikė taip, 
kad parodžius musų didiem- 
siems talkininkams, jog Ame
rika nėra čia kad diktavus, bet 
kad tarties apie taikos sąlygas.

Klaidinga nuomonė niekurio- 
se vietose Europoje, kad Ame
rika v i e š p a taus prie 
konferencijos stalo ir praves 
per iškalno prirengtą programą, 
tapo pašalinta, Tarp Francijos 
ir Anglijos žmonių matomai to
kia nuomone viešpatavo, bet 
nėra nurodymų, kad valdžios 
butų nužiurinėję, jog Amerikos 
pozicija gali būti diktatoriška.

Prezidento Wilsono keturioli
ka punktų nors priimti kaipo a- 
belnas pamatas taikai, buvo pri- 
sibijomi Francijos ir Anglijos, 
kad jie gali turėti užpakalyj 
smulkmenišką programą ir su
kelti didelius prieštaravimus. 
Ta nuomonė pranyko. Ameri
kos komisija parodė aiškiai, 
kad 14 punktų yra abelni ir 
tamprus smulkmenose.

Skaičius užmuštais, sužeistais 
ir prapuolusiais, užmokėtas še
šių šalių didžiojoje karėje, kaip 
apskaitliuojama perviršija 20,- 
000,000 kareivių. Ikišiol gau
tosios skaitlinės yra paremtos 
pusiau oficialiais apskaitliavi- 
maiš. eššių šalių skaitlinės yra 
sekamos:

Francija -— 1,400,000 miru
sių, apie prapuolusius nėra ži
nių. Viso 1,400,000.

Anglija — 1,000,000 mirusių. 
2,032,122 sužeistų ir prapuolu
sių. Viso 3,032,122.

Italija — 500,000 užmuštų, 
1,000,000 sužeistų ir prapuolu
sių? Viso 1,500.000.

Vokietija — 2.000,000 užmu
štų, 4,066,769 sužeistų ir pra
puolusių. Viso 6,066,769.

Suv. Valstijų į— 56,422 už
muštų ir 175,385 sužeistų ir 
prapuolusių. Visi 231307.

Rusija — 3,000,000 mirusių, 
5.000,000 suže istų ir prapuolu
sių. Viso 8,000,000.

Viso 20^30,698 -

Rusijos skaitlinės yra vien 
tik paremtos apskaitymais, 4

ir kiti talkininkai.Geidžia josTrue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ARMĖNIJOS NEPRIKLAUSO

MYBE PASKELBTA.

“Nacionalė valdžia skaito sa
vo pareiga apginti vokiečių mie
stą Danzigą ir pavartoti visas 
priemones pasilaikyti jį, kaipo 
dalį Vokietijos imperijos.“

Daug kopūstų.

Centrą tirus biuras kontrolei 
daržovių ir vaisių leido 300,000 
metriškų tonų “laisvės kopūs
tų“ civilių žmonių suvartojimui. 
Tie rauginti kopūstai buvo tau- 
pinami armijai ir laivynui, bet 
iš priežasties demobilizacijos o- 
ficialis rekvizavimas greitai su
mažinamas ir publika neužilgo 
galės gauti ptilną taikos laiko 
porciją to nacionalių valgio.

PARYŽIUS, gruodžio 19. — 
Nustatytos tvarkos kurioj svar
biausi dalykai bus svarstomi 
pradinėje taikoje, nėra sutarta, 
bet franeuzų geismu yra, kad 
kada eile ir sugrupavimas bus 
priimti, dalykas intervencijos 
Rusijoj butų padarytas prakti
škai koordinuotų klausimu su 
nustatymu Vokietijos rubežių.

Kad turi būti padaryta inter
vencija užbaigimui bolševizmo, 
yra nuomonė Europos ir talki
ninkų politikų. Kitaip, sako jie, 
nebus rylinesužtvarus pakliu- 
dyti teutoniškam prasiplėtimui. I

Tikisi Wilsono paramos.

Jų viltis yra, kad prezidentas 
Wi|sonas gabaus priims tokią 
pat pažvalgą tame dalyke. Jie 
neskaito bolševizmo kaipo vien 
vidurinį Rusijos dalyką, nė gi 
paliečiantį vien Europą, bet kai- 

MUNICH, gruodžio 20. — Mantevideos laikraščiai rašo/ po problemų išrišti Europai ir 
Pasak telegramos iŠ Bėrimo, Bėgyje pastarųjų 2 ar 3 savai- kad uostas gal busiąs suparab- Amerikai kartu.

Paaiųsti neleisti eiti ant 
Mintaujos miesto.

BERLINAS, gruodžio 20. — 
Pasak Lokal Anzeiger, vokiečių 
kareiviai tapo pasiųsti iš Fried- 
riebstadt ant Dauguvos upės 
prieš bolševikų spėkas, kurios 
eina ant Mitaujos, apie 30 my
lių į pietvakarius nuo Rygos.

Lai k rastis priduria, kad vo
kiečių kareiviai buvo nuginkluo
ti bolševikų įvairiose vietose ry
tinėj Livonijoj ir ginklai atiduo
ti bolševikų rėmėjams. Gyven
tojai bėga linkui Rygos.

NEW YORK, gruodžio 21. — 
Armėnijos nacionalė unija A- 
merikoj gavo žinią iš Pary
žiaus ,kad Armėnijos nepriklau
somybė tapo paskelbta Armėnu 
, os nacionalės delegacijos Pary-

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
PIRMEIVIAI IŠŠAUKS SREI- 

KĄ URUGUAY’JE.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, 111., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PREZIDENTAS WILSONAS 

BUS RYME.

’rue translation filed with the posb 
mster at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
s required by tne act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI APLEIDO 
REVELJ.

True translation filed with the po«t- 
master at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
ULTIMATUMAS BAVARIJOS

VALDŽIAI.

AMSTERDĄM, gruod. 21.

MANTEVIDEO, Uruguay, gruo
džio 21. — Nežiūrint policijos 
persergėjimų, vietos agitato
riams vyksta kelti visuotinas 
streikas, kaip menama, revo- 
iuciniams tikslams. Agitato

riais esą rusai maksimalistai.
Mantevideos laikraščiai rašo.

RYMAS, gruodžio 22. — Pasak 
paskelbimo Italijos laikraščiuo
se, prezidentas Wilsonas atvy
ks į Rymą sausio 3 d.

ORAS.
I Iš dalies apsiniaukę ir šalčiau 

šiandie ir ryto. *
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True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tarybos remia 
valdžią.

Vokietijos Darbininkų ir 
Kareivių Tarybų kongresas 
išrinko centralįnj pildomąjį 
komitetą, kuris pildys par
lamento pareigas, iki nesusi
rinks Steigiamasis Susirin
kimas, ir kontroliuos val
džią. Tas komitetas, kaip 
telegramos praneša, suside
da iš aiškių Eberto Haąses 
kabineto pritarėjų; todėl 
galima tikėties, kad tarp va
ldžios ir Tarybų bus pilniau
sia harmonija.

Tie, kurie laukė, kad Vo
kietijos Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos pasielgs “bol
ševikiškai” ir nuvers socia
listų valdžią, pasirodo, kly
do. Jie, mat, perdaug pati
kėjo kapitalistų spauda, ku
ri kiek drūta bubnijo apie 
“bolševizmą” Vokietijoje, 
kad diskreditavus Vokieti
jos revoliuciją.

Tarybų kongresas, be to, 
pritarė ir valdžios pienui ša
ukti Steigiamąjį Susirinki
mą; ir jisai dar pareikalavo, 
kad Steigiamasis Susirinki
mas butų sušauktas anks- 
čiaus, būtent, sausio 19 d. Ir 
čia, vadinasi, kongresas pa
sielgė nebolševikiškai.

True translation filed \vithLthe post- 
master at Chciago, II!., Deę. 23, 1,18, 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Vokietijoj steigia 
socializmą.

Vokietijos Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos savo kon
grese svarstė socializacijos 
klausimą. Jos nutarė, kad į 
valstybės kontrolę turi būt 
paimtos tos industrijos, ku
rios jau pribrendusios prie 
sociaiistiško tvarkymo.

Pirmoje vietoje nutarta 
socializuot (t. y. sutvarkyt 
socialistiškais pamatais) an
glių kasimo industriją. Po 
to į socialistinės valdžios
rankas busią paimta plieno 
industrija, chemijos indus
trija ir tt.

Taigi Vokietijoje jau pra
ktiškai vykinama socializmo 
tvarka. Bet kaip mes ma
tome, tatai daroma yra pie
ningai ir rimtai. Vokietijos 
socialistai žino, kad perkeist 
visuomenę pačiuose pama
tuose yra ilgas ir painus da
rbas, ir jie vengia pasikarš
čiavimų, kurie gali iššaukti 
suirutę.

Be to, mes matome, kad 
socializmo tvarkos vykini- 
mas apsireiškia paėmime į 
visuomenės rankas gamini
mo (produkcijos) priemo
nių, o ne vartojamų daiktų. 
Ne privatinio, vartojimo dai
ktus Vokietijos socialistai 
rengiasi pavesti į visuome
nės rankas, o pramones, i ir 
tai visų-pirma tas, kuriose
yra labiausiai .su^ikoncentr 
ravAs kuru falas.

NAUJIENOS, Chicago, m.
II I I , ■TRW1* LgBBf- J «-•

Jeigu Amerikoje prasidė- * skleidžia melus apie Darbi- us” ir savas “Ortic McManigals*- 
tų socializmo tvarkos vyki- ninku Tarybą ir atkalbinėja es”. Didžiausia persekiojimo 
nimas, tai čia pirjnoje vieto- nuo jos draugijas. Chicagos. byla, paeinanti iš karės, apima- 
je taptų socializuotos tos in- socialistai, rengdami rimtas1 nčios politinę darbininkų orga

nizaciją, išdavė panašius charadustrijos, kurias valdo trus- 
tai.

Organizacijos 
griovikai.

Šioje vietoje mes iki šiol 
tiktai vieną kartą minėjome 
apie slaptas konferencijas, 
kurias laiko lietuviškieji 
Chicagos “bolševikai”. Bet 
jos yra daromos nuolatos, — 
nuo to laiko, kaip .atvyko 
Chicagon LSS. sekretorius- 
vertėjas organizuot “kairią
ją” frakciją.

Pereitą subatą vėl įvyko 
viena tokia konferencija 
(žiur. Viet. Žin.). Dalyvavo 
joje daugiausia žmonės, vi
sai nesenai įstojusieji į soci
alistų organizaciją, kiti — 
suvažiavusieji Chicagon iš 
kitur ir niekuomet nieku ne- 
prisidėjusieji prie darbinin
kiško judėjimo šioje koloni
joje, ir pagalios, visai paša
liniai žmopės.

Dalis šitų konferencijos 
dalyvautųjų yra asmens, ku
rie Chicagoje arba kitose ko
lonijose yra pasižymėję ne
apykanta prieš socialistus. 
Kaikurie jų per keletą metų 
varė šlykščią priešsocialisti-

prakalbas, įpratino žmones 
skaitlingai lankyties į socia
listų šaukiamus susirinki
mus; o tie “bolševikiškų” e- 
lementų lyderiai dabar ėmė 
laikyti tokius “spyčius” pu
blikai, kad visi protaujantis 
žmonės piktinasi.

Tų neva “bolševikų” dar- 
bavimasi čionai, tai yra pa
tarnavimas atžagareiviams, 
kurie pirma, ačiū “Naujie
noms” ir ačiū pasekmingam 
Sąjungos kuopų veikimui, 
jau buvo pradėję visai nete
kti įtekmės visuomenėje. Je
igu atžagareiviai Chicagoje 
paskutiniu laiku vėl ėmė ke
lti galvas ir įgyti drąsos, tai 
tiktai pasidėkojant tiems ar
dymo meisteriams.

Mes nežinome, ko tie bol
ševikai mano atsiekti savo 
darbu, bet padėkos iš kleri
kalų ir tautininkų jie tikrai 
užsipelnys. “Metodologijos 
daktaro” Maliauskio darbas 
“Drauge” ir Balučio darbas 
“Lietuvoje” niekuomet neat
nešė tiek naudos dešiniom- 
sioms srovėms Chicagoje, 
kaip Stilsono, Geležėlės ir 
Trainio veikimas.
True translation filed with the post- 

/master at Chicago, III., Dec. 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

šką agitaciją.
Pirmiaus tokie elementai 

glausdavosi prie “aidoblis- 
tų”, o šiandie jie suburbėjo 
į L.S.S., prisidengdami “bol
ševizmo” skraiste. Ko jie 
čia atėjo? Ko jie jieško iš so
cialistų, ir ko iš jų tikisi to
kie sąjungiečiai, kaip Stilso- 
nąs, Kairys ir kiti?

Dėdamiesi prie socialistų, 
tie “aidoblistiškos” dvasios 
žmonės jieško progos varyt 
savo agitaciją, kadangi savo 
firmą jie galutinai nug y ven
dine ir veikti po ja tolinus 
jau nebegali. O tokie sąjun
giečiai, kaip L.S.S. sekreto
rius, kaip Kairys ir jiems 
panašus, ištiestomis ranko
mis priima juos, kad turėjus 
(langiaus pagelbininkų ko
vai su “Naujienomis”.

Aiškus dalykas, kad visų 
šitų elementų tikslai neturi 
nieko bendra su socializmu. 
Vieni jų yra amžini dvasios 
ubagai, kurie niekados nesu
prato socialistų idėjos ir nie
kados jos nesupras; o antri 
savo ypatiškas ambicijas 
stato augščiaus už visokias 
idėjas: kad pakenkus ne sa
vo nuomonės žmogui, laik
raščiui arba organizacijai, 
jie gatavi susidėt su bile kuo 
ir pavartot bile kokį įrankį.

Todėl nėra abejonės ir su
lig to, kad jų veikimas nega
li nieko kita atnešti socialis-

IŠVESTA AIKŠTĖN FABRIKA
CIJA PRIEŠ SOCIALISTŲ 

t PARTIJOS VADUS.
i ■■ i ■ ■Ali . .j

(Speciale korespondencija).

CHICAGO, gr. 16 d. — Per 
daugiau kaip metus laiko val
džios advokatai Chicagoje, tu
rėdami po savo ranka slaptąją 
policiją, aprėpusią visą šalį, faln 
rikavo savo bylą . prieš penkis 
kaltinamuosius socialistus: Vik
torą L. Bergerį, Adolphą Ger
ui er. .1. Louis Engdahl, William 
F. Knise ir Irwin St. John Tu
cker. *

Fabrikaciją sumušė per ke
lias trumpas valandas socialistų 
adv. William A. Cunnea trium
fingu perklausinėjimu valdžios 
svarbiausio liudininko, Arnoldo 
A. Schiller, buvusio tarnaičių 
raštinėje partijos laikraščio Chi
cago Socialist Chicagoje, o da
bar esančio kareiviu. Po atsar
giai vedamais ir poškinančiais 
adv. Cunnea’os perklausų klau
simais, išsvajoti valdžios byla- 
vedžių sapnai įpinti sumoksli- 
nėn bylon tam, kad diskredita
vus socializmą, išlėkė į padan
ges.

Sąžiningųjų kares priešininkų 
Sub. Bosą gelžkelis į neapgyve
namus Meksikos kraštus buvo 
priparodyta kaipo nebūtas da
lykas.

Garsusis “siapyrašlis,” kuris 
turėjo pagelbėti pabėgusiems

Panedėlis, Gruod. 23, 1918.

kterius.
Schiller yra 24 metų amžiaus. 

Cunnc’ai paklausus, jis pasakė, 
kad jis lankė mokyklą iki 14 
metų amžiaus. Po to jis dirbęs 
pas aštuonis ar devynis darbda
vius, bet negalįs jų atsiminti, 
nors diena pirmiaus jis tuoj pa
sakė dienas, atpasakojo žodžius 
i rpapasakojo atsitikimus be jo
kios sunkenybės.

“Man taip patinka Kruse, kaip 
kad aš čia sėdžiu”, tikrino Schi
ller su nemažu pasigyrimu, be
užsigindamas, kad jis turi didelį 
piktumą ant nacionalio Jaunųjų 
Socialistų Lygos sekretoriaus.

Tąsyk adv.‘Cunnea išgavo tai, 
kad Schiller atmena labai aiš
kiai prezidento Wilsono “Vėlia
vos Dienos kalbos” dieną. Toji 
“Vėliavos Dienos Kalba” buvo 
pasakyta birželio 15 d., 1917 m., 
tą pačią dieną prezidentas pasi
rašė po šnipybės aktu, sulig ku
riuo apkaltinimas sustatyta, ir 
tą pačią dieną, kaip valdžia tvi
rtina, vienas kaltinamųjų, Irwin 
St. John Tucker, parašė savo at
sakymą į Vėliavos Dienos Kal
bą, kuri buvo įdėta birželio 23 
d. laikraštin “Chicago Socia- 
list”.

Schiller sako, kad jis buvęs 
kambaryj, Kruses ofise, kuomet
Tucker rašęs savo atsakymą ir 
kad jis girdėjęs apie jį kalbant. 
Tai tokius liudijimus valdžia 
panaudoja kaipo imi matą savo 
apkaltinimui suokalbyje.

IViparod-s, kad Schiller ne
atminė kitų dienų, adv. Cunnea, 
gabiu išklausinėjimu, iškėlė į 
aikštę tai, kad Schillcrio visa 
pasaka yra pasekmė gudraus ir 
atsargaus pirmojo skundėjo pa
dėjėjo adv. Flemingo ir jo raš
tinės skaitlingų pagelbininkų 
primokinimo. šitas priniokini- 
mas įvyko Schilleriui daug kar
tų beatsilankant justicijos sky
riaus raštmėn, Chicagoje; 'būda
mas kareiviu Camp Grante, Ro- 
ckford, III., jis gaudavo specia
lius leidimus kelioms dienoms. 
Pirmas pasikalbėjimas, spėja
ma, įvyko gegužyje, 1918 m. 
Antgalo Schillerio pasaka buvo 
surašyta mašinėle, ir jis pasira
šė po ja; paskui jis gavo jos ko
piją, kad jis ją perskaitytų ret
karčiais ir geriau atsimintų.

“Ar tu pažįsti Thomas’ą Levi- 
shą?” paklausė Cunnea, užsipil
damas ant liudininko viename 
dalyke.

“Negeriausiai”, atsakė Schil
ler nustebęs Cunnea’ai užsispy
rus parodyti, kad Schiller ir Le- 
vish priklausė pj'ie to paties Ja
nu. Soc. ratelio, Maplewoodo 
Lygoje, Chicagoje, ir kad Levis h 
buvo tuoju žmogum, ką parū
pino kibinius “Don’t Begister” 
(nesiregistruok), kuriuos Schil-

tų organizacijai, kaip tiktai 
pragaištį. Jie veikia po Stil- 
sono komanda Chicagoje jau 
daugiaus, kaip pusė metų, o 
ar jie prisidėjo nors trupu
tį prie socialistų pozicijos 
sustiprinimo čionai? Ar jie 
prisidėjo prie susilpninimo 
socialistų priešų, su kuriais 
“Naujienos” kovoja jau apie 
penkeri metai?

Nieko panašaus. Sociali
stų priešus jie palieka ramy
bėje, o visą savo energiją at
kreipia į ardymą ir teršimą 
to darbo, kurį čionai varė’ 
socialistai per eilę metų. 
Chicagos socialistai suorga
nizavo milžinišką bendrovę 
leidimui dienraščio;, o tie 
“bolševikais” pasivadinusie
ji elementai šmeižia “Nau
jienas”, kur tiktai galėdami. 
Chicagos socialistai suvieni-
jo 80 suviršum draugijų į 
Darbininkų Tarybų;, o tie 
“bolševikišk’” telementai turėjo

nuo pašaukus jų klajonėse ir 
kuris, buvo sakoma, buvo at
siradęs pirmiausiai iš slaptų vo
kiečių imperinės valdžios archy
vų, parodyta kaipo galvosūkis, 
kuris galėjo būti iškirptas iš 
“Gudriųjų koliumuos” jaunie
siems kokiame nebūk dienraš
ty j-

Buvo priparodyta, kad neva 
garsus Ribiniai prieš pašauką 
buvo išlipinėta Jaunųjų Socia
listų Lygos nario, bet kad lygos 
Chicagoje. nepsisiėme atsako
mybės už juos ir atsisakė mo
kėti už juos. /

Kad Schiller, kuris kaltino 
Kruse prieš pašaukimu veikimu, 
ištikrųjų pats užsipuldinedavo 
ant Krusės ir stengėsi sumušti 
jį rinkimuose, nes jis Schiller, 
manė, kad Kruse yra “gelto
nas”, ne “raudonas” revoliucio
nierius.

Didėsės darbininkų bylos, ku
rios nagrinėta šitoj šalyj, visus 

savus “Harry Ochards*-

leris prisipažino lipinęs Chica
goje naktį, prieš registravimo 
dieną, birželio 5 d., 1917 m.

Besiginančioji pusė parodė, 
kad Schiller vieną kartą atvyko 
Chicagon ir perbuvo savo laiko, 
kad jis atėjo į Socialistų Parti
jos ofisus Chicagoje ir kad Ger- 
mer, Kruse ir kiti ragino jį grį
žti ir “pasiteisinti”. Jis gi bu
vo suareštuotas, sargo nugaben
tas atgal stovyklon ir vasaryje 
nuteistas karės teismo. Del tūlos 
priežasties jo bausmė buvo su
mažinta, kuomet jis jau buvo 
atbuvęs jos dalį ir paskui prasi
dėjo jo besilankymas pas val
džios advokatus, jam pasilikus 
šioje šalyje, o jo skyriui, prie 
kurio jis priklausė, “Battery F”, 
nuvykus Europon.

Schille užsigynė, kad jis šneki 
jęs pašaukos amžiaus socialistui 
David Mendelsonui važiuoti pas 
jo dėdę į Michiganą ir kad jisi 
sakęs, jog jo dėdė turįs maistų 
šešiems mėnesiams.

Posčdininkai atrodė labai nu
stebusiais, kuomet liudininkas 
prisipažino turįs ginčo su tėvu 
socialistu dėl pašaukus, kur tę
va* tvirtino, kad jis privalo re
gistruotis, jnukniklis Schiller 
tvirtino, kad ne. Dėlei šito ne
sutikimo jaunasis Schiller aplei
do namus ir išėjo gyventi su He
rmanu Bosleru, 22 metų patar
nautoju, kurį Schiller savo įdo
mioj pasakoj piešia vokiečių a- 
gentu.

Paskui adv. Cunnea privertė 
liudininką prisipažint, kad vieną 
trečiadienio vakarą, dviem die
nom pirmiau, išpasakojęs savo 
pasaką valdžios advokatams, jis 
aplankė savo pažįstamą mergiV 
ną Hattie Gussie, pirma parėji
mo namon vidunaktyje.

“Kur gyvena Hattie Gussie?” 
paklausė advokatas Cunnea; 
bet liudininkas puikia atminti
mi negalėjo atsiminti. Visa, ką 
jis galėjo pasakyti, tai tiek, kad 
ji gyvena prie “Hancock” gat
vės.

“Ar tu nesakei tai merginai, 
Hattie Gussie, kad tu norėtum 
iflatyti Krusę negyvu?” paklau
sė Cunnea, bet liudininkas užsi- 
gynęs, kad jis tą sakęs, ar kad 
jis norėjęs matyti Krusę negy
vu.

Schiller taipgi atmainė savo 
žodžius pirmiaus pasakytus ir 
pasakė kad jis niekuomet ne
inate Kruses, Tuckerio, Engdah- 
lo ir Gcrmcro visų krūvoj. Jis 
pasakė: “Niekuomet nemačiau 
jų krūvoj”.

(Tąsa ant 3-čio puslp.)

Uždegimas
Aklosios Žarnos
Visiems žinoma, kad atsitiki

muose operacijų aklosios žar
nos ir akmenų viduriuose — 60 
operacijų ant 100 galima buvo 
išvengti. Tai prirodė dakt 
specialistai vidurių ligų.

Del jūsų labo rūpinkitės 
laikyti vidurius švariai, ir

uz- 
nc- 
nes 

paskui turėsite šaukti daktarą— 
chirurgą dėl operacijos ir jam 
turėsite mokėti didelius pini-

Argi negeriaus apsisaugoti 
savo laiku nuo uždegimo aklos 
žarnos, ką galima padaryti labai

Yra parodyti ir išmėginti vai
stai, kurie apsaugoja nuo visų

PARTOLA
Saldanės vietoje daktaro.

kentėjimų, paeinančių dėl ne
švarumo kraujo ir vidurių.

Tos saldaines jau išgelbėjo 
tūkstančius žmonių ir sugrąži
no jiems sveikatą, o drauge ir 
gerą ūpą.

gu gyvenimu, jeigu norite kad 
jųjų organizmas veiktų regulia- 
riškai, tai imkite saldaines PA- 
BTOLA, kurios išvalo kraują ir 
vidurius.

PARTOLA gavo aukso meda- 
Kuo visasvietinėst* Parodose.

Yra parduodamos dėžutėse po 
$1.00, už 6 dėžutes $5.00.

DYKAI.
graži ir naudinga dovana 
siems kas tik atsiųs orderį
pinigais ir su šituo pagarsinimu.

Laiškus ir pinigus siųskit šiuo 
adresu:

APTEKA PARTOLA, 
160 Second Avė.,

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

vi
su

Kazimieras Gugis
VMa vitoMuaraikalaa, kaip kriminalitkuo— 

taip ir civilUkuoaa ieiamttose. Daro 
visokius ttokumanfaa ir popioras.

Namų Ofisas t
MM S. HHiM n 

Ant trečių lubų

Miesto Ofisą*) 
lin, tartom St.

IltUI Unlly Bhlt.

T

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

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

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos tavoru.

ma-

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

P. K. BRUCHAS
3321 S.HalstedSt. Chicago, III

Ženklios Dienos
Kalėdos ir Nauji Metai

VISIEMS IR DEL VISŲ.
Kiekvienas nuo mažo iki didelio, nuo jauno iki seno galvoja ko

kiu bildu ir kaip gerinus užganėdinti sau gerbiamą ypatų, kada tos 
mylimos ypatos sieloje įsiskverbtų tokia nepaprasta įtekmė ant 
visados, ženklas aplaikytų dovanų Kalėdose ir Naujuose Metuose. 
Ret, deja, nevisi pataiko; nors kartais dovana ir brangiai kaštuo
ja, taČius aplaikytojas dovanos apsidžiaugia tik tada, kada ją gau
na. Dėlto

NEPADARYKITE KLAIDOS!
Dovanokite gerų knygą. Pirkite dovanoms knygą Karolius Mar

ksas, jo gyvenimas ir mokslo charakteristika. Apdarytos kaina 
.‘$1.50.

Knygų “Badas”, nauja, tik-ką išleista, gražiais pasiskaitymais, 
gražiais apdarais, kaina tiktai.........................................

Meilės laipsniai jų išsivystyme. Apdaryta $1.25, be apdarų
Apie Rusijos politines partijas, kaina ..................................
Darbininkė Motina..................................................................
Vyras................................................................ • ......................
Teisingos Paslaptis..................................................................
Kokius Dievus žmonės garbino senovėje, kaina.......................
“Velnio Bažnyčia” ..................................................................
Velnias................................ • •. . . ..........................................
Tikėjimų Istorija....................................................................

.. $1.00 
.. $1.00 
... 35c 
... 20c 
... 25c 
... 25c 
.. $1.25 
... 50c 

,.. 20c 
.. $5.00

šitos dovanos atsvers visas kitas dovanas, nes tik geros kny- 
gos duoda gerą įtekinę. Kreipkitės greitai į

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago, Illinois

I DYKAI!
$50,000.00 “par” vertės serų išdalinsime savo 

kostumeriams DYKAI.
i ...... ..

Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos šėlų 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir neš didelius dividendus, tai 
tuojaus atsišauk ypatiškai ar laišku į musų ofisą. Vienam kos- 
lunieriui duosim nuo $100 iki $1000.00 “par” vertės šėrų dykai.

Šitų serų niekur kitur negausite, kaip lik per musų firmą. Juos 
greitai išduosime. Todėl pasiskubink. 'Hiojaus atsišauk ir su
žinok apie kompanijų ir jos išlygas.

Peoples Investment Co
(Incorporatcd)

220 S. State st.—Suite 1422—Chicago
Tel. Ilarrison 2024 •

Ofisas atdaras kasdien iki 6; suimtomis iki 9 vai, Nedaliomis 
nuo 12 iki 4 po pietų. Kalbame lietuviškai.

LIBERTY BONOS
Jei jus priversti esate parduoti, mesjnokmneJNL Y. Eichange jcai- 
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti 
truola krąsa —t 
C-o Litįuaniąo Dept. 
•' -uF■■■Hiirrri'iTrTt-.TrTiriaiAiM

EDWARD P. GARRITY CO 
Bankers regis- 1G8 Lft SaUe st



Tikietų kainos 75, 50 ir 35 centai (kares mokesčių nebus)

SVEIKINA JUS SU ŠVENTĖMIS

NORTH WESTERN

TURTAS $9.300,0(10.1)0

DR. M. HERZMAN

šiandie

ggiHMinuHM
Pranešimasnam prie viMes ir aki

A. J. MOSGERS

1218 
1170 
1249
2342 
2343

nius priski- 
iiiiiiiHDimniB

šokių akių. 
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JAN F. SMULSKI, Prez.
WM. H. SCHMIDT, Vice-Prez.
JAN A. PREBIS, Vice-Prez.
T. M. HELINSKI, Kas.
AUGUST J. KOWALSKI, Jr. Ass’t Kas 
WINCENT JOZWIN, Ass’t Kas. 
MATH FOERSTER, Sekrt.
•IAN N. BUDZBAN, Ass’t Sekret. 
F. J. CZECH, Ass’t Kas.

Užlaikau vyrų, moterų irVaikų drapanų ir visokių 
Kalėdų dovanų. Turiųyidelį pasirinkimą kaklaraiš- ncsocialistns, kodėl jie neprivalo 

eiti karėn.

Pranešu visiems savo draugams ir pažįstamiems, 
kad aš perkėliau savo krautuvę iš Englewood’o, 
6004 S. State st., anį Bridgeporto, po numeriu 3210 
SO. HALSTED ST.

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

nes jie su
augi au blogo.

E 2651 
E 2652 
E 3315 
E 3316 
E 2580 
E 2581 
E 258* 
E 2706 
E 2397 
E 3798 
E 2705
E 1700

Marsas.
kitur nesiunčiame.

Kainos nuo $10.00 iki $300

2650 W. 89th Place, Chicago, 
Prie Archer Avė. 

Telcphoue McKinley 4420.

Kalėdų
Dovanos

Užprašome pirkti pas mus, turime didžiausį pasirin 
kimų papuošalų, žiedų, laikrodėlių, auksinių 

plunksnų ir taip t.

Dr. M. Stupntckl
3109 S. Morgan st. Chicago

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

■ 29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockvvell 6993

Ketvirtas liudininkas, jūreivis 
James A. Frciberg, buvęs Jaun. 
Soc. Lygoj, pažino laišką, kurį 
jis apturėjo nuo Kruses rugp. 
mėn., 1917 m. kuriame Lygos 
sekretorius išreiškė viltį, kad

Gerbiamieji ir gerbiamosios, jau bus keturi metai kaip LSS. 22ra kuopa ren
gi kalėdinius vakarus su perstatymais ir visada jais atsilankiusieji buvo užganėdin
ti. Bet tokio veikalo, kaip “Našlaičiai”, kuris bus statomas per šias Kalėdas, tai 22 
kuopa savo istorijoj dar nėra turėjus. Tai J. J. Zolpo vykusiai parašyta drama, ar
ba žibinis tarpe jo kitų veikalų. Sis veikalas bus suloštas vadovaujant draugei Dun
dulienei su jos išlavinta grupa lošėjų. Atsilankykite visi laiku, kuriems tik apeina 
našlaičių gyvenimas. Kvlevia LSS. 22 KUOPA.

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

rusiškai.
Valandos: Ift—12 rytų; 6.9 va
kare. Tel. Ganai 4367.

Vyriausi 
perskaito pase 
rašytų Kruses 

įstojus karėn, 
organizaciją .1. S. Lygai, kad iš
laikius gyvastį-Jaunų jų Sociali
stų judėjimo, jei prispaddinga 
įstatynidavyba nuvarys prie sla
ptumo. Šita organizacija žadė
jo priimti išvaizdą mokinančios

Užlaikom visokios rųšfies aukso ir 
sidabro. Musų tavoms užtikrintas. 
Kas pas mws auksų perka, tas auksų 
ir gauna.

Didžiausia krautuvė Cicero.
M. URBAITIS JEWELERY CO., 

4902 W. Uth st., Cicero, iii.

Oi. D. <1. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytoja# ir 

Chirurgas
Ofisus 10900 So. Michigan Avė.

Resid. 10731 S. Michigan Avė.
Roseland, 111.

Telefonas tas pats'rezidencijai 
ir ofisui f Piillm .m 342.

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

3149 S. Morgan SL, kerti 32 st 
Chicago, UI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. N edėl to
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Duris atsidarys 5 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vakare

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir LabaratoriJa: 1025 W. 19th 
St. netoli Fuk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halstod Street

VALANDOS: 5—0 ryto, tiktai.

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbų ir malo 
niai patarnauja moterims. Pabai

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam parda 
teiks jus akims _ ______

Aš turiu 15 metų patyrimąwir 
!|aliu ištirt jūsų akis ir_ pririnkti 
ums 
ieku

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.41 ai gaL
CARR BROS. WRECKING CO. -

W03-«M» 8. Halated St, CMea*., UL

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nai/ji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

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

akinius tikrai. Darbų at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime, 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

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

Rasit Vn S. Ashland Blvd. Ckleags 
T«l»ph*aa HuyMarlMt 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted SL, Chicar 
Dtvror HM

VALANDOS: 16—11 ryto; 1—5 
7-8 vakare N«MHw» H-tt

MONOLOGAI
Velnias ne Boba (dvi daljs)
Antanas su Baltru, ir Kur Bakūžė Samanota 
Mano Palvis ir Antanas su Baltru.
Siuvėja ir Po Dvigalviu ereliu
Ant Vienos Galvos ir žuavų

Mažiaus kaip 6 rekordus
Didelis pasirinkimas gramafonų

Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo veltui.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Kalėdų Dovanų Didelis 
Išpardavimas

Musų auksinių daiktų krautuve yra puikiausia ir di
džiausia ant West'Sidės, kur galit sau pasirinkti ką tik no
rėsit iš auksinių bei sidabrinių daiktų; kaip tai:

. žiedų, deimantų, laikrodėlių
ir įvairių kitokių daiktų; £ 
taip kad katras aukso daik- 

prašysit, tai tas aukso 
daiktų ir gausit; jeigu nebus J 
auksas, tai mes pinigus su- n 

grąžinsim.
Taipgi parduodu 5 šiokcisus, 1 seifų, 3 yolt-l| 

keistis, ir kitokių daiktų galite gauti pirkti 
ant to didelio išpardavimo. Katras ir nema
not pirkti, bet vistiek ateikit pažiūrėti, kaip • 
mes pigiai parduodame.

Didžiausias ir pigiausias išpardavimas yra

Peter A. Miller
Diamonds, Watches and up to date Jewelry 

Graduate Optician
Jewelry and Watches 2128 West 22nd Street

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
JT pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at- • b kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Jis staiga atsiminė, kad Dun- 
can ’Snrith buvo redaktorium 
laikraščio “Chicago Socialist” 
vasarą 1917 m., kuomet diena 
pirmiaus jis bandė pasakyti, 
kad J. Louis Engdahl, vienas ka
ltinamųjų, redaktorius laikraš
čio “American Socialist”, buvo 
taipgi redaktorių laikraščio 
“Chicago Socialist”.

Schiller taipgi prisipažino, 
kad nepasakojo nei vienam kal
tinamųjų savo tvirtinimo, kad 
Bosler buvo vokiečių agentu ir 
kad šitas nurodytasai faktas ne
darė jum jokio skirtumo, Bos
ler ir jis vis viena buvo drau
gais.

Kaltinamoji pusė parodė, kad 
nėra .Iruti. Soc. organizacijų į 
pietus i.uo St. Louis, Mo., todėl 
butų ne (alinio jiems, kaip Schi
ller sal e, suteikti “prieglaudą” 
govėdo ts priešininkų pašau- 
kos, ki ie ketinę būriais eiti a- 
napus l'io Grande upės. Garsu
sis žem įpis, valdžios įtrauktas 
bylon, 1 u ris turėjo būti kelro
džiu pi šininkams jų kelionė
se pasirodė esąs paprastas žem- 
lapis, k rį gali gauti kiekvieno
je rašmenų sankrovoje.
“Tasai slapyraštis”, p. Schil- 

leri,” klausė Cunnea, “ar jis ne
paeina iš jūsų skaitymo apie ka
pitoną Kidd ir paslėptąjį lobį, ar 
iš kur kitur tam panašiai? O 
gal jus jį išskaitėte iš ‘Gudriųjų 
koliumiios Dieno® Žiniose’?”

Vienok Schiller užsigynė, kad 
“Kapitoras Kidd” įkvėpė jam jo 
pasakas. į

Sumi ;usi liudijimus buvusio 
tarnaiči >, o dabar kareivio iš 
Camp Grant į skivytus ir paro
džiusi aiškius priešingumus jo 
alsini Šimuose į Knise ir kilus, 
apsiginamoji pusė paskaitė sa
ve laimėjusia pergalę.

Wi!li m Mandelbauni, knyg- 
vedis ? beiter Zeitung laikraš
čio koi panijos, priklausančios 
vokieči’’ kuopoms Soc./Partijos 
ir vokiečių amatinems unijoms 
Chicagoje, buvo sekamu pašau
ktu liudininku. Jis pasakojo, 
kaij) Engdahl ateidavo kartą j 
•savaitę spaustuvėli “sulaužli” 
formas laikraščio “Amėrican 
Socialist” ir taipgi paliudijo už
sisakymus visokios literatūros, 
kas visa buvo pripažinta besi
ginamosios pusės.

P-le Auna Campbell, rašliui- 
nkė nacionalčs raštinės nuo lie
pos niėn. 1910 m. iki rugp. mėn. 
1918 m. buvo antrąja valdžios 
liudininke. P-lė Campbell pa
žino daugelį aplinkinių laiškų

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilifliiiiiiiniiHiiiiiiiMmnimi
JL Kalėdų

Dovanos!

r mero, Kruses, Tuckero ir kitų 
susirašančių su nacionale rasti- 
ne-

Siedinau pasipriešino priėmi
mui tų laiškų prieš partijos vir
šininkus, kurie rašyti prieš geg. 
18 d., 1917 m., pašaukos aklo 
išleidimo dieną, bet teisėjas La- 
ndis jo pasipriešinimą atmetė.

Todėl vienas laiškas rašytas 
Kruses buvo perskaitytas posė- 
dininkams iš vasario 14 d., 
1917 m. Tame laiške buvo ši
taip pasakyta: . i

“Nei vienas save guodojantis 
Jaunuoli-s Socialistas nestos j 
kariuomenę .ar laivynų jokiu 

budu.” Tolinus patariama, kad 
jaunuoliai socialistai laikytų 
masinkis susirinkimus ir užtvi- 
ndintų šalį literatūra. Laiškas 
užbaigiama šita pastaba:

*‘Mes turime kovoti prieš ka
rę iki galui, net jei galas reikš-

Laiške, pažintame p-les Cam- 
bell. rašytame geg. 24 d. 1917 
m., Walter B. Dillon, partijos 
valstijos raštininkas Naujoje 
Meksikoje, parašęs sakinį “Ge
rinus kalėjimas,- kaip patapti tei
sėtu žmogžudžiu.”

Kam reikalinga atvežti anglis, ar
ba malkas, ar persikelti iš vienos 
vietos kiton, visiems patarnausiu 
greitai ir nebrangiai. Reikale ma
lonėkite kreiptis j mane.

S. M. šliažas,
1907 So. Halsted st., Chicago

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimą iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu jfydfciau pasekmingai Šias ligas. .

Mano užraftas išRyelytij liRoniij yra aiškus pri- 
rodynias mano gabumo.

Ai atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
(Prieš pačtą). Chicago, III.

aledu Vakaras
Rengiamas L. S. S. 22ros Kuopos 

Seredoj, Gruodžio 25, 1918

Geriausi Lietuviški Rekordai
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 

kuris patinka ir priaiųsk pinigus, aš jums nusiųsiu j namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
p 3318 __ Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiute'’.)
p’ 379G __ Bernužėli Nesvoliok. Eisiu maniai pasakysiu.
E 3349 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis. 
E 3623 _  Ilgu. Ugu Man ant Svieto. Mano Skarbas. valcas.
E 3797 — Jau kati Aš Augau, šiij Nedėlėlę.
E 3340 — Ant Kalno -Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.
E 3841 — Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
E 2356 __ Lietuva, Tėvynė musų. Tykiai Nemunėlis teka.
E 2358 — Darbininku’Marselietė. Sukeikime kovą.
E 2392 _  Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
E 2393 — Saulelė Raudona. Jojau Dieną.
E 2394 — Už SilingėJj. Šių tfakcialy. (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.
E 3905 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigraudink, Mergele.
E 3906 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dieną.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAL
E 3190 — Trjs berneliai. Vakarinė daina.
E 3244 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
E 3245 — Gimtinė šalis. Sunku gyveni i.
E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 _ Pamylėjau vakar (Liauti, daina). Draugė. Polka-mazurka.
£*>224 _ Mano laivas, dainai I sveikatą, maišas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.
E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
E 3842 — Sveika Marija. ... ...
E 1247 _ () kur buvai, dieduk mano. Jd. Bradunicne ir Vaškevičius.

Ungurų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

Vilniaus maršas. Audra, mazurka. 
Raseinių polka. Kazokas, valcas. 
Stumbriškių polka. Jurgiuko kazokas. 
Polka nuo Rudos. Mažrusiška polka, 
šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas. 
Gražioji polka. Pavasario rytas, polka. 
Kalnų augšlurnas, valcas. Kariškas maršas. 
Žemaičių polka. Gudri, mazurka. 
Klumpakojis. Kokietka, nolka. 
Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras. 
Visur linksma, šok į ratą. 
Galopas

skundėjas 
dininkams 

1917 m., 
pirlariaiitį slaptą

SAVINOS BANK
1201 MILWAUKEE AVĖ.
Kampas Division gatvės
“BALTAS KAMPAS’*

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

^wMrs.A.MIcliniswlcz 
KBaimiM Akušerijos Ko- 
■aleK>j«S ilsat praktika- ■F ąggsVUBi PonnaylTaitljoS

E W JnhOBpitaltie ir Phila- 
Pasakmin- 

'Sifai patarnauja prie 
f * Duoda rodą

igSvisokiose ligose moto
re hJH ims ir merginoms, 
ji * So. Halsted Str.

(Ant antrų labą) 
Chicago.

Nuo 6 iki • ryto, ir 7'Iki vėlo vak.
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Debatuos M. X. Mockus su A. Karalium temoje: 
“Ar reikalinga darbininkams laisvamanybė

RENGIA L. L. FEDERACIJA
PANEDeUYJ, GRUODŽIO 23 D., 

M. Meldažio svetainėje

SLAPTAS “BOLŠEVIKŲ 
MITINGAS.

Nepraleiskite šios progos, nes abudu debatantai 
yra gerai prisirengę savo pusę apginti.

Suimtos vakare, gruodžio 21 
d., Badavičiaus svetainėje (936 
W. 33rd St.), musų bolševikai" 
laikė slaptą milingą. Pirminin
kavo “draugas.,." Kukutis.

Kada įėjau į svetainę, buvo 
11:15 vai. nakties. Tatai ne

Svarbi Prelekcija
Svetainėj radosi apie 60 ypatų, 
kurių didžiumų asmeniškai pa
žįsti!. Tuoj supratau, kad čia

Mildos Svetainėje 3112 S. Halsted St. Gruodžio 23 d.,
Prelekciją skaitys rusų kalba Rusų Socialistų Federaci
jos Sekretorius ir buvęs laikraščio “Novi Mir” redakto
rius, ALEKSANDRAS STOKLICKIS.
Prelekcijos teipa: “Kame yra bolševizmo gale ir kokia 
jojo taktika.“ v
Prelegentas yra rimtas rusų darbininkų kalbėtojas ir ge
ras Rusijos reikalų žinovas. Kiekvienas darbininkas 
privalo pasinaudoti šita proga ir ateiti jo paklausyti. Pre
lekcija prasidės 7:30 vai. vak. Inžanga 10 centų.

Kviečai visus RENGIMO KOMITETAS.

miesto pakampių. Kokiu bildu 
sunku pasakyti. Bet veikiau

sia tuo pasirūpino tas “centras," 
susidedąs iš pp. Trainio, Kuku
čio, Slilsono, Geležėlės ir kom
panijos.., O tarimai rodė ką 
lokio nepaprasto niekinga. Pa-

vavę tame slaptame susirinki
me, darytų savo kuopose “spau
dimą," idant “Įkvėpus" ten sa
vo bolševikiška (teisingiau ai-
doblistišką) dvasią — spausdi
nant ir dalinant tam tikrų la- 
nelin-atsišaukimu ir tt. Koks

misijos

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto ik) 
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietų 

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalni atsiradus kreipkitės prie mi 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

t floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v 
A. PETRATISL

GRAMOFONAS padarytas sulig naujausios metodus, išduoda aiškų 
bals;), graina garsiai visokius rekordus. Išgraina ę rekordu vienu 
užsukimu, padarytas labai drūtai. SPECIALIAI nužeminta kaina 
su I dubeltavais rekordais ir 300 adatų, $18.50 ru prisiuntiniu. Prie 
gramofono prisideda sekami rekordai: E2356 Lietuva 'Ievyne Mu
sų ir Tykiai Nemunėlis Teka, E3810 Ant Kalno Karklai Siūbavo ir 
šią Naktelę per Naktelę. 1’3091 Ant Mariu Krantelio ir Saulutė Te
kėjo. E236O Varpelis, Vairas ir Mano Miela—polka—Lietuvių or
kestrą. šitie rekordai yra gražiausi ir kiekvienam patiks. Tikrai 
manysite, kad jūsų namuose dainuoja p. M. Petrauskas, p. Bizaus
kas ir garsus musų kompozitorius Dr. V. Kudirka. Suteiks jums 
daug smagumo ir sveikatos, smagiai laiką praleisite ir išgirsite savo 
prigimto krašto daineles ir muzikų.

Pinigus galite prisiųsti iš kalno, arba atsiųskite $2.00 rankpi
nigių, o mes tuojaus prisiusime gramafonų.

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiuus 
name)

JUOZAPAS F. BUDRIK,
Didžiausia rekordų ir gramofonų krautuvė Chicagoje.

3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
— mm.......................a——

[ EXTRA! į
Sveikinu su Kalėdom ir Naujais Metais visus 

savo kostumefius.

Gerbiamieji mano kostumeriai ir kostumerkos! 
Užprašau visus, kaip didelius, taip ir mažus, kaip se
nus, taip ir jaunus ateiti į mano speciališką Kalėdų 
išpardavimą ir nusipirkti visiems ko tik kam reiks, 
nes mano krautuvėj galima1 visko gauti, o kainos da
bar taip yra nupigintos, kad daug pigiau negu di
džiajame mieste.

Taipgi kiekvienam savo kostumeriui suteiksiu 
Kalėdų dovaną — puikų Kalendorių.

Su pagarba,

Trainis Dept. Store
3218 So. Halsted St. Chicago, UI.

jus turite mokytis angly kalbos
■» DABAR

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloije prisirengimui 
j 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.)

DrAMontvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. 
Naujienų Name 

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

fonuokite j rezidenciją.
Wcst 6126.

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienutinis laik

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

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

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kcdzie av., Chicago, III.

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
danedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras ICc. Balkonas 10c 
Prie šių kainą priskait/oma ir 

1c ir 2c kariškos <rokostįn
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
UAT.BTEO *?-ia GATVĖS

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Fainous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėjiomis nuo 10 iki 1.

ant 18 gatvės “gerai gelbėjo." 
Jis pageidavo tokių spyčių Luo

Kalbėta dar apie išleidimą 
naujo aidoblistiško, ar tokio 
“bolševikiško" kaip Trainis, 

ja — “gero laikraščio." Mat, 
Laisvė esą ne iki valios bolševi
kiška... Ji lengvai galinti nu
krypti ir į vieną ir kitą pusę! 
Vis dėlto, apie tai, nieko aiš
kaus nenutarta. Svarbiausia, 

voMilrio vmUtd /fl/l/kli* 
ciją slaptai..."

Paskutiniai tarimai buvo šal
ti ir neaiškus. Sunku buvo su- c 

džiui, vieni prašo balso, o kili 
duoda įnešimą, kad uždaryti 
Susirinkimą. čia jau vienas 
prieina prie manęs ir klausia: 
“Kaip tu čia atėjai ir kaip tu su
žinojai?" Atsirekomendavęs ap- 

jau ką jus manėte daryti..." 
Nors, ištikrųjų, į tą slapią “bol-

•—A, tai tu bolševikas! — ap
sidžiaugė klausėjas ir nuėjo.

Susirinkimas teč aus pasidarė 
visai “negj 
šo balso, o Kukutis 

ką nori paša- *
Kažkas atsiliepė: “užda-

Kairis ir duoda kilų — “užda- 
^yt su-^b-rinl-ki-mą..." Trainis 
gi, žiūrėdamas j mane, vapena: 
“taip, uždą ryt, uždaryt..." Bri- 
junas ramiai atsisėda ir nešoka 
priešais, kaip kad jis daro veik 
visuose susirinkimuose bei pra
kalbose.

Alšis dar kartą prašo balso. 
Kukutis ji malšina, o Alšis “aiš
kina:" “draugai, juk čia nėra 
socialistų...”

Kairis: ’— O ką gali žinoti, 
— čia yra menševikų.. Alšis 
betgi “išreiškė" savo “sumani- 
mą.C

rime 

partija išleistų dienraštį..." Al- 
šio “sumanymas" berods neper
ėjo.

mane ir j laikrodį, ir įneša už- 
daryt susirinkimą.

kia svetainėj. “Dr-raugas” Ku
kutis juos numalšina ir sako: 

ta ant 65 centų. Ar sutinkate, 
kad butų apmokėta?" Apmo

. B. Aglinskas,

AČIŪ! AČIŪ!

Siniet Kalėdų diedukas man 
labai geras. Apturėjau nuo Lie
tuvių Moterų Progresyvio Susi
vienijimo 25 kp., Boseland, III., 
$10.00 Kalėdų dovanų. .

Todėl, LMPS. 25 kuopai ir 
visoms draugėms narėms, tariu 
nuoširdžiai ačiū! —žemaitė

NEMAŽAI REIKALAUJA.
Turįs gaut 2,408,428 dol. 
ir 2,000 policistų.

vi rši ui li
pniuose 

policijos 
metais,

kas, Garrity, užvakar 
miesto tarybai, kad 
užlaikymui sekamais 
reikėsią netoli pustrečio milio- 
no ($2,408,428) dolerių daugiau 
negu ikišiol. Belo, policijos vir
šininkas sako, kad jis norįs pa
didinti policistų skaičių — 
dviem tūkstančiais vyrų.

pštosi už ausų ir abejoją begu 
lai busią galima išpildyt. Nesą
pinigų

DAR NEPAGAUNA.
Policijai. Įsakyta “būtinai pa-

Mm HM i I i

apiplėšė SuniTnlt Stale banką ir 
pabėgo apie su $20.00(1. Bet iki 
šiol jie dar nepagauti.

GAVO TRIS KULKAS 
BET IŠLIKO GYVAS.

Policistas Joseph Cliill — lai
mingas žmogus. Jisai dabar 
guli ligoninėj ir džiaugiasi, kad 
tos Irįs kulkos, kurios vakar 

kė savo tikslo.
Ant Wood ir Carroll gatvių 

jis pasiliko keturis negrus ir 
pradėjo juosius krėsti. Brkre-

Kiti tuo tarpu urnai pašoko į sa

vi lis.

ištruko.

UŽPUOLĖ SALDAINIŲ 
DIRBTUVĖ.

Tris nepažįstami piktadariai 
užvakar naktį įsilaužė E. J. 
Brach kompanijos dirbluvčn, 
206 E. Illinois SI. Surišę sargą, 
piktadariai sudaužė saugiąją šė
pą. Laimėjo 300 dolierių pini
gais ii* apie už 2,000 dolerių lai
svės bondsu c •

KENSIGTON.

Iš LMPS. 67 kp. 
veikimo.

LM1*S. 67 kuopa dar jaunutė, 
bet veikli. Savo veiklumu ji 
dargi pralenkia tūlas senąsias 
kuopas.

Gruodžio 9 d. kuopa laikė me
tinį susirinkimą. 'Tarp kita ta

Tuo

misija, kuri turės rupinties mi
nėtos draugijėlės sutvarkymu. 
Moters, kurios auklėja kūdikius 
ir norėtų, kad jie prasilavintų 
įvairių deramų žaismių ctc., 
prašomos įrašyt juos į ‘Ateities 
Žiedą." Kada visa bus sutvar
kyta, pranešime apie lai Nau
jienose.

Beje, kuopa nutarė surengti 
pramogų vakarą-tealrą sausio 
12 d. 1919 m., K. of P. svetai
nėje. Scenoj bus statoma juo
kinga komedija “Klojime," Mi
nėto vakaro pelnas skiriamas 

jėlės “Ateities Žiedo." Beikia 
tikėties, kad pažangiosios drau
gijos ir pavieniai arnienįs renis 
ši musų parengimą.

- Q__ —o—

surengė prelekciją Stančiko sve
tainėj. Prelegentu buvo Dr. A. 
Mon tvidas. Gerb. daktaras ai
škino apie sveikatos reikalus, y- 

kaip apsisaugoti nuo dabartinės 
epidemijos — influenzos. Žmo-

—67 kp. Narė

PASIKORĖ IR LIEPIA 
NIEKAM NESAKYT.

Artliur Lycky užvakar sugrį-

Oną — pasikorusią. Ant stalo 
buvo padėtas sekamas laiškelis: 
“Atiduok Močiutę senelei. Tu

Artinuos, žinoma

PAPJOVĖ ITALĄ.
ir Bucine 
rasta pu

Mariano, 829 So. Racinc gt. Są- 
rišyj su tuo policija j ieško tūlo 
kito italo, Gozzi..
H,1... .1 '"""js..... '..-jaesjss

Pranešimai
Donorą, Pa. — LS8. 8 kp. ir LMPS. 

19 kp. rengia vakarų-teatrų gruodžio 
25 d., svet. Thompson avė. (tarpe 
3 ir 4 galvių). Rus lošiama komedi
ja “Dėdė atvažiavo”. Donoms ir a- 
nielinkčs lietuviai meldžiami atsi
lankyti. Pradžia 7:30 vv. Visus už- 
k v iečių Komitetas.

Rockford, III. — LMPS. 5 kp. prie- 
šmetinis susirinkimas įvyks gruod
žio 29 d., 2 vai. po pietų, 1012 S. 
MJain st. Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus renkama nauja valdy
ba. Rašt. O. V.Rašt. O. V.

Ropcland. — LDLD. 79 kp. prieš- 
metinis susirinkimas įvyks šiandie, 
gruodžio 23 d., 7:30 vai. vak. “Auš
ros” svel., 10900 Michigun avė. Bus 
renkama kuopos ir centro valdybos 
ateinantiems 1919 metams ir svars
toma kuopos reikalai. Visų narių 
ir naujai norinčių įstoti yra parci- 
„ ", i šiame susirinkime.

Seki’. A. Grebelis.
ga dalyvauti

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS draiveris prie iš- 

važiojimo lietuviškos duonos ęant 
commission arba ant nedėlios. Geras 
uždarbis. Atsišaukite 

PetrotK’ski Bros.
3548 Emerald avė., Chicago

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
suprantantis visą bučernės darbą ir 
galintis prisidėti pinigiškal. Gera 

. mokestis geram žmogui. Biznis iš-
23 d., S. Daujoto svet., Michigan avė.Įdirbtas per daug laiko. Atsišaukite 
“Karštas” statoma sausio 5 d., 1919 laišku i Naujienų ofisą, pažymėdami 
K. oi P. svel. Komitetas, ant laiško No. 19.

Roseland, III. 
licija “Kerši;

— LSM. Ratelio repe- 
is” įvyks šiandien, gr

LMPS. 9 kp. choro repeticija iš 
priežasties Kalėdų perkelta Į ketver
gų, gruodžio 26 d., Aušros svel., 
3001 Halsted si. Gerb. choristės, ma- 
lonėkįtr atvykti lygiai 8 vai. vakare.

Draugiškai F. S. K.

LMPS. 9 kp. repeticija veikalo 
“Parinnzontii” jv.vks paneclėlv.j, 23 
<1. gruodžio, Aušros svet., 3001 So. 
Halsted gt. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi lošėjai kviečiami susirinkt.

—Komitetas.

LSS. 4-fa kp. rengia tprelekciją 
Mildos svetainėje, 3141 So. Halsted 
st., pamlėly,i, gruodžio 23 d. —Pre
lekciją skaitys rusų kalba A. Stok- 
lickis, lema: “Kame yra bolševizmo 
gale ir kokia jo taktika”. Pradžia 
7:30 vai. vak. Kviečia visus.

—Rengimo Komitetas

LMPS. 9 kuopa rengia eglaitę At- 
eites Žiedo vaikams, gruodžio 28, 
7:30 vai. vakare, Mark White Sųuare 
svetainėj, 29-la ir Halsted gal., su 
dailiu programų, kurį išpildys patįs 
vaikučiai. Meldžiame svisuomenė 
skaitlingai atsilankyti. Inžanga dy
kai. —Kviečia Rengėjos.

L. L. Federacija rengia svarbius 
debatus panedėlyj, gruodžio 23 d., 
M. Meldažio svetainėj. Debatuos M. 
X. Mockus ir Anupr. Karalius lema 
“Ar reikalinga darbininkams lais
vamanybė?” Pradžia 7:30 vai. va
karo. Kviečiame visus atsilankyti.

—Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio Antano 

Kraučuno; iš Lietuvos paeina iš Na- 
umie sčio, Suvalkų gub. 
susižinoti. Meldžiu 
čiam arba kas žinot meldžiu pra
nešti šituo adresu:

Juozas Gružinckas, 
3538 S. Mozart st., Chicago

Norėčiau 
atsišaukti pa-

Pajieškau savo draugo Andrew 
Warb, Kauno gub., Raseinių pav. 
Dabar girdėjau, kad jis gyvena Chi
cagoje. Jis pats tegul atsišaukia, ar 
kas žinote praneškite jo antrašą, bus 
atlyginta.

Stanley Gagens,
318 So. Halsted st., Chicago

PARVAŽIAVAU sužeistas iš Fran- 
cijos ant 10 dienų. Todėl norėčiau 
pasimatyti su savo draugais ir pažįs
tamais. Meldžiu kreiptis šiuo adre
su: Joseph Marcinkus,
1620 Ruble st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

NAŠLĖ pajieŠko pusininko j res- 
taurantą su $500. Vieta gerai išdir
bta per 8 metus. Priimsiu našlį ar
ba vaikiną, našlę arba merginą.

Mrs. Kantaut,
1619 So. Halsted st., Chicago

RANDAI
9 fuinish kambariai, 1 kambariai 

atsiduoda ant ramios, $60 į mėnesį; 
savininkai užmoka $40 į mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Rasimas,
4010 Ellis Avė., Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS
REIKALINGAS janitoriui pagel- 

biuųikas prie flat,bulldg. Geistina, 
kad*butų blaivas ir darbštus žmo
gus; gabiam žmogui $100 į mėnesį. 
Atsišaukite tuoj prie darbo.

Kaz. Prasčius,
735,W. 73rd St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI AGENTAI RAINKO- 
TŲ PARDAVIMUI. LABAI GERAS 
UŽDARBIS IR PRITYRIMAS NE
REIKALINGAS. DEL PLATESNIU 
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS IN 
SOUTH BOSTON RA1NCOAT CO., 
454 BROADWAY,

SO BOSTON, MASS.

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

| JUS esate užkviečiami aplankyti ir 
Chicago, III pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
_________ dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 

■ k;n pigią kainą.
REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago Windoxv Cleaning Co.,

62 W. Washington st., Chicago

iti:! KALINGA moteris arba mer
gina, kuri atsakančiai gali dirbti re
storane ir moka gerai valgius ga
minti. Atsišaukite greitai.

Z. Petrauski,
3228 S. Halsted st., Chicago

Tel. Boulevard 2602.

REIKALINGAS porteris j saliuną 
suprantantis janitoriaus darbų. Gc 
ra mokestis. Atsišaukite tuojaus: 
6059 So. State St.,

REIKIA janitoriaus pagelbinin- 
ko. Geras kambarys ir valgis.
6222 S. Harper avė. Chicago

PaMtrniB, « 28,.

int laiško No. 19

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI: The Marie Blahnik 

Pharmacy, įsteigta nuo 1868 prie \V. 
18 st. Turi būt parduota iŠ priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoriui 
kalbančiam Čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite į

J. .1. Sidlo, 
974 W. 19fh st., Chicago

PARDUODU pirmos klesos Elec
tric čeverykų taisymo šapą. Prieža
stis pardavimo — negaliu dirbti vi
duje.

A. Kunisky, 
1009 E. 61 st, 3 blokai į rytus nuo 
Cotlage Grove, arti Ellis avė.
yi—■■■ ..........   i _ 1

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais 1r 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
'taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
11122 So. Kcdzie avė. Chicago 

rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinct Victrolą su pui
kia pasUita, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
(tykų. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis iki 4 vai. .

\Vestern Storage,
2810 W. Harrison St., Chicago

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI: 3 nauji 2 fialų, 4 

—I kambariai naujos mados, $250 
cash, likusius kaip randų. Kaina— 
$3000, arti \Vestern avė., Painatykit 
McDonnelI, 2630 W. 28th St atdara 
9 iki 9 kasdien ir Nedaliomis iki 4 
valandai.

PARDAVIMUI: Pelninga nuosavy
bė. Visa iŠrendavotą. Tikras bar- 
genas. Turi būt parduota tuojaus. 
Klauskite Room 615 — 139 North 
Clark st., Chicago, 111. •

PAMATYK GREITAI
PARSIDUODA 2-jų familijų mu

ro ir medžio namas 4 ir 6 kamba
rių. Kaina $1800, įmokė! $300, o ki
lus ramios išmokės.
LIBERTY IsAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 S. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 re- 
ndos, užpakalyje barnė, $45 rendos 
į mėnesį. 954 W. 19th st. Atsišauk-i 
te į Jos. Sidlo,
974 W. 19th st., Chicago

MOKYKLOS
f VALENTINE DRESSMAKING ^ 

COLLEGES
6205 So. Halited «t, 2497 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wella SL
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir narna Vie
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknee ei 
$10. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Pirmlelaki ,

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirki y bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, puietystės, dailiara&ys- 
tės.

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

REIKIA prityrusio jauno janito- 
jriaus, nevedusiu. Gera mokestis. 
Atsišaukite j Jewish Congregalional 
Church, 1425 S. Hamlin avė. ir 
Douglas Blvd., Chicago.

Pclrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

AtsiŠaukit ant 4-to augšto.




