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as reųuired bv the act of Oct. G, 1917

Talkininkai yra pilnoj 
santarmėj

tie narini atsisakys rili į atsto
vų butą, tai valdžios spėka pro- 
porcionaliai padidės.

Iš 14 moterų kandidatų tik 
viena galės sėdėti atstovų bute- 
Sin Feinn'ietė grafienė Markie
vicz, kuri tapo išrinkta nuo šv. 
Patricko divizijos Dublino mie-

Anglijos rinkimuose laimėjo koali 
cija; darbininkai laimėjo daugiau 

vietų parlamente
PREZIDENTAS IR ANGLIJOS 

VIRŠININKAI VEIKS 
VIENYBĖJE.

Kiekvienas dalykas nutarta 
apart Rusijos problemų.

True translation filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., Dec. 30. 1918, 
as reųuired by the art of Oct. G, 1917

KOALICIJOS LIBERALAI
LAIMĖJO ANGLIJOS 

RINKIMUOSE.

LONDONAS, gruodžio 28. —* 
Po.^iejų dienų konferencijų 
tarp prezidento Wilsono, pre- 
miero Lloyd George ir užrube- 
žinių reikalų ministerio A. J. 
Balfour, kad b u v o tikėtųsi 
busią klintimis prie bendro vei-

Darbininkų vadovai 
pralaimėjo.

nustatant taikos sąlygas, prūny

Premjeras Lloyd George pa
skelbė šiąnakt, Amerikos laik- 
rašių kor<'S]x>ndentam.s, kad 
prezidentas ir Anglijos atstovai 
yra pilname susitarime apie a- 
belnus principus ir jaučiasi sau
giu pasakyti, kad tas daro tik-

si įjų veikią taikos konferenci-

Visi talkininkai sutinka.

Premieras Lloyd George ir jo 
koalicijos valdžia laimėjo didelę 
pergalę rinkimuose narių į nau
ją parlamentą. Balsai buvo pa
duoti gruodžio 14 d. Jie nebu
vo skaityti iki šiandie, kad da
vus laiko 2,000,000 kareivių su
grąžinti savo balsavimo popie- 
ras per knisą.

Tai yra pirmas sykis, kad vi
sų distriktų balsai buvo skaito
mi tą pačią dieną. Pasekmės 
dar nepilnos. Ikišiol atėję pra
nešimai parodo, kad Lloyd Ge
orge ir didžiuma jo ministerių 
ir vyriausių rėmėjų tapo išrink
ti milžiniška didžiuma balsų.

Asųuith su muškis.

Darbininkai pasirodė blogai 
rinkimuose. Jie tikėjosi išrink
ti mažiausia šimtą narių, kuo
met jie turi tik vidutiniškai 75, 
iš kurių 10 yra koalicionistai. 
Tečiaus net tas yra daug dides
nė darbininkų atstovybė, negu 
jie turėjo senąjame parlamente.

J. R. ('lyne, maisto kontrolie
rius ir darbininkų vadovas sako 
apie rinkimus:

“Rinkimai parodė, kad darbi
ninkai atstovų bute bus gyva 
sĮM'ka, kuris nesėdės veltui, nuo
šalyj nuo pagalbos nustatyti at
eitį, kaip ji išrodo statuto kny
gose. Mes norime permainų, 
gilių ir veiksmingų.

“Negali būti bovijimosi su 
stipriomis vilnimis žmonių su
judimo, virstančiomis ant mus. 
Aš manau, stipri Darbo parti
ja naujame parlamente bus ran- 
kiena įgijimui reformų, saugu
mo užstuma, saugojanti šalį nuo 
pavojingų ekplozijų,”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PREZIDENTAS VVILSONAS
APLANKYS RYMĄ IR VATI

KANĄ SEKAMĄ MĖNESĮ.

Jis sakė, jog jis 
kad prezidentas nesipriešįs tam 
pranešimui. Dar yra niekurių 
smulkmenų sutarimui, bet jis

yra tikras, ta

kad didelis progresas padarytas.

Anglijos ir Suv.

premjeras ir kiti senoviški libe
ralai liko sumušti. John Dillon, 
airių nacionalistų vadovas pra- 
ailmėjo prieš E. de Valera, sė
dintį kalėjime Sinn Fein narį.

Henderson neišrinktas.

Valstijų.

orge, tarėsi su atstovais . kitų 
talkininkų Paryžiuje ir pasiekė 
pihiiausį susitarimą su jais. Da- 
bargi, kada jis pasitarė Londo
ne su Anglijos atstovais ir nera
do skirtumų tarp jų, galima 
pasakyti, kad visi talkininkai 
tikrai sutinka pamatiniuose pri
ncipuose.

Tautų lyga pirmiausia.

Visos konferencijos tarp Llo
yd George ir Wilsono pasižymė
jo dideliu atvirumu.

Reikia pasakyti pradžioje — 
(hito kad tai yra geria ūma žinia 
dėl tų kurie, tiki, kad tautų ly
ga yra reikalinga palaikymui 
palaikymui pasaulio taikos, — 
kad prezidentas rado du Angli
jos politiku pilnai pritariančius 
jo pažvalgąi, kad šis svarbus 
dalykas turi būti išrištas pra-

'Paikos šalininkai, kaip Philip 
Snowden ir radikaliai darbinin
kų vadovai, kaip Arthur Hen
derson tapo sumušti daugybe

Pasekmingu kandidatu prieš 
Snowden buvo Sir Henry Nor
mali. Henderson, pirmiau bu- 
vęš nariu Anglijos valdžios, pra
laimėjo prieš koalicijos libera-

Moteris išrinkta.

Visos moterįs kandidatės, a- 
part Sinti Jeimi kandidatės, gra
fienės Markievicz, tapo sumuš
tos. Darbo partija, pasmerkta 
Lloyd George kaipo valdoma 
bolševikų, neturės nė tiek narių, 
kiek buvo pranaštujama.

I'rue translation filed with the post- 
naster at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
is rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

KOALICIJA LAIMĖJO
519 VIETŲ.

liavimą strategiškų elementų at-j nų bus nominuoti konvencijoj 
Rities karėse, lekcijas, 1 
Italija išmoko iš mažų Ameri
kos spėkų, pasiųstų j jos mūšio 
frontą ir apie naują dvasią, ku
ri užgimė Italijoj iš priežasties 
kovos.

Pulk. Pizarello pasakė:
“Žinia be pamato buvo plačiai

lando pasakė, jog Italijos ar
mija nebus paleista iš priežas
ties ateities keblumų, kurie gal
būt guli priekyj.

“Mes negalime tikėti, kad tas 
pranešimas buvo padarytas, ka
dangi lik šiandie mes gavome 
galutinus užginčijamus kopijoj 
paliepimo, kuriuo 15-ka klesų 
armijos bus tuojaus demobili
zuota, arba pusė musų armijos 
iš 3,000,(XX),(XX) kareivių. Dar
bo situacija, stoka maisto ir 
transportacijos ir kiti keblumai 
neleidžia didesnės demobilizaci
jos dabar.

“Bet turi būti laikoma minty
je, kad tarp visų talkininkų ar
mijų vadovų yra nuomonė, kad 
jei naujosios Europos šalįs turi 
būti apgintos nuo bolševizmo ir 
betvarkės neišlavintų žmonių, 
Europa turi palaikyti didesnes 
armijas per du nieki, negu jos 
turėjo taikos laikib

“Aš nesakau, kad naujosiom j^ję tik du žmonės, 
respublikos reikalauja spaudi
nio ginkluotų spėkų, bet kad jos 
turi išsigalėti apsiginti nuo ne
ramumo, kurį visokis rekonst-

kokias sausio 12 dieną.
Sulig priimtos konstitucijos, 

partijos reikalus ves pavieto 
centralviis komitetas, delegatų 
komitetas ir pildomasis komite
tas.

Partijos nariai mokės iždan 
po $1.(M) į bertainį ($4 į metus). 
Iš Jų 50c eis Federacijos savai
tiniam 
Majority 
dės

laikraščiui “The New 
kuris neužilgo pra- 

išeidinėti.

PARAPIJA NETEKO 
KUNIGO.

Nėra biznio iš tikėjimo — sako 
kunigas.

“Gerasis North iSdės piemo,” 
klebonas turtingas pir
mos prcsbfitirionų bažnyčios 
Wuukegane, kini. Samuel Willis 
Chichester vakar netikėtai re
zignavo iš savo vietos, kurią 
jis laikė per 25 metus.

Jis pasakė, kad jo parapija 
nuoaltos mažėja, nes žmonės y- 
ra perdaug užimti, kad mąsčius 
ką nors apie tikėjimą. Gi mer
ginos • parapijonės pradėjo ei
ti į kitas bažnyčias, bet ne mel-

vienų pamaldų jo bažnyčioje at- 
Todel jis ir 

pasitraukia nuo savo džiaibo.
Nėra biznio — nėra ir kuni-

Vokietijos valdžia yra rankose 
vienų didžiumos socialistų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 

reųuired by the act of Oct. G, 1917
BOLŠEVIKAI IŠSKERDĖ:
TUKSTANCIUS LENKŲ

a s
EBERTAS LAIMĖJO.
TARYBŲ PAGELBĄ.

Haase ir kiti nepriklausomieji 
socialistai apleido valdžią.

VARŠAVA, gruodžio 26.
Lenkijos valdžia gavo praneši
mą, kad tūkstančiai lenkų liko 
išskersta Pinske bolševikų ir Uk 
rainos spėkų, kurios eina nuo 
Pinsko linkui Brest Litovsko, 
kurį vokiečiai rengiasi apleisti, j

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 39, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suėmė Trockio 
dukterį.

GENEVA, gruodžio 28. —Pa
sak lenkų agentūros Lussane, 
Leono Trockio duktė ir bolševi
kas vardu Levov, tapo areštuo
ti vakar Varšuvoje. Name kur 
jie gyveno rasta 6,(XX),(XX) mar
kų.

TELEFONO VIRŠININKAI 
KALftJIMAN.

BERLINAS, gruodžio 29.

Hugo Hanse, sočia les policijos 
minisetris Barth ir demobiliza
cijos ministeris Dittmann pasi
traukė iš kabineto vidunaktyj 
pereitą naktį po to kaip centra- 
linė kareivių ir darbininkų ta
ryba nusprendė prieš nepriklau
somuosius socialistus didžiumo
je klausinių, kuriuos nepriklau
somieji padavė apsvarstymui.

Premieras Ebert, finansų mi- 
nisetris Scheidemann ir garsi
nimų ministeris LandsbiTg da
bar yra vedėjais revoliucinės 
valdžios.

įdėtas į taikos sutarties sąlygas.

Rusijos klausimas neišrištas.

Pasikalbėjimai tarp Wilsono, 
Lloyd George ir Balfour apėmė 
didelį plotį. Viskame, apart Ru
sijos, jie rado save pilname su* 
sitarime. šiame (Rusijos klau
sime) jų nuomonė nesiskirė, 
bet visi prisipažino, kad jie ne
gali sumanyti p’/ktiško išriši
mo.

LONDONAS, gruodžio 29. — 
^remiero. Lloyd George koalici- 
os valdžia laimėjo didėlę per

balę, kokios nebuvo tikėtųsi, rin
kimuose į naująjį parlamentą. 

-Lį_J707 narių atstovų bute, pre
mieras turės 519 ar daugiau vie
tų dėl savo rėmėjų.

Tarp tų, kurie priešinosi koa- 
licianistams yra Sinn Feinn, ku
rie įgyjo 70 vietų, bet kadangi čiančiuą demobilizaciją, kontro- to klerko, iždininko ir ald<cnna- joj.

RYMAS, gruodžio 29. — Tho- 
mas Nelson Page, Amerikos 
ambasadorius Italijoj, sugrįžo iš 
Paryžiaus. Sprendžiama, kad 
prezidentas Wilsonas neatsilan
kys į čia iki apie vidurio sau
sio ir jo atsilankymas į Rymą 
bus tuoj prieš atidarymą talki
ninkų taikos konferencijos Pa
ryžiuje. Beveik tikrai užtikrin
ta, kad prezidentas būdamas 
Ryme atsilankys Vatikane, po 
paprasto papročio — pradėjimo 
nuo Amerikos žemės, t. y. am
basados.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by ihe act of Oct. G, 1917

AMERIKA DABOS TVARKĄ
EUROPOJ PER DU

METU.

Italijos atstovas sako, kad dide
lės armijos turi užgniaužti 

bolševizmą.

kininkų kariniai atstovai kaip 
vienas ragina taikos konferen
ciją reikalingume palaikyti Eu- 
ro|H)j per mažiausia du metu 
didesnes stovinčias armijas, ne
gu taikos laiku, — pasak pulk. 
Ugo Pizarello, vieno iš Italijos 
garsiausių kares didvyrių, kuris 
atvyko į Washingtoną iš Rymo 
kelyj į didesniuosius Amerikos 
miestus. >

Būdamas Amerikoj jis pasi
tars su amerikiečiais, užintere- 
suotais jo šalies karės tiksluose.

Pasikaibėjime šiandie pulki
ninkas Pizzarello pirmu kartu 
svarstė daugelį nutarimų, pasie
ktų kontinento karinių vadovų.

Jis svarstė klausimus, palie.

tikru, kad tokia mintis bus stip
riai išreikšta 'taikos konferenci
joj.

“šiame dabojime tvarkos Eu
ropoj, Amerikos kareiviai Ibutų 
idealiais.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

SUFRAGISTfiS PLENUOJA 
PROTESTO UGNĮ.

FITZPATRICK BUSIĄS KAN
DIDATU Į MAJORUS.

Nuo darbininką partijos.

VVASIRNGTON, gruod. 29.— 
Sufragistės pienuoja naują vaiz
dingą demonstraciją prieš Bal
tąjį Namą. Nacionalė Moterų 
partija perkels didelę akmeni
nę urną, kurioj gruodžio 16 d. 
jos sudegino prezidento kalbas,

STILLWATER, Minu.-Eder 
ir Max Krause, prezidentas ir 
sekretorius Fonr Lakęs Rural 
Telephone Co. liko nuteisti iki 
6 mėnesių kalėjimai) ir užsimo
kėti $50 pabaudos kiekvienas 
už paniekinimą teismo atsisa
kant duoti vienam ūkininkui to
kį pat aptarnavimą telefonu, 
kaip ir visiems kitiems.

Dabar viešpatauju įspudįs, 
kad didžiumos socialistai suda
rys naują valdžią su pagelba li
beralės Iburžuazijos.

Barth pasakė, kad jo frakci
ja neužgiria taktikos spartako 
įiocisirtistų ar kokią nors prie
vartą. Jis leido išvesti, kad 
Hugo Haases partija nesvarsto 
dabar apie sukilimą. Barth už
baigė pranešimą, kad abelna e- 
konominč ir maisto situacija nu

55 MIRĖ NUO INFLUENZOS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917
BUVO “NUVERTŲ” VALDŽIĄ.

Vakar Musicians svetainėj 
Chilago Darbo Federalijos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo

tino “Cook pavieto Darbininkų 
partiją” ir priėmė jos konstitu
cijų ir inunicipalę platformų.

Federacijos sekretorius ir vie
nas vadovų naujosios partijos 
Edward N. Nockels pasakė, kad 
l>arbininkų partijos kandidatu 
į mayorus, beabejonės, bus John 
Fi'tzpatrick, 0iicagos Darbo Fe
deracijos prezidentas.

Partijos pildomojo komiteto 
pirmininku bus Charles Dold, 
centralinis prezidentas pianų 
darbininkų unijos. Jis kartu 
su Fitzpatrick ir Nockels pa
skirs pildomąjį komitetą iš 15 
narių.

Platformoj pažymima, kad 
naujoji partija, stovės už muni- 
cipalę nuosavybę viešo naudoji- 
mos įstaigų (gatvekarių, elekt
ros, gazo), sudemokratizavimą 
mokyklų, pagerinimą miesto 
darbininkų padėjimo, neutrališ- 
kumą policijos darbo ir kapi
talo ginčiuose, pagerinimą svei
katos sąlygų mieste, sumažini
mą pragyvenimo brangumo, įs
teigiant municipalius marketus,
teisingą padalinimą mokesčių reikinenų į Vladivostoką. Silin- 
ir tt. tiniai yra dovanos kareivias ir

Kandidatai ant mayoro, mies- civiliams gyventojams Siberi-

Namą ir joj vadovės mano už
degti ugnį natufuose įlietuose 4 
valandą po piet.

Pienuojama palaikyti tą ugnį 
degančią bė jok/ios pertraukos 
iki senatas lep/iims priedą.

“Jei tai bilsmu metai, mes pa- 
laikisime šią) laisvės Ibudėjimo 
ugnį degančią,” pasakė partijos 
vadovė p-lė Aiice Paul.

Kiekvienoj ilusėj ugnies sto
vės sufragistė sty purpurine vė
liava. I

Sargyba dviejų bus pavaduo
jama kas dvi valandi ir sargy
ba tęsis per vėją, lietų ir snie'- 
gą iki senatas nepradės veikti. 
Kada sargyba bus pavaduojama 
kas dvi valandi, didelis varpas 
bus skambinamas.

Vakar Clucagoje 28 žmonės 
mirė nuo ingfluenzos ir 27 
plaučių uždegimo. Viso tą 
ną mirė 130 žmonių.

nuo 
die-

Indiana angliakasiai dalyvaus 
Mooney konferencijoj.

TERRE HAUTE, Ind. — Vi
si Indiana United Mine Wor- 
kers 
ney 
kuri

viršininkai dalyvaus Moo- 
apgynimo konferencijoj, 
įvyks Chicagoje sausio 14

MILWAUKEE, Wisc. — Va
kar sudegė Globė Seamles Ste
el Tu be Co. dirbtuvė. 3 žmonės 
sužeisti. Nuostoliai siekia $50,- 
000.

Kokios žinios ateina apie Vo
kietiją ir ant kiek galima pasi
tikėti jomis, parodo sekamos ži
nios atėjusios vakar ryte.

LIEBKNECHTAS VALDĄS 
BERLINĄ.

Ebertas rezignavęs.

AMSTEBJDAM, gruod. 28.
Pasak Berlino Kreuzzeitung, Iš
berto kabinetas puolė.

Liebknechto-Ledebour-Eich- 
horn kabinetas bus sudarytas.

BOLŠEVIKAS KOMANDUOJA 
BERLINU.

True translation filed with ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

8,000 TONŲ REIKMENŲ 
SIBERIJON.

Siunčia Raudonasis Kryžius.

SAN FRANCISCO, gruod. 29. 
— Pacifico divizijos transporta- 
cijos biure paskelbta, kad Rau
donasis Kryžius nuo rugsėjo 15 
dienos išsiuntė virš 8,000 tonų

Jauni plėšikai.
Chicagos policija vakar ban

dant atplėšti “seifą” sugavo jau
niausius jai žinomus “seifų plė
šikus.” Vienas yra 11, o kitas 
12 moty. Kiti du pabėgo. Pas 
juos rasta daug plėšikų įrankių.

■............................. . « *
Pasikorė.

George Vespa, 753 Taylor St. 
susibaręs su pačia išvijo ją ir 
savo 7 vaikus lauk. Kada jie 
sugrįžo, rado jį pasikosurį.

LONDONAS, gruodžio 28.
Pasak žinios iš Berlino į aDily 
Mail, Kari Liebknecht šalinin
kas Brutus Molkenshur tapo pa
skirtas komanduotoji! Berlino.

EBERTO KABINETAS 
NUVERSTAS.

HAAGA, griKMtžio 28. — Pa
sak iš Berlino ketvergo išsiųstos 
ir šiandie čia gautos žinios, Eb- 
erto valdžia yra beveik tikrai 
nuversta.

Žinia sako, kad socialistas vai 
džios narys Philip Scheidemann 
pabėgo iš miesto.

Pranašaujama, kad naujas 
kabinetas bus sudarytas, į kurį 
įeis Kari Liebknecht ir Georg 

Giedra šiandie ir ryto; nedi- Ledebour ir ccntralinė taryba 
dėlė permaina temperatūroj. bus sušaukta.
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epriklausomieji Socialistai Pasi
True translation filed wilh the posL master at (’hicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

I

Talkininkai yra pilnoj 
santarmėj

Anglijos rinkimuose laimėjo koali 
cija; darbininkai laimėjo daugiau 

vietų parlamente
PREZIDENTAS IR ANGLIJOS 

VIRŠININKAI VEIKS 
VIENYBĖJE.

Kiekvienas dnlykas nutarta 
apart Rusijos problemų.

LONDONAS, gruodžio 28. — 
Po dviejų dienų konferencijų 
tarp prezidento Wilsono, pre- 
miero Lloyd George ir užnibe- 
žinių reikalų ministerio A. J. 
Balfour, kad b u v o tikėtųsi 
busiu klintimis prie bendro vei
kimo / altsijų

Premieras Lloyd George pa
skelbė šiąnakt, Amerikos laik- 
rašių korespondentams, kad 
prezidentas ir Anglijos atstovai 
yra pilname susitarime apie a- 
belnus principus ir jaučiasi sau- 

stijų veikių taikos konferenci
joj.

Visi talkininkai sutinka.

Jis sakė, jog jis yra tikras, 
kad prezidentas nesipriešįs tam 
pranešimui. Dar yra niek orių 
amuikmenų sutarimui, bet jis 
galįs pasakyti be svyravimo,

butų kokių-nors 
Anglijos ir Suv.

Valstijų.
Prezidentas, sake Lloyd Ge

orge, tarėsi su atstovais kitų 
talkininkų Paryžiuje ir pasiekė 
pllniausį susitarimų su jais. Da- 
bargi, kada jis pasitarė Londo
ne su Anglijos atstovais ir nera
do skirtumų tarp jų, galima 
pasakyti, kad visi talkininkai 
tikrai sutinka pamatiniuose pri
ncipuose.

Tautų lyga pirmiausia.

yd George ir Wilsono pasižymė
jo dideliu atvirumu.

Reikia pasakyti pradžioje — 
dėlto kad tai yra geriausia žinia 
dėl tų kurie, tiki, kad tautų ly
ga yra reikalinga palaikymui 
palaikymui pasaulio taikos, — 
kad prezidentas rado du Angli
jos politiku pilnai pritariančius 
jo pažvalgai, kad šis svarbus 
dalykas turi būti išrištas pra
džioje taikos konferencijos ir 
įdėtas į taikos sutarties sąlygas.

Rusijos klausimas neišrištas.

Pasikalbėjimai tarp Wilsono, 
Lloyd George ir Balfour apėmė 
didelį plotį. Viskame, apart Ru
sijos, jie rado save pilname su
sitarime. Šiame (Rusijos klau
sime) jų nuomonė nesiskirė, 
bet visi prisipažino, kad jie ne
gali sumanyti praktiško išriši
mo.

True translation filed wilh the post- 
master at (’hicago, III., Dec. 30. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

KOALICIJOS LIBERALAI
LAIMĖJO ANGLIJOS 

RINKIMUOSE.

Darbininkų vadovai 
pralaimėjo.

jo
LONDONAS, gruidžio 28. 

Premieras Lloyd George ir 
koalicijos valdžia laimėjo didelę 
pergalę rinkimuose narių į nau
jų parlamentų. Balsai buvo pa
duoti gruodžio 14 d. Jie nebu
vo skaityti iki šiandie, kad da
vus laiko 2,000,000 kartuvių su
grąžinti savo balsavimo popie- 
ras per k rasą.

Tai yra pirmas sykis, kad vi
sų distriktų balsai buvo skaito
mi tą pačių dienų, 
dar nepilnos. Ikišiol 
nešimai parodo, kad 
orge ir didžiuma jo 
ir vyriausių rėmėjų tapo išrink
ti milžiniška didžiuma balsų.

Asųuith sumuštas.

Pasekmės 
atėję pra-

ministerių

Kerbert II. Asųuith, buvęs 
premieras ir kiti senoviški libe
ralai liko sumušti. John Dillon, 
airių nacionalistų vadovas pra- 
ailmėjo prieš E. de Valera, sė
dintį kalėjime Sinn Fein narį.

Henderson neišrinktas.

Taikos šalininkai, kaip Philip 
Snowden ir radikaliai darbinin
kų vadovai, kaip Arthur Hen
derson tapo sumušti daugybe

Pasekmingu kandidatu prieš 
Sno\vden buvo Sir Henry Nor
mai). Henderson, pirmiau bu- 
vęš nariu Anglijos valdžios, pra
laimėjo prieš koalicijos libera- 
I?.

Moteris išrinkta.

Visos moterjs kandidatės, a- 
part Sinn Feinn kandidatės, gra
fienės Markievicz, tapo sumuš
tos. Darbo partija, pasmerkta 
Lloyd George kaipo valdoma 
bolševikų, neturės nė tiek narių, 
kiek buvo pranaštujama.

l'rue translation filed with the post- 
naster at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917

KOALICIJA LAIMĖJO
519 VIETŲ.

LONDONAS, gruodžio 29. — 
^remiero Lloyd George koalici- 
os valdžia laimėjo didėlę per

balę, kokios nebuvo tikėtųsi, rin- 
umuose į naująjį parlamentą. 
rš 707 narių atstovų bute, pre
mieras turės 519 ar daugiau vie
lų dėl savo rėmėjų.

Tarp tų, kurie priešinosi koa- 
licianistams yra Sinn Feinn, ku
rie įgyjo 70 vietų, bet kadangi čiančius demobilizaciją, kontro- to klerko, iždininko.ir alderma- joj.

tie nariai atsisakys eiti į atsto
vų butų, lai valdžios spėka pro- 
porcionaliai padidės.

Iš 14 moterų kandidatų tik 
viena galės sėdėti atstovų bute- 
Sin Feinn’ietė grafienė Markie
vicz, kuri tapo išrinkta nuo šv. 
Patricko divizijos Dublino mie-

Darbininkai pasirodė blogai 
rinkimuose. Jie tikėjosi išrink
ti mažiausia šimtų narių, kuo
met jie turi tik vidutiniškai 75, 
iš kurių 10 yra koalicionistai. 
Pečiaus net tas yra daug dides
nė darbininkų atstovybė, negu 
jie turėjo senųjame parlamente.

J. R. Clyne, maisto kontrolie
rius ir darbininkų vadovas sako 
apie rinkimus:

“Rinkimai parodė, kad darbi
ninkai atstovų bute bus gyva 
s|>ėka, kuris nesėdės veltui, nuo
šalyj nuo pagelbos nustatyti at
eitį, kaip ji išrodo statuto kny
gose. Mes norime permainų, 
gilių ir veiksmingų.

Aegan nuli oovijimosi su 
stipriomis vilnimis žmonių su
judimo, virstančiomis ant mus.

ja naujame parlamente bus ran- 
kiena įgijimui reformų, saugu
mo užstuma, saugojanti šalį nuo 
pavojingų ekplozijų.”

True translation filed \vith the post- 
mastei' at (’hicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PREZIDENTAS WILS0NAS
APLANKYS RYMĄ IR VATI

KANĄ SEKAMĄ MĖNESĮ.

BYMAS, gruodžio 29. — Tho- 
mas Nelson Page, Amerikos 
ambasadorius Italijoj, sugrįžo iš 
Paryžiaus. Sprendžiama, kad 
prezidentas Wilsonas neatsilan
kys j čia iki apie, vidurio sau
sio ir jo atsilankymas į Ryma 
bus tuoj prieš atidarymų talki
ninkų taikos konferencijos Pa
ryžiuje. Beveik tikrai užtikrin
ta, kad prezidentas būdamas 
Ryme atsjlarikys Vatikane, po 
paprasto papročio — pradėjimo 
nuo Amerikos žemės, t. y. am
basados.

True translation filed with the post- 
master at (’hicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

AMERIKA DABOS TVARKĄ
EUROPOJ PER DU 

METU.

Italijos atstovas sako, kad dide
lės armijos turi užgniaužti 

bolševizmą.

kimokų kariniai atstovai kaip 
vienas ragina taikos konferen
cijų reikalingume palaikyti Eu- 
rojM)j per mažiausia du metu 
didesnes stovinčias armijas, ne
gu taikos laiku, — pasak pulk. 
Ugo Pizarello, vieno iš Italijos 
garsiausių karės didvyrių, kuris 
atvyko į Wasliingtoną iš Rymo 
kelyj į didesniuosius Amerikos 
miestus.

Būdamas Amerikoj jis pasi
tars su amerikiečiais, užintere- 
suotais jo šalies karės tiksluose.

Pasikaibėjime šiandie pulki
ninkas Pizzarello pirmu kartu 
svarstė daugelį nutarimų, pasie
ktų kontinento karinių vadovų.

Jis svarstė klausimus, palie-

liavimą strategiškų elementų at-1 nų bus nominuoti konvencijoj 
rities karėse, lekcijas, kokias sausio 12 dienų.
Italija išmoko iš mažų Ameri
kos spėkų, pasiųstu į jos mūšio 
frontų ir apie naujų dvasių, ku
ri užgimė Italijoj iš priežasties 
kovos.

' Pulk. Pizarello pasakė:
“Žinia be pamato buvo plačiai 

išspausdinta, kad nremieras Or
ia n do pasakė, jog Italijos ar
mija nebus paleista iš priežas
ties ateities keblumų, kurie gal
būt guli priekyj.

“Mes negalime tikėti, kad tas 
pranešimas buvo padarytas, ka
dangi tik šiandie ims gavome 
galutinus užginčij imtis kopijoj 
paliepimo, kuriuo 15-ka kiršų 
armijos bus tuojaus demobili
zuota, arba pusė musų armijos 
iš 3,000,(MM),000 kareivių. Dar
bo situacija, stoka maisto ir 
Iransportacijos ir kiti keblumai 
neleidžia didesnės demobilizaci
jos dabar.

“Bet turi būti laikoma minty
je, kad tarp visų talkininkų ar
mijų vadovų yra nuomonė, kad 
jei naujosios Europos šalįs turi 
būti apgintos nuo bolševizmo ir

Europa turi palaikyti didesnes 
armijas per du melu, negu jos 
turėjo taikos laiku

“Aš nesakau, kad naujosios 
respublikos reikalauja spaudi
mo ginkluotų spėkų, bet kad jos 
turi išsigalėti apsiginti nuo ne
ramumo, kurį visokis rekonst- 

tikru, kad tokia mintis bus stip
riai išreikšta 'taikos konferenci
joj-

“šiame dabojime tvarkos Eu
ropoj, Amerikos kareiviai Ibulų 
idealiais.”

FITZPATRICK BUSIĄS KAN
DIDATU Į MAJORUS.

Nuo darbininkų partijos.

Vakar Musicians svetainėj 
Chilago Darbo Fede rali jos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
1,060 delegatų formaliai užtvir
tino “Cook pavieto Darbininkų 
partijų’’ ir priėmė jos konstitu
cijų ir municipale platformų.

Federacijos sekretorius ir vie
nas vadovų naujosios partijos 
Edvvard N. Nockels pasakė, kad 
Darbininkų partijos kandidatu 
j mayorus, beabejonės, bus John 
Fi'tzpatrick, Chicagos Darbo Fe
deracijos prezidentas.

Partijos pildomojo komiteto 
pirmininku bus Charles Dold, 
ccntralinis prezidentas pianų 
darbininkų unijos. Jis kartu 
su Fitzpatrick ir Nockels pa
skirs pildomąjį komitetą iš 15 
narių.

Platformoj pažymima, kad 
naujoji partija, stovės už muni- 
cipalę nuosavybę viešo naudoj i- 
mos įstaigų (gatvekarių, elekt
ros, gazo), sudemokratizavimų 
mokyklų, pagerinimų miesto 
darbininkų padėjimo, neutrališ- 
kumą policijos darbo ir kapi
talo ginčiuose, pagerinimą svei
katos sąlygų mieste, sumažini
mą pragyvenimo brangumo, įs
teigiant municipalius marketus, 
teisingą padalinimą mokesčių 
ir tt.

Kandidatai ant mayoro, mies- civiliams gyventojams Siberi-

Sulig priimtos konstitucijos, 
partijos reikalus ves pavieto 
centrai iltis komitetas, delegatų 
komitetas ir pildomasis komite-

Partijos nariai mokės iždan 
po $1.00 į bertainį ($4 į metus). 
Iš jų 50c eis Federacijos savai
tiniam laikraščiui “The Ncw 
Majority,” kuris neužilgo pra
dės išeidinėti.

PARAPIJA NETEKO 
KUNIGO.

Nėra biznio iš tikėjimo — sako 
kunigas.

“Gerasis North iSdės pirmo,” 
klebonas turtingas pir
mos preshitirionų bažnyčios 
Waukegane, kuo. Santūri Willis 
Chichester vakar netikėtai re
zignavo iš savo virtos, kurių 
jis laikė per 25 metus.

Jis pasakė, kad jo parapija 
nuoal'tos mažėja, nes žmonės y- 
ra perdaug užimti, kad mąsčius 
kų nors apie tikėjimų. Gi mer
ginos - • parapijonės pradėjo ei
ti į kitas bažnyčias, bet ne mel- 

vienų pamaldų jo bažnyčioje at
ėję tik du žmonės. Todėl jis ir 
pasitraukia nuo savo džiaibo.

Nėra biznio — nėra ir kuni-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SUFRAGISTĖS PLENUOJA 
PROTESTO UGNĮ.

WASHJNGTON, gruod. 29.— 
Sufragistės pienuoja naują vaiz
dingą demonstraciją prieš Bal
tąjį Namą. Nacionalė Moterų 
partija perkels didelę akmeni
nę urną, kurioj gruodžio 16 d. 
jos sudegino prezidento kalbas, 
į Lafayette parką, prieš Baltąjį 
Namą ir joj vadovės mano už
degti ugnį naujuose metuose 4 
valandą po piet.

Pienuojama palaikyti tą ugnį 
degančią be jokios pertraukos 
iki senatas nepriims priedą.

“Jei tai bus du metai, mes pa- 
laikisime šią laisvės Ibudėjimo 
ugnį degančių,” pasakė partijos 
vadovė p-lė Alice Paul.

Kiekvienoj pusėj ugnies sto
vės sufragistė su purpurine vė
liava.

Sargyba dviejų bus pavaduo
jama kas dvi valandi ir sargy
ba tęsis per vėjų, lietų ir snie
gų iki senatas nepradės veikti. 
Kada sargyba bus pavaduojama 
kas dvi valandi, didelis varpas 
bus skambinamas.

True translation filed with the post- 
niaster at (’hicago, Ilk, Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

8,000 TONŲ REIKMENŲ 
SIBERIJON.

Siunčia Raudonasis Kryžius.

SAN FRANCISCO, gruod. 29. 
— Pači f ico divizijos transporta- 
cijos biure paskelbta, kad Rau
donasis Kryžius nuo rugsėjo 15 
dienos išsiuntė virš 8,000 tonų 
reikmenų į Vladivostoku. Siun
tiniai yra dovanos kareivias ir

yra rankoseVokietijos 
vienų didžiumos socialistų

True translation filed with the post- 
master at (’hicago, III., Dec. 39, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI IŠSKERDĖ 
TUKSTANCIUS LENKŲ

VARŠAVA, gruodžio 26.
Lenkijos valdžia gavo praneši
mų, kad tuksiančiai lenkų liko 
išskersta Pinske bolševikų ir Uk 
rainos spėkų, kurios eina nuo 
Pinsko linkui Brest Litovsko, 
kurį vokiečiai rengiasi apleisti.

True translation filed with the post- 
niaster at (Jiicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Suėmė Trockio 
dukterį.

GENEVA, gruodžio 28. —Pa
sak lenkų agentūros Lussane, 
Leono Trockio duktė ir bolševi
kas vardu Levov, tapo areštuo
ti vakar Varšuvoje. Name kur 
jie gyveno rasta 6,(MM),(MM) mar
kų.

TELEFONO VIRŠININKAI 
KALĖJIMAN.

STILLWATER, Minn.-Eder 
ir Max Krause, prezidentas ir 
sekretorius Four Lakęs Rural 
Telephone Co. liko nuteisti iki 
6 mėnesių kalėjimai) ir užsimo
kėti $50 pabaudos kiekvienas 
už paniekinimų teismo atsisa
kant duoti vienai)) ūkininkui to
kį pat aptarnavimą telefonu, 
kaip ir visiems kitiems.

55 MIRĖ NUO INFLUENZOS.

Vakar Cliicagoje 28 žmonės 
mirė nuo ingfhienzos ir 27 nuo 
plaučių uždegimo. Viso tų die
nų mirė 130 žmonių.

Indiana angliakasiai dalyvaus 
Mooney konferencijoj.

TERRE HAUTE, Ind. — Vi
si Indiana United Mine Wor- 
kers viršininkai dalyvaus Moo
ney apgynimo konferencijoj, 
kuri įvyks Chicagoje sausio 14

MILWAUKEE, Wisc. — Va
kar sudegė Globė Seamles Ste
el Tube Co. dirbtuvė. 3 žmonės 
sužeisti. Nuostoliai siekia $50,- 
000.

Jauni plėšikai.
Chicagos policija vąkar ban

dant atplėšti “seifų” sugavo jau
niausius jai žinomus “seifų plė
šikus.” Vienas yra 11, o kitas 
12 metų. Kiti du pabėgo. Pas 
juos rasta daug plėšikų įrankių

Pasikorė.
George Vespa, 753 Taylor Si 

susibaręs su pačia išvijo jų ii 
savo 7 vaikus lauk. Kada jie 
sugrįžo, rado jį pasikosurį.

t
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ORAS
Giedra šiandie ir ryto; nedi 

dėlė permaina temperatūroj.

EBERTAS LAIMĖJO. 
TARYBŲ PAGELBĄ.

Haase ir kiti nepriklausomieji 
socialistai apleido valdžią.

BERLINAS? gruodžio 29. — 
Užrubcžiniu reikalų ministeris 
Hugo Haase, socialės policijos 
minisetris Barth ir demobiliza
cijos ministeris Dittmann pasi
traukė iš kabineto vidunaktyj 
pereitą naktį po to kaip centra- 
linė kareivių ir darbininkų ta
ryba nusprendė prieš nepriklau
somuosius socialistus didžiumo
je klausimų, kuriuos nepriklau
somieji padavė apsvarstymui.

Premieras Ebert, finansų mi
nisetris Scheidemann ir garsi
nimų ministeris Landsbtrg da
bar yra vedėjais revoliucinės 
valdžios.

Dabar viešpataujo jspudįs, 
kad didžiumos socialistai suda
rys naujų valdžią su pagelba li
beralės Iburžuazi jos.

Barth pasakė, kad jo frakci
ja neužgiria taktikos spartako 
ĮiOcihSistų ar kokią nors prie
vartą. Jis leido išvesti, kad 
Hugo Haases partija nesvarsto 
dabar apie sukilimą. *Barth už
baigė pranešimą, kad abelna e- 
konomine ir maisto situacija uu 
spręs dalykų bėgį ateityj.

True translation filed with the post- 
master at (’hicago, III., Dec. 3(1, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917 
BUVO “NUVERTŲ” VALDŽIĄ.

Koki(>s žinios ateina apie Vo
kietiją ir ant kiek galima pasi
tikėti jomis, parodo sekamos ži
nios atėjusios vakar ryte.

LIEBKNECHTAS VALDĄS 
BERLINĄ.

Ebertas rezignavęs.

AMSTERDAM, gruod. 28.
Pasak Berlino Kreuzzeitung, Iš
berto kabinetas puolė.

Liebknechto-Ledebour-Eich- 
horn kabinetas bus sudarytas.

BOLŠEVIKAS KOMANDUOJA 
BERLINU.

LONDONAS, gruodžio 28.
Pasak žinios iš Berlino j aDily 
(Mail, Kari Liebknecht šalinin
kas Brutus Molkensbur tapo pa
skirtas komanduotojo Berlino.

EBERTO KABJNETAS 
NUVERSTAS.

HAAGA, gruodžio 28. — Pa
sak iš Berlino ketverge išsiųstos 
ir šiandie čia gautos žinios, Eb- 
erto valdžia yra beveik tikrai 
nuversta.

Žinia sako, kad socialistas vai 
džios narys Philip Scheidemamj 
pabėgo iš miesto.

Pranašaujama, kad naujas 
kabinetas bus sudarytas, į kurį 

j įeis Kari Liebknecht ir Georg 
Ledebour ir cenlralinė taryba 
bus sušaukta.
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Apie valdžią 
Lietuvoje.

spaudaDešiniųjų srovių 
jau skelbia naują Lietuvos 
valdžios sąstatą, apie kurį 
pranešė jai iš Europos kle
rikalų atstovai.

Šitame naujame sąstate 
jau nebėra grafo Tyškevi- 
čiaus, bet už tai paduodama 
vardas adv. Stašinskio, ku
ris buvo social-dcmokratų 
atstovu antroje Durnoje.

Dešinioji spauda, be to, 
‘skelbia,"kad socialistai su
grįžę i Lietuvos Tarybą.

Kiek šituose skelbimuose 
yra tiesos, sunku pasakyti. 
Bet aišku, kad tos žinios, 
kurias skelbia dešinioji spa
uda, jeigu jos ir nėra prasi
manytos, tai visgi negali bū
ti tikru atspindžiu dabarti
nio dalykų stovio Lietuvoje.

Kol klerikalų pasiuntinių 
laiškai suvaikščioja iš Euro
pos .Amerikon, ima keletą 
savaičių laiko. O tie pasiu
ntiniai, sėdėdami Šveicari
joje. irgi negreit patiria a- 
pie tai, kas dedasi Lietuvo
je.

Vienok ir iš tų žinių, ku
rias praneša klerikalai, ma
tyt, kad dalykai Lietuvoje 
nuolatos keičiasi. Pirma jie 
džiaugėsi, kad Lietuvos val
džia susidedanti vien iš kon
servatorių ir atžagareivių; 
dabar jau jie sako, kad į tą 
valdžią įstojęs vienas socia
listas; o neužilgio jie gal 
bus priversti pranešti, kad 
atžagareiviai tapo prašalin
ti iš valdžios.

Voldemarui su Yču vis- 
tiek vargiai teks šeiminin
kauti Lietuvoje, kadangi tos 
šalies gyventojai susideda 
beveik iš vienų tikta; darbo 
žmonių.

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918. 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Dešiniųjų 
‘ diplomatija ”.

lietuviui, esančiam šios ša- Įtistikos skaitlinės rodančios, 
jogei bolševikų valdžia pa
ėmusi po savo kontrole 518 
dirbtuvių, bet jos padarusios 
valdžiai daugiaus išlaidų, 
negu davusios įplaukų. Pir
mais keturiais mėnesiais 
šiuose metuose, valdžia tu
rėjusi išmokėti du šimtu mi- 
lionų dolerių padengimui 
nuostolių, kurie pasidarę, 
užlaikant tas dirbtuves, ir 
dabar valdžia turėjusi vėl 
paskirti $500,000,000 tam 
dalykui.

Kiek teisingos yra šitos 
skaitlinės mes nežinome. 
Vienok paduosime čionai 
dar vieną nuomonę tame 
klausime — nuomonę vieno • 
socialistų laikraščio, kuris 
savo redakciniame straips
nyje rašo, — kad įsteigt so- 
cialistišką visuomenę

“agrarinėje (ukininkiško- 
je) Rusijoje, kurios gyve
ntojų didžiuma susideda 
iš valstiečių, ir kurios in
dustrija yra menka ir at
silikus, negalėjo pavykti”. 
Šitokią nuomonę išreiškė 

Viennos (Austrijos) “Arbei- 
terzeitung”, ir ją su pilnu 
pritarimu pakartojo “New 
Yorker Volkszeitung”, ku
ri, reikia žinot, karštai sim
patizuoja Rusijos bolševi
kams !

Taigi išrodo, kad tame di
džiame ginče tarpe social
demokratų, kurie pake, kad 
Rusija dar nėra pribrendu
si prie socializmo tvarkos, ir 
bolševikų, kurie laikėsi prie
šingos nuomonės, tiesa pali
ko pirmųjų pusėje. Faktai, 
kiek mes galime apie juos 
patirti, liudija, kad bolševi
kų “socializacijoJT eksperi
mentas (bandymas) nepa-

lies piliečiu. O apie tauti
ninkų vadą ji sako:

Dr. J. šliupas, bedirb
damas dėl Lietuvos lais
vės, visiškai neteko spėkų, 
fiziškai jokiu budu negali 
daugiau dirbti. Jis bent 
trejetui savaičių paėmė 
vakacijas atgaivinimui 
sveikatos.
Pirmiau klerikalų pasiun

tiniai pranešė iš Europos, 
kad jie negalį važiuoti Pary
žiun. O paskutinėmis die
nomis klerikalų laikraščiai 
parašė, kad vienas tų pasiu
ntinių keliaująs į Lietuvą, 
antras į Angliją.

Reiškia, nė lietuvių atsto
vai iš Amerikos, nė tie žmo
nės, ką buvo nusiųsti Euro
pon, negalės dalyvauti tai
kos konferencijoje. Tatai 
buvo galima išanksto per
matyti, ir socialistų spauda 
ne kartą nurodinėjo, jogei 
musų dešinieji tiktai “bluf- 
f’ą” daro, kada jie pasakoja, 
kad jie “ginsią Lietuvos lai
svę” taikos konferencijoje.

Bet matyt, kad musų de
šiniųjų veikimas ir pačiame 
Washingtone davė menkų 
vaisių. Jie gyrėsi, kad sė
dėdami Su v. Valstijų sosti
nėje, jie “iškovosią” Lietu
vai neprigulmybę, o tuo tar
pu jie nepajiegia net “iško
vot” sau pasportus važiuot 
Europon!

Vienok jie drįsta niekinti 
socialistus, kurie jiems ne
padeda tame “diplomatiška
me” darbe.

True translation filed with the nost- 
mastcr ai Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

S oriaiiz arijos mė
ginimas Rusi\o\e.

Apie Rusiją ateina nedaug 
žinių, ir tos, kurios ateina, 
dažnai esti visai neteisingps. 
Todėl šiandie yra sunku 
spręsti apie dalykų stovį to
je šalyje.

Svarbiausia klausimas, 
kuriuo pasaulis įdomauja 
sulig Rusijos, yra: ar tenai 
ištiesų tveriasi socializmo 
tvarka, ar ne?

Mes matėme iš p. William- 
s’o pasakojimo apie Rusiją, 
kad šis Lenino įgaliotinis 
neįstengia paduoti nė vieno 
fakto, kuris liudytų, jogei 
prieš-socialistinė gadynė 
Rusijoje jau pasibaigusi. Ji
sai neparodo, kad Rusijos 
ūkis esąs organizuojamas 
socializmo pamatais. Visa, 
ką mes iš jo girdime apie e- 
konominį Rusijos stovį po 
bolševikų valdžia, tai jokiais 
faktais neparemtą tvirti'ni- 

j°gei bolševikai' “žino^ 
kad jie suorganizavo dirb
tuves ir padarė jas produk
tyvesnėmis, negu pirma”.

Iš antros-gi pusės, mes tu
rime griežtai priešingą finų 
socialistų vado, Tokojaus, 
užreiškimą, kad darbo našu
mas pramonijoje prie bolše
vikų valdžios labai nupuolęs. 
Ir turime to paties William- 
s’o pripažinimą, kad indus
triniai elementai Rusijoje 
sudarą išviso apie 15 nuoši
mčių, o “gal mažiaus”,—kas 
liudytų, jogei .Rusijoje dar 
toli nėra subrendusios jie- 
gos, nuo kurių priklauso pa
kėlimas tos šalies ant augš- 
tesnio ekonominės organiza
cijos laipsnio.

Kelios dienos atgal buvo 
paskelbta telegrama iš Ber
no (Šveicarijos), kurioje sa
koma, kad iš Rusijos esą j 
gauta žinių, jogei tenai vi- s^y^as« 

__4______

True translation filed with the post-Į Cliicngoje. Valdžia parodė, kad pareigas ir galiau* patapo 
cionuliu organizatorium Uli 
jaus angliakasių, o vėliaus jh 
buvo išrinktas vice-prežidėi|itu 
IllinojautL organizacijos, turė
jusios 80,0000 narių ir milijoną 
dolerių kasoj.

Germer liudijo, kad jis buvo 
vienu delegatų nuo Suv. Valsti
jų į Pasaulio Kalnakasių Ko ag. 
resą, laikytą Amsterdame vtn 
rą 1913 m.

Germer liudijo, kad Amoter- 
damo kongrese buvo i 
rezoliucija, kad atsitikus kąrei 
tarpe tautų šaukti visu 
streiką visų kalnakasių ribose 
šalyse. Jis sakėsi rėmęs tą re
zoliuciją, ypatingai dėlto, 
jis žinojęs, kokią baisią kUrės. 
mašiną turi surengę vokiječių 
unkeriai ir jis nenorėjęs maty

ti, kad kokia tauta butų sunai-

mastvr at Chicago, III., Dec. 30, 1918. 
as requlred by the act of Oct. 6,1017

Socialistų Byla.
ENGDAHL APREIŠKIA IŠTI

KIMYBĘ ST. LOUISO 
PASKELBAI.

So.

:■

Silpno proto, bet karšto 
temperamento žmonės ma
no, kad sakyt, jogei toje ar
ba kitoje šalyje sąlygos dar 
nėra pribrendusios socializ
mo tvarkai, tai esą “išdavy- 
stė”. Bet ištiesų, tai yra 
kaip tik priešingai: išdavy
stė yra sakyt ne .tą, kas yra, 
o tą, ko nėra; išdavystė yra 
meluot ir klaidint darbinin
kus nebūtais dalykais. Nes 
kada karti gyvenimo tikre
nybė parodo darbininkams, 
kad yra ne taip, kaip jiems 
buvo kalbėta, tai juos apima 
apsivylimo jausmas ir apati
ja. Kas žadina darbinin
kuose nepamatuotas svajo
nes, tas rengia dirvą reakci
jai.

Nepasisekimas “socializa- 
cijos” Rusijoje, kaip mes 
matome, jau turi tą blogą 
pasekmę, kad tarpe Vokie
tijos darbininkų paėmė vir
šų dešinioji socialistų srovė, 
vadovaujamoji Eberto ir 
Scheidemanno. Tas nepasi
sekimas taip-pat duoda at
žagareivių srovėms argume
ntą prieš socialistus: nuro
dydamos į Rusiją, jos dabar 
šaukia, kad socializmas ap
skritai pasirodęs, kaipo “ne
praktiškas” daiktas.

Musų “kairieji” veltui mė
gina atremti šitą argumen
tą tvirtinimais, kad Rusijo
je dalykai einą “pagal soci
alistų pieną”. Tokie tvirti
nimai yra panašus į taktiką 
kurapkos, kuri, įkišus galvą 
j sniegą, įsivaizdina, jogei 
medžiotojas nemato jos uo-‘ 
degos.

Ne skelbt netiesą privalo 
socialistai, jeigu jie nori ap-1 
siginti nuo blogų rusiško 
eksperimento pasekmių, o 
suprast ir išaiškint jo nepa
vykime priežastis, t. y. Ru-

' “Jei aš nebūčiau tikėjęs 
icialistų partijos St. Louiso di- 
džiumos pranešimu, vadinamu 
karės paskelba, tai aš nebūčiau 
pasilikęs oficialio Soc. Partijos 
organo redaktorium. Aš tikė
jau tuo pranešimu tąsyk ir aš 
tikiu juo dabar’’.

šitais žodžiais laikraščio “A- 
(inerican Socfialist” redaktorius, 
J. Louis Engdahl, pradėjo savo 
tiesų, liudijimą valdžios byloj 
prieš V. Bcrgcr, A. Germer, W. 
F. Knise ir I. St. J. Tucker.

Engdahl pasakė, kad jo pa
dėjimas nacionalėje raštinėje 
buvo lygus nacionalio raštinin
ko padėjimui ir kad jis atsakė 
už laikraščio “Am. Socialiai” 
vedimą tik prieš nacionalį pildo
mą komitetą.

šitas paliudijimas buvo dide
lės svarbos gynimosi pusei, ka
dangi jis atmeta valdžios suo
kalbio teoriją.

Engdahl gimė Minncapolyj, 
1884 m. Jis apipasakojo savo 
gyvenimą nuo vaikystės, kur jis 
pardavinėj*o laikraščius ir ba
tus valė, iki laikraštininko ir į- 
vairių laikraščių redaktoriaus 
rytuose ir vakaruose. Jis sakė, 
kad 1908 m. jis prisirašė prie 
Socialistų Partijos Salt Lake Ci- 
tyje ir sekamais metais prisidė
jo prie redakcijos dienraščio 
“Chicago Daily Socialist”. Se
kamais metais jis buvo išrink
tas delegatu Skandinavų Socia
listų Federacijos į Tarptautinį 
Socialistų Kongresą Kopenha
goje. Jis suminėjo ilgą eilę Eu
ropos atsižymėjusių socialistų, 
su kuriais jam teko susitikti ko
ngrese. Daugelis jų dabar tva
rko senojo pasaulio dalykus, 
kuomet jis ir keturi kiti nacio
nalini socialistų viršininkai yra 
teisiami kaipo suokalbininkai 
prieš valdžią dėlto, kad jie ra
šė ir kalbėjo apie tokius daly
kus, kurie kaip valdžia sako, 
neturėjo to tikslo, kad sukėlus 
užsidegimą karėje su Vokietija.

Nemielaširdingą Chicagos pa
čio pasielgimą su siuntiniais, 
siunčiamais iš nacionalės rašti
nės ir į ją, papasakojo Otto F. 
Branstetter, buvusis literatūros 
skyriaus užveizda nacionalėje 
raštinėje, Bcrtha H. Brown, Ge
rmerio privatine sekretorė ir 
Mary Rey, knygvedė ir kasinin
kė nacionalėje raštinėje.

Vienas laiškas su čekiu, Ger
merio adresuotas U. Solomo- 

nui, valstijiniam socialistų par
tijos sekretoriui New Yorke, 
kovo 4 d., 1918 m., buvo sugrą
žintas raštinei! už keturių mė
nesių “dėl ženklelio neuždeji- 
mo”. Laiškas buvo atidarytas 
ir oficialiai užlipintas. Laišką 
padavė apsiginamoji pusė kai
po davadą. šitos rųšies atsiti
kimų buvo daugiaus.

* * *

Valdžiai užbaigus klausinėji
mą apsiginamosios pusės advo
katas Seymour Stedman ir jo 
padėjėjai įprastu budu tuojau 
padavė įnešimą teisėjui Landis, 
kad jis nurodytų posėdi nin
kama, jog jie turi išnerti ištei- 
.sm»m-ąj|i (nusprendimą prieš 
kiekvieną kaltinamąjį. Teisė
jas atmetė šitą įnešimą. Tąsyk 
ginamosios pusės gynėjas įne
šė, kad tam tikros skųftdavodŽių 
davadų dalįs butų išbrauktos iš 
užrašo. z

šitas įnešimas ypatingai lietė, 
valdžios bylą su John R. Black-, 
smith, buvusiu Jaun. Soc. Ly
gos nariu Jersėy Cityje, N. J. 
ir tūlą laiką turėjusiu reikalų

Hlacksmith užsiregistravo ka
riuomenėn pagal pasirenkamos 
tarnybės aktą, o atėjus laikui 
stoti, rugp. 20 d„ 1917 m., jis ne
pasirodė ir buvo paskaitytas pa
bėgusiu.

Dabar, valdžia užbaigus savo 
nagrinėjimą ir įteikus visus da- 
vadus, pagal kuriuos ji tikisi iš
gauti nuteisimą socialistams, 
kaipo suokalbininkams prieš 
valdžios veikimą nesenai pasi
baigusi oj karėj, galima pasaky
ti, kad didžiausia valdžios bylos 
dalis yra nukreipta prieš J. S. 
L. veiklumą. Didele dalis šitos 
rųšies valdžios davadų suside
da iš nusirašinėjimų tarp Kru
šos ir jaunųjų socialistų lygie- 
Čių įvairiuose šalies kraštuose.

Nežiūrint bisterinio budo da
ugelio šitų laiškų, valdžia pati 
parodė, kad Jaun. Soc. lygiečiai 
antgalo pasidavė karės vyriau
sybės spaudiniui ir įstojo ka
riuomenėn bei laivynan.

Germer pasisakė gimęs Rytų 
Prusnose, saus. 5 d., 1881 m. Jis 
atvyko į Ameriką su savo tėvais 
1888 m. ir šeimyna apsigyveno 
anglies kasyklų apielinkėje Illi
nois. Germerio tėvas buvo an
gliakasiu. Jisgi lanką viešą ir pa 
rapijinę mokyklas iki 11 metų 
amžiaus, paskui stojęs dirbti 
kaipo

Kaip tik jis suprato vertę da
rbininkų unijos darbininkams, 
jis prisirašė prie Su v. Kas. Dar
biu. Am. Tai buvo 1894 m. 
Pirniesniais savo jaunystės me
tais jis papilde savo nedidelį 
mokslą skaitydamas geras kny
gas po dienos darbui kasyklo
se.

Savo unijoj jis pildė visokias

is, paskui stoj _ 
uolarinkis ir uurininkas.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimbtarfkuose 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro. 
visokius dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas:
3321 I. Nilsted St

Ant trečių lubų
Tai. Drovar 1310

Minto Ofisui 
m N. tartom lt. 

111f >11 Mty BMg» 
U Cmtni 4411

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 Tananevičiaus 
name)

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 85-ta «atv« 
(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. vakarei
Mane galite matyti banke, bet fei- 

kalni atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 
A« PETRATISL

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993

ivo

8Q-

kinta tos karės mašinos, ar kad 
kokia tauta užsimanytų pfitoidi- 
ri»ti tokią karės mašiną pagal 
vokiečių modelį.

TELEFONŲ OPERATORES 
REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ.

i

kad

Chicago* telefonų kompanija 
turi naujo nesmagumo: “susi- 
buiutavojo” telefonų operato
rės ir reikalauja didesnių algų. 
Reikalaujama, kad pradedanti 
dirbti operatorė gautų nemažiau 
kaip 10 dolerių į savaitę. Gi už 
trijų mėnesių jos alga turi būt 
H dolerių. Vėliau kiekvieną 
mėnesį pridėt po vieną dolerį 
iki bus pasiekta maximum su
ma — 26 doleriai į savaite. Ik 
šiol gabiausia telefonų operato
rė negaudavo daugiau kaip 15 
dolerių į savaitę.

ORAŽ

BALIUS
ALE IR KRAŽIAM VAKARE

METINIS

Parengtas

LIET. TAUT. DI AUGYSTĖS “VIENYBSS
• v : . ■ ■

tarninke
Gruodžio-Dec. 31, 1918

jldažio Svet
~ / 2^45 -44 W. 28rd Phce

M. M, 
1 t

„11,1 . .......... ... ....... ■

Pradžiš 6 vai. vakare Inžanga 25c. ypatai. 
;     .i—i—  ——— —    .

j 4 •

Dėlto, draugui ir t raugės, nepamiršite afcilankyti į šį 

balių užbaigti senus inetus jr pradėti naujus su muzika ir 

visokiomis iinissmyblmis. Taigi užprašo vfctn be skirte* 

DRAUGYSTE “VHLNYRfi”
visokiomis bnkumybl'T
mo ''■MM. ^DGMM| 

DYKAI!
$50,000.00 “par” 

k
vertės Šerų išdalinsime savo 

DYKAI.

Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos šėrų 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir neš didelius dividendus, tai 
tuojaus ats|šauk y.pa ai ar laišku į musų ofisą. Vienam kos- 
lumeriui duosim nuo $100 iki $1000.00 “par” vertės šėrų dykai.

. a. . > a. ei——1,1,
ite, kaip tik per musų firmą. Juos 

I pfcsiskubink. Tuojaus atsišauk ir su-
Sitų šėrų niekur kitur 
greitai išduosime. T 
žinok apie kompaniją iir jos išlygas.

t I — m I< ,1,1

Peoples In ves t meni Co

Kelios dienos atgal mes 
girdėjome, kad, ačiū kleri
kalų pastangoms, Suv. Val
stijų valdžia atsisakiusi duo
ti pasportą Dr. J. šHuptii, 
kurį tautininkai norėjo siųs
ti į taikos konferenciją.

Dabar “Vienybė Lietuvni
nkų”’ rašo, kad valdžia ne- sai nepavykusi pramonijos* \ŪKA UKITĘ LIET^ŪVOb su Sl)(,įahst CoascripU’ League 
duodanti paartų jokiamsocialiaadja. Oficialus sta- LAISVĖS FONDAN. (Sociahstų šauktinių Ly^)

IMPERFECT IN ORIGINAL

DrAMontvid
Sydytojtt ir Chirurgas 

1653 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madisoh st. 
ofise. Saukiant | namus tele- 

fonupkite į rezidenciją 
West 6126.

UI 11* i » ii I    

MUS. A-GNft DžUGAft 
MBTUV® -* AKUŠERI

Gerai supranta savo darbų ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi nieksią Chicagoje.
2650 W. 39th 8‘Iace, Cbicag% m |

(Incorporated)

.220 S. State sL—Suite 1122—-Chicago
Tel. Harrison 2024 ’

t I

Ofisas atdaras kasdien iki 6; subatomis iki 9 vai. Nedėlioiuis 
nuo 12 iki 4 po pietų. Kalbame lietuviškai.

SVEIKATA’ 
1R8A TIESUS II TRUMPAS 

KELIAS Į SKUATį.
S^etaU 'tud kelt* iimtM pa

veikslų apie Žmogaus kūno sudėjimą- 
ApctalokU {vairiaM apvirviSkiinai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki*

i/..i W H iru I
Chieęyo. Jll*

kalboj dar tehnva. Turi 399 pmd- 
DrirttioM audekle apdaruose k a Stu>6-

M
<*■

« ■



Panedėlis, Gruodžio 30,1918

Iškilmingas Metinis

VAKARAS
. .. "•"

Su puikiu programų rengiamas

L. S. S. 4-tos KUOPOS

MILDOS SVET., 3142 S. Halsted St.

Sausio 1 d>, 1919, Naujiį Moly Vakare
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare.

Programe dalyvaus gabiausi rusų ir 
žydų solistai.

Įžanga 50c ypatai (su karės taksais). .
Kviečia LSS. 4-ta KUOPA.

NAUJIENOS, Chicago, DL

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

[Prie kiekvienos progos: susirinki
muose, pramogų vakaruose, baliuo
se, teatruose—rinkite aukų Lietuvos 
Laisvės Fondui ir siųskite jas to 
Fondo kasieriui šiuo adresu: Mr. K. 
Gugi s, 3323 S. Halsted St., Chica
go, III.]

Clifford, ILL. S L.A. 131 kuo-

u lietu Pasilikimui
! Sergėkite savo akis |

PROGRAMAS
Atidarymas vakaro su

1. Laisvos Rusijos Himnu.
2. Trio .............................................................  GruŠiukai
3. Pianas, solo................................. Miss Paulin Schults
4. Extra ............................................. Miss (inkile Seltzer
5. Daina.........................................  Bricdukai
6. Solo .............................................................. Stilsonienė
7. Daina ......................................... Miss Gertrūda Simon
8. Solo kornetas ................................. Miss Bose Amster
9. Extra .................................................................. Grušiutė
10. Daina..................................Chieagos Liet. Vyry choras

Vadovaujant St. Diliui.

Draugišką Vakarėli
Su programų, rengiu

Keistučio Pas. Kliubo Choras ir Dramos Skyrius.

Utarninke, Gruodžio 31,1918
LIBERTY SVETAINĖJE

3925 So. Kedzie avė., kampas 391h Place

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c porai.

Kviečia atsilankyti visus KOMITETAS.

sys Ouksus ir Jonas Vainauskis, 
į Weaver, ILL., aukų rinkti 
Lietuvos Laisvės Fondui ir Ne- 
prigulmybės Fondui. Žmonės, 
pasirodo, supranta reikalo svar
bumų, iriausiai aukojo. Lietu
vos Laisvės Fondui 
Vincas Toliekis 
Ignas šarkauskis 
Jurgis Vašauskis 
Simonas Parėdnis 
Franas Jakutis 
Antanas Toliekis 
Vincentas Kaupia 
Jonas Vaitkus 
Jonas Ouksus 
Juozas Stonibra 
Petras Podžiuvelis 
Jonas Ūkani s 
Liudvise Ukanienė 
Felil sas Kareiva 
Baltrus Jonaitis 
Moti jus Domėkis 
Kazy s Garuckis 
Anti nas Žioba 
Jom.:; Gedminas 
Prar is Urbonas 
Juoz s Pakutinskas 
Elek Bielskis 
Agol i Dubaitieiiė 
Jtilij na Genienė 
Juoz s Jakutis 
Vinc s B ardžius 
Joną ; Ivanauskas 
Antanas Čepronis 
Agota Vaitkienė 
B. Mitekevičienė 
Viso L.L.F.$33.30c.

dėjo aukų: 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
I .50

•.50
.50

.50

.50
l .25

i j.5 
Lietuvos

STAR & G ARTE R 
— BURLESQUE~ 

MADI8ON AT HALSTED ST.
• P,now G MAIDS OF AMERICA

Visos sėdynės reservuotos. Kainos 25 iki 75c.
SPECIALIAI NAUJŲ METŲ VAKARE

J ................ ■ ........................

Pažink Save
DARBININKE!

Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės vertas esi? 
DARBININKE! Tu savo pūslėtomis rankomis padarai tą viską, kas 
pasaulyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išstatai didžiausius mie
stus, tu padarai puikinsiąs mašinas, tu prisiuvi drapanų, prikasi an
glių, nutiesi gelžkelius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, kaip val
gomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pasaulį rė
dai ir maitini — štai kokios tu garbūs esi vertas.

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą. Todėl, jei tu nori žinoti 
kas tavo garbę pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per kokią 
kovą tu privalai savo garbę apginti, — tai užsirašyk vieną iš darbi- 
airtkiflką laikraščių. Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirūpina 
darbininkais; kitokie laikraščiai leidžiami tiktai dėl išnaudojimo, 
dėl klaidinimo darbininkų arba dėl darbininkų priešų naudos. To
dėl jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščių, kaip 
tik darbininkiškus!

NAUJIENOS—išeina kas dieną. Kaina metams Chicagoje .... $6.00 
NAUJIENOS—už Chieagos ............................................................. $5.00
LAISVfi—eina du kartu j savaitę. Metams kainuoja ............... $3.50
KELEIVIS—savaitinis laikraštis. Kaina metams tik ............... $1.75
DILGCL&S—mėnesinis iliustruotas žurnalas. Kaina metams .. $1.00 
KARDAS—mėnesinis žurnalas. Metams kainuoja .......... 4.... $1.00
CHTG\GO SOCTALIST—Socialistų Partijos oficialis organas, išei

na vieną kartą savaitėje, anglų kalba. Pavienis numeris 2c. Kas 
skaitote anglų kalba, galite Čia gauti nusipirkti jo kopiją.
MOTERŲ BALSAS—mėnesinis žurnalas...................................... $1.00

Laikas yra labai brangus. Kaip greitai tu gali sustiprinti savo 
proto jiegas? “Mokyties ir kitus mokyti”, skaityk sau vienas, skai
tyk kitiems. Skaityk balsiai. Skaityk tiems, kurie klauso ir kurie 
neklauso. Skaityk visiems: pripras, klausys ir supras. Skaityk! 
Jei tave už tai bara, grasina, jei draudžia, užgina — skaityk! Skai
tyk viską ir visada. Skaityk perpiete, skaityk vakare. Skaityk vi
są laiką. Skaityk ir duok visiems kitiems skaityt — mokykis ir ki
tus mokyk. Tokis yra tavo obalsis, tokis yra tavo ginklas. Vartok 
>1 visada ir visuomet. Užsirašyk šiandie tuoj, dabar ir pavieniais 
pilk viršiuinėtus laikraščius, naudokies knygomis, kurios randasi 
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE. Bus laiks nuo laiko garsinamos 
“Naujienose** apielinkei Chieagos, kurie norite, bet neturite pi
nigų duodu pasiskaitymui. Kreipkitės antrašu:

Darbo Žmonių Knygynas
i 3238 Sa Halsted St., / Chicago, III.

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. F.xchange kai- 

EDWARD P. GARRITY CO., 
Bankers

108 So. La Šalie St.
Atdara kasdien.
Nedėliomis 10 iki 12 dieną.

Antanas Gedminas 50c. Petras
o

Dudr -1.00, Leonarda Norvill 
$1.0( . Vist) $2.50., 

‘•"Krrie aukojo Neprigulmybės 
Fondui ras apyskaitų Tėvynėj 
pask ibių. Aukotojams tariu 
širdi ’gą ačiū. Stasys Ouksus 
Auk i; $33.30 priėmiau ir tariu 
nuotirdų ačiū. L.L.F. kasier. 
K. Gtigis.

KLAIDOS” NESIMAŽINA.

G so (kompanijos “klaidos” 
anaij tol dar nesimažina. Pas
tari* j u laiku dargi pradėjo di
dėti. Gaso sunaudotojai gauna 
netik tokių bilų ,kur reikalauja-

neva sunaudotų gasą. Jie gau
na ir tokių, kur reikalaujama 
užmokėt dargi už kito žmogaus 
gasų. Pavyzdžiui, žmogus per
sikėlė į kitų vietų. Kompanija 
tuomet atsiunčia jam “finai 
bill’ų.” Žmogus užsimoka ir 
jau bemano, kad visa yra už
baigta. Bet sekamų mėnesį jis 
gauna kitų Ibilą, kur pridėta tū
la “užvilkta suma” — 396 cen-

Nu rody ta dargi adresas, 
jisai esu suvartojęs tiek ir 
gaso. Bet žmogus niekuo- 
ten nėra gyvenęs! Nuėjęs

tai. 
kur 
tiek 
met
pasiaiškini žmogelis išgirsta: 
“tavo bila gera, oik prie lange
lio ir užsimokėk!”

LEWIS CH1CAGOJ.

Chicagoj dabar vieši žiiioma- 
sai demokratų lyderis, senato
rius James Hamilton Lewis. Tū
li mano, kad Lewis, gali būt, įla
šinančios ta proga ir stengsies 
suartini besivaidijančias demo
kratų frakcijas — suilivanukus, 
harrisoiuikus ir dunne’ukus. Po 
to — jam butų atdaras kelias 
“runyt” Chieagos majoro kė
dėn.

Liberty Bondsus 
da>Į išmokytų, bondsus ir war 
lavinąs stamps nuperka už cash 
Erne! and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Roomi 232, augštas, virš Famoos 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 1Q iki 1.

L.S.S. 137 kuopa rengia

GRAŽŲ KONCERTĄ
■L ' '-J.1?'-1:.!.:, -s . !",.... ■I’”.’-"-' .■Asai........ L. J J

su įvairiausiais pamarginimais
UTARNINKE

Gruodžio-Dec. 31, 1918
J. STANČIKO SVET., 

205 E. 115th St.
Progranie dalyvaus L. M. D. “Aido” Mišrus ir Moterų Chorai, StilsonienO, sesers BertUlytCs, Grušiutč ir k.

Grieš Grušo Orkestrą

Pradžia 7:30 vaL vak Inžanga 35c,

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 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai nebus reflea- 
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., CMeago, 
Kampas 18-tos gatvės

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano paradą

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Nauji Metai būna tik kurtų metuose ir todėl kviečiame atsilankyti linksmai užbaigti Senuosius me
lus ir pasitikti Naujuosius. Naujų metų pasitikimo vakaro programas bus labai gražus. Jame dalyvaus 
dainininkai, kuriuos Roselandicčiai dar pirmą kartų teišgirs. Todėl atsilankykite visi pasitikti Taikos 
metus. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

Eikime! Kur?
Į Didelį Naujų Metų Šokių Vakarą 4? 

lUnity Club House
*11 1*1 1 * A

Parengtas
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBO

Utarninke, Gruodžio 31
1918 Metuose

3112 Indiana Avė.

Pradžia 7:30 vai. vak. Puiki inuzikji.
Inžanga su pasidėjimu drapanų 50c ypatai.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VELIJA JUMS

NORTH WESTERN

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

* tuščias, kada pra 
nyksta regč.jiius

fatiilga doma at- 
reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

D R. 9. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan SL, kertė 82 rt. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 
v4- Telephone Yards 687

IRUSI & SAVINOS BANK

TURTAS $9.500,000.00
Telephone Yards 5032

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

M. Stupnicki
S. Morgan st. Chicago

DR M. HERZMAN

JBGA1
DR. A. A. ROTE

RUSAS GYDYTOJAS ir

Tal.phea. Dr«v«r HM 
VALANDOS> »•—O Otoj »-»

7-8 vakare Nadtliomli 18-11 flonę.

1201 MILWAUKEE AVĖ. 
Kampas Division gatvės

“BALTAS KAMPAS” ’

JAN F. SMULSKI, Prez. " 
WM. H. SCHMIDT, Vice-Prez. .. 
JAN A. PREBIS, Vice-Prez. x 
T. M. HELINSKI, Kas. •
AUGUST J. K0WALSKI, Jr. Ass’t Kas. 
WINCENT J0ZWIN, Ass’t Kas. 
MATH FOERSTER, Sekrt.
JAN N. BUDZBAN, Ass’t Sekret.
F. J. CZECH, Ass’t Kas.

Gerai Hetuviante linomas per 16 me
tų kaipo patyria gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 10H W. 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plotų, ir 
6--R vakarais. Telephone C^nal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halatsd Street

VALANDOS: S—» ryto, tiktai.

219 S.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOe 
Prie šių kainų priskaitonia ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir GATVRR

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė

Rezid. 10731 S. Michigan Avė 
Roscland, III.

Telefonas tas pats rezidencija 
ir ofisui: Pūliniai! 342.

Telephone Yards 5834.

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

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgai, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Jiįs turite mokytis anglų kalbos
=—------  DABAR  .......-—

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasik»H>ekite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykime prisirengimui 
| kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jui*» pagelbesinae.

HOFFMAN SCHOOL,
(Arti Milvankep are.)1537 North Robey si

T*

Vyrišky Drapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant utsa- 

s*™1 Jr overkdtai, vertės nuo 
: dabar parsiduoda po $15
ir 25 dolerius.

.daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7^0 Iki 
18 dęlenų.’

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. [
i n\azai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dšbar 
S au«.šč.,1«u- Kelnes nuo $1.50 iki 
•i4i2n Vaddnams siutai nuo $3.00 
iki $7.o0.
Atdara kasdieną, ne d Ai orui* ir va-

inK u GORDON
|415 & RaUted SU- Chjcsgo, UL

I Ji • T.S’

|Mrs.A.MIchnl8Wlcz 
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi PennaylvamjoB 
hospitatėee ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
įvftselrinee ligose roote- 
lima ir merginom*. 
1113 So. Halsted Štr« 
I <A»t »trą 

Chicago.



Chicago ir Apielinke
VIRĖJŲ IR PATARNAUTOJŲ 
STREIKAS PLĖTOJASI.

Areštavo 36 streikininkus.

Išrodo, kad geilenilis virėjų 
ir patarnautojų streikas yra ne
išvengiamas. Ir kartu išrodo, 
kad jį provokuoja patįs viešbu
čių savininkai. Prie streikuo
jančių La Šalie viebušio darbi
ninkų šiandie jau yra prisidėję 
Šhernum ir Grand Pacific vieš
bučių darbininkai — virėjai ir 
patarnautojai. O jie turėjo 
mest darbų ddei paprasčiausios 
priežasties: samdytojai juos pra 
dėjo persekioti už nešiojimų li
nijos ženklų! Vadinas, jie at
virai pasisakė, kad nori išardyt 
darbininkų unijų.

Naujasai policijos viršinin
kas, John J. (iarrity, matoma, 
taipjau nori pasitarnaut viešbu
čių savininkams. Jo policija

VAKARAS 
Su Programų
Senus Metus užbaigiant—Naujus 

pradedant rengiamas

Apšvietos Draugijos
Utarn., Gruodžio 31 d. 1918.

J. Miciukevičiaus svet.
1036 E. 93 st., kampas Dobson Avė. 

Burnside, III.
Svet. atsidarys 6 vv. Prog. pras. 7vv. 

Inžanga 35c y patai.
Kviečiame visus lietuvius ir lie

tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti, nes programas bus trumpas, 
bet Įvairus, susidedantis iš kalbų, 
monologų, deklamacijų ir dainų. To
dėl, gerbiamieji ir gerbiamosios, 
nepamirškite atsilankyti ir savo 
draugus atsivesti. — Po programai 
šokiai prie puikios muzikos.

Kviečia visus/ KOMITETAS.

Svarbios Ristynes

Wladek Zbyszko 

gos, kuris, kaip žinia, pereitą metų a; 
teatre į 24 miliutas, jis imsis su Taniu 
Dudinskas su Bill Jaru.

Tas ristynes surengė Chicagos Atletų Kliubai.
Tikietų kainos nuo 50c iki $2.00. Jei kuris ristikų ar Zbyszko ar Ban

cevičius neatsilankytų tai tikietai bus žmonėms grąžinami atgal.

^KAKAlBOS
RENGIAMOS L. L. FEDERACIJOS

Panedčlyje, Gruodžio 30-tą, 1918
MILDOS SVETAINĖJE

. 3140 So. Halsted st.
Pradžia 7:30 valandą vakaro. Inžanga 10c.

Kalbės T. Kučinskas temoje “Kilimas ir puolimas popiežių”
šiose prakalbose išgirsite, kaip šventi tėvai tapo žmonių viešpačiais 

ir vadovais ir delko popiežių galybėdingo. Todėl atsilankiusieji išgirsite 
Ubai naudingų dalykų. Kviečia KOMITETAS

užvakar vakare areštavo 36 
streikininkus, kurie ramiu bil
du stengėsi įtikinti streiklaužas. 
Areštuotieji kaltinami betiksliu 
bastimusi ir Betvarkiu elgimu- 
si!

Virėjų ir patarnautojų pasi
piktinimas didelis. Tai rodo jų 
balsavimas: streikuoti, ar—ne. 
Iki šiol 95 nuošimčiai balsų pa
duota už streikų, o tik 5 nuošim
čiai yra priešingų. Galutinos 
balsavimo pasekmės bus žino
mos šį vakarų. O rytoj, mano
ma, mes darbų dar sekamų vieš
bučių darbininkai: Congress, 
Blackstoneų Auditorium, Pal- 

mer house, Majestic, Grctit Nor
thern, Brevoort, Atlantic, Strat- 
Ford ir Fort Dvaborn.

Viešbučių savininkų assocui- 
cija renka pinigus ir žada ko
vot iki paskutiniosios. Manoma, 
kad išardymui unijos samdyto
jai pienuoja išleist apie du šim
tu tūkstančių dolerių. Tie pi
nigai, žinoma, eis samdymui į- 
vairios rųšies mušeikų, polici
jos ir laikraščių papirkimui.

GARRITY GAUS 1,000 
NAUJŲ POLICISTŲ.

Miesto taryba tur būt išpildys 
policijos viršininko, John J Ga
ni ty, reikalavimą. Manoma, 
kad sekamoje miesto tarybos 
sesijoje bus įnešta padidint po
licijos departamentų 1,000 nau
jų policistų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oet. 6, 1917
MEDŽIOS “SLACKERIUS.”

Pora dienų atgal buvo paskel
bta, kad valdžia dalysianti visa, 
idant nubaudus visus tuos, kur

Kurių jau senai laukta, rengia
ma per

NAUJUS METUS 
SAUSIO 1 DIENĄ, 1919 M.

po pietų. Durjs atsi
darys 2 vai. po pietų. Risty- 
nės prasidės 2:30 vai., Sv. Jur
gio parap. svet. (ant Bridge- 
porto), 32nd Place ir Auburn 
avė., Chicago, 111.

Risis Wladek Zbyszko, ge
riausias lenkas ristikas, kuris 
apsiima paguldyti Juozapą Ba- 
ncevičių, kaipo geriausią lietu
vį ristiką, du kartu į 30 minu
čių, už $1000 “sidebet”. - Jiedu 
barasi jau per keturis metus. 
Bancevičius vis nori imtis, bet 
Zbyszko nenori imtis mažiau 
kaip už $1000, bet Bancevičius 
bijo dėti tiek daug pinigų, o 
kaip Cutleris pabijojo pereitą 
sykį atvažiuoti ir imtis su Ba- 
ncevičium už $200, bet atsiun
tė Priburgą, geresnį už save 
ristiką, ir kuris irgi nieko ne
galėjo padaryti, tai dabar Ban
cevičius pats padeda $500 ir 
Otto Propotnikas deda $500 už 
Bancevičią. Ir dar vieną lie
tuvį ims tą pačią dieną, F. Ju
šką, nuo Town of Lake. Tai 
pažiūrėsime, kurie laimės, ar 
lietuviai ar lenkai. Apart to 
dar 3 poros imsis. T. Aczas, 
lietuvis milžinas, su Stockyar- 
dų tigrų. Louis Talbertas, ge
riausias’ ėmikas, vidurinės, vo- 
ėjo Petrą Katauską Haymarket 

Rolevičiu, 3-čia pora Dominikas

............ ~ j n a u j 
šiokiu ar tokiu budu apAiletikė 
su pašaukus Įstatymu. Tatai 
dabar paitvirtina ir Cook ap
skričio boardų kapitonas, Ho
bi er Cooper. Jis užreiškė, kad 
iki vasario I dienos vietęs bour- 
dai pasistengs surinkti visas ži
nias apie tariamuosius “slacke- 
r’ius” ir perduos tai į valdžios 
rankas. Pastaroji gi žinosian
ti kas reikia daryti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
BEDARBĖS ŠMĖKLA 
ARTINASI.

“Rūpinasi” kur reiks dėti 
sugrįžtančius kareivius.

Karė veik užsibaigė. Mūšių 
lauke ramu. Kareiviai jau pra
deda grįžti į namus, kad stojus 
prie mašinų. Bet kartu su per
trauka mūšių mažėja ir karės 
darbai. Karės pabūklų dirbi
mas įturės pasiliauti. Dirbtu
ves reikės įrengti kitokiems — 
“taikos darbams.” Bet sugrįž- 
tantįs nori gyvent ir reikalingi 
dartbo. Jisai gi netaip lengvai 
begalinamas.

Šituo nemaža suslirupinę ne
tik tie, kur sugrįžta iš karinome 
nes, o ir patįs samdytojai. Jie 
atvirai kalba, būtent, kad reik
sią kas nors daryti, idant kiek 
galint pašalinus grąsinantį blo
gų. Sherman viešbutyj praeitų 
pelnyčių laikė ilgokų posėdį 
Chicagos pašaukus bordų virši
ninkai. Vienas jų, dalyvavęs 
tame susirinkime, prof. Graliam 
Taylor, užreiškė sekamai: “In- 
dustrinė situacija yra labai opi... 
Mes privalome pasitikti kiekvie
nų šito kriziso laipsnį... Mes 
nepajėgiame apvalioti platųjį 
industrinį nepasitenkinimą šio
je šalyje, ypatingai kuomet mes 
matome kas dedasi pasaulyj. 
Tad padūkini valdžiai išrišti šį 
opų ir milžinišką klausimą.”

Tai pirmosios kregždutės, pra 
našaujančios besiartinančių be*- 
darbės šmėklų.

AREŠTAVO LA SALLE 
VIEŠBUČIO MANAGERĮ.

Atlikęs mušeikos žygį.
t

Virėjų unijos biznio agentas, 
Freti Peabody, užvakar išpirko 
yarantą ant La Šalie viešbučio 
managerio, E. J. Stevėnso, gal
vos. Sako, jisai ir detektyvas 
Abrams atlikę mušeikų žygį.— 
Užstačius tam tikrų kaucijų a- 
budu areštuotieji tapo paliuo- 
suoti.

BEPROTIS UŽPUOLĖ 
ŽMOGŲ.

Privertė atsiklaupt ir 
pabučiuot revolverį.

Nepažįstamas vyras, pasivadi
nęs save John Joseph Kerry, už
vakar kėsinosi! nužudyt eleva
toriaus operatorių, W. Wam- 
baugh Morrison viešbutyj. Įė
jęs jisai paprašė užkelti jį ant 
devinto augšto. Bet kuomet 
Whmbaugh’as pradėjo kelt, ne- 
pažįstamasai išsitraukė revol
verį ir paliepė sustot. Kerry 
pasisakė norįs jį nužudyt. Dvi
dešimts minučių jis vargino o- 
peratorių įrėmęs jo kakton re
volverio vamzdį. Pagalios pa
sigailėjo: paliepė atsiklaupt ir 
pabučiuot revolverį. Paskui, ka
da opera torius “prisiekė” ateit 
jo kambarin (ant septintojo 
augšto), Kerry jį paliuosavo.

Kerry suareštuotas. Manoma, 
kad jisai yra nesvoikuprotis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

NEIŠMOKA KONTRAKTO- 
RIAMS PINIGŲ.

Illinois Manufacturers’ asso- 
eiacijos ir Chicagos Association 
of Commercef nariai užvakar 
laikė bendrą posėdį apsvarsty
mui būdų palenkimui valdžios, 

idant, ji užmokėtų refkiųtnų pi
nigų už paduotus karinius užsa
kymus. Pranešta, kad valdžia 
sulaikiusi išmokėjimų 1,900 
kontraktorių ir subkontrakto- 
rių vien tik Chicagos distrikte. 
Užreikšta, kad padėjimas daro
si labai opus.

True translation filed with the post- 
niuster at Chicago, III., Dec. 30, 1918, 
hs reųuired by tlie act of Oct. 6, 1917 
AREŠTAVO A. STOKLICKĮ.

Federalės valdžios agentai 
praeitos pėtnyčios naktį arešta
vo rusų socialistų federacijos 
sekretorių ir buvusį “Novy 
Mir” redaktorių — Aleksį Stok- 
lickį. Kuo jisai kaltinamas, kol 
kas dar nepatirta.
UŽPUOLĖ SALIUNĄ.

AŠtuoni nepažįstami banditai 
užvakar naktį užpuolė Jacob 
Falk saliuną, 1501 W. Taylor 
gt. Suplaišįno saugiųjų šėpa ir 
pabėgo su 500 dolerių.

ATŠAUKĖ SUVARŽYMUS.
Evanstoniečiai vakar galėjo 

melsties kiek tinkami. Sveika
tos reikalų komisionierius leido 
atidaryt bažnyčias ir šventadie
nio mokyklėles. Visa kita — 
teatrai, šokių ir susirinkimų 
svetainės — dar uždaryta.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.
Pranešimas.

LSS. VIII rajono konferenci
ja įvyks 5 d. sausio, 1919 m. 
Malinauskio svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Konferencija atsi
darys lygiai 10:30 vai. ryto. 
Kuopos, kur dar nėra išrinku
sios delegatų, maloniai prašo
mos išrinkti. Gi delegatai, ku
rie yra apsiėmę dalyvauti mi- 
nėtoj konfeiVncIjoj, pasisteng- 
kite pribūti paskirtu laiku, kad 
butų galima pradėti darbas be 
jokių trukdymų. Sekama kon
ferencija turės atlikti daug sva
rbaus darbo. Beto, reikės iš
rinkti įvairiu komisijų 1919 me
tams.

LSS. VIII raj. sekrt.
J. Jurgaitis.

BRIDGEPORT
“Ateities žifetfo” vakarėlis.

Subatoj, gruodžio 28 d., Mark 
White Square svetainėj įvyko 
“Ateities Žiedo vakarėlis.

“Ateities Žiedas” — tai vaikų 
draugija. Jon priklauso vaikai 
visokio amžiaus. Ir reikia ste
bėtis, kiek daug pas juos randa
si entuziazmo ir su kokiu pasi
šventimu jie veikia.

Prasideda programas. Tvar
kus, įvairus, patraukiantis. P-lė 
S. Staniuliutė savo sumanumu 
ir gabumu įstengė atsakančiai 
išlavinti vaikučius. Ir nėra abe
jonės, kad po jos vadovyste ta 
draugijėlė tarps ir linijos.

Tai puikus pavyzdys to, kaip 
galima išlavinti vaikučius. To
kios draugijėlės ištlikrųjų gali 
tapti ateities žiedais musų gy
venime. . Moterims ypatingai 
reikėtų atkreipti domus į tų da
lykų. Šios dienos moters —tai 
ateinančios gentkartės pagrin
das. Nuo to, kaip jos aukles 
vaikus, priklausys ateinančioji 
gentkarte. *• ”

Daugiau tokių draugijėlių, L. 
MPS. 9 kuopos pavyzdys yra se
ktinas. Butų gerai, kad ir ki
tos kuopos įsisteigtų tikias drau 
gijeles. —Aš tata.

Naujų mėtų išvakarių, gruo
džio 31 d., “Birutė” rengia įkur
tuves. Įkurtuvės įvyks naujoj 
“Birutes” svetainėj, 3249 South 
Morgan St. Ton jau bus sulau
kti Nauji Metai, Pradžia 8 vai. 
vakaro. Programas susidės iš 
dainų, šokių, kalbų, etc.

Kas interesuojasi “Birutės” 
veikimiu, tegul atvyksta ir pa
mato, kas veikiama tos draugi
jos. Kas ją pažins, tas tikrai 
pamėgs ją.

Be to, “Birutė” sausio 19 d. 
čechų-slovakų svetainėj (18 ir

Bhie įsi and gatvės) surengs ne
paprastai puikų koncertų.

—Aš tata.

ROSELAND

Klaidos pataisymas.

Naujienų n r. 304, žinutėj iš 
Roselando, įsiskverbė nemaloni 
korektūros klaida. Pasakyta: 
Gal tai dėlto, kad tarp musų 
draugijų perdaug tų nelemtų 
užsivarinėjimų.” Vietoj žodžio 
“draugijų” turėjo būt draugų.

Pranešimai
Brighton Park. — LSS. 174 kp. 

metinis susirinkimas įvpks seredoje, 
sausio 1 d., 16:30 vai. ryto, A. Ma- 
ženio svet., 3834 S. Kedzie avė. Y ra 
daug svarbiu reikalų. Draugai ir 
draugės malonėkite sugrįžti laiku. 
Ta'njgi kviečiame norinčius prisira-

J. A. Baltuskis.

West Pullman, 11L — LSS. 235 kp. 
metinis susirinkimas įvyks Naujų 
Metų dieną, sausio 1 d., LSS. 234 kp. 
name, 719 1201h Str. Pradžia kaip 
12 vai. dieną. Draugai ir draugės, 
visi malonėkite būti paskirtu laiku, 
nes bus daug svarbių reikalų. Bus 
renkami delegatai į VIII raj. konfe
renciją ir II. Sekr. S. Tilvikas.

Keistučio PaS. Kl. choro ir Dra
mos skyrius rengia draugišką vaka
rėlį su programų utarninke, gruo
džio 31 d., Liberty svet., 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7 vai. vakare.

—Komitetas.

“Apšvietos“ Draugija Burnsidėj 
rengia utarninke, gruodžio 31 d., 
vakarą su programų, .1. Mačiukevi
čiaus svet., 1036 E. 93rd st., kam
pas Dobson avė., Burnside, III.

Komitetas.

Pirmyn mišraus choro repeticija 
įvyks šiandie, gruodžio 30 d., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia aye. Vi
si dainininkai kviečiami atsilanky
ti. Sekr. Kast. Kalainiutė.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio repeticija (“Kerš
tas”) Įvyks šiandie, gruodžio 30 d., 
kaip 7:30 vai. vakare. Daujoto svet., 
ant Michigan avė. Visi lošėjai kvie
čiami atsilankyti, kadangi ši yra 
pastaroji repeticija. —J. M, I’.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo dramos skyriaus susirinkimas i- 
vyks panetlėlyj, gruodžio 30 d., Ma- 
žėnio svet.. 3834 So. Kedzie avė. Na
riai prašomi Atsirinkti, nes bus da
linama rolės veikalo “Motinos šir
dis“. Taipjau reikės pasitarti apie 
rengiamąjį vakarą aa. Br. Vargšo- 
LauceviČiaus paminklo fondui. Su
sirinkimas prasidės lygiai 8 vai. va
kare. —Org. P. (Jura.

Brighton Park. — Keistučio Paš, 
Kliubas rengia didelį pramogų va
karą vasario 2 d. Bus lošiama vei- 
knlas “Motinos širdis.” Kitų draugijų prašome, kad jos tą dieną ne
rengtų panašių pramogų.

—Rengėjai.

Ručine, Wi». —Birutės Choro dai
nininkai rengia iškilmingą vakarėlį 
gruodžio 31, 7:30 vai. vakare, Union 
Bailėj. Tad visiems bus gera pro
ga praleisti liuoslaiki, Naujus Me
tus pasitinkant. Bus gražus progra
mas, susidedantis iš dainų Birutės 
Choro, duetų ir tt. Paskui bus lietu
viški žaidimai. Kviečiame visus at
silankyti. —M- K.

I)r. Vinco Kudirkos Draugijos 
Naujų Metų vakaras įvyks seredoj, 
sausio 1 d., M. Meldažio svetainėj. 
Scenoj statoma puikus Hejermano 
veikalas—drama “Du Keliu“. Pradžia 
lygiai 5 vai. vakare. Visi kviečiami 
atsilankyti. —Komitetas.

Sietyno Choras rengia milžinišką 
koncertą sausio 5 d., M. Meldažio 
svetainėj.—Kviečiame visus atsilan
kyti, nes šiame vakare dalyvaus ga
biausios Lietuvių ir svetimtaučių 
dainininkų spėkos. Sietyno Choras.

Liet. Moterų Progr. Susiv. 9-tos 
knopso Teatro Komisija prašo visų 
lošėjų, kur buvo apsiėmę lošti “Par- 
mazonai“, atsilankyt panedėlio, gr. 
30, vak., 7:30 vai. į Aušros svet., 
3001 S. Halsted st., nes turime pa
rūpinę naują veikalą: vietoj “Par- 
mazonai“ bus lošiama “Su mielu no
ru“, 3-jų aktų komedija. Komitetas

LSJ. Lygos 1 kp. rengia šeimyniš
ką vakarėlį sulaukimui Nauju Me
tų, utarninke, gruodžio 31 d., Mildos 
svet. (ant antrų lubų). Pradžia 8 
vai. vakare. Visus kviečiame atsi
lankyti. —Komitetas.

Brighton Park. — Draugystės A- 
domo ir Jievos priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, gruodžio 29 
d., 1:30 vai. po pietų, svet. ant ker
tės 46 gat. ir Tolman avė. Draugai 
ir draugės malonėkite atvykti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir reiks rinkties naują 
valdybą 1919 metams. J. Kurlanskas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pdjieškau brolio Jono Žičkaus, pa

eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Batakių parap., gyvena Chicagoje. 
Jis pats malonės atsmaukti ar kas 
ji žino malonėkite pranešti.

Frank ŽiČkus,
2101 W. Coulter st., Chicago

TURIU gerą uždirbimui pinigų 
propozicijų. Pasiūlau 1 teisingam 
žmogui, galinčiam pasidarbuoti ke
letą extra valandų į savaitę. Atsi
šaukite laišku i Naujienų ofisą pa
žymėdami ant laiško No. 21.

—------------------------ _______________ L J-...Jt
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
TURIU du ruimu, šviesus ir šilti, 

dėl dviejų vyrų, su valgiu arba be. 
131 Scranton SI., Rochcster, N. Y.

PAJIEšKAU PUSINTNINKO 
I

Panedūlįs* Gru

PAJIEšKAU pusininko prie foto
grafijų darbo. Reik prisidėti $300 
kad ir nemokąs to darbo, reikia Iii 
ukvatos, aš išmokysiu; vaikinas ar 
mergina. Rašykite laišką

L. Yakubowski,
760 Marion st., Waukegan, III.

RANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

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

Rasimas,
4010 Ellis Avei Chicag)

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PBIRODYMO BIURAI

(U. S. Free E nployment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais jieškantieji c 

adresais:
116-122 N. D ^ARBORN ST.

, arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo pa^upinimą visuose tup- 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomu 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug viietų, kaip Cbicagcj, 

,o-

taip kitur, kur reikalauja visokį 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į k

>s

a-

sykius, j ukius į šiaip įvairias įsląi- 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vei
kų, kaip amatininkų, taip papr 
stiems darbams.

REIKALINGAS draiveris prie iš- 
važiojimo lietuviškos duonos ant 
commission arba ant nedėlios. Gėr is
uždarbis. Atsišaukite 

Petrowski Bros.
3548 Emerald avė., Chicij jo

BEIKALINGAS atsakantis bučei is 
suprantantis visą bučernės darbą ir 
galintis prisidėti pinigiškai. Gi ra 
mokestis geram žmogui. Biznis iš
dirbtas per daug laiko. Atsišaukite 
laišku i Naujienų ofisą, pažymėdami 
ant laiško No. 19.

REIKIA moterų tvarkyt skudu
rus.. Atsišaukite
1447 So. Sangamon str., Chicugo

REIKIA anglių metėjų. $55 j 
nosį, kambarys ir valgis.

Chicago Beach llotel, 
51 ir Corncll avė., Chicago,

i)uė-

111.

REIKIA merginos dėl lengvo ( ar
ijo į dirbtuvę, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Atsišaukite 7:30 vai. iš 
ryto.

Olson Rug Co.,
28 So. Laflin st., Chicago, III.

Reikalingas Bučeris. Pastovus 
darbas. Pirmos klibos $30. 
Kreipkitės į Illinois Markei Go., 
3432 So. Halsted St.

REIKIA 50 MOTERŲ PBIE TVAR
KYMO KNYGŲ IR MAGAZ NŲ 
(MĖNESINIU EAIKBASČIU). PAS
TOVUS DARBAS, GARU AP.ŠIL )Y-
TAS IR GERAI APŠVIESTAS SIA
MAS. MOKESTIS $15 IKI $17 IN
SAVAITE.

GUMBINSKY RUOŠ..
2261 S, UNION AVĖ., 1 CHICAGO

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago \Vindoxv Cleaning Co.,

62 W. \Vashington st., Chicago
------------- \— .. ................ — j —

REIKIA merginų arba moterų 
rbti prie popierų. Atsišaukite 
5306 Federal St., Chicago,

(Ii-
Iii.

atarnautoja uie 
Gera mokestis, 
Turi mokėti sa-

REIKALINGA p 
stalų (veiterka). 
trumpos valandos, 
vo darbą.
3305 S. H ai sėd st Chi( ago

PARDAVIMUI

Pardavimo prie 
' i iuo 

ar

PARSIDUODA STUDIJA liet ivių 
ir lenkų apgyventoje vieloje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat 
tuviškos bažnyčios. F 
žaslis—savininkas paimtas kai 

menėn. Atsišaukite asmeniškai 
ha laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

an-

PARDAVIMUI: The Marle Bla mik 
Pharmacy, įsteigta nuo 1868 prie W. 
18 st. Turi būt parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ii 
gliškai. Atsišaukite į

J. J. Sidlo, 
974 W. 19th st., Chicago

PARSIDUODA hučernė ir grosei 
nė greitu laiku. Priežastis_ parc 
ino — einu į kitą biznį, 
rai išdirbtas.

M. Romanovvskv, 
732 W. 19 st. Chi

avi-
Biznid ge-

?ago
PARDAVIMUI saldainių krr 

vė, geroje vietolje, pigiai. Geras 
mpas. Norėdami pirkti 
j George Sikokis,
1800 S. Halsted st., Chi

utu- 
ka- 

atsišaijikite
•ago

RAKANDAI

iau-

, <li-

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordą s ir 

deimanto adata, parduosiu už 
Taipgi puikų Player Pianą, vė 
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas! 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

RAKANDAI
EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 

rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Victrolų su pui
kia pastatu, taipgi $12 vertės re
kordų niokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. I.iberly Bondsai luls priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Sedėliomis iki 4 vai.

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

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 re- 

ndos, užpakalyje barnė, $45 rendos 
į mėnesį. 954 W. 19th si. Alsišauk-i 
te į Jos. Sidlo,
974 W. 19lh st., Chicago

—PROGA —
Parsiduoda naujai bimgalow pa

statytas namas, 6 kambariai, su ga- 
zo ir elektrikus įtaisais, vana ir lt. 
Prie to namo yra du lotai iš šalių; 
galima pirkti su lotais ir be lotų. 
Kas nori gauti šilą progą, tai turi 
pasiskubinti, nes greitai parsiduos. 
Išlygos lengvos, pagal sutarimą. At
sišaukite prie savininko:

*Mrs. J. Radaviczene,
936 W. 33rd SI., Chicago

PARDAVIMI I 2 fialų mūrinis na
mas moderniškas, gesas ir elektra. 
Pigiai.

Tcl. Annitage 2525.

PARSIDUODA 80 akrų farma ar
ba ant mainymo namo, saliuno, gro- 
seruės, automobilio. Atsišaukite po 
numeriu

J. J.
3131 Archer avė., Chicago

Parduodama 2 augštų medinis ir 
mūrinis namas su barne. Du 6 ka
mbarių fialai. Metinė randa $360. 
Kaina $3500.00.
154 W. 28 str., arti (urnai Street

PIRKITE GREITAI.
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis na

mas, po 6 kambarius. Neša $30.00 
rendos Į mėnesį. Kaina tik $2500.00.

Parsiduoda 4 familijų mūrinis na
mas, po I kambarius, geras baseme- 
ntas. piteh stogas. Kaina $3500.00. 
Randasi ant Wallace st., arti 37 si.

Parsiduoda labai pigiai puikus na
ujas mūrinis namas, 3 augštų, po 5 
kambarius, su maudyklom, gasu, e- 
lektra, cementiniu basementu ir vi
sais parankiais įtaisymais. Randa
si ant Emerald avc., arti 32-ros. A

Kreipkitės greitai pas *
Liberty l.and and Investmenl Co.

3301 S. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI — bargenas — 2 
augštų ir beismentas medinis na
mas. 5 fialai. Visuomet išrandavo- 
jama už $800 j melus. Skersai gat
vės nuo mažo parko. Lenkų ir lie
tuvių apgyventa vieta, 4450 So. Her- 
mitage avė., Savininkas

139 N. Clark si., Room 615.
Tel. Randolph 5886

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAKINGl' 

COLLEGES
6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wella St.
137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir narna. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta išmokinti jus pasiūti suknes 
$10. Plione Sceley 1643

SAKA PATEK, Pirmi ai 
s._______ ________________ _______ z

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

Aušros Mokykla.
..Sausio 2 1919 m. Aušros mokyklo
je Įsteigiama skyrius “Lietuvių kal
bos kliasų“. Bus mokinama 2 sy
kiu į savaitę, po 2 vai. kas vakarą. 
Mokytojaus patyręs mokytojas Vit
kus, kuris per kelis metus mokyja- 
vo Valparaiso universitete. Del pa- 
rankumo mokyklai ir sau didesnės 
naudos, pradėkite visi tuoj. Kituo
se skyriuose mokinama po senovei. 
Prisirašyti galima visada 3001 S. 
Halsted str.

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.




