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True translation rjed witn the post- tnaster at Chicago, III., Nov. 26, 1918, as reųulred by the act of Oct. 6,1917.

Tarybos valdo Vokietij
Kareivio ir Darbininko Tarybos

įgijo kontrolĮvaldžios
Pietų Vokietija priešinasi Tarybų 

kontrolei

Pajūrio Vokietija pasiskelbė atskira 
respublika

True translation filed wilh the post- 
niaster at (’hieago, III., .Nov. 26, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6. 1917.
TARYBOS VALDO BERLINĄ.

Nuo dabar valdžia bus kontro
lėje kareivių ir darbininkų 

tarybų.

COPENHAGEN. lapkr. 25. — 
Oficialiai Bcrline paskelbta, kad 
susitarimas padarytas tarp Vo
kietijos kareivių ir darbininkų 
tarybos ir valdžios. Tų žingsnį 
skaitoma lygiu nuvertimui E- 
bert-llaase valdžios ir priėmi
mui bolševiku taktikos, v

Sutartis yra sekama:
“Pirma. - Visa politinė ga

le bus rankose Vokietijos Soci
alistinės respublikos ir kareivių 
ir darbininkų tarybos.

“Antra. — Jų tikslas bus ap
ginti ir išvystyti kas buvo at
siekta revoliucijos ir užgniaužti 
visų kontr-revoiiucinj veikimų.

“Trečia. — Kol nebus išrink
ti atstovai kareivių ir darbinin
kų tarybų į pildomųjų tarybų 
Vokietijos respublikos, pildomo
ji taryba Bcrline pildys jos fun
kcijas.

“Ketvirta. Pusk i rimai ir 
padalinimai visų narių įvairių 
įstatymdavistiškų įstaigų respu
blikoje. ir iki galutina konstitu
cija bus parašyta, Prūsijoj, bus 
atliekami centrą Ii nes pildomo
sios tarybos, kuri taipgi turi tei
sę kontrolės.

“Penkta. — Pim negu kabine
tas paskirs ministerių pagelbi- 
ninkus, turi būti pasitarta su 
pildomųjų taryba.

“šešta. — Konvencija atstovų, 
išrinktų nuo kareivių ir darbi
ninkų tarybų bus sušaukta kaip 
greit bus galima.’’

Trae translation filed wttti the post 
mastei* at Chicago, III., Nov. 26, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PIETŲ VOKIETIJOS VALSTI

JOS KfLA PRIEŠ TARYRAS.

Neužganėdintos Tarybų paėmi
mu kontrolėn valdžios.

LONDON, lapkr. 25. - - Gau
tieji Londone vėliausi praneši
mai iš Vokietijos parodo, kad 
vidurinė situacija ten pasiekė 
kritiško laipsnio.

Nors tapo išleista proklama
cija, užreiškianti, kad visa poli
tinė gale yra rankose Vokietijos 
Socialistinės respublikos ir ka
reivių ir darbininkų tarybos, o- 
pozicija tokiai valdžiai auga už 
Berlino.

Didesnė dalis pietų Vokieti
jos, įskaitant VVurtemburg, Ba- 
den ir Bavarijų, paskelbė, kad ji 
nepasiduos “terrorizmui diktatu 
rių Bcrline, kurie užvadavo kai-
zerį ir militarizinų.” mas taipgi galutinai nustatys

Nepriklausoma respublika ta
po sudaryta šiaurvakarinėj Vo- 
vietijoj su Hamburgu, kaipo so
stine.

Net Prūsijoj, pasak žinių, 
priešingumas Berlino kareivių 
ir darbininkų tarybai randa at
ramų.
Municbo Nenešti' Nachrichten 
tvirtina, kad jei dabartiniai val
donai Bcrline neįstengia įsteigti 
principus federalizuotos demo
kratijos ir nenori, kad valdžia 
imperijoj butų duota vokie
čiams,paskirtiems nacionalio 
seimo, likusioji dalis imperijos 
turi atsiskirti nuo Berlino ir su- 
stverti naujų nepriklausoma val
džių “kokioj-nors vietoj, nepa- 
siekiamoj sauvališkai akcijai pa 
linkusios prie terorizmo mažu
mos.’’

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
<s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
SILEZIJA NORI STEIGIAMO 

SUSIRINKIMO.

AMSTERDAM, lapkr. 25.
Breslau nacionalė taryba, kuri 
yra centraline taryba dėl Silezi
jos, pasak žinios iš Breslau, vie
nbalsiai išnešė pritarimų ūmam 
šaukimui Vokietijos nacionalio 
susirinkimo.

Rezoliucija buvo priimta su
tarty] su kareiviais.

l'rue translation fiien with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

NAUJI SUKILIMAI 
VOKIETIJOJ.

Spartakai veikia. Laimėjo nau
jus miestus.

BERLINAS, lapkr. 23. — A- 
)ie pasekmės Spartako veikimų 
žinios ateina su gręsiančiu tan
kumu iš įvairių Vokietijos da
lių-

Po ketverge pranešimui apie 
atsitikimus Kiel (kur kraštuti- 
nieji pasigriebė į savo rankas 
vietos valdžių) atėjo žinios apie 
Kari Liebknecbt pasekėjų ban
dymus perversmų Hamburge ir 
Dusseldorfe.

Bandymas Hamburge nepa
vyko, bet Dusseldorfe pasisekė.

Bundestrat dar nėra paleistas 
ir valdžia jam paliepė pildyti 
administratyvės pareigas tokiu 
pat būdu, kaip kili departamen
tai buvusios valdžios dabar da
ro.

Dabar eina tarybos tarp kabi
neto ir kareivių ir darbininkų 
tarybos tikslu nustatyti juris
dikcijų tų dviejų įstaigų. Ne
sant triškiai apibrėžtų rubežių 
autoriteto pagimdė tankius su
sikirtimus. Daromas susitari* 

kompetentiškumų įvairių sub- 
komileti’.

Tarybos priima Spartako 
programų.

LONDON, lapkr. 23. — Pa
sak Berlino žinios į Frankfur
ter Anzeigcr, prospektai susita
rimo tarp naujosios Vokietijos 
valdžios ir pildomojo komiteto 
kareivių ir darbininkų tarybos 
yra taip menki, kad kabineto 
pozicija yra silpna. Valdžios 
krizis įvyko deki fakto, kad ka
reivių ir darbininkų tarybos pil
domasis komitetas įsimaišė ke
lis sykius į valdžios veikimų.

Kalbėdama apie pranešimus 
apie seperatistų judėjimus Vo- 
Kietijoj,Daily Mali žinia iš Ha- 
agos sako, kad kol-kas dar ne
galima apskaitliuoti nė išsiplati- 
nimo, nė spėkos judėjimų, nė gi 
jų tikrųjų motivų, bet išrodo 
tikru, kad premjero Eberto val
džios gyvavimas yra labai abe
jotinas, kaip jau abejotini jos 
principai.

Korespondentas priduria, kad 
didesnė dalis gyventojų yra apa
tiški ilnkui revoliucijos. Jis 
mano, kad esant geresnėmis 
maisto sąlygoms ir atgavimu 
vilties, atgimtų tikrasis tautinis 
Vokietijos pabudis.

Spartakai laimėjo.

Kareivių ir darbininkų tary
bos žemesniojo Rheino provin
cijoj, įskaitant Dusseldorf Sol- 
ingen ir Remscheid priėmė 

Spartako grupės programų dide
le didžiuma balsų, pasak čia 

gautų žinių.
Brunswick taryba vienbalsiai 

M’iėmė rezoliucijų prieš steigia
mąjį susirinkimų ir užreiškian- 
čią, kad valandos reikalu yra Į 
nacionalč kareivių ir darbinin- 
<ų taryba.

Bremeno kareivių ir darbi n i ri
tu taryba susirinkime išreiškė
dinų pritarimų bolševizmui iri 
nutarė atsišaukti į Rusijos bol
ševikus pagelbėti įvesti komu
nizmų.

Steigiamasis susirinkimas 
Badene.

Tečiaus Karlsruhe žinia į Ber
lino Vossische Zeitung duoda 
viltingų paveikslų situacijos Ba
dene, kur valstijos steigiamasis 
susirinkimas susirinks sausio 5 1 
d. priėmimui konstitucijos.

Žinia sako, kad visi Badeno 
gyventojai reikalauja, kad Vo- 
cietijos nacionalis susirinkimas 
jutų greitai sušauktas.

Naujasis Badeno kabinetas 
susideda iš 7 socialistų, 2 kleri
kalų, 1 nacional-liberalo ir 1 
rrogresisto.

Komunistai, kaip bolševikai 
save vadina, laikė didelį susirin
kimų, kuriame vyriausias kalbč- 
ojas užreiškč, kad butų gerai, 

jog visa karės juiskola pražūtų. 
5 vai. darbo dienų, arba galbūt 
3 vai. diena, turi būti įvesta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
DALIS PAJŪRIO VOKIETIJOS 

ATSISKIRS.

Pasiskelbė tarybų respublika.

COPENHAGEN, lapkr. 24 — 
Vokiečių laikraščiai praneša, 
kad susivienijusios Darbininkų 

ir Karevių Tarybos paskelbė Ol- 
denburg, ()< slfriesland, Brcmen, 
Hamburg ii- Schlessvig-Holstein 
respublika. Sostine bus Ham
burgas.

(Paminėti distriktai sudaro 
šiaurės juros pakraštį Vokieti
jos imperijos nuo Holandijos i- 
ki Danijos. Brcmen ir Ham- 
burg yra svarbiausi Vokietijos 
uostai ir yra laisvais miestais. 
Kiel kanalas perkerta Holstein.).

True translation filed wlth the post- 
master at (’hieago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BADENO KUNIGAIKŠTIS 
ABDIKAVO.

BASEL, lapkr. 24. Pelny
čio j Karlsruhe išleistoj prokla- 

i gaikštitis Friedrich sako, kad 
1 jis paliuosuoja valdininkus ir 
kareivius nuo pavaldininkyslės 
prisaikytų ir atsižada nuo sos
to pats ir jo ainiai, kartu su jo 
pusbroliu įpėdiniu princu Maxi- 

I mrlianu, buvusiu Vokietijos kan 
deri u.

True translation filed with the post- 
nUister at (’hieago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired py the act of Oct. 6, 1917

Prancūzai
Strassburge
FRANCUZAI ĮĖJO

Į STRASSBURG.

300,000 žmoniri sveikino francu- 
zus ir gen. Gourand.

STRASSBURG, lapkr. 24.
Gen. Gourand įėjo į šį miestų 
šiandie priekyj 4-tos franeuzų 
armijos, 300,000 žmonių triuk
šmingai jį sveikinant. Niekad 

• armija neturėjo tokio triumfa- 
lio sveikinimo.

Ceremonialis įėjimas, kuria
me maršalas Foch užims mies
tų vardan Francuzijos ir talki
ninkų, yra paskirtas 1:30 vai. 
po piet panedėlyj.

Franeuzų kareivių atsiėmi
mas Alsace-Lorraine buvo lydi
mas augančių gyventojų entuzi
azmu spėkoms besiartinant lin
kui Rheino.

Po Cha ten Salins, Metz ir Saa- 
rburg Lotaringijoj ir Mulhouse 
Alsalijoj Colniar ir Saverne (Za- 
bern) atidarė savo prieglobstį 
ir parodė savo širdis “išliuosuo- 
lojams” su daug didesniu karš
tumu, negu priėmimas Metzė.

Garsioji sena tvirtovė Phal- 
bour, kuri taip narsiai išlaikė 
apgulimus prieš ir laike 1870 
metų margavo nuo Amerikos, 
Anglijos ir kitų talkininkų vė
liavų, plevėsavusių šalę franeu
zų vėliavų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. 6. 1917
RUMUNIJA ŠAUKIA STEIGIA

MĄJĮ SUSIRINKIMĄ.

Parlamentas paleistas.

PARYŽIUS, lapkr. 25. — Pa
sak žinios iš Jassy, Rumunijos 
valdžia išleido dekretų, paleid
žiantį parlamentų ir sušaukian
tį Steigiamųjį Susirinkimų, iš
rinktų visuotinu balsavimu.

True tinnslation filed with the post* 
mastei' at (’hieago, III., Nov. 26, 1918, 
as i e<|uire<1 by the act of Oct. 6. 1917.

ŠEŠI ŽMONĖS AREŠTUOTI
NEW YORKE Už IŠKĖLIMĄ 

RAUDONOS VĖLIAVOS.

NEW YORK, lapkr. 25. - Ke
turi vyrai ir dvi inoterįs tapo a- 
rešluoli už šiąnakt iškėlimų rau
donų vėliavų bėgyj valandos po 
atidarymui susirinkimo interna
cionalistų socialistų. Madison 
Square Garden.

ORGANIZUOTI KRIAUŠIAI 
GINA MOONEY.

šių savaitę darys visuose dides
niuose miestuose protesto 

demonstracijas.

NEW YORK, lapkr. 25. — čia 
paskelbta, kad daugiau kaip 
100,000 narių Amalgamated Clo 
thing VVorkers of Am. šių savai
tę rengs demonstracijas visuose, 
drabužių pramonės centruose 
Suv. Valstijose ir Kanadoje ap
gynimui Thomas J. Mooncy, ku
ris yra nuteistas pakorimui gru
odžio 13 d.

Demonstracijos įvyks New 
York, Boston, B(x*bester, Phila- 
delpbia, Baltimore, Chicago, 
Cleveland, Montrael, Toronto ir 
Ilaniįlton.

Klausimas gencralio streiko 
nebuvo svarstytas, kadangi ir 
dabar New Yorke streikuoja 
75,000 kriaučių.

T rue translation filert with the post- 
master at (’hieago, III., Nov. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

PIRMOJI MOTERIS AM
BASADORIUS.

Ja yra Schwimmer iš Vengrijos.

BEBN, lapkr. 25. — Pirmoji 
moteris paskirta ambasadorium, 
tapo naminuota Vengrijos val
džios vietai Šveicarijoj. Ji yra 
Vengrijos rašytoja ir pacifiste 
Bosika Schwimmer, kuri dabar 
gyvena Šveicarijoj. Sclnvim- 
mer priėmė nominacijų ir neuž
ilgo pradės pildyti pareigas Ber
ne.

(Bosika Silnvinimer yra pre
zidentė Vengrijos moterų balsa
vimo asociacijos. Ji yra skai
toma kaipo sumanytoja Fordo 
taikos laivo ir buvo viena iš žy
miausių asmenų laikos misijoj).

True translation filed with the post- 
master at (Jucago, III., Nov. 26, 1918, 
as require(l by the act of Oct. 6, 1917

DIDELĖ MAISTO STOKA 
RUSIJOJ.

Bolševikai maitinsiu tik savo ša 
lininkus. Liberalai ant 

kryžkelės.

LON1X)N, lapkr. 23. šimįs 
ir žmonės kovoja Petrograde už 
mėsų arklių, kurie krinta negy
vais gatvėse, pasak anglų biz
nieriaus, kuris kų tik atvyko j 
Londonu. Jis pabėgo iš Petro
grado pradžioj lapkričio ir pra- 
spruko per bolševikų sargybų 
ties Finlandijos rubežium nak
tį-

Jis sako, kad bolševikų val
džia paskelbė po atsiėmimui Ka- 
zan, Simbirsk ir Samara, kad ji 
turės užtektinai grudų išmaiti- 
nimui per žiemų kareivių, juri
ninkų ir savo šalininkų Ji ne

išdaviuos maisto jokiems ki
liems žmonėms.

Iš los priežasties pinigai nete
ko savo maisto perkamosios jie- 
gos ir ne bolševikai rusai yra 
desperatiškame padėjime.

Bolševikai sustiprėjo.

Anglų pasakotojas sako, kad 
bolševikų spėka Petrograde, 
taip jau ir Maskvoje padidėjo 
po pasikėsinimo ant Lenino gy
vasties ir po paėjimai priekyn 
Volgos apygardoj daugiausia lo
dei, kad daugelis rusų liberalų 
mano, kad jie turi pasirinkti 
tarp bolševikų ir kraštuliniųjų 
reakcionierių, kadangi jokie ki
ti frakcijų vadovai centre neiš- 
rodo stipriais.

Nežiūrint visur didelio skur
do komuna užlaiko nacionalę o- 
perų, baletų ir teatrus, ir duoda 
nemokamus perstatymus karei
viams, jurininkams ir mokyk
lų vaikams. 4.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai skerdžia 
žydus

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
TEBESITĘSIA.

Žydę milicija nuginkluota, 
naujuose pogromuose.

NįEW YORK, lapkr. 25. — 
Zionistų organizacija Ameriko
je šiandie gavo žinia iš Copcn- 
hageno, apie didelius žydų po
gromus Brzcsko, Galicijoj, kur 
skiepai csų pilni lavonų, o ban
džiusieji pabėgti žydai buvo nu
šauti gatvėse.

Žinia priduria, kad Przemys- 
le lenkų legionas išplėšė visas 
žydu, sankrovas ir namus, nu- 
ginklavo žydų milicijų, įsiveržė 
į sinagogas ir paniekino šventus 
Įstatymu rytinėlius.

Adblph Boehm, narys žydų 
nacionalės tarybos Vienoje, pra
nešė, kad čechija “nemielašir- 
dingai deportuoja’’ pabėgėlius 
iš Galicijos, kurie jierškojo prie
glaudos toje šalyje.

True translation filed with the nosį 
mastei* at (’hieago, III., Nov. 26. 1918 
as requh*ed by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI ATSIĖMĖ LVOVĄ 
PO APGULIMO.

COPENHAGEN, lapkr. 24. 
Pasak lenkų telegrafo biuro 
Krakuvoje, lenku kareiviai va
kar paėmė Galicijos sostinę 
Lvovą (Lembergų) ir jo apie- 
linkės.

(Smarkus mūšiai buvo Lvo
ve ir jo apielinkėse nuo pradžios 
lapkričio mcn„ kada ukrainų 
kareiviai įėjo į (ralicijų ir paė
mė miestų netikėtų užpuolimu. 
Lenkų spėkos tuojaus pradėjo 
apgulimų ir buvo pranešta, kad 
mūšiuose pridaryta didelių nuo
stolių svarbiems Lvovo budin- 
kams.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedide
lė permaina temperatūroj.

Saule teka 6:53 v., leidžiasi
4:22 v.

Peru-Chile 
nesutikimai

PERU ATŠAUKĖ SAVO 
PASIUNTINIUS.

Abi šalįs yra arti karės. Riaušės 
prieš Peru.

LIMA, Peru, lapkr. 25..— O- 
ficialiai paskelbta, kad iš prie
žasties riaušių prieš Peru pilie
čius lųiiiipie ir Antofagasta, Pe
ru atšaukė visus savo konsulus 
iš Cbile.

Prie atšaukimo konsulų pri
vedė riaušės ir užpuolimas ant 
Peru konsulo l(|iii<|ue mieste, 
kur išplėšia daug Peru pirklybi- 
nių namų. Panašiu, riaušių bu
vo ir kituose Cbile miestuose.

Tarp tų dviejų šalių nesutiki
mai eina už dvi provinejas — 
Tacna ir Arica, kurias pasisavi
no Chile respublika.

Bet kas labiausiai čiliečius su
judino, tai nesenai Bolivijos 
ministerio laikyta kalba, kurioj 
jis užreiškč, kad laikas atsiimti 
iš Chile tas dvi provincijas. Pe

ru ir Bolivija nori išrišti tų 
dviejų provincijų klausimą sa
vęs apsisprendimo principu, bet 
Chile nesutinka ir kelia riaušes 
prieš Peru. Iš tos priežasties 
ryšiai tarp tų dviejų šalių yra 
labai įtempti ir gali net prieiti 
prie karės.

I ■

t'rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BOSNIJA NORI SUSIVIENYTI

SU SERBIJA.

!

II 
i
I

BASEL, lapkr. 25. — Bosnijos 
nacionalč valdžia pasiuntė no
tų Serbijos kronprincui Alek
sandrui prašančią greito suvie
nijimo Bosnijos ir Hercegovi
nos su Serbijos karalyste po 
yaldonyste Karagcogevič dinas
tijos, kurios kronprincas yra 
viešpataujančia galva.

Mooney teisėjas reikalauja nau
jo bylos nagrinėjimo; 3 liudi

ninkai abejotini.

..SAN FRANC1SCO, — Supe- 
rior teismo teisėjas Franklin A. 
Griffin, prieš kurį buvo nagri
nėjama byla ir kuris nuteisė 
Mooney, dabar parašė laiškų 
gilbertui toriui Stevens, reikalau
damas dėl Mooney naujo bylas 
nagrinėjimo. Teisėjas sako, 
kad liudijimas Frank C. Ox- 
man, Mrs. Nellies Edean ir jos 
dukters ir John McDonald yra 
greičiausia neteisingi.

True translation filed with the post, 
mastei* at (’Jiicago, 111., Nov. 26. 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917 

50c už 12 degtukų dėžučių 
| Anglijoj.

L0NIM)N, — Prieš karę tuzi
nas dėžučių degtukų Angli
joj parsiduodavo už 3c ameri
koniškais pinigais, šiandie lon- 
doniečiai yra laimingais jei 
gauna progų nusipirkti tuzinų 
dėžučių už 50c.
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Svarbiausios Prakalbos

Stato scenoje vieno akto farsą

O.S.S. arba šliubine Iškilme
Subatoj, Lapkričio-Nov. 30,1918

Milžiniška Koncertą

MACBETH

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Chicago, III.

mylėtojo knygynėlyje.

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje. 
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.
1739 So. Halsted Street

Lošimas prasidės 7:30 vai. vakare

Karlu praneša visoms kuopoms, kad prisirengtų dalyvauti 
koncerte, ir pakviesti savo pažįstamus. RENGIMO KOMITETAS

šitą padarius, 
įtviras tikram ati- 

Tai buvo

Tragedija 
penkiuose aktuose

Parašyta

William Shakespeare’o

Visi vietos lietuviai nepa mirškitc atsilankyti, nes turė- 
ite progų išgirsti M. X. Moc kaus prakalbų.

Kviečia visus KOMITETAS.

LIBERTY
Jei jus priversti esate parduoti 
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti regis
truota krasa — 
(>o Lithuanian Dept.

Cachin 
lengvu budu p 
ketvirtas sykis, kai jie susirenka 
kongresą n kares laiku ir prašė 
leidinio pasakyti visų vardu, kad 
jie pilnai tiki, jog tai bus pasku
tinis. Bet aplinkybės buvo to
kios, kad jie atleido jam už jo 
šaukimųsi prie jų kiekvieno iš-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i*anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir S5-xa GATVĖS

Muzika Ant. Angelus.
Kaip kiekvieną metą taip ir šiemet visi atsilankiusie

ji turės progą gražiai pasilinksminti ir puikiai laiką 
praleisti, gi pasišokus ant rytojaus galėsite aptašyti Pa- 
dėkonės Dienos kalakutą (turkey),

• Visus kviečia KOMITETAS.

NDS
mes įmokame N. Y. Exchangc kai-

E1)WARD P. GARRITY CO.,
* / Bankers

108 So. La Šalie St.
Atdara Nedėliom 10—12 dieną

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2212 W. 23rd Place, Chicago, III.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drovcr 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ina 
nes i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tef. Boulevard 9983)

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

matyli atsargiai 
aiškų pranešimą 
lasiulyla, o entuziazmo rodymą 

nukreipti kokion kiton pusėn. 
Po trumpos pertraukos buvo sn- 
ikta, kad komitetas sustatymui 

notos turi susidėti iš sekamu de
vynių delega'lų: Mistral, Fros- 
sard, Mayeras, Keiiaudel, Alberl 
l liomas, A. Bjanc, Marcei Sem
bai, Varenne ir Marce] Cachin.

kyli! Jis galima pavadinti did
žiuoju socialistų taikintoju šio, 
valandoj. Jis yra vadu centris
tų partijos, kuri svarbiausiu sa
vo tikslu turi sutaikymą, kiek 
tas yra galimu, majoritairų su 
minoritairais ir suvienijimą did
žiosios socialistų partijos Fran- 
cijoj. Karlais rodos, kad tai vi
sai negalimas dalykas, bet Ca
chin yra ne tik didžiausiu opti
mistu, kokio reikalauja jo dar
bas, bet jis kaipo darbininkas y- 
ra taipgi nenuoalsus ir pastovus. 
Ne kas kitas, kaip tik jis tiko 
būti pirmsėdžiu kongresui ati
daryti ir tik jis galėjo suteikti

-• i unslation filed with the post 
>ier at Chicago, III.. Nov. 26, 1918, 
cųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vietinis franeuzų so
cialistų kongresas.

Po to buvo karštos diskusijos 
ligą kalbą laike Edgard Milb 
and, kuris kabinėjęs! prie įvai
rių pranešimo punktu, ir jautė
si 'ypatingai esąs nei ikras kas 
dėl vokiečių manymo apie. Aka
cijų Lotaringiją. Frossard pa-

Publika šilimui yra kviečiama atsilankyti ir paremti šitą va
karą, nes šitas vakaras yra parengtas Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos, šios gi draugijos liksiąs yra platinamas apšvietus 
ir skleidimas darbininkiško lininio knygų. Kviečia KOMITETAS.

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

23 Plaee

PASARGA. Už įdomiausias arba navatniausias kepuresf reiškia, ne 
už porą, bet už vieną gaus dovaną kaip yra viršuj pažymėta; bet 
gaus lik už tas kepures, kurios turės pagaminę iš namų be skirtumo: 
mergina ar vaikinas. O kurie (ios) pirks svetainėje kepures, už tas 
nebus duodamos dovanos, vienok ‘jos bus geros šokant, nes šokėjai 
negalės šokli be kepurių. Kepurės parsiduos svetainėj po 10c ir aug- 
ščiau. Todėl kviečiame visus be skirtumo, kaip jaunus taip ir senus 
atsilankyti i musų rengiamą balių, nes retai pasitaiko tokia proga 
tarp lietuvių praleisti linksmai laiką. Kviečia visus

RENGIMO KOMITETAS.

Tai buvo nepaprastas atidary
mus kongreso, kuriame vargiai 
buvo laukta, kad bus koks-nors 
sutarimas.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus,'po $1.40 ai gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

»OOJ-.103» 8. Halsted St, •______ J Chlea«a, DL

Sered., Lapkričio-Nov. 27 d
GEO. CHERNAUCKO SVET., 

1900 So. Union Avenue.

Ltar., Lapkričio-Nov. 26 d
K. of P. SVETAINĖJE, 

11037 Michigan Avė.

geriausią progą susitaikyti; lo
dei jis ir buvo išrinktas. Tuo- 
jaus buvo nuspręsta priimti spa
udą a*psvarstymams; ir sekreto
rius užreiškė. susirinkimui, kad 
išleista pakvietimai atstovam so 
cialistų organizacijų talkininkų 
šalyse; tolinus nutarta, kad at
stovai visų rusų socialistų frak
cijų gali būti priimti kaipo sve
čiai. Sekretorius perskaitė re- 
dgnavimą Picrre’o Benaudel ka
ipo politinio redaktoriaus laikra
ščio L’Humanik 
kelias bu v 
darymui kongreso 
valandą lankstumo, abejonžs ir 
nerimo.

gingo veikimo tame dalyke. 
Rūgs. 27 d. šių metų preziden
tas Wilson priminė, kad susirin
kimai ir visokios draugijos susi
dedančios iš žmonių ir darbinin
kų klesų privalo reikalauti maž
ne kiekvieną kartą, kuomet jos 
susirenka ir prie kiekvienos pro
gos, kad jų valdžių galvos turi 
pasakyti jiems aiškiai, kokį tik
slą jos turi ir kokias sąlygas jos 
rengia galutiniam susilaikymui.

Apie paslėptus dalykus Šv. 
Katalikiško tikėjimo, kurių dar 
žmones nėra girdėję, ir apie Šv. 
Petro Ap. Bažnyčią, ir jos para
pijų. Prakalbos įvyks 
Ketverge, Lapkričio (Nov.) 28, 
'918 iri., 6 vai. vakare, Shemai- 
’io svetainėje, 1750 So. t nion 
ve., Chicago, 111.

Kalbės klebonas Svenio Pet- 
a Ap. parapijos, kunigas S. K. 
užynskas. Antras kalbės kie
kius Mikolas Žukauskas.
Kviečiame atsilankyti Lietu- 
s ir Lietuvaites, nes išgirsite 
’g naudingų sau apreiškimų, 

'^riešinguosius meldžiame ne- 
mkyti. P. B. Y. L., 
anga 15 c. ypatai.

Reng. Komitetas.
(Apgarsin.)

’ Šitas komitetas nutarė susirink
ti ir sustatyti savo pranešimą 
prieš popietinį posėdį, kuris to
kiu budu buvo atidėtas iki 4 vai. 
I>o pietų.

Po pietų Mayeras prie gilios 
tylos atsistojo perskaityti prane
šimų, kurį jiu buvo surengę. Jis 
pasakė, kad komitetas labai 
greitai ir gerai susitaikė, išski
riant vieną, kuris nesutiko, Ale- 
xandre Blanc’ą. Jis perskaitė 
pranešimą prezidentui Wilsonui 
sekamo turinio;

“Franeuzų Socialistų Partija 
pirmutinėse savo nacionalio 
kongreso valandose susiduria su 
daromu prezidentui Wilsonui 
Centralių Viešpatybių ir Turki
jos pasiulinimu tuojaulinio ir 
visuotinio pertraukimo mušiu 
atidarymo tarybų taikai. Parti
ja su džiaugsmu pastebi šitą 
naują pasekmę palaikyto pasi
stengimo ir noringų pašventi
mų, kuriuos darė per keleris 
metus puikus talkininkų demo
kratijų kareiviai. Ji taipgi ma
to šilkime. aiškų nurodymą j pa- 
žvalgos atsimainymą, kuris turi 
nuvesti priešo žmones prie aiš
kaus teisingumo ir laisvės supra
timo. Taigi partija mano, kad 
talkininkų valdžios, reikalauda
mos neapsieinamų diplomlinių 
ir militarinių užtikrinimų, turi 
būtiną priedermę neatmesti su 
paniekinimu ir be svarstymo ko- 

nebūk pasiulinimą, kuris iš- 
tikrųjų butų adidaryniu tarybų.

“Partijai patinka, kad pasiu- 
linimas įteikta prezidentui Wil- 
sonui. Nuo šio laiko ji skaito 
demokratijų pergalę užtikrinta. 
Austro-Vengrijos valdžia jaučia
si esanti priversta priimti kaipo 
svarstymo pamaltų 11 pun1 
sustatytų saus. 8 d., 1918 m. Suv. 
Valstijų konkresui; be to gi vo
kiečių kancleris, nors vis lik kal
ba apie bendrą sutartį kas dėl 
Alzacijos Lotaringijos autono
mijos, antgali) pirmu kartu pri
pažino, kad šilas klausimas yra 
klausiniu tarptautines teises; ir 
antra vertus, siūlydamas savo 
naują valdžią kaipo žmonių at- 
s lovy bes padarų, ir veikdamas 
sulig tuo jis taipgi pripažino, 
kad įsteigimui ir palaikymui 
taikos įvairios valstybės turi 
duoti bendrus užtikrinimus vie
na kitai.

“Yra svarbu, kad šitas pirmu
tinis pasistengimas eiti linkui 
demokratinių išrišimų turi būti 
užbaigtas. Socialistų partija y- < 
ra nusprendusi rejk^tuti ener-

Privsu pasiulinimai nustebino 
kongreso ramybininkus, bet pri
imama. rezoliucija pritarianti 
keturiolikai punktų.

Paryžius. Karingieji socialis
tai, ypač tie buvusių mažumie- 
čių, kuriu pirmiaus keliomis die
nomis apsireiškusiu įtemtu frak
ciniu upu rengėsi nietinin fran
euzų socialistų partijos kongre
sai), laikytai) šiemet Belleviloi- 
sc, Paryžiuje, atidarant jį jautė

si nupuolusiais dvasia dėl tokios 
daugybės staiga kilusių nuoti- 
kių. Tie, kurie reikalavo kon
ferencijų su priešo sekcijomis ir 
nusileidimų, susidūrė su priešo 
prašymu mūšių pertraukos.

Buvo laukiama, kad kongre
sas atsidaris keryčionus,šukavi
mais ir betvarke, kadangi tai bu
vo didžiausias socialistų kongre
sas pasaulyje ir jis atstovavo 
socializmų tikriausioj, pažangia
usioj ir geriausioj šviesoj. Bet 
vietoje to, nariai nuėjo didžiu
lei) Bellevoisc svetainėn pama
žu, kuorimčiausiais veidais. De
legatai rodė stiprų palinkimų iš
sireikšti tik atsargiausiais ir rei
kalingiausiais žodžiais apie cen
tralių šalių pasiulimus; jie, tary
tum, abejojo savo padėjimu ir 
nemokėjo pasakyti kaip socia
lizmas žiuri į tą dalyką. Jie 
verčiau laukė ir nekalbėjo, neži
nodami kaip pradėti.

rengia ,
FEDERACIJA LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ 

UNITY CLUB SVETAINĖJE, 
3141 S. Indiana Avė.

Chicagos 5-kių Progresyvių Dr-jų Sąryšio spėkomis
Draugystė D.L.K. Keistučio, Apšvietimo Brolių, L. Brolių ir Seserų 

Am., J. L. D. Pašelpinis Kliubas ir Jaut). Dainos Mylėtojų.

Kalakutinės—Thanksgiving vakare

Seredoj, Lapkričio 27,1918
M. Meldažio Svetainėje 

2242 W. 23rd PI., Chicago, III.

sakė, jog yra aišku, kad spauda 
yra palenkta įvairių valdžių prie, 
atmetimo mūšių pertraukimo i- 
dėjos, o Loriot, pažangusis Lon- 
gueto grupės narys, kuris sakė
si balsuos prieš pranešimą, paša 
ke, jog jis norįs duoti pasiulini
mą kongresui tuojaulinio mū
šių pertraukimo naudom Paule 
Fa u re pasakė, kad pranešimas 
nei vienu žodžiu neprimena apie 
mūšių pertraukimą, ar tą rolę, 

privalo lošti 
taikos padaryme. Pimsčdis Ma
yeras vedė šilą diskusiją labui | 
gerai ir atsakė Faurei, kad pra
nešimas neturi griežto kongre
so rezoliucijos budo ir kad, vi- 
sųlabiauąia, nereikia užmiršti to, 
kad Franci ja buVo suteriota, o 
ne Amerika. Ilgainiui praneši 
mas lapo priimtas tik trims bal
sams priešhianties, o visas susi
rinkimas balsavo už jį su dide
liu enluziazmu.

SEREDOJE

LapkričioNov. 28=tą
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19 18 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kleofo Jurgelionio 
šia veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos

gyveno neapsakomos 
valanda. Pirmutinės 

C

istorinis faktas buvo tik ką pa
duotas, kurio kongresas negalė
jo dėti niekais. Jis buvo paduo
tas pačioje pradžioje jų darbų, 
lai buvo Austrijos ir jos talki
ninkų nota pasiųsta prezidentui 
VVilsonni. prašymu mušiu per
traukos. • Jis prašė rimtai apgal
vot centralių šalių pasiulinimą, 
viešai, su išmintingumu ir ener
gija paskelbti talkininkų vald- 
žicii)s, visam pasauliui savo di- 

<dziosjos partijos atsinešimą į tą 
žingsnį, apie kurį pasauliui yra 
paskelbta. Tas juo lengviau bu
vo padaryti, kadangi delei Bu- 
riano notos talkininkų šalių so
cialistai nesenai jau buvo išsi- 
reiškę Londone. Tasis paskelbi
mas (kurį jis perskaitė) galėjo 
įkvėpti jiems, jo manymu, pri- 
rengimų tokio paskelbimo, kokį 
jis pasiūlė specialiam komitetui, 
kurį kongresas gali tuojaus iš
rinkti ir kuris galės būti savo 
budo pranešimu prezidentui 
VVilsonni, kuriam nikėjo duoti 
atsakymas centralėms šalims.

“Aš porciniu Cachino pasiuli- 
nimą”, tarė Renaudcd. Mistral 
taipgi parėmė, bet delegatas iš 
Drome, atsistojęs paprašė, kad 
kongresas paremtų, ir tai entu
ziastiškai, tą teksią apie šilą da
lyką, kurį yra parašęs patsai 
Mistral; tas privertė Mistralį pa
sakyti, kad jis verčiau norėtų 

apsvarstytą ir 
taip kaip buvo

“Socialistų Partija primena, 
kad ji, išliesų, visuomet verte 
savo valdžią veikli pagal šitas 

‘prezidento VVilsono pažvalgas ir 
kad dik nesenai talkininkų šalių 
socialistų ir darbininkų suvažia
vime Londone, ji atnaujino savo 
visą prisirišimą prie padėtinės 
ir viešos diplomatijos būdų, kai
po ir prie 14 punktų sustatytų 
sausio 8 d., 1918 m. Lokiu jau 
bildu partija suriša save daugiau 
negu kuomet nors pirmiau, su 
kiekvienu prezidento VVilsono kurią tarptautine 
darbu, turinčiu savo liksiu užga- 
nėdiuimą minių, kurios dabar 
kovoja ir kurios turi teisę dau
giau negu kas-nors kitas, prie 
atsakymo, kuris atmeta visokį 
nesusipratimą. Su šitokia poli
tika kaip šitoji, Socialistų, parti
ja, kaip ir prezidentas Wilson, 
žino, kad ji sparčiai eina linkui 
įvykinimo teisingos ir patvarios 
taikos”.

Milžiniškos Prakalbos
SU PROGRAMŲ 
Rengia

L. S. S. 4-TA KUOPA

Utarninke, Lapkričio 26 d.
30 vai. vakare. Inlanga 10c ypatai padengimui lėšų.

. MILDOS SVETAINĖJE
3112 S. Halsted St., ant trečių lubų.

Kalbės drg. adv. K. Gugis ir drg. Juozas V. Stilsonas.
Darbininkai kviečiami skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS

Didelis Padėkavones Dienos Balius
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 55c (su karės taksais)

Padekavones Dienos Vakaras
Rengia

KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS
Ketverge, Lapkričio-November 28,1918 

LIBERTY SVETAINĖJE,
3925 So. Kedzie Ą/ve,; kampas 39th PI.

Pradžia 5:30 "vai. vakare. ' Įžanga-25* pora.
Draugai ir draugės, malonėsite atsilankyti ant Keistu- gį-' 

= čio parengto baliaus, nes bus vienas iš puikiausių ba- = 
S lių: prie to darbus labai gražus programas pritaikytas = 

tam vakarui. Taigi gerbiamieji draugai nepamirškite 
=== viršminėto vakaro, bet atsilankykite visi be skirtumo = 
== ant Keistučio parengto baliaus. ==

Kviečia visus K. P. KLIUBAS. z—

Milžiniškas Kepurinis Balius
Su dovanomis, $10.00 pinigais—cash. 1-ma dovana $5.00, 2-ra — $3.00, 3-čia dovana -

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c ypatai

IPrakalboS
Su paveikslais



*

Utarninkas, Lapkr. 26,1918

Naujorko-Brooklyno 
padangėj

NEW YORKO KRIAUČIŲ 
STRAIKAS.

iHTalis kriaučių streikas smar-

dienoje streikierių skaitlius sie
kė 55,000. Svarbiausia streiko

CJothing VVorkcrs unijos kon
vencijoj, įvykusioj Baltimorc,

merikoj unija stengtųsi pravcs-

lai buvo nutarta

man nebandė vykdinti. <
Ne\v Yorko vaiku drabužiu

jeigu atvežtu tokį darbą, atsisa

da tartis, mažesnės jau taikosi

kalavimus. Reikia tikėtis, kad 
tuojaus pradės ir didesnės dirb
tuvės taikytis. Tik darbininkai

l*resos Komisija.
S. Pavalkis,

Z. Kelmelis,
F. Ručas.

Nakomis, III
Iš vietos lietuvių gyvenimo.

L :i švarus ir ramus mieste-

■ nėms užsiėmimas čia yra — an-
Kiek laiko at-

.... . ,,, , ..... .   tai darbinin- 
siuvėjai pirmieji pareikalavo la1, .... , .. , . .. .... . | kailis prisiėjo pabūti be darbo,nutarimu gyvenimai) jvvkdinh. ., . , . .. ,zx , , , , .... . _ Ale dabar ir vėl dirbame visą

i kasiu uždarbis tuo

NAUJIENOS, Chicago, HL
■W 990

vaiku žipont’ išdirbyslvs unija, L . Iiivių čia gana 
dusių apie 80 porų, 
si ti ri nuosavus butus, 
biau du (ečiaus tai, ka< 

nore- .. , . . , . . :1 .

daug.

arti-

bė kirpėjams lokautą, kuris 
pėmė apie 1.500 darbininku.

A. C. \V. of A. uni jos viršinin-j 
kai pamalė, kad darbdaviai ne-j 
juokais griebiasi kovoti su vaikų 
drabužių siuvėjais, tuojaus pas- 
tariesiams pribuvo j pagelba —

I mus drauginius ryšius. 
*' | vari įėjimų, vaidų eiti

sos lietuvių kriaučių dirbtuvės

Kitų tautų rubsiuviai taipjau 
metė darbą. Streikierių ūpas 
pakilęs, pikielavimas eina labai 
puikiai ir streiklaužių nesiranda.

greitu laiku bus laimėtas^ v -
Kitų miestų unijiniai darbi

ninkai žada duoti piniginę para
mą, jeigu tik bus reikalas.

Belo, pavyko sužinoti, kad 
darbdaviai slapta kur tai siun
čia neužbaigia darbu, veikiau-
šiu į kitus miestus. Todėl per 
spėjame kitų miestų kriaučius

nėra.
i Nak uniečiai kone išimtinai
I

! paž; agųs žmones; visi darbini- 
nkų laikraščių rėmėjai ir skai
tyto ;ii. Daugiausia į čia tečiaus 
purtina Naujienų ir Keleivio.

Aj lamai, gyvenimas čia ganu
I smagus. — Chicagietis.

EASTHAMPTON, MASS.

Ligos. — Aukos.

Ir šį miestelį buvo aplankiu-

’ nip , ąifluenza. Iš lietuvių lė
čiau.'. ji negavo aukų. Nė vie
nas
Tik tuo ji pakenkė lietuviams 
kad

lieluvys delei jos nemirė.

laikinai buvo sustabdžiusi

nių draugijų.DRAUGAS NELAIMĖJE!
> i i kosulio.

AD. RICrtTEKI-

sA. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi
A. Vi«i<(bnž<-nkl -« ant bak*iuk<>. 35 centai Ir 65 centai už 

e i<pliekose, ar tiesiog ix labortorijos.
& ęO., 74—80 \Vasr.lngtou St., Ncw York, N. Y.

Roseland^Sankrova
KAIP MAŽAI GALITE JUS MOKĖTI IR VISI 

GAUSITE GERAS DRAPANAS
Kur nors pačioje eilėje kainų yra galas kur randasi tikras pa

vėdumas. Prityrimas gali jums pasakyti kur sustoti — jūsų ir mu
sų patyrimas. Mokėkite tiek daug, kiek galite, bet jus neturite 
mokėti daugiau negu jums duos patarnavimą ir kokybę. Mes pa 
šildome

Siutai irOverkautai
Kurie užtikrina jums tikrą pačėdumą.

$25, $27.50 ir $30
Jie yra puošnus, stailiški, ganėtinai pritaikyti drabužiai, gerai 

dėvimi, tvirti vilnoniai ir platus pasirinkimas spalvų ir petrenu, 
puikus kariniai modeliai ir konservatyvūs stailės visų mierų, pri
taikomi vyrams ir vaikinams visokio ūgio. Geri siutai ir over- 
kautai, pilnai gvarantuoti. Ateikite ir pamatykite juos.

ANDERSON & DREW C0.
Namas gerų drapanų.

11200 Michigan avė. 3023 E. 92nd St.
Roseland, III., South Chicago, III.

'įvyko mėnesinis kuopos susirin
kimas. Tarp kita jame buvo 
prisiminta apie tuos draugus, 
kuriuos grand džiurė rado esant 
kaltais (?). Sumanyta (parin
kti tam reikalui aukų. Aukavo 
sekami draugai: F. S. Balčiū
nas, A. Balčiūnas, A. Radžiuke- 
vičia — po $1; V. BalČiųnienė, 
A. Ballrunienė, St. Andrijaus
kas, V. Jaručienčius (?), K. 
Mickus, E. Mickienė, J. Radzevi-

Viso surinkta $7.50. Aukoto 
jums tariame širdingą ačiū.

.. —F. S. Balcb

East StLouis, III
Navatnas kunigėlis.

Šiomis dienomis musų East 
SI. Louisą buvo aplankęs navat- 
nas rymo-katalikų kunigėlis. Jis

nežinia kur išdūmė.
Pirmiausia jo užeigos vieta 

buvo — saliunas. Bcgirkšno- 
damas kunigėlis pasisakė esąs iš

parapijoj buvęs — nesisuko. Sa-

ni. Kada' galutinai “nusilesė“, 
lai kiti “broliai pijokėliai“ pra-

štukas. Vargšas turėjo dumti 
lauk. Bet kada ‘'broliai pi j ūke
liai” sužinojo, kad kunigėlis 
“valgo skanius pietus“ pas vie

jam žinoti visą svečio istorijų. 
Pastarasis išvijo jį iš klebonijos 
už gadinimą kunigiško biznio.

Kur dabar randasi svečias —

l ik atsiminę apie, jį “broliai pi-

—žinantis.

Montello, Mass
Vietos veikimas.

Po visų nelaimių-epidėmijų ir 
vėl pradedame veikti. O kaip 
kada ir pasipešame. Mat, vieni

am prištaraujame. Čia tai ir 
surandame temų ir pešamės 
nuolatos.

bemariną. Ret pagailome ir vėl 
atgaivinome. Dabar kas savaitė 
laikome, repeticijas ir mokina
mos. Choro mokytoju yra Ant. 
Bačiulis. Tik nežinia kodėl tūli 
nariai vis dar neprisiruošia at
silankyti į repeticijas? Tai ne
gera. Musų jaunimas rodo kai- 
kokį apsileidimą.

surengė prakalbas. Kalbėti bu
vo pakviestas Dilgėlių redakto
rius, d. J. Neviackas. Bet jam 
nepribuvus kalbėjo d. J. Smel- 
storius, iš So. Bostono. Kalbėjo 
dviem atvejais — apie šių die
nų nuotikius. Aukų surengimo

ni dol. su centais.
—Kuršėnų Studentas.

Ambridge, Pa
Aukos.

Šis miestelis nedidelis. Lietu
vių taipjau nedaug, ale visi su
tikime gyvena. Randasi čia S.
L. A. 169 kuopa. Joje peikiau- 
so 10 narių, o kuopos turtas sie
kia $50.00. A. P. L. A. (ką reiš
kia tos raidės? Red.) 12 kuopa 
turi 20 narių ir jos turtas sie
kia net iki $1,000. Pastarą j ame 
A. P. L. A. kuopos susirinkime 
nutarta paaukot iš iždo 10 dol. 
Liet. Neprigulmybės Fondui. 
Pavieniai nariai aukojo: B. Gru
mba—$5.00; J. Budria, A. Gru
mba, M. Ordonas, M. Mickevi- 
čia, F. šimkonis, P. Gudynas,
M. K. Varsarevičius, J. Mardo- 
sas, D. Blazinskas, K. Gegužis— 
po 1.00. Viso, su kuopos auka,

Not old—būt new! Comprenez vous?

j

KORKO GALAIS EGYPTlSKI CIGARETAI
DVIDEŠIMT
25 CENTAI

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

“The Wonder of the Age”
—M. Ordonas.

True trnnjlntion filed \vith the p^st- 
niaster at Chicago, III., Nov. 26, 11)18, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917
CAMP ZAHARY, TAYLOR KY.

Aukos.

laike mėnesinį susirinkimų lap-

kiek kas išgali Stilsono-šukio 
bylos vedimo reikalams. Aukojo 
sekami draugai:

J. Mačiulis—$5; J. Grišas, S.

dauskas, J. Ivanauskas, V. Juk
na. J. Raskauskis, A. Gudeliaus- 
kis, K. L. Kairis, L. Šulskis, A. 
Lundinas, J. Vaitkus, P. Timins- 
kas, FGricius, V. Naruševičius, 
J. Skierius, K. Raišelis — visi po

vski — po 50c. Viso kareivių 
kuopos nariai suaukojo -23.00. 
Jeigu bus reikalo, draugai karei
viai ir daugiau paaukosiu.

mo Fondo kasininkui. Visiems 
aukojusiems tariu širdingų ačiū.

—Kunigo Tarnas.

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

LIETUVIS GYDYTOJAU IB 
CHIRURGAS

167S1 So. Michlgaw A»* 
Roseland, TU.

Rusiškai-Amerikmiškas Biiro
CHICAGOJE

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

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian—American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

Bureau
Chicago, UI.

Bureau
Chicago, III.

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

v.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mm Ujieikome ir Ukolek- 

tuojame visokias beraitiikas 
■kolas nuo neetropių skoli
ninkų ii visų dalių Suvieny
tų Valstijų tiesiai ant nuo
šimčių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai ran
dasi. Musų būdas pasiekia 
skolininkus visur, nes tam 
tikslui turime atsakančius

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų krei
pkitės pas mus ypatiikai ar laiškais 
Įdėdami marke atsakymui ant sekančio 
antraio :

INTBMTATH I.BCAL SEBVICB 
AC.BNCY.

8114 S. BaUted Bt.. Chfcara, UI.

Pranešimas.
AUTOMOBILIU SAVININKAMS.
Seniausias automobilių mechani

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
ną mašinų shapą, kuriom galiu 
darbą greitai atlikti.

C. A. VALENTYNOVICZ,
3407-9 So. Morgan st.. Chicago, UI. 

({ėjimas iš šalies).

is Širdies
Knygelė parašyta James A 11 e n, versta
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turiny*:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai j Augšteanįjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

i

Legalč rata 3/1% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, plana, vietra- 
Im, sankrovos fbctarca, 
ilasn, automobilių. Liberty 
Bonas ir Iiuurauca Policha. 
Skoliname Stockyard’ų, la
pos Ir dirbtuvės darbinin
kams, gelikelie ir b tania 
įmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofisą ir mes rin
kt smulkmenlikai Uatikinsi 
me. Atdara utaminkais. ket
vertais ir snbatomis iki I 
vai. vakare. Panedėllato. ne
rodo mis ir pėtuyčiomia Iki

I
r ra o m ui ir tai
• vai. vakare.

L0CAL LOAN CO
THOS. r. KBRWIN. Mft.

■ 4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augitas

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

__________
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEW*

Publlshed Daily except Sunday by 
Ule Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506
’.liujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Chicagojo—pačtu:

Metams .............................  W00
Pusei meto ............................ 3.£0
Trims mėnesiams .............. 1®5
Dviem mėnesiam .............. 1<45
Vienam mėnesiui..................... /•

□ii c a gojo—per nešiotojus:
Viena kopija.............................
Savaitei ......................................12
Mėnesiui .................................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

Metams .............................  65.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. }.J5
Dviem mėnesiam .............. 1-25
Vienam mėnesiui..................... 65

Kanadoj, metams ..................
Visur kitur užsieniuose •••• e*00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

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

Redakcijos 
i Straipsniai Į
True translation filed witn the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 20. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Rusijos ir Vokie
tijos santykiai.

“Naujienos’’, tuoj po Vo
kietijos revoliucijos laimėji
mo, išreiškė tą viltį, kad Vo
kietijos socialistai padarys 
įtekmę į kovojančias tarp 
savęs Rusijos demokratijos 
frakcijas ir padės Rusijai 
susitvarkyt. Bet kokie da
bar yra santykiai tarpe tų 
dviejų šalių, nežinia.

Buvo žinių, kad Vokieti
jos darbininkų ir kareivių 
mitingai keletoje vietų nuta
rė išreikšt simpatiją Rusijos 
bolševikams, kuriuos taip 
žiauriai nuskriaudė senoji 
kaizerio valdžia, įbrukdama 
jiems pažeminančias taikos 
sąlygas. Bet buvo ir kitokių 
žinių.

savo “mylimų pavaldinių” 
labu.

Ačiū šitam praktiškam su- 
galvojimui, karalius laimin
gai viešpatavo ilgus metus, 
jausdamasis, kad jisai sąži
ningai pildo savo pareigas 
prieš žmones; ir žmonės 
džiaugėsi, turėdami tokį va
ldoną, kuris kiekvieną kar
tą, šnypšdamas nosį, atsime
na apie juos.

Ar nevertėtų paimti pavy
zdį iš to gero karaliaus tū
liems musų socialistams?

Dabar jie savo susirinki
muose dažniausia visai užsi
miršta apie tuos dalykus, ku
rie jiems turėtų rūpėti visų- 
pirma. Jie pešasi dėl bolše
vikų (niekad neišstudijavę 
jų programo), pešasi dėl 
“Naujienų” pozicijos (nepa
sistengę nė suprasti jos), pe
šasi dėl asmenų ir kitokių 
dalykų; o visai nepagalvoja 
apie tai, kas reikėtų veikti 
socializmo ir darbininkų kle- 
sos labui.

Tegul jie pamėgina užsi
rišti mazgučius ant savo no- 
inių skepetaičių: gal pagel

bės!

Buvusiojo kanclerio, prin
co Maximiliano, valdžia, 
kaip žinia, liepė išvažiuot iš 
Berlino bolševikų ambasa
doriui, Joffei. Vėliaus vie
noje telegramoje buvo pra
nešta, kad įvykus revoliuci
jai Vokietijoje, bolševikų 
ambasadorius vėl sugrįžo į 
Berliną. Bet už keleto die
nų po to vėl du kartu buvo 
paskelbta žinia, kad Vokieti
jos socialistų valdžia atsisa
kė priimti p. Joffe.

Taigi sunku numanyt, ko
kiuose santykiuose dabar 
stovi viena su antra tos dvi 
šalįs. Matoma, dar santy
kiai nenusistatė.

Turėtų užsirišt 
mazgučius.

Ar jus girdėjote apie vie
ną užuomaršą karalių?

Jisai turėjo tokią trumpą 
atmintį, kad nuolatos užmir
šdavo apie savo “mylimų 
pavaldinių” labą — nežiū
rint to, kad jo, kaipo kara
liaus, darbas turėjo būt nuo
latos rupinties tuo dalyku.

Well, — turėdamas tokią 
trumpą atmintį (sulig savo 
pavaldinių), jisai sugalvojo 
neblogą būdą kovot su tąja 
savo silpnybe: jisai užsiriš
davo mazgutį ant savo no
sinės skepetaitės. Ir kiek
vieną kartą, kaip jisai išsi
traukdavo skepetaitę nusi- 
šluostyt nosį, tai pamatyda
vo tą mazgutį ir atsiminda

vo, kad jisai turi rupinties

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Buržuaziški 
šukavimai.

Jau kelinta diena Ameri
kos kapitalistų spauda šau
kia apie “bolševizmo” augi
mą Vokietijoje. O vakar ji 
milžiniškais antgalviais pra
nešė, kad jau “bolševikai va
ldo Berliną”.

Kame-gi apsireiškia tas 
“bolševizmas” Vokietijoje?

Iš žinių, kurias praneša 
telegramų agentūros, matyt, 
jogei Vokietijoje tolyn vis 
labiaus įsigali darbininkų 
klesa ir josios organai — so- 
cial-demokratų partija ir 
darbininkų bei kareivių ta
rybos. Taip-pat matyt, kad 
socialistų tarpe auga revo
liucinio partijos sparno įtek
mė. Bet ką tatai turi bend
ra su “bolševizmu”?

“Bolševizmas” yra specia- 
lis Rusijos gyvenimo produ
ktas. Jisai apsireiškia tūlų 
revoliucinių Visuomenės 
sluogsnių pastangose įvy- 
kint socializmo tvarką sąly
gose, kurios nėra pribrendu
sios prie tos tvarkos.

Jeigu Rusija turėtų augš- 
tai išplėtotą pramoniją 
(kaip, pav., Vokietija, Ang
lija arba Suvienytosios Val
stijos), jeigu jos darbininkų 
kleša butų skaitlingesnė už 
kitas klesas ir butų gerai 
apsišvietus ir susiorganiza
vus, tai Rusijos socialistų 
tarpe nebūtų ginčo delei to, 
ar vykdint tenai socializmo 
tvarką, ar ne. Ginčų pas 
juos galėtų būt tiktai delei 
to, kokiais budais tą tvarką 
vykdinti, t. y. delei taktikos.

Bet tame tai ir bėda, kad 
Rusija dar nėra pribrendus 
prie socializmo tvarkos. To
dėl jos socialistų tarpe atsi
rado skirtumu ne vien delei 
taktikos, o ir delei principų. 
Viena jų dalis, kuri laikėsi 
to mokslinio socializmo prin
cipo, kad socializmas tegali 
būt įvykintas tiktai tam tik
rose sąlygose, nuėjo vienu 
keliu; o antra socialistų da
lis, kuri tą principą atmetė, 
nuėjo kitu keliu. Ir šita an
troji socialistų dalis, paga
lios, pertraukė visus ryšius 
su kitais socialistais ir pra
dėjo kovoti prieš juos gink
lais, kad atlaikius savo pozi
ciją. Taip atsirado tas “bol
ševizmas”, kuris dabar yra, 
Rusijoje.
0 kas yra Vokietijoje?. Ar

tenai ginčijasi socialistai de
lei galimybės vykinti sociali
zmą? Ne; dėl to jie nesigin
čija, kadangi jie visi mato, 
kad Vokietija yra ekonomiš
kai pribrendus prie socializ
mo tvarkos. Tarp jų yra 
tiktai toks skirtumas,' kad 
vieni jų nori, atsiekimui to 
tikslo, pavartot vienas prie
mones, o kiti — kitas. Na, 
ir dar, žinoma, yra nesusi
pratimų delei tų kivirčų, ku
rių jie turėjo savo tarpe per 
ketverius suviršum karės 
metus.

Vokietijoje mes matome, 
kad Haase ir Kautsky, kurie 
yra daug-maž tokio “kairu
mo”, kaip Rusijos “menševi
kų” vidurys, veikia vienoje 
partijoje su Liebknechtu; ir 
Liebknechto srovės atstovai 
dalyvauja vienoje valdžioje 
net su Scheidemann’o parti
jos atstovais. O Rusijoje 
“bolševikai” apšaukė “kon
trrevoliucionieriais” net 
'“kairiuosius” menševikus- 
internacionalistus (Marto- 
vą, Akselrodą ir k.)!

Taigi visa situacija tose 
dviejose šalyse yra labai 
skirtinga. Ir jeigu kas Vo
kietijoje jieško rusiško “bol
ševizmo”, tai — arba per ne
išmanymą, arba tikslu su
klaidinti žmones.

Kapitalistų laikraščiams, 
be abejonės, svarbu, kad 
žmonės šioje šalyje įgytų 
klaidingą nuomonę apie da
lykus Vokietijoje. Jie neno
ri, kad tas milžiniškas per- 

j versmas, kuris darosi buvu
sioje kaizerio imperijoje, pa
darytų įtekmę į šios šalies 
darbininkų protus. Todėl 
jie stengiasi šukavimais a- 
pie “bolševizmą” diskredi- 
tuot žmonių akyse Vokieti
jos revoliuciją.

Pirmiaus buržuazinė spa
uda, norėdama pažeminti so
cialistus, mėgindavo prikai
šiot jiems anarchizmų; o šia
ndie ji surado naują šmėklą 
— “bolševizmą”. Darbinin
kai turi nesiduot jai klaidint 
save ir kritiškai žiūrėt j tuos 
šukavimus.

Skaitytoju Balsai
{Už išreikšta# šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

DELEI SUSINĖSIMŲ SU 
LIETUVA.

Naujienų patarimas, kad su
sižinojimo su Lietuva reikalu 
rūpintųsi progresyvūs moters, 
yra pagirtinas ir, mano nuomo
ne, Progresistės turėtų tai vykin
ti gyvenimai! kuogreičiausia. 
Jeigu visuomenėj rastųsi užten
kama pinigiška parama, tai rei
kėtų įsteigt tam tikrų fondų, ar
ba skilius prie Lietuvos Laisvės 
Fondo. Nes sutvarkymui viso 
dalyko reikės nemažai išlaidų. 
Viskas turėtų būti vedamas be- 
partivyškai, kad kiekvienam bu
tų galima prieiti-susižinoti su 
Lietuva, nežiūrint kokios jis bu
tų srovės.

Musų tarpe randasi gana ga
bių moterų kurios galėtų užimti 
atsakomąsias tokioj ištaigoj vie
tas. Belo, atsirastų inteligentiš
kų vyrų, kurie ateitų mums į 
pagelhų. Tat butų geistina, 
kad L. M. P. S. narės pradėtų 
svarstyti šį svarbų klausimų ir 
išreikštų nuomones Naujienose.

—M. V. Martinaitiene.

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FAKTŲ!

Naujienų nr. 274 tilpo A. Ž-to 
deklamacija apie karalių. Jei ta 
deklamacija yra bandymu rim
tai padiskusuoti, arba nurodyti

žmonėms monarkistų veikimus, 
bei jų žalingumą lietuvių tautai, 
tai, tikiuosi, A. Ž-tas nepatingės 
paaiškinti sekančius klausimus:

Kokie kunigai nori karaliaus?
Kokio karaliaus jie nori? (ži

note, kad yra ant pasaulio įvai
rių karalių, kaip kaizeris, Bel
gijos karalius, Anglijos kara
lius.)

Kada vėliausiai A. Ž-tas gavo 
žinių, jog nežinomi kunigai nori 
užroglinti nežinomą karalių ant 
Lietuvos žmonių sprando? (tas 
begalo svarbu žinoti, ypač kuo
met tas “karalių fabrikas“—Vo
kietija tapo revoliucijos suku
riu.)

Kokiu būdu A. L. D. Taryba 
gali subrusti skiepyti lietuviuo
se kokią nors tvirtą nuomonę 
apie Lietuvos politinį stovį atei
tyje, kuomet jos obalsis: “Lai
sva, Demokratine Lietuva“, dar 
nėra niekur pilnai oficialiai ap- 
sklembtas? (mes žinom, kad yra 
įvairių laisvės ir demokratybes 
laipsnių.)

Kokiu budu Vokietija gali 
mums pagelbėti įsigyti laisvę? 
(Atsiųzdama kokį be sosto ku
nigaikštį, ar pagrobdama Lietu
vą sau, ar kilu kokiu nors bu
du.) '

Šarūnas.

DARBININKŲ SUVAŽIAVIMO 
REIKALU.

Susipratusioj i, toliau prasisie
kusi Amerikos lietuvių darbinin
kų dalis dabar svarsto apie su
šaukimų darbininkų suvažiavi
mo.

Tiesų sakant apie tai jau se
nai reikėjo nutarti. Klerikalai 
ir tautininkai jau gerokai su
mobilizavo savo spėkas. Bet, 
anot tos patarlės, geriau vėliau 
negu niekad. Nors dabar su- 
kruskime ir parodykime ką ga
lime. Nors dabar atsikratyki
me tų frakcinių kivirčų ir su
praskime, kad už tai, ką dabar 
pražiopsosime, vėliau turėsime 
“pakutavoti”. Kada minios nu
seks paskui klerikalus ir atža
gareivius tautininkus, prie jų 
bus sunku prieiti ir “menševi
kams“ ir “bolševikams“. Tad 
darykime visa, idant atžagarei
viai nepasinaudotų dabrliniu 
momentu. Tai yra tiesiogine 
musų, socialistų pareiga.

Šito tečiaus nenori ar negali 
suprasti daugelis musų draugų, 
pasivadinusių “kairiaisiais . Ne
gana lo, jie pradeda naują 
“kampaniją” prieš šitų tikrai 
naudingų sumanymų. Susipra
tusioj i, apsišvietę darfbininkai 
neprivalo paisyti keliatos apsi
metėlių. Jie turi rengties prie 
darbininkų suvažiavimo ir reng 
lies urnai. Jie privalo kelti tų 
klausimų savo draugijų susirin
kimuose ir pranešti apie tai lai
kraščiuose.

Iki šio} suvažiavimui pritarė 
visa eilė Chicagos LSS kuopų 
bei draugijų. Tą patį turi pa
daryt kitų kolonijų lietuviai dar
bininkai. Sukruskime, draugai!

—Laisvamanis.

KAM TO REIKIA?

Naujienų nr. 273 tilpo Brook- 
lyniečio straipsnelis, kuriame 
jis kritikuoja musų scenos vei
kėjus. Kritikuoja ir dar šaukia, 
kad ir kiti jam padėtų.

Kam to reikia?
Brooklyniečiui nepatinka, kad 

tūli žmonės, nepažinodami lietu
vių rašybos, verčia veikalus ir 
stato juos scenoj.

Vadinas, lie žmonės iluretų vi
sai neveikti, nes jie nepažįsta 
lietuvių rašybos!

Bet kam to reikia? i
Man rodosį kad tokios disku

sijos yra nepageidaujamos.
—Bemokslis.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan. 
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LSS, Ohio valstijoj, kuopoms 
pranešimas.

šiuomi pranešame, kad organi- 
zacijine Ohio valstijos LSS. Ra
jono konferencija įvyks gruod
žio 1 d. 10 vai. iŠ ryto Rusų dar
bininkų sovietų kliube 3843 
Woodland avė, Cleveland, Ohio. 
Delegatai malonėkite būti laiku, 
nes turime daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi atsivežki- 
te su savim mandatus su kuopų 
valdybų parašais. Kuopoms y- 
ra pranešta laiškais, tečiaus ku
rios negavote laiškų-pranešimų, 
meldžiamos tenkinties šiuo pra
nešimu dienraštyje.

L. S. S. Ohio Valstijos Tveria
mo Rajono Komitetas.

DEL ŠMEIŽTŲ.

Iš kelių vietų teko girdėti, kad 
nežinia keno paleista paskalai, 
kurių tikslu yra užkenkti LIE
TUVOS ATSTATYMO BEN
DROVEI. Paleista paskalas 
buk:—

1—LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ esanti privatinis 
kelių asmenų biznis; 2—Buk L. 
A. B-vė esanti kontroliuojama 
tiktai dviejų asmenų; 3—Buk 
51 nuošimtį visų Lietuvos Atsta- 
Ilymo Bendrovės Šerų valdo tik
tai du asmens, būtent R. Karu
ža ir V. K. Račkauskas, tad jiedu 
buk ir esančiu L. A. B-ves savi
ninkais.

Visi tie. užmetimai yra be jo
kio pamato:—

1—LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ yra visuomenės į- 
staiga, užmegsta Lietuvos At
statymo Seime, Brooklyne, 1916 
m. Prie jos jau priklauso arti 
1,000 žmonių-šėrininkų.

—LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ yra kontroliuoja
ma visų šėrininkų, per jų 9 di
rektorius, o ne tik dviejų asme
nų.

—Iš visų 6,500 Šerų išparrduo- 
lų iki 15 d. lapkričio, R. Karuža 
turi 12 Šerų ir V. K. Račkaus
kas turi 22 Šerų taigi juodu ne 
kontroliuoja net 1 nuošimčio 
serų, tad kų bekalbėti apie 51 
nuošimtį. Jiedu lik dirba L. A. 
B-vei, kad ji bujotų ir virstų 
naudinga ateityje Lietuvos įstai
ga-
LIETUVOS ATSTATYMO BEN
DROVĖS DIREKTORIŲ VAL
DYBA :

Pirmininkas R. Karuža, 
Iždininkas M.W. Bush. 
Sckrėt. V. K. Račkauskas.

Truo tronslation filed wnh the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKOS SOCIALISTAI
BANDO SIŲSTI ATSTOVUS 

ATE1NANČION TARPTAUTI-
NĖN KONFERENCIJON.

būti sušaukta karės laiku. Kelis 
įkartus buvo bandyta gauti pas- 
portai, bet be pasekmių.

Hillųuito sveikata sublogėjo 
taip, kad šiuoju momentu jis 
negalės patarnauti; Berger yra 
traukiamas tieson keliais atve
jais ir todėl negali išvažiuoti, o 
Kirk pa t riek pranešė šalies rašti
nei, kad jis negali pa tarnauti 
dabartinėje valandoje. Tatai 
reikalinga paskirti nauji dele
gatai, kas yra leidžiama pada
ryti pildomam šalies komitetui 
tik ką paduotuose sumanymuo
se Abrahamo I. Shiplacoffo, pil
domojo komiteto nario Ne\v 
Yorko mieste. Pirmas sumany
mas yra toks:

“Šalies pildomasis komitetas 
tuojaus turi nominuoti ir išrin
kti delegatus, kurie atstovau
tų Amerikos Socialistų Partijų 
rengiamoje Tarptautinėje Soci
alistų >r Darbininkų Konferenci
joje, busimoje tuo patim laiku 
kų ir oficiale taikos konferenci
ja”. . ■

Savo paaiškinime savo suma
nymo Shiplacoff sako:

“Žinios iš Franci jos ir Angli 
jos sako, kad socialistai abiejų 
tų šalių reikalauja Tarptauti
nes Socialistų Darbininkų kon
ferencijos ir rengiasi jon; kon
ferencija gi žada būti laikoma 
tuo patim laiku, kų ir ateinan
čioji Taikos Konferencija, kuri 
gali prasidėti gruodyje, tuojaus 
po Anglijos parlamentinių rin
kimų, kurie paskirta gruodžio 
12 d.

“Tuoju laiku, kuomet šilas 
sumanymas padaryta, bent du 
iš trijų delegatų, išrinktų visuo
tinu balsavimu gruodžio mėne
syje, 1917 m., negalės važiuoti. 
Taigi yra reikalinga, kad pildo
masis komitetas tuojaus nomi
nuotų ir išrinktų tokius delega- 
llIS”

Shiplacoffo antruoju suma
nymu yra tas, kad.u.balsavimas 
už delegatus Tarptautinen kon- 
ferencijon butų pasirinktinis, 
vadinas, kad kiekvienas Šal. Pil
dom. Kom. narys išreikštų sa
vo pirmų, antrų, trečių ir lt. pa
geidavimus, pasirenkant iš to 
surašo nominuotųjų, kuris bus 
įteiktas, taip kad pildomasis se
kretorius galėtų sustatyti bal
sus pagal narių norus. Taip pat 
jei šitaip išrinktieji pirmutiniai 
negalės važuioti, ta antrieji ga
lės užimti jų vietas.

Yra laukiama, kad šitas daly
kas bus padaryta per kelias die
nas, o paskui demokratinei ad
ministracijai bus duota progos 
nuspręsti dalykų kas dėl išdavi
mo pasportų socialistų delega
tams. Ligšiol ji davinėjo pas 
portus tik atžagareiviams ir iš
matoms užjurin važiuoti.

(Kaso J. Louis Engdahl(.
CHICAGO, lapkr. 23. — Su v. 

Valstijų Socialistų Partija deda 
visas pastangas tam, kad pasiu
ntus savo atstovus busimų jin 
Tarptautiniu Socialistų Darbini
nkų kongresai!. Europos soci
alistai reikalauja, kad tokia ko
nferencija butų laikoma tuo pa
tim laiku su oficiale taikos kon
ferencija, kuri bus laikoma 
gruodžio mėnesyje Paryžiuje 
ar Versalėjc.

Socialistų Partijos šalies Pil
domasis Komitetas ėmėsi rinkti 
delegatus Tarptautiniu Socialis
tų Kongresai!; šitie delegatai tu
rės tuojaus prašyti pasportų ir 
važiuoti Europon, jei pasportai 
b(is gautą tuojaus.

Metai tam atgal, visuotinu 
balsavimu, partija išrinko Mor- 
ris Hillųuitų, Victorą L. Berge-, 
rį ir Geo. R. Kirkpatricką, kad 
Jie veiktų kaipo delegatai ko
kioje nebūk tarptautinėje soci
alistų konferencijoje, kuri gali

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as- 
i liškai redaktoriaus vardu.

T likydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Savo bendradarbių ir korės 
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie- 

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galint 

platesnius tarpus tarp eilučių 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per* 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- ' 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgaliojimas.

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisves 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

• 4. Lietuvos Laisvės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liue
su noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima cxtra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir lt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisves Fondą užsiima visi A. L. 
D. Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos ccn‘ komitetui.

Spaiizd'iitu it. H toj imtis, kvi
tas, stampaš ir kitas popieras 
L. I.. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. įgalio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašais.

<8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. (ingio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III. į

Kl. Jurgelionis,
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

Redakcijos Atsakymai į
šųrunui. — Jau išspausdino

me. Žiur. “Naujienų“ 275 num.
Petrui Montvilui. — Negali

me suvartoti. Straipsnis visai 
iuapdirbtas. Gal ir ♦ liesa, kų 
Jus rašote apie katalikų mokslei
vių nedorybes, bet Jus nepaduo- 
date faktu.C

6 kp. nariui ir “Naujienų“ 
skaitytojui. — Rašydami kores- 
podencijų, turėjote paduot savo 
varda-pavardę ir adresų. Nedė
sime.
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Kas Yra Nuxated Iron?
Gydytojai Išaiškina—Sakydami, Kad Publika Turi žinoti, Ką Ji 

Vartoja—Duoda Praktišką Patarimą Ką Daryti Kad Atbu- 
davojus Savo Spėkas, Patvarumą ir Padidinimą 

Raudonojo Kraujo.

Praktiškai Nuxated Iron šiandien kraujo. Pavartojau jų pats su užga 
yra vartojamas daugiau kaip trijų vėdinančiomis 
milijonų žmonių kas metas ir dau
gelis gydytojų užrašinėja ji) kaipo 
toniką ir budavotoją sveikatos silp
nės žmonėms, nervuotų ir suirusių 
ant sveikatos. Prityrimas gydytojų 
ir kitų parodė jo vertę, ki) privalo 
žinoti visuomenė abelnai. Tarpe 
prirodymų yra prirodymas Dr. Ja
mes Francis Sullivan, buvusio gydy
tojaus Bellcvue ligonbučio (Išlau
kiniame skyriuje) Ncw York e ir 
AVestchester County Hospital, kuris 
sako: Kuomet vienas ligonis pas
kui kitą pradėjo klausinėti mano 
nuomonės kas link Nuxated Iron, 
nutariau pats ištirti smulkmeniškai 
dėl aiškaus pažinojimo, ar ji turi 
tikri) vertę, apie kurią taip plačiai 
rašo fabrikantai, ir apie kurią liu
dija taip daug ypatų. Tas viskas, 
kaip persitikrinau, yra visai teisin-

Apart to kiekvienas gydytojas 
pirm užrašymo ko-nors turi persi
tikrinti pats. Jeigu daiktas yra be
vertės, mes praktikuojantis gydyto
jai pirmiausiai turime apie tai žino
ti, jeigu gi turi vertę mes turime už
rašinėti sveikatai musų ligonių. Su
dėjimas Nuxated Iron taip mane už- 
interesavo, iŠ atžvilgio į savo gydy
mo vertę, kad toje vietoj išbandžiau 
pats daugelyje atsitikimų. Taip 
greitai ji padidino spėką, energiją ir 
išlaikymą ligonių, kurie ją vartojo, 
kad likau visai persitikrinęs josios 
verte, kaipo toniko ir subudavotojo

ga.

ją puls su užga- 
i pasekmėmis. Yra 

tūkstančiai silpnų švelniais nervais, 
suirusios sveikatos žtųonės, kurie 
reikalauja kaip tik tokio sutaisymo 
kaip šis, o nežino ką turi vartoti. Iš 
tos tai priežasties aš užmaniau kuo- 
plačiausią garsinimą prisaikyto (sta
tymo, sulig kuriuo yra padarytas 
Nuxated Iron, kad publika žinotu 
ką ji vartoja. Tas pilnas receptas 
galimas visuomet rasti laikraščiuo
se visame krašte. Ji susideda prin- 
cipialiai iš organiškos geležies for
moje peptonato geležies specialio iš
dirbinio ir glycero—phosphorato, 
kuris yra žinomas brangiausiu to
nikų. Eabrikantų nuopelnas yra kac 
jie vartoja brangiausios formos pep
tonato geležies, tuokart kuomet ki
ti gali duoti tą pačią kiekybę gele
žies j pleskelę mažiausiai vieną ket- 
virtdalį, dalis išlaidų vartojant me
talinę geležį vieną-dvylikti) dali iš
laidų, bet tuo sumažinimu pagami
nimo išlaidų pažemina aukštą vertę 
gydančio produkto. Mano many
mu atsargus peržiūrėjimas tos for
mules kokio nors gydytojo arba ap- 
tiekoriaus turi jį pertikrinti, kad 
Nuxated Iron privalo būt patalpin
ta tarpo geriausių gyduolių medici
noje. Ji perviršija viską ką nors 
pirmiau vartotą dėl sustiprinimo 
organizmo ir praturtėjimo kraujo 
ir raudonas kraujo daleles, dėl su
stiprinimo atsilaikymui kraujo prieš 
užpuolimą ligų.’’

Geriausi
Lietuviški

Rekordai @
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 

kuris patinka ir prisiųsk pinigus, aš jums nusiųsiu j namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.
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ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
. 3318 — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiutė”.)

3796 —■ Bernužėli Nesvoliok. Eisiu mainai pasakysiu.
3319 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
335(1 — Naujoji Gadynė. Dainius.
3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skalbus. Valcas.
3797 — Jau kad Aš Augau, šią Nedėlėlę.
3,S to — Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.
3811 — Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
2356 — Lietuva, Tėvynė musų. Tykiai Nemunėlis teka.
2357 — Birutė. Kur banguoja Nemunėlis.
2358 — Darbininku Marselietė. Sukeikime kovą.
2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
2393 — Saulelė Raudona. Jojau Dieną,-*-“ “»•••••< •
2391 — Už šilingėlj. šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.
39(15 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigraudink, Mergele.
3906 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dieną.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS CIŽAUSKAL
3190 — Trįs berneliai. Vakarinė daina.
3211 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
319! — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
3215 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.
3192 — (jiedu dainelę. Gegužinės daina.
3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
2223 — Pamylėjau vakar (Liuud. daina). Draugė. Polka-mazurka.

— Mano laivas, daina. į sveikatą, maršas. Orkestrą.
ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.
Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
Sveika Marija.3842

E 1247 — O kur buvai, dieduk mano. Jd. Bradunienė ir Vaškevičius.
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CHICAGOS
ŽINIOS

MOTERŲ VEIKIMAS.

LMPS. III rajono
Agitacijos Savaitė.

Šiuo LMPS. III rajonas at
naujina Agitacijos Savaitę, ku
rią buvo prisiėję atidėti delei c- 
pidėmijos. Agitacijos Sgvaitė 
prasidės šiandie, lapkričio 25 
d., ir baigsis gruodžio 1 d. Pra
kalbos yra rengiamos sekamo
se vietose:

Utarninke, lapkr. 26 d., Wesl 
Side: Meldažio svet. 2242 W. 
23rd PI. Kalbės dd. M. Jurge- 
lionicnė ir A. Žyniontas. Dai
nuos sesers Kalvaičiu lės ir J. 
U k tveria.

Seredoj, lapkr. 27 d., Naujie
nų apielinkėj: G. černausko 
svetainėj, kertė 19 ir Union gat
vių. Kalbės Dr. A. Montvydas. 
Dainuos J. Uktveris ir Trainiu-

Seredoj, lapkr. 27 d., North 
Side: Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės Geriausi 
kalbėtojai ir bns pamarginimų.

NELAIMĖ.

Name 2241 So. Kol i n gt. va
kar rytų rasta užtroškus! nuo 
pečiaus garų visa Cusick’ų. šei
myna — abudu tėvai ir trįs kū
dikiai.

EINA KALĖJIMAM.

Mergelė Babrielle Sagota, kuri 
praeitą sausio mėnesį buvo areš
tuota Union geležinkelio stolyj 
ir kurios lagamine rasta kelio
lika lazdučių dinamito, eina ka
lėjimai). Vakar ji tapo išvež
ta Jefferson City, Mo. Ten jijė 
turės išbūti aštuoniolika mėne
sių.

TONIO NELAIMINGA 
MEILĖ.

Kavalierius Tony Brukąs, gy
venęs ant šimto ir penkioliktos 
gatvės, neapsakomai įsimylėjo į

jis turėjo stoti prieš poną džio- 
džę ir aiškinties už netvarkų

Didžiausias Išpardavii
PASIKUBINKJTE ATEITI——

y;

f<r
T

Jeigu dar neapsirinkote kur-nors kitur dėl žiemos pečių, stalų, komodų, krėslų, lovų ir tt.,neš mes išparduo
dame didelį staką už daug numažintas kainas.
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dešimtis dolerių...” čia poliei- 
stams prisiėjo gelbėti bicdina 
Tonį nuo glotnių paneles Onos

Šis pečius verdantis su gazais ir anglimis 
(Combination), šįmet kai-
nuoja $115.00, dabar parai- A I Ii I
duoda už.............................. VUtVV

Antras kukninis pečius kaš- f* A
tuoja $73.00, dabar parsiduo-

Šildomieji pečiai kūrinami su kietomis ir i 
minkštomis anglimis, kurie HA
kaštavo po $34, dabar par- S / i “M I 
siduoda po.......................... ArfVe W
ir žemiaus.
Valgomųjų kambarių apskriti stalai ir pa
didinami ligi 6 pėdų, kašta
vo po $29.00, dabar parsiduo 
da po .................................
Seklyčių stalai po $28.00,— 
dabar parsiduoda po...........

Taipgi komodos, kurios kaš
tavo po $29.00, dabar parsi
duoda po..........................

Miegamojo kambario komo
dos, po $19.00, dabar parsi
duoda po .................... j....

519.50
$18.75

$21.50

$14.75
Krautuvė atdara ligi 9:30 kas vakaras.

Kulis Furnitūra House
3224-3226 S. Halsted Street

Phone Drover 9757

uoourfl ^^*8

O

J. J. STONKUS THEO WERNER 
Savininkai

Chicago. Illinois

TOM HOEKSTRA
LIBERTY BONDS

Aukščiausia cash kaina mokama 
už Liberty Bonds.

ĖDW. FRANKEL
808 W. 63rd St., 2-ras augŠtas, arti 
Halsted Street. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Kclv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

Žemaites Raštai
Kares Metu

PAžOVĖ PAČIĄ, 
JOS TĖVUS 
IR SAVE.

IŠŠOKO PER LANGĄ.

KALBOS

Kaip Rašyti

PATEKO BĖDON.

Ponai
name 3913 Claredon 
panelės pateko bėdon.gt.

Kaltinamos ne tvarki u elgimąsi.
RANKVED1S 
ANGLIŠKOS

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

— Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
— Raseinių polka. Kazokas, valcas.
— Slumbriškių polka. Jurgiuko kazokas.
— Polka nuo Rudos. MažrusiŠka polka.
— Šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas.
— Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.
— Kalnų augsi urnas, valcas. Kariškas maršas.
— Žemaičių polka. Gudri, mazurka.

Kokietka, polka.
Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.
Visur linksma. Šok į ratą.

2580
2581
2582
2700
2397 — Klumpakojis.
3798 " ’ ‘
2705 — Visur linksma, šok j ratą.
1700 — Galopas
3998 — Kadrilius. Sugrajino kapelija.
2639 — T\vo Stcp. Labai garsus šokių rekordas.

Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kalaliogą pasiunčiaine veltui.

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

1 
1 
I
1 
1
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VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS ir SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo SS.00 Ir au- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo |1.00 ir 
aug&čiau. Pritaikome akinius uidyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ga
li būti praialintos Kerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uždyką, jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, Jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kukius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas įmonių. s. M. MESIROFF. 314S 80. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

Buvę taip. Praeitą nedėldic- 
nį panelė Ona patelefonavus į 
Kensingtono polysdeišinį:

“Sei, tamstas atsibūkite tą

mano butą” — užreiškusi pane- 
ė Ona.

Būrys policistų atpyškėjo 
>rie panelės Onos buto ir rado 
Tonį bestovint prie namo du
rų.

“Aš... aš myliu ją!” — Tonis 
. tems pasiaiškino.

“Jis nuolatos mane... erzina” 
— pasakius panelė Ona.

“O aš daviau jai du šimtu do
lerių — suriko Tonis. Ji ža
dėjo ženyties su manim, jeigu 
aš duosiu jai pinigų...”

Panelė Ona nenorėjo sutikti 
su Tonio užreiškiniu.

Ir šiandie aš daviau jai trįs-

Pirkite Sau
Padėkos
Staltėsiy

Už nupigintas Kainas Pas
Stern’s

3442-44 S. Halsted St

72 melu, senis, Dr. John Mcii

Clurkin, vakar iššoko pro langų 
nuo ketvirto augšto St. Lūkės 
ligoninėj. Nebesitikėjęs pa
sveikti.

rosi, užvakar pavojingai pašo
vė savo moterį, jos tėvus ir pa
galios save. Pasikėsinimas tu
rėjo vielos Marinu moters tėvų 
name, 11352 Langlcy gi. — 
šeimyniški nesutikimai.

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—
1739 So. Halsted Street

Chicago.

Theodore Werner & Co.
Vyriškų Geriausia Drapanų Krautuve 

11110-11144 So. Michigan avė. Roseland, III.
Phone Pullman 514.

Užtaigi mes norime, kad kiekvienas musų viengentis 
brolis lietuvis butų gražiai tinkamais jo nuaugimui 
drabužiais pasirėdęs, nes mes žinome, kad drabužiai 
lošia labai svarbią rolę ir kartais net nulemia žmo
gaus pasisekimą draugijoje. Todėl ištiesiame širdin
gą pakvietimą i lietuvius ateiti musų sankrovon pri
sižiūrėti musų siutams ir overkotams. Mes pritai
kysime siutus jūsų individualini nuaugimui, kuris 
harmonizuos su jūsų amžių ir padarys jus visai ki
tokiu žmogum. Musų sankrova pripildyta naujau
sios mados geriausio darbo ir gražiausios materijos 
siutais ir overkotais. Mes užlaikom siutų nuo $15.00 
iki $60.00; overkotų nuo $15.00 iki ,2.50. Taipgi 
gražiausių Kailinių nuo $58.00 iki $175.00.

Tokių drabužių už tokią kainą jus nopirksite jokioj kitoj san
krovoj ir kaingi jums pirkti kitur netinkamus drrhuži'is. kuonvt 
pas mus gausite geresnius ir tinkamesnius ir lai dar daug pigiau 
pūgai tavom ir padarymo gerumą. Musų drabužiai turi nilnai jums 
pritikti, kitaip ims jų jums neparduosiim*. Taigi užlaikome pilną 
rinkių visokių reikalingų vyrams ir pasirėdymui dalykų.

Mes parduodame lik geriausius tavoms, tik tokius parduosim 
ir jums. Darome Siutus ant Užsakymo.

Mes užganėdiname tuksiu n r i u s kostumerių. užga
nėdinsime ir jus. Kokie nebūtų jūsų reikalavimai, teČiaus jeigu pa
silaikytų, kad musų lavonu dėl kokios nors priežasties jumš uc- 
tiklų, atneškite, o mes mielai apmainysime arba pinigus grąžinsim.

Taigi kviečiu savo viengenčius j savo krautuvę delei tavoro 
gerumo ir žemos kainos. Geri tavorai. Nuoširdus patarnavimas.

J. J. Stonkus j

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujieną 

Administracijoje,
1739 So. Halsted Street

Chicago III

į Laiškus
į Lietuviškoj ir 
j Ang. Kalboj

Kaina 75c. Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—
1739 S®. Halitedi Street * 

’ Chicago, III.

U H ___—.



Chicago,

Skerdžius
Vicas Krėvė, ir vienus ir kitus jisai mylėjo, 

bet savotiška meile. Skerdžiui 
linksma buvo, kad šunįs plau
nasi; jam gražu buvo, kad 
kai pešasi, kaip žvirbliai

val
ant

bet

Kataras pilvo 
Užkietėjimas 

vidurių
Tūkstančiai žmonių kenčia nuo tų negeistinų ligų, 

kaltinti už tai jie nieko negali, čia buvo jų pačių kaltė.
Jeigu jie laiku butų davę pagelbą delei suvirškinimo valgių, 

kurie apsireiškia pačioje svarbioje funkcijoje organizmo, duo
dantis mums spėką ir sustiprinimą kūnui —- tuomet butų buvę 
viskas gerai.

Prie visų atsitikimų užkietėjimo, sugadintų, užnuodintų vi
durių. reikia pirm gulsiant suvalgyt 3 su Idilinius žinomų saldai
nių Partola, kurie išvalo kraują ir vidurius ir nustato norma
lini ininia.
PARTOLA už savo gerą pa

sižymėjimą gavo auksinius me
dalius ir pagyrimo laiškus ant 
šešių Pasaulinių Parodų.

skrynutę, šešios skrynutės tik 
už 5 dolerius.

Nea t įdėliokite. Kiekviename 
name turėtų būti PARTOLA.

Graži ir tinkama dovana kie

mą ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus 
adresuokite šiaip:

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dep. L. L
(92)

Du senu buvo Pagirių sodžiu
je: Grainio li’epa ir skerdžius 
Lapinas. Kaip atsimenu, jiedu 
visad buvo tokiu kaip dabar: 
viena — - žalia, išsišakojus, nu
bujojusi, augščiausia visų me
džių, kitas — stiprus, nors ga
na žemo stogo, drūtas, visas ap
žėlęs ir žilas, it žydinti obelis, 
seniausias visu tame kaime gy
venančių senelių.

Liepa kuomet kasdien švokš
čia savo plačiomis iškerėtomis 
šakomis — praplėšia vasaros 
rytą, anksti-anksti, akis, girdžiu, 
šlama liepa, skambina lapais, it 
jausmą sėdama, širdį žadinda
ma. O viršūnė jos liepsnoja te
kančios saulės spinduliuose... 
Bet šių gražumų nei nepamaty
tai!, kad skerdžius, kas vieną ry-

Gena namon skerdžius, vai-

gena laukan, vaikai jį lydi net 
į šlaines. Skerdžius daro jiems 
švirptukus, vamzdelius, kitiems

ragan padumti. Juokiasi sker
džius, net už šonų turėdamos, 
kaip vaikinas pučia ragan iš vi
sų savo pajiegų, vos žandai ne
plyšta, o uždumti vis negali... 
Pasakoja jiems skerdžius, kaip 
lapės ant kiaušinių tupi, kaip 
volungės vaikus žindžia, pasa-( 
koja aplink laumes, kur pirtyse f 
gyvena, pabaliuose vakarais au-| 
dėklus velėja, siuva maišus, ga-( 
udo vaikus ir balosna murkdo; 
aplink miškinius, kurie apsukai 
žmogui galvą taip kad nuveda jį 
kur raistan, paguldo ant kups- 

j to, o žmogus mano, kad jis na-[
tą nekeltų manęs iš miego dum-! 
damas ragan ir pliauškindamas 
botagu.

Liepa visados pilna paukščių. 
Kokių tik nebūta - nečiulbėta 
ten, žaliose liepos šakose: ir rė- 
ksniai-žvirbliai ten vestuves

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, 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.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

mie ant priekrosnio guli... Pri-, 
pasakoja, primeluoja, kad vai-( 
kai net namon grįžti bijo, o y- 
pač jei pakelyje yra bala ar pir-,

Utarninkas, Lapkr. 26,1918.

ZebasJonas

Jonas Klauba tKastantinas Klauba
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dažnai net patsai rėksnys, žinąs 
dvyliką kalbų — kėkštas.

Myli ir pelėda, užlėkusi ten, 
paverkauti, kad jos, vargdienės, 

| niekas nenori vesti.
i Vasaros laiku, per ritagonias, 
I ištolo jau kiekvienas girdi, kur 
skerdžius apsiverčia: ten ir šuns 
pjaunasi, ten ir vaikai .rėkia, —

strazdas svirkščia, atlėkęs 
svečiuosiu! iš girios; viešėja

Grojamos ir Kalbamos Mašinos 
“GRAFAFONAI” 

t

Labai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose! Lin
ksminkitės baliais, muzika ir šokiais įgra jintais ir įdainuotais per geriausius lietu
viškus artistus būdami namieje.

COLUMBIA No. 45.
Idant apkainuoti šią Columbia 

Grafonolą, reikia girdėti jos pui
kų, grynų, smagų ir tyrų balsų, 
o tik tųsyk kožnas sutiks ant to, 
kad yra tai geriausias instrumen
tas už taip pigių prekę.

Prekė $47.50

COLUMBIA No. 18.
Columbia Grafonola augščiau 

parodyta ant paveikslėlio yra pi
giausi prekėje Colmnbijos išdirb
tų instrumentų. Turi aiškų ir 
švelnų balsų ir grajina 10 ir 12 
celinius rekordus.

Prekė $20.00.

COLUMBIA No. 30.
šitas paveikslas Columbia Gra

fonola yra antra prekėje ir už
laiko savyje augštą, tyrą Coluni- 
bios balsą. Turi vėliausios ma
dos motorą ir gvarantuoja užga- 
nėdinimą. Grajina 10 ir 12 coli
nius rekordus. Nėra geresnės 
Grafonolos šiandien už tuos pini
gus.

Preke $32.50.

COLUMBIA 
GRAFONOLA

COLUMBIA No. 95.
Šitas Grafonolas yra daugiausiai reikalaujamas kai

po instrumentas muzikos kožnam bute Amerikoniškos 
giminės. Užlaiko savyje tvirtų ir grynų balsų, išduo
dantį tikrų artisto balsų, tokį koks buvo Įjam dainuo
jant arba kalbant. Jos vidurinė mašinerija yra tvir
ta ir pagerinta pagal naujausio išdirbinio.

Prekė $95.00.

ęOLUMBIA No. 85.
Šitas modelis Columbia Grafonola turi visus reika- 

dalykus muzikos, turtingai ir puikiai išrodo. 
Užlaiko smagų ir grynų kaip varpelio balsų, kaip gar
siu, taip ir kiu natų. Skrynelė yra išdirbta ąžuoli
nio medžio, gražiai padirbta.

Prekė $85.00.

E. 2356

E. 2357

E. 3625
v

Nekurie Lietuviški Rekordai
Lietuva Tėvynė Musų.
Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė.
Kur banguoja Nemunėlis.
Sudiev Lietuva.
Miškas ūžia.

E. 3840 Šią Naktelę Per Naktelę.
Ant kalno karklai siūbavo.

Augščiau paveikslėliai parodo Bridge- 
porto Naujienų dienraščio narsius karei
vius, kurie rūpestingai pristatys Naujien 
as į Jūsų namus.

Jonas Žebas ant Emerald Avė ir 34tb, 
jau tris kartus tapo šventakuprių užpul

tas: vieną kartą iš jo atėmė dviratį, o du 
kartu — Naujienas—atėmė ir sudraskė, 
dėlto ,kad Naujienos esą “against catolic”.
Tečiaus Jonas į tai nieko nepaiso, nors 

čia kad ir kažinkas, o Naujienas turi gan 
ti skaitytojai. Jonas sako: Mes prostatom 
Naujienas tarp PameJl ir Morgan gatvių 
ir tarpe 27 ir 38tos gatvių. Šitame dide
liame plote kiekvieno pareiga, parankamo 

delei, kad šaltis nekenktų gavimui Nau
jienų, užsirašyti dabar tuoj Naujienas; 
jei kam neparanku ateiti, patelefonuokite 
mums, mes ateisim užrašyti, tad bus vi 
suomet Naujienos su mumis — mes su 
Naujienomis. Tėmykite ant stiklo užra 
ša:

Bridgeportiečiai, tėmykite, jog ateina 
nelaukiama viešnia, tai yra ŽIEMA. Ap

rūpinote savo namus anglimis, pasirūpi 
uote išanksto šiltais drabužiais. Bet ar 
atkreipėt bent kiek atydos ir į tai, kad ne 
mažiaus nesmagumo šaltis suteiks, kuo
met prisitaikins dideliam speigui sušąlu 
šiam išvargusiam nuo darbo reikes čiupi
nėti jieškoti kur kamputyje kišeniaus cc 
n tų, kad nusipirkus dienraštį Naujienas. 
“Naujienas” bent vieną kartą praleisti ne 
skaičius, reikštų didžiausį nuostolį. Taip 
kaip maistas darosi netinkamu be drusk 
os .taip darbininkas privalo jauslios ne
tinkamu, nelinksmu, kažko stokuojančiu, 
netekęs vienos dienos “Naujienų” nes 

“Naujienos” tiktai vienas yra tokis dien 
raštis, kuris suteikia svarbias žinias ir gi
na darbininkų reikalus. Užsirašykite “N 
a u j ienas”—dienraštį šiandien į namus, su
taupysite laiką ir sveikatą, daug laiko, da 
ug energijos ir nesmagumų mus skaity
tojų prisiėjo panešti pakol.pavyko susi..,, 
organizuoti ir atsakančiai prisirengti šioje 
didžiausioje lietuvių apgyventoje koloni 
joje, kad toliaus tapti atsakomingais, jog 
kiekviena diena užsirašančiam Naujienos 
bus pristatyta į laiką dienraštis.

O jau kad ateidavo vakaras,. 
vaikams visai beda :jie bijo nu- 

“ j leisti kojų nuo suolo, baidosi 
atsisėsti arti lango; sėdi kur 
kampuke, kojas po savim.

O jau kad tėvas ar motka sių- 
stų-užsiųstų ko oran, visviena 
neis. Ne taip bijo ant kiemo,' 
kaip pa tamsoj eiti per priemenę.'

Irgi dažnai Lapinas pasakojo 
vaikams, kokie aplinkui seno
vėj buvo ištekiniai miškai, ko
kios tankios buvo girios... Kiek 
ten buvo visokių žvėrių; vilkų, 
briedžių, meškų, lokių... Ko
kie senovėj buvo stiprus žmo
nės.

Pasakojo kaip senis Lukšis, 
prabočius dabartinio Petraškos, 
parjojo raitas namon įsižabojęs 
mešką, kaip senis Dundis vienų 
vienas išmušė rują vilkų, kur jį 
žiemą užpuolė, vėlai grįžtant 
namon iš Rudnios...

Niekas tiek nežinojo pasakų, 
kiek senasai Lapinas; niekas 
taip gražiai sumeluoti nemokė
jo, kaip jisai, ir suvedžiodavo 
uįžnai nevien vaikus, bet ir se
nus žmones. Spiaudo apgauti 
:r juokiasi patįs iš savęs, kad pa
klausė žinomo melagio, o kitą 
kartą ima ir vėl paklauso...

Linsmai gyveno ir liepa ir 
( kerdžius, nors žmonės kalbėjo, 
kad liepa be naudos auga, tik 
viralus nušvokščia, o skerdžių 
tai vįsi — “kvailaičiu” vadino.

Nuo senų laikų Lapinas gyve
no sodžiaus gale, dūminėj pir- 
katej, be priemenės, gyveno du 
vienu su savo žmona, tokia se
nute ir neišmane, kaip ir jis. 
Vaikų jie neturėjo; užtai kas 
vieni metai augindavo jie du 
^paršiuku, kur buvo riebu, ra
mu, kaip vaikinu.
kdavosi, kad sena Lapienė juos 
kas savaite prausia nekotaitėj, 
kaip vaiku, ir šukuoja...

Ar tai buvo tikra tiesa, ar juo
kai, kas sugainios, bet visi žino
jo tik viena: pašauk kurį tik 
paršelį “kukuli kukuti” tuoj ir 
atbėga į rankas ir vaikščioja pa
skui žviegdamas, 
jam kąsnelio duonos 

.bes...
Kaip gyveno senas 

niekas gerai nežinojo, 
geidu buvo. Kas viena vasara 
Lapinas ganė gyvulius — “pul- 
kauninkavo”, o Lapienė rinko

Žiemą vyras 
bradinius, bu-

nei jie nusivaikščioja.
—Tai, žmoneli, ar gi yra kie

no tokia buitis, kaip ūkininko! 
Bėgi žmogus ir nepaeidamas, ir 
vis nieko neturi...

Ar turėjo ką Lapinas, niekas 
nežinojo...

Nėra tikros laimės pasaulyj. 
Nedovanai seneliai kalba, kad 
turi mirti kiekvienas, kuris ge
ma... Mirė ir Lapienė, mirė 
pereitą žiemą, liko Lapinas naš-

J. B. AGLINSKAS, DARBO ŽMONIŲ 
KNYGYNAS, “NAUJIENŲV STOTIS 
3238 So. Halsted St., Telephone

Boulevard 8329. Chicago, III.

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c..
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
A TT T T V \T A C”

Nesėdi dabar Lapinas namie, 
bradinių bei bučių nemezga; 
vaikščioja sau iš vienos pirkios 
kiton, ir laukia, kad giria grei- 
čau užžaliuotų, kad gyvulius iš-

COLUMBIA 
GRAFONOLA

žmones juo-^y^l-- •
' Kirkia seni žmones, kaip mo
ka, vieni kad pasijuokus, kitas

1739 So. Halsted Street Chicago, UI.

kol neduosi 
ar bul-

Visi juokiasi, tik vienas sene
lis dabar juokties pamiršo lig

E. 3348 Suktinis.
” Valia, valužė.

E. 3842 Sveika Marija.
Avė Maria.
Saulelė raudona.
Jojau dieną.
Sveiki broliai dainininkai. 
Ko liūdit sveteliai.

n

E. 2392

Visados reikalaukite katalogo lietuviškų rekordų.
Su visokiais reikalais rašydami pas mus, ar pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

S. P. TANIS, 1233 West lllth Place, Chicago,'III.

Lapinas 
ir nežiiF

žmona jo verpė

•mezgė, tinklus, 
čius, o nebuvo tokio darbo — 
pelkes mezgė;
pakulas ūkininkėms.
. Gyveno du seneliu, buvo vi- 

’sad linksmu, ypač senelis. Ma
tydami tai ūkininkai, nė vienas 
net pavydėdavo jiem.

—Matai, kaip gyvena!.. Kaip 
ponai! Nei jie nusidarbuoja;

— Kada tu dėduli apsivesi? — 
Klausia juokdaris.

Lapinas apsidairys, pamąstys, 
galvą pakrapštys...

—Dar, vaikei, mergos sau ne
apsirinkau... Neradau tokios, 
kaip mano buvo... ir niekas ne- 
nupras, ar jisai juokiasi, ar tik
rai kalba...

(Bus daugiau.)

Laisves Bondsai
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 iki 1.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite SL 
Telephone Central 6303 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone RockweU 6993

Į)ARBAg
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto- 

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romanų Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 800 puslapių. Kaina 75c.

1739 So. Halsted Street Chicago, 111.
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GARRITY — NAUJAS 
POLICIJOS VIRŠININKAS.

Vakar šioje vietoje buvo pra
nešta, kad majoras Tomipsonas 
paskyręs naujų policijos virši
ninkų. Dabar tatai paskelbia 
viešai. Naujuoju Chicagos po
licijos viršininku paskirta pulki
ninkas, John I. Garrity.

šį syk miesto taryba nekėlė 
“revoliucijos:” vienbalsiai už
tvirtino naująjį kandidatų.

Iki šiol buvo manyta, kad po
licijos viršininku veikiausia tu
rėsiu likti arba dabartinis vei
kiantysis policijos viršininkas, 
Alcock, arba kapitonas \Vood. 
Jiems betgi — neišdegė.

DR. MONTVIDAS PERSIKĖLE 
NAUJON VIETON.

Daktaras A. Montvidas perkė
lė savo \Vest Sidės ofisų nuo 
2225 So. Lnivitt gt. į Naujienų 
namų, 1739 So. Halsted gt., kur 
jis priiminės ligonius vakarais 
nuo 6 iki 8 vai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk. Nov. 26, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. C, 1917 
MARŠALAS FOCH PRAŠOMAS 
APLANKYTI CHICAGĄ.

Miesto taryba vakar priėmė 
rezoliucijų, raginančių majorų 
Thompsonų, kad jis pakviestų 
vyriausį talkininkų armijos ko
manduotųjų, maršalų Ferdinan
dų Foch (ištark Foš), aplankyti 
C.hicagų, jeigu jis atsilankytų Į 
Suv.s Valstijas.

HARRISON NORĮS 
LIKT MAJORU.

Buvęs Chicagos majoras, de
mokratas Carter H. Harrison, 
dar kartų norįs likt Chicagos 
majoru. Šį kartų tečiaus jis 
manus “runyti“ kaipo “nepri
klausomas žmogus” — indepen- 
dent man. Mat, Chicagos de
mokratų “kempėje” randasi 
daugiau “gerų žmonių,“ kurie 
norėtų tos šiltos vietelės.

Kiek laiko atgal buvo praneš
ta, kad valstijos prokuroras 
lloync taipjau manęs “runyti” 
kaipo “nepriklausomas žmo
gus.”

INFLUENZA DAR 
VEIKIA.

Sveikatos departamentas pra
neša, kad ispaniškoji inlluenza 
dar nėra galutinai išvyta. Va
kar nuo jos mirė 37 žmonės. 
Naujų susirgimų buvo arti šim
to.

APSIRIKO.

Pasigavo tuščių “siutkeisj” 
ir pabėgo.

Tie du ponai banditai, kurie 
vakar atėmė ponui E. E. Wod- 
wardui jo “siutkeisj,“ šiandie 
turbūt, labai apgailestauja sa
vo nevykusį žygį. Tame “sint-

A. A.
Agota 

Patupienė
po tėvai čiapaičiulč, mirė lap
kričio 25; paėjo iš Kauno gi)., 
Šiaulių pavieto, Laižuvos mies 

telio.
Visų giminiu jr pažįstamų 

•meldžiame atsilankyti į šerme
nis n<> 2825 W. -10 st., Chicago. 
Laidotuvės ivyks lapkr. 27 d., j 
Liet, tautiškas kapines be baž

nytinių apeigų.
Pasilieka nuliūdime

H Vyras V. Patupa,
■ Brolis A. Chapas.

keisyj” jie tikėjosi rasti bent 
penkioilkų tūkstančių dolerių. 
Bet rado tik senų nudėvėtųpono 
VVoothvardo siutų ir kelintų 
“naktaizų.”

Banditų pienas, kaip spėja
ma, buvo toks: užpulti Smith 
Shoe kompanijos (671 N. Sau
gumui) gt.) kasininkų, kuris tuo 
laiku turėjo grįžti iš banko su 
darbininkų algomis. Banditai, 
matoma, Woodwardų palaikė 
tikruoju žmogumi ir — apsiri
ko. Už kelintos minučių kasi
ninkas sugrįžo su visu savo ba
gažu, kuomet banditai gal būt 
jau spjaudėsi padarę nepasek- 
minga žygį.

RAUDONŲ FLAGŲ 
NEREIKIA!.

O raudonų nosių — reikia?

Bepublikonų atkyplėša, alder- 
manas Captain vakar pasiūlė 
miesto tarybai išleisti naujų pa
tvarkymų, kuris draustų by kur 
viešai pasirodyti su raudonu 
flagu. Esu, tos bolševikiškos 
šmėklos čia nereikia.

Gerai tam begėdžiui uždrožė 
socialistų aldermanas nuo 9 war 
dos, d. Charles Johnson. Jis 
tuoj, šypsodamos, pasiūlė kitų 
įnešima, būtent — uždrausti vi
sokį vicšii pasirodymų su raudo
nais kaklaraiščiais ir raudono
mis nosimis... O tokių raudo- 
nanosių kaip tik daugiausia tar
pe palies Captain’o frontų — re- 
publikonų. Butų tad didelio 
keblumo, jeigu jiems prisieitų, 
einant kur nors, palikti savo 
raudonas nosis namie.

ATSIIMKITE PINIGUS.
---- o ■ ■■■

Buvusių Miko Tananevičiaus 
kreditorių domai.

Musų prašo paskelbti sekamų*?
“Visi tie, kurie įtupėjote pasi

dėję pinigų subankruti j usiame 
Miko J. Tananevičiaus banke 
(ant 18 gatvės) ir užreiškėte no
rų atgauti jums priklausančių 
dalį, malonėkite atsiimti savo 
čekius nėvėliaus gruodžio 30 d. 
š. m. Priešingai, jus nieko ne
begausite. Savo čekių reikalau
kite pas p. P. Pilk|, 729 W. 18 
St.

Čekiai randasi sekamiems as
menims:

Mike Gajauskis, Tony Novic
kis, George Norkus, Vinc. Nor
kus, Peler Paulikonis, Peter Ra
kamus, Wm. Shimkus, Konstan
tas Shutulas, Stanley Slaz, Ag
nė Statkus, Uršulė Tamašaus
kienė, Petronėlė Jurvaišiutė, Jo- 
seph Jacikas, Marė Jakubiene, 
Walis Linkis, John Cris, J. Ba
ris, Andrius Banis, Frank Bak- 
sinskis, Jonas Zivatkauskas, D. 
Zelanevicz, Solio Zemleckitė, 
Besė Jurga i tyčia, Uršulė Anta- 
nailyčia, Barbora Antanavičiū
tė, Wm. Alenuos (?), George 
Melalis, Marijona Laucaitienė, 
Marcelė Labakienė, Vincas Da
mijonaitis, Povilas Gilis, Ona 
Girdvainiutė, Joseph Keršulis, 
Kazimieras (’rricius, Jonas Gri
cius ir Zakarijošius Venckus.

Dar kartų: visi čia suminėti 
asmens teiksitės atsiimti savo 
čekius nevėliau 30 d. gruodžio 
š. m. Priešingame atsitikime, 
jūsų čekiai bus atiduoti į vald
žios rankas. —K.. Jamontas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

šiandie, University Seltlemen- 
le, 1630 Gross Avė., įvyks svar
bus 29 ir 30 wardų soc. susirin
kimas. Bus nominuojama 
kandidatai į aldermanus. Visi 
draugai prašomi atsilankyt. Pra
džia 8 vai. vakaro.

—Marion Bougler.

RENGIASI.
jisai nori pasitarnaut dolerio pa- 
triotains.

! dermanas Caiptaiii, sako, ren-
I giasi pasiūlyt miesto tarybai 
naujų gatvekarių sutartį. Taip

ROSELAND
Vakaras.

Lapkričio 24 d. LMPS. 25 kp. 
surengė šaunų vakarų su loši
mu, dainomis ir šokiais. Su
prantamai buvo ir muzikos. Lo
šė “Kunigų Macochų.” Lošė
jus liuosanorius kritikuoti, rei
kia gerai būti susipažinus su 
scenos reikalavimu, kad teisin
gai nurodžius geras ir blogas 
puses perstatymo. Todėl ne 
kiekvienas gali drįsti kritikuo
ti.

Iš šalies žiūrint gerai lošta 
kunigo Macocho rolę. Neblo
gai ir Elenos, Macocho numy
lėtinis. Taip-gi atsižymėjo ir 
Damicelč... Veikalas didelis — 
dvidešimts asmenų dalyvavo 
lošime. Kiekvieno nuopelnus 
arba ydas šanku pažymėli. Tie 
patįs asmenįs viename akte lo
šė gt riau, kitame — blogiau.

Ap kritai imant, lošimas gan 
gerai pasisekė. Darbavosi ir 
steng si gerai sulošti artistai, 
bet (Saugiausiai darbo ir triūso 
padėjo veikalo autorė ir režise- 
rė, M. Dundulienė. Ta tai už
siimti o didelės garbės: parodė 
scenoj kunigų juodus darbelius 
ir sykiu palinksmino skaitlin
gų pi blikų.

Po lošimui sudainavo 25 kp. 
mote: ų choras. Už dainas tuos 
puiki s ir garsius balsus žodžiui 
vielos nėra. Publika buvo pa
tenki: ia.

Pu' likos buvo pilna svetainė. 
LMPS. moters turbūt turės 
Šiek tiek pelno.

Valio moters! Darbiiokilės 
nenuilsdamos darbininkų visuo
menės ir savo labui.

—Žemaitė.

CICERO ,,

Am rican Pipe Works kom- 
panij )s dirbtuvėj dirba ne
maž? : lietuvių. Laisvesnių lie
tuvių ten nedaug, visi — tėvė- 
lių auklėtiniai.

Ve ant ko juos tėvėliai išau
klėjo. Kartų besišnekučiuo
jant ‘teko prisiminti apie kapi- 
talist :s ir darbininkus. Aš pa
sak)! kad dabar kone išimti
nai ' si žemes turtai priklauso 
lik k liatai žmonių, kurie kon
trolių )ja milionus bėdinų dar
bininku. Vienas tėvelio auk- c

lėtinis pradėjo kolioties, o kada 
negalėjo apgalėti argumentais, 
bandė panaudoti kumščių...

—Ten dirbęs.

BRIDGEPORT
LSS. 4 kp. susirinkimas.

Lapkričio 24 d. buvo LSS. 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
Aušros svetainėje. Susirinki
me dalyvavo apie šimtas narių.

Tarp kita susirinkimui prisi
ėjo nominuoti kandidatų į a įder
inantis nuo 4 yvardos. Nomi
nuotas Stilsonas, T ritinis, Šimbe- 
ils ir Briedis. Kadangi Stilso
nas dar neišgyveno vienų metų 
Chicagoj, tai jis atsisakė. Tral
dys gi dar nėra metų kaip pri
klauso prie LSS. — turėjo atsi
sakyti. Pasiliko lik du: dd. 
Simbolis ir Briedis. Pirmasis 
balsų dauguma tapo nominuo
tas.

Po to buvo pakelta klausimas 
apie Amerikos lietuvių darbi
ninkų suvažiavimų. Drg. šim- 
belis įnešė, kad ketvirtoji kuo
pa paragintų LSS. centrų, idant 
ji rengtųsi prie minėto suvažia
vimo. Suvažiavimas, sulig jo 
turėtų šaukti visos socialistinės 
organizacijos — LSS., LDLD., 
LMPS. ir lt. Simbolis nurodė, 
kad tokį suvažiavimų reikia 
šaukti kuogreičiausia, nes atža
gareiviai jau organizuoja savo 
spėkas.

Čia pašoko tūlas žmogelis,

Ctilcago, tlt

Sergėkite savo akis!

Ncužsitikėkit 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 
$aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
lums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tčmykitc į mano parašą 

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

Vikšris, ir pradeda kaikų tava- 
roti. Girdi, tai Naujienų štabo 
burbulas etc. Ot, butų kas ki
ta, jeigu kų nors pasakytų kili 
laikraščiai... Dabar —-{jį suma
nė Naujienos, lai socialistams 
jo nereikia...

Baudzevičius suvažiavimui 
pritaria, tik jis norėtų, kad jį 
šaukti’ būtinai LSS., o ne ko- y
kios ten progresyvės draugijos 
ir lt. Dvylis gi karštai stovi už 
suvažiavimų ir nurodo jo rei- 
Jialingumų bei naudų. Bi lo, 
jis nurodo į gresiantį alžagarei- 
vių-klerikalizmlo pavojų, jeigu 
socialistai nemokės suderinti sa
vo veikimų taip, kad užbėgus 
juodiemsiems už akių.

Atsistoja Stilsonas ir ima 
rėžti apie oportunistus, jų “iš- 
rokavimus” ir... proletariato 
diktatūrų! Girdi, jeigu tame 
suvažiavime imsi ir pasakysi, 
kad mes darbininkai, stojame 
už proletariato diktatūrų — ži
note kų užgiedos oportunistai? 
O gi... Vėliau nuvažiavo prie 
laikos sųlygų, imperialistų ir 
kitų galų. Tuo visa ir užsibai
gė. Ketvirtoji kuopa neren
gianti jokių suvažiavimų.

Toliau svarstyta Aštunto Ra
jono reikalai. Tarp kita per
skaityta laiškas nuo VIII ra j. 
konferencijos presos komisijos, 
kur jijė skundžiasi ant Naujie
nų Redakcijos už neišspausdini- 
mų jų praneŠhno. Čia visi 
smarkus r-r-revoliucioniiriai 
pradėjo burti kokių bausmę 
uždėti toms Naujienoms. Gir
di, jos ir šiokios ir tokios — ne
siskaito su sųjungiečiais ir lt. 
Reikia išnešti joms papeikimų. 
Kiti nesutinka. Esu bus joms 
perdaug garbes... “Draugas“ 
Geležėlė ir gi patarė neprotes
tuoti. Bet čia jisai kažkų pra
dėjo suppti apie Daily News, 
carus ir dar kų kitų.

Dg. Čeponis nurodo, kad čia 
ginčijamasi nevietoj: redaktorių, 
negalima bauMi-smerkti už ne- 

lalpinimų tam tikrų žinių. Nes 
juk rekadeija atsako už visa, o 
nė jos korespondentai. Jeigu 
korespondentai užsimanytų re- 
daguol laikraštį, tai jis butų 

visa kas, tik ne laikraštis.
Bet kairiui reikia kalbėti apie 

diktatorius, carus ir jo suval
dymų. ■ Ir jis kalba, kalba... Ir 
nukalba, kad reikia pasiųs! į 
Laisvę smarkių protesto rezoliu
cijų.

Dg. simbolis nurodo, kad 
Naujienose vienų kartų (du, o 
ne vienų. Red.) buvo {įprašyti! 
toji konferencija. Jų aprašė' d. 
Strazdas žodis į žodį — kaip ten 
buvo. Belo, presos komisijos 
pranešimas buvo vienpusiškas

- neteisingas. Jame buvo pa
sakyta, kad vis;i ėjosi kuogeriau- 
sia, tik keli iš Naujienų štabo 
kėlę triukšmų. O tuo tarpu 
tų triukšmų kėlė patįs “draugo” 
Geležėlės šalininkai. Jie, pav., 
pradėjo kabinėties prie d. Straz
do, kuris teisingai aprašė pir
mai?) konferencijos sesijų. Mat, 
jisai dirba dienraščio Redakci
joj, tai triukšmadariai tarėsi 
gausi?) nauji) progų... Aplamai, 
d. šimbelis nurodė, kad kabinė- 
lisVįyrie Naujienų Redakcijos 
netik nėra reikalo, o ir negra
žu.

Stilsonienės minkštesnė šir
dis (mat, vis moteris!). Ji 
bando sušvelnini bausmę. Gir
di, užtiks parašius laiškų Nau
jienų direktoriams. Tegul jie 
truputį Į)?idilgins t?i redaktorių... 
To ir užteksiu. O su Naujie
noms vis viena reiki?) skaityties, 
nes jos mums daug patarnauja.

Stilsonas tečiaus nesutinka su 
savo moleria. Jis counler- 
mand’ina. Reikalinga esą pa
daryti “coup d’e lat’ų” Naujie
nų B-vės šėrininkų susirinki

me.... O daugiau — tas klausi- 
mas reiki?) pakelt sekamoj rajo
no konferencijoj. Stilsono 
“substitutas” priimtas ir “drau

gas” Geležėlė jaučiasi kibai pa
tenkintas.

Tam “svarbiam” klausimui 
buvo pašvęsta suvirš dvi valan- 
di, taip, kad delei jo prisiėjo 
atidėti visi kiti reikalai — ki
tam susirinkimui.

Tai prie ko privedė musų su
sirinkimus Stilsonas ir kompa
nija. Nežinia, ko jisai nori 
šituo atsiekti. O gal, ardyda
mas lietuvių socialistų spėkas, 
jis manosi pasitarnaujųs darbi
ninkų judėjimui?...

—Anarchiste Bolševike.
(Išrodo, kad tiems 4 kp. na

riams, kurie kelia tokius gin
čus susirinkime, niek?is daugiau 
nerupi, kaip tiktai jieškot prie
kabių prie “Naujenų” — m?ito
nui, užtai, kad “Naujienos” per 
penkerius melus agitavo už t?) 
kuopų, ir kad jų redaktorius 
atlaikė jai dešimtis prakalbų, 
neimdamas jokio atlyginimo! 
Jeigu tie žmonės butų bent tru
putį pagalvoję, tai jie butų su
pratę, jogai yra gėda kelti triuk- 
šm?) dėl tokio menko dalyko, 
kaip nelilpimas korespondenci
jos — dagi melagingai parašy
tos! — laikraštyje. Ir jie tu
rėtų žinoti, kad/apie raštų tal
piniu!?) laikraštyje niekas kitas 
negali spręsti, kaip Redakcija, 
kuri atsako už laikraščio turi
nį ir prieš leidėjus, ir prieš vi
suomenę, ir prieš įstatymus. 
Jeigu, pagalios, tiems žmonėms 
pasirodė, kad los koresponden
cijos atmetimas padarė koki?) 
tai nepaprasti) “skriauda” orga
nizacijai — nors apie rajono 
konferencijų buvo tilpę net dvi 
korespondencijos, — lai kodėl 
jie nepamėgino susižinoti su 
Redakcija, pirma negu ėmus 
triukšm?) daryti? Pagal jų su
pratimų, tai laikraščio Redakci
jai yra tokia įstaiga, j kuru ga! 
Ii spjaudyt kiekvienas, kas tik! 
seilių burnoje turi. Tų jie va-I 
dina “demokratiškumu.“ Red.)

Dr. A. R. Blumenihal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas.yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą19 Opli- 
thjihnometer. Y- 
nating.a doma at-

“ t Kreipiama i vai- Į 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. ’ 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st |

Tclephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

Tclephone Yardc 5032

3109 S. Morgai! st. Chicago

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

Itait Ml S. Ashland Blvd. Chieagi 
T«l»ph«a« Dsyaarfrtt 1&44

DR. A. A. 30TH
BUBĄS GYDYTOJAS ir CH1JIURGXS 

Specialistas Moteriška, Vyriški. 
Vaiky ir viay chronišką ligy 

Ofiso: >354 S. llalated SL, Chicagi 
Telephou* Drov«r SCOS

10 11 ryto; »—I 
ie—12 tftauv

VALANDOS)
1 *

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdėlio-I 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomns per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri).

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
fit. netoii Fisk St.

VA’.KNDOS: Nuo 10—12 pietų, ir

i

Telephone Yards 5834.

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

6—8 vikarais. Telephone Canal 311U. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

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

rusiškai.
Valandos: 10- 12 ryt?!; 6.9 va
kare. Tol. Canal 4367.

Tol. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.M!chniewlcz
Baigus Akušerijos Ko-; 
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalėse ir Phila- 
ielphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mole- 
ims ir merginoms. 

3113 So. Halsted Str.
(Ant antry luby)

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. I
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Cash už Liberty 
Bondsus

Pranešimai Smulkus Skelbimai
Valdžios bondsai, perkami už 

cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bondsų pelną i- 
mokėdami dalį. Atsineškite bond-
sus.

CARL M. WH1TE,
Room 411. 56 W. Washington Street

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: ( anai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
i’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalėti tilpti rytojaus 
numeryj.

Smulkiems paslakclbimam« kaino*:* 
1 colfa, aykj, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už ktek-

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA posenio vyro dėl janilo- 

riaus darbo; turi Imli ne ženolas, $6(1 
j mėnesį.
3436 Daugins Blvd., Chicago, III.

100 SS® $1.00
8U jūsų 

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krasoj, nes

riai jus rašėte, jis
SUGRĮŠ JUMS ATGAL

Prisiųskite $1.00 ir pilnų Jūsų 
antrašų, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisių-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas <

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina 50c
Galima gauti “NAŲ 

JIENŲ” Adminifltrad* 
1739 So. Halsted Street

Chicago, I1L

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO
Labai žingeidi, su daug

paveikslų knyga

Apsimoka perskaityti

kiekvienam

Kaina tik $1.25.

Galima gauti “Naujie

nų” Administracijoje.

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.

:.......... ... ■' 1 - ------------

Ka-tik išėjo iš spaudos
D i 1 g i o

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

Brighton Park. — Naujienų skai
tytojams Naujienas galima gauti pas 
drg. Rusteikų, 3952 So. Roekwell si., 
ir pas S. Chpukiną, 1001 Brighton 
Place.

LSS. VIII Rajono Centralinio ko
miteto susirinkimas įvyks lapkričio 
26 d., utarninko vakare, 8 vai.. Au
šros svet., 3001 So. Halsted str. Kie
kvienas Centralinio komiteto narys 
privalo atsilankyti, nes randasi la
bai daug svarbių reikalų.

LSS. VIII rnįjono sekr.
J. J. Jurgaitis.

LSS. 22 kp. nepaprastas susirin 
kimas ivvks seredoj, lapkr. 27 d. 
M. Meldažio svet.. 2212 \V. 23rd PI 
Pradžia 7:30 
malonėkite Į 
kyli, nes jis 
negu kiti.

vai. vakare. Draugai, 
šį susirinkimų atsilan- 
bus daug svarbesnis 

—KOMITETAS.

LSS. 234 k p. rengia didelį koncer
tų Puhiskio svet., Ashland ir 18 gat
ves, sausio 19 d., 1919 m. Meldžiame 
kilų progresyvių draugijų tų dienų 
nerengti panašių pramogų šioj apic- 
linkėje. —Komitetas.

LS.IL. 3 kp. stato scenoje 2-jų vei
ksmų dramą * Našlutė". Meldžiame 
kilų draugijų nelošti šito veikalo.

—Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Ainer. 
1 Apskr. mišrių chorų generalė re
peticija Ims gruodžio I d., tl vai. iš 
ryto, M. Meldažio svet., 2312 \V. 23 
Place. Dainininkai ir dainininkės 
malonėkite liuli laiku.

Brighton Park. — Keistučio Pašel- 
pinis Kliulias rengia balių su prog
ramų Padėkonės dienoj, lapkr. 28 
<1. Pradžia 5:30 vai. vakare, Liber
ty svet., 3925 S. Kedzie avė.’ kampas 
3!) PI.. Brighton Parke. Malonėkite 
atsilankyti ant musu parengto pro- 
gramo, Ims gana žingeidus.

J. Gustaitis.

LMPS. 9 kp. choro repeticijos, po 
vadovyste P. P. Gugienės, ivvks se- 
redoje. lapkričio 27 <l„ 8 vai. vakare, 
Mark VVhite S. svetainėje, Halsted ir 
29 gt. Visos choro narės atvykite ir 
alsiveskte naujų, 
bukite

Tik susimitdamos 
ant paskirto laiko. F. S. K.

Liet, 
redo.’je, 
mituko 
Bus rodomi oavcikslai.

L. I’ed. rengia prakalbas

Kalbės M.
Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 k p. extra susi
rinkimas įvyks ularninke, lapkričio 
26 (t., 7:30 vai. vakare. Jankaičio 
svet., 1837 \V. i liti St. Visi draugai 
ir draugės turite liuli, nes yra daug 
svarbių reikalų. Org. R. Vaitekūnas

LDLI). 19 kp. susirinkimas įvyks 
utarninko vakare, lapkričio 26 d, 
8 v. v., Aušros svetainėje, 3001 So. 
.Halsted st. Draugai, bukite malonus 
nors sykį ateiti į susirinkimų, nes 
turim labai svarbių reikalų. M. T.

Chieagos Liet. Vyrų Choras ren
gia puikų vakarų gruodžio 2 9d. — 
Stato scenoj naujų veikalų “Kaize
ris pekloj". Visų draugijų prašome 
nerengti tų dienų pramogų. —Konut.

LMPS. III Rajonas ir 25 kp. ren
gia dideles prakalbas panedėiyj, la
pkričio 25 d., Tumei* Hali. 12001 Ha
lsted st., \Vest Pullman. Kalbės dra
ugas Dubickas ir A. Zymontas. Kvie
čiame publikų skaitlingai atsilanky
ti. —Komitetas

Roseland. — LL Federacijos 4 kp. 
rengia prakalbas ularninke, lapkri
čio (Nov.) 26 d., K. of P. svet., 11037 

Kalbės kun. M. X. 
Mockus ir liūs rodoma paveikslai.

avė.

Pradžia 7:3(1 vai. vakare.
—Komltetan.

L.S.S. VIII Rajono Draugams: — 
Man persikėlus į naują vietą, visais 
LSS. VIII rajono reikalais kreipki
tės sekamu adresu: 140 So. 191h 
Avė., Mayvvood, III. J. Jurgaitis,

LSS. VIII rajono Sekr.

LDLI) 19 kuopa rengia koncertą 
ir balių Padėkos Dienoje, Mildos 
svetainėje. Meldžiame visus lietu
vius atsilankyti . —Komitetas.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75c.; be 

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halsteč 
SI., Chicago, III.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geiiausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jieft- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirklį; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija,

asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ J1EŠKUJ1MA1
Pajieškau savo tikro dėdės Ado

mo Davkevičiaus, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Semeliškių vaisė., Ven- 
zulų kaimo. Jis pats, arba jo mo
teris ar kas kitas, kas žinote, mel
džiu atsiliepti šiuo adresu:

Emilija Davkevičiukė-Savickienė, 
79 Gemcns Avė., Ilamlremeck, Mieli.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Brazo, paeinančio iš Kauno guli., 
Telšių pavieto, Lūkės parapijos, Pa- 
šalrijos kaimo. Pirmiau gyveno SI. 
Louis, III. - • Jis pats arba kas jį ži
note malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu: Pranciškus Brazis,
P. O 53.3, Mclrose Park, II).

Brolau, Jurgi Briedeli, laiškus nuo 
jūsų gauname. Jums siunčiame jau >

dzin paduoti gerų adresų:
Jūsų brolis 

Nikodimas Briedelis,
3427 So. Union avė., Chicago

Pajieškau savo brolio Antano Sa- 
moskos. Gyvena Chicagoje. Malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Bridis,
Mclrose Park, III.Bos 482,

Pajieškau savo brolio, Jono Vlnc- 
kaus, paeinančio iš Iv.tino gub., Ra
seinių pav. iiietavGs parap., Kinva- 
ralių sodos, 39 metų, geltonų plaukų, 
5 pėdų augštumo, balto veido. Jeigu

adresu:
Pe t r( mele Vi e n c k a i t ė, 
l.ime si., Chicago, III.3237

REIKIA DARBININKU
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais • 

116-122 N. DEARBORN ST

105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo paruplmmą visuose 

«>e valdžios jslei.vtuosc ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt,

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — i fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip motei ų ir viii- 
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

tuo-

REIKIA patyrusių shearmaniį dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 \V. Kiuži e Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mėgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. 
221

Mrs. B. Hasselson,
Jo. Monroe avė., Dixon, IB

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42‘žiC. į 
valandų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
351h st., and Normai avė., Chicago

REIKIA vyro pavienio arba ve-
dusio dirbti i Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosiin<* labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. l)ixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai j B. Hasselson, 609 
\V. 'I'liird SI.. Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

I)ixon, III.

REIKALINGA prie medžio karų 
karpenterių. Atsišaukite į

The Byan ('ar Co., 
Hegewisch, III.

BEIKIA 5 žmonių į Scrap Iron 
Yards.

I'anuer Rome Coal Iron Co., 
1121 S. Fairfield avė., Chicago, III.

REIKALINGA moteris prie indų 
plovimo. Darbas dienomis. $10 į 
savaip*.
1568 S. Kedzie avė., Chicago, III.

REIKIA prityrusių langų valyto
jo.

Chicago Window Clcaning Co., 
62 W. Washington st., Chicago

REIKIA pardavėjos į dry goods 
krautuvę,

D. Branch, 
2875 \V. 381h st. , Chicago, III.

BUKAI.INGI vyrai ant burdo. Ge-

LIETUVIŲ MOTELIS,
1606 So. Halsted st., Chicago

— .-—_ --r—r------------------------

BEI K ALINGAS bučeris — Pasto
vus darbas. Gera mokestis.

Illinois Markei Co., 
3132 So. Halsted si., (’hieago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA barbernė su dviem 

krėslais. Gyvenimui ruimai iš užpa
kalio. Lietuvių apgyveni oj apie- 
linkėj, senai išdirbta vieta. Atsišau
kite Boleslovas Zaleckis,
4612 S. Paulina st., Chicago

PARSIDUODA Ice Cream Parlor, 
gera virta, biznis išdirbtas, lietuvių 
apgyventa vieta. Priežastis parda
vimo — turi kitų biznį. Atsišaukite 
'greitai.
3302 So. Halsted st., Tel. Boulevard

PARDUODU pigiai 
kiaules ir vištas.

15640 Marshfield

karves, 2

III.

PARDUODU anglių išvežiojimo 
espreso vc/dmų, pakinkius ir arklį. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukite greitai.

Rokas Stuporas.
3159 Emerald avė. Tel Yards 975

įieško kambariu
PAJIEŠKAU kambario su valgiu 

18-tos gatvėės apichnkėje. Kas tu
rite, praneškite greitai laišku.

1739 So. Halsted st.,

RAKANDAI

Chicago

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
slorage remtos sekantieji daiktai: 
graži, didelė "Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par
lor setas, kuris turėjo kainuol $150; 
puikus septynių šmotų dining room

rakandai ir Viclrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
liktai {lenkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bite kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGE IIOUSE, 
2810 \V. Harrison st., Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bite teisingų pa
siūlymų. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $<ia, taipgi $800 
l’laycr pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė.,

REIKIA veiterio, $18 į savaitę, pa
stovus darbas.

Goo. Pappar,
924 (’hurch St., Evąnston, III.1

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
yra apslpažinę ant South Side. Pri- 

11> rimas musų biznyje ncreikalin- 
; gas. Vyrai, kurie gerai padirbės, 
• pasidarys $25 iki $50 į savaitę. Jus 
įgalite padaryti tą pat ir laikytics sa- 
I vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
'dirbs pilną laiką, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite į room 846 First 
National Bank Building, 68 W. Mon
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

Chicago

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir viclrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rma varpelį.
3842 W. 12 st., Chicago

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI namas ir lotas, I- 

rios rendos, barnė užpakalyje, neša 
$45 remtos, 4)54 W. 19 st. Užklaus- 
daini rašykite į

J. Zahradka,
1222 So. Ridgeland avė.,

So. Oak Park, 111.

PARDAVIMUI naujas 2 fialų, mu
ro, 4 ir 4 kambariai— attika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arti bažnyčia.

Mc. Donnell, 
2630 W. 3«th SI., Chicago

PARDAVIMUI naujas 3 flatu mū
rinis, attika, $6000, išmokėjimui. 
Graži apielinkė.

Mc. Donnell, 
2630 W. 38th St., Chicago

REIKALAUJAMI*' keletos gerų, pri
tyrusių agentų. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerą biznį. Atsišaukite tuo- 

įjau ypatiškai ar laišku.
Peoples Investment Co., 

220 S. State st. Tel. Harrison 2024. 
1122 Consiuners Bldg., Chicago, III.

___ ^MOKYKLOS

V A LEMI .N E DRESBM A K1N U 
COLLEGES

6205 So. Hultited Ht., 2407 W. Ma- 
dirton, 1850 N. Wc1Ih St.

1^7 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Put ienų Kirpimus, Da- 
signing, dėt biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G vu rantuo
ta Išmokinti jus pasiūti suknea ai 
S10. Photie Seelcy 164.1

MARA PATEK, Plrmialak* 
_________________________________ y

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

I'lckira varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bite slailės arba (lydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. I.a Šalie gal., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšlo.

0<AUG ’OS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1810 S Halsted Si., (’hieago, III. 

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avė., ( liieago, III.

A. 1.AI.IS, Sekretorius,
1840 S. Halsted SI., Chicago, 111. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, H1 
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St., Chicago, UI.

CH1CAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2962 W. 39lii SI., Chicago, DI. 

P. JakaviČia, sekretorius
927 \V. 33 pi., Chicago, III. 

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

J. Kalainė, rašlininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
S. Danetavičia, Iždininkas,
Uit7 N. Winehesler av., (’hieago III 

J. Jakubauskas, komiteto narys,
3362 l.oNve avė., Chicago, III. 

J. šmotelis, komiteto narys
10601 Edbrooke avė., Chicago, III. 

F. \V. Zolpc, komiteto narys, 
159 and Garse avė.

No. 15900, Harvey, 1)1.
J. Vilis komiteto narys,

2538 Frankfort St. Chicago, III.

A. C. W, of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBA

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

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln str 

J. Kalnine, nutarimų raštininkas, 
1965• Evergreen avė. 

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

J. Katilius, iždininkas,
1685 Mihvaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmą Pėd
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVihvaukee avė. 7:30 v. v.

R Y'I’METIN ĖS žV AIGŽD F.S 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avc.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
10(i0 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st. 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
gę kiekvieno mėnesio Liuosybės svetainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Rublc str. 

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
664 W. 18 St. 

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50th avc., Cicero, III. 

Frank Micklin, turtų raštininkas,
1906 S. Union Avc. 

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21st Str. 

Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas,
3041 W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.

DRAUGIJOS
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

. 1965 Evergreen avė. 
V. Briedis, tūrių rašlininkas,

1019 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmo kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Bagis, pirmininkas, 
1714 VVabansia avė. 

S. Galiackas, irm. pagelb.
3525 S. Union avė.

L. Antonavičia, nutarimų rašt.,
1713 Ruble SI.

Juozas Kezius, Birių rasi.,
4109 Montgomcry si. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

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

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

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

I. Jankevičių, maršalka,
726 W. 18lh st.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, 1). Shhnaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokėslj lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

^DRAUGIJOS____ __
KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 

634 W. 181 h St.
JOS. SKUTAS, iždininkas,

3106 So. Halsted St 
S. DANTA, raštininkas,

812 W. 19tli St.
EI). ČEPULIS, Kapinių užvelzda,

Lithuanian National Cemetery, 
Suininit, III.

Pilone Willow Springs 10.
Globėjai ir valdyba susirenka kas 

pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdnma nėr valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APS VIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22 n d St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wcntworth avė.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas šimaus, pirmininkas, 
10707 Wabash avė.

Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 
10707 Wabash Avė. 

F. Grigula, prot. rašlininkas,
10143 Wenlworth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. Bcrlašius, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 SI. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. vakare. 
I’’. Shedsvillo svetainėje, 311 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems jstoti j Dr-stę už numažintų 
mokeslj paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shalkus, pirmininkas,
344 E. 116 SI r.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas, 
"27 E. 102 Placc.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pelnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIETUVIŲ JANITORTŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas. 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..
342 S. Crawford avc. 

Jonas Burčikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis, fin. rašlininkas, 
807 S. Spoulding avė. 

Mvkolas Kaziunas, iždininkas.
1501 S. Harding avc.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
has sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent mm 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS;

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1019 N. Marshfield avė. 

K. čepukasj iždininkas,
1648 W. Division st. 

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Poltk svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.: pra
džia 2 vai. po niet.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Linęoln Str. 

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 653 Garden str 
I’clix Bartkus, prot. raštininkas,

R. R. 3. Box 33 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas,

462 Jenne Str. 
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja,

730 Engei str 
Jonas Kasiulis, maršalka,

653 Garden Str. 
Mikolas Nakrušas, maršalkas,

420 Orange Str. 
Ant. Bubcle, teisėjas

313 Quince str. 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys,

152 Main Str 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,

R. 1, Box 56. 
Petras Rimkevičių, durininkas,

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičių, durininkas,

/ 614 Markei Str

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis,
2129 W. 21st St-

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 West 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų rašlininkas, 
3338 So. Auburn avė. 

\V. J. Buišis, finansų raštininkas,
900 West 19th St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė. 

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė. 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St. 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, VV1S.

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Avė. 

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Mikvaukee Avė.

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

S. J. Balčailis, organiz. ir kp. koresn.
P. O. Box 62.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė..(’hieago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $l;i 
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, nedčiomis ir va
karais.

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

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis Šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresu:

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




