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True translation filed with the post-master at ('hieago, 1)1., Dec. 31, 1918, as reąuired by the act of Oct. G, 1917OLSEVIKAI PAĖMĖ
True translation filed wilh Ihe post-inasler ai ('.hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Amerika nedalyvaus 
Europos politikoj

Francija už tautų lygą 
ir intervenciją Rusijoj

AMERIKA NEDALYVAUS 
EUROPOS POLITIKOJ.

Nesidės prie jokių valstybių są
ryšio, į kurį neįeis visos 

valstybės.

prieš kurį smarkiai stojo socia
listai. Ta opozicija sulaikė bi- 
lių nuo pereito ketverge) ir pri
vertė laikyti posėdžius be per

va

Laimingų Naujų Metų visiems 
Naujieniečiams, visiems Naujienų 
Draugams—Skaitytojams, Bendra
darbiams ir Rėmėjams — linki

Redakcija ir A dministracija.

True translation filed with Ihe post- 
niasler ai ('hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
VVILSONAS NORI DIDŽIAU

SIO LAIVYNO SULAIKYTI 
LAIVYNUS.

True translation filed wilh Ihe post- 
inasler ai ('.hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Ori. 6, 1917

Berlyne ramu
TARYBA PASKYRĖ TRIS 
NAUJUS MIN1STERIUS.

Didelės demonstracijos Berline.

MANCHESTER, gruod. 30.
Amerika nėra tižiu lenkuota Eu
ropos politika, bet ji yra užinte- 
resuota tiesos iHUirdininkystėj 
tarp Amerikos ir Europos. Taip 
i!>!•<• išliet? j>!'<.*>£iciteii tn» XViIs-ioiins 
priimdamas laisvę Manchester 
miesto Free T rado svetainėj 
šiandie.

Amerika nėra užinteresuata 
vien taika Europoj, bet taika vi
same^ pasaulyje, — pridūrė jis.

“Jei ateitis neturi nieko dėl 
mus, bet naujus bandymus pa
laikyti pasaulį teisingame sto
vyje valstybių balsavimu,” pri-

Daniels vadina pienų geriausiu 
argumentu už nusiginklavimų.

ką padarymui mus pirma laivy
ne valstybe pasaulyj?” paklausė 
atstovas Keating.

“Taip, jei lenkliniavimosi bū
da vo.j imas tęsis,” atsakė Da
niels. “Mes dabar lengvai esa
me antra laivyne valstybe, bet 
šis programas padarys mus pir
ma.” *

tai-

Susitarė apie jurų 
laisvę.

Svarstant apie Francijos 
kos tikslus pereitų naktį premje
ras pasakė aiškiai, kad jo mieriu 
yra remti Angliju taikos tarv- 
bose jvit-ų laisvfs 1< lt» usime. .Jis 

užreiškė, kad jo pozicija tame 
dalyke buvo užgirta prezidento 
Wilsono.

True translation filed with Ihe posl- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as re<(uire(t by Ihe act of Oct. 6, 1017
FRANCIJA PRITARIA TAUTŲ 

Lygai.

jos nesi interesuos juo, kadangi 
neprisidės prie jokio sųry-

Intervencija Rusijoj neišvengti- 
na, sako m misteris,

šio 
siu mus visų.

True translaliori\filed wilh Ihe posb 
master at Chicag<\ III., Dec. 31, 1918. 
as reąuired by tha act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, gruod. 30. __ Su
lig dabartiniais nurodymais, 
prezidentas Wilsonas apleis Eu-

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Audra, kuri grąsino atstovų bu
te per pastarąsias keturias die
nas, iškjlo šiandie po piet, kada 
užrubežinių reikalų ministeris 
Stephen Pichon, nežiūrint smar
kių pertraukimų socialistų ir 
kontr-demonstracijų valdžios 
šalininkų, išdėstė Francijos tai-

WASHINGTON, gruod. 30. 
Įsitikimams, kad Suv. Valstijos 
pavieniui, ar drauge su kitomis 
valstybėmis turi prisiimti dide
lę atsakomybę dabojime tvar- 
kos pasaulyje, yra pamatu li»i- 

vyno sekretoriaus Daniclas ragi
nimu įsteigimo Amerikos laivy
no mažiausiai lygaus ir galbūt 
didesnio negu Anglijos laivynas.

Naujas $6,000,000,000 trijų 
melų budavojimo programas 
patiektų dar 156 laivų, 10 jų 
drėadnautų ir 6 mūšių kruize- 
rių. Sekretorius Daniels reko
mendavo atstovų buto laivyno 
reikalų komitetui, kad pastovi 
kareivinė spėka laivyno butų iš 
131,000 jurininkų su parodiniu 
laikinio padidinimo iki 250,000.

Komitetui Daniels šiaip api
budino savo pozicijų:

Jei tautų lyga vykinimui tai
kos bus sutverta Suv. Valstijos 
išsisukinėtų nuo savo pareigos 
ir atsakomybės, jei ji neprisidė-

True translation filed with the post- 
masler ;ft Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by thefact of Oct. <>, 1917
GALI ATSAUKT PERTRAUKĄ 

MŪŠIŲ.

Čia gautos iš BČrlino žinios sa
ko, kad Vokietijos centralinė 
kareiviu ir darbininku taryba C V v

paskyrė Kiel gubernatorių Nos- 
ke, Breslau Volks.svacbl redak
torių Loebe ir reichstago narį 
Wissel kaipo kabineto narius 
užėmimui vietos užrubežinių 
reikalų ministerio Haase, socia- 
iės policijos ministerio Bart h ir 
demobilizacijos ministerio Ditt- 
mann, kurie pasitraukė subatos

vasario 10 dienų.

True translation filed with the post- 
inaster at ('hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, grtKMlžio 30. — 
Prezidentas VVilsonas atvyko į 
Londonu 7:15 vai. vak. ir tuo- 
jaus nuėjo į Buckingham pale
čių, c «

Prezidentas \Vilsonas išva
žiuos iš Paryžiaus į Rymų sere- 
dos naktį, atvykdamas į Italijos 
sostinę pėtnyčioj. Rymas bus 
vienatiniu miestu Italijoj, kurį 
prezidentas aplankys. Jis tikisi 
ndbuti Paryžiuje savaitę, sugrįš
iant ten už savaitės nuo seka
mo utarninko.

Būdamas Ryme prezidentas 
bus svečiu Italijos valdžios. Iš
rodo dabar tikru, kad jis aplan
kys ]M>piežių Benediktų ir taip 
jau apsilankys metodistų kole
gijoj-

Pichon sekamai išdėstė Fran
cijos taikos programą:

1. Kad valdžia pritaria, kad 
kuodidžiausias viešumas butų 
duotas taikos konferencijai.

2. Kad Francijos valdžia pri
ėmė principą tautų lygos ir da
bar dirba linkui jos veikmingos 
realizacijos.

3. Kad valdžia nenori jokių 
aneksijų, bet pasilaiko teisę nu
statyti Alsace-Lorraine rubežius 
apsisaugojimui nuo ateities ata-

jos spėkos laivynu lygiai galin
gu Anglijos laivynui.

valstybėms nepasiseks susitarti 
apie sumažinimą ginklavimos, 
Suv. Valstijos, kaipo žymiausia 
skelbėja demokratybės ir apgi- 
uėja silpnų tautų, turi turėti lai-

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
CLEMENCEAU LAIMĖJO AT

STOVŲ PARAMĄ.

PARYŽIUS, gruodžio 30. — 
Premjeras Clemenceau, kuris 
pereitą naktį išaiškino valdžios 
taikos poziciją, gavo atstovų bu
to išreiškimą užsitikiėjimo, su
teiktą didžiuma 380 balsų prieš 
134.

Vėliau atstovai priėmė dide
le didžiuma balsų biudžetą,

4. Kad valdžia nemano, kad 
klausimas diplomatinės repre
zentacijos Vatikano iškįla da
bartiniu momentu.

5. Kad intervencija Rusijoj y- 
ra neišvengtina.

Apie Rusijos intervenciją Pi
chon išaiškino, kad tokia inter- 

vencija nėra kol-kas ofensivė, 
bet defensivė, kad neleidus llx>l- 
ševikams įsiveržti į Ukrainą, 
Kaukazą ir vakarinę Siberiją.

Ateityje galbūt ofensivė inter
vencija bus reikalinga, kad su
naikinus bolševizmą. Tokis vei
kimas turi būti vedamas rusų 
kareivių, kurių 100,(MM) dabar 
yra Omske.

“Karė prasideda išnaujo!” 
šaukė į tai socialistai.

Del Naujų Metų šventies, 
Naujienos ryto neišeis.

jos laivynas.
Jei valstybės nesusitartų apie 

sumažinimą įaivytių budavoji
mo, Suv. Valstijos, apgynimui 
Monroe doktrinos ir apgynimui 
“silpnojo, iš kur jis nė aplaiky- 
tų grąsinimą,” turi turėti “ne- 
paliginamai didžiausį laivynų 
pasaulyj.”

Rems Wilsono reikalavimus.

Kad Daniels programas taiko
mas prasmėje grųsinimo pabū
davote didžiausį laivyną pasau
lyj, jei valstybės nesutiks su 
preziden to W|ilsono * pasiūlymu 
sumažinti ginklavimąsi, buvo 
atidengta Daniels pastaba komi
tetui:.

“Galingiausiu prezidento ran
kose argumentu išgavimui ap- 
riibežiavimo ginklavimos, yra 
leisti jam vykti į taikos tarybas 
su užtikrinimu, kad Suv. Vals
tijos yra prisirengusios pabuda- 
voti didžiausį laivyną pasaulyj, 
jei šalįs nesutiks aprubežiuoti 
laivyno ginklavimos.”

Vėliaus Daniels prašė išėmi
mo šio pranešimo iš spausdinto 
rekordo komiteto tardymų.

“Ar prezidentas remia politi-

PARYŽIUS, — Užrubežinių 
reikalų ministeris Pichon pasa
kė specialiai komisijai, jog prie
žastim kodėl Francija nedemo- 
bilizuojasi greičiau, yra kad 
galbūt talkininkai bus priversti 
atsižadėti pertraukos mūšių. 
Priežasties nepaduota, bet skai
toma yra, kad talkininkai yra 
neužganėdinti Vokietijos mato
mu nenoru atiduoti reikalauja
mus vagonus ir garvežius.

True translation filed wilh the pnst- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

AMERIKIEŽIAI PRADĖJO
KRASOS CENZŪRĄ.

AMERIKOS OKUPACINĖ ar
mija, gruodžio 29. — Krasos 
cenzūra uždėta amerikiečių de
kretu dėl elgimos vokiečių oku
pacijos apygardoj, šiandie įėjo 
veikmen. Cenzūra nepaliečia 
krasos, vaigščiojančios užimto
je apygardoje, bet visi laiškai ir 
siuntiniai į išlaukines apygardas 
turi pereiti per cenzūrų. Visa 
ateinanti krasa taipgi cenzūruo
jama.

True translation filed \vilh the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

UŽDRAUDĖ KALBĖTIS 
SU MOTERIMIS.

COBLENiZ, gruodžio 29. —Iš
leistas tapo paliepimas Ameri
kos kareiviams, kad oficierius 
ar kareivis, kuris kalba su vo
kiečių motere, daro tai rizikuo
damas patekti karės teisman.

NUBAUSTI LIETUVIAI.

KAST CHICAGO, Ind. —Lie
tuvis smuklininkas, Tonis Kai- 
ris likos federalio teismo pa
smerktas šešiems mėnesiams ka 
Įėjimo ir šimtu dolerių pabau
dos užsimokėti, o jo žmona, 
Kairienė, trims mėnesiams ka
lėjimo ir ęimtų dolerių pabau
dos už neleistą pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėrimų.

N. I. Caras.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

No. 307.
W9R

Price 2c.

Vokiečiu k 
siliks

nuomone pa 
Lietuvoj

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
VIIxNIŲ.

LONDONAS, gruodžio 30. -- 
Copenhageno žinia į Daily Mi ii 
paseka pranešimą iš Petrogr 
d o, kad bolševikų spėkos 
mė Vilnių.

i-

pa ė-

True translation filed with the 
master at Chicago, III., Dec. 31, 
as

post- 
19

reąuired by the act of Oct. (i, 1917
VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ

PASILIKS LIETUVOJ.

li,

Gins Lietuvą nuo balševiką.

Exprcss sako, kad beveik tuo- 
jaus Dubline bus įsteigta centra- 
linė Sinn Feinn taryba, kuri va
dinsis save Airijos parlamentu. 
Sakoma, kad jei valdžia palie ps 
jų paleisti, ji įsisteigs kur kitur 
ir jei bus reikalinga, kilnusis iš 
vietos į vietų.

Airijos parlamento nariai, sa
koma, pienuoja išrinkti Airijos 
delegacijų į taikos konferenci
ją

rs'ii lij iisim Ietį L>i laike jin'-

ma posčilį nedelioj po piet. Bu
vo sutarta, kad Pbilipp Schei- 
demann apims užrubežinių rei
kalų ministeriją vieton Haase. 
Noske bus karinio departamen
to viršininku, o Wissel liks so
cialūs policijos mįnisteriu.

Jokių sumišimų neįvyko 
Berline flki nedėlios po piet. Tuo 
laiku pradėjo lyti ir minios gat
vėse išsiskirstė.

Milžiniškos parodos ir de
monstracijos buvo laikomos ne- 
dėlioj visų partijų. Nepriklau
somieji socialistai, nariai Spar
tako frakcijos ir jurininkai lai
kė didelę demonstracijų sųryšyj 
su laidojimu aukų ketverge mu- 
šių.

Pranešama iš Berlino, kad ke
li šimtai tūkstančių žmonių da
lyvavo demonstracijoj, sureng- 
toj didžiumos socialistų. Di
džiumos socialistų vadovai lai
kė prakalbas galvėse ir Tiergar- 
ten.

True translation filed with Ihe post- 
inasler ai ('.hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI APLEIDO PRŪSIJOS 

MINISTERIJĄ.

AMSTEBDAM, gruod. 30.
Pasak Berlino žinios į Handels- 
blad, nepriklausomieji socialis
tai Prūsijos ministerijoj ir Prū
sijos valdžios valdininkai, kurie 
priguli prie tos partijos, rezig
navo.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Doc. 31, 1918, 
as rccpiired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai dar 9,000,000 markių 
išmokėjo amerikiečiams.

COBLENZ. — 9,000,000 mar
kių atvyko į čia iš Berlino ati
davimui Amerikos armijos vir
šininkams, kaipo dalis Vokieti
jos užmokėjimo išlaidų okupa
cijos armijos. Vokiečiai dabar 
viso davė amerikiečiams sulig 
pertraukos mūšių sąlygomis 
45,000,000 markių.

AMSTERDAM. irruod. 30. — 
Pusiau oficiales Nord Deuscijie 

Zeitung praneša,, kad vokieč 
kareiviai kol-kas pasiliks Liet 
voj ir tebelaikys užėmę Liet 
vos sostinę Vilnių.

Laikraštis sako, kad tie žin 
sniai liko nutarti po konferenci
jos tarp Vokietijos valdžios ir 
Lietuvos valdžios vadovų apie 
priemones kovai su besiveržian
čiais bolševikais.

(I| šios žinios matyt, kad vo
kieč ii įbiuvo pasirengę gin 
Vilnių, bet jei pirma žinia yr 
teisinga, neginė ar neįstengė ap
ginti tų miestų. Galbūt pakliu
dė apgynimui miesto ir umvs 
lenkų susirūpinimas Vilnium r 
noras patiems jį “apginti.”

Lenkų generalis štabas reika
lą vo nuo vokiečių generolų Hol f 
man ir Falkenhayn liuoso perė
jimo lenkų kareivių trauki
niams per dabar vokiečių ran
kose esančias linijas nuo Lenk - 
jos rubežiaus į Vilnių. Taipgi 
buvo reikalaujama sujungimo 
Lenkijos ir Lietuvos geležinke
lių, kurie buvo vokiečių perki -

True trnnslatlon fil<*d wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 15)18, 

reąuired by the act of Oct. (i, 1917
VAKARINĖ UKRAINA

— RESPUBLIKA.

as

y
i-

i-

r-

!i
a

Galbūt tokis lenkų reikalav 
mas privertė vokiečius galiai 
atsižadėti ginti Vilnių).

A

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., Dec. 31, 191 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 19

BOLŠEVIKAI NETEKO 
PERM.

Taipgi 18,000 belaisviais.

K,
/

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Užrubežinių reikalų ministeris 
Pichon paskelbė šiandie atstovi 
bute, kad rusų kareiviai atėn 
Perui iš bolševikų, suimdami 
18,0(X) belaisvių.

y 
ė

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 31, 191 
as rcąuired by the act of Oct. (i. 19

17LV* <f * , * 1

reąuired by the net of Oct. 6, 19
SINN FEINN PASKELBĖ 
AIRIJOS RESPUBLIKĄ.

Sudarys parlamentų Dubline 
išrinks savo taikos atstovus.

H, 
17

ir

LONDONAS, gruodžio 28. — 
Express sako, kad šiandie kiek
vienoj Airijos parapijoj bus iš
kaitinti plekatai paskelbiantis, 
jog Airijos respublika pradėt a

vietomis sniegas ir daug šalčiau, į^vuoti.

ORAS.

Lietus šiandie pavirstus j snie
gų naktį; šalčiau ngktį; ryto

VABŠAVA, gruodžio 26.
Vakarinės Ukrainos respublika 
susidarė Tarnopolyj, Galicijoj, 
po prezidentyste Konstantino 
Lėvitskio. Naujoji valdžia yra 
priealnki talkininkams.

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, III., Dec. 31, 1918, 

reąuired by the act of Oct. G, 1917
JAPONIJA IŠTRAUKS 

KARIUOMENŲ.

a s

HONOLULU, gruodžio 28.
Nippu Jiji gavo kablegramą iš 
Tokio, kad Japonijos karės de
partamentas paskelbė, jog pusė 
Japonijos kareivių Siberijoj 
bus neužilgo ištraukti.

TARĖSI KOVOT PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS —

Patįs susipešė.

Jurgio svetainėj vakar vaka
re buvo tautininkų-klerikalų su
sirinkimas. Susirinkimas su
šauktas tikslu prisirengti prie 
“milžiniško mas-mitingo,” ku
ris turės įvykti ryto, kilajp ta
riant kovos prieš "amžinus 
neprietelius” lenkus ir., bolše
vikus. Susirinkimas tečiaus už
sibaigė tuo, kad ,‘broliai tauti
ninkai ir klerikalai” patįs susi
pešė. Dargi, į Inos savo “nesu
sipratimus” teikėsi įsukti ir po
nias... kiaules!

Susirinkimas užsitęsė iki 12 
vai. nakties, ir klerikalai iš jo 
grįžo pergalėtojais. Nevei
zint atkaklaus tautininkų spyri- 
mosi, visame kaine jie tapo sn- 
nuišti ir turėjo nusilenkti prieš 

kurį 
ir Ka-

tų “demokra tingumų,” 
jiems pakišo kliu. Krušas 
rosas.

Žmonių buvo nedaug. Ir tie 
— kažkokia keista, palaida, be- 
taktė, nenusivokianti masa.... 
Viskas jai buvo gera ir kartu 
negera — žiūrint kaip griežia 
kieno stemplinė smuiką.

Susirinkimas užsibaigė visiš
ka fiaco: besikaulijantįs už 
“cnatas,” pasijuto netekę publi
kos... Ji taip “sutirpo,” kad nė 
neprisjėjo uždairyt li“gai^bingąjį 
susirinkimą...’’

Je, tai bent “kovotojai!”
i . <. —Rep.
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U tai sakom o ji Kainai 
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Redakcijos 
straipsniai

Trupinius pabėrė.
J. Baltrušaičiui pradėjus 

dirbti “Apžvalgos” redakci
jos štabe, prisikėlė iš numi
rusių senųjų “Dilgėlių” dva
sia. Toks-pat “stėnavimas” 
vietoje rimto diskusavimo; 
tokie-pat iš visur kur suran
kioti minčių trupiniai, vieto
je čielų minčių; tokie-pat as
menų kandžiojimai, vietoje 
satyros.

Tiktai mažiaus “paliti- 
kės” (kalbant to atgijusio 
redaktoriaus žodžiais). Sa
vo “stėnavimus” ir asmenų 
kandžiojimus jisai labai krei 
pia prieš tuos, kurie stovėjo 
ir tebestovi socialistų idėjos 
gynime. Jo malonę dabar 
turi tie, kurie užsitarnavo 
“liaurus” socializmo šmeiži
mu.

Mes nežinome, ar J. B. pa
rašė tą “straipsnį” “Apžval
goje,” kuriame mėginama 
prilyginti “Naujienų” reda
ktorių prie p. Šliupo, — nors 
tatai butų labai panašu į bu
vusiojo “Dilgėlių” leidėjo 
(ir duobkasio) darbą . Bet 
jeigu tai ir ne jo darbas, tai 
vis dėlto butų pageidauja
ma, kad jisai, kaipo, to bule- 
tino redakcijos narys pavar
totų savo įtekmę, idant ji 
mažiaus tikėtų melagiams. 
Nes nei VIII rajono konfe
rencijoje, nė kur kitur, P. 
Grigaitis nėra vartojęs to
kių išsireiškimų, kokių pa
duoda Brooklyno laikraščio 
“korespondentas”.

Kadii žmogui pasitaiko 
“pabert trupinius” (anot tos 
patarlės), tai žiūrint iš ša
lies ima juokas. Bet kada 
jisai pradeda vartot “trupi
nius pabėrusiojo” koliones 
ir dar kartot šmeižtus, tai 
darosi bjauru.

žodžiu, jeigu su .argumen
tais yra “schwach”, tai rei
kėtų bent “palitikės” laiky- 
ties.

Bėję. Iš patikimų šalti
nių mes patyrėme, kad LSS. 
Pildomasai Komitetas atme
tė aplikaciją to socialistų 
šmeižiko, delei kurio J. Bal
trušaitis anąkart šaukė 
“Lai gyvuoja!” ketvirtajai 
kuopai.

L. S. S. sekretorius-vertė- 
jas turi žinoti apie tai. Jei
gu jisai da ir negavo oficia-

jisai žino, kad tas “draugas” ( Mes esame palinkę many- 
nėra priimtas į L. S. S. ir ne- ti, kad, jeigu ištiesų buvo į- 
gali nė sprendžiamu, nė pa- vykęs susirėmimas tarpe va- 
tariamu balsu dalyvauti L. Idžios šalininkų ir “sparta- 
S. S. reikalų svarstyme. į kų”, tai jisai įvyko ne dėlto, 

Kodėl tabjisai nepainfor- kad “spartakai” butų kėsi- 
mavo apie tai sąvo kuopos ir nęsi nuversti valdžią, — nes 
leido ,kad tas ^draugas” ne toks žingsnis butų buvęs vi- 
tiktai dalyvautų kuopos su- sai beprotiškas po to, kaip 
sirinkime, oTr butų renka- milžiniška didžiuma darbi
ngas delegatu į rajono kon- ninku ir kareivių Tarybos 
ferenciją? * suvažiavime pritarė vald

yme translation filed wilh the post
master at Chicago', III., Dcc. 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vėl praėjo viena 
‘‘bolševikiška 
revoliucija ’

Kapitalistiškų agentūrų 
išreklamuotoji naujoji “bol
ševikų revoliucija” Berline 
praėjo.

Buvo skelbiama, kad Vo
kietijos “spartakai” (Lieb- 
knechto pasekėjai) ginklais 
iškovoję kontrolę ant Berli- 
no policijos ir kariuomenės, 
nuvertę valdžią ir tuojaus 
pastatysią vietoje Eberto ir 
Haasės Liebknechtą ir ir Le- 
debourą. O pasirodo, kad 
nieko panašaus nėra.

Paskutinės telegramos iš 
Berlino praneša, kad įvyku
siam tarpe įvairių Vokieti
jos socialistų srovių susikir
time paėmė viršų ne “spar
takai”, o kaip tik griežčiau- 
sieji jų oponentai — “didžiu- 
miečiai.” Centralinis darbi
ninkų ir kareivių Tarybos 
komitetas paskutiniame sa
vo posėdyje, girdi, parėmęs 
Eberto—Scheidemanno pu
sę, ir todėl nepriklausomųjų 
socialistų atstovai — Haase, 
Dittmann ir Barth —* rezig
navę iš valdžios.

Telegramos paduoda ir 
vardus naujų liaudie^ įga
liotinių, kuriuos darbininkų 
ir kareivių Tarybos komite
tas paskyręs vietoje rezig
navusiųjų.

Taigi, sprendžiant pagal 
šituos pranešimus, visa val
džia Vokietijoje dabar pate
ko į socialistų-didžiumiečių 
rankas. Nepriklausomieji 
ne tiktai pasitraukę iš liau
dies įgaliotinių Tarybos (ku 
ri susideda iš šešių žmonių), 
o ir ketiną pasitraukti iš vi
sų valdžios departmentų.

Telegramos priduria net, 
kad žmonės turį tokį įspūdį, 
jogei socialistai - didžiumie- 
čiai dabar pasikviesią talkon 
liberalę buržuaziją.

Šitam spėjimui mes neno
rime tikėti, kaip mes abejo
jame ir apie teisingumą tų 
pranešimų, kad nepriklau
somieji socialistai ketiną 
pertraukti visus ryšius su 
valdžia. Mes manome, kad 
telegramos čia “persudo.”

Bet visai negalimu daly
ku mes tatai neskaitome. 
Skaitytojai atsimena, kaip 
“Naujienos” jau dvejetas sa 
vaičių atgal nurodė, jogei 
politikos krypsnys Vokieti
joje šiuo laiku rodo į dešinę, 
o ne į k^h*ę; jos jau tuomet 
pažymėjo didžimiečių įtek
mės augimą ir “pranašavo”, 
kad revoliucinesnėsės soci-

žiai; o dėlto, kad valdžia pa
vartojo perdaug griežtų 
priemonių prieš “sparta
kus”. Taigi tas triukšmas, 
kurį kapitalistų agentūros 
nupiešė, kaipo naują “bolše
vikišką revoliuciją” Vokieti
joje, buvo ne rezultatas 
“spartakų” užpuolimo ant 
valdžios, kontroliuojamos 
“didžiumiečių”, o rezultatas 
“spartakų” mėginimo pasi
priešinti tūliems valdžios 
žingsniams, atkreiptiems 
prieš juos.

Šitaip imant dalykus, da
rosi suprantama, kodėl ne
priklausomieji socialistai 
susibarė su Ebertu ir Schei- 
demannu ir pagalios pasi
traukė iš valdžios, kuomet 
darbininkų ir kareivių Ta
rybos komitetas parėmė di
džiumiečių pusę. Jeigu 
“spartakai” butų buvę už
puolikai, tai nepriklauso
mieji socialistai butų pa
smerkę juos, nes triukšmin
gai “spartakų” taktikai jie 
visai nepritaria. Net Barth, 
kuris įstojo į valdžią pagal 
Liebknechto patarimą, da
bar, padavęs rezignaciją, 
užeriškė, kad jisai nenorįs 
turėti nieko bendra su “spa
rtakais”.

Vokietijos revoliucija, va
dinasi, krypsta griežtai 
priešingon pusėn, negu pa
sakojo kapitalistinių agen
tūrų korespondentai. Bet 
dar peranksti butų sakyt, 
kad ji toliaus visai įeis į bur
žuazines vėžes. Nors ir de
šiniųjų socialistų vadovau
jama, ji visgi yra proletari
ato kontrolėje, o proletaria
tas, savo klesos reikalų ver
čiamas, turės vesti ją linkui 
socializmo.

( Dešinieji socialistai yra 
palinkę prie buržuazinio li
beralizmo. “Spartakai” yra 
palinkę prie blanquizmo. 
Nuosakus proletariato rei
kalų išreiškėjai yra nepri
klausomieji socialistai. Mes 
tikimės todėl, kad proletari
nėje revoliucijoje, po tūlų 
svyravimų tarpe Scheide
manno ir Liebknechto, pa
ims viršų šios, “vidurinės”, 
srovės idėjos.

jos vadai: Henderson, Sno- 
wden ir Ramsay MacDo- 
nald.

Darbo partija visgi turės 
naujame parlamente kokiu 
dvejetu dešimčių vietų dau- 
giaus, negu senam parlame
nte.

Blogiau išėjo liberalams. 
Jų partija visai suskilo. Di
džiuma nuėjo su Lloyd Ge- 
orge’u; o nepriklausomieji 
Jiberalai (Asųujth’o šali
ninkai) laimėjo tiktai 37 vie
tas parlamente. Beveik visi 
jų vadai, kartu su Asqui- 
th’u, tapo sumušti.

Iš radikalių partijų dide
lio laimėjimo atsiekė tiktai 
Airijos Sinn Feineriai (ne
priklausomybės šalininkai). 
Jų išrinkta 73; o airių tau
tininkų partijai teko tiktai 
7 mandatai. Bet Sinn Fei
neriai ketina boikotuot An
glijos parlamentą.

Lloyd George’o laimėji
mas turi' dvi svarbiausias 
priežastis: viena, jo autori
tetą labai sustiprino perga
lė karėje; antra, keletas mi- 
lionų balsuotojų tebėra ka
riuomenėje, ir jie negalėjo 

l laisvai išreikšti savo nuomo- 
jnes. Daugelis kareivių, a- 
žuot rinkęsi tarpe kandida
tų, parašė ant balsavimo 
kortelių, kad jie protestuo- 

j ja prieš darymą rinkimų pi
rma negu tapo demobilizuo
ta kariuomenė.

Kažin ką tie kareiviai už
giedos valdžiai, kada jie pa
grįš namo?

Senas Metas Kalba.

mo-link&numo žjod^iui gyve
na... amžinai!

Mažulėliai atomai gyvuoja ir 
padaro mane tokį, koks aš es
mi — nemirštamas metas!

Taigi, skambinkite mano va
rpą Alkstančiuose bokštų!

Gerkite už mano mirtį, o, 
Kvailiai; ir pasveikinkite Nau- 
jįjį Metą, vainikuotą kvepian
čiomis gėlėmis, — metą, kurs 
ateina su naujai gimusia vilčių 
prie jūsų — šią naktį

O, degančios akįs, kurios 
sveikinote besišaipantį vaiką!

O, atsiskyrusios lupos, kurios 
giedojote jam garbės giesmes!

O, pilna vilties širdis, kuri sa
pnavai apie naują džiaugsmą!

O, nuvargusios kojos, kurios 
ilgėjotės tiesaus kelio!

O, tuščios rankos, kurios ap
glėbusios spaudėte jo kūdikišką 
paveikslą!

O, nusilpusios rankos, kurios 
glostėte jos saulinius plaukus!

O, jus, kurie siuntėte jam 
sveikinimų — linksmų ir karš-
lų!

kurie manėte jį gražiu-jaunu e- 
saut; jis senas, kaip visa aniži- 
nastis!

Šis kūdikis, kurio akįs vėl 
sveikina šviesą, yra senas, kaip

KAPITALAS 
1200,000.00

PERVIRŠIUS 
$25,000.00

r>

LietuviyValstijinis Bankas
Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kas- 

die Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Siekia
r

G IMAS- . DEPOZITO
Kovo 3. 1917 (atidarymo dienoj). $ . .16,754.95
Rugpjūčio 4, 1917 
Gruodžio 31, 1917 
Liepos 2, 1918 . . 
Lapkričio 2, 1918 
Gruodžio 3,1918 .

Visas turtas siekią

288,556.89
418,661.63
600,079.07
765,523.56
875,105.05

$1472,560.05

BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI LIN
KI VISIEM KOSTUMERIAM IR ŠIAIP LIE
TUVIAM LAIMINGŲ ir
METŲ.

..

LINKSMŲ NAUJŲ

Truc translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dcc. 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos rinkimai.
Subatoje tapo suskaityta, 

kiek balsų gavo kurios par
tijos kandidatai Anglijos 
parlamento rinkimuose, 
kurie įvyko 14 d. gruodžio.

Rezultatai yra geri val
džiai ir blogi priešingoms 
partijoms. Tarpe naujų pa
rlamento atstovų apie tris 
ketvirtdaliai susideda iš

alistų srovės gali būt “išgrū
stos” iš valdžios. Kas mus 
stebina, tai ne paskelbtasai 
dabar didžiumiečių laimėji
mas, o to laimėjimo didu
mas.

Apie “baisias riaušes”, 
kurių pasekmėje buk įvyku
sios augščiaus nurodytosios 
atmainos socialistinėje val
džioje, telegramos dabar jau 
nekalba. Reiškia, arba jų

Lloyd George’o rėmėjų, “ko- 
alicionistų”.

Afiie du trečdaliu tarpe ši
tų “koalicionistų” yra kon
servatoriai; apie vienas tre
čdalis — liberalai, ir dešim
tis darbo partijos atskalū
nų.

Tikroji darbo partija pra
vedė į parlamentą tiktai 65 
atstovus; o keletas mėnesių 
atgal buvo tikėtasi, kad ji

lio pranešimo apie tą daly- nebuvo, arba jos buvo visai praves gal kokius tris arba 
ką, tai jisai visgi-žipo,-kad kitokio pobūdžio, negu sakė (keturis šimtus atstovų. Be 
to “draugo” aplikacija yra praeitosios savaitės praneši- to, rinkikuose tapo sumuš- 
svarstoma centre. Reiškia, mai. ti įžymiausieji darbo parti

“Senas Metas įnirs šį vakar!”
Šitoks šnabždesys bėga ap

link žemės skritulį ir nešioja 
mirties žinią.

Ir saulėto tropiko kvapas pu
čia tą šnabždesį skersai juros į 
sniegų šalį, kur rengiamas Se
nam Metui kapas.

Visas pasaulis laukia Seno 
Meto mirties.

Aš — Aš mirsiu?
Kvailiai!

Jis p..ts yra — amžinybė!
Šis, tik-ką gimęs naujas kū

dikis, ateis prie jūsų šiąnakt.
Ir su juo ateis javai, kuriuos 

jus sėjote — kitais amžiais,— 
ir jąs pjausite tuos javus:—žė- 
dna siela pilsis sau į svirnus 
tai, kas užderėjo jos laukuose, 
kas jai priklauso!

Siela verkia; ir iš jos akių bį- 
ra aukso rasa.

O, budėjanti siela! buk stipri 
ir drąsi ir tikra!

O, pasitikinti širdis, negy
venk

O, pailsusios rankos, da ne
atėjo jums pasilsis!

O, pavargusios kojos, vis da. 
kopkite statesniais skardais!

Jus ir aš esame nemirštamos

vien žemės viltimis!

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halstcd St.,
BANKO VALANDOS: Kaadien n 
pietą, Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 
natos vakarais iki 8:30 valandai..

Chicago, Illinois 
uo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
i 12 pietą, Utarninko ir Su-
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tuoj amu su geriausioms p* 
meras, išgydymui rumatii 
skausmu krutinėję, šonose ir 

r, mėnesėti strėnų.
girną, šalčio ir kosulio.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainierlal. mechanikai, audėjai, fabrikoa ir ship visokie 
darbininku., dirbanti viduj ir lauke, yra amžiui drangai

PAIN-EXPELLER
Jau suvirS penkios-deMmtys piotu 
kaip šita piuki gyduole yra vai-

\sek- 
in o,
rau- 
dio-

bonkose. Reikalauk gerinusiu. Kuomet pirkai 
ipnženklis ant baksluko. 35 centai Ir 65 centai už

Washlngton St., New York, N. Y.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistns dhlelese 
j’aln-Expellw. persitikriuk ar yra IKARA. vals....... ...... .  — —,

bonkutę. Gaunamos visose aptlekose, ar tiesiog i« Jabortorijos.
r F. AD. RiCHTfiR 4 CO., 74-80 ’ _ .

Kvailiai visi jus, kurie ma
note, kad aš mirštamas.

Visi, kurie skambinate mir
ties varpą skersai ir išilgai — 
po visą platų pasaulį — ir at
sistoję prie krašto giliaus šmė
kliško kapo — tamsaus ir šal
to — kurį iškasėte man, — vei
zėkite mane pranykstant iš jū
sų akių su ašaromis ir šypsą, 
kuomet kieti žemės gabalai kri
nta ant manęs nakties tyloje!

Kvailiai, kurie manote, kad 
viskas pasibaigia su šiomis ma
no laidotuvėmis!

Žinokite, kad visa praeitis y- 
ra mano.

Mažyte erdve leido man apsi
būti jūsų dienoje.

Ir aš gyvenu...
Aš — kupinas visų dieviškų 

inotivų siela; piktų impulsų; 
saunaudiškų maldų; sopulio a- 
šarų ir palaimos drebulių; džia
ugsmo, nubudimo, agonijos ir 
vargų; nuožmių pagundų; ir 
karčių ir saldžių bučkių!
, Esi pilnas atsisveikinimo 
skausmo — pilnas švelnios ra
mybes. Esmi kupinas — visa- 
ko!

Ar toji mano inkrova pra
žus — mirs? arba ji laikysis— 
gyvuos?

Aš ragavau visų savo gyveni
mą pačių karčiausių padugnių; 
ir aš gėriau iš aukso taurės ne
ktarą.

. Ir kas miršta?
Išmoktos lekcijos: rykštės pia 

kimus; sunkios naštos; sudras
kytų širdžių šauksmai į dangų 
ir Dievą; aštrių akmenų įžei
dimas paslėptas kelyje; kiek
vienas baisus nuotikis; kiekvie
nas grėsmingas nuveikimas:— 
mažyčiai meilės aktai ir gaivu-

Ir mes — jus ir aš — kada- 
nors vėl pasimatysime.

Ir mano laukuose, po mėly
nesnių dangum, jus ateisite kir
sti savo nunokusių javų.

Todel-gi, aš prisispyręs pra
šau jūsų sėti geras sėklas vie
toj blogų; auksinius grūdus vi
soms nesveikoms ir nedoroms 
piktžolėms; prakilnią mintį žo
linam opiam skausmui.

O, Naujasis Mete!
Aš noriu, kad tu buitini tei

singesnis ii’ išmintingesnis ir 
tolerantiškesnis ir kantresnis ir 
malonesnis ir labdaringesnis ir 
atydesnis į savo brolio skaus
mus negu koks tu buvai, kuo
met aš tave pasitikau.

Parodyk!!!

Tai besibaigiančių valandų 
varpo gaudimas!

šviesa gęsta; pasaulis ukano- 
jasi ir temsta.

Susitiksime kada vėl!...
Sudiev! Sudiev!!!

Omnia Vincit Amor

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vedei vUokiua reikatus, kaip kriminaliikuoee 
teip ir civiliAkuose tiimuou. Daro 

visokine dokutneniue ir popieriui

Namų Ofieas: 
3S2S I. Hilltad St.

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 1310

MI<wto Ofisus

117 N. Dearborn St.
IIP >1S Unlty BMg.

Te!. Central 4411

’ CENTRAL MANUFACTURINfi 
DISIRIGT BANK 
1113 W. 35-ta «atva 
(Tel. Drover 6310).

.Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 no pietą* Sųhatomis iki 1 pp pietą. r VAKARAIS
Seredomis ir Sukatomis nuo d iki 

8 vai. vakaro.
Mano galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie 
hęs į namus.

3343 Lowe ąve^ 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Jus turite mokytis angly kalbos 
■■■ ' ...r DABAR -

l J!

HOFFMANG OKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai f labai trumpą laik). Ateikite ir pasikalbėkite su musą 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musą mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musą mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbesimo.

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

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

kostumeriams DYKAI.

, Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos šėrą 
DYKAI, kurie labai augštai p;

tuojaus atsišauk ypaiiškai ar
tumeriui "duosim nuo $100 ik|

. " I ~-
šitų šėrų niekur kitur negaus
greitai išduosime. Todėl pat i skubink. Tuojaus įsišauk ir su
žinok apie-kompaniją ir jos

akils ir neš didelius dividendus, tai 
laišku i musų ofisą. Vienam kos- 

i $1000.00 “par” vertčs Ščrų dykai.

lite, kaip tik per musų firmą. Juos

išlygas.

Peoples Investment Co
(Ine orporated)

-Suite 1422—Chicago /
arrison 2024

220 S. State sL- 
Tel. I

Ofisas atdaras !
nuo 12 iki 4:l¥M>iet«J'

kasdien iki 6; sukatomis iki 9-vai. Nedaliomis 
m pietų. Kalbume lietuviškai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, mą Ir Stag*”*

SPECIALIAI: Maleva mafovojimui atubą išvidaus, po $1.4t «ž <ąL.

CARE BROS, WRECKING GQ.
UO-nn 8. H.l.ted st.

Olcaam , UL

T
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EATRAS ir BALIUS Scenoje statoma Liudo Giros 3Jjų veiksmų, 4-rių paveikslų

“Kerštas”
Rengia

L. S. M. RATELIS
Nedėlioję, Sausio J an. 5,1919

11037 Michigan Avė., Roseland, III.
• Pradžia lygiai 5 vai. vak. Inžanga 35, 50 ir 75c ypatal.

Tragedija iš senovės (laikų.
šis veikalas persiūto Panemunio Pilies Kunigaikščio gyvenimą ir kaip slap

ta kryžiočiai įsiveržė i pylį, bet lietuviai nuga 
gauna ir nuteisia ant sudeginimo. — Ratelis d( 
ti kuogeriausia.

1 kryžiočius ir jų ricierių sū
dą visas pastangas, kad suloš- 

Kviečia visus KOMITETAS.

Iškilmingas Metinis

KONCERTAS
muster at Chicago, III., Dcc. 31, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917

Socialistų Byla. u Metu Pasitikimui
Su puikiu programų rengiamas

L. S. S. 4-tos KUOPOS

MILDOS SVET., 3142 S. Halsted St.

Sausio 1 d., 1919, Naujų Mėty Vakare
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare.

Programe dalyvaus gabiausi rusų ir 
žydų solistai.

Įžanga 50c ypatai (su karės taksais).

Kviečia LSS. 4-ta KUOPA.

1•>
3

Laisvos Rusiji 
Trio .............
Pianas, solo .

PROGRAMAS
Atidarymas vakaro su 

)S Himnu.
........................... Grušiukai
Miss Paulin Schults ir

Miss Guldl Seltzer

15.
7.
8.
9.
10.

Daina...........
Solo ...............
Solo kornetas

Daina 
Daina

................................. Bricdukai 
........................... Stilsonienė 

............. Miss RčSe Ainstcr 
.....................  Gru'iutė 
......... Miss Gertrūda Simon 
Chicagos Liet. Vvrų choras 

Vadovaujant St. Diliui.

NAUJŲ METŲ ŠVENTE
S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA

Rengia vakarą >

SUKATOJ, SAUSIO-JAN. 4, 1919
Mildos Švet., ant 3Žfubų,'M’43'Si'-HalBt«diSb '»^

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga ypatai 35 centai
■iNlliHIlIlIlIlIlUIIMIIIilIlIlIN

Naujų Metų Sulaukimo

VAKARĄ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Parengė

L.S.S. 138 ir 158 KUOPOS

Gruodžio 31 d., 1918
N. P. JANKAIČIO SVET

4837 W. 1 llh St. ‘ Cicere

Kalbės Naujienų redaktorius d. P. Grigaitis.

pradžia 7 vai. vak Įžanga 25c porai.

Kviečia visus

Komitetas.

M i

F’rakalboS
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 2 kuopa 

Kalbės M. X. Mockus ir adv. Mulk.
%

Ketverge, Sausio-Jan. 2 d., 1919
LIBERTY SVETAINĖJE

52nd avė. ir 22 Place, Cicero, III.

Ptadžia 7:30 vai. vakare Inžanga dykai

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progų išgirsti M. X. Mockaus ir adv. Malk prakalbas.

KAPITALISTŲ SPAUDA 
MELUOJA APIE SOCIA

LISTŲ BYLOS NAGRI
NĖJIMĄ.

Teisėjas Įširdo. .

(Specialu korespondencija.)

CHICAGO. — Teisėjas Kenc- 
saw M’< untain Landis, kuris čia 
veda nagrinėjimą bylos penkių I 
sopulis ų, paleido tvaną piktu
mo ant vietinių dienraščių už 
puškeli mą prasimanymo, buk 
jis ir \ ildžios advokatai gavę 
grunto mčių laiškų ir net pa
grūmot mų jo gyvasčiai, jei by
la pasil ligs socialistų pralaimė
jimu.

— Ka jums sakė tą melą? — 
Suriko jis garsiai, alklausda- 
mas į v irių dienraščių reporte
rius, aC‘idęs posėdininkus į jų 
kambai . Visi kapitalistų spali

ai nulenkė galvas, ne- 
i ką sakyti, ar teisinosi, 
įmeną kas sakęs.

t u rėdai 
buk iu

— Jų", neatmenate to, kas atsi
tiko vos vakar, — tęsė teisėjas 
Landis su įnirtimu. — Tam me
lui nebuvo jokio pamato. Aš 
negaliu suprasti, kam jus lei
džiate tikį šmeižtą.
smas 1 vo plačiai atdarytas 
spaudai per keturioliką melų, 
busimi! kimi, jei ką1'rašote apie

tei-

mane, rašykite teisybę.
Po to teisėjas Landis liepė 

pašauk i ’posėdininkus ir jiems 
susėdu', jis paleido paskutinį šū
vį į si rudos stalą, sakydamas, 
•‘Tame buvo teisybes ne dau
giau kaip ir kad tame, jog vft- 
kar čia lubos išgriuvo.” Su tuo 
nutilo audra.

Vien k popietinės laikraščių 
laidos ėjo viena po kitai, bet 
jose lu'uivo nieko minėta apie 
teisėjo Landis supykintą;
duota (ik šmeižingi iškraipy-

pa-

grinėjiine.

Redakcijos Atsakymai į _ _ _ _ _ _ _ _
Jos. P. Krivaičiui. — Kapita

listų spauda visuomet aršinus 
užsipuldinedavo ant anarchistų 
ir “aidoblistų”, negu ant socia
listų; socialistus ji dažnai net ir 
pagirdavo. O betgi mes stojo
me už socialistus, o ne už anar
chistus arba “aidoblistus”. Va
dinasi, partijų apvertinime rei
kia vadovauties savo protu, o 
ne kapitalistų simpatijomis ar
ba an lipa tij omas.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suito 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

1739 So. Halsted St.
Phone ('anai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 1 

Ncdčldieniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant j namus tele- 

fonuokite i rezidenciją.
Wcst 6126.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Hoom 232, augštas, virš Fumou® 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Stilsonicnū

L.S.S. 137 kuopa rengia

GRAŽŲ KONCERTĄ
su įvairiausiais pamarginimais 

UTARNINKE

Gruodžio-Dec. 31, 1918
J. STANČIKO SVET

205 E. U5th St. Grušiutė

akinius tikrai. Darbą at-

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
uptiekoriui, auk šori ui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
keiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
daliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
, ums akinius tikrai. Darbą at- 
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika- 
' ingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
1 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Programe dalyvaus L. M. D. “Aido” Mišrus ir Moterų Chorai, Stilsonienč, sesers* Bertulytės, Grušiutė ir k.

Pradžia 7:30 vai. vak Grieš Grušo Orkestrą Inžanga 35c

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

Elikime! Kur?
&.Į Didelį Naujų Metų Šokių Vakarą

Parengtas
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBO i Unity Club House 

Utarninke, Gruodžio 31 === 3142 Indiana Avė.

1918 Metuose Pradžia 7:30 vai. vak. - Puiki muzika.
Inžanga su pasidčjimu drapanų 50c ypatai.

STAR & GARTER
— BURLESQUE —

MADISON AT HALSTED ST.
PLnJwNG MAIDS OF AMERICA

Visos sėdynės reservuotos. Kainos 25 iki 75c.
SPECIALIAI IŠ,",,** naujU METŲ VAKARE

ši įstaiga yra vienin
telė Valstijinė Banka
ant Northwest Side mokan
ti 3% pelno į metus už pa
dėtus pinigus KETURIS 
SYKIUS KAS METAS (Sau
sio 1-mą, Balandžio 1-mą, 
Liepos 1-mą, Spalio 1-mą).

Depozitai padėti iki arba 
prieš Sausio 18-tą duos nuo
šimtį nuo Sausio 1-mos, 
1919.

TURTAS VIRŠ 
$1,500,000.00

Atdara Subatos vakarais

Didelė Ranką Dirbi
mo Paroda

Rengia L. M. P. S. A. 47 Kuopa 
Waukegan, III. 

LIUOSYBĖS SVET., 803 — 8th Si.
Sausio 5 d., 11)19

Programas prasidės 2-rą valandą 
po pietų. Po programo bus balius. 
Programas bus įvairus. Programe 
dalyvaus ir iš kitų miestų kalbėto
jai. Iš Chicagos M. Dundulienė, 
taipgi bus ir iš Bucine ir Kcnosha, 
Wis. Dovanų skiriama $25.00^4>iv- 
ina dovana $10.00. I“'>,tnga fmc. y- 
patai. KOMITETAS

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 92-ra GATVĖS

KRAUSE SAVINGS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

SENIAUSIA BANKINĖ IŠTAIGA ANT NORTHWEST S1DE.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. i 
GYVENIMAS: H12 S. Halsted Street I

VALANDOS: 8—9 rjto, tiktai.

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

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

vak.
kreipiama į

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

3149 S. Morgan St., kerte SI rt.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, ska
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esatė kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, gaivos skaudėjimų, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 lUIUTBIE'V Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Nla IV III I Ilki iki 2 vai. dieną 
422 S. Statfe St., arti Van Buren St., Chicago, III.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKOB1U8 ANT BRIDGEPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

M Akiniai aukso rimuose nuo $8.00 ir au- 
gSčiau. Sidabro rimuose nuo $1.00 Ir 
auRŠČiau. Pritaikome akiniue uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervliku- 
inas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiai* įvairių Ilsų, kurios g^- 

X Ii būti praSalintoB gerų akinių prltaky- 
Jl niu. ištyrimas uidykg, jei perėti ar 
Ja zi skaudtųakls. Jei jos raudonos, jei gal- 
4L/E va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp- 
AKf sta, netęsk ilgiau, o jieėkok pagelboe 
uBf uptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 

kiniai uždyką. Atmink, kad tata kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvia- 

™ nam gerai prirenka®,

S. M. MESIKOFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit *paa mane. Aė buvau ąp. 
tivkoriUB Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 metų. AS duodu patarlmuB DYKAI, Galiu 
draugas jSonhZkl,W SUMMkUMESlRaFF^i

ResidL »M & Ashland Blvd. Chleagn 
T«kph«M Haymarkvt 1M4

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpąeialintM Moteriški, Vyrišką, 
Vaiką ir via* chronišką ligi 

Ofisu: 2354 S. Halated SL, Chica»
Dr«ver HM

VALANDOS: 14—11 ryto; 1—• HVMN' 
7—g vakoro. NodUtomfa 14—U 4Wn<.

Vyrišką Drapanų Bargenai
NaUjų neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. Halsted StrM Chicago, Ilk

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avc.

Rezid. 10731 S. Michigan Avė.
Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

ŠŪKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Telephone Yards 5834.

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

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKASMrs.A.MIdiniewlcz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgni praktika
vusi Pennsylvamįos 
hospitalės* ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
risokiose ligose mote- 
ires. ir merginoms. 

1118 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų). 
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 ikf vėlo vak.
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NAUJIENOS, Chicago, III Utarninkas, Gruod. 31,1918.

j a h > i if L n o Seredoj, Sausio January 1, 1919 r!B 1 I ! f! " ) oV #1 ■ #1 Svetainė atsidarys 4 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5 vai. Inžanga 35c ir uugiėlau
I ■ ■■ ■ W Scenoie statoma G. Gejermano 3 veiksmu drama, didelis veikalas

DRAUGYSTĖS DAKTARO VINCO KUDIRKOS 
(NAUJŲ METŲ VAKARE)

M. Meldažio Svetainėje
2212 \Vest 23rd Place ‘

VAKARAS
Su Programų
Senus Melus užbaigiant—Naujus 

pradedant rengiamas

Apšvietos Draugijos
Utarn., Gruodžio 31 d. 1918.

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

Burnside, III.

Inžanga 35c ypatai.
Kviečiame visus lietuvius ir lie

tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti, nes programas bus trumpas, 
bet įvairus, susidedantis iš kailių, 
monologų.'(IcklanHicijy ir dainų. To
dėl, gerbiamieji ir gerbiamosios, 
nepamirškite atsilankyti / ir savi) 
draugus atsivesti. — Po grųgramui 
šokiai prie puikios muzikos.

Scenoje statoma G. Gejermano 3 veiksmų

Du Keliu
Veikalas Dl’ KELIU persiūto gyvenimą dviejų kunigų Olandijos žeinėje 

me pajūrio sodžiuje, kurie iš pat mokyklos laiki, ’ ,, ___ ,
tapusiu kunigais apsirenka skirtingus kelius: vienas pasišvenčia idėjai ir sekdamas 
Kristaus mokslą išreiškia pilną artimo meilę p 
moteriškę ir suteikdamas jai krikščionišką pagi 
jis lieka atstatytas nuo kunigystės per savo dra .igą kunigą, kuris yj^yi’ nepaiso arti
mo meilės ir Kristaus mokslo, o vien tik tarnauja Romos trustui. \

Taigi, gerbiamieji, turėsite puikios progos išgirsti karčius ginčus kunigų larja* 
ir rasite daug pamokinančio moters asmenyje, I ‘ 
ninko, kuris moka apginti savo teises ir laisvę.

Perstaty’mui šio veikalo surinktos gerinus o 
Dundulienė, Navikaitė ir kiti, lodei užtikriname, 
šile pilnai užganėdinti. Po perstatymui—šoki: i. __ , 

P. S. Kas norite matyli veikalą, tai malonėute nesivčluoli, nes programas pra
sidės lygiai 5 vai. šokikai, kurie nenori kiaušy 
nes apie tą laiką programas jau bus pasibaigę

, maža- 
ų buvo geriausiais draugais, bet pa
rimdamas į savo namus nelaimingą 
•Ibą laike jos slinkteli gos. Galop,

kaipo apsišvietusiu šių dienų darbi
os spėkos, k. t. Stasiūnas, Buragas, 
, kad atsilankiusieji šin vakaran bu- '

Muzika Brolių Sarpalių.
ies programų, gali ateiti kadir 8 vi., 

Kviečia visus KOMITETAS.

Chicago ir Apielinke
dedant gruodžio 1 d. 1917 m. ir 
baigiant gruodžio 1 d. 1918 m.

DARBO PARTIJA 
ĮSTEIGTA.

Fitzpatrick gal bus 
miesto majoru.

nominuotas

Nepriklausomoji Darbo Par
tija pagalios tapo įsteigia. Di
džiulėje Mus|eians' llallėj už-

ji konvencija.
veik visos Chi-

cagoj ir Cook 
jancios unijos, 
naujosios parttijos konstitucija

Tapo priimta

NUXATED IRON 
U

A

D

ma. Manoma, kad Nepriklau
somosios Darbo Partijos kandi-

0
N

“Daktare, ?
Šis Receptas Veikia 

Kaip Magikas.
Gydytojas sako, kad Nuxated 
Iron ūmai suteikia nustebi
nantį stiprumą ir energiją vy
ry gysloms ir skaistumą j vei
dus nervuoty, suirusių motery.
Pirma paklauskite šimtų stiprių, 
sveikų žmonių, kuriuos jus susitik
site, ką jie naudojo savo stiprumui ir
pamatysite, kaip daug atsakys “Nusated Iron”. Dr. .laines 
Francis Sullivan, buvusis gydytoju Bellevue Hospital (Išlau
kinio Dept.) New Yorke ir \Vėstchestcr County Hospital, sa
ko: “rūkstančiai žmonių kenčia nuo stokos geležies, bet jie 
nežino ką imti. Nieko nėra kaip organiška geležis — Nusaled 
Iron greitai praturtėti kraują, padaryti puikias, sveikas mo
teris, ir stiprius, tvirtus geležinius vyrus. Padaryti visai tik
rais, kad mano ligoniai gauna tikrą organišką geležį ir ne tū
lą formą metališkos dalies. Aš visuomet užrašau Nuxate<l 
Iron josios originaliuose pakeliuose. Nuxated Iron padidina 
stiprumą ir pakantnnna silpnų, nervuotų, suirusių žmonių j

Isdirbėjų Paslab®: Nuxated Iron rekomenduota viršuj I)r. 
Sullivan galima gauti nuo tiile gero aptiekoriaus su arba be 
daktaro recepto ant visiško išdirbėjų užtikrinimo pasiseki
mui arba grąžinami pinigai.

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite į šią šerią, užtikimą, gerai žinomą gražnų sankro
vą dėl gerų gražnų* už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 
vertelgystėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riams geriausius bargenas. Mes neparduodame prastų prekių 
už augštas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėlė, kuri greitai išsikrausto.

į

Raštiškas užtikrinimas
Jus galite gauti parašytą užtikri

nimą su bite kuo, ką tik jus Čia 
pirksite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome. ŠI sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Lygiai viena kaina.

Laikrodėliai $2 iki $250
Retežėliai $1 iki $ 50
žiedai $2 iki $ 25
Kaklaraiščio sagtis $3 iki $ 50
Deimantai $5 iki $1000

Louis DeRoy & Bros.
544 Smithfield st., Arti 6th Avė. Pittsburg, Pa 

Musų 67-tas metas.

datų į miesto majorus bus nie
kas kitas, kaip vyriausias jos 
(partijos) organizatorius ir Chi- 
cagos Darbo Federacijos prezi-

žmogžudystes?!”
Polis šerifas mano, kad mir

ties bausmė turinti pasilikt, nes 
priešingai jis nežinąs kokiuo

Nepriklausomoji Darbo Par-

mi ria i turės mokėti nario duok
lių — po 4 dolierius į metus, už

ganą, kuris neužilgio pradėsiąs 
išeidinėti. Partijos organas bus

Naujoji Didžiuma.
Nepriklausomosios Darbo Pa

rtijos reikalus ves Pildantysis 
Komitetas iš penkiolikos asme
nų. Komiteto pirmininku išrin
kta Charles Dold, sekretoriais: 
Fitzpatrickas ir Nockels.

Naujoji partija, tarp kita, rei
kalauja:

sas visuomenės tarnavimo įmo
nes, ypačiai gatvekarių ir ele
vatorių linijas, gaso bei‘elektros

Pilno demokratizavimo pra
dinių mokyklų; išvijimo iš mo
kyklų tarybos kapitalistinių par
tijų agentų, kad jų vieton butų 
paskirta žmonių atstovai.

Pravedimo geresnių, tinka
mesnių sanitarių apystovų gy
venamuose namuose ir didbtu-

Pilnutėlio pripažinimo orga
nizavimosi teisių visiems mies
to darbininkams ir astuonių va
landų darbo dienos su propor- 
cionaliu padidinimu algų atsi-

sekamoji Neprikl. Darbo Par
tijos konvencija įvyks sausio 12 
dienų. Jijė išimtinai bus pa
švęsta tik nominavimui kandi

valdvietes.

SENATORIUS PIKTINAS 
MIRTIES BAUSME.
Bet šerifas Peters sako, kad 
ji yra — good.

Sherman viešbutyj andai lai
kė savo pusmetinę konvenciją 
Illinojaus valstijos kriminologų

nal Law and Criminology). 
Svarbiausias klausimas buvo: 
mirties bausmė — jos tinkamu
mas ir netinkamumas. Tarp ki
ta kalbėjo ir senatorius Barboii- 
ras. Jis — piktinosi mirties 
'bausme. “Neveizint prie kokių 
aplinkybių tatai yra daroma, bet 
atimti žmogui gyvastį — yra 
nepateisinamas darbas” — pa
sakė Barbour’as.

“Kaip? — suriko Cook pavie-

terš, ar tamsta nežinai, kad pra-

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993

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. LAVVHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačtų). Chicago, Iii.

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVE — AKUŠERE

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

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

Prie Archer Avė. 
Telephone McKinley 4420.

“tuos piktadarius,” kurii 
nė jo pirmtakunai visgi 
suvaldyt.

DIRBO DEVYNIOLIKĄ 
METŲ, BET...

negali

ketu-yVilIiam O’Brien buvo 
riolikos metų vaikėzas-, kada ji
sai pradėjo dirbti Union Tran- 
sit kompanijos skerdyklose. Da
lbai’ O’Brien yra suaugęs vyras 
— 33 melų. Taigi Union Tran-

išdirbo lygiai devynioliką metų. 
Bet., jis netik kad nieko neuž
sidirbo “juodai dienai,” bet tu-

šauktas pas teisėją Alsclnilerį

ir jų algas skerdyklose. O’Bric- 
no liudijimas yra toks: Jo “biu
džetas” už gruodžio mėnesį v-

140 dolerių išlaidų... Nesenai 
mirė jo kūdikis; grabo riaus bi-

proinogą vpktirą Schoenboffen 
svelninėj. Tarp kita kalbėjo 
Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis. ^Aiškino apie tai, kam 
reikalinga draugiją susivieniji
mas ir ką darbininkai gali nu
veikti būdami vienybėj. Taip
jau aiškino, kas yra tie sociali
stai; kuriuos keikia kunigai ir

apšauki ardytojais daiibininkų 
vienybės ir lt. Jo kalba žmo
nėms labai paliko.

draugais, dainavusieji trio 
pritariant pianu. Taipjau ge
rai pasirodė Pirmyn mišrus cho-

J. Buragas savo “šykšlųjį Rai
telį” atliko gerai. Girai dekle- 
HKivo St. Norkiene, ir V. Ascila

Publikos buvo daug. Ir lai 
neveizint to, kad tą patį vakarą

savo pramogas. Vis dėlto, 
northsidiečiai atskiria pelus nuo 
grudų: jie nebenori dėties su at

giai praleisti liuosęjį laiką jie

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Jono Žičkaus, pa 

eina iš Kauno gub., Baseinių pav. 
Batakių p;ir;ip., gyvena Chicagoje 

malonės alsi'mikli ar kas 
jį žino malonėkite pranešti.

L’rank žičkus,
2101 W. Couller st., Chicago

D. K. VIZBAB, 1915 metais gyve
no po num. 1062 E. Harper avė, 
Detroit, Midi.; paskiau po numeri i 
5005 Nortbeote avė., East Cbicag< , 
Imi., ir E. Vandergrift, Pa. Maloni- 
kilę atsišaukti laišku į Naujienlų ofi
są, turime svarbų reikalą. i

RANDAI *
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

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

Rasimas,
4010 Ellis Avė., Chicafo

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PBIBODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service’
Jieškantieji darbo kreipkitės šia 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomui 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagpj,

is

o-
o-

taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, į ta-

—Alphonse.

O’Brien. Ji nupjrko

ti savo brolio šermenysi

ta ir daktaro bilos. Kokiuo bū
du O’Brien tatai galėtų apmokė
ti - - jis neišmano.

apsivilkęs, jį man nupirko mo
tina — penki metai atgal”

riu... tąsiu
kas” tečians yra vertas nedau-

m uotas, “ats 
uis skuduras.

O’Brien (buvo apsiavęs “ap- 
kaustytomis”-suilopytomis kur
pėmis.

“Jas aš pasiskolinau nuo drau Į 
go didmiestyj. Manieji perdaug 
atsiduoda... kymiai pratarė Ii u- j 
dininkas, rodydamas į savo 
“skolintą turtą.”

Šitai ko “dasikasė” William 
O’Brienas, dirbęs per ilgus de
vynioliką

medvilni-

RAKANDAI
EXTB\ STOBAGE PABDAVIMAS 

rakandų ir Victrolų. Ųž $50 nupirk
si didelę Cabinet Victrolą su pui
kia pasiata, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausi:) pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dykų. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

\Vestern Slorage, 
2810 W. llarrison St.-, Chicago

NAMALžEMe
PABDAVIML’I namas ir lotas, 4 ite- 

ndos, užpakalyje barnė, $45 rendos 
į mėnesį. 954 \V. 19tb st. Atsišauk-i 
te į Jos. Sidlo,
974 W. 19th st., Chicago

—PROGA
Parsiduoda naujai bungalow pa

statytas namas, 6 kambariai, su ga- 
zo ir elektrikos įtaisais, vana ir tt. 
Prie to namo yra <ln lotai iš šalių; 
galinu) pirkti su lotais ir be lotų. 
Kas nori gauti šitą progą, tai turi 
pasiskubinti, nes greitai parsiduos. 
Išlygos lengvos, pagal sutarimą. Atsišaukite prie savininko:

Mis. J. Badaviczenc, 
936 W. 33rd SI., Chicago

PIBKITE GBEITAL
Parsiduoda 2 šeimynų 

mus. po 6 kambarius, 
remtos Į mėnesį. Kaina

mūrinis na- 
Neša $30.00 
lik $2500.00.
mūrinis na-

syklas, į ukius, į šiaip įvairias įsi 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir v 
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams

n- 
li-

REIKIA moterų tvarkyt skm 
rus.. Atsišaukite 
1447 So. Sanganion str.,

u-

Chicr go

REIKIA merginos dėl lengvo d 
įbo j dirbtuvę, pastovus darbas, ge 
užmokestis. Atsišaukite 7:3(1 vai.

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

ir

III

Parsiduoda 4 familijų 
mas, po 1 kambarius, geras baseme- 
ntas, piteh slogas. Kaina $3500.00. 
Randasi ant Wallace si., arti 37 st.

Parsiduoda labai pigiai puikus na
ujas mūrinis namas, 3 augštų, po 5 
kambarius, su maudyklom, gasu, e- 
leklra, cementiniu basementu ir vi
sais parankiais Įtaisymais. Banda- 
si ant Emerald avė., arti 32-ros.

Kreipkitės greitai pas
Liberty Land and Investment Co. 

331)1 S. Halsted st., Chicago

Vincentas 
Nemunis

pasimirė 29 d. gruodžio, 1918, 
10 vai. vakare. Paėjo iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Žagarės 
miestelio. Bus palaidotas se
redoj, Naujų Metų dienoje, ant 
šv. Kazimiero kapinių. Gimi
nės ir pažįstami kviečiami at
silankyti po numeriu
1608 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA 50 PRITYRUSI V MOI’I 
PRIE TVARKYMO KNYGŲ 
AZINV (MĖNESINIU LA IK 
). PASTOVUS DARBAS, 

i BU APŠILDYTAS IR GERAI 
ŠVIESTAS NAMAS. MOKESTIS 
IKI $15 IX SAVAITE.

GUMBINSKY BROS., 
2261 S. UNION AVĖ., - CHICAlGO

BEIKIA prityrusiu langų valyt 
Chicago Window Cleaning Co.

62 \V. Washington st., Cbic

BEIKIA merginų arba moterų 
rbli prie popierų. Atsišaukite j 
5,306 l'ederal St., Chicago,

ten yra daug, labai

Paulina MakarNUŠOVĖ UNIJOS 
AGENTĄ.

Nežinomi žudVikos vakar na- i 
ktį nušovė Hod Carriers unijos 
No. 1. agentą, John Di Giovan- 
nia, 2458 Wentworth gt. Nu
šauta jisai grįžtant iš Nepriklau-; 
somosios Darbo Partijos kon
vencijos. Sąryšyj su tuo areš
tuota du įtariamu italu.

NORTH SIDE
Rengia prakalbas.

LSS. 81 kp. rengia dideles 
prakalbas seredos vakare, sau
sio 8, Liuosybės svet. — 1822 
Wabansia Avė. Be prakalbos

dainų etc. Vietos lietuviai kvie

čiami atsilankyti. Komisija.
Draugiją Sąryšio 
vakaras.

Gruodžio 29 d. North Sidės
Draugijų Sąryšis surengė šaunų

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. F.xchange kai
nas, be komiso. EDWARD P. GARRITY CO.,

OmilcersBondsus galima siųsti regis- 108 So La Šalie St.
truota krasa — Atdara kasdien.
C-o Lithuanian Dept. Nedfiliomis 10 iki 12 dieną.

IR

\P-

>jy.

Igo

di

lu.

REIKALINGA patarnautoja ] >rie
stalų (veilerka). Gera mokė dis,
trumpos valandos. Turi mokėti sa
vo darbą.
3305 S. Halsted st., Cbii ugo

PARDAVIMUI
PABSIDl’ODA STUDIJA lietuvių 

ir lenkų apgyventoje vietoje. Bi.mis 
išdirbtas per 15 melų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo į rie- 
žaslis—savininkas paimtas kar 
nienėn. Atsišaukite asmeniškai 
ba laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago,

1110 
ar

III.

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

139 N. Clark st., Boom 615. 
Tel. Bandolph 5886

PABDAVIMl’I namelis prie 3726 
I.ovve avė., 4 kambariai ant viršaus, 
2 kambariai apačioje. Mūrinis, ele
ktros šviesos.. Turi parduoti leng
vais išmokėjimais. Verta $2000. 
Kaina $1650.01). Atsišaukite
3238 So. Halsted St., Chicago

PABDAVIMl’I: dalį įmokėjus, li
kusius mėnesiniais išmokėjimais, 
jeigu norima. Dviejų augštų muro 
namas, du 4 kambarių fialai, su at
skira vasarine virtuve, gesas ir toi- 
letas viduje. Namas geroje tvarko
je. Parncll avė., arti 29-tos gatvės, 
liktai $3000.00.

1GNATHJS CHAP and CO., 
31st and \Vallace sts., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted s L, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 

810. “ -----Phone Seeley 1649
BARA PATEK, Plrmlilaki J

*
m. amžiaus, mirė gruodžio 
d., 10:30 vai. vak. Paliko 

dideliame nuliūdime vyrą, li
rą sūnų ir dukterį.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Baseinių pav., Kaltinėnų pa
rai). i*’ miestelio.

Laidotuvės įvyks sausio 3 
d., 1919, apie 10 vai. ryte, iš 
namų, 4515 So. Wood st., į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, iš ten, po 
pamaldų, į šv. Kazimiero ka
pines.

Kviečiami visi giminės, dra
ugai ir pažįstami atsilankyti į 
Šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Pasilieka nuliūdime 
vyras, sūnūs ir duktė

43
29 PABDAVIMUI: The Marle Rlahnik 

Pharmacy, įsteigta nuo 1868 prie 
18 st. Turi būt parduota iš prie 
lies ligos. Puiki proga aptiekqriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir 
gliškai. Atsišaukite į

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

w.

an-

ago
PARSIDUODA bučernė ir gro 

nė greitu laiku. Priežastis pard 
mo — einu į kitą biznį. Biznis 
rai išdirbtas.

M. Bomanovvskv, 
732 W. 19 st. ‘ Chicago

Julijonas Smogia
27 m., mirė spalio 30 d., 1918, 
1 vai. nakties.

Velionis paėjo iš Kauno gu

parap. Priklausė prie dviejų 
draugysčių. Palaidotas drau
gysčių kaštais šv. Kazimiero 

kapinėse.
prašau kreipties šiuo adresu: 

Joseph Šamas,
296 — 157 St., Harvcy, III.

ser

ge-

PARDAVIMUI s^dainių 
vė, geroje vietolje, pigiai. Geras 
mpas. Norėdami pirkti alsišai kitę 
į George Sikokis,
1800 S. Halsted st., Chii

kraulu- 
ka-

ago

BEIKALINGAS agentas dėl užžiu- 
rėjimo Naujienų reikalų Keno 
Wis. Kas galite apsiimti, maloi 
te parašyti dėl pilny informaci.

Naujienos,

RAKANDAI

sha, 
ėki-
Ų*

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordai 

deimanto adata, parduosiu už 
Taipgi puikų Player Pianą, vė i 
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
yonus, paveikslus, parduosiu u;; bi- 

mą. Neprąleis- 
Rezidencija 

Chi
kito šio bargeno. P
1922 So. Kcdzie avė.

s ir
imi

■ago

Aušros Mokykla
..Sausio 2 1919 m. Aušros mokyklo
je Įsteigiama skyrius “Lietuvių kal
bos kliasų”. Bus mokinama 2 sy
kiu Į savaitę, po 2 vai. kas vakarą.

kus, kuris per kelis metus niokyja- 
vo Valparaiso universitete. Del pa
lankumo mokyklai ir sau didesnės 
naudos, pradėkite visi tuoj. Kituo
se skyriuose mokinama po senovei. 
Prisirašyti galima 'visada 3001 S. 
Halsted str.

Mokykis Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
IVIustj sistoma ir ypatiškas mokini- 

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kauniečių Perdėtinis
118 N. La Šalie gilt., prieš City Hali

Atsišaukit ant/4-to augšto.
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