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True translalion filed wilh Ihe post- niaster at Chicago, 111., Dec. 18, 1918,as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Vokietijos Tarybų kongresas prasidėjo
Kongrese dalyvauja

450 delegatų

manu, šeši, yra čia ir jų drau
giški pasisveikinimai apsimai
nomi su susirinkimo nariais, 
keistai skiriasi nuo išdidaus ap
siėjimo senosios valdžios virši-

VISUOTINAS VOKIETIJOS 
KAREIVIŲ IR DARBININKŲ 

TARYBŲ KONGRESAS 
PRASIDĖJO.

Kongrese vadovauja didžiumos 
socialistai. Liebknechtas 

nepriimtas.

BERLINAS, gruod. 16 (suvė
linta). — Centralinis kongresas 
delegatu nuo kareiviu ir darbi- 
ninku tarybų iš daugelio Vokie
tijos dalių atsidarė šiandie pir
miau vartojamo Prūsijos seimo 
budinke. Tarp 150 delegatų y- 
ra trjs moterįs.

Laike organizavimus kongre
so pasidarė aišku, kad Nepri
klausomieji Socialistai ir Spar
tako grupė yra didelėj mažu
moj. Reikšmingu dalykų yra 
tas, kad nė viena iš svarbesniu 
vietų kongrese neduota Berlino 
delegatams.

Spartako grupė padarė veltų 
bandymą pagrūmoti kongresui.

rezoliucija, kad Dr. Kari Liebk- 
necht ir Rože Luxemburg, vado-

kviesti dalyvauti kongrese kaipo 
svečiai su patariamuoju balsu, 

balsavo už rezoliuciją.
Kontesto tikimąsi utarninke, 

kada klausimas sušaukimo na- 
cionalio seimo bus pradėtas 
svarstyti. Vėliau, kada Mueller, 
pirmininkas darbininkų sekci
jos pildomojo komiteto, kalbė
jo. kongreso pirmininkas per
traukė pasakymui: “Čia yra 
draugas, kuris nori paduoti pra-

_ v • _ Mnešimą.

atstovauja 250,000 darbininkų, 
kurie susirinko prieš seimo bu- 
dinką. Jis perskaitė sąrašą rei
kalavimų, panašių į Spartako 
programą, jų tarpe kareivių ir 
darbininkų tarybų pasilaikymą 
visos galės, nacionalio susirinki
mo nešaukti ir sutvėrimą rau- 
lė audrą protestų ir visuotiname 
sumišime atėjūnas apleido bu
tą.

250,000 daitbininkų, kurie 
kaip jis sakė, buvo prie namo, 
pasirodė esant 7500 darbininkų 
iš 5 dirbtuvių, kuriuos Liebk- 
nechto agentai prikalbino lai
kinai sustreikuoti. Tuo pačiu 
laiku Dr. Liebknechtui pasisekė 
įeiti į budinką ir pasakyti pra
kalbą į minią per langą.

Didžiumos socialistai 
laimėjo.

Rinkiniai į nacionalį seimą 
buvusios Anhalt kunigaikštys
tės, kuri yra pirmutinė Vokieti
jos federalė valstija, balsavusi j 
Steigiamąją įstaiga, davė dide- 

tams. Socialistai gavo 92,229 
balsus prieš 66,951 balsus susi
vienijusių buržuazinių grupių. 
Reichstago rinkimuose 1912 m.
socialistai gavo 31,465 balsus 

prieš 36,649 1jalsus už buržuazi-1 
nes partijas.

Padidėjimas skaičiuje balsu į-r

vyko delei sumažinimo balsavi- 
momo amžiaus ir moterų bal
sų.

Anhalt nacionalis susirinki
mas susidės iš 22 didžiumos so
cialistų, 12 vokiečių demokra
tų ir 2 konservatyvų. Nepri
klausomieji socialistai negavo 
užtektino skaičiaus parašų, rei
kalingų nominavimui tikieto, 
“Vidurinė“ grupė, susidedanti. 
iš žemesnių valdininkų, taipjau 
mokytojų, negavo užtektinai bal 
sų, reikalingų, kad turėjus ats
tovą susirinkime.

True translalion filed with the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. G, 1917

Iš VOKIETIJOS KAREIVIŲ IR 
DARBININKŲ TARYBŲ 

KONGRESO.

Korespondento įspūdžiai.

Joseph Herrings, Chicago Tri
būne korespondentas Berline se
kamai rašo apie Vokietijos ka
reivių ir darbininkų tarybų 
kongresą, prasidėjusį panedėlyj: 

ndie susirinko tokis susirinki
mas, į kokį senieji baronai biu
rokratai ir plutokratai, kurie 
čia leisdavo įstatymus, butų 
žiūrėję su arogantišku pasibjau
rėjimu. Tai buvo nacionalč 
konvencija Darbininkų ir Karei
vių Tarybų.

“Jie atėjo anksti, kaip žmo
nės pripratę prie darbo ir dis
ciplinos — apie 450. Daugiau 
kaip puse jų buvo pilkuose rū
buose (kareiviai); karės užkie
tinti žmonės, daugelis jų dėvin
tis juodus ir baltus kaspinus 
geležinių kryžių. Tarp jų bu
vo keli oficieriai, atsiskiriantįs 
nuo kitų pečių pagonais.

“Tarp civilių sunkiai dirban
tis, giliai mąstantįs fabrikų dar
bininkai savo šventadienio rū
buose išrodė didžiumoj.

“Niekurie delegatų, bet nedali 
gelis, turėjo mažus raudonus 
raištelius guzikų kilputėse. Pre
zidento katedra ir užpakalinė 
siena buvo papuošta raudonai 
ir žaliai. Nacionalių vėliavų 
nebuvo . Galerejos buvo pilnos 
masių, labai užinteresuotų žmo
nių, vyrų ir moterų, kurių kas 
trečias turėjo kokį-nors raudo
ną ženklelį.

“Pirmą sykį savo gyvenime

atsirado susirinkime prie val
džios darbo visos šalies svarbos 
reikaluose labiausiai nepaprasta 
me laike, kokį kada-nors pasau
lis matė, bet jie užsilaikė liue
sai Jie giliai jaučia milži 
ką atsakomybę.

“Šen ir ten surandi gerai 
nomą veidą buvusio seimo 
reichstago nario, bet didelė
džiunia yra absoliučiai nauji po-
itintam pasauliui.

Nariai pildomojo komiteto ir 
iaudies komisarai užima sėdy

nes paskirtas valdžiai senojo re
žimo.
Dittman, Landsberg ir Scheide- prieš Ebert-Scheidemann vald- mirė nuo infhienzos.

ži

li r 
di-

“Richard Mueller, vienas iš 
dviejų prezidentų pildomojo ko
miteto, atidarė susirinkimą. Jis 

lyra labai rimtai išrodantis jau
nas vyras apie 30 metų, kad jus 
vargiai galėtumėt tikėti, pirmo
se dienose revoliucijos jį užrei- 
škusį, jog “kelias prie naciona
lio susirinkimo eis tik per jo 
užmuštą kūną.“ Jis kalba la
bai gerai, bet apsirubežiuoja pa
prastomis revoliucinėmis frazė
mis.

Kada jis išreiškia savo neapy
kantą senąjai priešpaudos sis
temai, jus galite suprasti, kaip 
jis leido viršminėtiems žod
žiams nuslisti nuo jo liežuvio. 
Tuo laiku jis bijojos, kad nacio
nalis susirinkimas gali patapti 
auka reakcijos. Mueller užbai
gė savo kalbą pagerbdamas 
tuos, kurie atidavė gyvastį už 
revoliuciją. Po jo sekė liau
dies komisaras Ebert, dabar be
veik labiausiai populiaris narys 
valdžioje.

“Ebertas pasakė puikią pra
kalbą vakar tūkstančiams savo 
šalininkų, pannlydamas aiškiai, 
kad nacionalis seimas turi įvyk
ti ir įvyks daug ankščiau, negu 
pirma buvo pienuojama. Jis 
turėjo žinoti, kad didžiuma de
legatų, klausiusiu jo kalbos 
šiandie, buvo nusisprendę laiky
ti nacionalį susirinkimą prad
žioj sausio, bet Ebertas niekad 
neužsiminė apie tai.

kų apie ateitį socialistinės res
publikos, pabrėždamas socialis
tinę greičiau perdaug dėl didži
umos delegatų, kurie, matomai, 
nori respublikos plačiais demo
kratiniais pamatais. Jie klau
sėsi su pagarba, bet be entuzia
zmo iki Ebertas nepersergėjo 
jų, kad šalis nueis ant šunų, jei 
kiekvienas spirsis už tvarkymą 
dalykų savaip, ir kad tik tvir
čiausia kooperacija ir gera va
lia gali išgelbėti šalį.

“Tas pasakymas iššaukė 
žiausius aplodismentus.

*
Liebknechtas scenoje.

“Butas pradėjo organizuoties. 
Tam besitęsiant, nedidelio ūgio, 
tamsus žmogus urnai pasirodė 
ant stogo seimo budinko, išei
nančio į Prinz Albcrch Strasse.

did-

ną ir mojo raudona skepetaite 
j jau susirinkusiu gatvėse tūk
stančių žmonių minią, kuri už- 

dešimtis tūkstančių.
“‘Tai Kari Liebknecht,’ šau

kė masės. ‘Pasiklausykime ką

“*Tuo pačiu laiku Liebknech- 
lo sargyba susirinko apie jį ant 
stogo - jurininkai, kareiviai ir 
civiliai su dideliais raudonais 
kaspinais, raudonomis skepetai
tėmis.

?ėynkatęirvasese : SH'R MMM 
“Liebknechtas pradėjo kalbė

ti. Arti prie jo jo buvę paskiau 
man sakė, kad jis vėl pakarto-

Barth, Ebert, Haase, jo savo gerai žinomą programą

žią. Jis kalbėjo apie dešimt mi
nučių! ir jo sargyba su raudono
mis skepetaitėmis buvo nurody
tojo is aplodismentams kurie 
greitai pagaunami buvo su rau
donais kaspinais ir raudonomis 
skepetaitėmis jo šalininkų, gu
driai išsiskirsčiusių tarp masių 
gatvėje.

“Daugelis šaukė “ura“ vien 
dėl juoko, daugelis dėlto, kad 
jie manė, jog oratorius buvo na
riu sveikinančios juos delegaci
jos. Tik apie pusė žmonių ži
nojo, kad tai buvo Liebknech
tas ir nė 10 nuoš. negalėjo gir
dėti ką jis sakė. 'lai buvo vie
nas iš tų klauniškų šposų spar
takų, kurie pradeda juokinti 
žmones .labiau negu teikti jiems 
susirūpinimą.”

True translalion filed wilh the post- 
masler ai Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
a.s rcųuircd by Ihe act of Oct. G, 1917

NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI UŽ STEIGIAMĄJĮ 

SUSIRINKIMĄ.

COPENHAGEN, gruod. 17.— 
Visuotinas susirinkimas Berli
no Nepriklausomos Socialistų 
Partijos, nutarė, kad partija bal
suotų už nacionalį susirinkimą. 
Copenhageno Berlingske Tiden- 
de Berlino korespondentas sa
ko, kad tai yra didelis pralaimė
jimas Spartako grupei.

True translalion filed with Ihe post- 
master at Chicago, Ill./Dec. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PASKELBS VALDŽIOS 
DOKUMENTUS.

PARYŽIUS, gruodžio 17.
Pasak čia gautų žinių, Vokieti
jos “baltoji knyga,” kurioj bus 
paduoti dokumentai, turintis ry 
šių su pradžia karės, bus priren
gta spaudai už apie trijų savai
čių. Ji bus išspausdinta 3 ar 
4 tomuose.

Nepriklausomųjų socialistų 
vadovas Kari Kautsky, rengia 
datą, turėdamas nepaprastus pa- 
rankunuis darbui kaipo užrube- 
žinių reikalų ministerio pagelbi- 
ninkas. Sakoma, kad daugelis 
pranešimų, kurie neva liko su
naikinti, tapo surasti.

Mueller išduodamas pildomo
jo komiteto raportą kareivių ir 
darbininkų kongresui paskelbė, 
cad Kari Kautsky išegzaminavo 
dokumentus Vokietijos užrube- 
žinių reikalų ministerijos ir ne
galėjo suarsti, kad kurie-nors 
Jutų sunaikinti. Jis patvirti
no pranešimą, kad užrubežinių 
reikalų ministerio Dr. Solf re
zignacija tapo priimta valdžios.

Liberalai laimėjo.

Rinkimai į nacionalę seimą 
nivusioj Mecklenburg kunigaik
štystėj tapo paskelbti kareivių ir

Bėrline sekamai: socialistai —2, 
iberalai — 16, amatninkai 3, 

ir valstiečių partija — 1.

2,000 INDIONŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

PHOENIX, Ariz., gruod. 17.— 
2,000 Navajo indionų, gyvenan
čių Apache pavieto rezervacijoj,

True translalion filed with the post- 
masler ai Chicago, UI., Dec. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

ANGLŲ LAIVAI SUMUŠĖ 
BOLšEVKUS ESTONIJOJ.

STOCKH.OLM, gruod. 17.— 
Pasak oficialio pranešimo, išlei
sto iš Estonijos armijos kvalie- 
ros, Anglijos ekadra bombarda
vo bolševiku pozicijas palei pie
tinę. pakraštį Finlandijos įlan
kos. Bolševikų spėkos tapo at
muštos. Pranešimas sako:

“Anglų eskadra Finlandijos j- 
lankoj bombardavo frontą ir 
užpakalines pozicijas laikomds 
bolševikų spėkų Priešo besiver- 
žimas Asserijos fronte tapo su
stabdytas.

“Estonijos armijos mobiliza
vimas progresuoja užganėdi
nančiai ir talkininkų parama su
stiprino žmonių dvasią”

True translalion filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS TIKISI TAL
KININKŲ KAREIVIŲ. -

COPENHAGEN, gruodžio '17.

kad valdžia Petrograde tikisi 
talkininkų išsodinimo kareivių 
ten po Kalėdų.

True translalion filed \vith the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
a.s retpiired by the act of Oct. G, 1917

Lenkai organi
zuoja armiją

Lenkai mobilizuoja 1,500,000 
kareivių.

BERN, gruodžio 17. — Len
kijos valdžia paskelbė mobiliza
ciją k lesų nuo 1883- iki 1901. Iš 
viso jos sudaro 1.500,000 žmo
nių.

True translalion filed with Ihe post- 
niasler at Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. G, 1917
GEN. PILSUDSKĮ PRAŠO TAL
KININKŲ PAGELBOS LENKI

JOS VALDŽIAI.

VARSA VA, gruodžio 15.
Lenkijos valdžia turi būti pri
pažinta visų talkininkų valsty
bių, kad ji galėtų tinkamai išri
šti Lenkijos situaciją, karinis 
viršininkas dabartinės valdžios, 
gen. Jozef Pilsudskį, pasakė šia
ndie korespondentui.

“Valdžia dabar yra pareina
mame periode,” sakė jis, “Pa
stovi valdžia bus įsteigta po sau
sio rinkimų į seimą.

“Aš aicsu nė socialistas, nė 
bolševikas, bet demokratas. Aš 
manau, kad bolševikų pavojus 
yra neišvengtinas Lenkijoj, jei 
me^ negalėsime pastatyti tvoros 

“Leiskite man pirmiausia pa
sakyti, kaip linksmas aš esu, 
<ad Lenkija yra susivienijusi. 
Musų nėpriklauomybė priklau
so Vien nuo talkininkų, kitaip 
ji visados butų buvusi fikcija.

“Mums reikalinga armija, 
cad išvengus pavojaus civilės

meš bolševikų agentus ar pra- 
lindlim'o vokiečių} kareivių, y- 
pač iš gen. Hoffman armijos. 
Tie faktoriai sudaro pavojų, jei

mes negausime pagelbos nuo 
talkininkų formoje ginklų.

Vokiečiai kursto antogonisti- 
nius elementus Lietuvoj ir gim
do sumišimą Poznaniuje (Vo
kietijos Lenkijoj). Jų okupa
ciniai kareiviai Lenkijoj užima 
ofensivę poziciją linkui gyven
tojų ir rezultate aš buvau privei
stas pasiųsti kareivius į įvairias 
vietas.

“Reikalinga yra, kad musų 
valdžia butų pripažinta talkinin
kų. Lenkij komitetas Paryžiu
je, atstovauja partijas, kurios 

'nesutaria su čia esančiomis, bet 
tas vidurinis reikalas yra tvar
komas. Ypatiškai, aš geidžiu 
kompromiso.”

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
as rcciuircd by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI ŠAUDĖ Į RUSUS 
BELAISVIUS.

Kurie atsisakė dirbti.

ZURICH, gruodžio 17. — Pa
sak Stuttgarl Tageblatt vokie
čių kareiviai Krokuvoj šovė į 
rusus belaisvius, kurie atsisakė 
dirbti, užmušdami 6 ir sužeis- 
dami 7. Tas atsiliko po pasira
šymui po pertrauka mušiu tarp 
talkininkų ir Vokietijos.

True translalion filed \vith the post- 
niaster at Chicago, UI., Dec. 18. 1918, 
as retpiired by the act of Oct. G, 1917

VON MACKENSEN
INTERNUOTAS.

Reikalaujant talkininkams.

COPENHAGEN, gruod. 17.— 
Pasak Budapešto Az Ėst, fiel- 
maršalas von Mackensen, ko- 
manduotojas vokiečių spėkų Ru 
munijoj tapo internuotas Veng
rijos valdžios.

Vengrijos valdžia pranešusi 
vokiečių karvedžiui, kad jo in
ternavimo reikalavo talkininkai.

Kitos gautosios iš Vengrijos 
žinios sako, kad rumunai nu
ginklavo ir internavo reargar- 
dą field-maršalo von Mackensen 
spėkų.

True translalion filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 18. 1918. 
as retpiired by the act of Oct. G, 1917

Bulgarijoj revo= 
liucija

BERLINAS, gruodžio* 17. - 
Lokal Anzeiger gavo žinių iš 
Bulgarijos per Vengriją, kad 
Bulgarijoj prasidėjo revoliuci
ja-

HOLANDIJA ORGANIZUOJA 
CIVILŲ GVARDIJĄ.

' Į

HAAGA, gruod. 17. — Mini-Į 
sterija išsiuntinėjo miestų vir-t 
šininkams cirkuliorių, raginantį' 
juos duoti pašelpą sudarymui1 
civilės gvardijos iš pesiturinčių' 
žmonių. Didesniuose miestuose ' 
tokios gvardijos jau susidarė. 
Dabar jos organizuojamos ir 

mažesniuoše miesteliuose. Jos 
yra panašios į viduramžio “bur- 

gher waclilt” yra lavinamos 
ir komanduojamos buvusių ofi- 
cierių. Tokia gvardija bus la
bai geru dalyku malšinti suki
limus.

True trnnslntion filed wilh Ihe post- 
nmster ai Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
as retpiired by Ihe act of Oct. G, 1917 

Prūsų Lietuviai 
nuvertė vokie 

čiy valdžią
. VIENIJASI SU DIDŽIĄJĄ . 

LIETUVA.

Gaigalaitis vadovauja.

Iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacijos pranešimo 7 gruod
žio dieiioj sekamas patyria- 
ma:

Dr. Gaigalaičiui vadovaujant, 
Prūsų lietuviai nuvertė vokiečių 
valdžią. Tilžėje susitvėrė lie
tuvių Taryba iš septyniolikos 
narių. Vokiečių spauda prane
ša, kati sekami miestai yra lie
tuvių kontrolėje: Tilžė, Klaipė
da, Insrutė, Darkiemis, Vėliava, 
Galdupė. Jie prisivienijo prie 
Didžiosios Lietuvos ir siųs savo 
atstovus j 'l'autos Seimą Vilnių- 
je, seka maine sausio mėnesyje.

h Lietuvių Biuras.

Tme triinsl.'ition filed with the post- 
ninster at Chicago, III., Dec. 18. 1918. 
us retpured by the act of Oct. G, 1917
FRANCUOS MOTERIS REIKA

LAUJA BALSAVIMO
TEISIŲ.

PARYŽIUS, gruodžio 17.
Kelios grupės moterų, skelbian
čių moterų balsavimą, susivie
nijo išleidime manifesto, reika
laujančio, kad politinės teisės 
moterims butų pripažintos val
džios prieš sekamus rinkimus.

True translalion filed with the post- 
master at'Chicago, III., Dec. 18. 1918, 
as reępjired by the act of Oct. 6, 1917

13 ŽMONIŲ PRAPUOLĖ.

8 sužeisti gaisre Kanados 
traukinyj.

WINNIPEG, Man., gruod. 17. 
Čia gautosios žinios sako apie 
gaisro sunaikinimą turistų va
gono Canadian Pacific trauki
nio, kuris išvažiavo iš čia į To
ronto ir sako, kad 13 vagono pa- 
sažierių prapuolė.

8 iš išgelbėtų pasažierių yra 
lengvai sužeisti.

ORAS.
Iš dalies apsiniaukę šiandie; 

ryto nepastovus; nedidelė per
maina temperatūroj.

Saulė teka, 7:13 vai.; leidžiasi 
4:21 vai. Mėnuo teka 5:36 v. v.

True trunslation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 18, 1918, 
•»s reųuired by the act of Oct. G, 1917

Pačta sualikė gruodžio 
16 d. “Naujjienas” už ne- 

išvertimą anglų kalbon 
straipsnio “Neužsivarinėki- 
me ant vieni kitų,” tilpusio 
Skaitytojų Balsuose. Ta
me numeryje tapo išspaus
dinta Ch. L. D. T. konfe
rencijos nutarimai. Pagal 
pačto reikalavimą, minė
tojo straipsnio vertimą pri
statėme, todėl tikimės, kad 
tas laikraščio numeris bus 
išleistas.

“Naujienos.” 
V



15.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 1.00

3.50
1.85

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.. Rcc. 18, 1918, 
as reciuired by the aet of Oet. b, 1917

Vokietijos Tarybų 
kongresas.

Higienos eina kasdien, iSskirianl 
irdCldienius. Leidžia Naujienų Ben

drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
U - Telefoną*: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Sicagojo—pačtu:
Metams ........................
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams.........
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui.........

rucagoje—per ne&iotojus
Viena kopija.................
Savaitei ................ ........
Mėnesiui .................. .

suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
>aČtu:

Metams ....................
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Aunadoj. metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia alųsti Pačto Honey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
na tik uuo 5 iki 5:30 vai. vak.

—■
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uidished Daily except Sunday by 
>• l.itlmanian News Pub. Co^ Ino.

1739 SO. HALSTED ST., 
( HICAGO, ILLINOIS

Sereda, Gruodžio 18, 1918.NAUJIENOS, Chicago, IILo
■■

Telephone Canal 1506
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Apžvalga

Manome,

Mes nekraipysime ir nesuki'- listai visose šalyse priešingi ka-

usia

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir ctvilUkuoss teismaose. Daro

TEORIJA IR 
PRAKTIKA.

CHICAGO, gruod. 16 d. - 
Kuomet mažne pusė baltųjų pa
saulio žmonių stengiasi nusta
tyti savo gyvenimus pagal soci
alizmo mokslą ir etiką, kuriuos

117 N. Beirtum it 
IIIIUIMtyBMt.

Te). Central 4411

Namų Ofisas: 
39231. Halated lt 

Ant trečių lubų 
Tel. Drorer 1310

’l'nie trnnslntion filed with thc post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 18, 1918, 
as reąuircd by thc act of Oct. 6, 1917
PENKI CHICAGOJE TEI
SIAMI SOCIALISTAI STO
VĖS Už SAVO PRINCI
PUS, SAKO STEDMAN 

POSeDININKAMS

Rašo David Karsner, Redakto
rius New Yorko Call septinta- 

dienio rašto.

Laisves paskolas pardavinėti ir 
kitiems veiklumams prigelbeti.

Jis pasakė, kad vis viena, ar 
Viktorui Bergcriui bus leista

“Kelcivis”, deja 
apie turinį šitų musų išvadžio
jimų, padarė vieną stambią

vadinasi turi tenai stengsies iš-

.03

.12

nio judėjimo kaip ir nėra; 
tuo tarpu Australijoj ir Nau
joj Zelandijoj, kurios indust
rijos išsivystymo žvilgsniu 
stovi neaugščiau už Rusiją

/‘sovietų” susiorganizavi- 
mai Vokietijoje reiškiąs 
“bolševizmo” laimėjimą. 
“Sovietai” yra vienas daly
kas, o bolševizmas — kitas 
dalykas.

Vokietijos “sovietus” kon
troliuoja socialistai, visai 
nepritariantįs bolševikams. 
O Rusijoje bolševikai ne tik
tai kontroliuoja sovietus, 
bet ir prašalino iš jų visas 
priešingas jiems partijas. 
Vokietijos darbininkai paė
mė iš Rusijos revoliucijos 
sovietų idėją, bet ne tą iš
kraipytą jų formą, kurią 
jiems davė bolševikai.

Kaikas gali pasakyti, kad 
Vokietijos darbininkais va
dovauja “netikri revoliucio
nieriai.” Bet Vokietijoje 
juk įvyko socialistinė revo
liucija! Nejaugi tad šito
kioje revoliucijoje gali vado
vauti netikri revoliucionie
riai? Tikri revoliucionieriai 
yra tie, kurių veikimas yra 
pasekmingas, o ne tie, kurie 
sugalyoja gražesnį receptą.

Redakcijos 
! Straipsniai

Gruodžio 16 d. Berline at
sidarė Vokietijos Darbinin
kų ir Kareivių Tarybų suva
žiavimas. Platesnių žinių a- 
pie jį dar, žinoma, nėra. Bet 
iš pirmutinių pranešimų ga
lima spėti, kad suvažiavimą 
kontroliuoja social-demo- 
kratų didžiumos partija.

Telegramos praneša, kad 
Tarybų . .suvažiavime buvo 
paduota įnešimas pakviesti 
Liebknechtą ir Rožę Lu 
xemburg, kaipo svečius, su 
patariamais balsais. Už tą 
rezoliuciją balsavę mažiaus 
kaip 15 nuošimčių delegatų.

Nepriklausomieji social
demokratai atlaikę savo su
sirinkimą ir nutarę Tarybų 
suvažiavime balsuoti už šau
kimą Steigiamojo Susirinki
mo. O “spartakų“ grupė 
(Liebknechto pasekėjai) yra 
priešinga Steigiamojo Susi
rinkimo šaukimui. Taigi 
matyt, kad vidurinė srovė 
nepriklausomųjų social-de- 
mokratų partijoje persveria 
“kairiuosius.”

Išrodo, kad sulig savo spė
komis Vokietijos socialistai 
šiandie dalinasi sekamai: 
“dešinieji” social-demokra- 
tai (Scheidemann’o partija) 
turi daugiausia pasekėjų; 
jie veikiausia yra stipresni 
už kitas socialistų sroves, 
sudėtas į daiktą. Po jų se
ka “viduriečiai” (vadovau
jami Haasės ir Kautskio), 
kurie kontroliuoja nepri
klausomųjų social-demokra- 
tų partiją. Paskui eina 
“kairieji” (Liebknechto pa
sekėjai), kurie paskutiniu 
laiku pagarsėjo, kaipo “Spa
rtako” kuopa; jie sudaro 
mažumą nepriklausomųjų 
social-demokratų partijoje.

Ir tiktai šita, neskaitlin- 
giausioji Vokietijos socialis
tų srovė pritaria Rusijos 
bolševikams.

Reiškia, netiesą skelbė tie 
žmonės, kurie sakė, kad bok 
ševikai nuvertė kaiaerizmą.

Reiškia, netiesą skelbė ir 
tie žmonės, kurie pasakojo 

>ie “bolše- 
ijas”, buk 
joje pas

kutinių savaičių bėgiu.
neteisinga buvo* būvio

“Keleivis” kritikuoja “Naujie
nų” straipsnį, kuriame buvo 
gvildenama klausimas (lapkri
čio 29 d.), ką socialistai priva
lo darvt tokiose šalyse, kurios 
dar nėra pakankamai išsiplėto
jusios, kad jose butų galima 
steigti socializmo tvarką.

“Naujienose”, kaip skaityto
jai pamena, buvo išdėstyta trjs 
nuomonės: “dešiniųjų” sociali
stų, “kairiųjų” socialistų ir mo
kslinio socializmo pasekėjų. 
“Dešinieji” socialistai sako, kad 
socializmas negalima vykinti be 
tam tikro ekonominio pamato; 
todėl, jeigu kurioje šalyje to pa
mato dar nėra, tai socialistams 
nieko kita nepalieka, kaip tik
tai plėtot kapitalizmą, kad pas
kui butų galima tenai steigt so
cializmo tvarką.

“Kairieji” socialistai kalba 
priešingai. Jie mano, kad so-

jų” socialistų nuomonę gvilde
namam klausime, jisai sako, 
kad tos nuomonės laikosi “Nau
jienos”. Jisai nepastebėjo, kad 
šitą klaidingą savo tvirtinimą 
jisai pats sumuša, perspausdin
damas truputį tolinus iš “Nau
jienų” tą straipsnio dalį, kurio
je ta “dešiniųjų” socialistų nuo
monė yra kritikuojama.

Pradžioje “Keleivio” straips
nio išeina, kad “Naujienos” lai
kosi tos nuomonės, jogei eko
nomiškai atsilikusiose šalyse so
cialistai turi plėtot kapitalizmą; 
o tolinus tanici-pat straipsnyje 
cituojama “Naujienų” žodžiai, 
kurše skamba: “Kapitalizmo 
steigimas ir plėtojimas yra ne 
tiktai ne musų ‘biznis’, kaip sa
ko ‘kairieji’, o ir ne nuo musų 
valios priklausantis daiktas”. 
Taigi aišku, kad pas “Keleivį” 
įvyko neapsižiūrėjimas.

Bet So. Bostono socialistų lai
kraštis nenori pritarti tai nuo
monei, kuri yra išreikšta augš- 
čiaus paduotoje citatoje iš “Na
ujienų”. Sako:

Teorijoj yra taip. Bet gy
venimas nevisuomet su teo- 
rijonitis sutinka. Pavyzdžiui, 
buvo teorija, kad gyvenimas 

veda prie tautų susiliejimo. 
Tuo tarpu gyvenimas parodė 
kaip tik priešingą tendenciją. 
Valstybės pradėjo birėti ir 
tautų tautelės reikalauja savo 
nepriklausomybės.

Arba paimkime šitokį fak
tą: Kynai, daugiausia atsili
kusi šalis, senai jau respubli
ka; o Vokietija, kultūringiau
sia valstybė, iki šiai dienai 
buvo dar autokratinė monar
chija! Kaip šitą tikrenybę su
laikyt su teorija, kad tobule
snė valdžios forma galima tik 
prie augštesnio pramonės pa
kilimo?

O štai ir kitas pavyzdys. 
Suvienytose Valstijose, kur 
kapitalizmas yra išsiplėtojęs

_________ ___________ ____________ ________ __ ____,........ ...................................  i ii i ■ j 
kalbėdamas Įnomija yra visuomenės pama-(raščius siuntinėti krasa ir, kaip penki vyrai, kurie sėdi prieš 

tas; o politika, žmonių papro- Stedman ir Cochems sakė, tas jus kaltinami sunkiais prasikal- 
čiai, idėjos ir lt. yra antstatas, buvo padaryta tuoju tikslu, kad 
kuris rymo aut to pamato. Bet'sutrynus tuos laikraščius, kurie 
tarpe to pamato ir to antstato 
visuomet esti dauginus ar ma
žiaus nesutarimo. Paprastai 
esti taip, kad ekonominis šalies 
plėtojimąsi pralenkia politinį 
jos plėtojimąsi; nors retkar
čiais, delei tam tikrų priežas
čių, gali būti ir priešingai: po
litinė tvarka gali laikinai užbėg
ti už akių ekonominiam plėtoji- 
muisi'. Vienok klausimas yra 
ne tame, kiek tam tikroje vieto
je ir tam tikru laiku politinis ša
lies plėtojimas gali prasilenkti 
su ekonominiu plėtojimusi, o 
kuris tų faktorių yra nuspren- 
džiantis: ekonomija ar politika? 

Mokslinio socializmo pasekė
jai šitame klausime be jokių 
svyravimų atsako: ekonomija. 

Jeigu šitą teoriją mes atmesi
me, tai kokią kitą teoriją staty
sime jos vietoje? O gal išsiža
dėsime teorijų visai, ir atsidėsi
me vien ant praktikos? Bet te
orija juk yra niekas kita, kaip 
keliarodis, padedantis mums 
orientuoties gyvenime; jos išsi- 
žadėt, tai butų beveik tas-pat, 
kaip jieškoti kelio, užsirišus a- 
kis. 

Teorija gali būti klaidinga; 
tuomet reikia sukritikuot ją i:» 
duot geresnę teoriją. Arba te
orija gali būti gera, bet klaidin
gas jos prilaikymas; tuomet rei
kia nurodyt, kame tas klaidin
gumas apsireiškia.

buvo palinkę pasakoti nekurias 
retas teisybes Amerikos žmo
nėms.

Stedman aiškiai išdėjo moks
linio socializmo teoriją, kaip ji 
gyvenime yra vartojama Rusi
joje, Vokietijoje ir kaikuriose 
mažesnėse senojo pasaulio ša
lyse. Prokuroras Clyne vėl įsi
kišo, buk ‘‘socialistų partija ne
santi teisiama.” Stedman aštriai 
atkirto, kad techniniai tas esą 
tiesa, bet moraliai valdžia darė 
ką tik galėjo, kad sustabdžius 
socialistinės minties augimą ši
toj šalyj dėl tos pačios priežas
ties ką ir caras plakė nagaika 
laisvės mylėtojus senojoj Rusi
joj, kaizeris kalino tuos, kurie 
galėjo išgelbėti Vokietiją nuo 
tos negarbės, kuri dabar ją išti
ko. Tai yra sena pasaka, sakė 
Stedman.

Jis sakė, kad Amerikoje, vie
toje nagaikos ir kalėjimo, išski
riant tuos, kurie didžiausį truk- 
šmą kelia, prieš pirmeivius yra 
panaudojami teisinai. Nors ga
bus socialistų advokatas nesakė 
to šitais žodžiais, bet taip reikė-
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Jis išaiškino, kad pelno sistema 
yra pienas, pagal kurį didžiu
ma algapclnių šitoj ir visose ki- 
tose šalyse (išskiriant tuos, ku
rie numėtė savo pančius) yra 
palaikomi vienvaliniaiųe eko
nominės vergystės ir politinės 
beviekybes stovyje. Įsigilinęs j 
socializmo teoriją jis pasakė, 
kad kapitalizmas yra šaknimi 
visų naujoviniu karių ir parodė, 
kaip vaizbinės karės būva prau

timais, nekraipys ir nekeis sa
vo principų šitoj ištyrimo va- : 
landoj. Pozicija, kokią jie už
ėmė, buvo pozicija socialistų 
judėjimo per penkiasdešimts 
metų. Mes pristatysime dava- 
dus parodymui jums, kad so
cialistai nemažiaus patriotingi 
ar tautiški dėlto, kad jie yra tar
ptautiniais.”

Henry F. Godiems iš Milwa- 
ukee’ės, vienas Bull-Moosc’ų 
partijos 1912 m. ir Bergerio o 
ponentas kongresincj 1 
1910 m., kuomet Bergeris pir
mu kartu buvo išrinktas kon
gresai), gyvai nupiešė Bergerio 
jaunystės gyvenimą ir baisią ko
vą, kurią jis vedė, kad pasiekus 
savo dabartinį stovį kaipo ša
lies politikos asmuo ir tarptau
tininkas socialistų žvilgsniu.

Jis pasakė, kad “Mihvaukee 
Leader” stengėsi laikyties įsta
tymo ribose karės laiku ir nuro
dė j tai, kaip Bergeris aukojo 
dosniai karės taupymo ženkle
lių fondan, Raudonam jam Kry
žiui ir kitiems pagelbingiems 
valdžios užvestiems judėji
mams.

Cochems pasakė, kad suvir- 
šum 5000 jaunųjų socialistų 
Mihvaukce’je, kurie buvo “Lea- 
der’o skaitytojais priėmė val-

men taipgi papasakojo buvusia 
socialistas tarnavusis raštinėj.

Jis paimsa ko j o apie Jaun. 
:Soc. konvenciją 1917 m., kur, 
girdi, Kruse papasakojo delega
tams pieną reikalavimo paliuo- 
savimo nuo paša tikos. Paskui 
jis sakė mašinėle susirašęs sla
ptą sutartinį raštą, kuris, girdi, 
buvęs sustatytas pagal vėliausį 
vokiečių modelį, ir kurį Knise 
vyras vardu Hermai) Bosler ir 
jis pats siūlė panaudoti ant me
namojo sąžiningiems priešinin- 

v/.- kams traukinio Meksikon.
kovoj; Jis papasakojo, kad Tuckerio 

“The Price We Pay,” “Why you 
should fight” ir St. Louiso pro
klamacija ir kiti jai panašus 
partijos lapeliai buvo perkama 
nuo Adolpho Germero.

Būdamas raštinėj patarnauto
ju, jis matė J. Louis Engdahl 
dažnai jo raštinėj. Jis sakė gir
dėjęs Engdahlą sykį sakant, “Jie 
dabar peklą kelia su mumis, — 
vadinas krasos viršininkas už
darydamas krasą nacionaliahi 
laikraščiui.

Jis taipgi sakėsi girdėjęs Kru- 
jse ir Engdahlą su paniekinimu 
atsiliepiant apie Laisvės paskolą 
ir karę abelnai.

klauso ne nuo ekonominio ša
lies stovio, o nuo žmonių valios; 
ir jie stoja už tai, kad socialis
tai steigtų kiekvienoje šalyje 
socializmą tuojaus, nepaisant 
kokio laipsnio yra jose pasieku-

Trečioji nuomonė skiriasi 
nuo pirmosios nuomonės ir nuo 
antrosios. Šitos nuomonės ša- 
liniukai atmeta, kaipo klaidin
gą svajonę, tą “kairiųjų” soci
alistų mintį, kad socializmas 
galįs būt įvykintas visur, neat
sižvelgiant į ekonominio šalies 
išsiplėtojimo laipsnį. Šitame 
punkte jie, vadinasi, sutinka su 
“dešiniaisiais” socialistais. Bet 
jie nepritaria tam dešiniųjų” so
cialistų tvirtinimui, kad tenai, 
kur sąlygos dar nėra pribren
dusios socializmo tvarkai, soci
alistai privalą steigt arba plėtot 
kapitalizmą, šitame punkte, 
jie kartu su “kairiaisiais” soci
alistais sako, kad kapitalizmo 
steigimas ir plėtojimus yra ne 
socialistų “biznis.”

Reiškia, pagal šitą, trečią, 
nuomonę, ąncaali&tai tose šalyse, 
kurios dar nėra pribrendusios 
socializmo tvarkai, neprivalo nė 
steigt socializmą, nė plėtot ka
pitalizmą. Ką-gį tad jie priva
lo tenai daryt? Jie privalo te
nai rupipties, kad tame laiko
tarpyje, kurį visuomenė dar tu> 
rėš pergyventi; iki ji pribręs so- 
ciakznHii, butų kuogeri&usios

joj ir N. Zelandijoj valdžią 
kontroliuoja darbininkų kle- 
sa ir pradedama vykini jau 
socialistinę tvarką.

šitie “Keleivio” pa vyzdžiai 
tečiaus visai nesumuša musu 

G 

nuomonės.

bejotinos vertės faktišku žvil
gsniu: sakysime, tas pavyzdys, 
kad Australijos ir Naujosios 
Zelandijos industrinis išsivysty
mas stovįs neaugščiaus už Ru
sijos arba Lietuvos. Tokį daly
ką mes girdime pirmu kartu.

Nelabai vykęs pavyzdys yra 
ir su teorija apie “tautų susilie
jimą”. Mes žinome, kad tokių 
žmonių buvo ir yra, kurie skel
bia, kad gyvenimas vedąs prie 
tautų susiliejimo. Bet tie žmo
nės mato tiktai vieną dalyko pu
sę; o tuo tarpu gyvenime yra ir 
antra tendencija — vedanti prie 
tautų plėtojimosi. Kapitaliz
mas, pav., kuris (langiaus, ne
gu kokia kita visuomenės siste-

inę, ketvirtadienyj pas teisėją 
Landis, dviem advokatams ni
kėjo aiškinti šitas klausimas a- 
merikiniams posėdininkams iš 
dvylikos žmonių.

Kalbose kupinose faktų ir iš
kalbumo, du kaltinamųjų pen
kių socialistų advokatai Sey- 
inour Stedman ir Henry F. Co- 
chems, praleido mažne visą die
ną, beišdėstydaini pasiteisinimą 
Socialistų Partijos viršininkų, 
kurie čia turi bylą.

Abudu, Stedman ir Cochems, 
pastarasis atstovaująs išrinktą
jį kongresininką Viktorą Berge- 
rį Mihvaukce’je nuo Penktojo 
AVisconsino apskričio, pabrieže 
tai, kad nebus užsiginama to, ką 
socialistai ištikrųjų padarė aud
ros ir nelaimes metu.

nėsime faktų esančių prieš mu
mis”, pasakė Stedman. Sted
man sustatė apkaltinimą Kra- 
sos skyriui už jo atsinešimą liu
kui “American Socialist”, “New 
York Call,” “Milaukee Leader” 
ir daugelio kitų pirmeiviuių lai
kraščių.

Jis papasakojo, kaip vasarą 
1917 m» Morris Hilųuit, Aidos 
Pinchoi, Frank P. Walsh, J. 

Louis Engdahl ir kiti nuvyko į 
Washingtoną sužinoti, kas 
jiems bus leista dėti į jų lalkra* 
ščius. Visomis jiegomis šitie 
socialistų ir pirmeivių laikraš
čiai stengėsi laikytis šnipybės į. 
statymo raidės. Nei »uo visuo
tino krasos perdetinio Burleso- 
no, nei nuo jo linksmų padėjėjų

šių visas pasaulio šalis, kartu ir 
sutvėrė tautas. Taigi ana teo
rija yra vienpusiška, ir jeigu 
gyvenimas eina ne pagal ją, tai 
tame nėra nieko nuostabaus.

Kasr-gi dėl to, kad ckonomiš
kili išsiplėtojusiose šalyse kar
tais esti mažiaus demokratiška 
politikos tvarka arba socializmo 
judėjimas silpnesnis, negu eko
nomiškai atsilikusiose šalyse, j uoga įima buvo gauti jokio riš
tai šis iųisireiškjmas yra labui į kaus nurodymo ar patarimoi

Bet neužilgo visuatimwia krat

čia jis perskaitė posėdi n in
kams dabar pagarsėjusią St. 
Louiso proklamaciją, kuri yra 
paduodama kaipo vienas regi
mųjų darbų ir taipgi lapelį 
“Kaina, kurią mes užmokame,” 
parašytą vieno kaltinai))ųjų, Ir
vino St. John Tuckero.

Lapelį skaitant buvo nemalo
ni tyla teisme. Tarytum karės 
šmėkla švaistėsi rodydama bai
sius savo dantis vyrams ir mo
terims tame kambaryje, kurių 
daugumas savo pačių širdyse

Paskui Stedman perskaitė St. 
Louiso programą. Jis skaitė jį 
ypatingai dėlto, kad nacionalis 
socialistų partijos raštininkas 
Adolph Geriner, kuris atspaude 
ir platino šitą programą, buvo 
apkaltintas.

Kas dėl Tuckero lapelio, tai 
Stedman sakė, kad jis buvo pa
rašytas pirma išleidimo šnipys- 
tės akto, birželio 15 d., 1917 m. 
Jis sakė, kad Tuckerui vienas 
teisėjas sakęs, jog lapelyje nė
ra nieko maištiško, o kitas tei
sėjas sakęs, kad yra. Po pasi
teiravimui pas antrąjį Tucker 
paliovė jį platinti, sakė Sied
inau.

“Davadai parodys, kad sočia-

rei,” sakė Stedman. “Serbijos 
socialistai priešinosi karei net 
no to, kaip į jų šalį priešas įsi- 
briovė.” Jis nurodė j senti
mentą Francijoj, Italijoj, Ang
lijoj ir į mažumos grupes Vo
kietijoj ir Austrijoj.

cialistai gelbėjo padrąsinimui 
pasipriešinimo pašaukus aktui, 
Siedinau sakė, kad tas gal lie
sa, jog nekuria socialistai ven
gė to akto, bet proporciniai i- 
niant nedaugiau už demokratus 
ar republikonus, kurie stengėsi 
išlaikyti savą kailius nepalies
tais tarptautines brolžudybės 
metu.

‘‘Požeminį gelžkdį iš Ameri
kos į Meksiką bėgantiems nuo 
pašaukos ir priešininkams” Ste- 
dnutn pavadino viena, dešimtu- 
kinių pasakų.

jis tik ką tapo išrinktas, ar ne, 
jo pasitarnavimas toje įstaigo
je astuoni metai tam atgal pa
žymės jį kaipo žmogų ištikimą 
savo idealams ir Amerikos dar
bininkų klcsaiY kurios reika
lams jis pašventė daugelį savo! 
veiklaus gyvenimo metų.

Visą dieną žmonių buvo pri
stojusių koridoriuose, Jaukian
čių įeiti teisino kambarin, kuo
met kas nors iš sėdinčių išeis ir 
pasidarys tuščia vieta. Publi
kai nėra draudžiama eiti šilan 
nagrinėjimai!, kaip tas buvo da
roma pernai vasarą Pas. Pram. 
Darb. byloje. Svečiai taipgi ga
li turėti pakelius su savim teisi
me. Pernai vasarą negalima 
buvo eiti teisman, jei kas turė
jo su savim kadir pakelį šipulu- 
kų dantims.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Frank Kenezai. — Siunčiant 
kokį-nors raštą Redakcijai, vi- 
suoniet reikia paduoti savo ad
resą. Nedėsime.

Senam Nariui
kad apie tai tuo tarpu užteks.

Gvaizdikui. — Neapsimoka a- 
pic tuos žmogučius tiek daug 
rašyti.

Bolševikų Konsului, Pitts- 
burgh, Pa. — Laikraščio skai
tytojams visai nesvarbu kieno 

| kelinės ilgesnės — Sabonio, Žiu- 
.rono ar tamstos. Pagalios, tain- 
įsta be jokio reikalo užsipuldi- 
(lieji ant Aido choro. Kores- 
pondenciją gražiname.

Valdžia pradėjo savo bylą 
prieš penkis nacionalius Soc. 
Partijos viršininkus kclvirtadic- 
nyj P° pietų, pastatydama liu
dininku buvusį raštinės pasių
stą, o vėliaus “Chicago Socia
list” laikraščio chicagienės lai
dos platintoją, norėdama pripa- 
rodyli, kad socialistai, ypatin
gai William F. Knise, — nacio- 
nalis| Jaunųjų Soc. Lygos sekre
torius ir J. Louis Engdahl, “Au 
merican Socialist” laikraščio 
redaktorius, buvo darę suokal
bius prieš valdžią karės metu.

Liudininkas Arnold -Schiller 
dabar yra kariuomenėje, stovy
kloje Camp Robinson, Long Is- 
land. Jaunasis apkaltintojas 
Fleming pradėjo vilkti bylon vi
sokias nesuoniones apie vokie
čių agentus ir vokiečių auksą. 
Tas padarė juokų daugeliui pu
blikos, kurie nesenai skaitė jus
ticijos skyriaus išleistą surašą 
taip vadinamų vokiečių agentų. 
Bergerio, Willquito, Gennero ir 
Bill Hayvvoodo vardų nematyt 
tame kaizerio mylėtojų būryj.

Teisėjas Landis liepė išbrauk-

agentų nac. soc. part. vado
vams ir pasakė posėdininkams 
užmiršti. Keli reporteriai pas 
laikraštininkų stalą, tarėsi tarp 
savęs, ar jie negalėtų pasinau
doti proga ir vis tiek įdėti pa
saką apie vokiečių agentus.

Apie vedimą požeminio gelž- 
kelio tarpe Suv. Valstijų ir 
kinkos gabenimui sąžiningųjų!

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas

g Aš pradėjau Cardui. 
: Trumpu laiku aš patė- 

mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia; 
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Kazimieras Gugis

CENTRAL MANUFACTURINB 
DISTRICT BANK 
1112 W. 354a gatve 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Sukatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkite prie nuk 
nes i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevarų 9983)

• "h
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Pirmas “Kardo" Vakaras
SO. BOSTON, MASS

Įvairios žinios

Sukatoje, Gruodžio-Dec. 21 d., 1918 m 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2212 \V. 23rd PI.
Scenoje bus statoma juokingas veikalas —

“KLEBONIJOJ”
PAMOKSLAS KUNIGO BIMBOS

ir daug kitų chicagieciams negirdėtų navatnybių.
I.ošinie tlalvvans pagarsėjai kalbėtojas—

M. X. MOCKUS.
Pilnas programas bus |Miskclbtas vėliaus.

Senai rašiau “Naujienose” ži
nias iš So. Bostono ir nors per 
lą visą laiką°buvo šis tas svarbe
snių atsitikimų šiame mieste, 
leciaus gyvenini! aplinkybės ne
leido jųjų pranešti lietuvių dar
bininkų dienraščiui.

Bet dabar, nuo šio laiko, sten
gsiuosi visus svarbesnius nuo- 
tikius aprašinėti dienraštyje, 
lai susipažįsta lietuviai darbi
ninkai su musų veikimu; lai iš 
geresnių darbų musų nuveiktų 
semia sau pavyzdžius ir pasi
mokini Uitis, gi B nenaudingų 
darbininkams darbų, tegul įgau
na sau perspėjimą.

f Milžiniškas Prakalbas
Draugijų veikimas.

Rengia L. S. S. 37 kuopa

Seredoje, Gruodžio 18 d., 8 vai. vakaro
MALINAUCKIO SVET.., kampas Halsted ir 19 gatvių.

Kalbės dd. J. V. Stilsonas, LSS. sekretorius-vertėjas, ir K. Trainis 
Darbininkai kviečiami skaitlingai atsilankyti ir išgirsti aiški

nant darbininkų reikalus. Inžanga veltui. KOMITETAS.

STAR & GARTER
— BURLESQUE — 

MADISON AT HALSTED ST. 
Bowery Burlesąuers

Du syk kasdien — 2:15 ir 8:15
Kainos — 25c iki 75c.

Kalėdų Dovanų Didelis 
Išpardavimas

Musų auksinių daiktų krautuvė yra puikiausia ir di
džiausia ant West Sidės, kur galit sau pasirinkti ką tik no-

Žyėdų, deimantų, laikrodėlių 
ir įvairių kitokių daiktų; 
taip kad katras aukso daik
tą prašysit, tai tas aukso 
daiktą ir gausit; jeigu nebus 
auksas, tai mes pinigus su-

grąžinsim.
Taipgi parduodu 5 Šiokcisus, 1 seifą, 3 volt- 

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

Visas išpardavimas prasidės nuo subatos, gruodžio 11 d., 1918 m.

Gruodžio 7d. Dailės draugija 
“Gabija” statė scenoj Nagorno- 
skio tragediją “PilineČius”. Lo
šimas buvo Dudlcy Opera House 
svetainėje. Nusisekė neblogai. 
Tik dvi ilgumo veikalo prisiėjo 
trumpinti. Tapo apleistas visas 
ketvirtus aktas. Nors gilintis vei 
kalo truputį neaiški buvo, bet 
kitaip ir negulima gauti išėji
mo, nes policija butų uždarusi 
svetaine nepabaigus vaidinti.

Losime dalyvavo šie asmenis: I 
Gedeminas—V. Račkauskas, Kei 
stotis — K. Sidabras, Olgerdas

A. P.a'tidis, Kurėjų-Kurejas
P. Malinauskas, Margeris 

—J. šil uis, Dovetas — P.Apše
ga, Kari liautas, Trapos tėvūnas 
— R. L'izara, Butautas, Kari- 
manto tinus — K. Norkus,Vai
dila — A. Bendoraitis, Ri n gaila 
—F. Gaskunas, Terlas-perkrik- 
štas — P. Cvirkų, Danutė, Kari
moji to duktė — P. šaikaitė, 
Jaunutė, Danutės draugė — O. 
J. Barauskaitė, Popiežius •— V. 
Bačkav kas, Rygos arcivyskli
pas - 
jus — .Įlėkto vyskupas J— F. 
Čiaplikas, Teopredaš — bene
diktinių opalas — Matas Buk- 
ša, kar 'inolas — J. Jokantas, 
kryžeh ių mistras — A. Mocke
vičius, Alfredas-kryžiokas — P.

bėjo apie L. D. L. D; naudą dar
bininkų, nurodydamas, kad ji 
(organizacija) pilnai atsako da
rbo žmonių reikalams. Ji auga 
ir bujoja visose lietuvių koloni- 
nijose ir suteikia darbo žmo
nėms galingiausį ginklą — ap
švietę, nuo kurio griųva sostai, 
lūžta plienas ir 1.1, Pusėtinai 
kliuvo Komos agentams, kurie 
2,000 metų nieko daugiau nemo
kino, kaip tik poterių ir jokios 
kitos literatūros nedaleido skai
tyt, kaip tik maldaknygę, iš ku
rios nieko negalima sužinot. Pu- 

iblika turėjo gardaus juoko, kuo
met kalbėtojas minulė apie ku
nigų garsinamą rojų ir tt.

Pabaigoj pirmos kalbos prisi
minė apie LSS. Apsigynimo 
Fondą, prašydamas sumest au
kų. Publika suaukavo $20.60, 
kas pasiųsta minėtam fondui. 
Aukautojų vardai bus paskelbti 
vėliau— per Fondo sekretorių.

Toliau sekė deklemacijoss d. 
ir draugės A. Hausmano ir A. 
Hausmaniutės, kurios publikai 
patiko.

Antru syk kalbėjo apie bolšc-' 
vikus ir menševikus. Reikia pa
stebėti, kad šį syk d. Dundulis 
neslėpė savo pažvalgų, ką dary
davo pirmiau.

—S. D.
(Tolesnius išvadžiojimus bu

vome priversti išleisti, nes ki-

denciją versti anglų kalbon.
Red.)

t. Kapočiunas, Bultramic

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tanancvičiaus 
name)

Mes ir aki-

nius priski

niuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
riam prie vi-

šokių akių.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

kas - - A. B. Muraška, Budelis— 
K. Pralapas, Garsintojas — K. 
Sirbikas, tarnas — P. Kubiliū
nas; ūkininkai: Jurgeli linas, Je- 
nkeviči’ s; kareiviai: Tetervinas, 
Kilniau s, Zokaitis, Kulikaus
kas; <h ari įlinkai: Kedas, Trą
šas; nr nykai: J. J. Versiackas,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i*ancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1 c ir 2c kariškoj mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVES

♦ JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telcphone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993

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

Graduate Optician^
Jewelry and Watches 2128 West 22nd Street

4

DIDELIS BARGENAS!
Parsiduoda labai pigiai medinis namas su 6 kamba

riais ir vienu lotu. Namas randasi lietuvių apgyventoje 
vietoj, Morgan Park, arti Roseland ir West Pūliniai!. 
Atsišaukite vakarais, nedėliomis arba per laišką.

Gruodžio 8 d. (vyko LSS. 60 
kp. susirinkimas, kuriame ta
po išrinkta nauja valdyba 1919 
metams. Išrinkta: M. M. Ple
pia — organizatorium, M. Šilei
kis — »Sus. sekretorium, Ona 
Žvingiliutė —• fin. sekretorium 
ir Valentinavičius — knygiam.

Lai dievai jiems padeda!

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

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

S. P. TANIS
1233 West lllth Place

1

Chicago, Illinois

Tą pačią dieną Liet. Svet. bu
vo pa rengtos prakalbos Lie t. 
Dukterų ir Sūnų Dr-jos. Kalbė
jo S. Michelsonas. Nurodė 
niekšystes klerikalų politikos. 
Draugijon įstojo 36 nariai. '

Naujas Korespondentas.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučiu 
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. LA WHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačią). Chicago, IU.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogam* Poplero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui alubą iš vidaus, po SL49 *>š gaL
CARR BROS. WRECK£NG CO. 

gu Cbk«eh UI

ROCKFORD, ILL.

Drg. T. Dundulio prakalba.

; Nedėlioj, gruodžio 8d. L.D.L.- 
D. 29 kp. surengė prakalbas. Kai 
liejo d. T.L. Dundulis, iš Chica- 
gos.

Nežiūrint to, kad buvo imama 
įžangos po 15c. nuo ypatos, pub
likos atsilankė skaitlingai. Prie 
įžangos buvo duodama knygutė 
“Organiauokimės.”

Pirmiausia padainavo trejetą 
dainelių Liet. Soc. Jauti. Ratelio 
choras. Kuomet dainavo “Inter
nacionalą” publika ramiai sėdė
jo, kas nepatinka mums, dirbi
kams; reikėtų atsistot ir pagerbt 
tarptautinį darbininkų himną.

. Toliau

ma-

aukso
auksožiedų, gryno 

ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, la-

ketų, lavoicrių ir vi-

Sergėkite savo akis Į

P. K. BRUCHAS

t

Kalėdą Dovaną 
Krautuvė

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos tavom.

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

3321 S. Halsted St. Chicago, 111

Jys turite mokytiSjanglil kalbos ==— DABAR - - - - - —
IIOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal

bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musą 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

H0FFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

Kreivos akys galima pataisyti
Jeigu jūsų akįs yra kaip bile vie

na iš šių, aš galiu jas atitaisyti be 
chloroformus ir be skausmo.

Panelė Sofija Masalus, gyvenanti 
prie 1522 So. Paulina st., Chicago, 
III., įžymi lietuvė. Nueikite pas ją 
pasikalbėti savo kalba. Jos akys 
buvo išgydytos vienu atsilankymu.

DR. F. O. CARTER

Specialistas akių, ausų, no
sies ir gerklės ligų.

120 So. State st., Chicago, III.
Vienos duris į žiemius 

nuo The Fair.
Valandos: 9 iki 7 vai. kasdien.

Nedėliomis 10 iki 12.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

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

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums 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 gatvfis 

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

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

| DU, R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

3149 S. Morgan SL, kertė 12 »L 
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. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687

Reali DU 8. AMMa*4 81v<L daietge 
TalopbcM Hayaariut 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistu Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisu: 1354 S. Halsted St, Ckicagi 
Telepluaa Drarcr MM

VALANDOS: 14—11 ryto; S—S »«»Ma 
7—S vakare 14—11 4i«na.

Telephono Virtis 5032

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

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoii i i >k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS! 3412 S. Halstad Street 

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

SVEIKATA

tbb

MMV

Roman Chaitlen
Kriaušiams trimmings’ai ir vilno

nės materijos špuliukčse bovelna ii 
šilkas.
1612 Bluc Island avc., tarp 16-tos ir įj
18-tos gatvių, Chicago, 1I1.—

Tol. Canal 1348 ■

Vyrišky Drapanų Baronai;
Naulji. neatimti, daryti ant užsa-U 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš- n 
tų overkotų. ■

Visai mažai vartoti siutai ir over-. 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar j 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ikii 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00a 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, ned&iomis ir va-■ 
karais. 1

S. G O R D O N 1
1415 S. Halsted Str.. Chicago, III.

ack£ kalėjo
•ejąis. f 'trmu syk M’ la

SVEIKATA’ I 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS Į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa- I 

veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą- į 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 2 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki- 1 
narna, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių f 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi, t 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo- ą 
ja tik $13.00 su prisiuntimu.

Perkupčlams duodant gerą nurtlmtl.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place

, Chicago, III.

Telcphone 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 St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va- I 
kare. Tel. Canal 4367. I

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas ss* 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mčn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTĮTUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 Halsted SU Talephoųe CanąJ 6417. Chicago, TĮĮ
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KASLAIMINOASir tss?

1U1 nuo blogo skilvio virškini-

petitu ir nejaučia, kad valgis jį 
apsunkina.

Laimingas tas, kuris neturi

tyras. Kas nesikankina galvos 
skaudėjimu delei skilvio nevir
škinimo ir neturi spuogų ant 
veido.

Laimingi visi tie, kurie nau
dojasi prieš tas viršuj suminė-

PARTOLA
Valančius kraują ir skilvį 

Partola yra geria tįsis d ra u

turi rastis Partola.
Partola rekomenduojama ir 

parduodama didelėse dėžėse, 
kainuoja tiktai 1 dolerį.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam:, kuris prisius už
sakymą kartu su šiuomi pas-

rcsuokile:
APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue,

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: tO iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant j namus tele- 

fonuokite į rezidenciją.
West 6126.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Miehigan Avė.
Rezid. 10731 S. Miehigan Avė.

Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pulhnan 342.

MRS. AGNĖ DžUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

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

Prie Archer Avė. 
Telephone McKinlcy 4420.

III.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
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. v

Ckicago ir Apiehnke
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendrovės Direkto
rių posėdis įvyks seredoj, Gruo
džio 18 d., 1918 m. Naujienų na
me. Visi Naujienų Bendrovės 
direktoriai yra prašomi atvyk- 
ti posėdi n lygiai 8 vai. vakare.

J. ŠMOTELIS, 
Naujienų B-vės sekrt.

True translation filed svilti Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 18. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
BADO STREIKAS.
Mirė sąžiningas karės 
priešininkas.

vukar pasimirė tūlas Vau Ske- 
diiic, kanadietis, sąžiningas ka
rės priešininkas. Mirė iš prie-

sai “praktikavęs“ bent keliais

Van Skedine buvo nuteistas 
vieniems metams kalėjimo už

Koroneris IlolTinan Įsake pra-

sužinoti, jeigu bus galima, ar

numirti bado mirčių.

TAI BENT BILA!
226 doleriai į mėnesį.

Jeigu tai nebūtų “klaidh,” tai 
gaso kompanija turėtų naują 
gerą kostumerį. Bet... motiris

vakar telefonu pasiskundė i 
Public Utilities komisiją, kad 
josios bila užaugusi nuo I dolc-

mėntsį. “šitokio biznio“ mote
ris nenorinti ir žudą pristatyt

True translation filed with Ihe post- 
master at (’hieugo, III., Dec. 18, 1918. 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917
SKERDYKLŲ KOMPANIJOS 
NEPAISO SUTARTIES.

Teisėjas Alscbuler dabar na-

klausinėjama Pittsburgo skcr-

las J. Domb,

kompanijos visiškai nepaiso pa 
darytų su darbininkais sutar
čių. ‘‘Kelintas mėnesių atgal -- 
sakė Domb — Pittsburgo sker-

vo nepasitenkinimą gaunamo*

reiškė, kad jie nenorį trukdyt 
darbą streiku. Tatai jie krei-

nesusipratimas buvo išrištas

dinas, neišpildė to, ką buvo pri-

Bet jeigu šitaip butų pasiel
gę darbininkai, skerdyklų kara
liai tuomet butų pakėlę didžiau-

A. J. MOSGERS
Pranešu visiems savo draugams ir pažįstamiems, 

kad aš perkėliau savo krautuvę iš Englewood’o, 
6004 S. State st., ant Bridgeporto, po numeriu 3210 
SO. HALSTED ST.

Užlaikau vyrų, moterų ir vaikų drapanų ir visokių 
Kalėdų dovanų. Turiu didelį pasirinkimą kaklaraiš
čių. Su kožnu pirkiniu duosiu gražų sieninį kalen
dorių.

LIBERTY BONDS
priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exc.hange kai- 

EDWARD P. GARRITY CO., 
Bankersregis- 108 So Lfl SaJle st 

Atdara kasdien.
Nedėliomis. 10 iki 12 dieną.

Jei jus priversti 
nas, be komiso.
Bondsus galima siusti 
truota krasa — 
C-o Lithuanian Dept.

REIKALAUJA
REFORMŲ.

Nori sumažint skaičių 
aldermanų ir pravest 
“bepartyvius 
rinkimus.”

Miesto korparacijos advoka
tas, Samuel Ettelson, reikalai!*

visa mįeslo administracija
Jeigu Ellclsono pieną 
miesto taryba, jisai bus 
las Illinois legislaluros 
nam užtvirtinimui.

atiduo-

nu turėtų būt visai panaikinta 
miesto majoro raštinė. Vieloj 
to miesto taryba išsirinktų mie
sto nianagerį, kuris butų pilnai 
priklausomas nuo tarybos.

Skaičius aldermanų turėtų 
būt žymiai sumažintas: vietoj 
dabar esančių 70, butų tik 35. 
B< to, aldermanų rinkimas lurė-

piliečiai tuomet rinktų ne re- 
publikonus, demokratus ir so
cialistus, o lik “gerus žmones.” 
Tų “gerų žmonių” terminas

rinkimų

retų būt panaikinta rinkimai 
miesto sekretoriaus bei iždinin
ko. Jį paskirtų “gerųjų žmo
nių” tai

Tokia
sistema yra pravesta kaikuiruo- 
sc kituosi' Suv. Valstijų mies
tuose. Praktika parodė, kad 
ji yra daug blogesnė negu da
bartinė partyvė rinkimų siste-
ma.

POLICISTAI REIKALAUJA 
DIDESNIŲ ALGŲ.

žada kreipties į valstijos 
legislaturą.

ną gražią dieną sustreikuotų 
“ponai dėdės?” Ir jie esą ne
patenkinti dabartinėmis algo
mis.

Bet nusiraminkite: Cbicaga 
ne Londonas, ir musų, “ponai 
dėdės” neslrfčlkuos. Jie lik 
reikalauja — kad butų padidin
ta algos. Nori gaut po 2,000 
doleriu metams.C '

Hallėj policistai laikė savo susi
rinkimą, kuriame jie nutarė

Javiniu, padidint policistams al
gas. Augščiausia policisto ai- 
ga dabar yra 1,500 dol. metams. 
Buvo nurodyta, kad prie dabar*

ra pennaža. Miesto taryba tu-

bėjus policistus nuo badmiria- 
vimo. Priešingame atsitikime 
policistai žada kreipties į vals-

Manoma, kad miesto taryba 
atmes policishi reikalavima.

miesto ižde nėra pi-

WEST SIDE
Vakaras.

Nedėlioj, Gruodžio 15 d., M.
Meldažio svetainėj LSS. VIII ra-

Vakaro programas

monologų. Beje programe bu
vo pažymėta, kad pirmas kal
bės l>r. A. Montvidas. Bet šiam

lankius, vakaro pirmininkas, 
d. K. Jomantas perstato publi
kai tūlą Anuprą Karalių. Tas

proletariatui,” “Apie klesų kovą 
ir iš kur prasidėjo,” ir tt. To
liau bekalbėdamas nuvažiavo

liuciją, bolševikus ir lt. Baig
damas savo kalbą pasakė, kad 
“mums progresyviškas laikraš
tis (tik nepasakė kokis) nepas
kelbė teisingų žinių apie bolše
vikus.” Čia jau keli to neva 
kalbėtojo vienminčiai pradėjo 
plot rankomis, ir kojomis try
pė kad tik iššaukus didesnį 
alasą. Užbaigdamas savo kal
bą tas kalbėtojas pradėjo keis
tą agitaciją. Sakė: "draugai, iš
eikit iš menševikų, ateikit į bol
ševikų eiles, o tuomet bus rojus 
ant žemės...” Tbats all, tuo ir 
užbaigė. Vadinas, tas kalbėto
jas vienu atsikvėpimu kalbėjo 
apie viską.

Man keista, kad tokį agitato
rių vakaro komitetas leido ant 
pagrindų. Jeigu jau- leidžia

ma tokiems agitatoriams kal
bėti, tai pirmiau negu pradės, 
reiktų jiems pasakyt, kad jie a- 
gituolų tokius draugus, kurie 
dar nepriklauso į socialistų par-

menševikų j bolševikus,” juk 
nesąmonė.

Kita dalis programo buvo iš-

“Grinorius” J. J. B. atliko tik
rai artistiškai. N. Stilsonienė 
padainavo keletą dainelių pri
tariant pianu — taipjau neblo
gai. Buvo lošta dar vienas mo
nologas, bet lošėjo ir monologo 
vardo nenugirdau. Tečiaus pa
sirodė neblogai, tik tas jo mono-

na dalykas. Bet tiek to.
Po programai buvo šokiai. 

Publikos buvo neperdaugiausia. 
Manau, kad vakaro įplaukos ir

—Ant. Jusas.

KALĖDŲ DOVANA
Prašom pirkti pas mus, turime di

džiausią pasirinkimą naujausios ma
dos tavom: laikrodėlių, žiedų, špil
kų, karolių ir taip totliaus. Užlai
kėm geriausius Columbia gramofo
nus ir lietuviškus rekordus. Gramo
fonai kainuoja $10 iki $250.

J. Budrik, 
3313 So. Halsted st., Chicago

Pranešimai
LMPS. 9 kp. rengia didelį konce

rtų sausio 25 d. 1919 m. p. M. Milda
žio svet. Koncertas rengiama nau-
dai pasižymėjusios lietuvių rašyto
jos, gerb. .1. Žemaitės-Žymontienės. 
Chicagos Liet, draugijos maloniai 
prašomos nerengti tų dienų pana
šios pramogos. Rengimo Komitetas.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas bus subatoje, gruodžio 21 d., 7: 
30 vakare, Fellovvship svet., 831— 
33 PI. Visos narės malonėkite atsila
nkyti, daug svarbių reikalų reik ap
kalbėti. Kviečia Valdyba.

11 wardo susirinkimas įvyks se- 
redos vakare, 8 vai,, gruodžio 18 d., 
Italų skyriaus svet., Oakley avė., 
kampas 24 PI. šion wardon įeina 22 
kp. LSS. Taigi draugai malonėkite 
atsilankyti su mėn. mokesčių kny
gutėmis, kaipo paliudijimu, jog esa
te pilni nariai Soc. Partijos.

11 vvardo Komitetas.

LLF. 12 kp. rengia prakalbas pėt- 
nyčioj, gruodžio 20 d., Mildos svet., 
kalbės M. X. Mockus. Kviečiame at
silankyti. Komitetas.

LFF. 4 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 7:30 v.v., Auš
ros kambariuose, 10900 Miehigan 
avė. Visi nariai malonėkite ateiti, 
kad galėtumėte išrinkti tam tikrų 
valdybų 1919 metams. Komitetas.

LLF. I kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks ketverge gr. 19 d., 7:30 
vai. vak., “Kardo” ofise, 1443 N. 
Paulina st. Kviečiama skaitlingai 
atsilankyti. —Komitetas

LDLI). 86 kp. pri<ešmetinis susirin
kimas įvyks ketverge, gr. 19 d., 7:30 
vakare, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Visi nariai privalote bū
ti, nes turime daug svarbių reikalų. 
Bus kuopos valdybos, rinkimas ir lt.

Rast. J. Galvidis.

LMPS. 9-tos kp. choro repeticija, 
po vadovyste P. P. Gugienės, įvyks 
seredoje,gruodžio 18 d., 8 vai. vaka
re, Mark Whitc S. svet., Halsted ir 
29 gt. Visos choristės malonėkite 
atvykti pažymėtu laiku. F. S. K.

nuo utarninko, gruodžio 17 d., cho-l 
ro repeticijos visuomet bus laiko
mos nuosavioj “Birutės” svetainėj 
(3249 So. Morgan st.), vietoj Mark

Burnslde. — LL. Fed. prakalbos 
įvyks gruodžio 18, 7:30 v. vakare, 
Mareinkevičiaus svet., 1036 E. 93 st. 
Visi btiinsidiečiai ir apielinkės lie
tuviai žinokite, kad kalbės M. X. 
Mockus. Komitetas.

LMPS. 29 kp. mėnesinis gusirin

7:30 vai. vakare, Liuosybės svel.., 
1822 Wabansia avė. Visos draugės 
malonėkite atsilankyti pažymėtu la
iku, nes turime daug svarbių reika
lų apsvarstyti. Taipgi bus renkama 
nauja valdyba sekantiems 1919 me
tams. —J. S.

LSS. 37 kp. rengia viešas prakal
bas seredoje, gruodžio 18 d., 7:30 vv., 
Malinaucko svet., kampas Halsted ir 
19 gt. Komitetas

Cicero. — LSS. kp. metinis susiri
nkimas įvyks seredoj, gruodžio 18d., 
7:30 vakare, M. P. Jankaičio svet., 
4837 W. 14 st. Visi draugai ir drau
gės būtinai turite ateiti. Reikia iš
rinkti naujų valdybų 1919 melams ir 
turim kilų svarbių reikalų aptarti.

Org. K. Vaitekūnas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau Kazimiero Dubinskio; 
jisai yra 5 pėdų, 6 colių, geltonais 
plaukais, raudono veido. Dabar gal 
yra su tisais. Kas ji žinote, ar pa- 
lėmysile, praneškite man, nes aš 
turiu su juo svarbų reikalų. Kas 
pranešite jo adresų pirmas, gausite 
dovanų $5.

3100 S. Union avė., Chicago, III

Pajieškau savo pačios Juozapas 
Gedgaudienės (po tėvais Plačaitė), 
kuri prasišalino rugpj. 22, 1918. Ji 
yra 5 pėdų 7 colių augščio, rudų a- 
kių, tamsiai geltonų plaukų. Pasiė
mė su savim 3 metų dukterį Grasil
dą. Kas jų žinote ar ji gyva ar įni
rusi, meldžiu duoti man žinių ir jos 
adresų, aš duosiu dovanu $5, kas pir
mas praneš.

Joseph Gedgaudas, 
3100 Union avė., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 9670.

Pajieškau Stanislovo Banio, sayo 
švogerio, ir sesers Liudvikos Banie
nės, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės parap., Šėriką kaimo. 
Jis pirma gyveno Springfield, III., 
vėliaus 
per du metu nesižinati. Taipgi pa
jieškau savo dėdės Stanislovo Pral- 
gausko, gyveno W. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus. x

Antanas Sakalauskas,
R. R. No. 8, Bok 183, Springfield, III.

išvažiavo j Rockford, III

Pajieškau savo dėdės Liudviko 
Endriejavičio, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Akmenės parap., Pragulyos so
džiaus. Gyveno ant Tovvn of Lake, 
Chicagoje.

Jonas Endricjaitis, 
1414 So. Peoria st., Chicago, III.

Pajie.škau savo brolio Kazimiero 
Bendoriaus (angliškai vadinosi 
Brau). Paeina iš Kauno gub., Šia
ulių pav., Gruzdžių parap.) Povilai
čių sodžiaus. Prieš 11 metų gyveno 
Ne\v Yorke. Jis pats tegul atsišau
kia arba kas žinote praneškite, bu
siu dėkingas.

Jonas Bendorius, 
228 William st., Detroit, Mieli.

Pajieškau Zosės Vinckailės, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalė parap., šiaudalių sodos.

John Sungailo Wash. Co., 
Box 401, • I)aisytown, Pa.

Pajieškau savo švogerio 
Kraučuno; 
umie sčio, 
susižinoti, 
čiani arba 
nešti šituo

Antano 
iš Lietuvos paeina iš Na- 
Suvalkų gub. Norėčiau 
Meldžiif atsišaukti pa
kas žinot meldžiu pra- 
adresu:

Juozas Gružinckas, 
3538 S. Mozart si., Chicago

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

Stanley Gagens,
318 So. Halsted st., Chicago

PAJIEŠKAU vietos, kur yra rei-“Birutiečių” domai. — Pradedant
čia!” ir norintjs įstoti į draugiją, | kalinga lietuviška bučernė kokiame 
malonėkite atsilankyti viršminėton ’ mieste, apart Chicagos, arba kas no- 

. I vieton. — Choro repeticijos įvyks- rėtų parduoti. Prašom pranešti, už
teigėją, Karolį Marksą, • būtent j ta du sykiu savaitėje —• utarninkais ką bus paskui atlyginta.
“1r<»in Kjrrnlk eknlho ir si’liatomis, lygiai 8 vai. vakare. • J. Walauskas,kaip Karolis Marksas skelbt L žilvičiutė, Sekr. 6031 S. State st., Chicago, III.

dėjo kalbėti apie socializmo įs-

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIESKO vaikinas 'švaraus kam

bario Bridgeporto apielinkėje. Atsi-

3336 S. Halsted st., Chicago, III.

DU VAIKINAI pajieško kambario 
Bridgeporto apielinkėje. Geistina, 
kad pagamintų mimuose valgį. Kas 
turite, praneškite greiti.

J. V.,
3238 So. Halsted si., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon šviesus, 

geras kambarys dviem vaikinam su 
valgiu arba kam reikalinga malonė
kite atsilankyti.
3432 S. Halsted st., 3-čias aug.štas, 
iš fronto.

PAJIEŠKAU PUSINININKO
NAŠLĖ pajieško pusininko į resr 

tauranlą su $500. Vieta gerai išdir
bta per 8 melus. Priimsiu našlį ar
ba vaikiną, našlę arba i merginą.

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

RASTA-PAMESTA
APIE 3 savaitės atgal palikau šer- 

nolę-krep.šelį su įvairiais daiktais ir 
jame btivo apie $230 pinigų. Kas 
sugrąžąs pinigus, las gaus už tai at-

10X06 Wal)lish uvc Chicago

$2.50 duosiu tam. kas radęs mano 
$5 praeitoje nedėliojo, gruodžio 15 
d., Naujienų šėrininkų vakare, K. 
oi’ P. svet., Roselamle, III., atneš j
Chicago

"reikia darbininkų
A. B. (

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžias įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGA anglių metėjų. $55 
mėnesį, kambarys ir valgis.

Cliicago Beach Hotel, 
51st and Cornell avė., Chicago

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago \Vindow Cleamng Co., 

62 W. VVashinglon st., Chicago

REIKALINGAS barberis vakarais 
arba nuolatos. Greitai atsišaukite. 
Geistina, kad kalbėtų lenkiškai.
4100 So. llcrmitage avė., Chicago

REIKALINGA mergina ar mote
ris vakarais dirbti į krautuvę. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišaukite 
greitai į . I

Darbo Žmonių Knygyną, 
3238 S. Halsted st., Chicago, 111.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
ant visados. Užmokestis 
šaukite šiuo adresu:

Joe. Waidziųias. 
1967 Canalport avė., .7 Chicago

Telephone ('anai 3054
* - ---- -- ---------  ----—

era. Alsi-

REIKIA indų plovėjos, moteries. 
Bloek’s Reslaurant,

1356 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS janitoriui pagel- 
bininkas prie flat.buildg. Geistina, 
kad butų blaivas ir darbštus žmo
gus; gabiam žmogui $100 i mėnesį. 
Atsišaukite tuo'j prie darbo.

Kaz. Prašeius.
735 W. 73rd SI., Chicago, III.

REIKIA rankomis skylučių išsiu
vinėtoji^ fini.šerkų prie vesčių, taip
gi merginų nibkyties išsiuvinėti gu- 
zikams skylutes. Gera mokestis mo
kama laike mokinimosi.
HARI' SCIIAEENER and MARK, 

\Vood and Blucher si.

RE1KIA 3 sargų, pečkurių ir pa- 
gelbininkų $146 Į mėnesi. Automo
bilių plovėjų, kalvių ir pagelbinin- 
kų, karpenterių, darbas viduje, pa
stovus darbas, punčitiotojų, dryliuo- 
tojų ir screw machine operatorių,

senių vyrų. Įvairių darbininkų į 
Kotelius ir restoranus. Janitorių, 
$85, 8 vai. darbas naktimis arba die
nomis. Apysenių vyrų prie leng-

darbas viduje, pastovus. Vaikų 14 
melų ir senesnių prie įvairių darbų. 
Aliejuolojų, bučei'ių, tinkamo žmo
gaus su įrankiais $24. ('abinet dir
bėju, suvirintojų, bačkų dirbėjų.

MOTERŲ REIKALAUJAMA prie 
dirbtuvės darbų, į Kotelius ir res
toranus prie visokių darbų, nakti
mis arba dienomis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

RANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

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

Rasimas,
4010 Eitis Avė., Chicago

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę. 

Geroje vietoje. Biznis gerai eina, 
biznis i £<li rbt us ant casli. įMenoje 
pu rituoti am a maži utiniu viž lik
Viena bučerne visoje apielinkeje. 
Turiu parduoti tuojuiis už pirnni 
pasiūtijimą. Meldžiu atsišaukti grei- 
lai. Priežastį pardavimo sužinosite 
ant vietos.

PARdLvIMUI: The Marie Blahnik 
Pharmacy, įsteigta nuo 1868 prie \V. 
18 st. Turi bul parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite į

J. J. Sidlo, 
914 W. 191h SI. Chicago

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vontis, paveikslus, parduosiu už bi-
kitę šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandų ir Viclrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Vhlrolų su pui
kia paslata, laipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokesti. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki I vai.

\Veslern Storage,
2810 \V. Harrison SI., Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS

DEL trukumo pinigų parsiduoda
100 serų Burk Bun Oil and Bef. Co.,
už tris mėnesius, išmokės pabaigoj 
šio mėnesio. Kompanijos kaina

mėdami ant laiško No. 18.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI K fintų arti Cran’o, 

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

Mc.DonnelI, 2630 W. 38 st.

PARS1DUODA labai pigiai keli lo
tai prie lietuvių parapijos už \Ves- 
tern avė. Jeigu nori gauti lotų arba 
kelis už pusę prekės, tai tuojaus at
sišauk, Guzas, vanduo, saidvokai, 
suros ir strytai jau sudėti. Tiktai už 
$375.0(1, bet (a prekė tiktai ant vi
sai trumpo laiko, atsišaukite tuo
jaus ir pasinaudokite šia proga.

John J. Lipski, 
3301 So. Halsted st., Phone Boule-

^PARDAVIMUI namas ir lotas, 1 rę- 
ndos, užpakalyje baruė, $15 rendos 
į mėnesį. 951 W. 19th st. Atsišauk-i 
ie į Jos. Sidlo,
911 W. 19th si., • Chicago

PARDAVIMUI: Pelninga nuosavy
bė. Visa i.šrendavola. Tikras bar- 
genas. 'Puri būt parduota tuojaus. 
Klaciškite Boom 615 — 139 Norlh 
Clatrk st., Ųhicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 1643

8ARA PATEK, PirmialaU

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

Mokykis Kirpimo ir Deslgning 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.




