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■ocialistu Valdžiai
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1U1H, 
ns rcųuired by Ine act of Oct. 6, 1917

PASKANDINS VOKIEČIŲ 
LAIVYNĄ.

Duota visa Gale
PARYŽIUS, gruodžio Ij. — 

Amerikos delegatai į taikos kon
gresą nusprendė raginti paskan
dinti pasidavusiĮts priešo kari
nius laivus ir priešinties viso
kiems pasiūlymams išdalinti 
juos pasiremiant jūriniais nuo-j 
stoliais. *

...................................... ................................................. . .. n

True Irnnslation filed vvith the post- 
niuster at Chicugo, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by Ine act of Oct. G, 1917

Kodėl Rusijoj 
padaryta inter

vencija

H!

ARMIJA RUSIJOJ PALAIKY
MUI GARBĖS.

Sako Ebertas Rezignavęs

Vokietija Išsirinks Prezidentą Gruodžio 29 di
EBERTO KABINETUI DUOTA 

VISA GALĖ.

Tarybos pasilaiko teisę prižiū
rėti valdžios veikimą.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bijosi* kad visa budavonė 
negriūtų.

True translation flHed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (>, 1917

WILSONAS NORI TAUTŲ 
LYGOS SUTARTYJ.

Talkininkai pildo pareigas lin
kui kovojančių su bolševikais 
frakcijų, sako Anglijos .. 

ministeris.

Nedarys pastangų sumažinti 
Anglijos laivynas.

AMSTERDAM, gruodžio 19. 
l*asak telegramos iš Berlino, 

Vokietijos kareivių ir darbinin
kų tarybų kongresas seredoj pri 
ėmė rezoliuciją, pavedančią įs- 
t:i t vindą viską ir pildomąją ga
lę liaudies komisarams (Eberto 
valdžiai) iki kitaip nepatvarkys 
nacionalis Vokietijos susirinki
mas.

nlralinę kareivių ir darbininkų 
tarybą parlamentariniu prižiū
rėjimui Vokietijos ir Prūsijos 
kabinetų ir su teise paskirti ir 
nuversti liaudies komisarus vi
sai Vokietijai.

Kad prižiūrėjus vedimą reika-

LON1! JONAS, gruodžio 19.
Labai netvirta ir abejotina si
tuacija iškįlo Berline kareivių 
ir darbininkų tarybų kongrese, 
pasak žinių iš Berlino į Associa
ted Press ir nuo Londono ryt
metinių laikraščių korespondeu 
tų . Pranešama apie įsiverži
mus į kongresą neatsakomingų 
partijų kraštutiniųjų, vedančių 
prie tankių sumišimų.

Iš tos priežasties pasidarė di
delis įtempimas su Eberto 
valdžios grąžinimais rezignuo-

PARYŽIUS, gruodžio 18.
Po keturių dienų rinkimo paž- 
valgų vadovų Francijoj, prezi
dentas Wilsono artimiausi pa- 
dento Wilsono artimiausi pa- 
keitymui jo nuomonės, kad su
tvėrimas tautų lygos yra neats
kiriamas nuo pačios taikos su
tarties.

Tie patarėjai sako, kad prezi
dentas, aiškindamas savo defi
niciją “laisvės jurų,” užtikrins 
Lloyd George, kad jis neturi 
mierio reikalauti sumažinimo 
Anglijos laivyno iki tiek, kad 
pasidarytų nesaugomas imperi
jai, bet pabrėš savo nujautimą, 
kad lygos pienas sustiprins im
perija.

Truo translation filed with the post- 
master ai ('hieago, lli.» Dec. 20, 1918, 

, as reųuired by Iho act of Oct. G, 1917,
Mūšiai Danzigo

gatvėse.
dies komisarai paskirs papildy
mus. Prie kiekvienos ministe
rijos bus du papildiniai. Jie bus

ZURICH, gruodžio 19. — Pa
sak čia gautų žinių, dideli su
mišimai kjlo Dtmzige. vakari
nėj Prūsijoj. Civiliai ir kari-

True translation filcd wlth the post- 
master at Chicago, III.. Dec. 20, 15)18, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

3,000,000 Rusų
Išmušta Karėje

I LONDONAS, gruodžio 19. — 
Atsiliepdamas į stiprius protes
tus prusoje prieš palaikomą sla
ptybę kaslink karinių veikimų 
Rusijoj ir spiriančius reikalavi
mus liberalų laikraščių, kad vai 
džia išaiškintų ir pateisintų lę. 
simą tų veikimų, karės sekreto- 
rius Viskantas Milnert išleido 
pranešimą, kad talkininkai turi 
garbės pareigą apginti rusus ir 
kitus, kurie gelbėjo jiems prieš 
bolševikus. Nes talkininkų ap
leidimas Rusijos dabar grąsin- 

| tų įvelti visą šalį j barbarizmą, 
sako karės sekretorius.

Kabineto narys savo praneši
me, kuris formoje laiško, atsa
kymui korespondentui, apibudi
na situaciją, sutvertą bolševikų 
laimėjimu kontrolės Rusijos rei 
kainose ir nurodo kaip jų aktai 
priešingai veikė talkininkų rei
kalams vakaruose ir kitai)) tru
kdė talkininkų šalių laimėjimą 
karės.

Veikė nušalinimui 
bolševikų.

“Jus klausiate manės,“ sako 
viskontas Milner, “kokią teisę

nepadarė gido procesui.
“Ir ta intervencija buvo pa

sekminga. Riaušės apsistojo. 
Čecho-slovakai liko išgelbėti 
nuo sunaikinimo. Siberijos ir 
pietrytinės Rusįjos turtai, bu
vo neduoti priešui. Europos 
Rusijos uostams neleista patap
ti bazomis vokiečių submarinų, 
nuo kurių musų Šiaurės juros 
baražas galėjo būti nukreiptas.

“Tai buvo svarbus atsiekimai 
ir materialiai prisidėjo prie su- 

| mušimo Vokietijos.
“Didėlė dalis pasaulio pavir

šiaus ir milionai žmonių drau
giški talkininkams liko išgelbė
ti nuo neapsakomų baisumų 
bolševikų valdymo. Bet laike 
tos talkininkų intervencijos tuk
siančiai rusų pasiėmė už ginklų' 

ir kariavo talkininkų pusėje.
Butų išdavystė.

“Kai)) mes galime, vien kad 
musų pirmieji tikslai liko atsie
kti, nueiti ir palikti juos men
kam pasigailėjimui jų ir musų 
priešo, pirm negu jis turėjo lai
ko apsiginkluoti, išsilavinti ir 
susiorganizuoti, kad likti ganė-

pači ja roliuojunti teritoriją buvusios 
Rusijos Baitiko provincijos Es- 
tonija, pavedė respubliką “po 
bendru apgynimu talkininkų 
valstybių iki taikos konferenci
jos nuosprendžio.”

Estonijos premjeras paskelbė 
apie šį žingsnį šiandie Londoną 
pasiekusio} telegramoj, kurioj 
jis atkreipia atidą į sunkumus 
kokius nepatyrę Estonijos ka
reiviai pergyvena laikydami bol
ševikus, kurie užpuola respubli
kos teritoriją iš rytų.

True translation filcd with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 20,1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai
Užėmė

Danzig
50,000 kareivių užėmė vokiečių 

uostą įkilti k o juroj.

Kongresas atmetė rezoliuciją, 
reikalaujančią pilno pašalinimo 
buržuazinės klesos iš valdžios,

kaliniai paliuosuoli ir buvę mu
šiu gatvėse.

VISO RUSIJOS NUOSTOLIAI 
SIEKIA 8,000,000 KAREIVIŲ.

Dabai* bijomasi Rusijoj bado.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Dec. 20, 15)18, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJA RINKSIS 
PREZIDENTĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dec. 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917

Didžiųjų kanuolių išradėjas 
areštuotas.

AMSTERDAM, gruodžio 19.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

PREZIDENTAS GALBŪT 
GREIČIAU SUGIS NAMO.

PARYŽIUS, gruodžio 18. — 
Paduotąja priežastim preziden
to Wilsono noro anksčiau ap
lankyti Angliję, sprendžiama, y- 
ra, kad jis rado, jog galbūt rei-

greičiau, negu jis tikėjosi. Ar 
tas reiškia permainymą visame 
prezidento prograine, įskaitant 
jo kelionę į Angliją, čia nežino
ma.

PARYŽIUS, gruodžio 19, — 
Varšuvos žinia sako, kad išso
dinimas klikų kareivių Danzige 
prasidėjo vakar. Lenkų armija 
siekianti 50,(XX) kareivių.

Lenkijos atstovai Berline ap
leido Vokietiją.

(I)anzig yra uostas vakarinėj 
Prūsijoj ir yra lenkų reikalauja
mas kaipo išėjimas į Baitiko 
jurą.

butų bjauri išdavystė.
“Jus galite būti tikrais, kad 

paskučiausias dalykas, kokio no 
ri valdžia, tai palikti kokį nors 
Anglijos kareivį Rusijoj dieną 
ilgiau, negu reikalinga atlyki- 
nuii musų užistrauktų moralių 
pareigų,”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20. 15)18, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

ITALIJOS KARALIUS 
PARYŽIUJE.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, UI., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

30,000 IŠTREMTŲ GRAIKŲ
MIRĖ.

True translation filed witli the post- 
master at Chicatfo, III., Dec. 20. 15)18, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
BUVUSIEJI RUSIJOS AMBA

SADORIAI SUSIRINKO
PARYŽIUJE.

PARYŽIUS, gruodžio 19.
Italijos karalius Viktoras Ema
nuelis atvyko šiandie ir buvo 
priimtas šiandie prezidento 
Poincare, priemiero Clemence* 
au ir kitų ministerių. Karalius 
buvo lydimas jo sūnaus Pted- 
mont princo.

COPENHAGEN, gruodžio 18.
Pasak Berlino žinios, Vokie

tijos valdžia nutarė sušaukti ko
nferenciją atstovų visų valsti
jų buvusios imperijos gruodžio 
29 r., išrinkti prezidentą Vokie
tijos respublikos. Tas žingsnis, 
sakoma buvo padarytas išvengi
mui naujų sumišimų.

iš vyriausių direktorių Kruppo 
amunicijos dirbtuvių Essene, jų 
tarpe l)r. Bransenberger, išra
dėjas “dižiųjų Berthų” tapo a- 
reštuoti to miesto revoliucinio 
komiteto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANEŠA APIE EBERTO 
REZIGNACIJĄ.

at Chicago, 111., Dec. 20, 1918, 
rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

Berlino tarybos komitetas 
rezignuos.

PARYŽIUS, gruodžio 19. - 
Journal Zuricho koresponden
tas sako, kad pasak Zurielie gau
tos iš Stuttgarto žinios, Vokieti
jos valdžia, vadovaujama Fried- 
rich Ebert rezignavo iš priežas
ties atsitikimų utarninke.

(Greičiausiai ši žinia apie Vo
kietijos valdžios rezignaciją, 
kaip ir žinios apie daugelį kitų 
rezignacijų, yra neteisinga, Pir
miau buvo pranešta apie Schei- 
demanno rezignaciją, o kelios 
dienos atgal buvo žinia, kad Ha
nse ir Barth rezignavo, bet pas
kui pasirodė, kad jos visos yra 
neteisingos ir minėtieji socialis
tai tebebuvo ministerijoj.).

KASELIS, gruodžio 19.'— Pa
sak žinių iš Berlino, pildomasis 
komitetas Berlino ir jo priemie
sčių kareivių ir darbininkų ta
rybos mano rezignuoti.

Sakoma, kad jo vietą užims 
pildomasis komitetas, išrinktas 
visuotino susirinkimo imperi

jos kareivių ir darbininkų tary
bų.

105,297 MIRĖ NUO INFLU- 
ENZOS.

Didesniuse miestuose

WASHINGTON, gruodžio 19.
— Pasak cenzaus skaitlinės di
desniuose miestuose nuo rugsė
jo 14 iki gruodžio 14 d. 66,534 
žmonės mirė nuo influenzos.
Beto 38,763 žmonės mirė nuo| konstituciją ir išriš vyriausias 
plaučių uždegimo. Rusijos sociales problemas.”

NEW YORK, gruodžio 18. 
Apskaitydamas Rusijos nuosto
lius pasaulinėj karėj “nema- 
žiaus kaip 8,000,000 kareivių, 
iš kurių 3,(XX),(XX) liko užmušti 
ir apie 1,0(X),()()() padaryti palie
gėliais visam amžiui,” A. J. 
Sark, direktorius Rusijos infor
macijos biuro užreiškė kalbo
je prieš užrubežinės Pirklybos 
kliubą čia šiandie, kad “Rusijos 
dabartinis apgailėtinas stovis y- 
ra iš priežasties jos pavargimo 
nuo karės.”

“Ji guli jurose kraujo ir aša
rų,” tęsė jis, “ir, daugiau, mi- 
lionains jos žmonių dabar grę- 
sia mirtis iš bado. Apie 20,000,- 
(XX) rusų mirs šią žiemą, jei tal
kininkų šalįs nesuteiks tai ne
laimingai šaliai ūmią pagelbą 
labai duosnioj skalėj.

“Rusija paaukavo milionus sa 
vo sūnų ir visą savo džiaugsmą 
padarymui triumfą talkininkų 
reikalo galimu ir šioj iškilmin
goj valandoj pergalės demokra
tinių šalių mintis turi būti pa
vesta Rusijai ir jos neturi jausti 
jokios teisės prie linksmumo ir 
džiaugsmo, kol Rusija nebus pa
daryta •didelė, laisva ir links
ma.

“Po bolševikų tyronijos su
triuškinimo ir pilietinių teisių 
atsteigimo Rusijos žmonės vėl 
sušauks steigiamąjį susirinki
mą pamatais visuotino, tiesaus, 
lygiai ir slapto balsavimo irųsu- 
sirinkimas išdirbs valstybės

kareivius į Rusiją, maišyties j 
vidurinius reikalus tuos šalies 
ir kai)) ilgai mes manome juos 
laikyti ten.

“Priežastis, kad talkininkų, 
ne vien tik Anglijos, spėkos bu
vo pasiųstos j Rusiją, buvo ta
me, kad bolševikai, nežiūrint 
kokie jų artimiausi tikslai bu
vo, praktiškai gelbėjo musų prie 
šams visokiais galimais budais. 
Tai buvo iš priežasties jų veiki
mo, kad šimtai tūkstančių vokie 
čių kareivių liko paliudsuoti 
pulti prieš musų kareivius vaka
riniame fronte. lai buvo iš 
priežasties jų išdavystės, kad 
Rumunija su jos dideliais tur
tais grudų ir aliejaus, pakliuvo 
į vokiečių rankas.

Atidavė laivyną 
vokiečiams.

PARYŽIUS? gruodžio 18.
Keturi ambasadoriai buvusieji 
prie Kerenskio valdžios Rusijo
je susirinko čia Rusi jos ambasa
doj vakar apsvarstymui Rusijos 
situacijos ir jos sau tikiu su tai-

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Dec. 20, 15)18, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Kijevas Separati
stų Rankose

SOLONIKL gruod. 14. — Kad 
aprūpinti desėtkus tūkstančių 
graikų gyventojų Makedonijoj, 
paliktus skurde, ir pagelbėti grį- 
štantiems į Graikiją, Graikijos 
valdžia paskirė $5(X),(XX).

Iš 1(X),(XX) graikų, bulgarų 
deportuotų iš Makedonijos, sa
koma, apie 30,(XX) mirė nuo ba
do, ligų ir vargo ištrėmime.

Graikų valdžios oficierius už- 
reiškė, kad tarp 40,(XX) ir 50,- 
(XX) rytinės Makedonijos gyven
tojų mirė nuo stokos maisto 
laike Bulgarijos užėmimo.

“Jie atidavė Juodųjų jurų lai
vyną vokiečiams ir viliugingai 
užpuolė čecho-slovakus, kuo
met pastarieji vien tik norėjo 
išsinešdinti iš Rusijos, kad ga
lėjus kariauti už laisvę savo pa
čių šalies Europoje. Talkinin
kai geidė, vengti įsimaišymo į 
Rusiją, bet tai buvo garbės pa
reiga išgelbėti čecho-slovakus 
ir tai buvo karinis reikalas la 
blausiai spiria n čios rųšies, nelei
sti toms didelėms dalims Rusi
jos, kurios kovojo prieš bolše
vikų tyroniją, likti jų apveik
toms ir tuo atidaryti šaltinį reik
menų priešui.

Didelė daugybė karinių san
dėlių, nuosavybė talkininkų, vis 
dar gulėjo Archangelske ir Vla
divostoke ir buvo eilėje prisisa- 
vininio bolševikų ir perdavimo 
vokiečiams, kol talkininkų oku-

Susirinkime dalyvavo — A. 
Bachmietjev, paskirtas į Suv. 
Valstijas; Malakov, paskirtas 
Francijoj; Stachovič — Ispani
joj; Giers Italijoj. Nabukov, 
ambasadoriaus Anglijoj tikimą- 
si Paryžiuje už kelių dienų.

Pirmas posėdis buvo nefor- 
malis ir nuosprendžio apie lai 
kai)) Rusijos interesai bus per
statyti konferencijai, nepadary-

Trųe translation filed with the post- 
master ai ('hieago, III., Dec. 20. 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917 

Latvija Šaukiasi
Pagelbos

Latvijos respublika prašo talki
ninkų pageĮbos prieš 

bolševikus.

STOCKHOLM, gruodžio 19.
Bolševikų kareiviai einantįs va
karų link pasiekė vietą už 1(M) 
mylių į rytus nuo Rygos ir Lat
vijos respublikos atstovai pra
šė talkininkų legacijų čia pagcl- 
bos kovoje, su bolševikais. Le
nino kareiviai eina tuoj užpa
kalyj besitraukiančių vokiečių. 
Jie suima užstovus, plėšia ir už
deda kontribucijas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
ESTONIJA PRAŠO TALKININ

KŲ APGYNIMO.

LONDONAS, gruodžio 18. — 
Estonijos laikinė valdžia, kont-

Ukrainos separatistai paėmė 
sostinę.

ODiESSA, gruodžio 16. — Uk
rainos separatistų (šalininkų U- 
krafinos atsiskirimo nuo Rusi
jos) kareiviai iš Petlura spėkų 
įėjo į Ukrainos sostinę Kijevą su 
baloj. Ukrainos hetmanas ab- 
dikavo vakar.

Telegrafinė komunikacija 
tarp Odessos ir Kijevo tapo at
naujinta.

Divizijos franeuzų kareivių ti- 
kiniąsi atvyks į Odessą ryto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
KUR TŲ LIETUVIŲ NESAMA?

Nesenai lietuviai paskelbė res
publiką Rygoje, o dabar 

paėmė Kijevą.

Associated Press paskelbė se-

“Petluros lietuvių kareiviai 
paėmė Kijevą.

“ODESSA, Rusija, panedėlyj, 
gruodžio 16 (suvėlinta). — Lie
tuvių separatistų kareiviai Pet- 
luros frakcijos vakar įėjo į Uk
rainos sostinę Kijevą. Ukrai
nos hetmanas rezignavo.”

True translation filcd with the post- 
hiaster ai Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

20,000 ITALIJOS KAREIVIŲ 
NORI GRĮSTI Į SUVIENYTAS

VALSTIJAS.

RYMAS, gruodžio 19. — 20,- 
000 demobilizuotų kareivių krei 
liesi prie emigracijos komiso, 
riaus prašydami leidimo grįžti 
į Ameriką. Komisionierius nu
sprendė, kad turintiems še i mi
nas Amerikoje bus duota pir
menybė pasportų dalyke.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
NEGRAI SIUNČIA 11 DELE
GATŲ TAIKOS KONGRESAN.

WASHINGTON, gruodžio 19. 
— Nacionalis negrų kongresas 
pasaulinei demokratijai sušauk
tas Nacionalės Lygių Teisių Ly
gos, kuris šiandie užbaigė posė
džius, šiandie išrinko 11 taikos 
komisionierių važiuoti į Versail- 
les ir įteikti peticiją “panaikinti 
visus nedeniokratinus suvaržy
mus” preš tą rasę.

Peru konsulas nusižudė.

SAN FRANCISCO. — Peru 
konsulas San Francisco —Luis 
E. Caldeiron nusižudė čia va
kar. Priežastis nežinoma.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
ITALŲ-KROATŲ SANTIKIAI 

ĮTEMPTI.
RYMAS, gruodžio 18. — Pa-1 Apsiniaukę, galbūt lietus šie t 

sak Tribūna Fiume norespon- diė vakare ar ryto.
dento santikiai tarp italų ir kro- Saulė teka 7:14 v., leidžiasi 
atų darosi vis labiau įtemptais. 4:21 v. Mėnuo teka 7:52 v. \
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NAUJIENOS, Chicago, UI. I’ėtnyčia, Gruodžio 20, 1918.

Kardo Didžiausis Apvaikščiojimo Vakarasi
~ j r\  y 0*1 1A1O DurpTatsidarys 6 vai. vnk. Pradžia visos ceremonijos lygini 7 v. v. Inžanga Po viso to triukšmo bus šokiai iki vėbSubatoje, Gruodzio-December 21, 1»1« Sccn()jc bu, stlltom„ 3u()kingus velkulll8 ..VII)lIJ klebonuos-

t M. Meldažio Svetainėje
2212 W. 23rd Place.

-■ n-r Scenoje bus statoma juokingas veikalas “VIDUJ KLEBONUOS
Po perstatymui sakys graudų pamokslą kunigas BIMBA, o prakalbą laikys stu- 
(lentas KUČINSKAS. Taipgi dalyvaus minykai, minyškos ir visoki kitoki. 
Lošime dalyvaus pagarsėjęs kalbėtojas — M. X. MOCKUS.

Pusės Metų 
Sukaktuvių 
Chicagoje

. -.....................-.................. . .... .Jyvos nakties.
Kiekvieną kataliką, bedievį, tautietį ir socialistą kviečiame atsilankyti ant 
šio apvaikščiojimo, nes turėsit progą pamatyti tą ką jus savo gyvenime nesat 
malę ir gal nei nematysit kaip šią progą praleisit.
lodei marš visi į “Kardo” pusės metų apvaikščiojimo sukaktuvių Vakarą _
Subatoj, gruodžio 21 d. Kviečia KOMITETAS.

S

MOKYKLOS
'J 1

VAIKAI DYKŪNAI.

Kelios dienos tam atgal vie
na labai gera motina nusivedė
savo dešimties metų vaikutį į
State gatvės sankrovas naujų 
drabužių jam nupirkti. Man te
ko ji susieiti ir jos paklausti, ar 
vaikutis serga, ar iš mokyklos. re||C{ir^įajs pasiliekant po pus- 
išvarylas dėl kokios nors j dieni namie? Daugelis tėvų nu- 
žasties. Ji nustebo mano 
klausimu. Mat jai buvo patogi netikslumas lankymo me
diena išeiti iš namų pasiimki-j.y|c|()S priverčia daugybę vaikų 
nėti ir ji paliepė dvylikos ine-, nor^(į daugiaus tų pusdienų. 
tų mergaitei būti namie prie Daugelis tėvų nusistebės išgir- 
jaunesniojo vaiko. 1 as reiškia. į<,|(į &j|įe paų8 vaikai daž- 
kad du vaikai išliko iš mok\k-_ J|n. panaudoja proga pabėgti 
los pusę dienos, o motina manė, j j* mokyklos ir padykinėti. Ap- 
kad nieko blogo nėra tame, j( i |cj(|inias kelių pamokų atrodo 
jie išlieka, kuomet jai yra Pa";Illenku daiktu, bet klesai išmo- 
togumas juos pasilaikius. kslant šį-tą nauja kasdien, buk

TEATRAS ii BALIUS
Rengiamas

LIETUVIŲ MOTERŲ “APŠVIETOS” DR-JOS

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 22,1918
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Plnce

Svetainė atsidarys 5 v.v. Lošimas prasidės G vai. vak.
t* Inžanga: 35, 50 ir 75 centai (su karės taksais).

$
Gerlj. visuomenė širdingai

sislebės išgirdę, kad labai nia-

i girdėjau mokyto- tai ir nedidelė pažanga, išliku-
šieji vaikai nužudo tų, kas pa
daro sekama pamoka truputį 
sunkesne. Toliaus seka prara
dimas žingeidumo. Paskui yni

jas nusiskundžiant, kad motinų 
reikalavimas paliuosuoti vai
kus dvi kokio nors darbo na
mie, padaro joms labai didelį 
keblumą. Mokytojos žino, kad 
molinos turi daug darbo. Jos 
žino, kad namie pasilikusieji 
vaikai gali joms pagelbėti. Jos 
dažnai atleidžia juos, motinoms 
to pareikala\us, bet jos podtaug mokyklos ir mėgdavo padyki-

na.

Ncmečių teismo teisėjas šita
me mieste ištyrė apštį vaikų at
gabentų pas jį, kurie išlikdavo

ko, kad tas visuomet išeina 
ogan vaikams.
Kodėl išeina blogan vaikams Visokiems mažiciinls

nėti. Jis priėjo prie nuomonės, 
kad dykinėjimas yra pradžia 

nusi|dėji-

Svarbi Prelekcija
Rengia L. S. S. 4-toji Kuopa

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

Kviečai visus RENGIMO KOMITETAS.

Viešas Prakalbas rengia
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pcšelpinis Kliubas

Pėtnyčioje, Gruodžio 20-tą dieną, 7:30 v.v.
MALINAUSKU) SVET., 1943 S. Ha'sted St.

laisvę ir Lietuvos likimą, irįpic Lietuvos
kas Lietuvą užvaldys.

Taigi kviečiami visi atsilankyti j šias 
daug naujo išgirsite.

svarbias prakalbas, nes jus
Kviečia KOMITETAS.

Prakalbos
SU PROGRAMŲ

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 12-ta kuopa
I Kalbės M. X. Mockus

Temoje: Stebuklingas gimimas ir augimas Jėzaus.
I Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. 20 d., 1918

MILDOS SVETAINĖJE,
(ant Bridgeporto) 3142 So. Halsted St. Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vak Įžanga 15c ypatai.

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė- 
• progsj išgirsti M. X. Mockaus prakalbę.

Kvjcčia visus KOMITETAS.

■ 
iiH Scenoje statoma trijų aktų

KALVIO DUKTĖ”
kviečiama atsilankyti, nes “Kalvio 

Duktė’’ yra nepaprastai gražus ir žingeidus veikalas, paimtas iš 

dabartinės karės laikų, taigi kiekvienam vertas yra pamatyti.! Tai

gi nė vienas nepraleiskite šio perstatymo, nes po laikui gailėsitės.

parašyta J. J. Zolpo. RENGIMO KOMITETAS.

mams, kurie ncmečių teismui [ dalyku, 
parsieina smerkti. Vaikučiai ir 
mergaitės, kurie tolydžio- lanko 
mokyklų be jokio išlikimo iš 
jos, išskiriant retkarčiais ligų, 
retai pakliūva tokiu kibelių, ku
ris juos nuveda
Pilnuose visų bylų užrašuose, 
kurie yra laikomi pas jį, jis ran
da ,kad visi vaikai, kurie jam 
reikėjo pasiųsti j pataisos įstai
gas, pirmą klaidingą žingsnį pa
darė kaipo dykūnai. Tėvai ne
skaito to dideliu dalyku, vai-

Viena, kad ji veda į 
netikslaus mokyklos lankymo 
paprotį, kuris nuveda tokių da
ugybę vaikų į teismų. Antra, 
kad ji yra viena priežasčių da- 
dėtinių lėšų užlaikymui viršinin

į šilą teismą. | kų dykūnams.
—Louise Montgomery.

Truc translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 

_ | as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

KAREIVIŲ, JURININKŲ, 
IR JŲ ŠEIMYNŲ REI

KALAIS.

kiai dienai. Bet šilo teismo tei
sėjas kalba sulig savo patyrimu 
šimtų atsitikimų įteiktų jam iri 
jis geidžia, kad mokytojos ir tė
vai žinotų, jog išlikimas iš mo
kyklos tokiame dideliame mie
ste kaip Chicago, yra pradžia 
nusidėjimo pas vaikus.

Vaikai atgabenti ncmečių tei
sman dėlto, kad jie nusikalto 
peržengdami*kokį įstatymų, ne- 
visuomet gali būti aprėpti ta pa
čia diena ,kurioje jie būva sua
reštuoti. Todėl pas mus yra 
Uždaromasis Namas Neme- 
čiams po num. 771 Gilpin PI. 
Vardas pasako kam šitas na
mas yra nelaimingiems vaikiu
kams ir mergaitėms, peržengi!-, 
siems įstatymų.
kur jie turi būti iki teismas ga
lės nuspręsti, kas šitiems vai
kams butų geriausia. Kartais 
jiems parsieina išbūti tik viena 
diena. Kartais parsieina laukti 
dvi savaitės. Nėra jokio skir
tumo. K: 
tas butų, 
siunčiama 
mus, jie

Released by the Committcc on 
Public Information.

Kaip Užlaikyti Valdiškąją Ap
saugų (Insurance).

Prieš apleidžiant tarnystę jums 
pasakys iki kol apsaugos pre
mijos yra apmokėtos iš jūsų al
gos. Tai yra labai svarbu. Jei 
jūsų oficieriai apie tų laikų ne
praneštų, paklauskite jo patįs. 
Kai tas laikas ateis, kuomet mo
kesnis už apsaugų išsibaigs, tai 
vėl turite mokėti, jei norite ap-

Kiekvienam sugrįžusiam ka
reiviui ir jo šeimynai reikės ži
noti apie, teises dc*l karės ap
saugos, arba civilių pašalpos 
aklo, arba kitų teisių ir pada- 
vadijimų kareivių ar jų šeimy
nos naudai. Jus arba jūsų šei
myna norės žinoti kaip išlaikyti 
valdžios apsaugų nuo nupuoli
mo, kaip siųsti pašalpos reika
lavimų, jei buvai sužeistas tar
nystėje; kų daro valdžia, kad

via m s sugrįžti į darbų; kaip išie
škoti už: :vilkusį mokesnį; kaip 
ilgai valdžios pašalpa turi jums 
eiti ir 11. Del viso to nereikia 
rašyti į Washingtoną, nes iš čia 
tais ir kitais reikalais visos in
formacijos siunčiamos į jūsų 
Home Service. Sekcijų naudai 
šeimynos ir jūsų pačių. Eik su 
visais klausimais į Raudonąjį 
Kryžių, kame gausite greitų ir

Valdžios Pašalpa Susižeidus ar 
Ligoje.

Jei susižeidei ar ingavai ligą 
atlikdamas savo pareigas armi
joj, valdžia mokės jums pašal
pų taip-pat, kaip ir kad mokama 
sužeistiems dirbtuvių darbinin
kams. Jūsų pašalpa bus vieloj 

I buvusių pensijų po civilės ka- 
Tai yra viela, ,sniu reikia siųsti užadresuojanl: U’ės sužeistiems ir jų šeimynoms.

mei tarnyste nežinodamas apie 
mokesnio užsibaigimo laikų, ne
užmiršk inmokėti, bėgije 31 die
nos po tarnystės apleidimo.

Laiškas su apsaugos moke-

Teatras ir Balius
Rengia |

Latvių Socialistų Partija 
NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 22 d„ 1918 

NATIONAL SVETAINĖJE 
1802 S. Barine Avė. -

‘radžiu 3:30 vai. po pietų. Inžanga 40c ypatai
Invairus programas ir antgalo šokiai iki vėlos nakties. KOMITETAS.

STAR & GARTER
— BURLESQUE — 

MADISON AT HALSTED ST.

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

J. M. KIBARTAS
Užlaikau vyrų, moterų ir vaikų drapanų krautu

vę. Stengiuosi parduoti pigiau kaip kitur ir kiek
vienam pirkėjui duodu gražią dovaną.

Dėkavoju savo draugams ir pažįstamiems, kurie 
mane aplankėt per praeitus metus ir nuo senai sten
giaus užganėdinti ir toliaus.

/į-

d.

t
J

■i

Si

ip trumpai ar ilgai 
Kaip lik vaikai pa- 

iš teismo į šituos na- 
patenka į mokyklos 
švietimo Taryba už

laiko šitų mokyklėlę iš trijų ar 
keturių kambarių ir liek moky
tojų, kad užtektų apžiūrėti vi
sus atsiunčiamus vaikus. Kam
bariai yra šviesus ir gražus, su 
gėlėmis languose ir užtenkama 
proga rankų darbui dirbti ir 
mokytis bei atkartoti drauge su 
kitais. Teismo ir namo teori
ja yra tokia, kad nei valandėlė 
neturi būti sugaišta. Kiekvie
nas vaikas tokiu bildu įgyja su
pratimų apie didelę svarbų mo
kiniui būti mokykloj.

Delei šilo svjarbaus dykinė
jimo klausimo miestas turi už
laikyti grupę viršininkų, kurių 
ypatingu uždaviniu yra aplan
kyti mokyklas, gauti su rašų ne
atsilankiusių vaikų ir paskui 
nueiti j namus ir ištirti, kodėl 
jie yra išlikę iš mokyklos. Mo
kesčių mokėtojai turi panešti ši
tas lėšas kaipo dalį viešųjų mo
kyklų sistemos. Aš dažnai ste
bėjausi, kodėl tėvai nebando 
sumažinti šitas priedines moky
klos lėšas, apsibūdami būti pa
tįs dykūnams viršininkais, pri
žiūrėdami vien kas savo vai

kus. Motina, kuri nieko nema
nydama užlaikė du vaiku nuo 
mokyklos dėlto, kad jai penkta-

The Bureau of War Risk Insu
rance, Attention of Insurance 
Section, Treasury Department, 
Wa$lnnglon, D.C. ir pasakyti 
iki kol apsauga buvo apmokėta 
atitraukiant iš algos (jei apie tai 
buvo jums pranešta prieš išė
jimų iš kariuomenės), pasakant 
sykiu paleidimo priežastis, savo 
pilna vardų ir laipsnį (rauk),se
rijos numerį, ir dabartinį kra- 
sos stoties adresų.

Jei negali paduoti serijos nu
merį, tai turi pranešti, prie ko
kios valstijos organizacijos pri
gulėjai, apsaugų užsirašanti, ad
resų namų, kuriuose gyvenai, 
įstojant į kareivius, gimimo die- 
nųf ir dienų išstojimo iš kariuo
menės.

Jei nežinai kiek reikia mokė-' 
Ii, siųsk kad užtektų, nes per
mokėti pinigai bys pri$kaitonii 
į sekančius mokesnius, (raviu 
pirmų j i mokesnį valdžia pri
sius popieras, vartoti segančius 
mokesnius siunčiant.

Jei neišmokėsi laike
uos, kada išpuolė mokėti apsau
ga nupuls ir tik bus galima at
gauti, padarant formulę aplika
cijų jų atnaujinti. Jei apsauga 
nupuolė, tai tuoj aus siųsk apsau 
gos biurui liek kiek manai rei
kia mokėti ir tuojau kreipkis dėl 
informacijos ir padėjimų į 
Home Service Sekcijų (Prie Rau 
donoj o Kryžiaus), kad apsaugą

1 gu-

Jei visai busi sunegalintas su
žeidimo arba ligos tarnystėje 
gausi nuo $30 iki $100 per mė
nesį iš valdžios, žiūrint į didu
mų šeimynos ir sunkumų sužei
dimo arba ligos. Jei lik dalinai 
busi sunegalintas bus apmoka
ma, sutinkant pagal jųsu nuslo- 
jimo pajėgos užsidirbti. Jei 
jums priguli pašalpa, Home Ser
vice Sekcija suteks patarimus, 
iš kur gaut reikalingąsias popie
ras, kurias reikia pripildyti ir 
padės jas išpidyti. Nesamdyk 
advokato ar išiekojimų agento, 
kad jums tai išieškotų. įstaty
muose sakoma, jog “nei advo
katai, nei išieškojimų agentai 
nepripažįstami paduodant rei
kalavimus” ir jiems nemokama.

Kodėl Turi Laikyti Valdžios 
Apsaugų.

Kada įstojei į kariuomenę, 
paėmei valdžios apsaugų, ir sky
rei dalį kas menuo iš algos, kad 
tų apsaugų apmokėti. Dabar yra 

svarbiausia, kad tos valdi
škos apsaugos nepaleisti.

3357 So. Halsted si. Chicago, III.
1
P

miestan, užuot palaukus šešta

dienio šventes, turėtų žinoti du

Pasiklausk Apie Tuos Dalykus 
Home Service Sekcijoj.

Štai kelintas dalykų, apie ku
riuos jus ar jūsų šeimyna no
rės žinoti jums sugrįžus ir apie 
kuriuos jus galite sužinoti iš 
Home Service Sekcijos prie 
Raudonojo Kryžiaus savo mie

ste.

vo miestelyj jus sužinosite lite
lius, kuriuos dabar valdžia tai
so, pagal kuriuos per penkerius 
melus po apskelbimui taikos 
gali savo apsaugų pamainyti pa
prastųjų privačia apsauga. Tė
čiai! ji pasiliks valdžios apsail
ga. Jei savo mokesnių neaplei
si, galėsi pasinaudoti tąja pro
ga be medikalio tyrinėjimo, ne
žiūrint net jei ir būtumei sužei
stas ar sirgimu, kas paprastuo
se atsitikimuose jūsų neprileis
tų prie apsaugos prisirašyti.

Net jei būtum ir sveikas ne
klausyk patarimų pamesti val- 
(Uškosios apsaugos. 'l'ni-i jiį lai

kyti dėl savęs ir dėl savo šeimy-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
is>b10.«s AMERIKOJE wOs

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- . 
D šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
priširašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių^ šiuo adresu:*

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY *J

LIBERTY B0NDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai- 

■ ’ EDWARD P. GARRITY CO.,
. BankersregLS- 1()8 So j a SaUe st 

Atdara kasdien. 
Nedaliomis 10 iki 12 dieną.

nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti 
truota kruša — 
C-o Lithuanian Dept.

uos. Mes tikime, jog turi laiky- 
ties valdiškosios apsaugos dėl 
sekančių priežasčių.

Kad turėti nuolatos apsaugo
tą savo šeimynų.

Ji padės jums nuosekliai lau
pyti pinigus.

Ji aprūpins jus turtu so- 
nalvci i>i-i«3,į ns> (j<-i just norėsite 
perkeisti savu apsaugų į endo\V-

ment policy). {
Valdžios apsauga atsieis jums 

pigiau, negu koki kita apsauga 
dėlto, jog iš jos nemokama al
gos komisionieriams, rinkė
jams, valdininkas, ir skelbė
jams. Belo už valdžios apsau
ga nereikia mokėti taksų.

Nieko nėra saugesnio. Icuip 
valdiškoji apsauga.

s

■

s'Ui.'Au.



KORESPONDENCIJOS

HERR1N, ILI

Aukos.

Herrin - visai mažas micste-

gi puikiai išaiškino kaip norima 
žmonės suklaidinti ir įsteigti 
vergiją Lietuvoje. Priminė apie 
kunigus, kurie gyvena Plii- 
lipinų salose, ir išdėstė jų nedo
rus darbus. Publikos atsilankė 
pilna svetainė; buvo visokių pa
žiūru žmonių. Publika labai 
ramiai užsilaikė: matoma, visi

apsieina užlaikima.? diplomatu

•inkų. Trečias kalbėjo kun. Ke
mėšis. Tas iškalbą turi pusėtiną 
lik retkarčiais nori ka iš savo v
kalbos paslėpt, lai luomi užsi
kerta žodis jo burnoj.

ge nenorėjo ir nenori Lietuvai 
karaliaus ir da labai smarkiai

tuvių jame nedaug. Turi dvi Matyt, žmonės progresuoja; 
jie jau nebenori pritarti Rymo

Lapkričio 10 d. LSS 25Gkp. 
laikytame susirinkime tarp kita

prakalbas surengti. Bet didžia
usias vargas su kalbėtojais, nes 
negalima iu gauti. Kirk Raei-

kojo sekami draugai : B. Jo
naitis, J. Kerduokas, J. Stum-

visos norėtų surengti nors kaip-

po $1.00 ;

50c. ; J. I kanis — 25c. Viso su
rinkta $G.75c.

Gruodžio 8<l. S.L.A. 102 kp. 
susirinkime aukojo: A. Toli ikis

Kclutą žodžių prisiminsiu ir 
apie jaunuomenės skyrių. Čia

laisvamaniams, kurie kalba vie-

įdėjo kaizeriui bučiuoti j balą ir 
prašiu Lietuvai karaliaus?) To
linus kun. Kemėšis pasakė, kad 
telegramos praneša, jog jau Lie
tuvą paėmė bolševikai, bet mes 
sakė jis manom juos išvyt, kur 
lipirai anga; kad tik ganėtinai 

sudėsite pinigų, o tam tikslui pi
las gausios aukos, nes ir klebo
nai neką Iriu paaukauja net po 
100 dolerių, o Ghicagojė tūla dar 
bininkė mergina, kuri sutaupius 
per ilgus melus 300 dolerių, ati-

tinskas, V. Kaupas, J. Vilkas, S.
Pariednis po $1.00; Ig. šar-

per ilgą laiką veikli visuomeni 
škame darbe, lai rodos jie nie
kados nebegris į mulkių < iles.

Con. tulas be

J. I’kanis - po 50c. Viso $9.

nimo Fondan. Visiems aukoto-

kadir kažinkokia mergina butų, 
bažnyčion nenuves. Bd taip 
sako lik Uolini su mergina ne
pasibučiuoja. Paskui eitų nors

grašiai. Dar sakė, kad jau iš- 
>pauzdinla tokios poperos ku
rios mis pardavinėjamos po

Notold—bu

g I

eijų tariame širdingą ačiū.

—J. Ukanis.

RAGINE. WIS.

Iš Darbininkų Veikimo

Gruodžio 8 d. buvo surengus 
prakalbas Lietuvos Brolių Drau

iš Cbicagos, draugas Dubakas.

tavo pašalinius žmones, kad pri
sirašytų prie tokios progresyvūs 
ir laisvos draugijos kuri veda

buvo sumažinta įstojimo moke
stis 25 nuošimčiais.

Pasidėkavojant draugui Du- 
bickui prisirašė net keletas nau
jų narių. Vėliaus buvo pertrau
ka; laike pertraukos deklemavo

Antru kartu d. Dubickas at

kčioniškos Demokratijos. Taip-

•Jis sake, kad labai brangiai

likai turi sudėt viena miliona, 
arba daugiau, nes gręsia pavo
jus iš dviejų pusių: viena iš pu
sės lenkų, kurie nori paimli Lie
tuvos valdymą į savo rankas ir

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdūmas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Keletas savaičių atgal n psi vė
Ive ir pamatys tokią popierą, tai KORKO GALAIS EGYPTISKICIGARETAI

Rodos jau
lu vis. O kitos popieros po $10,

telio. Kuomet pasilaikė mergina 
ra katalikė, atsidavė ant jos 

valios ir taip ji nuvedė didžiausi 
laisvieti ausinės atlikti, su vai 
gyli nekramčius dievo kūną. Bi 
to dar nunešė $25 kunigui už su 
rišimą ir $8 parapijai. A. (’.

binus ant sienos ir kada važiuos 
i Lietuvą, lai ant rubežiaus pa- 
rodjs tą popierą lai ir bus įleistas 
• Lietuvą ir pripažintas kaipo

kevičia padavė klausimą: kas 
tas aukas kontroliuoja ir kokiu 
būdu ir kam daugiausia jos su
naudojamos? Kun. Kemėšis at-

CHICAGO HEIGHTS, ILI..

Klerikalu prakalbos ir rinkleva.

Gruodžio 8 d. buvo du kalbėto

skaš ir kun. Kėmū&s. Pirmiau
sia įžanginę kalbą turėjo A. Bal
tulis, vietinis parapijos kl 'bo
nus. Ką jis sake., tai tur-but ir 
jis pats nesuprato, ragino lik. 
kad sudėtų 1,000 dolerių Tan
ios Fondai), iš kurių bus perka
ma ginklai apginklavimui G00. 
000 Lietuvos kareivių, ką gins 
Lietuves Laisvę nuo socialistų

ginusia yra sunaudojama dip
lomatiškiems reikalams ir la
biausia apsigynimui nuo sociali
au bolševiku ir užlaikymui vi- • c •/
;okių inl’ornpicijinių biuru.. Ant
gali) vėl kun. A. Baltutis kalbu-

kas neturės tos popieros už $10, 
lai tam bus ant nugaros prili- 
niula popierą su užrašu“slekc- 
fis, niekšas, išgama", ir l.t. iš 
kalno tuos kurie nenorės duot 
maigų, išvadino visokiais var
dais, išgamomis, sieki reis, niek-

iš kur jie ims tiek kariumenes). leistu nedavusiu nei vieno. Visi
l c

(ncnugii’daii gal Bul laisva.Laisves, laisves, lik kažin

—Kunigo žentas.

BR00KLYN, N. Y.

Šis ir tas.

“ex kairiųjų“ elementų, kurie 
ačiū savo- karštumu’, ir proto 
apsileidimui, neša blėdj visam 
musų judėjimui. Bet Brookly-

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

.A, n t

bėdos, kad jie butu lik papra-< tę

tųsi nors kiek susipažinti su 
moksliniu socializmu. Bet jie 
save skaitosi “vadovais“ ir sta
tosi viską žinančiais. V

rius streiklaužiais. Gruodžio 10

n c m a n y-

pas mus visi tokie sociali
stai. Kaip visur, taip ir pas mus, 
yra draugų, kur sludijoja socia
lizmo mokslą. Mes turim pro
pagandistų ir agitatorių ratelį,

Kompanija pasirašė po su (ar
čia, kuria padidino darbinin
kams algas po 10 centų į vai. ir 
pripažino 8 vai. darbo dieną. 
Vadinas, darbininkai laimėjo.

kurio lekcijas

n . , DVIDEŠIMT
Dėžutėse Cį.^Tąį

—šeškas.

rbo, dirbo
Taigi bu

et iškirto tikrai 
rinkome aukas 

pasiuntė jas į sa-

Well, \v<‘ll — viskas brangsta, 
net ir parapijonų “pošlinai“. 
Sekamais metais jie turės mo-

GramafonaS
didelių “revoliucijonierių”. Pas 
mus vedama kova neliktai prieš 
“Naujienas“ ir Keleivį“. Tūli

ji į sanvaitę.

k 
puikų 
bendrai, o 
vo Tautos 
utininkai t laimėjo tiek, 

is ant muilo... Di- 
nieko negavo.

i te atsargus su tais

EAST CHICAGO, INI).

Jieško rajono valdybos.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—<>12

Pbone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

fonuokite j rezidenciją.
West 0126.

GRAMOFONAS padarytas sulig naujausios metodus, išduoda aiškų 
balsą, graina garsiai visokius rekordus. Išgraina y rekordu vienu 
užsukimu, padarytas labai drūtai. SPECIALIAI nužeminta kaina 
su 4 dubeltavais rekordais ir 300 adatų, $18.50 su prisiuntiiniu Prie 
gramofono prisideda sekami rekordai: I;2356 Lietuva Tėvynė Mu
sų ir Tykiai Nemunėlis Teka. E3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo ir 
šią Naktelę per Naktelę. E3091 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Te
kėjo. E2360 Varpelis, Vairas ir Mano Miela—polka—Lietuvių or
kestrą. šitie rekordai yra gražiausi ir kiekvienam paliks. Tikrai 
manysite, kad jūsų namuose dainuoja p. M. Petrauskas, p. čižaus- 
kas ir garsus musų kompozitorius l)r. V. Kudirka, 
daug smagumo ir sveikatos, smagiai laiką praleisite ir 
prigimto krašto daineles ir muziką.

Pinigus galite prisiųsti iš kalno, arba atsiųskite 
Bigių, o mes tuojaus prisiusime gramafoną.

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

3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

sus tuos, kurie nors kiek apsi- 
pažinę su moksliniu socializmu 
ir nenor karštumu ir 
vadovaulies. Kad
nušvietus, privesi u porą faktų.

Nesenai vienose

mutizmu 
d< ilgiau lai

diskusijose

Vieną kas ket vergas, Kiią 
nedėldieniais. K e t v e r- 

gais duodama lekcijos iš poli- 
tikines ekonomijos. Mokytojau
ja d. C. A. Hermanas. Nedėldie
niais mokinama lietuvių kalbos

- rašybos. Mokina d. J. Valal-

Tautininkai turi išrinkę spe
cialu komisiją, kuri turėtų įkurl

-mokyt vietos jaunuomenę lietų

jų, ta komisija mažai ką veikia.

tulas draugai, kurie lanko Prop. B:(- liečius buk jie nesi interesuoją 
tuo svarbiu užmanymu. Gal ji

Suteiks jums 
išgirsite savo

$2.0(1 rnnkpi-

jvygdmti reikia lik “smarkių 
jausmų’’. Paskui vėl viename 
1!) kp.„ susirinkime, kuomet ėjo

m a i a u g š č i a u, n e g u 
tie r ė k s n i a i, kurie nuolat 
šūkauja apie revoliucingumą ir

putentiškumą, tai tūlis “kairy
sis“ užreiškė: “C.A. Hermanas

nors bus rimti ir veiklus darbi
ninkai, kurie atneš didelės nau
dos

atidaryt mokyklą, o tuomet tik
rai pamatytume ar vvestvillie- 
eiai nori mokyties ar ne.

Tautininkai ir klerikalai ta
riasi kaip čia pradėjus rinkli au-

sinį susirinkimą gruodžio 8 d. 
Tarp kita buvo prisiminta apie 
LSS. XII rajono reikalus. Po 
apsvarstymui kuopa nutarė pa
ragint rajono valdybą, kad ji pa-

nti. Mat, pastaruoju laiku nio-

kimą. Ir nieks nežino, kur da
bar randas minėto rajono val
dyba. .. —Dobilas.

SO. BOSTON, MASS.

bostoniečiai pritaria liet, dar
bininkų suvažiavimui.

raluros komitetą, nes jis myli 
tokius raštus ir tokią literatū
rą apie istoriją, astronomiją 
ir kitus mokslus. Mums reikia 
revoliucijoniškų raštų. Mums ir 
Baltrušaitis perdešinu ”,

visam musų judėjimui.
— šilbalys.

WESTVILLE, ILI

Laimėjo streiką.

mui“. Gruodžio 15 d. jie buvo 
surengę viešą susirinkimą, kur 
norėta išrinkt bendrą komitetą. 
Bet iš to nieks neišėjo, kadangi 
nebuvo reikiamos

Man rodos, kad 
turėtų apsižiūrėti.
miršo Lietuvių Dieną? Ponai

tvarkos.
tautininkai

kti šitokių elementų. Butų puse

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdclyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kair.v prfakaitoma ir ‘ 

1c ir 2c kariškos mokėsijs 
l DIDELI AKTAI KASDIEN

rimtų ginčų.
Už suvažiavimą srtovėjo Mi- 

cbelsonas, Smelstoriuš, Maukus, 
Raulinaitis ir kili. Prieš Ple- 
pis, Matulevičia, Zarauskas ir

Po ginčų buvo balsuojama už 
ir prieš, l’ž suvažiavimą pa

Musų “kairieji’, vadinas, pra-

—Raulinaitis.

darbininkų suvažiavimo“. Dis
kusijos įvyko gruodžio 12 d., va
kare, soc. svetainėj. Žmonių 1 
prisirinko apie 50; diskusijose- 
ginčuose ėmė dalyvumo apie 10 * 
asmenų. Buvo gana karštų, bet

p ERB. Naujienų akai- į 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas. kurios skelbiai! 
Naujienose.

ITmpi=RFFC.T in ORIGINAL1
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1739 SO. HALSTED ST., 
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Telephone Canal 1506
ffaiijienos eina kasdien, išskiriant 
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Užsisakomoji Kalnai
Olcagoje—pačtu:

Metams .............................  16.00
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams .............. 1-85
Dviem mėnesiam .............. 1-45
Vienam mėnesiui............ .. .75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija............................. ŪJ
Savaitei .................................. •»«
Mėnesiui.....................................W

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .......................• ••• 15.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams ........ 165 
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui..................... 65

Kanadoj, metams .................. W
Visur kitur užsieniuose •••• e.UU

Pinigus reikia siųsti Pačto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
-.............................. ■■ ----- 
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5 Straipsniai 
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Mokslinio Socia
lizmo filozofija.

Šiame puslapyje spausdi
name labai svarbią ištrauką 
iš vieno seno K. Markso vei
kalo (žiur. str. “Materialis
tiškas istorijos aiškinimas”) 
Joje išdėstyta truhipoje for
moje Markso filosofijos es- 
sencija. Kadangi tąja filo
sofija visuomet vadovavosi 
“Naujienų” Redakcija, tai 
mes jaučiamės turį pareigą 
arčiaus supažindinti su ja 
dienraščio skaitytojus .

Iki šiol “Naujienos” ten
kindavosi tiktai tuo, kad pa
duodavo atskiras mintis iš 
Markso filosofinės teorijos 
ir parodydavo ant atskirų 
pavyzdžių, kaip reikia jas 
pritaikyti, gvildenant moks
lo ir praktikos klausimus. 
Dabar paduodame visą tos 
teorijos branduolį origina- 
lėje, paties jos autoriaus iš
dėstytoje, formoje. Norin
tiems arčiaus susipažinti su 
šių dienu socializmo mokslu 
patariame atidžiai perskai
tyti augščiaus minėtąją iš
trauką ir gerai pagalvoti a- 
pie jos prasmę; lietuvių raš
tuose, net ir socialistiškuose, 
ji iki šiol, kiek mums yra ži
noma, dar niekuomet nebu
vo ištisai išspausdinta.

Vėliaus mes ketiname ei-’ 
Įėję straipsnių plačiaus išdė
styti mokslinio socializmo 
filosofiją, nes matome, kad 
gyvenimas daro tolyn vis 
opesniais filosofijos klausi
mus. Filosofija, mat, yra 
mokslas, kuris visų-pirma 
rodo, kaip reikia protaut ir 
kaip reikia tyrinėti dalykus, 
kuriuos mes norime supra
sti. Gyvenimas-gi šiandie 
kelia tiek daug ir taip svar
bių problemų, kad su jomis 
apsidirbti gali sugebėt tiktai 
žmogus, gerai sutvarkiusis 
savo protavimo aparatą.

Socialistai, kaipo naujo
sios gadynės idėjų skelbėjai, 
privalo daugiaus negu kas 
kitas turėt gerai išgaląstus 
minties darbo įrankius; ki
taip, jų idėjų pergalė butų 
labai apsunkinta ir sutruk
dyta. Lietuviai socialistai, 
ant nelaimės, kolkas negali 
pasigirti dideliu savo pro
tavimo išsilavinimu. Ta su- 
irutė, kuri jų eilėse prasidė
jo dveji metai suviršum at-*rno pasekmė yra ta, kad ma
gai, veda tarytum net ne žai protaujantis darbininkai 
prie patobulinimo jų prota-daznai įsivaizdina, jogei

vimo metodų, o prie regreso 
minties darbo srityje.

Keletas metų atgal jau iš
rodė, kad bent vadovaujan
tis lietuvių socialistų judėji
me elementas tvirtai priėmė 
pamatinius mokslinio socia
lizmo dėsnius, bet dabar to
lyn vis labiaus išeina aikš
tėn, kad nuo to mes dar e- 
same baisiai toli. Vadina
mųjų “kairiųjų” spaudoje, 
pavyzdžiui, šiandie smar
kauja tokie “liberalai”, ku
rie skaito “paika metafizi
ka” tą mintį, kad žmonių 
visuomenės plėtojimąsi eina 
pagal tam tikins nuo žmo
nių valios nepriklausančius 
įstatymus: kurie, tuo budu, 
ne tiktai pasmerkia materi
alistišką istorijos aiškinimą, 
o ir atmeta visokį mokslišką 
aiškinimą apskritai.

Iki šiol tik dešinieji socia
listų priešai (ypač klerika
lai) atakuodavo socialistus 
už materializmą, prirodinė- 
dami, kad materializmas ne
pripažįstąs doros (ir religi
jos) ; o dabar pačių socialis
tų tarpe kelia galvas tokie 
žmonės, kurie įsivaizdina 
mintis ir norus esant pasau
lio istorijos tvėrikais. Kad 
kokios, mes padarysime dar 
vieną žingsni “pirmyn” ir 

atrasime, jogei mintįs ir no
rai atsirado pirmiaus negu 
žmonės, ir laimingai prieisi
me prie penkių Maižiešiaus 
knygų!

Skaitytojų domai ypatin
gai rekomenduojame seka
mus socializmo mokslo įstei
gėjo žodžius minėtoje iš
traukoje iš jo knygos: “Vi
suomeniškame savo gyveni
mo gaminime žmonės stoja 
į tam tikrus, būtinus, nuo jų 
valios nepriklausančius san
tykius, gaminimo santy
kius”. Ir toliaus: “Ne žmo
nių sąmonė nulemia jų bu
vimą, o atbulai: visuomeniš
kas jų buvimas nustato jų 
sąmonę.” Tai yra pamati
nės mokslinio socializmo fi
losofijos mintįs.

r- ■ ii

True Iranslalion filed wilh the post- 
master ai Chicago, UI., Dec. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Dvasios darbinin
kų programas. •

Visi darbininkai dalinasi į 
dvi rųšis: į rankų darbinin
kus ir proto (dvasios) darbi
ninkus. Pirmieji vartoja 
darbe daugiaus savo raume
nų jiegas, o antriejie — dau
giaus smagenų energiją 
Bet klaida butų manyt, kad 
rankų darbininkas dirba vi
sai be proto pagelbos; lygiai 
kaip netiesa butų sakyt, kad 
proto darbininkui visai ne
reikia vartot savo raumenų 
jiegos. Skirtumas tarpe jų 
yra tiktai tame, kad vieni jų 
daugiaus vartoja vienos rų- 
šies energijos, o kiti — kitos 
rųšies.

Bet tai sulig darbo proce
so. Daug žymesnis skirtu
mas tarpe tų dviejų darbini
nkų kategorijų apsireiškia 
socialiu žvilgsniu. Pagal sa
vo padėjimą, rankų darbi
ninkai, apskritai imant, to
liaus stovi nuo viešpatauja
nčiųjų klesų, negu proto da
rbininkai. Pastarųjų gyve
nimo būdas neretai yra labai 
panašus į buržuazijos gyve
nimo būdą. Todėl rankų 
darbininkai pradeda supras
ti savo klesos reikalų prie
šingumą išnaudotojų klesos 
reikalams anksčiaus, negu 
dvasios darbininkai.

Anįtra to socialio skirtu-

proto darbininkai yra prie
šinga jiems klesa (kaip, 
pav., “leiberiai” žiuri dažnai, 
kaipo į priešingos klesos at
stovus, į išlavintus darbinin
kus, amatninkus). O atža
gareiviai šitą mažai protau
jančiųjų darbininkų klaidą 
panaudoja tam, kad rankų 
darbininkus sukursči'us 
prieš proto darbininkus. Ši
tokių atžagareivių, ant ne
laimės, yra nemaža ir tarpe 
veikėjų, dalyvaujančių dar
bininkų judėjime: imkite to
kį Gompersą, kuris sten
giasi nubaidyti darbininkus 
nuo socializmo, sakydamas, 
kad socializmas esąs “inteli
gentų išmislas”; arba imki
te mūsiškius Stilsonus, Pau
kščius ir panašius “revoliu
cionierius”, kurie skelbia 
kryžiaus karę inteligentams. 
Tai vis vaisiai nuo to paties 
reakcijos medžio.

Vienok gyveno progre
sas veda prie suartinimo ra
nkų darbininkų su dvasios 
darbininkais, o ne prie kovos 
tarpe jų. Anglijoje, kaip 
“Naujienų” skaitytojai ži
no, Darbo Partija paskuti
niais metais tapo taip per
organizuota, kad jai dabar 
gali priklausyti ir rankų da
rbininkai, ir proto darbinin
kai. Antrą stambų šitokio 
susiartinimo pavyzdį mato
me Vokietijoje. Tenai tuoj 
po revoliucijos, dvasios dar
bininkai susiorganizavo į 
Tarybą, panašią į tas, kokio
se yra susiorganizavę rankų 
darbininkai; ir ši Taryba la
pkričio mėnesio 13 d. paskel
bė savo programą. Jisai yra 
gana įdomus, ir mes čia pa
duodame jo turinį:

Dvasios Darbininkų Ta
ryba kovoja prieš darbini
nkų išnaudojimą pagelba 
kapitalizmo sistemos. Ji 
nori asmeniškos laisvės ir 
socialės teisybės. Ji svei
kina visus perversmo bu
dus, kurie neveda prie a- 
narchijos, t. y. prie kultu- 

■ros gėrybių naikinimo ir 
prie kruvino mažumos 
viešpatavimo. Ji reikala
uja tarp kitko tautų są
jungos, tautų parlamento, 
priverstino trečiųjų teis
mo, teisingo paskirstymo 
išlaukinių gyvenimo gėry
bių, žemės paėmimo į vi
suomenės rankas, konfis
kavimo tam tikro didumo 
turtų, apribojimo bau
džiamųjų įstatymų, žmo
niškesnio bausmių vykini- 
mo, reformų viešame auk
lėjime, vienodumo mokyk
lų sistemoje, laisvo moky
tojavimo universitetuose, 
profesorių renkamų pačių 
studentų, spaudos apvaly
mo nuo nacionališko ir ka
pitalistiško sugedimo, at
skyrimo bažnyčios nuo va
lstybės ir nuolatinės dva
sios darbininkų tarybos. 
Idant įvykinus šitą prog
ramą, reikia, kad įvykus 
tvarkai butų sušauktas 
steigiamasis šalies susi
rinkimas. Proletarai ir 
inteligentai, vienykitės!

Apžvalga
—------------ ~-------- . - - I

True Iranslalion filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917
ATSIŠAUKIMAS Į 
INTERNACIONALĄ.

Vokieti j (>s neprik lauso m ii j ii 
socialistų partija išleido sekamą 
paskelbimą visų šalių socialis
tams:

Darbininkai! Draugai!
Didis istorinis darbas tapo 

atliktas. Vokietijos revoliu
cija jau yra ne tiktai svajonė

ir troškintas, 6 gyveninio tik
renybe.

Bėgiu keleto dienų sukilo 
visoje imperijoje darbininkų 
klesa išvien su kareiviais ir
jurininkais, tvirtai pasiryžusi, 
nepaisant jokių aukų, nuver
sti spaudžiantį despotizmo 
viešpatavimą. Drąsiu užpuo
limu, žengiant pryšakyje pui
kiems laivyno tarnautojams, 
Vokietijos darbo žmonės jmi- 
siėmė į savo rankas valdžias 
galią.

Užtikrinti taiką, atstatydi
nti sugriautąjį šalies ūkį, įs
teigt socialistinę visuomenę— 
tokie yra dabar musų didieji 
uždaviniai. Musų liaudžiai 
teka kraujas .iš nesuskaito
mos daugybes žaizdų, kurias 
jai padarė kriminale viešpa
taujančiųjų klesų ir jų atsto
vų valdžiose politika. Tiktai 
sujungus į daiktą visas jie
gas, gali pavykti ant griuvė
sių pastatyt naują pasaulį, 
laisvės ir brolybės pasaulį. 
Sunkios mūšių pertraukos 
sąlygos apsunkina šitą darbą 
neapsakomai. Vokietijos po
litikai, kurie pritarė gėdingai 
Brest-Litovsko taikai, neturi 
jokios teisės skųs ties, kad tal
kininkai pasielgė su jais lygiu 
budu. Bet mes kovojome 
prieš šitą taikos sutartį, lygiai 
kaip ir prieš Bucharesto su
tartį visu smarkumu, kurį su
teikia mums musų tarptauti
niai socialistiški įsitikinimai. 
Kruvina širdim mes tuomet 
jaunutes dar nesą pakanka
mai stiprus sulaikyti tuos pa
vergimo darbus. Bet musų 
troškimas atitaisyti padary
tąją skriaudą sustiprino mu
sų jiegas ligi augščiausio re
voliucinės energijos laipsnio. 
Dabar, kuomet pasaulis tapo 
paliuosuotas nuo prusiškai- 
vokiško mili turizmo slogučio, 
atėjo eilių jums stoti į kovą 
prieš priespaudos politiką jū
sų šalyse ir neduoti, kad butų 
užtroškinta musų revoliucija 
ir kad nebūtų pasėta naujų 
karių sėkla. Mus šiandie va
rgas priverčia nusilenkti ir 
priimti net ir sunkiausias są- 
lytfus, kurios tapo ant mlisų 
uždėtos.

Mes atsišaukiame į klcsinį 
jūsų solidarumą, į jūsų teisy
bės jausmą, jūsų socialistiš- 
kus įsitikinimus, tikėdamiesi, 
kad jus taip sustiprinsite sa
vo galybę, jogei brolių paver
gimas negalės įvykti. Sekite 
musų pavyzdžiu, tuomet at
eis galas kapitalizmui visame 
pasaulyje. Lai gyvuoja tarp
tautinis socializmas ir visų 
tanių solidarumas.

Vokietijos nepriklausomo
ji social-demokratų partija.

Ernest Dacuming, Wilbelm 
Dittmann, liūgo Hanse, A- 
dolph Hofer, Gustav Lan
kant, George Ledebour, Ro- 
bert Wengels, Louisc Zietz.

Savavaliavimas
Laisvės nr. 98 rašoma, kad 

LSS. Pildantysis Komitetas kar
tu su kitų organizacijų komite
tais turėjo konferenciją ir išnešė 
rezoliuciją klausime lietuvių 
darbininkų suvažiavimo. Bet aš, 
P. K. narys, nieko apie tai neži
nau. Mane, kaipo L.S.S. P.K. na
rį jie netik kad nekvietė į minė
tą konferencija, bet absoliutiš
kai nei nepranešė man, kad to
kia konferencija yra šaukiama.

O tuom pačiu laiku, aš tikiu, 
toj konferencijoj buvo pakvietęs 
pašalinių veikėjų. Nes taip būda
vo kiekvienoj P. K. konferenci
joj, kurias sukviezdavo Stilso- 
nas.

Draugai, jus išdidelio rašto iše 
jot į kraštą — iš didelio kairu
mo nuėjot Kemėšio keliu. L.S.1
S. P.K. narys — J.P. Raulinaitis. draugijos narys geidžius, kad

L.S. Sąjungoje |
as; in-inr i .... g

XI Rajono Reikalais.

Darosi labai nesmagu, kuo
met pažiūri į musų XI rajoną. 
Kitą kartą taip veiklus ir pasi
šventę draugai, dabar nutilo ir 
laukia—kažinko laukia... Ra
jonas dabar gyvuoja tik ant po- 
pieros. Ir nežinia kada užsih- 
baigs tas nelemtasis snūduriavi
mas ir tūlų draugų klykavimas 
apie “neklaidingąjį bolševiz
mą.”

O rasi tas kėlimas vienos fra
kcijos, o smerkimas kitos ir yra 
tikrąja musų apsnūdimo pric- 
žasČia? Mat, tūli draugai ma
no, kad kėlimas suirutės pačių 
sąjungiečių tarpe tai yra svar
biausias “revoliucinio proleta

riato” uždavinys... Aš pasaky
čiau, kad suardymas musų or
ganizacijos anaiptol nėra pasi- 
tarnavimas tiems “revoliucinio 
proletariato principams”. Tai 
tiesioginis lošimas į ranką tik- 
riemsiems lietuvių darbininkų 
priešams — klerikalams ir ba- 
lutinio-širvydinio tipo tautinin
kams. Jei musų “kairieji” šito 
nemato šiandie, tai jie pamatys 
kada nors vėliau. Bet ar tada 
nebus pervėlu? Ar tuomet mu
ms neprisieis dirbti visą eilę me
tų, kol atsieksime to, ką dabar 
galėtume per menesį-kitą?

Atkartoju, aš nenoriu būti pra 
našu, bet žinau, kad “kairiųjų 
taktika” (jei taip galima išsirei
kšti) neša didžiausios pražūties 
visam Amerikos lietuvių socia
listų judėjimui.

Kasgi dabar mums neleidžia 
veikti? Tai tie „frakciniai kivir
čai. Tūlas kairysis gal pasakys: 
“tos nelemtos sąlygos... Mums 
leistina kalbėti tik per pusę lu
pų”... Bet tai yra nesąmonė, 
kurią gali pasakyti tik toks “kai
rusis”. Aiškinti minioms soci
alizmo mokslą, organizuoti jas 
kol kas niekas nedraudžia. A- 
pie tai galima kalbėti plačia bu
rna. Tie, kur nuolat pasakoja
si, kad jie negali pasakyt to, ko 
norėtų pasakyt, ištikrųjų jie pa
rodo tik savo nežinystę. Oli, jei
gu jie mano, kad “tikriausia pa- 
sitarnavimas socializmui” yra 
tik skambiose frazėse bei stip
rioj agitatyvej prakalboj—well, 
jie turi tiesę. Bet mokslinio so
cializmo pasekėjai sako, kad 
“darbininkų išganymas” yra ne 
skambiose frazėse, o žinojime, 
mokėjime pilnai suprasti “isto
rinę proletariato misiją”. Ir jie 
turi tiesą. Musų “kairieji” ši
tą užmiršta. Jų ”kelrodis” yra 
—ūpas.

Tas ūpas užviešpatavo ir mu
sų XI rajone. Jo pasekmės yra 
liūdnos. Visas rajono veikimas 
-—tai ginčai priklausančių jam 
kuopų susirinkimuose. Drau
gai nebesvarsto kaip pasekmin- 
giau organizavus plačiąsias lie
tuvių darbininkų minias, kaip 
jas apšvietus, kaip stiprinus sa
vo pozicijas prieš atžagareivius, 
bet jieško “menševizmo nusi
dėjimų” ir niekina gabesniuo
sius musų organizacijos veikė
jus. Ką gi, didelis “progresas”!

Tas “progresas” mus privedė 
prie to, kad tidos kuopos dargi 
“nematė reikalo” dalyvaut ra
jono valdybos rinkimuose...

Kada mes atsipeikėsime, 
draugai? —M. P—s.

L.D.L.D. Reikalai
Kam tie užsivarinėjimai?

Tūli draugai miLwaukieČiai no 
ri ginčų. Tie ginččai tečiaus yra 
visai bergždi. Štai, Naujienų nr. 
286 d. S.A. Denientis rašo — ap
gailestauja, kad negalima sut
verti L.D.L.D. rajoną Wiscon- 
sino Valstijoj. Mat, kiekvienos 

čia butų sutvertas rajonas, bet 
tūli draugai, girdi, priešinasi 
tam sumanymui ir gana. Pora 
mėnesiu atgal šitaip rašė Nau
jienų Reporteris. Jis stačiai kal
tino rasiniečius. Odabar pana
šiai rašo d. S.A. Denientis.

Draugui Reporteriui aš atsa
kiau, kad jo kabinimai yra ber
gždi, nes neparemti faktais. 
Klausimą svarstė ir racinicčiai 
ir kenosbiečiai ir patįs mihvau- 
kicČiai — LSS IX rajono konfe
rencijoj*. Ir tuomet paaiškėjo, 
kad sutveti L.D.L.D. rajonas ne
galima, kadangi trįs kuopos ne
įstengtų jį užlakyti. Į tą mano 
užreiškimą dabar ntsilii-jie kitas 
milvvaukietis — d. S. A. Dcmen- 
tis. Bet jis eina dar toliau. Jis 
kaltina ne visus raciniečius, o 
vieną asmenį, būtent A. Č. Kei
sta, ar ne? Bet dar keistesnis 
yra tas jo rašymas apie racinie- 
čių vakarą naudai LSS IX rajo
no. Girdi, tame vakare jis suė
jęs su draugais racinicčiai s ir 
pasikalbėjęs asmeniškai. Ir dau
gelis pritarę tam mihvaukiečių 
sumanymui. Ką tai reiškia? Ba
dmečiai nesurengė jokio vakaro 
naudai LSS IX rajono! Tiesa, 
racinicčiai rengė vakarą, bet dėl 
tūlų priežasčių jisai tapo atidė
tas neapribotam laikui. Tai ko
kiame vakare d. Denientis ga
lėjo mus matyti?

Toliau d. Denientis rašo, kad 
Mjbvaukės kuopa jį įgaliojus 
parašyt laiškus į visas L.D.L.D. 
kuopas Wisconsin valstijoj, kad 
jos įgaliotų tuos savo narius, ku
rie bus išrinkti j LSS IX rajono 
konferencija, pasitartų apie su
tvėrimą L.D.L.D. rajono. Well, 
tai kodėl neparašei? Mes, L.D.L. 
D. 65 kuopa, lokio laiško nega
vome. Vadinas, d. Demcnčio 
tvirtinimas neturi pamato.
puą ‘oąes sj|u.)ui.i(i p ‘soiĮBiiiųi 
A.Č. rašęs, jogei racinicčiai ne
žinoję. Tamsta klysti. Dar kartą 
perskaityk - Ją ..maiui•.korespon
denciją ir pamatysi, kad rašy
mai yra bepamatingi.

Kas dėl to klausinio, būtent: 
kas teisingesnis — tamsta ar A. 
č., čia neginčysiu; kas skale ma 
no korespondenciją, galėjo su
prasti, kad aš rašiau tik apie 
tai, kas buvo svarstyta minetoj 
konferencijoj. Mano manymu, 
tokie užsivarinėjimai yra dau
giau negu bergždi. Jie nieko ne
išaiškina. Jeigu jų,s norite išrišt 
klausimą — paleiskite jį Wis- 
consino kuopų referendumui, fa 
da klausimas išsiris be jokių 
užsivarinejimų. Dar kartą sa
kau: Draugai, vcngkiine tų ke
pama tingų užsivarinejimų ir 
stiprikime savo spėkas, nes da
bar laikas yra begalo brangus, 
’.:rd Lidus jį tuštiems ginčams.

—Racinietis A.Č.

True translation filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 20. 1918^, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

MILWAUKEE’S DARBI
NINKŲ PROTESTAS.

Specialė korespondencija.

CHICAGO, gruod. 14 d. —Su
lig žiniomis, apturėtomis nacio- 
nalėje socialistų sėdyboje, Mil- 
aukee’s mašinistai protestavo 
prieš persekiojimą Vietom Ber
gerio ir kitų keturių socialistų, 
kurių byla čia dabar eina, išrei
kšdami savo užsitikejimą jais, 
kaipo “nuoširdžiais ii\nepabai- 
domais darbininkų reikalų už
tarėjais.”

Milai ik ee’s darbininkai reika
lavo paliuosavimo visų politi
nių kalinių ir morales, finansi
nės bei ekonomines darbininkų 
paramos jo išgavimui.

Priimtų rezoliucijų kopijos 
įsakyta pasiųsti visiems kalti
namiesiems Chicagoje, prezide
ntui Wilsonui, Anglijos Darbo 
Partijai, Lygai politiniams ka
liniams amnestiją gauti, ir spau
dai.

Vienas penkių teisiamų soci

alistų, J. Louis Engdahl trečią 
bylos nagrinėjimo dieną buvo 
socialistų nominuotas į alder- 
monus pavasariniams rinki
mams 15 wardos socialistų; šita 
vvarda turėjo socialistų miesto 
taryboje per Irejis metus, nuo 
1914 iki 1917 m. 15 wardos so
cialistai taipgi priėmė rezoliuci
jas, išreišiančias jų užsitikėji
mą teisiamais socialistais ir ga
lutine, pilna tarptautinio socia
lizmo pergale.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Ligi šių metų lapkričio 30 die
nos Lietuvos Laisves Fondui 
buvo surinkta (aukos buvo skel
biamos Naujienose kaip tik jos 
būdavo atsiunčiamos fondo ka- 
siucriiii) viso labo $606.92. 
Gruodžio 7. Lavvrence, Mass.

surinkta p. Juozaičio $30.00 
Gruodžio 7. Racine, Wis.

,SLA. 7 kuopa ................25.00
Gruodžio 8. Chicagoj, Mil

dos svet., per P. Grigaičio
prakalbas ................. 215.00

Gruod. 11. Chicagoj, Liber
ty svet., per (ingio ir Žy- 
monto prakalbas .... 68.00

Gruod. 12. Chicagoj, Mali
nausko svet., per Dr. Mo
li tvido ir Žymanto pra
kalbas ..................... 33.65

Gruod. 15. Chicagoj, Auš
ros svet., Ch. Liet. Darb.
3 'a r ybos k < >n f ere n c i j o j e 
delegatai suaukojo .. 73.65

Viso LLF. suaukau- 
ta iki gruod. 15 d. 1082.19

Metams pasibaigus bus pas
kelbta pilna Liet. Laisves Fon
do pajamų ir išlaidų apyskaita, 
šiuo tarpu norėčiau tik paragi
nti lietuvių visuomenę, kad 
kuodaugiausia rinktų aukas ir 
aukautų Liet. Laisvės Fondui.

K. Gugis, 
LLF. kasierius.

j Redakcijos Atšakiai į

Kurtuvėniškis, Akron, O. — 
Įdėjome anksčiau prisiųstą stra
ipsneli. Parašykite mums šiaip 
žinučių apie lietuvių veikimą 
jūsų miestelyj.

Adolph Anielšonis, Detroit, 
Mich. — Tos ristynės įvyko. Vi
sa buvo “fain”. Tik neatsilan- 
kc tamstos pažįstamojo neprie
telis. Tatai lietuviu drutuoliui c 

prisiėjo imties su kitu.
S. Wartelkai. — Tokių blan- 

kų mes neturime. Turite as
meniškai pasitarti su žinančiais 
žmonėmis. Ir jeigu norite or- 
vanizuolj!, ta|i pirma suraskite 
keletą draugų ir gaukite jų pri
tarimą. Kolkas-gi nėra apie ką 
rašyt laikraštyje.

CENTRAL. MANUFACTURINfi
DISTRICT BANK
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drover 6310).

Yni atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 po pietų. Subaloniis iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Sere domis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRĄTIS.
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Skaistumas 
Veido

Skaistumas veido paeina nuo 
gero užsilaikymo ant visų ir 
kiekvieno. Geras apsirengimas 
taip-pat suteikia nekuriuos pa
sižymėjimus, bet priduoti skais
tumą veidui, jie, tai jau negali.

Kiekviena mergina ir kiek
viena moteris nori pasidaboti, 
o dėlto jos pirm visa ko trokšta 
turėti atnaujintą, jauną ir ruŽn- 
vą veidą.

Tą galima lengvai atsiekti, 
jeigu vartosi geras priemones 
ir išmėgintą pagelbą Rusiškoj 
vaistinėj Partosa.

Purto mostis — dėl kasdieni- 
Moslis pasilieka nežymia ant 
nio vartojimo. Ta tinkama 
veido. Parsidiunla tain tikro
se stiklinėsi^krynutėse po 65 
c. ir 1 dolerį.

Parto Mostis — dėl naktinio 
vartojimo daro veidą minkštu, 
nauju ir lygiu. Parsiduoda po 
50c. ir 1 dol.

Rekomenduojama vartoti a- 
bi mostis.

Prie vartojimo mosčių rei
kia nusiplauti veidą musų Žo
lynų muilu, Partoso, kainuoja 
50c.

Balta arba ružava pudra kai
nuoja 50c.

Užsisakiusiems išsiunčiame 
gerai suvyniotame siuntinyje.

Dovana kiekvienam prisiun
tusiam šį apgarsinimą sykiu su 
užsakymu ir pinigais.

Užsakymus ir pinigus adre
suokite j:

APTEKA PARTOSA, 
New York, N. Y.
Second Avenue, 

Dept. L. 1.
(W9)

žemaitė.

KRUVELIS
Rytmetyj, Aušrai bešvintant, 

tirštus rūkas apdengė visą pa
saulį taip storai, jog tekančios 
saulės spinduliai, nebepersimu- 
šė iki žemės, skleidėsi ten-pat 
padangėse anapus ruko; todėl 
rytuose truputį šviesesni ir bal
tesni buvo debesįs. Rūkas, ky
bodamas ore, medžių šakas ir 
lapus taip sudrėkino, jog men
ko vėjalio pakrutinti medžiai, 
stambiais lašais bėrė gulintį ant 
lupų vandenį. Augštai kilda
mas, didesnis vėjas gainiojo ir 
sklaidė rūką. Vienas, gulda
mas žemyn, sušlapino ir be ly
taus aplijo visą paviršių žemės 
stora rasa; kitas, kildamas aug- 
štyn, virto debesimis ir sklai
dėsi po padangę. Kur-no-kur 
(rupulį praskilo. Pro tuos ply-

niojo į nosinę; knyga antroje 
rankoje, ir nuėjo į bažnyčią 
Vaikai, įsikibę į skvernus moti
nai, nubėgo kartu. Vyras pasi
likęs taisėsi ir žėrėsi kumelę.

—Na, na! kad ir dėdė Jsitai- 
sęs gražų vežimėlį... •— tarė 
prieidamas jaunesnis vyriškis— 
Naujitelaitis, Ką tik nuo ada
tos... Pirkais ar dirbdinais?

— Argi nepažįsti Petro Kruve- 
lio darbo? — atsake pirmas.

— Ką čia gali pažinti... O kas 
kaustė?

— Ogi jis pats kam jis apsii
ma padirbti, tai jau viską nuda- 
liai padirba ir apkausto, tik sėsk 
ir važiuok...

Paskui, 
drąsiai

— Kad nagai, (ai nagai!.. — 
gyrė Žolys čiupinėdamas veži
mėlį. — Tai mano artimas gi
minaitis Kruvelis. Jo motina 
Žolaitė... Bet kaip įsimušė j 
turtus, nebegiminiaujamos... 
Žinoma, aš beturįs...
, — Neteisybė, — gynė Gorys— 
pas jį nėra nė kokios didybės, 
nebent gaišti nenori tuomet, jei 
nesišneka su kuomi... Kiek jis 
turi prisidirbęs šėpų, skrynių, 
šlajų, brikų... neimtum už ke
letą šiintų.

—Giminaitis tavo ar ne, bet 
tikrai išmintingas vyras. Bėda 
tik jam dabar, kad motinėlė jo 
visiškai pasilpo... Paliks naba
gas be šeimininkės... Jau ir da
bar kaip jos neturįs. Senikė ma 
žai belipa iš lovos... Daktaras

Ižino, motinėlės tai ranka, ar taip 
Į ir Petrui seksis? Bet kap da- 
I bar, jo ūkis, kaip rietelė rida... 
I Žinoma, kad prievaizos reikia.

Užėjo suma. Visi žmonės iš 
patvorių sulindo į bažnyčią. Po 
pamokslo visi sušilę, 
skuba, grūdasi laukan, pavėsyj | tai bus 
jieškodami atgajaus.

Petras Kruvelis, išsiritęs Iš 
Į bažnyčios, šluostėsi nuo kaktos 
prakaitą. Vyras jau sumitęs, 
augštas, stambus, truputį į kup-ĮLun kirtį! 
rą susimetęs; rankos kietos, gįs- 
hiolos, pajuodusios, sutrintos; 
plaukai irusai juodi. Bėras iš 
prigimimo, saulės nudegęs, 
dėsi dar juodesnis.
nos, truputį įdubusios ir apsi-Į . _ patyliaig (|1|r tęg8; _ M)g. 
rukšlojusios, rodė nebe pn nujjų L vogdamas llemlgi<15si„ . po. 
jaunystę. Senovės drabužiai I j() n(,|uisle 1)icvas visienls 
apstus, apdribę, dai didžiau jį I užaugino... Hile tik niekas ne
sendino. Švarkas rudo milo. C )|() h, ncbaU(lžia _ kirgk 
Kelinės ir veste languoto čerka-1

lys. — Nė užrašo nekokio ne
reikalaus. i

Prisivengia pono. Pabuvęs 
dar keletą metų medininku, su-J 
krautų 
priimsi

suplukę I ir visi

dar antra tiek. Paskui 
senius nukaršinti, jums1 
grašgaliai patapęs. Ir 
ne pro šalį.

Kruvclis galvojo.
tyliais šnekėjo:

— Ogi su mišku?
Kapstys

Kokj turė- 
svetimam 

nelabai tebrangina, o kaip žen
tui, tai vežimu ir vežtum, kiek 
lik arkliai valiotų; prisidėk tu

ro. I m ei medžiagos visam amžiui; 
Akįs mėly-piktų dar ir vaikams.

a tyliais dar tęsė

Zolio kalba labai patiko Krit
ai vėlini. Ligi mišparai pasibaigė, 

Zolys beperstojo šnibždėjo gir-1 
damas gerą kąsnį. O Kruvelis!

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kele

tas metų atgal, kuomet kčliau skry
nią. Daktarai sakė, kad vienintčlč 
viltis mano išgydymo butų operaci
ja. Paraiščiai man nedavė gero. Ga
lop aš suradau ką nors tokio, kad 
veikiai ir visiškai mane išgydė. Me
tai ėjo ir trūkis neatsikartojo, nors 
aš dirbau, kaipo karpenteris, sun
kiai. Nereikėjo nė operacijos, nė 
gaišti laiko, nė keblumų. Aš netu-j 
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil
ną informaciją apie tai, kaip jus ga
lite susirasti pilną išsigydymą be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 1018 E. 
Marrellus avė., Manasųuan, N. J. 
Geriau iškirpkite šią pastabą ir pa
rodykite visiems tiems, kurie yra 
patrukę — jus galite išgelbėti gy
vastį arba nors sulaikyti nelaimę 
patrūkimo ir rūpesti ir pavojų nuo 
operacijos.

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 Avc.
Telephone McKinlcy 4420.

liai, ir vėl užsitraukė. Maišėsi, 
stumdėsi, lėkė padangėmis stori 
murai, o apačioje saulės balo ir 
cas kartas plonėjo. Saulelė iš- 
pradžios nuoga, be spindulių, 
Jalta ir prigesusi, tartum mie
gūsta, žiūrėdama per rūką pa
mažu kilo augštyn. 
praskleidusi debesis,
kvėpė auksuotą šviesą ant bliz
gančios rausvos žemės. Visa 
padangė, nusipraususi vėsioje 
rasoje, linksniai prašvito.

Žmonės džiaugiasi gražiu, 
šventu Solinės rytmečiu. Kur 
tik kreipies, arba akį užmesi, vi
sur numanyti šveirte. Po lau- 

v 

kus žmonių — nė gyvos dva
sios. Užtat keliai ir takai pilni, 
būriai žmonų vilnyte vilnija: 
pėsti, raiti, važiuoti, kits 
pralenkdami, visi skuba į 
nyčią.

Kiekviena moteriškė su 
ne, kaip su šluota rankoje, su
nkinta visokių lauko žolių. Kur 
senesniųjų, mažne kiekvienoje 
žolinėje, riogso išsisklaidęs pik- 
tadagis.

Pilnas jau šventorius, pilnas 
miestelis žmonių. Špitolės "kie
me ir pašven'toryjc pilnai pris
tatyta vežimų; o vis dar tebeina 
ir tebevažiuoja keliais, tartum 
ne gyvos dvasios nebeliko po 
kiemus ir sodžius: visi sutvino 
į bažnyčią. Pagalinus jau veži
mai retyn, bet ir vietos apsisto
ti kas karts mažyn. Dar vienas 
atvažiavo ir apsistojo pašvėn to
ryje. Vežimėlis dailus, nauju
tėlis, širva riebia kumele pakin
kytas, susisėdę vyras su pačia ir 
pora vaikų ant kojų. Boba iš
lipo, vaikus iškilnojo, drabužiu- 
kus nupurtino nuo šapų, aptai
se, apipešiojo; žolinės kolą, ku-’
rioje piktadagis keksėjo įsivy- Lii, kaip iš pieno plaukę.

kitą
baž-

—Ko jis Liuke šio laiko ne
vedęs, butų beturįs šeimininkę! 
Arba dabar turi subrusti. Ko 
neperši, dėde? Ten pat esi, ar
ti. .. Tuomet nebe laikas laks
tyti, kaip jau nė kokios nebe
liks,

—-Et! — pamojo Gorys—pir
šau kelias; bet jis vis atbulas. 
Kokią tik papirši — rodos, ir 
dorų teikiau, niekaip negalėjau 
pritaikyti: vis tai šis, Jąi tas jam 
netikęs. O nė prie vienos nu
vesti nesiduoda. Nesuprantu, 
ko jis .jieško! štai ir jo bėru
kas; mat, raitas atjojęs... Pri
vesk ėmęs prie mano vežimė
lio: teėdie... Bene atitiksiu ko

—Pasenterėjo vaikis ir paliko 
augus vesti — tarė Žolys, riš
damas arklį. — Visuomet, kad 
jaunas neapsiveda ,svilėsiam jau 
sunku prisirengti.

—Tai bėrukas! Kaip mūras 
arklys.

—O kokie jo visi gyvuoliai! 
Tai mielu, malonu! Be galo 
jam klojasi; viskas jiems kaip 
rūgte rūgsta. Nutrauk veršius, 
nors nė nuo šalies neik; kume
liai net žvilga arba paršeliai, an- 

Kas-

KALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Mes pasiūlome savo kostumeriams ir publikai imi 
sų pilną sandėlį čeverykų sutaupant vieną trečdalį. 
Mes turime prie rankos pačios pa
skučiausios mados čeverykų vy
rams, moterims ir vaikams, kurie 
buvo parodyti kur nors šioje apie- 
linkeje, ir mes užtikriname jums 
sutaupyti jūsų pinigus, ant kiek
vieno pirkinio musų krautuvėj 
kožfiam iš jūsų šeimynos. Yra šim
tai parodoma puikių čeverykų ir 
mes apkninuosime keletą iš 
taip kad jus 
patįs.

j M* 
galenite apkainuoti

Merginoms tikrai tamsiai rudos skuros čevory- 
kai, 9 coliai augščio prancūziškais arba kito
kiais užkulnais, vertė $6.50, Specia- gfj 

Moterims puikios šliurės, puikios spalvos, mė
lynos, tamsiai raudonos, pilkos, arba $4 OC 
tamsiai žalsvos, vertė $2, Specialiai ■ ■vw

Vyrams juodos skuros, pilkos skuros viršais, su 
raiščiais, rankomis siūti, verti $7, spe- $485 
cialiai po .................... ..................
Vaikų augštu viršų čeverykai, visi gun metai 
arba patentuotos apačios, juodos skuros arba 
baltos skuros viršais, verti $2.50, specia- $4 75 
liai lik ................................................. ■

Mes turime šimtais numerių musų sankrovoje, kurių mes dei vietos stokos negalime išgarsinti, 
mes t;i turime čeverykų, kurių pora kainuoja iki$10 ir mes parduosime sulyginamai už nupigintų 
kainų. / ‘ ‘
senus, jei jie nesidėvės gerai. Visa kų mes jūsų prašome i 
negu jus pirksite dėl švenčių ir pamatyti kokj sutaupymų ‘jus galite pat . 
Mes užlaikome pilnų eilę darbininių čeverykų ir rusiškų Kaliošų.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE 
1341 So. Halsted St., Kampas Liberty St.

Atminkite, mes užtikriname musų čeverykus ir mes duosime visai naujus Čeverykus už jus 
ateiti į musų sankrovų pamatyti pirma 
us galite padaryti.

Ii ir stori. Po kaklu skarelė 
storai pagumuturta; kepurę 
plačiausiu viršum rankoje nu

sitvėręs. Ėjo sunkiais, dideliais Ma,nns Mel’ą kąsnį. _ ----------
žingsniais, rodėsi, kojų nepavel-l aP’(* šimtus ir veltui ker- 
kąs. Žolys prisiartinęs, pasi-Pain$ mišką.
traukęs jį Į pasienį ėmė kalbėti:! Pasibaigus pamaldoms, ei- 

—Girdėjau, Petreli, prastos | nant per miestelį, mergos kaip 
tyčia painiojosi Petrui po kojų. 
Kaikurios juokdamosi kibino:

- Petrai, lėkim namo!..
O Petras ėjo rimtai,, nes ne

turėjo mados rodyti dantis su 
mergoms. Nesijutęs užklupo 
pakarčiamėje Zolį su Kapščiu. 
Zolys vedėsi Kupstį ant alaus. 
Kartu nepaliko ne Kruvelio. Tas 
nors atspyromis, bet turėjo dė-

naujienos. Tavo motinėlė pasir 
ligojo?..

—Visai prastos — atsiduso 
Kruvelis. — O ką darysi?

—Būtinai reikia tau apsives
ti... Ne Dieve duok numirtų, kur

kur turtingą mergą... kur su 
keliais šimtais, tai bent pajusi, 

nuo širdies kalbėjo Žulys. -
Nors ir pliką paimtum, žinoma, 
gyvensi; bet vis pačią reikia pa
čios vietoje laikyti; ta mergos

Petras, bet Zolys beveizint su
derino, ir Petras prižadėjo Kap-

vietos neužims. Turti 
gi turėsi iš ko laikyti.

Žolių į jo namus.
(Bus daugiau)

gainiui gali labai juoda diena 
ateiti... O tuo tarpu ir palūkos 
nepro šalį...

Patiko Petrui Zolio patari
mas, net akįs jam atšvito.

—Teisybę, dėde, kalbi, teisy-

kame 
bėra ?

nė

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po piMų.

3001 West 22nd Street
Tol. Lawn.lale 660

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 
Tel. Bockvvell 1681.

pats taip maniau. Bet 
šiuos laikuos tie šimtai
Visi nuplikę, prasiskolnię 

prie vieno kišenėj pasiutusios 
kapeikos nerasi.

— O dukteris išpuoštos dėlto 
kaip lėlės — pridėjo dėdė.

—Vesti zgatinai reikėtų; 
žinau, kaip versties.

—Jei manęs neklausyti—tarė 
Zolys — aš tau veikiai priteik
siu. Nors ne labai grakšti, bet 
pinigų kaip įklotų gausi.

- Susimildamas! Kame taip

ne-

—Ogi musų medininkas Kap
stys supelėjusių turi gumaškų... 
Kiek jisai prisikrovė iš pono mi
ško! kiek tų rąstų, arba ašių 
sulindo jam į kišenę. O niekur 
skatiko neišleidžia: mergos ne-' 
puošia, maisto vėleik neperka! 
Vienas puspurėlį, kitas uždaro

kad miške jo nematytų, o medi-' 
ninkui ne prošalį... Kapstys 
gudrus — nesigarsina. Bet man! 
andai sake: “Kad mano Mari-' 
kei kur dorai atsitiktų, sukrap- 
štyčiau iki penkiato šimtukų”. 
O dar sunai jo — tokias bran
gias algas ima po dvarus — ir 
tie mestų seseriai po keletą de
šimtų. Jei nori, Inoj išperšu... 
Ten merga nors ir be kraičio, 
bet storai piniguola; tikrai ge
ras kąsnis. Nebevicnas galan
da dantis, ir tau bus ne pro ša

Atsiminė. Kruvelis matęs Ma
rcikę arklių jieškodamas: miš-, 
ke nejučiomis užkropęs besi- 
tvarsančią uogose. Atminė, i()^^ 
stora, raudona, dikta merga, tik 
labai juodais marškiniais buvo 
apsivilkusi. Tai niekis, — pa
manė. — Pamatysim toliau.

—Pinigus pirm Siaubo ati
duos, žinoma, slapta tęsė Zo-

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. 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 
prisiunlimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

vieno, kuris jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
kurie lai žino, su virš tris me
tus. Aš mėginau gyduolę po gy
duolės, gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelba kokių aš 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
aš suradau vaisių, kuris mane 

išgydė visai ir jau daugiau nie
kuomet negrįžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo ii- dargi gulėdavo ant pa
talo nuo reumatizmo ir tas gel
bėdavo kiekvienų karių.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis nuo bite kokios formos 
reumatizmo ligos pamėgintų šių 
stebėtinai gydančių spėką. Ne
siųskite nė cento; liktai atsiųs
kite savo vardų ir adresų ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus ji su\artosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo kainų, vienų 
doleri, betgi sur>raskite, aš ne
noriu jūsų pinigu iki jus busite 
galutinai užganėdintas juos iš
siųsti. Ar t-.i ne puiku? Kam gi 
ilginu kentėti, kuomet toks pozi- 
lyvis pagelbėjimas tokiu bud’u 
yra jums siūlomas dykai? Nea- 
lidėliokitc. Pašykite šiandien. 
Mark H. Jackson, No. (518 E. 
Gurney Eldg., Syracuse, N. Y. 
Mr. Jackson yra atsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra 
teisingas.

Sutaupysit ne Mažiau Kaip $13.50 
ant Jūsų OVERKAUTO 

Pas • ; *

BACH BROS.
Laikinas OVERKAUTy Išpardavimas

Didžiausia iš visų vertė — duodamų pasekmių ant

Žieminiu Overkautu
Nė’a overkoto ši-M Al f* ft Visi sunkus, visi 
tame skyriuj ve- ĮI H 11 vilnonio audimo, 
rto mažiau $35. iPtLIiUv visokių mierų.

DABAR Jūsų proga sutaupyti $13.50 ir daugiau ant 
jūsų OVERKOTO laike galo šių metų.

I
Pamąty- 

kit 
musų 

paroda- 
i vimą 
languose

$40.00 Overkotai Dabar $28.50 
$35.00 Overkotai Dabar $21.50 
$55.00 Ove’kotai Dabar $37.00 
$32.50 Overkotai Dabar $19.50 
$27.50 Overkotai Dabar $16.50

Atdara 
vakarais 

iki 
Kalėdų

Kalėdų Linksmumas yra Dovanos-- 
Duokime Jam Ka-Nors Dėvėti

Čia yra vyrų sankrova. Naudingos dovanos, ku- 
‘ios yra vyrų branginamos, čia randasi labai daug. 
Mes jums pagelbėsime pasirinkti.

Vyrų ir Vaikinų Siutai ir Overkautai.

Šilko Marškiniai—ilgas atsiminimas.
Kaklaraiščiai—pageidaujama dovana.

Šilti Šalikai, dėl gražumo ir pasirėdymo.
Puikios puošnios Pirštinės, megztos, austos, sku

ros, šilko ir visokių audimų.

Maudynės Drapanos 
$4 iki $10.

Smoking Jackets 
$6.50 iki $12.50.

Audeklo ir Kailio
Kepurės 
$1.50 iki $15.

Skėčiai
$2.00 iki $6.00.

Rain Kautai 
$6.00 iki $30.00.

Graznos
Šilko ir Linų
Nosinės

25c, 50s ir 75c.
Puikios Veiloko ir
Velour Skrybėlės 

$3.00 iki $10.00.
Puikios Megztos
Vilnų Vestės 

$5 iki $8.50.
Armijos Vilnoniai

Slip-ons
$2.75 iki $6.50.

Auto Pirštinės 
$3 iki $5.

Svedar Kautai 
$3.50 iki $15.

Jerseys
$2.75 iki $4.50.

Orlaivininkų Kepurės
Čiužinėjimui

$2.50.
Paraiščiai 

25c, 35c, ir 50c.
Šilko Pančiakos 

50c iki $1.50.
Kašmiero Pančiakos 

40c iki $1.00.
Skuros Diržai
Puikus Buckles

50c iki $1.50.
Šilko ir Elastic 

Petnešos 
50c iki $1.50.

Šilko Marškiniai
$5.00 iki $8.50.

Fibre Šilko Marškiniai 
$3.50 iki $5.00.

Madras ir Flannel
Marškiniai

$1.50 iki $6.
Fibre Šilko Pančiakos
Puikios ir Paprastos 

po 45c.

Ir daug yra kitų puikių daiktų.

Namas Hart, Schaffner and Marx Drapanų 
Florsheim and Regai Čeverykai

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir 
čeverykų Namas

Bach Bros.
Michigan Avė. prie 115tos Gatvės.

___
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True translatlon filed wilh the post- 
mnster at Chicago, 11!., Dec. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Ispanijos darbininkų 
unijos kongresas

Vietoj “skystu ginčų” darbinin
kai šaukia susirinkimą, visur 

einant streikams ir prole
taru judėjimui.

dėl Pueblo teatre davinėta įne
šimai didžiausios svarbos Euro
pos ir pasaulio visuomenės ir 
politikos sąlygoms; tas, kad 
Ispanijos politika, gera ar blo
ga, tokia kokia ji yra, yra šiek 
tiek šešėlyje, kuomet šitie mil- 
žiningi dalykai eina pirmyn ir 
kad gal jos proletariato reikalai 
gali nukęsti, padaro vieną vi
suotinos svarbos atsitikimo iš
vaizda.

MADIUI), Ispanija. — Ispa
nu tautinės darbininku unijos, 
Union General de Trabajadores, 
atsakančios franciui) federaci
jai C. G. T., bet daugelyje daly
ku toli atsilikusios užpakalyje, 
tryliktasis kongresas, matomai 
ketino būti svarbiausiu ir įdo
miausiu visa eile žymiausiu ga
limu pasekmių. Tokiu jis ir 
buvo. Pasaulio politikos stovis 
ir toji rolė, kurių lošia joje dar
bininkai, ir los villįs, kurias jie 
turi, svarbiausias gi dalykas, 
kad susirinkus kongresui Casa

NUXATED
Nusated Iron padidi
na stiprumų švel
niu, nervuoty, suiru
siu žmoniy j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusiij Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba a p 
tickoriaus apie tai.

i

Antrąja išvaizda yra toji ap
linkybė, kad Ispanija pati, jei 
nėra visuotinai ir konstituci
niai pertaisoma, lai ji pasiekt 
tą laipsnį, kur valdoma europi
nės ir pasaulio istorijos, ji ma
to, kad ji stovi prie pertaisymo 
arčiau, negu ji kuomet prie jt 
stovėjo pirmiau ir kad jei ji no
ri išlikti ir žengti pirmyn vietoj 
ką bandžius palaikyti toliau vi 
sai negalimą savo pussalinį imu 
šalumą naujose pasaulio sulygo 
se, lai tas turi greitai įvykti. 
Draugo su šita aplinkybe yra 
kitas dalykas, tas. kad

kairieji partanienle nors skai
čiumi neskaitlingi, veda kovą 

ir rodo tokį moralį ir praktinį 
stiprumą, kokio nebūdavo ma
tyt pirmiau, priparodydami, 
kad šalies proletaru judėjimas, 
kuris buvo dalyku skystu ginču 
praleidimui laiko keliems, gra
žiai atrodančiu monarebislu 
partijoms, dabar pradeda n m ty
li gyvybės ženklus ir daro žadė
jimus. Ir vėl šituo susirinkimo 
laiku buvo ta aplinkybė, kad. 
dėl kokiu nebūk priežasčių, Is-

Užprasomc pirkti pas mus, turime didžiausj pasirin 
kimų papuošalų, žiedų, laikrodėlių, auksinių 

plunksnų ir taip t.

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

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

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
E. 33|,s — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiutė”.) 
E 37% — Bernužėli Nesvoliok. Eisiu mainai pasakysiu, 
j? 33|<j — Prirodino Seni Žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
E 3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Vairas.
E 3797 — Jaii kad Aš Augau, šią Nedėlėlę.
K 38 10 — Ant Kalno Karklai siūbavo. Šią Naktelę per Naktelę.
E 38 11 — Atėjo Žiemele. Vai, kad Aš Išjojau.
j.; 2356 — Lietuva, Tėvyne musą. Tykiai Nemunėlis teka.
E 2358 — Darbininku Marselietė. Sukeikime kovą.
E 2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
E 2393 — Saulelė Baudona. Jojau Dieną.
E 2391 — Už šilingėlį. šių Nakeialy. (Dzūkiška daina).

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

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAL
E 3190 — Trįs berneliai. Vakarinė daina.
E 3211 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo. ,
E 3215 — Gimtini šalis. Sunku gyventi.
E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAI.
E 2223 _ Pamylėjau vakar (Liauti. daina). Draugė. Polka-mazurkn.
E 2221 — Mano laivas, daina. | sveikatą, maršas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.
E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
E 3812 — Sveika Marija.
E 1217 — O kur buvai, dieduk mano. |d. Bradunienė ir Vaškevičius. 

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

E 2651 — Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
E 2652 — Raseinių polka. Kazokas, valcas.
E 3315 — Stmnbriškių polka. Jurgiuko kazokas.
E 3316 — Polka nuo Budos. Mažrusiška polka.
E 2580 —- šalies'grožybė, Valcas. Žuvininkų valcas.
E 2581 — Gražioji polka. Pavasario rylas, polka.
E 258* — Kalnu augštuinas, valcas. Kariškas maršas.
E 2706 — Žemaičių polka. Gudri, mazurka.
E 2397 — Klumpakojis. Kokietka, polka.
E 379x _ Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.
E 2705 — Visur linksma. Šok j ratą.
E 1700 — Galopas

MONOLOGAI
1218 — Velnias ne Boba (dvi daljs)
1179 —. Antanas su Baltru, ir Kur Bakūžė Samanota.
1249 — Mano Palvis ir Antanas su Baltru.
2342 — Siuvėja ir Po Dvigalviu ereliu.
2343 — Ant Vienos Galvos ir Žuavų Marsas,

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame.
Didelis pasirinkimas grainafonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 

Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo veltai.

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

ponija ekonominiai yra liud- 
nesniame padėjime negu kuo
met nors praeityj, ir kad strai- 
kai yra visoj šalyj. ■«

čia buvo klausimų ir svarsty
mų girna visam mėnesiui, ar 
(langiaus, ispanų gi delegatai 
dirbo visą savaitę, o ne dvi ar 
tris dienas, kaip tas buvo Fra- 
iieijoj ir kitur. Bet kinkiniuo
se svarbiuose dalykuose negali
na lyginti ispanu darbininkų 
unijos prie unijos kitų šulių. .Ii 
neturi smarkiu vadovų, jos po
litika neaiški, jos organizacija 
Imi silpnas puses ir jos veiki-' 
mai svyruoja. Ji nepasistengė 
pasistatyti kaipo politinė jiega. 
Vii nok, laikas ir aplinkybės rei
kalauja. kad butų imtasi dide
lėmis pastangomis naujos sislc^ 
mos ii’ didžiojo vystymo. I orė
dami šiluos dalykus mintyje ir 
galvodami apie liūdnas paklai
das ir apsileidimo pasekmes, de
legatai įžengė i Casa dėl Pueb- 
lo, kad atidarius savo tryliktąjį 
k»ngi*esq.

Pradedamieji dalykai (pirm- 
sedžiaujant senorui Lucio Mar
line*) paprasto budo, palieČian- 
lieji organizaciją, parodė neku- 
rias įdomias aplinkybes. Kuo
met parsiėjo peržiūrėti manda
tus, buvo patirta, kad buvo 9X 
delegatai nuo įvairių darbinin
kų draugijų ir federacijų. Dau
gelyje atsilikimų atstovavimas 
buvo atmestas dėl įvairių prie
žasčių. daugiausia dėl federaci
jos ar draugijos konstitucijos 
tikslingumo klausimo. Vieną 
Įdomų apsireišimą davė geležin
kelininkų atstovas senor (’.or- 
doncillo, kuris pasakė, kad jis 
atvykęs ne kaipo Federacion 
Ferroviaria, arba geležinkelini
nkų federacijos, bet sindikato 
delegatas ir jis atmetė nuo sa
vęs visokią atsakomybę už pir
mosios darbus ar pasielgimus, 
sakydamas, kad ji taip nuvary
ta savo išlaidomis, jog neįsten
gė pasiųsti jį kongresai!.

raulinis Komitetas išdavė at
skaitą, paliečiančią klausimus 
įstatymdavybės, viešojo pamo
kinimo, žemdirbystės, amnesti
jos išplėtimo, maisto parupini- 
mo, organizacijų suvienijimo ir 
kitų dalykų abelnos ar ypatin
gos svarbos. Atskaitoje pasa- 
kvta, kad dabar (’nion General 

v

de Trabajadores Imi (100 kuo
pų ar skyrių ir kad ji atstovau
ja apie 100.000 narių. Prade
dant diskusijas apie atskaitą 
buvo pakeltas klausimas, ar 
kongreso svarstymai nenuves 
prie skilimo unijos. Čia buvo 
turima omenyje garsusis rugp- 
iučių straikas pernai metais. Bei 
senor Barrio atsakė, kad jei na
riai svarstys dalykus išmintin
gai ir atsargiai, tai pavojaus ne
bus. Dalykas yra tame, kad gi 
nčo buvo kas dėl to, ar unijom 
pildomasis komitetas turėję 
stoti už dalyvavimą tame revo
liuciniame slraike, bet pildomo
jo komiteto nariai abelnai ma
nė, kad to negalima buvo pa
daryti, atsimenant tą staigumą, 
su kokiu tas įvyko.

Po apkalbėjimui atskaitos ta
rta apie kitus dalykus. Kartais 
pildomasis komitetas buvo aš
triai klausiamas apie jo alsinę- 
čimą, dažnai apie susilaikymą 
įvairiuose straikuose. Priimta 
kelios naujos draugijos unijon. 
viena jų buvo miestinė pirmei
vių partijos junta (kuopa). Ap
turėta laiškas nuo vieno narių 
normaliai veiklaus, senor Car- 
riazosa, kuriame jis išreiškė 
savo apgailestavimą, kad vis 
dar tebesėdėdamas kalėjime už 
dalyvavimą rugpiučio streike 
jis negalįs būti kongrese. Buvo 
pranešta, kad unija buvo už
kviesta dalyvauti C. G. T. kong
rese Paryžiuje, bet nebuvo ka
da dalyvauti. Šitie dalykai pa 
eme kongresui du posėdžiu pir 
mosios dienos.

Sekančią dieną išryto buvo 
aštriai diskusuojama pildomojo *

Klee Bros & co
Milwaukee and Ashland Avės. TW0 STORES

Specialis Šventėms Išpardavimas 
Per Liemeni Pridurti 0 verkauta i 

Po $25.00
Šis Pasiulimas Skirtas Kaipo Ypatinga 

Nauda Sugrįštantiems Kareiviams ir 
Jūreiviams ir Užlaikymas Švie

žias Kiekvieno Mintyje Kaipo 
Augščiausias Klee Vertes

Tarp overkautų modelių dabartinio sezono šie per liemenį pridur
ti yra pripažinti kaipo labiau mėgiama stailė. Jie yra teiSingiaU- 
sias modelis jauniems vyrams. Stebėtinas pasirinkimas šių kau

ti} bus parduodama Klee sankrovose ryto, ir nėra galimu, kad šių 
drapanų kokybė galėtų susilyginti su musų $25 pardavimo kaina.

Geriausi po $25—Pridurta per liemenį overkautai visų mierų, pui
kiausio darbo, pavyzdingai storų audimų paprastų oxfordų, pil
kų, žalių, mėlynų, ir puikių maišytų. Vertės daug augštesnės, ne
gu paskirta kaina, yra užtikrinta, tarpe geriausių sezone.

Dvi Klee Geros
Vaikų Mackinaw Kautai, va
karuose dirbti, sunkios vogos, 
ant abiejų pusių susegamos 
stailės, plačiais kalnieriais ir 
su spitėmis diržais,, geros spa-
metų labai special
Ivos, mieros iki 18 $6.95

Vertes Del Vaikų
Vaikų visi vilnoni rusiški over
kautai su spitėmis diržais ap
link, puikios petrenos, mieros 
3 iki 10; stailė ir kokybė kurią 
jus retai galit nupi-ę C* 
rkti šia žema kainavOiO V

Belmont and Lincoln Avės.

Del Naudingų Kalėdinių Dovenų Vyrams Pirkite Pas Klee

komiteto pasielgimas įvairiuose 
straikuose. šitie straikai įvyk
sta visoj šalyj, kasdien iškjla vis 
naujas. Prie tokių aplinkybių, 
jei pildomasis komitetas nori 
parodyti užuojautą, ypatingai 
veiklią užuojautą, net keliems 
svarbiausiųjų dalykų, tai jis 
luojaus atsiduria kebliausiame 
padėjime, tiesiog neišeinamame 
padėjime. Bet pranešimai ko
ngresui ir narių nusiskundimai 
parodė, kad organizuotojai kie
kvieno atskiro vietinio slraiko 
reikalavo tokios pagelbos. Pav., 
Senor Anlonio Pcnez išreiškė 
Sierra de Cartagena kalnakasių 
pasipiktinimą pildomojo komi
teto nepaisymu jų reikalavimų 
pasiųsti delegatą jų slraiko pa
laikymui. Senor Barrio atsaky
damas už pildomąjį komitetą 
pasakė, kad išpildyti visus rei
kalavimus visai buvo negali
ma. Jei pildomasis komitetas 
butų bandęs išpildyti juos, tai 
jis nieko kita nebūtų galėjęs da
ryti ir vis nebūtų galėjęs visų 
užganėdinti. Po teisybei gi 
Cartagenos kalųakasiai buvo 
aprūpinti agitatoriais geriaus 
negu kokios kitos vietos.

Paskui buvo svarstoma ne
paprastas gelžkclinlinkų stovis, 
kuris buvo trumpai paminėtas

VYRŲ svederkautai — Didelis sandėlis, kiekvienas jų parankus. 
Keletas žmonių kurie ne visai apkainuos Klee svederių kokybę. 
Mes turime puikų verpimą, apsiūtą virve ir Shaker mezgimą; 

platus kalnieriai, V—kaklas ir apmaunama iš viršaus, tvirtos spalvos, 
dryžės ir puikios kombinacijos po $18, $15, $12, $10, $8.50, $7.50, A f\f\ 
$5.00 ir........................................................... į .......................‘ 4.UU

PIRŠTINĖS yra naudingos ir ge
ros dovanos vyrams, čia jus ga
lite gauti vyrų austas megztas ir 
skurines pirštinaites po $4 
$8.50 ir iki $2.50, $2, $1.50 ar 1

diena pirmiaus. čia girdi apie 
vienvalinį grūmojimą gelžkeliy 
straikais, ypatingai ant šiauri
nių linijų, kur paskutiniais me
lais buvo du ar trįs visuotini 
straikai, o bet pranešama, kad 
gelžkelininkų unijos esą miri
mo stovyje ir negalį net lėšų 
apmokėti delegatui j kongresą!

Bet pradėjo duoti paaiškini
mus. Išėjo įvairus kiti gelžke^ 
lių darbininkų unijų atstovai, 
bet klausimas kilo, ar jie gali 
but| priimti kaipo delegatai. 
Mažoji komisija apsvarstė daly
ką ir patarė gelžkelių unijų ats
tovus primti kaipo delegatus; 
pasirodė, kad nuo rugpjličio 
slraiko, kurį ištiko baisus per
sekiojimai visu Ispanijos darbi
ninkų plotu ir tie persekiojimai 
tebesitęsia ligšioj — šitos unijos 
negalėjo susitvarkyti kaip rei
kiant. Kongresas sutiko su tuo. 
Paskui pakelta kitas ginčas apie 
pildomojo komiteto atsinešimą 
linkui Vizcay’os kalnakasių sin
dikato, kovojančio su kasyklų 
savininkais; čia vėl buvo nusis
kundžiama, kad kalnakasių rei
kalai buvo dedama niekais. Nu
skirta komisija ištirti dalyką, 
kuri taipgi ištirs kitą mažą gel
žkelių straiką Asturias.

Į pavakarę vėl apie straikus

KAKLARAIŠTĖ—dovana kuri kiekvieną vyrą nudžiugins. Musų šven
tėmis parudavimas yra pasižymėjęs dėl turtingumo šilkų, teisingų iš- 
veizdų ir puikių spaulvų, taipgi ir neprirenkamų verčių. Patįs pui
kiausi surišami po $3.50, ir labai puikios kaklaraištės už visas 50 
kitas kainas nuo $1.50, $1, 05c ir žemiau ir taip pigiai kaip vV

MARŠKINIAI yra populiarus vy
rams dovanos. Didelis įvairu
mas, puikios vertės. Puikus šil
ko marškiniai, $5.00 iki $10.00; 
pagarsėjusio Manhattan ir kilų 
audeklų ir perkelio marški- $4 15 
niai, po 2.50, $2, ir 1.50 ir

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th st.. arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

tarta, ypatingai apie laišknešių 
straiką; buvo sakoma, kad val
džia rodanti kur kas perdaug 
didelį palinkimą kibtis į šitos 
rųšies straiką ir kad reikią pro
testuoti prieš tai. Užbaigęs su 
straikais, kongresas atkreipė 
savo domų į svarbiausi — švie
timo klausimą; buvo ilgi ginčai, 
kuriuose dalyvavo trįs buvusie
ji Cartagenos kaliniai (vėl rug
pjūčio straikas!), dabar pasiun
tiniai į parlamentą: Basteiro, 
Largo, Caballero ir Saberit. Be 
pasiūlymų, kad mokytojams 
apskričiuose su mažiaus kaip 
10,000 butų mokaniia algos ne
mažinus kaip 2(M)0 pesetų ir 3,- 
000 pesetų didesniuose apskri
čiuose, buvo kiti pasiūlymai 
praktiškos vertės; nariai davi
nėjo visokius patarimus kas 
dėl valstybės pagalbos, stipen
dijų techninio švietimo ir kitų 
tiems panašių dalykų.

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

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

Roman Chaitlen,
Kriaučiams trimmings’ai ir vilno

nės materijos špuliukėse bovelna ir 
šilkas.
1642 Bhie Island avė., tarp 16-tos ir 
18-tos gatvių, Chicago, UI.

Tel. Cannl 1348

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halstcc 
St., Chicago, III.
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PANAIKINKITE TĄ KORPO-
RACIJą BERNŲ
ĮSTAIGĄ.

Reikalauja Illinois valstijos 
gyventojai.

Tie ponai, kurie, tituluojasi 
Publik Utilities komisija, galu
tinai įgrįso Illinois valstijos gy
ventojams. Pradedant nuo 1917 
metų, ty. kada toji komisija ta
po įsteigta, ji taip šauniai pa
sitarnavo įvairioms turčių kor
poracijoms, kad žmonės, nebe
tekę kantrybės, pradeda bom
barduoti valstijos Icgislaturą.

butų panai
kinta.

Miestelyj Peoria vakar susi
rinko įgaliotiniai iš 50 Illinois

imta rezoliucija, reikalaujanti

mų metų, pasirūpintų atšaukti j

toji neva komisija. Tarp kitų 
susirinkime buvo atstovaujami 
du chicagiečiams žinomi mieste
liai — Cicero ir Bcrwin.

Ta neva komisija" įgriso ir chi 
eagiečiams. Ačiū jai Chicagos 
gaso kompanija dabar lupa nuo 
gasu sunaudotojų po 27 ir pusę 
cento daugiau už kiekvieną tuk
siantį kubiškų pėdų. Ačiū jai

po 6 centus nuo pasažit rio. I>a

vekarių kompanija

PRITARIA LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SUVA
ŽIAVIMUI.

Ragina ir kit>K LMPS. kuopa*.

sivienijimo 58 kp. praeitame su

te apie sumanymą šaukti Ame
rikos lietuviu darbininku šuva- c c

žiavimą. Kuopos organizatorė, 
d-gė J. Vasiliauskienė, rašo:

tardama taip prakilniam suma
nymui, nutarė prisidėti prie 
šaukiamo Amerikos lietuvių 
darbininkų suvažiavimo. Tai y-

Liet. Mot. Progresyvio Susivie
nijimo kuopoms. Nepaisant tų

ry (i protaujančių darbininkų 
veikimui, kuopos privalo remti 
šį gerą sumanymą.

— J. Vasiliauskienė.”

True translalion filed witli the post- 
imistcr ai Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as reųuired by the aet of Oct. 6, 1917

ATSKAITA CHICAGOS, RACK- 
FORDO KALINIŲ KOMISIJOS.

True translalion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 26, 11)18, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917
GALBŪT PAŠAUKS LIUDYT 
PROF. THOMAS
MOTERĮ.

valdžios liudininkas

prof. \Villiani rhonias

riuose. pacifistų susirinkimuose 
už kuriuos dabar kaltinama pi* 
nki Socialist Partv nariai
Bergeris, Tuekeris, Engdahlas 
Germęris ir Knise.

Ji gal būt bus pašaukia liudy
ti.

PRISIPAŽĮSTA.

cistas 
amate žmogus.

Įeigos:

LMPS. 9 kp

$80,12
. 10.00

10.00
10.00
25.00
10.00

Išlaidos:
Adv. John L. Metzen $25.75 
'Tcleponas į Backfordą ..2.70 
Mišeikai už svetainę ........50
K. Trainiui už popierų,

.1. Klastauckui už 6 dar-
> dienas ..................... 18.(10
J. Klastauckui kelionės

Einu, vra

J. Gasiunui išlaidos gal- 
vekariams ir lt.................. . 2.00

nur

įsus tardytojų klausimus atsaki
nėja vien trumpu žodeliu “gal
būt vėliau...” ’(

ir t!.................................    13.80
J. Gasiunui už procentus

už kondsa ......................... 6.00c

siaut vieną butą 1231 N. \Vin-

jingai pašautas ir gali bul mirs. 
Bet savo amalo paslapčių” ne-
išduoda.

REIKALAUJA PANAIKINT
GATVINĮ UBAGAVIMĄ.

galvinis ubagavimas,

j daugiau negu kokiame nors ki
tame mieste. Dabar norima pa
daryti taip, kad jisai butų pa
naikintas.

Taip vadinama Law Enforce-
nient lyga vakar pasiuntė laiš-

kalauja, kad taryba pasirupin-

žianti tūloms pripažintoms įs- 
organizacijonis 

miesto gatvėse.rinkti

rūšies
L

pasidarė

KIAUŠINIUS.
Kalbama, kad kiaušinių spe- 

kuliatoriai turį užslėpę sandė
liuose daugybę kiaušinių liksiu 
palaikyti dabartines nesvietiš
kai augšlas kainas. Atsakomo-

medžioklę, kad suradus juos ir 
patraukus atsakomybėn kalli-

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos ta voru.

nia-

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

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro

dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, lū
kėtų, luvolcrių ir vi

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, 111

(

Viso išlaidų $81.87 
so ižde tieka..........$63.25

licagos, Backfordo Kalinių

K. Trainis,
J. Gasiunas, 
Klastauskas, 
Kairys.

klišieji pinigai $63.25,
šių i i Hacklordo kalimų lon- 
t’ą, nes ten jiems reikalinga ap
mokėti išlaidos; o jos yra pusė
tinai didelės. Backfordo kali
niai yra paliuosuoti užstačius 
kaucijas po $1,000.00 už kiek- 
vic: į; nekurie jau liko visai 
pal ūsuoti, atsiėmė kaucijas,

i? : vienok manoma, kad neuž-

1 ai i visoms toms draugijoms 
ir I .opoms, kurios aukavo var
du (.hicagos-Racklordo Kaliniu 
Koi ii te to, tariu širdingą ačiū.

J. Gasiunas.

True translalion filed \vilh Ihe post- 
n is r ai Chicago, III., Dec. 20, 1918, 
as r ųnired by Ihe aet of Oct. 6, 1917

L; skas Ch. Liet. Darbininku 
Tarybai Chicago, III.

l . IPS. 9-la kuopa norį žino-

kalinių šelpimo komisijos narys,

aukų politiniams kaliniams su

Tarybos buk pasakęs: Mes tu
rim šelpli savo Jurgelionį, nes

nių, liudijo ir nekurtos 9 kp. nu

'lame pačiame susirinkime 9 
kp. nutarė kreiptis laišku, į 1).

li* dclko, ar tik lokis tuščias pas-

LMPS. 9-tos kp. valdyba: 
Organiz.P. Balickienė, 
Ižd. B. Briediene, 
Basi. J. Žymont-Žemaitė.

( h. LDT. atsakymas 
LMPS. 9-tai kp.

Gruodžio 11 d., 1918 m.

LMPS. 9 tai kuopai, 
Chicago, III.

jusi; laišką, turiu išreikšti pusi-

niams kaliniams šelpli ir jie la
po išdalinti tarp rackfordiečių, 
nors lie pinigai nebuvo paskir
ti vien jiems.

nosyje, 1917 m. buvo duota po
$3.00 viso ..................... $18.00

Per Jurgaitį, gug. 5 d., 1918
m. įduota ........................ $00.00

Per K. Trainj, rugpj. 24 d.,
1018 m., įduota................$20.12

Viso $128.12

las vienas draugus rūpintis ka-

Cli. L. I). Taryba apmokėjo jam 
iš savo iždo. Apart to, iš Ch. 
L. D. 'Tarybos komiteto buvo 
pasiųstas žmogus, kuris du kar
tu aplankė kalinius.

. ,pus... .882—ašCM C

iną, ir lodei tie prasimanymai,

juos, yra nepadorus šmeižtas,

žmonių. Mes grasiame, kad 
LMPS. 9 kp. alelyje sudraustų 
asmenis, skelbiamus panašios T
rųšics šmeižtus.

Savo laiške LMPS. 9 kp. mi-

šelpimų.
iš specialiu

“Naujienų” vakaro rengėjai, su
rinkusieji jo bylos vedimui tam

lykas neturi nieko bendra su 
rackfordiečių šelpimu ir todėl

šelpimo klausimą.

kinimas patenkins jus, pasike

P. Jakavičia.

NUŠOVĖ KRAUTUVĖS 
SAVININKĄ.

feldą, krautuvės savihųiką 1500
Cąlumct gatvėj. Atlikęs savo

PRANEŠIMAS
Kenosh, Wis. Pranešame visuome

nei. jog gr. 21 d. įvyks balius Dr-slės 1 
Lietuvos Balso, Liberty IIjuI, pradžia 
8 vai. vakare. Maloniai užprašome 
alsilankyli kuoskaillingiausiai, nes* 
lai paskutinis balius prieš Kalėdas. 
—Nariu (lomai: 7 v. v., gr. 21 d., į- 
vyks susirinkimas Schlitz svet. Ma
lonėkite ateiti. Valdyba.

(Apgarsinimas).

Pranešimas
Kam reikalinga atvežti anglis, ar

ba malkas, ar persikelti iš vienos 
vielos kiton, visiems patarnausiu 
greitai ir nebrangiai. Reikale ma
lonėkite kreiptis į mane.

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

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Tclephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Tclephone Rockweli 6993

DIDELI ŠVENTADIENI
SARGINAI SUBATOJE

Pirkite Dabar
Del (ilM|

Nelaukite iki vėlo!

Kailiniai, Veistas, Sideriai
Natūralia muskrat 

-B(l n>||ĮS ‘SIU.IdĮUpDf 
muštas, nauja stailė, 
specialiai $£050 
kiekviena #«fa»

Taupė vilko šalikas, 
žvėrio pavidale — 
pamušta su $1075 
šilku............. IO

iki $39.75

I Sergėkite savo akis |

Naturalė muskrat 
tinkama prie kalnie- 
riaus. specialiai ši
tam išpardavimui 
kiekviena $OC
po faU

Georgette Jakės — 
puikios georgette 
crepe jakės, išsiūta 
guzikais: mieros 36 
iki 46, tik $£98lai 
po................ v

M) ) feiW

Neužsilikėkil savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoftui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims lik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jusų 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. Aahland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

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

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

SUBATOJE SPECIALIAI. 1:30 iki 4:30. Moterų fiber šilko svede- 
riai, rinkliuos kombinacijos kalnieriai, dideli jūreivio kai- $ JĮ 1)5 
nieriai, mieros 36—46 ......................................

Vyrai Jūsų 
PaskutinėProga 
įsigyti Siutą irOverkautą

Del Kalėdų
OVERKAUTAI

Puikus overkautai vyrams ir vaikams: 
didelis pasirinkimas priduriu per liemenį 
ulstercttes, ant abiejų pusių susegami ar
ba paprasti modeliai, audimai yra augš- 
los rųšics ir spalvos nepaprastai gražios, 
rudos, pilkos ir žalios, taipgi oxford ar
ba juodos, mieros 34 iki 50, $35 $0*775 
verte .......................................... m I

Vyrams ir vaikinams, paskučiausi mode
liai, tokie kaip per liemenį pridurti, pri
laikyta forma, prisiūti iš viršaus kišeniai 
arba lygios slaitčs, naujausių žalių, rudų 
ir kitų maišytų; taipgi lygi mėlyna sorge. 
Darbas ir prilaikymas nepapras- $OCOO 
las, specialiai apkainuola po .... Cv

Subatoje Didelis $1 Dovanų 
Išpardavimas

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiama į vai

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

Tclephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 »t 
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- 
nds vakarais ofisas uždarytas. 

Telephoue Yards 687

čia yra keletas iš daugelio $1.00 Bargeny
MOKASINAI 

(Indijoniška avalinė).
Moterims papuošta kaspinais, 

rausvo veiloko mokasinai, min
kštos mieros už porų tik- $4 00 
tai ..................................

Lėlių vežiojimui ratukai 
Sulankstomi lėlių vežiojimui ra
tukai, su gobtum 
šynais ratukai, kiekvie
nas po...........................

guminiais 
00

Pypkė ir .tabakas kombinacija
I augštos rųšics py pkė, 1 pa
kelis, pypkei išvalyti it' ’/j sva
ro blokinė Tuxedo rūkomojo ta
bako; ideale dovana vy- $4 00 
rams, viskas už................ I

K ošt uvai
8-nių puodukų tyro alumininn 
koštuvai, su “Stiklo kapo- $4 00 
la, kiekvienas ............... ■

fcMid. 933 S. Ajhland f b 1. Chleagc 
T«Uph««« Haymark«t

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAI)

Specialistu Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir visą chronišką ligą 

Ofisu: 335 4 8. Halsted St., Chicagi 
T«lept>*>n« Druvar

VaMNDORi 10 11 ryto; J—| paplak 
7—8 vakar*. Ntdtlioml, :0—U 

sausi* 11,11 UIS -------------

Jus turite mokytis anglų kalbos 
DABAR . . .

IIOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštcsnčje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

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

219 S.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lų 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. Lfl WHON, M. D.
(Prieš pačtą). Chicago, III.

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryli 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- v ___________________________ ________________
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar m h r ■.u.a ■ a m u ■ ■ a u a a a
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00®
iki $7.50. H
Aldai a kasdieną, nedėtomis ir va
karais. 1

S. G O R t) O N |
1415 S. Halsted Str., Chicago, III *

Kalėdų J
Dovanos!!

SVEIKATA

U/.laikom 
sidabro.

visokios rųšics aukso ir" 
Musų tavoras užtikrintas.^

ir gauna.
Didžiausia krautuvė Cicero.

M. URBAITĖS JEVVELERY CO., ■ 
4902 W. 141 h st., Cic.ero, Ilk S

SVEIKATA i
ARBA TIESUS IR TRUMPAS *

KELIAS Į SVEIKATĄ “
Sveikata turi kelis šimtus pa- g 

veikslų apie Žmogaus kūno sudėjimą- jį 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai M 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki- - 
narna, kaip Žmogui apsisaugoti nuo ® 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntiniu.

Perkupėlams duodamo gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rasy. 
kitę šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place 

Chicago, III.

Tcle'hcae Yordc 5032

Dr. M. Stopnluki
3109 S. Morgan st. Chicago į

VALANDOS: Niįo 8 iki 11 ryto ’ 
ir nuc 5 iki vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per ifi me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. I8t!i 
8t. netoli l'i.’k St.

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
6—8 vikarais. Teleyhonc Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8-n ryto, tiktai

Tclephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegncr 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš 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: K)—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367. t

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

Mrs.A.Michni9Wicz
I

Baigos Akušerijoj lx<>- 
leffijąi ilgai praktika
vusi Pennsylvnrnios 
įhospftalčsc ir Phila- 
Jclphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
ima ir merginoms. • 

3113 So. Halsted Str.
(Ant mitrų lubų) 

Chicsgo.
Nuo 6 iki 9 ryte, tr 7 iki vftln v*k. |
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KAIP Aš IŠRADAU NAUJĄ 
METODĄ 

(Fejetonėlis.)

Pradedant kalba apie išradi
mus, matau reikalo pastebėti ir 
tai, kad išradimai kokio nors 
naudingo visuomenei daikto at
sirado nejučiomis. Pavyzdžiui, 
mister Edisonas išrado telefo
ną, eramofona. kiti treinus, in- 
žirnis, anuotas ir kitus liuksus. 
Tieji pirmutiniai išradėjai, ga
lima sakyti, tik pradžią padarė, 
vėliaus visa ėjo sparčiai - evo
liucijos keliu. Taipgi jus ma
tote. kad ant kiek vieno daikto 
randasi galybė ženklą: dienos, 
mėnesiai ir metai kada kas 
buvo pagerinta arba išduota pa
tentas. Taigi su kiekvienu pa
tento ženklu tobulinasi išrastie
ji daiktai.

Išradimo budai apsireiškia 
I raktikoj vartojamo darbo. Pa
vyzdžiui, imkime kadir mano t*
nauja metodą. Kol nedalyva
vau ekstra bolševikiškam vei
kime mano smegenįs neturėjo 
reikalo veikti. Ir tas, ką aš 
šiandie* išradau, butu likęs lik 
svajone. Bet dabar aš galiu pa- 
sididžiuoli; Man pavyko pa

rodyti prieš jusą akis didelį ir 
naudingą apsigynimui nuo prie
šu metodą. Ir tai man pavyko 
ačiū tam. kad nenuoalsiai se
kiau visus bolš... ne*, gyvenimo 
klausimus. Diena iš dienos aš 
lėmijau ant kiek jie yra praktiš
ki arba nepraktiški, šitą aš ga
liu paaiškint sekamai. Nepra
ktiška yra, kuomet kalbi arba 
rašai sau vienas arba ginčijies 
su kita ypata. Čia greit pada
rai klaidą ir pritruksi! argume
ntu. O kada pritruksi! argu
mentu. tada didžiausia sarma
ta.

Tas Pittsburgo filozofas. je*i- 
gu jis butu žinojęs, kad aš ir 
mano draugai extra bolševikai 
vaduojamas naujomis metoelo- 
mis kovai su sočiai patriotais, 
lai jis nebūtų šaukęsi >‘lTč, I 
tai opaMatot. Bet jis tai pa
darė, tegul bunie olrait. Bet 
ši: ip ar taip teikis kovos buelas 
ne praktiškas. čia reikalinga 
pavartoti naują metodą, tokią 
kurią aš išradau. Susirinki
muose ji yra parktiškiausia. Tai 
parodo mano ilgas tyrinėjimas. 
Jis atnešė* gerą vaisiu pereitame* 
susirinkime. Ir ką jus manote* 
užduos tau kokį klausimą ar
ba kokį įnešimą, na ir kalbėk, 
gine'ykis ir klausykis ją prive- 
elžiojimą. Tai juk kvaila, ar 
ne*? Mano metodas yra toks, i 
Jeigu man kas nors nepatinka, 
lne> iškeliu ranką ir bent kelin
ta kartą apsuku ją aplinkui au
sį. Ką juk fain! Ir kiek lik 
ten buvo, visi aiškiai suprato,' 
kael jie* noboeli om.. .

'Tiesa, iš karto, jie juokėsi ir 
tyčiojosi. Bet taip yra su kiek
vienu nauju išradimu. Kvailiai, 
jie* dar nesupranta... Juk tai 
geriausis metodas kovai su so
čiai patriotais ir visais buržua
zijos vuodegomis. šiur tink!

—Gvaizdikai.

CHRISTOPHER, ILL.

Darbai.

Christopher nedidelis mie
stelis. Svarbiausias darbinin
ką užsiėmimas — anglių kasy
klos. čia randasi trįs dideles 
kasyklos. A’isose darbai ctfna 
gerai; kol kas galima uždirbti 
nuo 5 iki 10 dolerią dienoj. Dar
bas gauti nesunku.

Lietuvių'4čia gyvena nedaug 
apie 30 šeimyną ir 50 pavieniu.
Turime dvi kuopi: LSS. 238 kp. 
ir SLA. 161 kp. Jų veikimas te- 
čiaus labai apsunkintas. ___ ,
T». . .. . . . . _. nkvti. daug svarbių reikalu reik ap-
Vielos lietuviai dar nespėjo su- kalbėli. Kviečia Valdy ba.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susi linki
mas bus subatoje, gruodžio 21 d., 7: 

: 30 vakare, Fellowship svet., 831— 
Mat, '33 PI. Visos narės malonėkite atsila-

. ... ‘ ’ LLF. 12 kp. rengia prakalbas pėt-
organizaciji. nyčioj, gruodžio 20 d., Mildos svet.,

z., • ._.__ .« . kalbės M. X. Mockus. Kviečiame at-Christophero Monologas. šliaukyti. Komitetas.

Pranešamai
Roseland o LDLD 79 kp. rengia 

prakalbas nedėlioj. gruodžio 22 d., 
2:3(1 vai. po pietų, .1. Stančiko svet., 
205 I*: II.') gatvė. Prelegentu bus

• T. Dundulis. Malonėkite idsilan- 
ky ti kuoskaitlingiausia.

I*. Mikulenas.
I ----------
I LSS. 4 kp. yra nutarta pastatyti 
scenoje veikalų ‘‘Alkani Žmones” 
Draugijos malonėkite atkreipti j tai 
domų ir nestatyti šilo palies veika
lo. —Komitetas.

i ■■
i LSJL. I kuopos nepapraetas susi

rinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
22 diena 2 vai. po pietų, Aušros svet. 
Draugai, meldžiu skaitlingai susirin
kite. — Kast. J. K. Vaišvilas.

LMPS 58 kp. stato scenoj veikalų 
“Kas tam kaltas” Sausio 26 d. 191!) 
m. Meldaž.io svetainei.— Meldžiame 
kitų draugijų ncsimokinli šio vei
kalo ir nėr *ngti jokių pramogų tą 
(Leną. LMPS. 58 kp. Valdyba.

LSJL 3 kp. susirinkimas įvyks su
imtoje, 21 gruodžio. 4630 Grass. — 
Malonėkite visi susii;inkti, nes bus 
svarbių reikalų. —F. Talustis.

Liet. Piliečių D. Pas. Kliuho susi
rinkimas, įvyks pelnyčius vakare, 
gruodžio 211 d.. 8 vai., .1. Mikalajūno 
svet., 2331 S. I.eavilt si. Visi nariai 
malonėkite pribūti. Yra svarbiu rei
kalu apsvarstymui ir bus rinkimas 
naujos valdybos. —Basi. .1. Krūmas.

Brlghtcn Park. — LSS. 174 kp. pir
ma lekcija bus nedėlioj. gr. 22 d., 
3 vai. po pietų, A. Mažcnio svet., 3834 
S. Kcdzie avė. Lekcijų skaitys T. 
Dundulis teini) socializmo principai. 
Draugai ir drauges, kurie manot 
lankylis, turite priimti laiku, nes pi
rmai lekcijai yra svarbiausia. Už 
lekcijas mokėt nereikia.—P. Gura.

Liet. L. Fcd. rengia vakarų suh., 
gruodžio 21. M. Meldaž.io svet., 2212 
W. 23rd PI. Bus sulošta viena iš gąr- 
shius’u komedijų — “Klebonijos Vi
duryj”. Belo, MOCKUS ir KUČINS
KAS laikys prakalbas, Užsibaigus 
programai šokiai. Vsii kas lik gyvas, 
išankslo rengkitės j busima “Kar
do” vakarą. Komitetas.

Roseland, 11*. LMPS. 25 kp. ren
giamas kepurinis balius bus nedėlio
ję. gruodžio 22 d., K. of P. svet., 
11037 Micbigan avė. Pusė vakaro 
pelno skiriama Liet. Soc. Sąjungos 
Am. Apsigynimo Fondan. Kviečia 
visus atsilankyti. —Komisija.

Cicero. — Cicero Liet. Draugijų 
lavinimosi susirinkimas Įvyks pel
nyčio), gruodžio 20 d.. M. Janka’č'o 
svet., 1837 AV. II gi. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kviečiami atsilan
kyti. —Komitetas.

Roseland, 111. — TMD. 142 kuopos 
priešmelinis susirinkimas jvyks ne
dėlioj, gruodžio 22 d., 2 vai. po pie
tų, Aušros kambariuose. 10900 Mi- 
chigan avė., bus renkama nauja val
dyba ir daug svarbiu dalyku bus 
svarstoma Todėl visi draugai ma
lonėkite ateit paskirtu laiku.

—P. Kisielius.

Springfield, III. — LSS. 29 kp. re
ngia lavinimus vakarą, gr. 22 d., 7 
vai. vakare, Allens svet., 7 ir \Va-1 
shington gat. Kuopos draugai ir pa
šaliniai kuoskaillingiausiai malonė
kite atsilankyti. Kuopos Komitetas, 

Ir visos nosies ligos pasekmingai

Repeticija veikalo “Našlaičiai” i- 
vy ks pėtnyčio je, gruodžio 20 d., 7: 
30 vakare, Meldaž.io svet. Visi, kurie 
apsiėmė lošti, meldžiami pribūti lai
ku. š: veikalą stalo scenoje LSS. 32 
kp. Kalėdų vakare, vadovaujant de
gei Dundulienei. A. J ūsas.

Anglų S, Partijos 20 wardos kar
tu su LSS, 37 kp. laikys eslra sur.i- 
rinkima suimtoj, gruodžio 21 d., 8 
vai. vakare, Malinausko svet., 1813 
S. Halsted st. Bus nominuojama kan
didatai Į aldcrmanus, lodei visi dra
ugai būtinai kviečiami i susirinkimą.

Bašt. K. Kazlauskas.

Liet. L. Fed. 3-čios kp. susirinki
mas Įvyks pėtnyčioi, gruodžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Geo. Chernaucko 
svet., Union ir 19 slr. Draugai, ma
lonėkite atsilankyti. Valdyba,

East Chieago, Ind. — LDLD. 70 
ko. susirinkimas Įvyks nedėlioj, gr. 
2? d.. 9 vai. ryto, K. Grikši) svet., 
150 st. ir Nortchot avė. Kiekvienas 
draugas malonėkite atsilankyti, nes 
bus renkama nauja kuopos valdyba 
ateinantiems metams, ir priimsit 
knygas, kurie dar negavot “Ant ry- 
luojaus po socialės revoliucijos”, 
'l'aipgi atsiveskit ir naujų nariu.

Bašt. P. J. Sakas.

Rockford, III. — LDLD. 29 kp. 
; priešmelinis susirinkimas Įvyks ne
dėlioj, gruodžio 22 d., 2 vai. po įlie
tu, Montagnc Ilouse, So. Main st. 
Draugai ir draugės, meldžiu atvyk
ti paskirtu laiku, nes yra svrbių rei
kalų. Gal būt ateis knygos tai at- 
siimsit. Norintieji prisirašyti ateiki

te. Org. S. Vėžėmis,
i ..............

LMPS. 9 kp. rengia dideli konce
rtą sausio 25 d. 1919 "m. p. M. Melda- 
žio svet. Koncertas rengiama nau
dai pasižymėjusios lietuvių rašylo- 

ijos, gerb. J. Žemaitės-Žymonlienes. 
’ Chicagos Liet, draugijos maloniai 
prašomos nerengti tą dieną pana
šios pramogos. Rengimo Komitetas.

LLF. 1 kp. priešmelinis susirinki
mas įvyks pėt., gr. 2(1, 7:30 v.v., Auš
ros kambariuose, 10991) Micltigaii 
avė. Visi nariai malonėkile ateiti, 
kad galėlmm*te išrinkti tam tikrą 
valdybą 1919 melams. , Komitetas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskvlbimams kalno-1- 

1 colfs, syk|, 80 centų; dedant 
tą pati skelbimų Ilgiau, uf kiek
vienų kartų colis vietos 28 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai gciiausu 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms jVturiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaitė 
tūkstančiai žmonių Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie JieA- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi 
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaid kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir U., pasiskelbkite šitose Nuu 
jivnų skiltyse, o pu'.natysile, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija,

asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Ganai 1506

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau Kazimiero Dubinskio; 
jisai y ra 5 pėdų, 6 colių, geltonais 
plaukais, raudono veido. Dabar gal 
y ra su ūsais. Kas ji žinote, ar pa- 
lėmysite, praneškite man, nes aš 
turiu su juo svarbų reikalą. Kas 
pranešite jo adresą pirmas, gausite 
dovanų $5.

.1. Gedgaudas,
3100 S. Union avė., Gbicago, III

Pajieškau Stanislovo Banio, sayo 
švogerio, ir sesers Liudvikos Banie
nės, paeina iš Kauno gub., Baseinių 
pav., Šilalės par:lp.. Šėrikų kaimo. 
Jis pirma gyveno Springfield, III., 
vėliaus išvažiavo į Bockl’ord. III., 
per du melu nesižinau. Taipgi pa
jieškau sayo dėdės Stanislovo Pral- 
gausko, gyveno \V. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus.

Antanas Sakalauskas,
B. B. No. 8. Box 183, Springfield, III.

Pajieškau savo švogerio Antano 
Kraučuno; iš Lietuvos paeina iš Na
cinio sčio, Suvalkų gub. Norėčiau 
susižinoti. Meldžiu atsišaukti pa
čiam arba kas žinot meldžiu pra
nešti šituo adresu:

.1 uozas (iružinekas,
3538 S. Mozart st., Chieago

Pajieškau savo draugo Andrevv 
\Vari), Kauno gub., Baseinių pav. 
Dabar girdėjau, kad jis gy vena C.hi- 
cagoie. Jis pats tegul atsišaukia, ar 
kas žinote praneškite jo antrašą, bus 
atlyginta.

Stanley Gagens,
318 So. Ilalsted st., Chieago

PAJIEŠKAU vielos, kur yra rei
kalinga lietuviška bučernė kokiame 
mieste, nuari Chicagos, arba kas no
rėtų parduoti. Prašom pranešti, už. 
ką bus paskui atlyginta.

J. VValauskas,
6031 S. State st., Chieago, III.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

NAŠLE pajieško pusininko Į res- 
lauranlą su $500. Viela •gerai išdir
bta per 8 melus. Priimsiu našli ar
ba vaikina, našlę arba merginą.

Mrs. Rantant, 
1619 So. Ilalsted st., Chieago

REn<IA DARBININI(^
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAB

IU) PBIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
.teškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
lt G-12? N OEARROP.N ST 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yru daug vietų, kaip ChtcagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rušies darbininkų —r į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaij) vyrų, taip moterų ir vai
ki;, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA rankomis skylučių išsiu- 
vinelojų, finišerkų prie vesčių, taip
gi merginų mokyties išsiuvinėti Mu
zikams sky lutes. Gera mokestis mo
kama laike mokininiosi.
HART SCHAFFNFR and MARX, 

Wood and Bhieher si.

REIKIA DARBININKŲ
KEIKIA prity rusių langų valytojų. 
Ch'u ago \Vindoyv Cleaning Co.,

62 W. \\’ashington si., Chieago

BEIKALINGAS janiloriui pagel- 
bininkas prie flal.huildg. Geistina,' 
kad butų blaivas ir darbštus 'žino- : 
gus; gabiam žmogui $100 į mėnesi. 
Atsišaukite luo'j prie darbo.

Kaz. I’rasčius,
735 W. 73rd SI., Chieago, III.

REIKALINGI AGENTAI BAJNKO- 
l'U PARDAVIMUI. LABAI GEBĄS 
UŽDARBIS IR PRITYRIMAS NE- 
REIKALINGAS. DEL PLATESNIU 
INEOllMACIIU KREIPKITĖS IN 
SOU'I'II BOSTON RAINCOAT CO., ! 
i5i bi:oad\vay,

SO BOSTON, MASS.

I

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Mokestis gera. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.
1810 So. I’eoria st., Chieago, III.

REIKALINGAS bučeris, gera už
mokėsi is, viela pastovi.

Eml. Shulmeistras, 
2611 W. — 24 st. Chieago

REIKIA barberio, vakarais, suim
tomis ir nedėliotais; gera užmokes
tis. AlsiŠaukile tuojaus.

B. Guziavičius,
704 W. ,351h st., Chieago, III.

REIKIA karpenterių pr?č lavori- 
nių karu. Atsišaukite j 

'l'he Byan Gar Co. 
llcgesvisch, III.

REIKIA prityrusio jauno janilo- 
riaus, nevedusio. Gera mokestis. 
Atsišaukite i .levvish Congrcgatiomd 
('hurch, 1 125 S. Ilamlin avė. ir 
Douglas Blvd., Chieago.

RANDAI
9 furnish kambariai, 1 kambariai 

atsiduoda aid ramios, $60 i mėnesį; 
savininkai užmoka $10 Į mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Rasimas,
4010 Filis Avė., Chieago

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE PROGA

Parsiduoda enciklopedija Brilani- 
ca, 29 lomai, vienuolikius laidos; 
“combinal ion bookease”, rašoma 
mašinėle (lypewriler) “Remington” 
ir šiaip kitokių naudingų knygų. 
Parduosiu už. prieinamą kainą. Atei
kite arba rašykite:

h A. Dvylis,
358 E. 53rd si.. Chieago, III.

’lelcplione Kenyvood 5779.

PARDAVIMUI: 'l'he Mario Blahnik 
Pharmaey, Įsteigta nuo 1868 prie \\’. 
18 si. Turi bul parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga anliekoriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite į

J. J. Sidlo,
974 \V. 19th st., (’hieago

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
'l'aipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
te teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kcdzie avė. Chieago

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandu ir Vietinių. LT. $50 nupirk
si didelę Cahinel Viclrolą su pui
kia pastatą, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią nasiulviną. Afsiunčinma už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už. mokesti. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

Western Slorage, 
2810 W. Harrison SI., Chieago

_ STOCK’A I—ŠĖROS.
DEL trukumo pinigų parsiduoda 

100 šėru Burk Run Oil and Ref. O)., 
po $1.15, priskaitant dividendą $15 
už tris mėnesius, išmokės pabaigoj 
šio mėnesio. Kompanijos kaina 
$1.50. Rašykit i Naujienų ofisą pažy
mėdami ant laiško No 18.

_ NAMAI-žEMa
PARDAVIMUI: Pelninga nuosavy

bė. Visa išrendavola. Tikras bai
gimas. Turi bul parduota luojaus. 
Klauskite Romu 615 — 139 Norlh 
Clark si., Chieago, III.

TIK $100.00!
Parsiduoda už speciališkai numa

žintą kainą naujas mūrinis namas 
su augštu beismanlu. gazas, elektra, 
maudynė ir kiti vėliausi paranku- 
mai. Lotas 30x125, geroje apielin- 
kėje, vienas blokas nuo gatvekmiu 
linijos. Speciališkai parsiduoda už. 
$2000.00, reikia Įmokei i lik $100.00, 
likusius ant lengvų išmokesčių, kai- 
porendą. Atsišaukite pas

A. Grigas, 
3111 S. Ilalsted st., Chieago

__ namaužl:me_
PAMATYK GREITAI 

PARSIDUODA 2-jų lamiliju 
ro ir medžio namas I ir 6 kamba
rių. Kaina $1890, Įmokei $309, o ki
lus ramios išmokės.

I IBI.RTY LAND X* INVESTMENT 
COMPANY,

3391 S. Ilalsted si., Chieago, III,

NORU’ IŠMAINYTI NAMA ANT 
BIZNIO.

Kurie norite mainyti savo biznį 
ant mimo, kreipkitės sekančiu adre
su :

A. Grigas, 
3114 S. Ilalsted si., Chieago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 ro
mios, užpakalyje baruč, $45 rendos 
j mėnesį. 954 \V. 19th st. Alsišauk-i 
(<* į Jos. Sidlo,
974 \V. 19ih si., Chieago

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vieloj,, 2 galvekarių lainės po 
pusę* bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmanlais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
AlsiŠaukile laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalailį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3351. ('.hieago

TĖMYKITE LIETI VIA1!
No. 235 \Vest 105 Place parsiduo

da labai pigiai 5 kambariu medinis 
namukas. 50 pėdu lotas. Kaina $2000. 
Galima pirkti ant lengvo išmokėji
mo. No. 1339 \Vesl 1121h Plaee, par
siduoda irgi labai pigiai medinis na
mas su 6 kambariais ir vienu lotu. 
Namas randasi naujoj ietuvių kolo
nijoj. Kaina Š2300 anl lengvo išmo
kėjimo; už ('.ASU bus pigiai.

Atsišaukil<* dienomis arba seredo- 
mis ir stibaiomis nuo 7 iki 9 vai. vak.

S. P. TAMS, 
11227 Mir avė., lloschind, III.

PARDUOSIU 5 akru farmą prie 
pal Chieago su naujais namais. Na
mai \icni verti *2590. Šluba šiemet 
slalyl:>. 7 kambariai. Upelis bėga 
per vidurĮ žemės. Žemė labai der
linga. Parduosiu visk:) už $3000. 
't uri būt parduota ši mėnesį.

G. Waslovas, 
2811 \V. 36111 si., Chieago

MOKYKLOS

V Al FJSTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

P20S So. Ilalsted dt., 2407 W. M»- !
dison, 1850 N. Wella St. Į 

137 Mokyklos Suv. Valstijose, . 
Siuvimas. Petrenų Kirpimas, De- ' 
signing. dėl biznio ir namų. VIa- į 
tos duodamos dykai. Diplomai, { 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- ' 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
*10. Phoue Seeiey 1643 J

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir y patiškas mokini 

mas padarys jus žinovu i trumpa 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamaly Ii musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti .speciališ
kai pigią kainą.

Petienos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCIIOOL

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

Atsišaukil anl 4-to augšto.

ir<AUU ’OS IR OKGA- 
N./.ACUOS.

Amerikos Lietuvių

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S Ilalsted St., Chieago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chieago, 111.

A. LA 1.1 S, Sekretorius,
1810 S. Ilalsted St., Chieago, 111.

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS.

1915 S. Ilalsted St., Chieago, III
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chieago, III. 
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. DiVision SI.. Chieago, Ui.
I

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

J. “(įlįstai I i s. T>Trn liniukas, 
2902 W. 39tb SI., Chieago, Dl.

P. Jakavičla. sekretorius
927 W. 33 pi.. Chieago, III. 

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

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašl. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,

1617 N. Winchester av., Chieago III 
J. Jakubauskas, komiteto narys,

3362 Lowc avė., Chieago, III. 
J. šmotelis, komiteto narys

10604 Edbrooke nve., Chieago, III. 
F. W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvey, 111.

J. Vilis komiteto narys,
2538 Frankfort St. Chieago, III.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBĄ

A. Chcpaitis, pirmininkas,
1812 W. 15-th St., Cicero, III.

DRAUGIJOS

I 
J.

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

Kalnine, nutarimų raštininkas, 
1965 Evergreen avė.

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

J. Katilius, iždininkas, 
1685 Milvvaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmą pėt- 
nyČią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 \Vilwaukee avė. 7:30 v. v.

R YTM ETIN ES Ž V A IG ŽI) ES 
PATALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLILBO VALDYBA:

.1. Petrauskas, jiirmininkas, 
1747 Norlh Avė.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Duniblanskas, nutarimų rašl., 
2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 Norlh avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas alsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str. 

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

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
143!) S. 5()lh avė., Cicero, III. 

Frank Micklin, luitų raštininkas, 
1!)06 S. Union Avė. 

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

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

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

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-.IOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Bugis, pirmininkas,
1714 Wabansia avė.

S. Galiackas, irm. pageli).
3525 S. Union avė.

L. Antonavičia, nutarimu rašl.,
1713 Ruble SI.

Juozas Kezitis, turtų rast.,
1109 Montgoinery .d. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

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

I’r. Girdyvainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

.1. Jankcvičia, maršalka,
726 W. 18tb st.

Susirinkimai alsibuna kas antrą 
subalą po pirmai dienai kiekvieno 
menesio. 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugyste numažino į- 
stojimo mokėslį lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

LIETUVIŲ JANITORTŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis. pirmininkas.
2823 Jackson Blvd. 

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..
342 S. Cravvford avė. 

lonas Burčikas. nutarimų rašl..
1217 S. Spauldnig av 

Andriejus Karoblis, fili, raštininkas, 
807 S. Spoulding avė. 

Mykolas Kaziunas. iždininkas.
1501 S. llarding avė. 

Susirinkimai , alsibuna kas antrą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, pir
ma valandą po pietų, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison f t.

TAUTIŠKOS DRAUGYS'I’RS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 \Vabash aye.

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

F. Grigula, prot. raštininkas, 
10143 AVentyvorlb avė.

Vladislovas Markauskis, kasierius, 
355 Kensinglon avė.

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 SI. Kensinglon, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėlnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
I'. Shedyvillo svetainėje, 341 Kensin
glon avė., Kensinglon, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
‘1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas,
w 1019 N. Marshficld avė. 

K. Čepulas, iždininkas, •
1648 W. Division st. 

A. Monlvidas, Daktaras.
3332 AV. Norlh Avė.

Susirinkimai alsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwiq 
zck Polek svetainėje, 1315 N. Ash- 

I land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po nint.

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS„ VALDYBA 1918 m.

Kaz. Brazcvičius, pirmininkas,
402 Lincoln Slr.

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

Felix Bartkus, prot. raštininkas,
R. B. 3. Box 33

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str.

Juozas Lesčouskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St

Pranas Kiinontas, iždo globėja, 
730 Engei str

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str.

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange Str.

DRAUGIJOS
Ant. Bubeie, teisėjas

313 Quince str.
Juozas Jurevičia, včlavncšys,

152 Main Str 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,

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

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas,

611 Markei Str.

Lietuviškų Tautišku Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

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

KL. BUOZIL’S, pirmėdžio pageli)., 
634 AV. 181h St.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St 

S. DANTA, raštininkas,
812 AV. 191h St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone AVillow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdomn nėr valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 AV. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimu raštininkė, 
3429 AVallace str. 

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 AV. 21 PL 

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškicnė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

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

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chieago.

A. I.ekniekas, vice- pirmininkas,
708 AVest 17tb Street.

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

AV. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 AVest 19tb St.

J. Arlišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chieago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. AVIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Iluoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. 101h St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai alsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

\V. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 AV. 19lh St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė..Chieago

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

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

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Slr.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
K. Balt rėmas, protokolų raštininkas, 

311 Kensinglon avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensinglon Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken- 
sington avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Bugis, pirmininkas, 
1714 AVabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirnilninkas, 
1601 Norlh Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
AVabansia avė.

D RITMETIK Ą
Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

£ vimą. Kaina tik 25c, 
i Galima gaut “Naujie- i

ny” Administracijoje,
1739 So. Halsted Street




