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True translation fiied with the post-master at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as reųuired by the art of Oęt. 6, 1917

Vokietijos buržuazija vienijasi 
prieš socialistus

Malonių Žiemos Švenčių linki
me visiems draugams, Naujienų 
skaitytojams ir bendradarbiams.

Redakcija ir Admin.

Riaušės Essene
*

Cechai savinasi visa Bohemiją.
Lenkai karėje su Ukraina

BURŽUAZIJA VIENIJASI 
KOVON SU SOCIALISTAIS.

KĖBLINAS, gruodžio 22. — 
Buržuazinės partijos Vokietijo
je deda pastangų pastatyti tvir
tų frontų prieš didžiumos soci
alistus ateinančiuose rinkimuo
se į nacionalį seimų. Rinki
mai įvyks tik už keturių savai
čių, o buvusios dešiniosios ir 
centro partijos vis dar tebėra 
labai dizorganizuotos.

Socialistai turi nepaliestų par 
tijų ir turi strategiškų paranka
mų, kadangi jie kontroliuoja 
valdžių.

Vikietijos buržuazija susirinks 
sausio 5.

ZUR1CH, gruodžio 23. Bur
žuazijos taryba sušaukė visų 
Vokiltijos dalių buržuazijos ko 
ngresų sausio 5 d., — pasak ži
nios iš Berlino.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

GROENER GALI UŽIMTI
BERLINĄ. ,

.. Generolas grųsina Eberto 
valdžiai.

ZLRICH, gruod. 23. — Prieš 
Eberto valdžių Berline esu sto
vi naujas krizis, iš priežasties 
rezignacijos mažumos narių iš 
kabineto.

Politiniai rateliai Berline, sa
ko kita žinia, yra sujudinti gan
du, kad gen. Groener, kuris užė
mė gen. Ludendorffo vietų kai
po vyriausias kvatier meisteris, 
grųsino užimti Berlinų su pa- 
gelba kareivių, kurie pasiliko iš
tikimi, jei ten greitai nebus įvy
kinta tvarkos.

Hindenburgo spėkos 
Poznaniuje.

Pasak čia gautų iš Vokietijos 
žinių, field-maršalas von Hin- 
denburgąs sukoncentravo dide
les spėkas kareivių Poznaniuje, 
Vokietijos Lenkijoj, kurių len
kų tautininkai savinasi kaipo 
dalį Lenkijos ir į kurių įsiver
žė lenkų kareiviai.

Baltiko uostas Danzig, kurį 
užėmė pereitų savaitę lenkų 
spėkos, yra Poznaniuje.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Ludendorff suokalbyj.

ZURICH, gruodžio 21. — Pa
sak žinių nuo Vokietijos milita- 
ristų kamarilija yra kontrolėje 
kontr-revoliucinio judėjimo, 
prie kurio ten rengiamasi.

Gen. Ludendorff ir admirolas 
von Tirpitz, kurie kaip buvo pra 
nešta, pabėgę iš Vokietijos, yra 
žinoma, kad jie yra toje šalyje 
ir, sakoma, yra sutartyj su ki
tais militariais vadovais. i

BERLINAS, gruodžio 23. — 
Dr. Carl Duisberg iš Leverku- 

šen, vyriausias Vokietijos anili- 
no dažytų pramonės, pabėgęs į 
Šveicariją.

Dr. Duisberg abelnai buvo 
skaitomas kaipo jungiantis gran 
dinys tarp ‘biznio” ir gen* Lu- 
dendorffo ir buvo vienas iš veik 
liausiu pan-germanų.

True translation fiied wilh the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
VOKIETIJOS STEIGIAMASIS
SUSIRINKIMAS SUSIRINKS

FRANKFORTE.

MUNICH, gruod. 21. — Dr. 
Luppe, mayoras Frankfurto ant 
Main paskelbė, kad Vokietijos 
nacionalis susirinkimas susi
rinks ten. Vyriausis burgmist- 
ras Vogt išvažiavo į Berlinaų 
padaryti pHirengimų susirinki
mui.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
ns rcspnred by the act of Oct/G, 1917

RIAUŠĖS ESSENE.

Kruvini susirėmimai su 
spartakais.

ZUBICH, gruodžio 23. —šian 
die pranešama apie kruvinus su
sirėmimus Esseno gatvėse tarp 
kareivių ir darbininkų tarybos 
ir spartakų. Nuostolių buvo 
daug. Spartakai matomai liko 
sumušti . w

Riaušės prasidėjo, kada vado
vai streiko Bottorr kasykloje 
tapo areštuoti agentų darbinin
kų ir kareivių tarybos. Sparta
kai gavo pagelbos, užpuolė ka
lėjimų, paliuosavo savo drau
gus ir uždarė kalėj i man tarybos 
atstovus.

Neužilgo po to ginkluota mi
nia ėjo ant Moiller kasykos ir 
bandė jų sunaikinti. Darbinin
kų ir kareivių spėkos, pastaty
damas kulkasvaidžius strategiš
kose vietose, pasitiko riaušinin
kus mirtinga ugnim ir išvaikė 
juos. Daugelis krito.

True translation fiied wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJA PLENUOJANTI 
APIE DIDELE ARMIJĄ.

LONDONAS, gruod. 21. — 
PasakCopenhageno žinios į Dai 
ly Mail, Vokietijos valdžia prie 
mė fieldmaršalo von Hinden- 
burgo pienų sudaryti liaudies 
gvardijų arba naeionalę armijų. 
Sakoma, kad Vokietijis armija 
sulig tuo pienu, bus stipresnė 
negu kada-nors. Visi oficieriai 
gavo instrukcijas laikyti smulk
menas paslaptyj. Moterįs bus 
vartojamos pagelbinei tarny
bai.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24. 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Brockdorff-Rantzau tieton 
Solf.

COPENHAGEN, gruod. 21.—

Iš Berlino pranešama, kad gra
fas von Brockdorff-Bantzau, 
Vokietijos ambasadorius Dani
joj, tapo paskirtas Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministeriu, 
vieton Dr. W. S. Solf.

True translation fiied with the post- 
Imaster at Chicago, III., Der. 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ AT- 
SKIRIMĄ BAŽNYČIOS NUO 

VALSTYBES.

MUNICH, gruodžio 21. - Ka
talikų vyskupai po vadovyste 
Wit(Tzburg diocezijos arei vys
kupo Faurbaberg formaliai už
protestavo prieš atskirimų baž
nyčios nuo valstybės ir panaiki
nimų tikėjiminės prie žiūros mo
kyklų. Protestas apibudina tų 
judėjimų kaipo “vienpusį per
žengimų bažnyčios teisių ir vai-, 
džios paniškų priemonę spėkos, 
prieš kurių žmonės turi saugo- 
ties, kadangi ji grasina ateičiai.”

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 i
CECHAI ATKIRTO VOKIEČIŲ

BOHEMIJĄ.

PIlAHA <niwwl 91 u.. True translation fiied with the post-I HAGA, glliod. 21. Su uz jnuiS(er uį Chicago, III., Dec. 24, 1918,
ėmimu Eger ir Reichenberg, le- as rcųuired by the act of Oct. G, 1917 
cho-slovakai, Išrodo, turi visų SUDEGE MOTERIS, 
vokiečių Bohemiją pilnai atkir- 
tę nuo vokiečių Austrijos. Nežinoma moteris sudegė gai-

Vokiečių Bohemija negali s re vakar dviejų augštų name 
priešintieji, kadangi Austrijos 1549 W. Division Si. Kitas žmo-

armijos nėra. Austrija yra gus — Joseph C. Zynacgh (?), 
vienatinė šalimi, kurios armija manoma sudegusios moters vy- 
tapo demobilizuota. Cecho-' ras, irgi sunkiai apdegė Adams 
slovakai iš kitos pusės, laikė sa- Stankesvczy (Adomas Stankevi- 
vo spėkas nepaliestomis ir net čins?), kuris gyveno tame pa- 
sumobilizavo naujų klesų rėk
nitu.v

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

CECHAI SAVINASI VISĄ 
BOHEMIJĄ.

Sako, atidavė jiems jų 
talkininkai.

PBAGA, — Čecho-slovakų re
spublika nepripažįsta, kad ko- 
kia-nors dalis teritorijos Bohe
mijoj yra atvira ginčams, ku
riuos turi sutaikyti taikos kon
ferencija, kaip tų pasiūlė Bohe
mijos vokiečiai. Taip užreiškė 
premjeras Kramarz.

Delegacija atsišaukė už ištrau 
kimų okupacijos kareivių ir pa- 
liuosavimų suimtų žmonių. Pre- 
inieras Kramarz pasakė, kad 
talkininkai pasirašė po sutar
tim, sulig kurios visa šalis pri
guli čecho-slovakų valstybei.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by the. act of Oct. 6, 1917

LENKIJA KARIAUJA 
SU UKRAINA.

VIENNA, gruodžio 23. —Len
kija geidžia įgyti taikų susitari
mų su Cechais apie pastarųjų 
savtinimųsi Austrijos Silezijos 

ir neužilgo lenkų deputacija at
vyks į Pragų svarstyti dalyką— 
pasak pranešimo Lenkijos už
rubežinių reikalų ministerio, iš
spausdinto Krokuvos laikraš
čiuose. Ministeris taipgi sako, 

kad nebus dedama paslaugų iš
rišti per diplomatijų Ukrainos 
reikalavimus Galiui joj.

Apie pietrytinį nibežių Lenki
jos, ministeris sako, kad situa
cija opi. Jis tęsia:

‘‘Ukrainos respublika priver- • Itė lenkus kariauti už savo tei
ses Lvove ir visoj rytinėj Gali
cijoj ir yliplom a tuviai Svarsty
mai su Ukraina dabar yra ne
galima. lai bus klausimas gin
klų kol dalykas bus sulaikytas. 
Lenkija yra pasirengusi ginti 
dalį savo teritorijos, kur lenkai 
yra didžiumoj, kiekviena prie
mone jos galėję.”

True translation fiied wiih the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Uet. G, 1917
VIENNA PRAŠO TALKININKŲ 

OKUPACIJOS.

PARYŽIUS, gruod. 21. — Zu- 
richo laikraščiai šiandie išspau 
sdino Vienuos žinių, pranešan
čių, jog Austrijos valdžia “kad 
išvengus naujų sumišimų,” pra
šė talkininkų užimti Austrijos 
sostinę. Pasiuntimas Franci- 
jos, Anglijos ir Amerikos karei
vių buvo prašomas.

čiaine name, prapuolė ir polici- 
I ja mano, kad galbūt irgi žuvo 
• liepsnose.

Patarnautojų streikas.
Vakar viename puikiausių 

viešbučių La Šalie sustreikavo 
75 patarnautojai ir 25 vyrėjai. 
Pasiliko dirbti 50 patarnautojų 
ir 50 virėjų. Mušeikos sumušė 
du virėju ir virėjų unijos atsto
vų. Visi trįs ligonbutyj.

True translation fiied with the post- 
master ųt Chicago, UI., Dec. 24, 1918, 
as reųuired By the act of Oct. G, 1917

ANGLIJA SUTIKS SU 
WILS0NU:

PARYŽIUS, gruodžio 22.
Žmonės turintįs artimų ryšių su 
situacija Anglijoj jau skelbia, 
kad Lloyd George ir užrubeži
nių reikalų ministeris Balfour 
jau rengiasi padaryti svarbius 
nusileidimus, kad pasiekus pil
nų susitarimų tarp Anglijos ir 
Su v. Valstijų.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Reikalauja deportavimo 
svetimšalių “slackerių.”

WASHINGTON, gruod. 23.— 
Atstovas Miller iš Washington 
valstijos šiandie perskaitė rezo
liucijų, priimtų Scattle Eikš pra
šančių kongreso deportuoti vi
sus svetimšalius, kurie atsižadė
jo savo pirmų natūralizacijos 
popierų, kad ištrukus nuo ka
rines tarnybos.

True translation fiied with the post-i 
master at Chicayo, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by uie act of Oct. G, 1917

Vokiečiai liuosi
' WIL80NAS PANAIKINO

True translation fiied with the post-master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Švedijos laivynas gelb= 
sti Estonams

SUVARŽYMUS PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Tūkstančiai gali sugrįžti ant 
Kalėdų namo.

WASIUNGT()N, gruod. 23.
Prezidentas Wilsonas padare 
galimu “smagias Kalėdas ir lin
ksmins Naujus Metus” vokie
čiams svetimšaliams priešams 
Suvienytose Valstijose.

Iš Amerikos ambasados Pa
ryžiuje šiandie pasiuntė bevieli- 
ne telegrama justicijos departa
mentui pranešimų, panaikinan
tį paIvaikymų, įsteigusį uždrau 
sius zonus įvairiose dalyse ša
lis.

Prezidento aktas leis sugrįžti 
namo ant Kalėdų lankstumams 
vokiečių, iš kurių buvo pareika
lauta neužilgo po Ąmeirkos įs
tojimui į karę apleisti miestus 
ir distriklys, kuriuose karės 
darbai buvo dirbami. Tik in
ternavimas ir immigracijos re
guliacijos pasiliks ^veikmėje 
prie šios rųšies žmonių.

Skaičius vokiečių užsiregist
ravusių žymesniuose miestuo
se buvo: New York, įskaitant 
artimas Ncw Jerscy apygardas 

80,000; Philadclpbia - 12,- 
000; Boston — 2,000; St. Louis 
- 6,000; Chicago — 27,(XX) ir 
San Francisco — 6,500.

True translation fiied \vith the post- 
master ai Chieugo, III., Dec. 24, 1918, 
as retpiircd by the act of Oct. 6, 1917

WILSONAS PRIEŠINGAS 
SKANDINIMUI VOKIEČIŲ 

KARINIŲ LAIVŲ.

WAS1IINGTON, gruod. 23.— 
Galima autoritetingai pasakyti, 
kad prezidentas Wilsonas prie
šinsis tiesioginiausiu bildu pa
siūlymams iš kokio nors šalti
nio, paskandinti atiduotus per
traukos musių sųlygomlis Vo
kietijos laivus.

PARYŽIUS, gruodžio 23. 
Amerikos taikos komisija 'šian
die autorizavo pranešimą, kad 
Amerikos delegatai nesvarstė a- 
pie tai ką padaryti su Vokietijos 
laivynu.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 15)18, 
as rcųuired by tlie act of Oct. G, 1917

ISPANIJA REIKALAUJA 
GIBRALTARO.

Siūlo Anglijai kitas žemes.

PARYŽIUS, gruodžio 23.
Ispanija pasisiūlė atiduoti Ang
lijai Centu, Morokos pusėje Gib
raltaro siaurumos apsimainy- 
mui už Gibraltaro salų, pama
tuodama tuo, kad jei skaitoma, 
kad karines priežastįs kliudo a- 
tidarimui ^Gibraltaro Ispanijai, 
tai anglų valdymas Centą su
teiks lygius strategiškus paran- 
kumus moderniškame kariavi
me.

Šis pasiūlymas išėjoviešu
mon po išvažiavimui Ispanijos 
premjero Romanones iš Pary
žiaus, kur jis tarėsi su preziden
tu Wilsonu ir kitais talkininkų 
valdininkais.

ORAS.

Lietus ar sniegas ir daug šal
čiau šiandie ir galbūt ryto.

Bolševikai sumušti

{Rusija netekusi 9,150,000 kareivių
ŠVEDIJOS LAIVYNAS ESTO- 

NIJOS VANDENYSE.

COPENHAGEN, gruodžio 21.
Pasak Berlino Lokal Anzei- 

ger, kuomet anglų laivynas 
bombardavo bolševikų spėkas 
arti Bevelio, Švedijos laivynas 
užėmė Estonijos vandenis. An
glų kariniai laivai neišsodino 
kareivių, bet aprūpino estonų 
spėkas ginklais ir amunicija.

True translation fiied with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI.

WASHINGTON, gruod. 23. 
Oficialė žinia Rusijos ambasa
dai nuo Omsko valdžios prane
ša apie summušimų bolševikų 
Ekaterinbrgo front(*->prendžia- 
mam mušyj su armija ištikimų 
rusų.

Pranešimas sako, kad dizor- 
ganizuoti bolševikai traukiasi 
šiaurėn linkui Perm ir kad tai 
buvo pirmas nq>riklausomas 
veikimas prieš bolševikus ir da
lis kampanijos, kuri, tikimųsi 
suvienys niekučius ištikimus 
Rusijos ir Siberijos distriktus. 
Daug karės medegos ir grobio 
paimta.

Pranešimas iš Helsingforso 
sako, kad bolševikų armija iš 
10,000 kareivių yra Narvos fro
ntu ir situacija Estonijoj yra 
rusti iš priežasties stokos gin
klų.

True translation fiied with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSIJA NETEKUSI 9,150,000 

KAREIVIŲ.

COPENHAGEN, gruodžio 22. 
— Pasak čia gautos telegramos 
iš Petrogrado, Rusijos kares 
nuostoliai siekia 9,150,000 ka
reivių. Iš skaičiaus 1,700,(MM) 
kareivių liko užmušta. Pada
rytų paliegėliais yra 1,450,000 
kareivių, kuomet 3,500,(MM) ka
reivių liko sužeistais. Skaičius 
belaisviėn suimtų rusų siekia 
2,500,000. v

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
NUTEISĖ DU AMERIKIEČIU 

ANT MIRTIES.

STOCKHOLM, gruod. 20. —- 
Bolševikai paskelbė, kad ameri
kiečiai lieut.-pulk. Fride ir Ca- 
lamitano liko nuteisti ant mir
ties už suokalbiavimą prieš Le
nino valdžių ir bus sušaudyti. 
Moteris vardu Mario Friede, ne 
pažymėtos tautybės yra sąraše 
nuteistųjų 5 metams kalėjimai), 
fikestija išreiškia nusistebėjimų 
minkštumu bausmės.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI DAUGELĮ 
AREŠTAVO.

COPENHAGEN, gruodžio 21. 
-v- Rygos Ništi (?) Dien sako, 
kad nesenai bolševikų valdžia 

Pskove areštavo 460 žmonių ir 
kaltina juos buvime kontrrevo
liucionieriais. Niekurie jų liko 
nuteisti ant mirties.

aljkraštis sako, kad nuteis
tieji ant mirties buvo priversti 
išsikasti sau kapus, kuriuose jie 
po nužudymui buvo palaidoti 
nuteistųjų ilgiems metams ka
lėjimo.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
Pramonės socializacija Rusijoj 

nepavyko.

BERN, gruodžio 23. — Pati
kimos žinios iš Rusijos patvir
tina pranešimus, kad pramonės 
socializacija ten pilnai nepavy
ko. Oficialūs statistikos paro
do, kad iš visų 513 valstybės 
kontroliuojamų dirbtuvių, išlai
dos buvo daug didesnės už įplau 
kas. Per pirmuosius 4 mėne
sius 1918 m. valdžia išmokėjo 
virš $200,000,000 padengimui 
tų deficitų ir buvo priversta da
bar suteikti $500,000,(XX) po jos 
kontrole esančiom dirbtuvėm.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
NENORI PADIDINTI MOKES

ČIŲ ANT KARĖS PELNŲ.

WASH.INGTON, gruodžio 23. 
— Senatas šiąnakt 55 balsais 
prieš 6 atmetė La Follette sub- 
sistutų įplaukos bilių, kuris už
dėtų 'labai padidantus mokes
čius ant karės ir padidėjusių 
pelnų. 1

True translation fiied with the post- 
fmaster at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
SUMAŽINO MOKESČIUS ANT

PERTEKLIAUS.

WASHJNGTON, grudžio 23. 
— Senatas šįvakar posėdyj svar 
stydamas karės įplaukų bilių, 
sekamai pasielgė su įvairiais 
priedais:

' Sumažino mokesčius ant vi
sokio pertekliaus nuo 20 iki 10 
nuošimčių, su išėmimu vyrų ir 
moterų drabužių, ant kurių mo- 
kestįs liko panaikintos.

Paskiro bonus vieno mėnesio 
mokestinis visiems paliuosuo- 
tiems iš armijos, laivyno ir jū
reivių korpuso po lapkričio 11 
dienos.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
Japonija siunčia biznierius { 

taikos tarybas.

NEW YORK, gruodžio 22. — 
Pašok telegramos iš Tokio, be 
prezidento Yokohama Specie 
banko Junnosuke Inouye ir Ki- 
kusaburo Kukui, direktoriaus 
Mitsui Bussan Kaisha, Japonijos 
valdžia po pasitarimo su pirkly- 
bos butu, paskirė tris kitus biz
nierius tarnauti jos taikos dele
gacijoj.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Utarnink, Gruod. 24, 1918.

iH5i: ^akara;
DRAUGYSTĖS DAKTARO VINCO KUDIRKOS 

(NAUJŲ METŲ VAKARE)

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place

Seredoj, Sausio* January U1919
Svetainė atsidarys 4 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5 vai. Inžanga 35c ir augščiu

Scenoje statoma (i. Gejcrmano 3 veikmų drama, didelis veikalas

Du Keliu
Veikalas DU KELIU perstatų gyvenimų dvieju kunigų Olandijos žemėje, maža-Į 

me pajūrio sodžiuje, kurie iš pat mokyklos laikų buvo geriausiais draugais, bet pa- II 
tapusiu kunigais apsirenka skirtingus kelius: vienas pasišvenčia idėjai ir sekdamas I 
Kristaus mokslų išreiškia pilnų artimo meilę priimdamas j savo namus nelaimingų 1 
moteriškę ir suteikdamas jei krikščioniškų pagalbų laike jos sunkios ligos. Galop, 
jis lieka atstatytas nuo kunigystės per savo draugų kunigų, kuris visai nepaiso arti
mo meilės ir Kristaus mokslo, o vien tik tarnauja Romos trustui.

Taigi, gerbiamieji .turėsite puikios progos išgirsti karčius ginčus kunigų tarpe 
ir rasite daug pamokinančio moters asmenyje, kaipo apsišvietusių šių dienų darbi
ninko, kuris moka apginti savo teises ir laisvę.

Perstatymui šio veikalo surinktos geriausios spėkos, k. t. Stasiūnas, Buragas, 
Dundulienė, Navikaitė ir kiti, todėl užtikriname, kad atsilankiusieji šin vakaran bu
site pilnai užganėdinti. Po perstatymui—Šokiai. Muzika Brolių Sarpalių.
P. S.—Kas norite matyli veikalų, tai malonėkite nesivėluoti, nes programas prasidės 
lygiai 5 vi. Šokikai, kure nenori klausyties programų, gali ateiti kadir 8 vai., nes 
apie tų laikų programas jau bus pasibaigęs. Kviečia visus KOMITETAS

Kalėdų Vakaras
Rengiamas L. S. S. 22ros Kuopos

Seredoj, Gruodžio 25,1918
Vincas Krėvė

Skerdžius.
(Pabaiga)

—Eikit jus, varnos, visos sau 
namon ir duokit man nors nu
mirti ramiai! Man jus visai ne
reikia!

Senis pasistengęs nusigrįžo į 
sienų, ir nutilo. Mato moters, 
kad jau jis akis pastatė stuipan. 
Lot spėjo uždegti žvakę ir įdėti 
jam rankon.

Neužilgo jau nebuvo Lapino. 
Numirė jisai, kaip pakirsta lie-

VI.
Apgiedojo, palaidojo Lapinų 

vyrai, apkasė jį gilion žemėn ir 
dabar grįžo namon nuo kapi
nyno. Rytas buvo gražus, gie
drus, saulė linksmai švietė, ant 
dangaus nebuvo niekur nei de
besėlio; tik kada ne kada per
bėga vėjalis — ir vėl tylu. Vie
nok nelinksma grįžtantiems nuo 
kapinyno.

Ir kas bus linksmas?* Tiek 
liūdnų atsitikimų, tiek skausmo 
kiekvienam primena kiekvienas 
kampelis. O kitas kad ir sveti
mas butų, tai tiek prisiklauso, 
tiek prisimato, kad susigraudi
na, nusimena, kaip ir žmogus, 
kurio tėvai-bočiai ir visa gimi
nė čia guli.

Kiekvienas medis, kiekvienas 
kampelis čia primena žmogui, 
kad ne nu-ryt ir jis patsai atsi
guls čia, kieton žemelėm Ir sau
lė švies, kaip dabar, ir medžiai 
siūbuos ir paukščiai čiulbės, bet 
jau jisai nei matys, nei girdės, 
sunkioje žetmėje begulėdamas.

Nors vargiai, by tik gyventi, 
by tik saule šviesiąja džiaugtis!

Grįžta dabar vyrai nuo kapi
nyno nuliūdę, nelinksmi.

—Ko, Jonai, nuliūdai taip?

Klausia Rimšio Kučingis. — Ot, 
sakytai, kokia graži vieta kapiny 
nas, o ne linksma, ir gana. — 
Praeini žmogus, ir lyg akmuo 
užgula ant širdies, ir guli, kol 
vejas neperpučia galvos.

—E, kur nenuliūsi žmogus,— 
kalba Riinšis: — kad aš dabar 
esu pats seniausias visam so
džiuj. Pirmai raminau save, 
kad dar ne mano eilė, yra gi se
nesnių, nei aš. O dabar jau 
nėr...

—E, Jonai! Ar tai maža mi
rė jaunesnių nei tu nei, amžiną 
duok jam atilsį, Lapinas! Oi, 
vyručiai, buvo žmogus ir nėra 
jau jo! Kiek dar laiko praėjo, 
kaip pas Valdinį ant krikštynų 
juokavojo! Gyvas buvo, svei- s

■ kas — ir nėra jo!
—Aš manau, kad jis žinojo 

ką. Nemirsiu, — kalbėjo, - - 
kol liepa stovūs. Ir nespėjo 
Grainis nu kirski, kaip ir jisai 
mirė.

—Devai žino, gal ir žinojo. 
Labai buvo senas žmogus, ne 
musų amžiaus. O pirmai tik
rai daugiau žmonės žinojo.

Nusidėjo Grainis, jei tai tie
sa. Kad ne jo užsispyrimas, se
nis dar gal ilgai butų gyvenęs. 
O dabar viduje vasaros paliko 
mus be skerdžiaus.

— Kas jį žinojo, kad tikrai ji
sai mirs? Ar maža jisai prisi- 
melavo. Žmogus galėtai pati
kėti?

—Vis gi liepos kirsti nereikė
jo, brol.

— Et — paabejojo Kačingis 
—atėjo laikas, ir mirė žmogus. 
Apgiedojome, palaidojome ir 
lauksime dabar, keno kito ei
lė, kuri vėl apgiedosimi, vėl pa
laidosim. Ot, daugel žmones 
pramane visokių galų, o kad 
pramanytų kas, kaip nuo gilti
nės išsisaugoti, tai nėra tokio, ir 

gana! ir ne pramanys niekas,
— —    — ■■ ................................ ....... ..n į

Iškilmingas Metinis

VAKARAS
Su puikiu programų rengiamas

L. S. S. 4-tos KUOPOS

MILDOS SVET., 3142 S. Halsted St.

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

Programe dalyvaus gabiausi rusų ir 
žydų solistai.

Įžanga 50c y patai (su karės taksais).
Kviečia LSS? 4-ta KUOPA.

STAR & GARTEft -- BURLESQUE — 
MADISON AT HALSTED ST. 

’’Inow SPORTING WID0WS 
Visos sėdynės reservuotos. Kainos 25 iki 75c. 

SPECIALIAI NAUJŲ METŲ VAKARE
■i.———. mik ...... .. ................ ................ ....................................

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2?42 W. 23rd PI.
Duris atsidarys 5 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vakare.

Bus statoma scenoje trijų aktų J. J. Zolpo parašyta drama

“Našlaičiai”

------------------------------------------------------------------ '

Tikietų kainos: 75, 50 ir 35 centai (ant šokių karės mokesčių nebus).

Gerbiamieji ir gerbiamosios, jau bus keturi metai kaip LSS. 22ra kuopa ren
gi kalėdinius vakarus su perstatymais ir visada jais atsilankiusieji buvo užganėdin
ti. Bet tokio veikalo, kaip “Našlaičiai”, kuris bus statomas per šias Kalėdas, tai 22 
kuopa savo istorijoj dar nėra turėjus. Tai J. J. Zolpo vykusiai parašyta drama, ar
ba žibinis tarpe jo kitu veikalų. Sis veikalas bus suloštas vadovaujant draugei Dun
dulienei su jos išlavinta grupa lošėjų. Atsilankykite visi laiku, kuriems tik apeina 
našlaičių gyvenimas. , Kvicvia LSS. 22 KUOPA.

vyručiai! O kad ir pramanys, 
mes nesulauksime. Kas metai 
mus vis mažiau: tai vienas, lai 
kitas atsiskiria ir nuveina sau
namon.

—Kad nemirtų, kur taptų 
žmonės? Laukuose vielų netei
ktų!

—Kad gyventų, tai ir ankšta 
nebūtų... Nu, vyručiai, likite 
sveiki!

Ir taip skirstėsi vyrai. Ties 
kiekvienu kiemu vienas du vy
ru atsilikdavo, ir grįžtančių 
kuopele tirpo ir tirpo, kol gale 
sodžiaus liko tik vienas Rimšis. 
Ir tasai atsikėlė vartus ir nuvė- 
jo savo pirkelėm

Baras.

True translation filcd with thc post- 
master at Chicago, III., Dcc. 24, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Autokratybė ir Lenką 
konvencija.

Gynimo Komiteto pirmininkas 
sako, kad Detroite susirinkimas 
buvo kontroliuojamas klerikalų 

ir atžagareivių elementų.

CHICAGO. Lenkų Tautinio 
Gynimo Komiteto pirmininkas 
Dr. K. A. Žurawski sako, kad 
Suv. Valstijų lenkų demokrati
niai ir pažangieji idealai neap
sireiškė nesenai buvusiame len
kų suvažiavime Detroite, Milin
ga ne; jis sako, kad šitas suvažia
vimas buvo kontroliuajamas 
klerikalų ir atžagareivių eleme
ntų, kurie rūpinasi ne demok
ratinės Lenkijos reikalais, bet 
tam tikrų klcsų reikalais. Susi
rinkimas, sako Dr. Žuravvski, 

Jrnvo taip kontroliuojamas, kad 
jis pats nebuvo demokratiniu.

Šitas susirinkimas, kaip sako 
Dr. žurawski, susidėjo iš vieno 
trečdalio Rymo-Kataliką kuni
gų ir likusi dalis iš atžagareivių. 
Detroito suvažiavime atstovau
jami reikalai buvo reikalais tų, 
kurie atsiskyrė nuo pradinės le- 
ilkų organizacijos, sutvertos 
Pittsburge, Pennsylvanijoj, 1912 
m., kuomet Suv. Valstijų lenkų 
atstovai suvažiavo sutvėrimui 
organizacijos Lenkjijai išliuo- 

įsuoti nuo svetimo jungo. 1
Pittsburginis suvažiavimas, 

kaip Dr. Žuravvski sako, atsto
vavo visas klesas ir buvo demo
kratine organizacija. Grynai 
katalikiškieji elementai pirmu
tiniai pasitraukė, paskui juos 
sekė atžagareiviai iki antgalo li
ko tik vieni demokratai ir pa
žangieji. Pažangieji norėjo sių
sti pinigus pagelbou augančiai 
lenkų kariuomenei, kuri buvo 
įsteigta Galicijoje, o priešinin
kai norėjo sekti atžagareiviau- 
sius elementus Lenkijoje, kurie 
patardavo nusileisti, ypatingai 
Rusijai.

Žmonės turintieji nuosavybę 
ir žemę, visuomet ėjo išvieno su 
galybėmis, sako Dr. žurąwski, 
o klerikalai visuomet yra kon
servatyvus ir kadangi Rymo- 
Kataliką bažnyčia gyveno ge- 
ruoju su senu režimu Rusijoje

per trisdešimts metų, tai ji ne
matė reikalo pradėti judėjimą 
išliuosavimui Lenkijos. Rymo- 
Katulikų kunigai ir patsai Ry
mas niekuomet neturėjo gerų 
norų Lenkijai ir lenkų tautos 
reikalams. Tas buvo taip ne 
tik su kuingais, bet ir su visais 
tais, kurie sekė kunigus.

Detroitinio suvažiavimo ūpas 
apsireiškė Ignaco J. Padercws- 
kio kalba, kurioje jis pasakė, 
kad nėra many tina, idant jie 
turėtų kokią kitokią Lenkiją, o 
ne R. Katalikų Lenkiją ir kad 
daugelis kunigijos nenori jokios 
kitos Lenkijos, kaip tik Rymo 
Katalikų Lenkiją. Girdi, kad 
šitie elementai nesirūpina dc- 
mokratinc Lenkija, tai buvo 
matyt iš to, kaip suvažiavimas 
sušaukta.

Lenkų Tautinio Gynimo Ko
mitetas buvo pakviestas pasiųs
ti atstovus penkiomis dienomis 
prieš suvažiavimui atsidarant; 
bet komitetas neturėjo noro sių
sti atstovus dėlto, kad suvažia
vimo taisyklėmis neleista savo 
nuomonę išreikšti.

Gynimo Komitetas, pasak Dr. 
Žurawskio, atstovauja nekatali
kiškus elementus, o pirmutinė 
sąlyga delegatams rinkli buvo 
ta, kad taip vadinamieji atsto
vai turėjo būti renkami katali
kų parapijose, o katalikų kuni
gas pirmsėdžiavo Lame susirin
kime, kur delegatai buvo ren
kami. Toliaus buvo pastatyta 
sąlyga, kad pranešimą apie po
litinį padėjimą perskaitys Igna- 
cy Paderewski ir taip jo prane
šimas, taip jo įnešimai suvažia
vimui neprivalo būti svarstomi. 
Trečiąja sąlyga atimančia žod
žio laisvę buvo tas, kad nei vie
nas negalėjo gauti balso, jei 
jam jo valstijos delegacijos pir- 
tnsėdis neleido kalbėti į suvažia
vimą, kuris, savu keliu, buvo 
paskiji}iamas organizacijos ko
miteto. Gavęs balsą negalėjo 
paduoti jokio įnešimo konven
cijai, jei jis nebuvo pripažintas 
komiteto, kuris vėl buvo paski
rtas organizacijos komiteto.

Vienu suvažiavimo tikslu bu- f
vo suteikti mandatą Lenkų Ko
mitetui Paryžiuje, kuris pats 
save apsirinko ir neatstovauja 
jokios lenkų žmonių dalies. Rei
kalų veikiančių per šita r-rv*'- 
Žiavinią buvo’ noru paslėpti tai, 
kad šitas komitetas yra pats 
save apsišaukusiu komitetu, ir 
suteikti jam kokią nors galią 
atsiremti.

Šitas Komitetas Paryžiuje, 
kaip Dr. *urawski sako, atsto
vauja ne demokratinius ir pa
žangiuosius Lenkijos įdealus, 
o tik klerikalus ir atžagareivius. 
Suvažiavimas nutarė surinkti 
$10,000,000 fondą, bet nepasta
tė jokios sąlygos kontrolei to 
fondo, ar išmokėjimui iš jo; nei
gi įvardinta tikslai, kokiems fo
ndas panaudojamas; pasakyta 
tik tiek, kad jis buvo vartoja
mas lenkų reikalams.

Jungtiniu akmeniu rytų pa
dėjimo Europoje yra Lenkija ir 
darant pasaulį apsaugotu de-

mokra lybei, Lenkijos klausimas 
turi turėti didelio atsižiūrėjimo 
iš talkininkų puses, sako jisai. 
Girdi, yra didžiausios svarbos 
tas, kad demokratinė, laisva 
Lenkij4 turi būti įsteigta, jei 
toliaus norima užlaikyti san
derme Europos reikaluose, o 
kad tas butų, tai Lenkija nepri
valo būti valdoma autokratinių 
ar reakcinių reikalų savo pa
čios ribose.

Lenkų Tautinio Gynimo Ko
miteto tikslu yra, sako Dr. Žu- 
raw*:ki, padėti įsteigti neprikla
usomą, demokratinę Lenkijos 
valstybę. w Organizacija Suv. 
Valstijose dirbo per pusantrų 
metų, turėdama tikslą pagelbė
ti Lenkijai gelbstint Suv. Vals
tijoms tiek, kiek jiegos išnešė, 
kadangi komitetas matė, kad 
Lenkijai bus galima pagelbėti 
gelbstint Suv. Valstijoms. Girdi 
komitetas skaitė Suv. Valstijas 
labiausiai užinteresuotas steigi
mu demokratinės lenkų respu
blikos ir labiausiai pajiegian- 
člomis ją įsteigti.

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffllIlIlIlIlII^

Kalėdų
Dovanos!

Užlaikom visokios rųšies aukso ir 
sidabro. Musų tavoras užtikrintas. 
Kas pas mus auksą perka, tas auksą 
ir gauna.

Didžiausia krautuvė Cicero.
M. UBBAITIS JEWELEBY CO.. 

4902 W. 14th st., Cicero, 111.

■IIIUIIIIIBIIMIIIIIIIIIIIim

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite į šią seną, užtikimą, gerai žinomą gražnų sankro
vą (tel gerų gražnų už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 

•vertelgyslėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riams geriausius bargenus. Mes neparduodame prastų prekių 
už augštas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėlė, kuri greitai išsikrausto.

Raštiškas užtikrinimas.
Jus galite gauti parašytą užtikri

nimų su bile kuo, kq tik jus Čia 
pirksi te. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome. Si sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Laikrodėliai $2 iki $250
Retežėliai $1 iki $ 50
Žiedai $2 iki $ 25
Kaklaraiščio sagtis $3 iki $ 50
Deimantai $5 iki $1000
■ ■.... ■ —— . ... . .......................

Lygiai viena kaina.

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

Musų 67-tas metas

'j

As esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St.
Tclepbone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993 Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan A ve.

Rezid. 10731 S. Michigan Avė.
Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pūliniai! 342.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

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

1c ir 2c kariškos m o kęst įa 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Jt GATVES

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash

Dr. WHITNEY

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojųną noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 KJ 9 "F N C V Nedaliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. ■Vili I I1L ■ iki 2 vai. dieną

422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.
----------- ----------- ----------- --------------- ------------------------ :---- ----------------- ----------------J

Erne! and Co., 740 W. Madison st.,f

mui įsigykite

kampas st., kampas Halsted st. H 
Rogių 232, 2ras augštas, virš Fantous _ > 
Clothing Store, atdara vakarais iki J 
8 vai. Nedeliomis nūn 10 iki“ 1

SAPNIN1NKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.” 
Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c. 
Gaunamas “NAUJIENŲ

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

SVEIKATA

SVEIKATA-
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi Jp-lis šimtus pa

veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą- 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama. kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Tuvi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $12.00 su prisiuntimu.

Porkttpčlams duodantį gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place 

Chieago, III.

a 
a
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UTuoa 14, 1918. NAUJIENOS* Chfcagb, UI

ROCHESTER, N. Y. ,

Iš LSS. 7 kuopos veikimo.

Gruodžio 1 d. LSS. 7 kp. su
rengė viešas diskusijas tema: 
“Ar socializmas panaikins dar
bininkų išnaudojimą?” Publi
kos buvo apie 300. Diskusijas 
vedė drg. B. Chernauckas. Bu
vo leidžiama kalbėti iš eilės 
kiekvienam tam tikrų laika. — 
Po 10 minutų. Buvo atsilankė 
ponai tautininkai. Kiek drūti 
stengės sukritikuoti socialistus, 
bet jų “argumentai” buvo per
daug “skįsti”. Susirinkusieji 
pritarė kalbėtojams iš Socialis
tų pusės, o jie, nabagai, liko be 
pasek?) ų.

Gruodžio 8 d. LDLD. 50 k p. 
surengė prakalbas d. M. Dusei- 
kai, A. C. W. of A. unijos orga
nizatoriui lietuvių skyriaus. Kal
bėtojas neblogai nurodinėjo ka
pitalistų spaudos šunybes ir 
kam ji tarnauja. Antru atveju 
d. M. Ihiseika prirodinėjo nau
dingumų LDLD. organizacijos 
ir jos leidžiamų raštų. Ha gi no 
susirinkusius rašytis prie LDLD 
50 kp. Keletas čiajau ir prisira
šė. Užbaigus prakalbų d. B. 
Cbernauskas, pirmininkas tų 
prakalbų prisiminė ir apie LSS. 
Apsigynimo fondų. Susirinku
sieji suaukavo $114. Tai yra 
geros pasekmės, Įneš žmonių 
buvo neperdaugiausia.

Po prakalbų įvyko LDLD. 50 
kp. susirinkimas. Tarp kitko 
buvo renkama centro valdyba, 
taipjau vietinės kuopos. Kuopos 
valdyba liko senoji: org. B. Cbe
rnauckas, Prot. rašt. E. H. Žilin- 
skiutė, Fin. sekr. Justinas Stan
čikas, Iždin. Jonas Stančikas.

jGruodžio’6 d. buvo rinkimai 
LSS. 7 kp. valdybos. Išrinkta: 
drg. M. Pūkis, prot. sekr. Ste
pone Sasnauskienė, Fin. sekr. 
V. V. Vasys, ižd. Jonas Stanči
kas. Linkėtina naujai valdybai 
pasekmingai darbuoties 1919 
m.

Gruodžio 14 d. LSS. 7 kp. su
rengė kaukių balių. Gerai atsi
žymėjo inaska apsirengus bal
tais rūbais — dr-gė B. Šneide
rienė, kuri maršavo su raudonu 
vėluku. Ji gavo antrų pryzų — 
laikrodėlį. Pirmų pryzų gavo dr- 
gė V. Bulienė ir jos maža mer
gaitė, kurios nešė socialistų vė
liavų ir ženklų laisves — šviesų. 
Visa pavyko kuogeriausiai.

LSS. 7 kp. sekr. V. V. Vasys

RACINE. WIS.

Iš Lietuvių Veikimo.

Nors sunkios aplinkybės, bet 
musu* visuomeniškasai darbas 
eina pirmyn. Nedėlioję, 15 d. 
gruodžio buvo surengta prakal
bos. Rengė \Vaukegano L.M.P.- 
S. 17 kp. tikslu sutverti Bucine 
L.M.P.S. kuopa. Waukegano 
progresyvūs moters atsiekė savo 
tikslų: joms pavyko sutverti 
kuopa. Kalbėjo P. Kukutis. 
Agitavo darbinikus kovoti išvie- 
no prieš žiaurų išnaudojimų. 
Vėliaus priminė apie klerikalų 
ir tautininkų politikeriavimus ir 
kodėl jie Up bijosi socialistų...

nišlcioo moterų pncleji- 
ma: kodėl jos laip pažemintos 
ir paniekintos. Antra kalbėtoja 
d. M. Dundulienė. Kalbėjo apie 
moterų padėjimų Amerikoje.

Pasidekavojant ger. M. Dun
dulienei taigi ir pavyko sutverti 
LMPS. kuopų Racine. Susitvėrė 
iš 19 ypatų, lai yra didelis lai
mėjimas, kokio niekada nebuvo 
Racine. Garbė Waukegano L.M. 
P.S. 17 kp. už pasidarbavimų 
taipgi ir kalbėtojams. Linkėtina 
kuogi riausio pasisekimo naujai 
L.M.P.S. kuopai Racine.

Padengimui lėšų buvo pada
ryta kolrkta. Aukojo šie as
mens: A. Putna, V. Belskis, K.- 
Vištaitiunė, A. Saladžius, A,- 
šimkunas, A. Žiškus, K. Matu
lionis. A. čypus, A. Tamkunas, 
S. Bukauckas — po 50c; A.- 
Saltonas 35c; A. Vėgėlė, D.- 
šimkunas, I. Mačius, A. Sulto
nas, B. Balčiaitienė, M. sįmienė 
,A. Z velskis, M. Žukauskas, I.- 
Čypar., N. Vaitiekūnas. S. Berno
tas, P. Matekaitis, V. Kavaliuu- 
ckas, P. Kaminskas, K. Saba- 
’liauckas, S. Gehimbauckas 
po 25c. Garbė aukautojams kad 
atjaučia naudingam darbui! Au
kų surinkta (su smulkiomis) 
S15. 10c.

LSS. 121 kp. ypač šiuo laiku 
mažai gali veikti, iš priežasties 
tos epidemijos. Daug sirgo, bet 
liga neperstoja. Jas tai ir t rūg
ėto veikimu.

LSS. 121 kp. T. Ratelis nuta
rė surengti didelį perstatymų 
po Naujų Metų. Reikalu rūpin
kimės, kad greitu laiku bus 
skistomos rolės, 
skirstomos moles.

LSS. 121 kp. buvo išrinkus 
komitetų rinkimui aukų Apsi
gynimo Fondan. Komitetas rin
ko kiek galėdamas. Aukojo šie: 
A. čypas, $5: V. Linkaitė, A. Sa
ladžius, S. Čypas, S. Malžinskas,

I. Barkauckis, A. Sultonas, S.- 
Šepikas, K. Matulionis, P. Ka
minskas — po $1.00; S. Vaičiu
lis, F. Belskis, \V. Križevičius, 
\V. Kavaliauckas, A. Garbanau- 
ckas, S. Bernotas, S. Rimkus, 
A. Vaičis, F. Janušanekas, A.- 
Darkiutis, K. Mankevičius, K.- 
Grimolis, S. Ulinskas, A. Mato
nis, F. Jomantas, J. Balčiaitįs, 
E. Kaupiulė, A. Kaupienė, A. M.

bauckas - po 50c; A. Molis — 
10c; S Molis, K. Pinkauckas, 
I. šeštokas, S. Kareckienė, P.-

lis. E. širvelis, A. Žilevičius, S.- 
šimkunas, A. Giedris, T. Vasa- 
navirius. K. čilna, S. Chapas, 
A. Lapelis, B. Norvaišienė, S.- 
Vasilaitis, M. Kaupas, S. Ra- 
škevičius, K. Intas, N. Vaitekū
nas po 25c; M, Kasparaitis 
Ona Ezikevičiutė, I. Tamkunie- 
no, I-'. Kon t vu iiiis. A.. Kumin-
skas, T. Vištartas, P. Ezikevi- 
čienė — po 10c. Viso surinkta 
aukų $37.20c. Aukotojams šir
dingai ačiū.

—A. č.

INDIANA HARBOR, IND.

Iš darbininkų veikimo.

Dabartiniais laikais, kaip mes 
matome, visur žmonės veikia, 
visur kruta. Bet pas mus kaip 
lik priešingai. Musų miestelio 
lietuviai netik kad nerangus, 
netik kad nenori veikti ir nevei
kia, bet ir kitus trukdo jų veiki
me. Laimė tečiaus, kad ne visi

kurie veikia, kiek išgali, 'l ik 
vienas nemalonus dalykėlis: 
musų veikimas yra labai apsun
kintas. nes stokuoja mergaičių. 
Ju čia randasi nemažas būrelis, 
bet visos dar seka paskui “ne
klaidingąjį tėvelį”... Vis dėlto, 
tikimės, kad laikui bėgant ir jos 
susipras ir stos darban kartu su 
savo draugais — vyrais darbi
ninkais.

Gruodžio 15 d. buvo LSS. 217 
kp. pusmetinis susirinkimas T. 
Ivanovo svetainėj. Tarp kita 
nutarta surengi balių su prog
ramų liksiu'sustiprint kuopos 
iždą. Paskui skaityta laiškas

kvienų svarbesnį sumanymų. vič, apsipylęs kraujais, jautėsi 
XT1...neišliksiųs ir išsitraukęs iš kiše-

niaus revorvelį nusišovė. Dabar 
M. Feliks sėdi už grotų šaltojoj, 
o J. Janovič guli negyvas pas 
graborių.

kautiems metams yra: pirm. d. 
S. Bartkus, pirm, pagelb. d. J. 
Kondroška, turto rašt. A. J. Ma- 
uricienė, užrašų rašt. d. M,. Ma- 
uricas, iždininkas d. J. Jokšas; 
iždo globėjai: pirmasai PSR., i 
antrojo vardų nebepamenu. Dr- 
stė laiko savo mėnesinius susi
rinkimus kas pirmų nedėlių kie
kvieno mėnesio, d. J. Radžiaus 
svetainėje. Draugės ir draugai,

blankas galite gauti pas d. Juo
zapų Jokšų.. J dr-stę yra prii
mami asmens nuo 18 metų am
žiaus
tik vienas doleris.

,— Korespondentas

abiejų lyčių. įstojimas

SPRINGFIELD, ILL.

Laidotuvės

šiuo pasauliu jauna pp 
čių dukrelė — Izabelė.

A. Slavinskas.

Iš BENID, ILL.

Iš lietuvių judėjimo.

Gruodžio (i d. čia pasimirė 
Mikas Andrilatis. Velionis pri
klausė prie Neprigulmingo Kliu-

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Jonai- 
Paliko 

dideliame nubudime tėvus, tris 
brolius ir vienų sesutę.

Velionė tapo palaidota be jo
kių bažnytinių, apeigų miesto 
kapinėse gruodžio 18 d. š. m. 
Delei to nemažai nervąvosi tūli 
“gi ri žmonės”, ypačiai moterė
lės. Tūlos “kūmutės”, atėję į 
šermenis, darė negudrių pasla- 

Šie tečiaus 
kaip

vo dar nesenas, labai sveikas, 
linksmas ir visuomet gražiai 
užsilaikydavo. Jis susirgo influ- 
enza, gavo plaučių uždegimų 
ir iš to mirė. Turėjo sutaupęs 
apie keturis tūkstančius dolerių. 
Jis paliko vienų brolį, o vienas 
jo brolis mirė trimi savaitėmis 
pirma jo. Mikas nuvežta palai- 
<lot į ColliiiHvilloK. ILL. IcttpineH. 

lai yra pirmutinis lietuvis 
Belnde, kuris mirė nuo infhi- 
enzos.

laikė metinį susirinkimų, bet 
narių atsilankė beveik tik pusė. 
Buvo svarstyta apie tautiškus 
centus ir tapo nutarta padalin-

Lietuvos Ncprigulmybcs Fon
dan ir Lietuvos Laisvės Fondan,

bų velionės tėvams, 
nepaisė ir padarė taip, 
jiems išrodė esant geriau.

ktų, kad šermenimis norėjo pa
sinaudoti netik rymo-katalikų 
tėvelis”, o ir protestoniškasai... 
Sužinojęs, kad tėvai nenori jų 
laidot su rymiškomis apeigomis, 
protestonų “tėvelis” atsiuntė pa
stų pasiteirautų — rasi jie no
rėtų palaidoti savo dukterį pro- 
lestoniškai... Bet ir tam neišde
gė. Jonaičiai yra laisvi žmonės, 
todėl nesutiko daryti jokių kon
traktų nė su rymiškais, nū su 
protestoniškais “tėvais”. Taip 
ir reikia. Kad tai kuodaugiausia 
butų tokių Jonaičių! Tuomet tie 
darbininkų proto dilinėjai mes
tų savo pasakas ir eitų dirbti 
naudingų darbų — ir visi dar
bininkai.

Ilsėkis, Izabele, šioj svetimoj
komisijos. Kadangi kuopos iž-'žemelėj. —Slankutis.
de pinigų mažai, tai nutarta, kad 
aukautų pavieni draugai. Auka
vo sekami asmenįs: A. Grigas,

True translation filed with Ibe post- 
master ai Chicago, Ilk, Dcc. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

SO. SIDE, OMAHA, NEB.
M. Mauricas, J. Mamienė, J. Ko
ndroška, P. S. Rindokas — po 
$1; D. Bladzevičia, A. Lekavi- 
čia, J. Ragelis — po 50c; D. K. 
Vizbaras, J. Vaitkus, J. Vaitkie
nė, K. Šečkus, G. Seckienė — po. kuris atnešė gryno pelno $115. 
25c. Išviso surinkta $11.75. Vi- Daugiausia pasidarbavo dėl ši- 
sienis aukautojams tariu širdin- to baliaus išparduodamos tikic- 
gų ačiū.

Rinkta nauja valdyba seka
miems metams. Išrinkta: Org. 
d. J. Kondroška, turto rašt. d. 
M. Mauricas, protokolų rašt. P. 
S. Rindokas, ižd. d. J. Mauricie- 
nė, knygius d. J. Bružas.

Vietos Lietuvių Kareiviu, Glo
bojimo komisija darbuojasi. De 
padidinimo kasos 30 d. lapkri
čio atsibuvo kepurinis balius,

bia Avė.
Pirmų sykį teko girdėti kal

bant d. Jukelį; jis kalba neblo
gai tik, deja, mėgsta labai ilgai 
ištęsti; ir mėgsta didžiuotis bol
ševizmų. Tuos kurie nepritaria 
bolševikams, Jukelis vadina pa
pų, rabinų vaikais, daktarėliais, 
ir tt.

Ant rytojaus toje pačioje sve
tainėje L.M.P.S. 28 kp. prakal
bas parengė tam pačiam kalbė
tojui. Kalbėjo apie lai, kaip 
moters buvo išnaudojamos se- 
niaus ir yra išnaudojamos iki 
dabartinių laikų. Abejuose va
karuose publikos buvo nedaug.

Gruodžio 15 d. Sandariečiai 
parengė Atletų Kliubo svetainė
je prakalbas. Kalbėjo Vitaitis 
iš New Yorko. Kalbėjo gerai, 
neužsikabinėjo prie kitų griovių. 
Jis perskaitė Sandaros progra
mų.

Baltimorės dvasiškam tėve
liui sukako 25 metai kaip jis 
yra dvasiškuoju. Parapijonįs 
stropiai rengiasi prie iškilmingų 
sukaktuvių. Žada sudėti tūk
stantį dolerių ir nupirkti auto
mobilių. Per 25 metus juos 
mulkino ir jie užtai automobi
lių pirks.

—Zigmas.
...................... ■. e ■ ■" s

DRAUGAS NELAIMĖJE!

tuojumu su gerinusioms pasek- 
Dicini, Išgydymui rnniatlznio, 
akauemu krutinėjo, ėonose ir rau
menyse, neuralgIJoR, strėnų die
gimą, Šalčio Ir kosulio,

Mainkulai, mechanikai, audėjai, fabriko* ir alan visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yru amžini draugui

PAIN-EXPELLER

Neapsigauk pirkdamas pigins vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l’aln-Expoiler, persitikrink nr yra 1KARA, vaisbaženklis ant baksiukn. 35 centai ir C5 centai už. 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
* F. AD. R1CHTER čc CO., 74—80 Washington St., New York, N. Y.

ta pirkti vainikų kiekvieno pa- 
simirusio LSA. 155 kp. nario 
šermenims už pinigus iš kuopos 
kasos. Renkant kuopos valdyba 
sekantiems metams visa buvo j 
palikta sena. Prie kuopos prisi
rašė du nauji nariai. Taip pat 
sugrįžo iš stovyklos du lietu
viai: F. Gribenas ir Jonas Bi
liūnas.

Darbai eina gerai. Visos Su- 
perior Goal kompanijos kasy-; 
klos, iš viso keturios, dirba, bet | 
darbas sunku gauti. Jei gauni tai 
naktinėj atmainoj nuo mastų,’ 
kur daug reikia prisidirbti, arba 
kompaninį. Kitokių darbų nėra 
kaip tik kasyklose.

kuopoje nėra nieko veikiama ‘ 
ir nariai neatsilanko net į su-i 
sirinkimus. Tiesa, susirinkimai 
buvo uždrausta laikyti epidemi-

E>t u 4

. .' •<>

FARMOS!
Miestelis Bart, Michigan su 2000 gyventojų, gražioj lygu
moj, apie kurį apsigyvenę daug lietuvių ūkininkų ir jau 
yra pasiturinčių. Jau turi draugystę ir išleidžia laikraštį— 
“Ūkininkų”. Toje apielinkej randasi keletas gerų farmų 
ant pardavimo. Taigi parašykite įdedami markių, o gausite 
Farmų listų arba katalogų ir “Ūkininkų”, o pasirinkę sau 
įtinkamų mes aprašysim ko tik norėsit žinot, o ateinantį 
pavasarį jau busit pasirengę ir žinosit kur keliaut pasižiū
rėt ir nusipirkt tarp gerų kaimynų, kur bus linksma, ramu, 
sveika ir linksma gyvent. Visados adresuokite taip:

Amerikos Ukinikas, Box 96Hart, Michigan

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

4 kostumeriams DYKAI.nės vėl yra atdaros ir todėl rei-'j 
k tų pradėti darbuotis. Sekantis ( 
kuopos susirinkimas yra ren
giamas gruode 22 d. Kazimiero 
Zigmo svetainėje. Šitame susi-: 
rinkime bus svarstoma klausi-, 
mas kam duot aukos Lietuvos 
gelbėjimui: 
rikalams 
Fondan.
atsilikusių savo mokestimis už 
kokius 5 ar 6 mėnesius. _____ |
si, kad jie visi ateis į šitų susi
rinkimų ir savo duokles užsi-^ 
mokės, šitame susirinkime nu

tautininkams, kič
ai’ Lietuvos Laisves 

Daugumas narių yra,

Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos šėrų 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir neš didelius dividendus, tai 
tuojans atsišauk ypatiškai ar laišku i musų ofisą. Vienam kos- 
tumeriui duosim nuo §1100 iki $1000.00 “par” vertės šėrų dykai.

Šitų šėrų niekur kitur negausite, kaip tik per musų firmą. Juos 
greitai išduosime. Todėl pasiskubink. Tuojans atsišauk Ir su
žinok apie kompaniją ir jos išlygas.

Peoples Investment Co
(Incorporated)

220 S. State st.—Suite 1422—Chicago
Tel. Harrison 2024

tus sekančios merginos S. Ba- 
zar, S. Letarro, M. Butkus, V. 
Bazar, A. Chesnut, M. Labanau- 
ski, C. Matulcvicz, A. Biekšiutė, 
E. Painidičiutė, J. Kisicki, S. 
Žukauskaitė, P. K. Tamulevičie- 
nė, L. I^etarro. Dabar, kada ka
reiviai pradeda sugrįžti, tai virš- 
mlnėta komisija rengia pasitiki
mo vakarienę.

VLKJK. Rašt. A. S. Poškus.

. Tikino-|

Ofisas atdaras kasdien iki (>; subatomis iki 9 vai. Nedaliomis 
nuo 12 iki 4 po pietų. Kalbame lietuviškai.gries: Dėdės Šamo gyvenimas 

ir Socializmas ir Anarchizmas.
—Jaunas Vaikas.Lietuvių Vyrų, ir Moterų Ap- 

švietos Draugystes priešmeti- 
niame susirinkime taipjau buvo 
skaitytas tas laiškas nuo LSSAF. 
Kadangi draugystės ižde pinigų 
neperdaugiausia, tai aukojo pa
vieniai draugai ir draugės. Auko 
jo šie: J. Jokšas, J. Sidauga, P. 
Lukienė, M. Levandauskiene, K. 
Budzis, T. Budziene — po $1; 
P. S. R. J. Gugaliauskas, J. Kon- 
droška, K. Lavas — po 50c; S. 
Bartkus* J. Lasdauskas, V. Zala- 
nis, L. Mockus, A. Stapinskas, 
P. Lukšas — po 25c. Viso surin
kta $9.50.

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios ma
dos tavoru.

sokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksite teisingai 
gvaranluotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, lū
kėtų, lavolerių ir vi

gALTIMORE, MD.

EAST ST. LAUIS, ILI

Mirtinos muštynės.

šis ir tas.

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

Reikia pasakyti, kad šiuo ka
rtu musų draugės inoters pa
rode didesnį pritarimų tam sva
rbiam reikalui negu kad vyrai: 
visos aukojo po dolerį.

Šita draugystė yra vienintelė
laisva draugyste, kuri remia kie- ta telefonas daktarui, bet Jano-

Maik Feliks užsimanė paūž
ti. Vienoju smuklėje jis gėrė iki 
10 valandos nakties ir įsikaušęs 
pradėjo kabinėtis prie kitų. Bet 
buvusieji smuklėje lenkai ne
norėjo peštynių matyti ir jį iš
stūmė pro duris laukan. Feliks 
vienok nebuvo užganėdintas 
tuomi ir nuėjo kiton smuklėn. 
Čia jis vėl prisikabino prie Jau 
Janovič. Jiems besiginčijant 
atėjo laikas smuklei uždaryti. 
Kuomet smuklininkas išvarė 
juos laukan, Feliks išsitraukė 
peilį ir bjauriai supjaustė Jano- 
vičiui veidų. Tuojans buvo duo-

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

LSS. II rajonas parengė mar
šrutų d. J. Jukeliui, iš Ne!w Yor
ko. Baltimorėj 11 kuopai jis 
kalbėjo gruodžio 13 d. Atletų 
Kliubo svetainėje, 539 Cohim-J

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

! sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spčkų nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailčjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėlo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavaM kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, I1L
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Ąr Rusijoje . 
socializmas?

kai išpildė, ką žadėjo, tasai 
Lenino agentas atsako:

“Well, jie jaučiasi (I 
“N.” Red.) išpildę savo 
prižadus. Jie žino, kad 
jie demobilizavo armiją iš 
dvylikos milionų žmonių. 
Jie žino, kad jie suorgani
zavo dirbtuves ir padarė 
jas produktyvesnėmis, ne
gu pirma. Jie žino, kad 
jie davė žemės žmonėms, 
ir jie žino, kad jie suorga
nizavo tūkstančius naujų 
pačto skyrių. Jie žino, kac 
jie turi tūkstančius dar
bininkų teatrų, kurių pri
dygo visoje šalyje. Jie ži
no, kad jie suorganizavo 
visai naują valstybės ma- 
šinerij. Jie žino, kad jie 
bėgiu vienų metų laiko pa
darė stebuklus, kokių nė
ra'' niekas padaręs nie
kur kitur visame pasauly
je, jokiame kitame istori
jos periode, dešimtį ar 
penkioliką kartų ilgesniu 
laiku. Kitaip sakant, tve
riančiosios Sovietų jiegos 
buvo taip pastebėtinos, 
kad jie mato tatai patįs”.
Vienok kur bent vienas 

FAKTAS parėmimui šitų 
tvirtinimų?!

Bolševikai jau metai lai
ko, kaip valdo Rusiją girda
miesi, kad jų valdymas reiš
kiąs socializmo gadynę Ru
sijai. Kame-gi tad yra bent

Bolševikams pritariantis 
žmonės sako, kad kapitalis
tų korespondentai skelbia 
tiktai blogas žinias apie Ru
sijos bolševikus (dažnai net 
ir prasimanydami jas), bet 
nepraneša, ką jie yra nuvei
kę gera. Vienok keistas y- 
ra dalykas, kad ir asmens, 
simpatizuojantįs bolševi
kams, praneša labai mažai I 
gerų žinių apie bolševikus.

Štai, imkite tokį p. Wil- 
liams’ą, kuris šios vasaros 
gale pagrįžo iš Rusijos Ame-
rikon. Rusijoje su bolševi-|£abalells to ‘socializmo ? 
kais jisai taip susidraugavo, 
kad Leninas jam davė net!atvykęs Amerikon su specia- 
specialį įgaliojimą infor- jliška misija painformuot pu- 
muoti Amerikos publiką a-1 bliką apie Lenino režimo 
pie bolševikus. Ir to žmo- gerumus, ne tiktai nepaduo- 
gaus pasakojimas, pasikal- da nė vieno fakto, kuris liu- 
bėjimo pavidale, tapo išspa- dytų, kad bolševikai ištiesų 
usdintas radikalų žurnale vykina gyvenime socializmą, 
“The Liberator”. Tas paša- bet nedrįsta net pasakyti, 
kojimas užima septynias ir kad jisai pats žinąs tą, ką 
pusę žurnalo puslapių. Vie-1 jam pasakojo bolševikų lyde

riai (jisai prisipažįsta nemo
kąs kalbėt rusiškai). Jisai 
sako tiktai, kad bolševikai 
“jaučia” ir “žino”, ką gera 
jie esą padarę. Išeina, kaip 
toje pasakoje: Ar tu valgei 
žąsies koją, kad tu ją taip gi
ri? Ne, aš nevalgiau; bet 
mano dėdė matė, kaip musų 
ponas valgė!

O tūli žmonės dabar re
miasi tuo Williams’u, kaipo 
autoritetu Rusijos klausi
muose.

Tas bolševikų užtarėjas,

nok ka mes jame randame?
Beveik nieko daugiaus, 

kaip tiktai aplamų žodžių a- 
pie bolševikų gerumą ir to- 
kių-pat aplamų papeikimų 
bolševikų oponentams. O 
kuomet jisai ima kalbėt apie 
faktus, tai jisai tenkinasi ar
ba menkniekiais (pav. apie 
Lenino išvaizdą, apie Troc
kio iškalbingumą ir tt.) ar
ba atkartojimu senai žino
mų dalykų. Sakysime, kai
po prirodymą, kati bolševi
kams pritarią didžiuma Ru
sijos gyventojų, jisai pasa
koja apie rinkimus Vladivo
stoke, kur bolševikai, laike 
talkininkų intervencijos, ga
vę daugiaus balsų už visas 
priešingas jiems partijas. 
Šitas atsitikimas jau buvo 
nesuskaitomą daugybę įkar
tų papasakotas visuose bol
ševikų simpatizatorių laik
raščiuose ir prakalbose. Na- 
ujų-gi prirodymų pas tą Le
nino įgaliotinį taip ir nesi
randa.

Bet protaujančiam žmo
gui, kuris nori įgyti aiškią 
nuomonę apie bolševikus, 
svarbu yra ne tiktai žinoti, 
kiek gyventojų jiems prita
ria, o^kiek ne. Gyventojų 
pritarimas (jeigu jisai ir bu
tų prirodytas) dažnai esti 
visai ne toje pusėje, už ku
rią mes stojame. Daug svar
biau, negu gyventojų simpa
tijos arba antipatijos, butų 
patirti, koks yra bolševiz
mas praktikoje; ką bolševi
kai nuveikė? kaip jie įvyki
no savo pienus? kaip atsilie
pė bolševikų veikimas ant 
šalies ekonominio ir kultūri
nio stovio? ir tt.

Ant nelaimės tečiaus, p. 
Williams sulig šitų dalykų 
nepasako nieko O nieko pozi- vus*s diskusijose draugas, Man- 
tyviška. I klausimą, ar gali- kus, sekamai išdėstė savo miri
mą prirodyti, kad bolsevi- tis:

ŪKININKŲ BALSAS.

šiame Naujienų numeryj 
skaitytojai ras išspausdintą at
sišaukimų j Amerikos lietuvius 
ūkininkus (žr. “Ūkininkų, Bal
sai“). Atsišaukimo autorius, 
ūkininkas Marcelina Gugis, pan 
judina ištiesų labai svarbų kla
usimų, todėl mes tikimės, kad į 
jį gyvai atsilieps ne tik lietuviai 
ūkininkai—nors į juss atsišau
kimas taikoma, — bet ir pla
čioji lietuvių visuomenė.-

Apžvalga
DARBININKŲ SUVAŽIAVIMO 
PRIEŠAI IR PRITARĖJAI.

Progresyvėse letuvių darbi
ninkų organizacijose uoliai sva
rstoma Lietuvių Darbininkų Su
važiavimo klausimas, kuris ta
po iškeltas jau trejetas mėne
sių atgal.

Kaip “Keleivis“ rašo, įdomios 
diskusijos tuo klausimu įvyko 
So. Bostone, LSS. 60 kp. sušau
ktame susirinkime. Paduosi
me čia keleto žmonių nuomones 
pritariančias ir nepritariančias 
suvažiavimui. Vienas dalyva-

Jis nurodė, kad kiekvienas 
darbininkų susirinkimas ir 
apkalbėjimas savo klesos rei
kalų yra naudingas, o kų jau 
kalbėt apie darbininkų suva
žiavimų dabartiniu laiku, kuo 
met gyvenimas pastatė prieš 
mus tokių svarbių klausimų, 
kurių be suvažiavimo mes 
jokiu budu išrišti negalime! 
Taigi jis daro išvedimų, kad 
suvažiavimas dabar būtinai

gbamptonas ir kitos. Bet tas 
sumanymas buvo atidėtas i- 
ki susidarys tinkamesnės są
lygos ir paaiškės Lietuvos pa
dėjimas. Dabar kaip tik ir 
susidarė tokios sąlygos, kad 
sumanytų j į pernai suvažiavi
mų reiktų vykinti. Kad Dar
bininkų Taryba pirmutinė 
dabar šitų sumanymų pajudi
no, tai nesmerkti jų reikia, 
bet pagirti.

Po jo kalbėjo Suvažiavimo 
priešas, Plepys. Pasak “Kelei
vio“, jisai pripažino, kad 

suvažiavimas reikalingas, bet 
tuo pačiu laiku jis ir priešin
gas jam. Jis sako,, kad su
važiavimų mes esam jau 
daug turėję, tcčiaus didelės 
naudos iš jų nebuvę. Ūpą tam 
kartui suvažiavimai pakelių, 
darbininkai sujundų veikti, 
bet paskui ir vėl aptingsta. 
Tolinus jisai prieina prie Dar
bininkų Tarybos, kuri šitų su
važiavimų patarė šaukt, ir 
pradeda pasakot, kad šita Ta
ryba buvo suorganizuota ne
siklausus Sąjungos leidimo, 
kad jos “niekas nepripažįsta,“ 
ir todėl ji neturinti teisės su
važiavimo šaukti. Pagalios 
jisai atranda, kad šitą suva
žiavimą šaukiąs tik “vienas 
žmogus“, būtent drg. Grigai
tis, ir šaukiąs “su niekuo ne
pasitaręs,“ “ignoruodamas Są 
jungą“ ir kitas darbininkiš
kas organizacijas. Baigia sa
vo kalbą šaukdamas, kad “di
ktatorių“ mums nereikia ir 
“mes jų neklausysime.”

Sekamas kalbėtojas taip-pat 
“kairysis“, irgi, kaip ir Plepys, 
priešinosi suvažiavimui, priro- 
dinėdamas kad tas suvažiavimas 
esąs šaukiamas “nelegališkai“, 
ir kad ta organizacija, kuri iš
kėlė jo sumanymą (A. L. D. T.), 
taipgi esanti “nelcgališka“. Po 
jo paėmė balsą St. Michelsonas:

Jis išreiškia nusistebėjimą 
dėl d. Plepio kalbos. Sako,

I 

drg. Plepys buvo aną vakarą 
“Keleivio“ redakcijoj, savo a- 
kimis matė oficialį Darbinin
kų Tarybos išsiuntinėtą pa
kvietimą, kuriuo yra kviečia
mi kairiųjų organizacijų ir 
laikraščių atstovai į konferen 
ciją, kad bendrai apkalbėjus 
suvažiavimo klausimą; savo 
akimis matė, kad tarp kvie
čiamų organizacijų pirmoj 
vietoj •pastatyta LSS., ir visa 
tai žinodamas dabar jis pasa
koja, buk suvažiavimą šau
kiąs vienas žmogus, su nieku 
nepasitaręs ir visus “ignoruo
damas.“ “Aš nesuprantu,” sa
ko kalbėtojas, ar d. Plepys iš
tiesų savo žodžiams tiki, ar 
tyčia meluoja, kad klaidinus 
darbininkus.“ (Drg. Plepys 
galvą nuleidęs šypsosi.) To
liaus d. Michelsonas nurodo, 
kad visa drg. Plepio kalba ne
išlaiko kritikos, kad visi jo 
argumentai atsiduoda asme
niška neapykanta ir kerštu, 
kad jie visai neparodo, jog 
suvažiavimo nereikia ir, pa
galios, kad pats d. Plepys pri
pažįsta, jog suvažiavimas da-j 
rbininkams reikalingas. To
liaus kalbėtojas nurodo, kad 
žmonės, kurie rėkia, kad su
važiavimas šaukiamas “nele
gališkai,“ nežino ką sako. Nc- 
legališkas darbas yra tiktai 
tuomet, kuomet jis yra prie
šingas kokiam nors įstatymui 
arba nutarimui. O ar yra gi 
toks įstatymas, kuris draustų 
šaukti darbininkų suvažiavi
mus? Nėra. Jeigu kųriepis 
nepatinka, kad suvažiavimą

tyt, kaip protauja ta socialistų 
dalis, kuri stojo už Suvažiavi
mų, ir kaip — jų oponentai. 
Kiekvienas turintis logikos žmo
gus pasakys, kad Suvažiavimo 
priešams visai trūksta argume
ntų. Juk ištiesų, tos jų pasakos 
apie menamų ALDT. “nelega- 
liškumų” (!) ir apie “vieno žmo 
gaus“ norų “ignoruot Sųjungų“ 
tai yra arba sužinus melas, ar
ba kūdikiška nesąmonė, kurių 
yra gėda net ir kritikuot.

Suvažiavimo priešai elgiasi ne 
kaipo žmonės, turintis rimtus 
tikslus, o kaipo obstruktoriai, 
kuriems rupi vien sutrukdyt ki
tų veikimą.

GOMPERSAS APIE DARBI
NINKŲ PARTIJĄ.

Pirmoje gruodžio mėnesio pup
sėję New Yorkc laike posėdžius 
du komitetai, kuriuos paskyrė 
Amerikos Darbo Federacijos

bėgančių darbo klausimų. Į 
tuos posėdžius atvyko visa eilė 
stambiausiųjų Amerikos darbi
ninkų unijų vadų, tarp jų ir 
Samuelis Gompersas. Pastara
sis panaudojo šitą progų tam, 
kad išre iškus savo nuomonę a- 
pie apsireiškiančias paskutiniu 
laiku darbininkų eilėse pastan
gas išeiti į politikos arenų su sa
varankiška partija.

Kaip ir buvo galima tikėties, 
Am. D. F. vadas griežtai pa
smerkė šitas pastangas, ir ypa
tingai pasmerkė Nepriklauso
mosios Darbo Partijos steigėjus 
Chicagoje. Pasak vokiečių so
cialistų laikraščio, “Nevv Yor- 
ker Volkszeitung”, jis išvadžiojo 
sekamai:

tai ir tame jie klysta. Suva
žiavimo klausimas buvo pa
keltas jau pereitais metais. 
Jo reikalavo įyairios lietuvių 
kolonijos: Rochesteris, Bin-

Darbininkų klesa, kuri ei-

jogei josios uždaviniai ir dar
bai turi būt ekonominėje dir
voje, ir tuo budu ji pavirsta 
mašina, bcužsinnančia vien 
balsų gaudymu. Girdi, tiesa,

Ir kaip dažnai tatai atsikarto
ja! Ta “klesinČ kova*’, kurių 
musų “kairieji” skelbia prieš 
inteligentus, yra kaip visi žino, 
taip-pnt ir numylėtas Goinper- 
so arkliukas. Kraštutinybės su- 
scina.

Pridursime dar, kad laikraŠ- 
tis, iš kurio padavėme tų Goni- 
perso atsiliepimų apie Darbinin
kų Partijų, yra “kairiosios” pat- 
kraipos ir net didelis bolševiz
mo simpatizatorius. Nuo mū
siškių bolševikuojančių laikraš
čių jisai tcčiaus skiriasi tuo, kad 
jisai pusėtinai gerai orientuoja
si Amerikos darbininkų judėji
mo klausimuose. Ir ve kų jisai 
sako apie Gompcrso kalbų:

šimtus kartų nagrinėt tuos 
pusiau-scnoviškus, pusiau-sin 
dikalistiškus Am. D. F. pre
zidento argumentus, neapsi
moka.

Skaitytoju Balsai
ĮtZf išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Aidoblistų Veikimo Budai.

Kad aidoblistai veiktų kaipo 
pramoniečiai, organizuotų dar
bininkus į vienų didelę unijų, 
atėjus gi rinkimams remtų, kiek 
galint Socialistų kandidatus į 
valdiškas vietas, tada, žinoma, 
skirtumas tarp jų ir socialistų 
butų labai nežymus, nes juk ir 
tie ir tie kovoja prieš darbinin
kų išnaudotojus, darbo gi pasek
mės butų milžiniškos.

Tcčiaus tikrenybėje kitaip y- 
Nežiurint, to kad Socialis-

politiniam veikimui, bet vi
suomet per gyvuojančias po
litines organizacijas, taip kad 
šis politinis veikimas neap
sunkindavo Am. D. F. ir ne
atitraukdavo jos nuo tiesiogi
nių jos uždavinių. Ir jisai ki
tados buvęs jaunas ir neprity
ręs ir rėmęs — 1885 m. — 
Henry George judėjimų. Te
nai tcčiaus jisai pamatęs, ko
kių didelę skriaudų darąs li
nijų reikalui politinis veiki
mas, ir nuo to laiko jisai sau
gioj ęs vėl daryti tų pačių 
klaidų. Gompersas užbaigė 
savo pa mokslų prieš savaran
kiškų politinį darbininkų vei
kimų tuo tvirtinimu, kad A- 
merikos darbininkų klesa pa
skutiniais dvejais metais dau
ginus laimėjusi ir pažengusi 
priekyn, negu Europos darbi
ninkai, neveizint to, kad jie 
veikė pilitikoje, o “mes čionai 
ne.” *
Musų skaitytojai žino, kad aš

triausiu pasmerkimu atsiliepė a- 
pie Darbininkų Partijų ir mūsiš
kiai “kairieji”. Vienas tų “kai
riųjų” “filozofiškai” išrado net, 
kad Darbininkų Partijos steigė
jai esu smulkiai-buržuaziškos 
dvasios žmonės! Tuo budu kon
servatorius Gimpersas, kuris po
litikoje visuomet būdavo kapi
talistiškų partijų uodega, susi
tiko ant vieno tako su “kairiąi- 
siais.“

ra.
lai remia kiekvienų darbo uni- 

s jimu, teikia moralę ir medžia
ginę pagelbą, tai ypač musų lie
tuviškieji aidoblistai šmeižia vi
sokiais budais sicialistus ir, vie
toje balsavus už Socialistų Par
tijos kandidatus jie geriau ati
duoda savo balsų už rcpubliko- 
nų arba demokratų kandidatus, 
žodžiu, politikoje aidoblistai y- 
ra socialistų priešai. Apie me
tai atgal lietuviai aidoblistai, 
rengė Chicagoj eilę, prakalbų 
Semaškoms, Kukučiams ctc. 
Minimoms prakalboms išgar
sinti spausdino lapelius Ameri
kos sočia 1-demokra tų“ firma. 
Mat tuomet jų pliauškalams ir 
koliojimams hiekas o niekas ne
pritarė, tai jie manė, kad uždėję 
vardą “Social-dcmokratai“ gul
usią daugiau pasekėjų. Ar jie 
žinojo, ar nežinojo, kas tai yra 
soči al-deinokra tai, vienok jie 
\taip garsino. Pasekėjų betgi vi- 
stiek negavo. Vienos tų pra
kalbų buvo surengtos toje pa
čioj Radavičiaus svetainėje, 936 
W. 33rd $t., kur dabar gruod
žio 21 d.< buvo slaptas susirin
kimas. Publikos buvo apie 30 
žmonių ir tieji tyčiojosi klausy
dami, kaip “oratoriai“ kolioja 
socialistus. Tada kas tai užpro
testavo per “Naujienas“, o vė
liaus ir “Naujienos“ už klastin
gų aidoblistų savinimųsi Social- 
Demokratų vardo. Aidoblistai 
nutilo ir nieko nebuvo girdėti i- 
ki šiol, šiandie gi pasirodė, kad 
jie vėl turi gana pasekėjų, ir da
gi taip įsismarkavo, jog yra pa- 
simoję visus socialistus išguiti 
iš Liet. Soc. Sąjungos kuopų, į 
kurias jie sušliaužė. Jie daro 
slaptas konferencijas dangsty- 
damies “bolševikų“ arba “kai
riųjų soėialistų“, vardu, tikre
nybėje gi tai aidoblistai, nes ten 
kviečiami visi, kurie priklauso 
ar nepriklausų socialistų parti
jai, bet kurie pilnai pritaria jų
jų pienams. Dabar jie slap
toms pienuoja leisti kokį tai na
ują laikraštį ir taria apie kitus 

, “sekretnus” dalykus, apie tai, 
. kaip pąsekmingiau ardžius So

cialistų organizacijas...

kuri tik kovoja su išnaudo-

stų narių patikėjimą visokiems vei. O kad bus ir seną ukiniiF 
sufabrikuotiems lapeliams, ku- kavinio būdą pamiršę, tai greit 

nusibos klanipot purvyną, ilgas 
valandai dirbti, blogai valgyti ir 
netokį švarų drabužį nešiot — 
pagyvenęs metus, kitus, sukišęs 
visus pinigus bėgs atgal. Tai 
bus sarmata. Milijonai dolerių 
žus...

Miestiečiai pamiršo, kad jie 
tik Amerikoj paliko miestiečiai: 
atvažiavo jie iš Lietuvos devy
niasdešimt nuošimčių ūkinin
kai, ir tiek pat grįš ant ūkių, o 
tik dešimtas nuošimtis gal į mie
stus. *

Lietuva susideda tik iš ūkių, 
taigi mes turime daugiausia į 
ūkį atkreipi (lomos. Mes, Ame
rikos lietuviai, pagrįžę į Lietu
vą su milionais dolerių galėtu
me pastatyt Lietuvos ukį ir pa
čią Lietuvą ant kojų, galėtume 
pakelt ekonomiškai visą šalį, ir 
lik su pagelba Amerikos lietu
vių ūkininkų. /

Lietuviai ūkininkai^ subrus- 
kim, sukilkim iš miego, susivie
nykim, ir raskim^budų pagel
bėt miestiečiams susipažinti su 
Amerikos ukiu, kad jiems ne
reiktų iš Lietuvos vėgti, palikus 
savo sunkiai uždirbtus dolerius. 
Katrie iš mus parvažiuos į Lie-

riuos tie aidoblistiški bolševikai 
vadina neva “dokumentais iš 
Rusijos“, kad ir LSS. sekreto
rius J. V. Stilsonas pas juos nu
ėjo ir, kaip matyt, tas žmogus 
jau pasiliks aidoblistų lyderis. 
Kitokio tikslo jis nebeturi, kaip 
tik kovoti, kovoti ir kovoti prieš 
socialistus-marksistus, kuriuos 
jis vadina “social-patriotais”. 
Tokius “skymus” aidoblistai va
rtodami daug laimėjo ir dar gal 
laimės, už tai aš jiems duodif 
kreditų. Bet kas gi bus su Lie
tuvių Socialistų Sąjunga, kas 
bus su lietuvių socląlistų judė
jimu?.., J. B. Aglinskas.

AIŠKUMO DELEI.

“Tėvynėj” (No. 49) SLA. Pil
domoji Taryba atsišaukia į SL. 
A. narius ir kuopas prašydama 
aukų “gelbėjimui Lietuvos“. 
Aukas jie prašo siųsti per SLA. 
centrų. Tcčiaus tas jų atsišau
kimas, kuris daugiau panašus į 
deklamaciją apie “tėvynės mei
lę”, yra labai neaiškus. Atsišau
kime nepasakyta per kokią įs
taigų ir kokiais tikslais SLA. 
viršininkai mano Lietuvą gel
bėti.

Šiandie visokie veikėjai var
dan “tėvynės gelbėjimo“ renka 
iš žmonių aukas, neskelbdami 
savo veikimo pieno, o Lietuvos 
gelbėjimas anaiptol nėra vieno
das: vieni jų nori “gelbėti“ su 
Švedų afmijos pagelba, kiti turi 
įsteigę fondus siuntinėjimui už
jūriu “diplomatų.”

Kokį veikimo būdą turi ome
nyje SLA. viršininkai, negalima 
pasakyti, bet nėra abejonės, kad 
tas jų atsišaukimas daugelyje 
narių ir kuopų ras pritarimo.

Tcčiaus SLA. priklauso daug

pran(ančių Amerikos ūkį, bus 
mums linksmiau ir geriau gy
venti.

Mes turim kuogreičiau apsva
rstyt ta dalyką ir suvažiuot, kad 
gerai išdirbus pieną galima bu
tų pasekmingai dirbti.

Taigi ūkininkai, atsiliepkite 
kuogreičiau per Naujienas ir iš
reikškite savo nuomonę šiuo 
svarbiu reikalu.

prašau jų daboti kuopų susirin
kimus ir agituojančių žmonių 
Hž šitų sumanymų paklausti ko
kiu budu už tas aukas bus gcl- 
bima Lietuva ir per kokių ištai
gų? Aš nėsmi priešingas gelbė
jimui Lietuvos, bet renkant iš 
žmonių skatikus reikia jiems 
pasakyti ir kokiu budu tos au
kos bus suvartotos. j

Pagalios SLA. yra pašelpos Hr 
apdraudos bepartyviska organi
zacija ir nieks neturi teises jos 
ant vienos ar kitos partijos kur
palio tempti. J. Lapas.

Ūkininkų balsas
Į LIETUVIUS ŪKININKUS 

ATSIŠAUKIMAS
> ■

Amerikos lietuviai ūkinin
kai! Mes esam visai nuo lietu
vių visuomenės atsiskyrę. Ro
dos, kad mums ir visai Lietu
vos klausimas nerupi. Rodos, 
kad nei vienas iš musų nežada 
važiuoti į Lietuvą. Taip, mes 
pamiršome apie Lietuvą ir apie 
lietuvius Lietuvoj*ir Amerikoj. 
Del ko taip? Dėlto, kad mes čia 
ant vietos geriau esame ekono
miniai aprupintit. Amerikos u- 
kininkai čia turi draugijas, o 
kaikuriose vietose ir kooperaci
jas (nors anaiptol ne viską taip 
gerai). Bet kų mes rasim grįžę

Box 118 Beach Rd., 
Waukegan, III.

P. S. — Gal kiti laikraščiai 
malonėtų šį atsišaukimų pers
pausdinti. —M. G.

Moterjs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentč- 
i’au nuo skausmų... ji ra- 

o. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDU
Motery Tonikas
Aš pradėjau Gardui. 

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

E-73

kati “gal”, nes mes nieko tikra 
apie Lietuvą dabar nežinom). 
Ūkis atsilikęs, mašinų nebus, u- 
kininkų susivienijimų nerasim. 
Ko nusitversim?

Su mumis, Amerikos lietu
viais ūkininkais, grįš tūkstan
čiai miestiečių — tai vieni apsi
lankyt, kiti manys ant visados 
ant ūkio apsigyventi. Jie parsi
veš su savim milionus dolerių. 
Ką jie nuveiks, neturgdami jo
kio supratimo apie geresnį u- 
kio vedimą? Nežinos, kaip pra
ktiškiau triobas sustatyti, kad 
butų paranku; nežinos už ki 
griebtis pradžioj, iš ko “biznį” 

Ką jau bekalbėti apie papra- varyti. Ūkininkaus po seno-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikaose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokutnenius irpopieras.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Ml<wto Ofisai i
117 N. Durtam St 

11II1S Unlty BMf.
Te!. Centrą! 4411

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvfl 
(Tcl. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomia 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.Y.
A. PETKATUL
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žemaiti

KRUVEL1S
(Tąsa)

Važiuotieji, raitieji ir pėstieji 
-vyrai šian-ten gaišavo, o mote

riškos pėsčios, visų-pirma ku
liais išsipylė — vėleik, kaip nuo 
ryto traukė ant bažnyčios, taip 
pamaldoms pasibaigus, būriais 
grįžo ant namų. Tebebuvo dar 
laiko; saulė kų tik iš^ pietų iš
krypusi. Todėl mergaitės 
skubėjo keliauti.

Susirinkdamos po kelias, 
juokaudamos. Užginė kitų
relj, keliu toliau užginė dar dau
giau: pasidarė didelis būrys, 
šnekėdamos, klegėdamos pasa
kojosi, kuri ka šiandie bažny
čioje ar miestelyje pastebėjusi.

— Ir Petras Kruvelis šiandie 
taip švytravo —tarė viena. -- 
Tur-but jau mietrigauja vesti?

—Anoks ne švytravimas!

ne-

bu-

nu, vis tas pats jo rudinis įvar

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus , 
name)

— Nebijok, pasivaipytum dar' 
gerai su juomi. Jam nepriteksi 

Kaip-gis, ir batai veltiniai!..! baltų marškinių — čia apsivil
kęs, čia vėl susipaišęs; pats vėl 

prausis neprausis, vistiek juo
das ir juodas, lokį dar ir ap
valysi? O kas dėl pašalių paro 
rūmo, daugiau ta senė molina 
prasimano — niekur šapelio nė 
dulkės nebūtų, arba indo nie
kuomet nepataikysi kur pasta
tyti vis ne vietoje ir ne vieto
je, bambės... Petras 
nuo motinos paprato; 
niekur neįtiksi... Kų 
gus išpasakosi? Prie
prie valgio ar prie inlų, tai šis 
tai tas — vis netikęs... Tegul 
juos šimtas! Paėdė man...

- Nė man taip paėdė, nė kų— 
tarė graži mergaitė,, kų tik pa
sivijusi. — Metai mažne baigia
si, o dar blogo žodžio negirdė
jau nė nuo vieno. Kaip tik pa-

kas, dryžinė veste...
- Tur-buti ir kepurė žieminė!

Juokitės, juokitės, — tarė 
už visas senesnė, o kiekvie
nos širdelė tvaks, tvaks!... kad 
lik kaip galėtų jam įsipiršti, įsl-

- Nėra ko čia tvaksėti, nė 
siulyties; jis ne musų nosiai, į 
tokias nė skersas nežiūrės...

Musų ar ne musų, o ar ži
note mergelės, jog aš už jo ir 

man
jo turtų, 

berno, 
tarnavai?

neičiau... Kaip jis 
širdį paėdęs! Tuščia 
verčiau už plikiausio

- Jaugi, tu pas jį

v ra
nė jam 
tu žmo- 
virimo,

Liet. Moti Progr. Sus. Dirva. | Sergėkite savo akis {
Protesto Rezoliucija

Paėdė gerai man širdį: am
žini bambekliai. Tokia molina 
toks ir Petras... Žingsnio nemo
kėsi pažengti, nei nieko padirb
ti, vis nepadoriai, vis negerai, 
n.'vkuomi neįtiksi...

ir Petras, o mat laikytics nori 
padoriai!

- Dieve sergėk, kaip pado
riai! Turi būti iššlavinėta, ištini 
kinta -- kiekvienų rytų turi a|>- 

sivalyti, kaip prieš kalėdnin- 
kus. truputį kas nepatiko, tai 
bambės Ivgu ubagas kruopas

čiai tokiam

nė žodžio nesuko. Amžius ga- 
’ėčiau taip būti ir motina mano

LMPSA. 25-ta kuopa laikyta
me susirinkime gruodžio 15 d. 
1918, Aušros svetainėj, vienbal
siai nutarė, protestuoti prieš L. 
MPS, III Bjono ištyrimo komisi
jos veidmainiškų ir neteisingų 
pasielgimų. Mat, kuopai parei
kalavus, LMPS. Pildantysis Ko
mitetas pavedė Il-čiam Rajonui 
ištirti ar leisotai kuopa prašali
no penkias nares ir ar gali tve- 
rlies ant vielos antra LMPS. 
kuopa, lll-čio Rajono Komisija 
po ištyrimo atrado tas nares o 
sanl kaltomis, t. y. kad jos pra
sižengusios prieš LMPS. kuopų 
konstitucijos straipsnį l-mų, pa
ragrafų H-tų, ir pripažino, kad 
už šitokį jos elgfmųsi kuopa tu
rėjo teisės jas prašalinti. Tada 
komisija, dėl labo viso Lietuvių 
Moterų Prog. Susiv. Am, ir kad 
uždarius burnas visiems prie
šams, prašė jas pasitaisyti ir 
visoms susitaikinti. Dargi priža
dėta, kad by vie na komisijos na
re per šešis mėnesius lankysis į 
kuopos susirinkimų išveigimui 
užsigauliojimų narių tarpe. 
Kuopa tų komisijos pasiūlymų 
mielai priėmė ir sutiko priim
ti atgal išbraukiusias, jeigu jos 
pasitaisys. Bet prasikaltėlės at
sisakė pasitaisyti ir grįžti į kuo
pa. O kas link tvėrimo ten pat 
antros LMPS. kuopos, tai komi
sija pasako, kad jokiu budu ne
gali tverti antrų LMPS. kp. o 
šiandien jau randasi antra LMP,

Bell System

Kuomet telefono viržis sušlampa, pasi
daro trumpas besisukimas aplink, ku
ris laikinai sulaiko liniją nuo patar
navimo.

Turi būt vartojama atsarga dėl apsau
gojimo telefono virvės nuo vandens 
išsiliejusio ant deskos arba grindų, 
nuo netikėto įkritimo į juodylą arba 
spiaudyklą, nuo prisiglaudimo prie 
skėčio, arba nuo lietaus, kuomet lan
gai lieka neuždaryti laike audros.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
![aliu 1----  -’-T- •- "
ums
teku

Jei 
lingi,

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Afihland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o a pliekos 

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A» R. Blumenihal i
CHICAGO TELEPHONE COMPANY'jus išleido į bažnyčių, pasiliko 

viena. Tik, žinoma, reikia su- 
iprasti, nevūliioti, sugrįžti. Lo

kime greičiau!
Nū man nepaėstų: Imtų 

’.aip šiltA vilna.. .
—Je, je, dar tas šykštuolis, ir 

nitų šilta vilna! Ant duonos 
' asnio, miltų saujos virpa, dro
va... O kapeikos su pagaliu 
eišmuštum iš nagų7. . Toks tau 

:• butų “šilta vilna“. Amžini

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at-

■ - kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Jus turite mokytis anglų kalbos
---------DABAR ——pakliuvus.

Duokite į 
»u jo Iro-į 
visi paša-j

su tuo.- Bepigu 
man tiktai 
bėsiais, pamatytume

o.s- 6-

Blogas suvirški 
irimas ir nešva 

rus kraujas

žino

j ios, vis ėdančios!. 
! ’ rinta iš kišeniaus

Raktai ne
rudos, kad 
tetyko. La- 
švkštuolė,

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

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

ties daugumos skaus
mų atsirandančių pra
džioje nuo sugadinto 
suvirškinimo, 
ningi žmones 
kad dauguma
mų galima prašalinti,' 

jeigu savo laiku panaudos reikalingas priemones; tokiam apsi
reiškime pasirodo žinomi saldainiai PARTOLA, kurie išvalo 
kraują ir vidurius. Suvalgykite pirm gulsiant 3 saldainius ir j 
persitikrinkite, kad jos veikia greitai ir tikrai. Ant rytojaus 

nauju žmogumi.

iausiai ta motina 
benorint! iš jovalo vaškų išsun
kti, daboja, kad tik mergos ką
snio nepakastų!.. Iš pašėlimo 
ir pati ant uodegos atsisėdo!

-Mergelės! — atsiliepė kita, 
juk šeimininkė tam yra pri- 

eizdėli šeimynai, tausoti duo
bai ir uždapui. Užtat visiems 
eįtiksi, tenka kartais su šeimy- 

: a ir susibarti. Kruvelįene vi- 
oms kaiminkoms gali būti

• yzdžiu ant tvarkos ir ant 
'misos.

Tausojo, tausojo nauda, 
josi su mergomis, kas iš

pa-

rie
to? 

kita
atsi kelsi te

Skrynutė

ja $1.00, 6

PARTOLA kainuo

skrynutės už $5.00.

Partola gavo auksinius meda

liūs 6-se Pasaulinėse*’ Parodose.

Kiekvienoje lietuvių šeimynoje

Graži ir tinkama dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus! 
siųskite šiuo adresu:

APTIEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

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

ivsilaitos.
Ir kita parėjusi seks jos pė- 

’as ir bus gerai.. .
— Kas žino. Petras j ieškos 

o su šimtais parėjusi,msogos, 
kaip sau norit, mergeles, nebus 
tokiu birios kriukis, knip nioli-

negali prisi-

turėtų rastis skrynutė Par tolus.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą. Lentą, R«in« Ir Stogams Popiero

Bi’ECI ALIAI: Maleva malevojimtn šlubą iMvfdaua, po $1.40 r s t.
CARR BROS. VVRECKING CO.

<MM«M K St, UI.

“Moterų Balso“ nr. 12, LMPS. 
Piki. Kom. tarime 8, sako “pa
siremiant III Rajono tyrinėjimo 
komisijos pranešimu, ištikro 
tos narės netiėsolai buvo iš kuo
pos prašalintos, tat nutarta duo
ti joms naujų numerį“. Iš šių 
žodžių aišku, kad III Raj. išty
rimo kom. ant vielos ištyrus pa
sakė vienaip, o Pild. Kom. pa
rašė kitaip. Užtai mes, LMPS. 
25-ta kuopa, protestuojant prieš 
tokį Rajono komisijos veidmai
niavimą.

Antra, kadangi LMPS. Pildan
tysis Komitetas leido naujai 
kuopai susitverti toj dalyj mie
sto, kur jau dveji metai kaip 
gyvuoja 25-ta* kuopa ir varo a- 
gilaciją tarpe vietinių lietuvių; 
kadangi Kensinglonas, kur nau
joji kuopa susitvėrė, yra tik 
skersai mitros pusės gatvės ir 
kadangi dabar abiejų kuopų 
veikimas atsilieka toj pačioj 
vietoj ir net svetainėj, Roselan- 
de, tat mes dabar susiduriame 
su daugeliu publikoj ir tarpe

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS AFTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 fr bu- 
gščinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akiniu* utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimai, ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, Jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN 8TM CHICAGO, ILL.

Paskui ėmė

ciau tavo vieloje — tuoj butų 
mano!

Jane prasijuokė, 
abidvi patyliais šnibždėties.

—O taip! — tarė kita. — Nė 
po šio, nū po to, o kuri paklius 
Kruveliui, įkris kaip inkstas į 
laukus, ir gana! Kad tik tur
tinga bučiau pirma vieta man 
butų.. . b( švilpaučiau...

- Kur čia ne tau? Ar ne

įmaučiau, burna nuprasčiau, 
valgyli duočiau ir pabučiuo
čiau.

- Ka, ka, ka! — juokėsi visos.
Kad ir tokį juodų?

labo LMPS. Susivienijimo, kad 
Pildantysis Komitetas peržiūrė
tu dalykų išnaujo ir kad ta nau
joji 67-ta kuopa, jeigu jau jai 
ištikro rupi moterų ir pačių sa
vęs apšviela, butų perkelta į 
W(*st Pūliniai! arba į Burnsidę.

LMPSA. 25 kp. valdyba: 
Org, O. Stiklylė Raudienė 
Nut. sekr. J. Grybienė 
Iždininkė J. Sadulienė 
Fin. sekr. G. Ručinskienė.

mis.. Mes nemanome čion pla
čiau aiškinti apie M. Duseiką ir 
jo prakalbas, nes Amerikos pro- 
gresyvei visuomenei jis yra ži
nomas. Turime pastebėt, kad 
padaryti prieš jį skundai yra iš
kraipyti ir jK'rdeti. Už tokių 
prakalbų, kokių jisai pasakė, va
ldžia nebūtų galėjus prisikabint. 
Priežastis to skundo, tai begėdi
škas pavydas bei kerštas prieš 
progresyvę Rochesterio visuo
menę. Mat, atvažiavus M. Du
sui kai ir prisidėjus prie darbi
ninkiško veikimo, jam pasisekė 
patraukti publikų prie skaitlin
go lankymosi į viešus susirinki
mus, prakalbas ir diskusijas. 
Įkrito atžagareiviai pasistengė 
jam atmokėti, manydami, kad

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

foouokite j rezidenciją.
West 6126.

Iru! ne musų panosei, ne musų, 
k vark Ii uola 
senumo, nė

Pamatysit, kokių 
parves, nebos nė jo 
juodumo.

True translation filed \vith the post- 
inusler ai Chicago, III., Dec. 24, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ATSIŠAUKIMAS I AME

RIKOS VISUOMENĘ
Darbininkai ir Darbininkės

kimų.
Draugai ir Draugės, kurie pri

sidės! t su savo aukomis, malo
nėkite jas siųsti žemiau nurody- 
tu antrašu: J. Druselkis, 
North St., Rochesler, N.Y.

Komisija :-
S. M. Sasnauskiene, 
Joseph Miller, 
J. Druselkis.

*P. S. Jei atliktų kiek aukų 
nuo bylos vedinio, tai komisija, 
išdavus atskaitų, likusius per-

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai uuo $3.00 

721 iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

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

MRS. AGNĖ DžUGAS
LIETUVE — AKUŠERE

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

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

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.

nes prie sodžiaus priėjo ir pra
dėjo skirstylies katra į savo bu-

(Bus dauginus)
True translation filrd vvifh the nost- 
masler nt Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, gruodžio 20. - 
Socialistų atstovas Lucien Voi- 
lin šiandie atstovų bute laike iip/ 
lerpeliaeijos valdžios apie demo
bilizacijų, pasakė, kad 1,400,000 
Francijos kareivių liko užmuš
ta. karėje.

Laikraščiuose buvo plačiai 
pranešta apie areštavimą M. l)u- 
seikos (Dusevičio) neva už prie- 
švaldišką prakalbų. Jisai dabar 
paleistas, užstačius $6,000 kau
cijos. Vietiniai socialistai ir 
jiems simpatizuojantis žmonės 
daug pasidarbavo jojo paliuosa- 
vimui ligi teismo ir taipjau dar- 
imojasi jo bylos vedimui. Kad 
palengvinti rocliestcriečiams, L. 
S. S. 7-ta kuopa išrinko komi
siją tikslu atsišaukti į lietuvius 
socialistus ir abeluai į daijjium- 
kus, kad jie prisidėtų su auko-
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VJbVNISAS

DRAUGIJOS
SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 

Kenosha, \Vis.
II. Labanauskas, Pirm., 

818 Albcrt Street 
Karolis Mickevičius, V. Pirm.
, , , 726 Park Avė.
Ignas Baubonis, Prot. Sekr.

728 Park Ct. 
Juozas Baubonis, Fin. sekr.

726 Park Avė.
Karolis MickeA’iėius, Iždin.
, ... 726 Park . Avė.
Juozas Sokelis, iždo glob.
. !R!4'*!rc Avc ' Ručine, Wjs.
Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,

, 447 N. Pleasant Street
Vladas Bielskis, Organiz.,

-67 Mihvaukee avė.
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Mai n Street 
Metiniai komitetai VI. BieRkis ir 

Juozas Vaičiulis.

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

3149 S. Morgan St., kertė 82 vi 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687
F

DR. M. HERZMAN
Ge|*ai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. IBth 
St. netoii Fuk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fr 
6—8 vikarais. Telerhone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
i

Telephone Yai ds 5032
o

3109 S. Morgan st. Chicago

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

ResIŠL S. Aahtand Blv4. Chicaic 
Talepheite Beyiearket S>4<

DR. A. A. ROTH
KUBAS GYDYTOJAS Ii CHIRURGAM

SHMiaiiatu Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofiaaa: 1354 S. Halated SL, Ckicagi 
Telepbiiae Drevei ttU

V ALANUOS t 14-11 rytu; 1—• 
7—ė vakare NeėšUonMą l*—U tfieitti.

1111II K-!MWTfr—Mt' .

I
Telcphone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
3325 So. Halsted S t.. Chicago. |

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. ('.anai 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA j

Mrs.A.M!chniewicz
Baigus Akušerijos Ko-1
legiją; ilgai praktika-1 
vusi Pennsylvariijoa 
hoapitalėao ir Phila-' 
elphijoj. Pasekniin- I 

i patarnauja prie' 
gimdymo. Duodu rodą 
risokioae ligose mote- j 
ims ir merginome.

Kilia So. Hakted Str. : 
(Ant antrą lubą) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki tMo rak.'
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J Vakaras su Programa
Pradžia lygiai 5 valandą vakare. Inžanga 35 centai

North Sidės Draugijų Sąryšio didžiausia užduotis—suteik
ti visuomenei ką prakilnaus ir nauja, l odei ant šio vaka
ro yra užkviesti geriausi kalbėtojai, dainininkai ir pavieni 
asmens scenoje pasižymėjusios. Taigi sis vakaras bus 
puošniausias už visus buvusius vakarus.

Kviečia visus KOMITETAS.

Rengiamas
NORTH SID6S DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 

Naudai Viešojo Knygyno

Nedėlioję, Gruodžio 29tą, 1918
Schoenhofen Svetainėj
Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue

1 Rusijos Hymnas ........................................................ Grušo Orkestrą
2 Dilina ................... •...................................... “Pirmyn” Mišrus Choras
3 Kalba ........................................ “Naujienų” Redaktorius, P. Grigaitis
I Solo ..........................  p. Slogis
5 Monologas: “Aikštus Bailelis” ............................................ I. Buragas
(i Kvartetas vadovaujant ........................................................ P. Slogini
7 Deklamacija .................  S. Narkienė
8 “Praeities Dienos”, akompanuojant A. Rugiulei, išpildys V. Ascila
9 Daina ....................................................................... “Pirmyn” Mišrus Choras

Po programai—Šokiai ir Grušo Orkestrą.

PROGRAMAS

Chicago ir Apielinke
True translalion filed with the post* 
mastei' at Chicago, III., Dec. 24. 1918, 
as reąuired by the act of Del. 6, 1917

TARDYSIĄ SKERDYKLŲ 
BARONUS.

Distrikto prokuroras, Charles 
F. ('lyne, vakar pranešė, jogei 
jo raštinė padarys naują tardy
mą. Tardysią skerdyklų savi
ninkus tikslu patirti ar tiesą sa
kė federalė vaizbos komisija sa
vo raporte prezidentui Wilso- 
nui, kuomet ji rekomendavo 
paimli mėsos industrjią federa- 
lės valdžios kontrolei!.

Minėta komisija, kaip žinia, 
kaltino skerdyklų kompanijas 
darymu įvairių sumoksiu tikslu 
pasinaudoti karės laiku ir su- 
sirausti sau naujų aukso kalnų 
— pelnų.

DAR VIENAS UŽPUOLIMAS.

Banditai užpuolė banką ir 
pabėgo su $8,000.

Banditai įsigalėjo. Neveizint 
policijos viršininko užreiškimų 
apie išgaudymą visų “požemio 
gyventojų“ — banditų, pasta
rieji vis dažniau pasirodo Chica- 
gos. gatvėse ir su geriausiomis 
pasekmėmis.

Penki nepažįstami banditai 
vakar apsilankė Drcsseler ban
kai! 2322 W. 12 SI. Bu jokio 
vargo banditai apsidirbo su bau 
ko darbininkais V* pasigrobė nuo 
8 iki 10 tūkstančių dolerių pa
bėgo. Banditai savo žygį atlikę 
į dešimt minučių ir susėdę dide
liu automdbiliun niekieno ne
kliudomi nuvažiavo savais ke
liais. Policija sakanti, kad “jie 
neištrūks.“

DEBATAI.

LL. Federacija vakar vakari* 
buvo surengus debatus tema 
“Ar reikalinga darbininkams 
laisvamanybė?“ Dcbatavo pp. 
M. X. Mockus — už tir A. Kara
lius prieš. Pirmasai stengė
si prirodyti, kad darbininkams 
reikalinga laisvai protauti,“ ant- 
rnsai kad luisvnniu-

nybė nereikalinga, nes ji... 
“trukdo klesų kovą.“ Debatai 
užsitęsė tris valandas, bet išaiš
kinta buvo nedaug. Debatantai 
rodė perdaug griežto užsispyri
mo: vienas jų gyrė tik savąjį 
“laisvą protavimą,“ antrasai gi 
būtinai norėjo priparodyt, kad 
laisvamanybė yra toks dalykas, 
kuris yra netik nereikalingas, 
bet dargi “stačiai blėdingas lie
tuviams darbininkams.“ Šitos

nuomonės gynėjas (Karalius) 
savo išvadžiojimus stengėsi pa
remi Markso mokslu. Bet tatai 
jam visai nepavyko. Gal tai 
dėlto, kad p. Karalius greitai už- 
sikarščiuoja ir nebesiskaito su 
žodžiais. Šitas davfe progos jo 
oponentui daryti tūlų (taipjau 
nepamatuotų) priekaištų socia
listams ir dargi nukalbėt apie... 
arklio sapnus!

Publikos buvo “vidutiniai“. 
Jeigu imti domon tuos aplodis
mentus, kurie sekė po kiekvieno 
“karštesnio“ žodžio, debatai 
jiems paliko. —Rep.

YPATINGAS, YPATINGO 
KALBĖTOJO SPYCIUS.^

Praeitą pėtnyčią, gruodžio 20 
d., p. Malinausko svetainėj da
vė tokį ypatingą spyčių toks y- 
patingas “kalbėtojas’’ Gele
žėlė. '

Kadangi rengėjai garsino, kad 
“jus išgirsite daug nauja,“ tai 
pa'silokamijau nueiti. Bet skai
tytojai teiksis man atleisti, kad 
aš tenkinsiuos tik keliomis “pa
žibomis“ iš to ypatingo spy- 
čiaus. rikiuosi, jos pakanka
mai apibudins tą ypatingąjį 
“kalbėtoją.“

Pirmiausia pons “kalbėto
jas“ išdergė Naujienas ir Kelei
vį. Paskui pradėjo “tarkuot“ 
“tą barzdylą. Naujienų redakto
rių, “ kuris “rašo apie visokias 
Karoliaus Markso teorijas“ ir vi
sai nežinąs, kad “bolševikai nė 
nežiūri į tas Karoliaus Markso 
knygas, bet vykina socializmą 

nelaukiant kol išsivystys in
dustrija pramonijos manufak- 
čeriuose.“ Po to jisai teikėsi 
nurodyt, kaip bolševikai gali ap- 
seit be tų ponų inteligentų.“ 
Girdi, ten, “Rusuose, tie “ponai 
inteligentai dabar šluoja atry
tus.” Vadinas, taip turį pada
ryt ir lietuviai darbininkai. Jie 
neprivalą aukot į Lietuvos Lais
vės Fondą, nes tuomet “ant dar- 
binnikų sprando užsisės tokie 
barzdylos“ etc.

TToliiiui pons nu-

simuvino į Australiją ir surado, 
kad “tie musų ponai inteligentai 
nori Lietuvai ekzektly tokio pat 
socializmo kaip Australijoje.“ 
Bet vėliau, kada vienas klausy
tojas jam pastebėjo, būtent: 
kad “Australijoj socializmo 
nėra,“ tai pons “kalbėtojas“ nu- 
vapeno: “Eh jis well — ten gy
vuoja tvirtas aidoblizmas...“

Pagalios pons “kalbėtojas ati
dengė naują “išradimą.“ Esą,

susižinojimui su Lietuva geriau
sia bus įsteigti čia, Amerikoj, 
“gerą kablegramo stotį ir tuo- 
triu per kablegramą!“

‘ Bet jeigu valdžia neleis 
Iriu per kablegramą? — vėliau 
kažkas pastebėjo.

- Eh, yes, well — lai turė
sime palaukt kol bus galima... 
vapeno pons ‘kalbėtojas.“

Toks, be kitokių įvairių “pri- 
smokų,“ buvo ypatingo “kalbė
tojo” ypatingas spyrius. Man 
tečiaus keista, kad anas draugiš
kas kliubas susirado tik tokį 
ypatingą “kalbėtoją.” “Eh, 

yes, well“ tai juk yra toks poor 
Business.... —Klausytojas.

SERGĖS KABARETUS.

Naujasai policijos viršinin
kas, Garrily, sakosi, visuomet 
kreips savo akis link kabaretų. 
Iki šiol, beje, jisai suspėjęs juo
se pagauti apie 200 įvairių pa
laidūnų.

Praeitą žiemą ir vasarą tą pa
tį darė jo pirmtakunas Alco- 
ckas. Bet, pasirodo, ten “dar
bo užtenkamai“ dėl visų.

EPIDEMIJA MAŽĖJA.

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius, John Dili Robertson, pra
neša, kad siautimas epidemijos 
žymiai susimažino. Už pasta
rąsias 18 valandas susirgo 507 
asmens: 381 influenza ir 126 
plaučių uždegimu. Per tą pa
tį laiką, savaitė atgal, susirgi
mų skaičius buvo pasiekęs 960.

“PAPAIKUS MERGELĖ.“

Sukėlė visą pačto budinką.

Vakar rytą pačto budinkan j- 
ėjo jauna, puošniai apsirengus 
moteris ir pradėjo visa gerklė 
šaukti — lakstydama korido
riais. Kol policistas spėjo ją 
pagauti, jijė apalpo. Veik visi, 
buvusieji pačto budinke žmo
nės, palikę savo užsiėmimą, su
bėgo pasižiūrėt “papaikusios 
mergelės.“ '

Nepažįstamoji tuoj nugaben
ta į ligonine. Vėliau paaiškė
jo, kad tai yra ne mergelė, bet 
moteris, tūla Mrs. Mabcl Beck, 
iš Baltimorės. Josios vyras 
jau geroka vulanila, kaip pusi- 

gendąs savo Mabelūs.

TAFTAS APLANKYS
CHICAGĄ.

Vasario mčn. 10—11 dd. Chi- 
čagoj įvyks League to Enforce 
Peace konferencija. Tarp kitų 
joje dalyvaus ir buvęs Suv. Val
stijų prezidentas H. Taftas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 24, 11)18, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

doje dienoje“ gali būt jiems pri
sieis ilgokai palūkėti, kol jų or
deriai bus išpildyti.
Brtidgeportas ............................

LAISVAMANIŲ 
PRAMOGOS.

Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 12 kuopa, surengė šau
nų pramogų vakarą pėtnyČioj, 
gruodžio 20 d., Mildos svetainėj. 
Vakaro programas susidėjo iš 
monologų etc. Iš priežasties 
blogo oro publikos tečiaus buvo 
neperdaugiausia — apie 200. 
Kalbėjo paskjilbusis “kunigų 
kirvis,“ M. X. Mockus; kaip ir 
visuomet, publika buvo labai už
ganėdinta ir turėjo daug ska
naus juoko.

Dainelės ir deklamacijos, ku
rias atliko mažos mergėlės, nu
sisekė gerai.

Vėliau kalbėtojas užklausė 
publikos, t n ten t ar ji sutinka, 
kad jis dar sykį kalbėtų šioj a- 
pielinkėj ? Kuriu nori, liepė pa
kelti rankas. Visi kaip vienas, 
pakilo. Reiškia bridgeportie- 
čiai dar turės progos išgirsti 
Mockaus kalbą.

Pasibaigus programui, prie 
kuopos prisirašė keturi nauji 
nariai.

Turiu pažymėti, kad LLF. 12 
kp. dar nesenai susitvėrė, — 
liepos 11 d., 19!8 m., ir iš 12 
narių. O šian(fre skaitlius na
rių pasidaugino daugiau kaip 
dvigubai. Aš neesu spėjikas, 
pranašas ir todėl nespėsiu dėl 
ko ji taip sparčiai auga. Gal1 
būt dėlto, kad jos No. 12 ir kad 
jinai susitvėrė iš 12 narių.... ' 
Taip, kaip anuomet Kristus, kad 
turėjo 12 apaštalų. Šiandie jų ' 
yra milionai. Tas pats gali at- I 
sitikti ir su laisvamaniais. Gir- j 
dėjau, kai kurie kuopos lyderiai, 
kalba: “girdi dėsime visas pa- * 
stangas, kad pastačius .ant sa- ' 
vo.“

Dziev, jiems padek!
—Kuopos Korespondentas.

NORTH SIDE.

ja “geruosius žmones.“ Tik 
pamislykite, ant Vabansės jie į- 
sisteigė tokią tvirtovę, kad my- 
kolinės lankytojai nė ištolo ne
drįsta pasirodyt. Priseina žy
giuot du tris blokus į šalį, kad 
apsilenkus su tuo “bedievių“ 
knygynu.

Ant Ašlenavės tas pats. Ten 
susisuko lizdą laisvamaniai. Jų 
aštrus Kardas ištolo blizga ir 
“geriems žmonėms“ daro dide
lės, nesvietiškos baimės. Vienas 
“geras žmogus“ andais pasakė: 
“Jeigu tie bedieviai susisuks 
sau lizdą ir ant Milvaukės, tada 
nors ir nebeik į mykolinę...“ 
Vaje, vaje! —Olesius.

AUKOS.
LSS, 37 kp. prakalbose, gruo

džio 18 d., LSS. Apsigynimo Fo
ndai! aukojo: St. Čepaitis, V. 
Rinkevičius, M. Raman, A. A- 
domonis, V. Kudirka, F. Paie- 
da, J. Rimkus — po $1.00; K. 
Ramanauskas, T). Milašus, V. 
Makaveckas, J. Prusevičius, J. 
Verbickas — po 50c. Smulkių 
aukų $13.00. Viso surinkta $22. 
50. Pinigai bus pasiųsta kur 
reikia. Visiems aukojusiems 
varde LSS. 37 kp. tariu širdin
gą ačiū. F. Stasiukėlis.

................... ... ........... ,

Pranešimai__
Donorą, Pa. — LSS. 8 k p. ir LMPS. 

19 kp. rengia vakarą-teatrą gruodžio 
25 d., svet. Thompson avė. (tarpe 
3 ir 4 gatvių). Bus lošiama komedi
ja “Dėdė atvažiavo”. Donores ir a- 
pielinkės lietuviai mčldžiami atsi
lankyti. Pradžia 7:3(1 vv. Visus už- 
kviečia Komitetas.

Rockford, UI. — LMPS. 5 kp. prie- 
šmetinis susirinkimas įvyks gruod
žio 29 d., 2 vai. po pietų, 1012 S. 
Main st. Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus renkama nauja valdy
ba. Rašt. O. V.

“Pirmyn” choro repeticija įvyks 
ketverge, gruodžio 2(> <1., 7:30 vai. 
vakare, ‘Liuosybės svet., 1822 \Va- 
bansia avė. Visi dainininkai ir dai
nininkes susirinkite laiku. Turėsi
me važiuoti dainuoti į kitą miestą. 
Bus dalinami tikietai.

J. Druskis, Pirm.

LMPS. 9 k p. šaukiamos susirinki
mas ketverge, gruodžio 26 d., 7 vai. 
vakare, Aušros svet.. 3001 So. Hal- 
sled st. Kviečiama visos narės susi
rinkti. nes reikės balsuoti už centro 
valdybą. Kviečia K p. Valdyba.

ASMENŲ JIEAKOJIMAI
PARVAŽIAVAU sužeistas iš Fran- 

eijos ant 10 dienų, lodei norėčiau 
pasimatyti su savo draugais ir pažįs
tamais. Meldžiu kreiptis šiuo adre
su: - Joseph Marcinkus,
1620 Ruble si., Chicago, III.

Pajieškau savo sūnaus, Jono, 33 
metą amžiaus, nedidelio ūgio, su u- 
seliais, danljs reti, paskiausia gyve
no Gary, Ind., apie 5 melai algai. 
Paeina iš Kaimo gub., Ukmergės p., 
Subačiaus vol, ulyčios Terpeikių. 
Kas ji žinote ar jis pats malonėkite 
atsišaukti, 'taipgi užkviečiu savo vi
sus pažįstamus ir gimines atsilan
kyti pas mane ant švenčiu,

Adomas Kaliliunas, 
1714 S. Union avė. Chicago

PARDAVIMUI___
PARDAVIMUI: The Marle Blahnik 

Pharniacy, įsteigta nuo 1868 prie VV. 
18 st. Turi bul parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga apliekoriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite į

J. J. Sidlo, 
974 VV. 191 h st., Chicago

RAKANDAI

PAJIESKAU PUSINININKO
NA.ŠLR pajieško pusininko j res- 

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

Mrs. Kantaut,
1619 So. Ilalstcd st., Chicago

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiky Plaver Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už Di
le teisjngą pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. ' Chicago

J IEŠKO KAMBARI Ų!

PA.J1EŠKAU švaraus kambario 
Bridgeporto apielinkėj. Kas turite 
praneškite greitai.

M. Aleksiunas, 
3238 So. Halsted si., (’hiengo

RANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

atsiduoda ant ramios, $60 į mėnesį; 
savininkai užmoka $10 į mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Rasimas,
4010 Ellis Avė., Chicago

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandų ir Victrohj. Už $50 nupirk
si didelę (aibinei Victrolų su pui
kia pasiūta, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletu $150 tikros skaros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausių pasiūlymų. Atsiunčiama už 
(tykų. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokesti. Atsišaukite luojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

\Vestern Storage, 
2810 VV. Ilarrison St., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ

“Kad pagelbėti pada
ryti stipriu, aštriu rau
dono kraujo ameriko
nais, nieko nėra mano 
patyrime, ką aš radau

vertesnio, kaip organic iron — Nu- 
xatcd Iron”, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Bellevue Ligonbučio. (Išlaukiniame 
skyriuje), New York, fr Westchester 
County Hospital. Nuxated Iron ta
nkiai padidina stiprumą ir pakant
rumą silpnų, nervuotų, suirusių žmo 
nių į du metu laiko. Dabar yra var
tojama suvirš trijų milijonų žmonių 
kas metas, priskaitant tokius žmo
nes kaip gerb. Lcslie M. Shaw, bu-

yra var

inėtas, priskaitant tokius žmo-

o

Gubernatorius

vusis I ž d 
ir buvusis— 
Sekretorium 

Iowa; buvusis Suv. 
Valstijų Senatorius Richard Rolland 
Renney iš Delavvare, dabartiniu lai
ku majoras S. V. Armijos Generolas 
John L. Clem (Atsitarnavęs) būgni
ninkas vaikas iš Shiloh, buvusis ser
žantas S. V. Armijoje, dar būdamas 
tik 12 metų; taipgi Suvienytų Valsti
jų Teisėjas G. W. Atkinson nusisku
ndimų teismo Washingtone ir kiti. 
Nuxated Iron pardavojamas visų ge
rų aptiekorių, visur.

IŠTEKLIUS KIETŲJŲ 
ANGLIŲ APRIBOTAS.

Sako kuro adminisracija. J

Illinois kuro administratorius, 
Raymond E. Durham, vakar 
viešai užreiškė, jogei šiemet 
chicagiečiai turėsią tenkinties 
gavę tik du trečdaliu kietųjų 
anglių, palyginant su tuo, kiek 
jie gavo pernai. Kuro admi
nistratorius todėl persergsti gy
ventojus, būtent: neeikvoti kie
tųjų anglių dabar, kol dar ga
lima apsieiti su minkštomis an
glimis. Kiekvienas privaląs tu
rėt savo “šantėj“ anglies nema
žiau, kaip 60 dienų, nes "juo-

šis ir tas.

Norlh Sidės lietuvių knygy
nui sekasi. Kas kart vis dau- 

žmonių ntc-imi, Rn«l prnloi- 

dus valandą—kitą smagiam pa
siskaitymui naudingų knygų ir 
laikraščių. Iš visko matyt, kad 
northsidiečiams knygynas pasi
darė neapsieinama įstaiga. Pav., 
man teko kalbėtis su keliais bu
vusiais knygyno priešais, kurie 
dargi jį stengėsi — subostyti. 
Dabar jie dažnai lankosi į kny
gyną ir sako, kad “geresnės už
eigos, kur butų galima praleisti 
liuosąjj laiką,“ jie nė nežino.

—O jeigu jisai “subostytų?“ 
— įkirtau.

— Nosery! — atsakė buvusis 
knygyno priešas. Aš tuoj duo
čiau įnešimą, kad musų draugi
ja paskirtų 100 dolerių, arba 
surengtų jo naudai vakarą! 
Knygynas bostyties negali. Tik 
tamsta pamislyk — kur žmo
gus turėtum dingti... Į saliuną 
eit nebenoriu. O pasiskaityt, 
žinai, taip miela...

Gar'bė North Sidės Draugijų 
Sąryšiui! Ačiū jam northsidie- 
čiai šiandie tikrai gali pasidid
žiuot prieš kitų kolonijų lietu
vius. —Naujas Northsidietis,

•Tie J‘bedieviaį“ labai nervuo-

North Side Dr-jų Sąryšio delega
tu susirinkimas bus pėtnyČioj, gr. 
27 d., 7:30 vai. vakare, N. D. Sąry
šio svet., 1822 Wabansia aVe. Visi 
delegatai ir tie kur esat išrinkti at- 

molnniK. tciksiffs prihllt'l 
į SJ susiri nkiiiii) puskirtu liiiku.

Sckr. W. Czepulevicz.

I). Lietuvos Darb. Sąjungos prieš- 
mctiins susirinkimas įvyks pelny
čius vakare, gr. 27 d., 7:3(1 vai. vak. 
J. Chernaucko svet., 1900 So. Union 
avė. Bus renkama valdyba ateinan
tiems 1919 metams. Visi turite pri
būti ir užsimokėti užvilktus mokes
čius. Yra daug svarbių reikalu dėl 
apsvarstymo. Valdyba.

LSS. 22 kp. nariai, kurie esate iš
rinkti darbininkais Kalėdų vakare, 
malonėkite pribūti gruodžio 25 d., 
Ivgiai 5 vai. vakaro, M. Meldažio sve
tinė!!. 2242 W. 23 PI. Perstatymas 
veikalo Našlaičiai prasidės 6 vai. v. 
Taigi reikia padalyt darbą dar prieš 
lošimą. Nepamirškite. Ant. Jusas.

LMPS. 9 kp. choro repeticija iš 
priežasties Kalėdų perkelta i ketver- 
gn, gruodžio 26 d., Aušros svet., 
3001 Halsted st. Gert), choristės, ma
lonėkite atvykti Ivgiai 8 vai. vakare.

Draugiškai F. S. K.

LMPS. 9 kuonn rengia eglaRę At
eitos Žiedo vaikams, gruodžio 28, 
7:30 vnl. vakare, Mark White Suuare 
svetainėj, 29-ta ir Halsted gal., su 
dailiu programų, kurį išpildys patįs 
vaikučiai. Meldžiame svisuomenė 
skaitlingai atsilankyti. Inžanga dy
kai. —Kviečia Rengėjos.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Paiieškau savo draugo Andrew 

Warb, Kauno gub., Raseinių pav. 
Dabar girdėjau, kad jis gyvena Chi- 
eagoie. Jis pats tegul atsišaukia, ar 
kas žinote praneškite jo antrašą, bus 
atlyginta.

Stanley Gagens,
318 So. Halsted st., Chicago

Atiduodama rundon geras ka
mbarys, vienam arba dviem vai
kinam. Maudynė, telefonas, 
prie gatvekarių. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.

3538 So. Wallace St.
............ . ................ ■■■■„!■"■■ ——................

REIKIA DARBININKV
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

PARDAVIMUI: 3 nauji 2 fialų. 4 
—1 kambariai naujos mados, $250 
< ash, likusius kaip randą. Kaina— 
$3000, arti \Vestern avė., Pamatvkit 
MeDonnell, 2630 VV. 28th St atdara 
9 iki 9 kasdien ir Nedėliomis iki 4 
valandai. 
------ o--------------------------------- -

PAMATYK (iREITAI
PARSIDUODA 2-jų familijų mu

ro ir medžio namas 1 ir 6 kamba
rių. Kaina $1800, Įmokėt $300, o ki
lus raudos išmokės.

LIBERTY LAN D & 1NVESTMENT 
COMPANY,

3301 S. Halsted st., Chicago, III.

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGI AGENTAI RAINKO- 
TU PARDAVIMUI. LARAI GERAS 
UŽDARBIS IR PRITYRIMAS NE
REIKALINGAS. DEL PLATESNIU 
INFORMACIJŲ KREIPKITfiS 1N 
SOUTH BOSTON RAINCOAT CO., 
454 BROADVVAY,

SO BOSTON, MASS.

• REIKALINGA moteris arba n)or- 
gina, kuri atsakančiai gali dirbti re
storane ir moka gerai valgius ga
minti. Atsišaukite greitai.

Z. Petrauski,
3228 S. Halsted st., Chicago 

Tel. Boulevard 2602.

REIKALINGAS porteris į saliuną 
suprantantis janiloriaus darbą. Ge 
ra mokestis. Atsišaukite luojaus: 
6059 So. State St., Chicago, III

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago Window Cleaning Co.,

62 W. Washington st., Chicago

REIKIA janiloriaus pagclbinin- 
ko. Geras kambarys ir valgis.
(>222 S. Harper avė. Chicago

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

PetroKvski Bros.
3548 Emerald avė., Chicago

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
suprantantis visą bučernės darbą ir 
galintis prisidėti pinigiškai. Gera 
mokestis geram žmogui. Biznis iš
dirbtas per daug laiko. Atsišaukite 
laišku i Naujienų ofisą, pažymėdami 
ant laiško No. 19.

REIKALINGI vyrai ant burdo. 
Kambariai ir valgis. Gera vieta pa
keleiviams. Telefonas, maudynė. Ge
rai apšildoma. Tel. Canal 5512.

Lietuvių Hotelis,
160G So. Halsted st., Chicago, 111.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4,ro
mios, užpakalyje barnė, $45 rendos 
į mėnesį. 954 \V. 19th st. Alsišauk-i 
(e į Jos. Sidlo,
971 VV. 19th st., Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE8

6205 So. HalRted «L, 2107 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wel!s St.

137 Mokyklos Suv. Valstijom 
Siuvimas, Petren’j Kirpimas, bo* 
signing, dėl biznio ir naimj. Vi« 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Pi r minlaU

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, aliel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos/ pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

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

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdatą 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti i tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.




