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Prezidentas Wilsonas Anglijoj
2,000,000 sveikina Wil= 

šoną Londone
Virš 100 delegatų atstovaus 27 

šalis taikos kongrese
KARALIUS JURGIS SVEIKINA 
SUV. VAI^STIJŲ PREŽIDENTĄ

Anglija suteikė iškilmingiausį 
priėmimui prezidentui.

LONDONAS, gruodžio 26. — 
Suv. Valstijų prezidentas Wood 
row Wilson ir ponia VVilsonie- 
nė šiandie ilsisi Buckingham 
jKilociuje po priėmimo, kokio 
anglai niekad pirmiau nesutei
kė jtokia.ni valdonui kitos Ša
lies.

Nuo laiko, kada anglų torpe
dinių laivų flotila atplaukė ša
lę prezidento laivo Brighton vi
duryj kanalo ir 20 anglų aero
planų skraidė padebesiuose virš 
galvų, diena buvo tokia, kad nė 
vienas iš prezidento partijos 
nie kad negalės jos užmiršti.

Scena atvykimo į Buckking- 
hain palocių, puikiai padabin
ta gražiomis uniformomis ka
raliaus gvardijos, puikiais žipo- 
nais raitosios gvardijos ir puoš
niais valstybės vežimais, vežu
siais pasižymėjusius svečius j 
palocių, buvo malt y ta m Ulonų 
įmonių susirinkusių gatvėse ir 
triukšmingai sveikinančių. 4

Trjs eilės “tommies,” susta
tytų kiekvienoj gatvėj nuo Cha- 
ring Cross iki palociaus, vargiai 
galėjo atlaikyti minias.

Sėdėdami vienas šalę kito 
priekiniame vežime prezidentas 
Wilsonas ir karalius Jurgis, per 
važiavo per džiaugsmingas mi
nias, abu nuolatos kloniuoda- 
mies. Karalius dėvėjo field- 
inaršalo uniformų. , Preziden
tas buvo frake su aukšta skrybė
lė.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, 111., Dec. 27. 1918 
as reųuired by the art of Oct. G, 1917

Prezidentas Wilsonas kalbėjo 
sužeistiemsiems.

LONDONAS, gruodžio 26. — 
Stovint šalę Anglijos karaliui 
ir karalienei, prezidentas Wilso 
nas pasilenkė virš balustrado 
Buckingham palociaus šiandie 
po piet, pasakė šimtams sužeis
tų kareivių, jog jis tikisi, ka< 
jie artimoj ateityj jgys naudą b 
tų dalykų, už kuriuos jie karia
vo.

Prezidento kalba buvo kaip< 
augščiausias laipsnis jo trium- 
fališkos kelionės per miesto ga
tves, kur 2,000,000 londoniečiv * 
sveikino jį iki neužkimo.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 19T
WILS0NAS ŠIANDIE PASI
TIKS SU PREMIERU.

LONDONAS, gruodžia 26. — 
Pradinis pasikalbėjimas prezi
dento su premjeru Lloyd Geor- 
ge įvyks 10 vai. petnyčios ryte PARYŽIUS, gruodžio 26. —

prvzidento rūme Buckingham 
palociuje. kur jie tarsis iki vi
durdienio, kada jie važiuos j 
I)owning gatve.

Lloyd George pakvietė mar
kizą iš Cro.w earl iš Curzon ca
re iš Reading, Amerikos, amba
sadorių John W. Davis, viskon- 
tus Grey, Borley ir Bryce, And
re \v Bona r Law, Alfred J. BaJ- 
four, If. H. Asųuitb, Arthur Hcn 
derson ir VVilliams Adamson. 
Pastarieji du yra darbininkų na 
riai parlamente.

Sprendžiama, kad konferen- 
sija tęsis po piet Downing St. 
Prez/identas VVilsonas nesutiks 
su visais nariais karės kabineto 
iki valstybės pokilio petnyčios 
naktį ir pre.niiero pietų subatos 
naktį.

True translation filed with the post- 
'uaster at Chicago, BI., Dec. 27. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1017
DAUGIAU 100 SĖDĖS PRIE

TAIKOS STALO, t

27 šalįs bus atstovaujamos 
taikos tarybose.

PARYŽIUS, gruodžio 26.
Sąstatas taikos konferencijos 
laipsniškai priima formą, taip, 
kad Amerikos delegatai išreiš
kia viltį, kad delegatai bus pas
kelbti ir atvyks tikrajai pradžiai 
tarybų tuoj po naujų metų.

Daugelis vyriausių smulkme
nų sąstato kongreso yra išrišta 
iš priežasties dabartinių konfe
rencijų.

Tas parodo, kad visa kong
reso narystė susidės tarp 100 ir 
120 žmonių.

27 šalįs bus atstovaujamos 
delegacijų, įskaitant tas šalis, 
kurios paskelbė karę*ir daugybė 
tų, kurios pradėjo gyvuoti iš 
priežasties karės.

Ftid.f ausioms valstybėms, — 
\nglijai, Franci jai Suv. Valsti
joms ir Italijai tapo paskirta 
po 5 delegatus kiekvienai, kuo
met kitų šalių delegacijos įvai
riu nuo 1 iki, 1 narių, sulig di- 
fžio šalies ir pabelstųjų interc- 
*y*

Rusai nusiminę.

Francjjos užrubežinių reika- 
’ų ministerio Sitephen Pichon 
pasketibimas, jog talkininkai nu
sprendė prieš plačią karinę in- 
tlervenciją Rusijoj, padarė labai 
blogą įspūdį į buvusius premie- 
•us Lvov ir Kokovcev ir kitus 
Žymius rusus, kurie laiko čia 
konferenciją.

Rusų vadovai tebetęsia savo 
konferenciją Rusijos ambasa- 
loj, tikėdamies, kad jie bus for
maliai išklausyti kada taikos 
kongresas tikrai atsidarys.

°rue translation filed with Ihe posf- 
.naster at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasak laikraščių, talkininkų at
stovai nutarė, kad nėutralės ša
lįs nebus įk ištos į taikos honfe- 

,r<-*neijų. Nėutralės šalįs gali te- 
čiaus adresuoti savo reikalavi
mus iš kariaujančiųjų ir taip pa- 
statyti reikalavimai bus atiduo
ti specialiai komisijai, kuri bus 
sutverta laikos konferencijos.

Pranešama, jog esą nutarta, 
kad nėutralės šalįs bus leistos 
dalyvauti sbarstymuose apie su
tvėrimą tautų lygos.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

ITALIJOS KARES NUOSTO
LIAI SIEKIA 2,800,000.

NEW YORK, gruodžio 26.
Italijos nuostoliai užmuštais, su
žeistais, mirusiais, prapuolu
siais ir belaisviais, pasak čia e- 
sančio su misija dėl valdžios, 
pulkininkų U:go Pizzarello, sie
kia 2,800,000 kareivių. Jis pa
davė šias skaitlines papildyda- 
masSalvatore Barzilai paskelbi
mą Paryžiuje, kad Italija nete
ko 500,000 kareivių užmuštais 
ir sužeistais. Jis sake, kad 
vien tik liga pagimdė 300,000 
mirčių karės zona.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III.* Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PALEIS AMERICAN PRO-
TECTIVE LEAGUE.

WASHINGTON, gruodžio 26. 
Paleidimas American Protecti- 
ve League su jos 250,000 narių 
ir skyriais beveik kiekviename 
mieste, įvyks vasario 1 d. Apie 
tai paskelbė lygos direktoriai. 
Nuosprendis paleisti padarytas 
po konferencijos su justicijos 
departamento viršininkais. 
Nors lyga (bus paleista, direkto
rių pranešamas išreiškia nuo
monę, kad ‘“lygos pasitarnavi- 
nias neužsibaigs, bet pasiliks ga
linga spėka,’’ per išsilavinimą į- 
gytą narių laike karės. Virš 
luiliono investigacijų esą pada
ryta lygos laike karės.

True translation filed with the post- 
master at Chięago, III., Dee. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
AMERIKOS KARINIAI LAIVAI 

BALTIKO JUROJ.
0 ———.

COPENHAGEN, gruodžio 26. 
Amerikos legacijai Čia pranešta, 
kad Amerikos kariniai laivai at
vyks į Copenhageną galbūt su- 
batoj. Sakoma, kad jie pasi
liks čia keletą dienų savo kelyj 
j Baįtiko jurą.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

URUGUAY MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ.

MONTEVIDEO, — Valdžia 
paliepė mobilizaciją Uraguuy 
armijos iš priežasties grąsinan- 
čių darbininkų sujudimų visoj 
respublikoj. Svetimų šalių agi
tatoriai daugiausia rusai, sten
giasi sukelti generalį streiką.
• - ■ ■ .....4---------- —

[ ORAS ]
Nepastovus oras šiandie, gaL

būt sniegas; ryto abelnai giedra, inas su) savim, kaip jo draugai

True translation filed \vilh the post- 
inaster at Chicag<v Hk, Dec. 27, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
12 BOLŠEVIKŲ SUŠAUDYTA 

OMSKE.

AVASIIINGTON, gruodžio 26. 
Rusijos ambasada gavo nuo Om 
sko valdžios kablegramą, kad 
12 žmonių liko sušaudyta kari
nio teismo palie pimais po gink
luoto sukilimo bolševikiškų 
elementų Omske gruodžio 22 
naktį. •

Bolševikams pasisekė paliuo-r 
suolu kalinius Omske) kalėjime, 
bet pulkas valdžios kare ivių gre i 
tai areštavę) 12 žmemių, kurie 
dalyvavo sukilime.

Jie greitai buvo teisiami ir nu
žudyti, ir oficialis pranešimas 
sako, kad‘ ‘tas incidentas buvo 
užibaigtas prieš auštant.’’ Did
žiuma paliuosuotų belaisvių la
pe) suimti dalis gi sugrįžę) liuo- 
snoriai.

Tą pačią naktį buve> sukili
mas geležinkelių darbininkų 
Kulome)Zine) stotyje Telegrafe) 
linijos buvę) nukirstos, bet pul
kai iš Omske) garnizone) įvykinę) 
tvarką pirm negu paelaryta elau- 
giau nuostolių.

Trele translation filed with the post- 
nnester at Chicago, III., Dee. 27, 1918, 
as reųeiireel by Ihe act of Oct. G, 1917

SEMIONOV SUŽEISTAS.

HARBIN gruodžio 23. - Ge- 
nejrolas Semionov, viršininkas 
rytinės Siberijos valdžios tapo 
sužaistas į kojas ir 10 kilų žme)- 
nių sužeista, kada uniformuotas 
žmogus mėtė bombą nesenai te
atre Čitoje.

RENGIASI SREIKAN.

Cmęagos virėjai ir patarnau- 
e>jai, elirbanitįs didesniuose vieš

bučiuose^ susivienijusiuose į 
Chicago Hotelkec|KTs Ass’n 
rengiasi sūltreikuoti prieš Nau
jus Metus.

Darbininkai vakar atlaike" du 
viešu suslirinkimu, kuriuose* įga- 
liavo valdybą paskelbti streiką 
“Bik* valandą.” 'rėčiaus dėl 
formališkume) bus padarytas 
referendumas.

La Šalie viešbučio virėjai ir 
patarnautojai prie stalų jau 
streikuoja. Tarp streikierių ir 
policijos su mušeikomis įvyks
ta tankus susirėmimai. Viešbu
tis, sakoma moka streiklau
žiams jK) $10 į dieną ir duoda 
geriausį kambarį. Darbinin
kai reikalauja pripažinimo uni
jos.

Jei streikas kiltų, jis labai pa
kenktų Naujų Metų bizniui, ka
da viešbučiai daro didžiausį pel
ną. O jis kils, nes viešbučiai 
nė. nemano apie nusileidimą. 
Tik vienas viešbutis — Me>rri- 
soi nebūtų palieotas streiko, 
kadangi jis nepriguli prie aso
ciacijos.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Ilgiausias vardas 
armijoj.

FORT dės M01NES, la. — 
Užjūrio kareivis aptroškintas 
gazais po 15 mėnesiu tarnybos 
Amerikos armijoj, atvyko į šį 
ligonbutį gydyt'ies, atsižvežda- 

sako, “ilginusį vardą belaisvėj.” 
Jo vardas yra Anastacias Geor
ge I lofrrhopaplhoodorkoumo- 
iiintourcolhoroulos. Kad su- 
taupinus laiką ir vargą, jį pa
prastai vadina “Hon ir 1.1.”

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, III., Dec. 27, 1918. 
as reųuired by Ihe act of Oct. (i, 1917

MAITINS ORLAIVIAIS.

PARYŽIUS. Pasak Echo de 
Paris, nuginkluoti vokiečių Zep- 
pelinai bus paversti į orinius 
pirklybinius laivus, skraidžioji- 
mui tarp Ne.w Yorko ir Ham
burgo.

PARYŽIUS. — Valdžia šian
die nutarė pa vartoti Ibambarda- 
vimo aeropahius maitinimui ka
rės nuteriotų apygardų Franci- 
joj, kur vieškeliai ir geležinke
liai dar nėra pataisyti. Ameri
kiečių aeroplanai gali būti var
tojami.

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Ml’NICH. — Municho Post 
išspausdino apskaitliavimą, jog 
vokiečių kares pclnagaudžiai 
pradėjo vartoti aeroplanus išve
žimui milžiniškos vertybės po- 
pierų į šv<‘icariją. Post ragina 
valdžią užgriebti sostinę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PLENUOJA 7 VOKIETIJOS 
RESPUBLIKAS.

DBESDEN, Saksonija, Bei 
no valdininkas išreiškia nuomo
nę, kad ateities Vokietiją suda
rys 7 respublikos, sudarytos pa
našiai į Suv. Valstijas, sekamai:

1. Augštesnioj, Saksonija, su
sidedanti iš buvusių kunigaikš- 
il'yščių Saksonijos, su Turingi- 
ja, Erfurt, Magdeburg, Anhalt 
ir vokiečių Bohemija. Sostinė 
— Dresden.

2. Žemesnioji Saksonija su 
Hanover, Lippe, Brusvvick, Ode- 
burg, Brenien, Haniburg, Lu- 
beck ir Schleiswig-1 folstein. So
stinė. — Hanoyer.

3. Raino žemės, su Bremenu, 
Alsace, Pfaltz, Reino Hjesso, Rei 
no provincija, Hesse^Nassau ir 
AVėstphalia. Sostinė — Cob- 
lenz.

4. Sivabia, su Wuerttemberg 
ir Hozcnllenr. Sostine — Stntt- 
gart.

5. Bavarija.
6. Vokiečių Austrija su Vei- 

ernark, Gaennil’us ir TyrOl.
7. Brandenlburg ir Prūsija, su 

Mecklenburg, pomerania, Poz- 
naniuni ir Silezija. Sositnė 
Berlinas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Amerikiečiai nušovė 854 vokie

čių aeroplanus.

WASHIN1GTON, gruod. 22.— 
Amerikos aviatoriai Franlijoj, 
pasak maj.-gen. Harbord rapor
to, nušovė 854 vokiečių aero
planus ir 82 vokiečių orlaivius. 
Amerikiečiai ne teko 271 aero
plano ir 45 orlaivių.

Aukaukite Lietuvos Laisvės
Fondan.

True transhdion filed with Ihe post-master at (įlucago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Spartakai ir jurininkai kelia 
riaušes Berlyne

Užgriebė Vorwaerts ir karės mi- 
nisteriją1. Dalis jurininkų pasidavė

SPARTAKŲ SUKILIMAS 
BERLINE.

Užgriebė Vodwaerts spaustuvę 
ir nori nuversti socialistų 

valdžią

BERLINAS, gruodžio 25. — 
llvalandą šiąnakt valdžia išsiun 
tinėjo generalį paliepimą karei
viams Berline būti prisirengu
siems. Spartako spėkos užėmė 
Prūsijos karės ministeriją ir lai
kraštį Voinvaerts.

šiąnakt viešpatauja įspūdis, 
kad radikalai padarys generalį 
pasikėsinimą .ketverge suardyt 
dabartinę valdžią.

Buvo paskelbta šiąnakt spar
tako grii|)ės, kad ryto ryte jų 
vadovas Dr. Liebknecbt paskcls 
nuvertimą Eberto valdžios.

Bėgyje pastarųjų kelių dienų 
radikaliai elementai grąsino už- 
gniaušti Vorwaerts, delei jo ata
kų prieš revoliucinį terorizmą.

10 valandą redakcija ir laik
raščio spaustuvė liko užgriebtos 
spartakų.

* Į namą įsiveržė būrys žmo
nių su 18 kulkasvaid'žių. Po 
užėmimui jie. išleido lapelius 
ant raudonos papieros, užvardy- 
tus “Raudonieji Voinvaerts.”

Policijos viršininkas F3ichborn, 
kuris pasiuntė policiją apgyni
mui namo, gellbėjo užgniaužime 
didžiumos socialistų organo.

Sukilę jurininkai, ^urie laikė
si raudonąjame palociuje, iškė
lė baltą vėliavą ir jiems leista 
apleisti jį po sargyba. Valdžios 
kareiviai dabar užima palocių 
ir karališkus tvartus.

Otto Wels, militajis koman- 
duotojas Berlino, kuris panedė- 
lyj buvo areštuotas sukilusių 
jurininkų laike mūšio, kuriame 
arti 1(X) žmonių liko užmušta ir 
daug sužeista, tapo paliuosuotas 
ketverge.

Niekuric jurininkų pritarė 
tuoj a utiniam jo nužudymui. 
Niekuric gi pasiūlė uždaryti jį 
mažame kambaryje su lavo
nais jurininkų ir kitų,aukų pa- 
ncdelio mūšio. Jis ištruko nuo 
prievartos socialistų vadovų įsi- 
maišimu.

Priežastim susirėmimo tarp 
jurininkų ir kareivių ir repub- 
likoniškos gvardijos buvo pas
kelbimas Wels nuosprendžio 
paleisti ir atmokėti didesniai da
liai laivyno rezervistų, kurie at
likdavo sargybos pareigas revo
liucinėj buveinėj nuo revoliuci
jos pradžios.

Ginčai pasiekė augščiausio 
laipsnio panedėlyj po piet, kada 
delegaoija jurininkų numarša- 
vo į Wels buveinę Unter den vekarių darbininkai pareikalavo 
Linden užprotestuoti prieš jo pakėlimo algos ir grąsina sus- 
menamą nedraugišką poziciją, treikuoti Naujuose Metuose, jei
Wels pasišaukė respublikoniš-reikalavimas nebus išpildytas.

kąją gvardiją, kuri pradėjo 
šaudyti į jurininkus iš kulkaff- 
vaidžių.

Jurininkui tada užpuolė bu
veinę ir suėmė Wels ir jo pagel- 
bininkus. Alexander ir Fran- 
zer pulkai ir daugybe civilių 
žmonių prisidėjo prie sukilusių 
jurininkų.

Pranešama, kad daug jurinin
kų ateina iš Kiel, kad prisidė
jus prie savo draugų.

Kada šios žinios išsiųsta, dau
gybė ginkluotų civilių gyvento
jų vis dar dėjosi prie jurininkų 
Koenigstrasse. Ta gatvė, su vi
sais jos namais yra rankose* ju
rininkų ir spartakų.

Nori Liebknechto 
premieru.

Jie reikalavo, kad premieras 
Ebert ir ministeris Hanse rezig
nuotų ir jų vietą užimtų Georg 
Ledebour ir Dr. Kari Liebk- 
necht.

Žinios priduria, kad Dr. Lieb- 
kneebt apsilankė kanclerio pa
lociuje ir turėjo ilgą konferenci
ją su minisleriais.

True translation filed wilh Ihe pęst- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

APIE VOKIETIJOS TEIGIA
MĄJĮ SUSIRINKIMĄ.

BERLINAS, - Nacioiialis su- 
siirnkinias bus sušauktas už 10 
dienų jx) rinkimų, kurie įvyks 
sausio 19 dieną. Posėdžiai tę
sis 8 savaites. Miestai kurie pri
davė savo pretenzijas prie vie
tų susirinkimui nacionalio sei
mo yra Frankfort Cassel, Er
furt, Baireinth, Weimar ir Nu- 
remberg. Berlinas turbūt bus 
aplėktas, kadangi progresas 
kongreso, laikyto pereitą savai
tę, pertikrino kitų miestų dele
gatus, jog-Berlinas yra perdaug 
triukšmingas.

True translation filed with the post- 
master at Chicatfo, III., Dec. 27. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

LENKAI LAIKO 
DANZIGĄ.

BERLINAS, ’ gruodžio 25. — 
Telefono komunikasija tarp 
Berlino ir Danzigo tapo perkir
sta nuo utarninko vakaro. Ban
dymas susinešti su Balt'iko uos
iu per Poznanių nepavyko. Dan- 
zig buvo užimtas pereitą savai
tę lenkų spėkų iš Francijos, ko
manduojamų gc.n. Haller.

Grąsina streiku.

MILWAUKEE7wis. — Gat-

i
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NAUJIENOS, Chicago, UI

jį Vakaras su Programų
Rengiamas

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
Naudai Viešojo Knygyno

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

Pradžia lygiai 5 valandą vakare. Inžanga 35 centai

Norlh Sides Draugijų Sąryšio didžiausia užduotis—suteik- . 
ti visuomenei ką prakilnaus ir jiauja. Todėl ant šio vaka
ro yra užkviesti geriausi kalbėtojai, dainininkai ir pavieni 
asmens scenoje pasižymėjusios. Taigi šis vakaras bus 
puošniausias už visus buvusius vakarus.

Kviečia visus KOMITETAS.

Teatras /Koncertas ir Balius llllllllllllllllllllllll

Pėtnyčia, Gruodžio 27,1918,

PROGRAMAS

1 Rusijos Hyninas .................................................... Grušo Orkestrą
2 Daina ............................................................... “Pirmyn” Mišrus Choras
3 Kalba ..................................... “Naujienų” Redaktorius, P. Grigaitis
4 Solo ........... . .......... ............................... ................... ,.... P. Slėgis
5 Monologas: “Sikstas Raitelis” .........................................J. Bu ragas
6 Kvartetas vadovaujant .................................................... P. Stogini
7 Deklamacija .................................................................. S. Narkienč
8 “Praeities Dienos”, akompanuojant A. Rugiutei, išpildys V. Ascila
9 Daina .......................................................  “Pirmyn” Mišrus Choras

Po prograinuir-šokiai ir Grušo Orkestrą.

Rengia
S. L. A. 139 KUOPA

Nedėlioj, Gruodžio-December 29, 1918
K. of P. SVETAINĖJ, 11037 Michigan Avė., Roseland, III.

Svetainė atsidarys 5 v. Programo pradžia 6:30 v.v. Įžanga 25, Ju ir 50c.

Koncerto dalį išpildys

L. M. D. “AIDO” CHORAS MIŠRUS IR
L. M. D. “AIDO” MOTERŲ CHORAS

J. Grušo orkestrą. Programe dalyvaus p-Jė A. Grušiukė.
Scenoje bus statoma vieno veiksmo komedija

llllllllllllllllllllllllllllll

PO PROGRAMUI puikus balius
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, kviečiame visus atsilankyti ant šio musų 

rengiamo vakaro, užlikrinnm, kad nesigailėsite atsilankę ant to puikaus vaka
ro; apart Čia pažymėto programo bus dar ir kitokių pamarginimų.

Muzika J. Grušo. Kviečia KOMITETAS.

fflllIllIllllIllllllllIllillllllllIllHlaikraščiuos 
ir visokiuose 
Kas atsako už 
Ar tai yra kal

tė kitur gimusių žmonių, ar ap
sileidimas mokyklų? Daugelis

stoma kiekviename mokytojų pradėjo rodyties 
: susirinkime, šitie svarstymai
i remiama skaitlinėmis paimto- susirinkimuose.mokyklos

________  * ----- -J mis iš Suv. Valstijų cenzo 1910 ■ sitas skaitlines?

Kam Reikia Mokytiem 
Angly Kalbos.

ir mėnraščiuose
e silikti šitoj šalyj, turės rupiu ties

pasinaudoti šituo pasiūlymu.
—Louise Montgomery.

m. Kartą į dešimtį melų Su
vienytos Valstijos suskaito vi
sus žmones gyvenančius šitoj * žmonių dabar mano šiaip ir taip 

I šalyj, kad sužinojus, kiek jų y- upie tai.
Kalėdų šventė reiškia dži ing- ra, ką jie veikia užlaikymui su

siną ir linksmybę. Jai praėjus J vęs ir kiek mokslo jie turėjo ir 
verteivos suveda apskaitas, kadkokį mokslą jie eina, 
pamačius, kaip jie stovi ir nu
sprendus, kokie įdėliai reik din
gi ateinančiais metais. Pavie
niai ir organizacijos suveda tai- , 
pgi savo visokias apskaitas.1 
Jiems žingeidu žinoti, ką jie nu-1 
veikė pereitais, jnetais ir kas 
jiems reikia daryti ateinančiais 
metais, kad genaus atsistojus 
patiems ir toms . draugijoms, 
prie kurių jie priklauso. Illino- 
jaus Valstijos Mokytojų Susi
draugavimas turės susirinkimą 
šią savaiję, valstijos sostinėje,' 
Springfielde. šita mokytųjų 
grupė iš visokių mokyklų, drau
ge su perdėtiniais iš visų valsti-! 
jos dalių kalbės apie tai, kas 
gero praeityj, kokios
paklaidos padaryta, kokie su- ** imanymai galima patiekti page
rinimui dalvkų.

Vienu svarbiųjų dalykų šita
me susirinkime bus svarstoma 
geriausias būdas svetimšaliams 
mokinti anglų kalbos. Šitas

1910 metais buvo Suv. Valsti-Į 
jose mažne 13,000,000 svetur 

gimusių vyrų, moterį' ir vaiku. 
Apie 20,000,000 buvo tų, kurių Į 
vienas ar abu tėvai buvo ginu;

(svetimose šalyse. Mažne 3,000,- 
000 gimusių svetur, kurie turė
jo 10 metų amžiaus ar daugiau,

650,361 nemokėjo skaityti ar 
rašyti jokia kalba. 'Parpė 3,000- 

■000, kurie nuniokojo anglų kal
bos, 2,565,612 turėjo suviršum
21 melus amžiaus ir todėl di-i 
džiumoje valstijų už priversti
nio įstatymo ribų. Kadangi iš 

i jų nereikalavo lankyti mokyk
lą, tai tik sulyginamai mažas 
skaitlius, 35Į6T I iš Šitos grupe ; 
lankė vakarines mokyklas, vy
rėdami išmokti anglų kalbos.

Šitos rūšies skaitlines labui 
dažnai paliekama didžiose kny
gose ant viešys skaityklos len
tynos, kur nedaug žmonių jas 
mato. Taif) buvo iki apie du 

a (lomos bealkrei-' metai tam atgal. Paskutiniais 
Dabar jis svar.’dvejais motais šitos skaitlinės

Bet šitas padėjimas 
reikalauja teisingo priskaitymo 
atsakomybes. Valstija ir pa
vienis žmogus turi pamatyti di
desnį reikalingumų geryneigos. 

i Pav., du melai atgal dešimtyje 
j valstijų esant suviršum 500,000 
kitur gimusių žmonių, mažiau 
kaip pusė miestų tose valstijo
se užlaikė vakarines mokyklas, 
kur buvo galima svetimšaliams 
išmokti anglų kalbos. Illino- 
iaus valstija buvo viena tų de
šimties valstijų, kuri neišpildė 
savo priedermės tokiu bildu. Y- 
ra aišku, kad valstijos privalo 
duoti proga lankyti nemokama 
vakarinę mokykla.

Antra vertus, pranešimai iš 
didelių miestų, kurie paskiria 
dideles sumas pinigų vakari-

GRAND RAPIDS, MICH.

Iš darbininkų gyveninio.

STAR & G ARTE??
— BURLJHSCJUK — 

MADISON AT HAI.STED ST.
I PInow ° SP0RTING WIDOWS

Visos sėdynės reservuotos. Kainos 25 iki 75c.
S SPECIALIAI NAUJŲ METŲ VAKARE
k a —rMT a.mii—1 ■ w.VM—ur<amim—iii im n ■ irir,*t w jumhmmhmmmm

Milžiniškas Koncertas
.. ............................................. .................... ........ ’■- ■ -

Rengia
US.S. AM. 37 ir 174 KUOPOS

Subatoj, Gruodžio 28,1918
M. Meldažio Svetainėje

224 f W. 23rd Place

Programą dalyvaus įžymiausi Chicagoje scenos 

veikėjai. Kalbės Sąjungos sekr. J. Stilsonas, dai

nuos pagarsėjęs dainininkas P. Stogis.

Tėmykite visi lietuviai ir nepamirškite atsilanky

ti paskirtoje dienoje. Kviečia visus KOMITETAS

Svet. atsidarys 5:30 v.v. Programas prasidės 7 v.v

lankymas mokyklos yra perva
žas. New York o mieste dide
lė daugybė svetimšalių užsira
šo pirmą savaitę. Meto pabai
goje 80 nuošimčių tų, kurie bu
vo užsirašę, pranyko. Jie at
randa tą esant perdaug sunkiu 
darbu ir neturi ištvermės laiky- 
ties. Musų pačių Chieagos mie
ste užrašai dažnai rodo, kad 
mažiau negu trečdalis tų, kurie 
užsirašo pirmą savaitę, pasilie
ka Mėsos kambaryj baigianties 
vakarinės mokyklos metams. 
Šitokios skaitlinės ateina iš visų 
miestų, bandančių palaikyti va
karines mokyklas.

Nesenai trečiai grupei žmo
nių uždėta dalis atsakomybės. 
Jąja grupe yra verteivos. Yra 
nurodoma jiems, kad, gal, žmo
nes, dirbantis po dešimtį valan
dų į dieną ar daugiau, negali 
kaip reikiant mokyties vaka
rais. Darbo valandos reikia pa
daryti trumpesnės, kad davus 
jiems (langiaus laiko. Judėji
mas linkui sutrumpinimo dar
bo dienos tolydžio auga. Kaiphlar pigiau, 
greitai šilas sutrumpinimas da
rbo dienos įvyks, tai tas priklau
so daug nuo pačių darbininkų. 
Tam įvykus, ką jie darys su 
priediniu laiku? Ar jie matys 
vertę sau iš anglų kalbos ir lai
kysis vakarines mokyklos?

Kiekviena valstija ir kiekvie
nas atskiras žmogus privalo at
mini i, kad federalis įstatymas 
reikalauja, idant kiekvienas

Apie kitų miestų darbininkų 
gyvenimų, jų judėjimų ir veiki
mą nuolatos darbininkų laikra
ščiuose pranešama, bet apie ši-1 
to miesto darbininkų padėjimą 
niekas/ nieko neparašo, niekas 
nesiskundžia. Tarytum kad 
čionai darbininkų gyvenimas 
butų visu kuo aprūpintas. Bet 
toli gražu- nuo to. Darbininkų 
susipratimas menkas. Apie ko
kią organizaciją jiems ne neuž
simink, tas juos mažai intere
suoja. Tokiu budu darbda
viams šienapjūtė: iš savo dar
bininkų gali pasinaudoti ka’ip 
jiems tik patinka. Kuomet 
daug vyrų buvo ištraukta iš dir-’ 
btuvių ir paimta tarnyslon, tai 
jų darbo vietas užimdavo mer
ginos, moters ir vaikai. Jie dir
bdavo daugiausiai ant mašinų ir. 
“finišruimiuos”. Kaip vienas 
taip ir antras darbas yra gana 
pavojingas finišruimiuos: nuo 
visokių dažų dvokiantis oras j 
kenkė sveikatai. Prie mašinų 
pasitaiko kad lankiai sužeidžia, 
nupjauna rankų, ar pirštą. Bet 
augštos gyvenimui reikiamų 
produktų kainos verčia moteris 
palikti savo namelius ir mažus 
kūdikius ir eiti drauge su savo 
draugu vyru pelnyti sau ir tiems 
mažiems kūdikėliams duoną. 
Pečiau moters taip pat padaro 
darbų, bet jos pigiau dirba ne
gu kad vyrai piriniaus dirbda
vo tą patį darbą. Vyrai, kur im
davo savaitėje už tų darbą nuo 
$18 20, lai moters dirba už 
$9- 11 savaitei. Tokiu budu 
prie dirbtuvių “sainos” pridėta, 
kad tik moterų reikalinga prie 
darbo, Tos pušies darbas, ku
rį gali moters dirbti, vyrams ti
kra beda. Apie didesnę mokes
tį ne neužsimink, nes tave pa
leis, o pristatys moterį

tyli anglų kalba pirma negu jis 
pataps Suvienytų Valstijų pilie-

sioms svetimšaliams senate yra

dirbti

dirbtu

Dažnai

Kuomet moters dirba 
vėjo, lai nėra kam at”; 
pridaboti jų vaikučių, 
daroma šitaip: kuri jAoteris ne
gali dirbtuvėje, dirbti, tai jinai 
daboja kelių savo kaimynų vai
kučius. Motinos tų šeimynų, 
parėjusios iš darbo, naktimis ir 
šventadieniais išsiskalbia dra
bužius, apsišvarina kambarius, 
taip kad ant rytojaus jinai vėl 
galėtų eiti dirbti; turtus krauli 
savo ponui kapitalistui Tfti In
kis čionai darbininkių moterų 
gyvenimas.

taipgi ne geresnis. Karės metu 
daugumas kompanijų turėjo 
valdžiiks užsakymų. Dabar dau
guma tų užsakymų panaikinta.

lis $7,500,000 kas melai švieti
mo reikalams šitame dalyke. Iš 
valstijų reikalaujama tokios pat 
sumos kas metas pagelbėjimui 
padaryti Amerikos piliečius. Vi- Tokiu bildu darbai

svetimšaliai, kurie tikisi pa- sumažėjo, dMigelį

Teatras ir Balius
RENGIA CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

Chieagos Lietuvių Vyrų Choras
4

KAIZERIS PEKLOJE
3-jų aktų komedija • vertimas J. l’ktvcrio

Nedėlioję, Gruodžio 29=tg, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2‘<12 W. 23rd placc

Pradžia 6:30 vaL vak. Svetainė atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai pažymėtu laiku. Nevėluok! 
Inžanga 35c, 50c ir 75c.

šiam vakarui Specialč muzika J. GRUŠO.
Taigi užprašant visuomenę skaitlingai atsilankyti į musų rengiamą vakarą, nes veikalas yra dailus, 
pilnas humoro. Veikale veikia kaizeris, Franc. Juozaps, Raspulinas, Liucipcras ir daug kitų. Lo
šime dalyvinis apie 5(1 ypatų, taigi Chieagos Liet. Vyrų Choras deda visas savo spėkas, kad kuopui- 
kiausiai pavyktų tas vakaras už visus kilus ir jei turėsime pelno, lai skirsim pusę pelno Lietuvos 
Laisvės Fondai). Taigi prašome visuomenę ųepamiršti atsilankyti.
p S._ Plakatuose šio vakaro pasakyta per klaidą, kad veikalas 4 aktų, o ištikrųjų lai tik 3-jų aklų.

Kviečia visus Ch. Liet. Vyry Choras.

atleidžia iš darbo. Nekurtose 
dirbtuvėse darbininkams algas 
sumažino. Darbininkų kas 
kart vis daugiau vaikščioja be 
darbo, žodžiu, darbininku gy
venimas šiame miestelyje kas 
kart vis darosi sunkesnis. Prie 
ko jis darbininkus prives, tatai 

č.ilis muyis parodys. 
—*-

—K. Bijūnėlis.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

. Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st., Chicago’, 111.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
. .. s AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 Moka pomirtinių $150, $300, $606 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 ir $i.ooq. Moka ligoje pasagos— 
Ligoje pašalpų .................. $52.813 $6.oo $^oo t ir $12.00 j savaitę.

ą.- p ’ - ’ •

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantes ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.
vaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
terims ir Vaikams,.ir nariai tą 
ašį kurias nariams duodama už

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia sa 
" trtiotu mėnesiniu priedu Mo 
gauna dovanai. Leidžia kning 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUV:
šia, didžiausi, ir tvirčiausia apdraudos, pašalpoj ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra v 
prisirašyti, kreipkis prie vietini 
tesnių informacijų, rašyk pas

lŲ AMERIKOJE yra seniau

' silose miestuose. Norėdamas 
is kuopos, arba norėdamas pla- 
Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

B
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Klesos, ir klesų kova
■■ ....... ... II ■ I ‘I 11*^1

Nėra tokios spėkos, kuri 
galėtų sulaikyti pasaulio 
evoliuciją.

Evoliucijos ratas sukasi visu 
smarkumu, ir rengia dirvą vis 
naujoms revoliucijoms. Kle
sos, vis aiškiau ir aiškiau skiria
si viena nuo kitos, ir gyvenimo 
aplinkybės verčia vieną prieš 
kitą kovoti, nes kiekvienos kle
sos reikalai yra skirtingi. Paiin- 
kimexLietuvos gyventojus. Kle
rikalai ir tautininkai sako, kad 
Lietuva liuosa nuo buržujų, ten 
visi darbo žmonės, ir mums rai

ną — lopas ant lopo prisiūtas, o 
tų gyvulių daugiau negu adatos 
dūrinių. Valgis taipgi labai blo
gas, vandens puodas ir taukų 
šaukštas, pusiau pelų pusiau 
grudų duona. Lova taipgi pra
sta. Kluone įsilendi į šiaudus ir 
gerai. Darbas vasaros laiku nuo 
tamsos iki tamsai, o žiemą ir 
naktimis turi dirbti. Dažniausia 
jis neturi nei šventos dienos. Jei
gu spėjai kokias 8 mylias į baž
nyčią nueiti ir Dievui padėkoti 
už visas laimes ir nelaimes, lai 
ir visas džiaugsmas. Kada no
ri nueiti j vakaruškas, tai nemis- 
lyk draugauti su kuo tik nori, 
nes ūkininko sunūs ar duktė su

leisti keliems menesiams, o kaift* ninku šalininku kur-kas prieš

kia bendrai kovoti už Lietuvos 
laisvę. Bet pažiūrėkime, ar mes 
visi esame lygus darbininkai, ir 
visiems yra tinkama ta pati lai
svė, ir ar galima beminu kovoti. 
Lietuvoje yra, nors neskaitlinga.

tavim nešnekės, nedraifgaus, o 
dar išjuoks, pavadins pribuišiu, 
nususėliu ir kitaip, lai toks 
žcmdirbio-proletaro gyvenimas; 
negali būti ligus ūkininkui ar 
dvarponiui ir kiliems.

proletarų klesa. Proletariatas 
yra tai tie žmonės, kurie neturi 
jokios privatinės nuosavybės, 
ir tarnauja kitiems. Lietuvos 
proletariatas daugiausiai susi
deda iš žemdirbiu, neturinčių nė 
kąsnelio nuosavos žemės, netu
rinčių nuosavų drabužių ir nuo
savos duonos plutos. Kada jie 
dirba pas ūkininką ar dvarponį, 
jie ten vilki ūkininko ar dvarpo
nio visais drabužiais, 'valgo ant 
jų stalo ir dirba jiems, o gale 
metų gauna atlyginimo vos ke
letą rublių; ir kaip tik pabaigia 
senus metus, turi vėl kuogrei- 
čiausia jieškoti kitos vietos, nes 
jis niekur neturi pastogės, ne
turi drabužių, priverstas yra ei
ti pas tą, f kuris pirmas pasiūlė 
jam vietą. Dar pažiūrėkime, ko
kiose aplinkybėse jis gyvena. 
Kaip tik ūkininkas ar dvarponis 
jį pasamdo, tuojaus duoda jam 
drabužius. liet kokie jie yru? 
Vargiai beapdenghi nuogą ku

liai’ buvau apleidęs mokslą.— 
Jis m turi laiko mokinlies; kaip 
tik sueina jam 7 mi tai amžiaus, 
tuojaus jis išeina tarnauti, o a- 
pie mokyklą nei kalbos, už tai 
beveik visi nemoka nei rašyti, 
nei skaityti. Visur yra panie
kinami, ir skriaudžiami. Gyve
nimą . skausmingas, mažai gali 
pasipriešinti. Apie kokį streiką 
tai sunku kalbėt, nes visai neor
ganizuoti,/ neapsišvirlę.

Kita dalis proletariato yra 
miestų darbininkai, taipgi nieko 
neturintįs, vien lik gal senų nu
dėvėtą drabuži, lai jo kapitalas. 
Diena iš dienos yra pakinkyti 
dirbtuvėj prie sunkaus darbo, 
nieki dos nemato saulės šviesių 
spindulių, tarytum ne dėl jų sau
lė šviečia, ne dėl jų gamtos gro
žybė* . Vakare namo parėjęs, ar 
gali kuo-nors pasidžiaugti, kada 
nėra gero kąsnio duonos, kada 
šeimyna neturi ką pavalgyli, ir 

vieni's-kilas yra ligonis, o kiek

DATRUOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOVVA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Pervirsią 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

kitų abalgų. Kytmctyj, nuėjęs 
i dirbtuvę dirbi iš visų spėkų, 
visas sušilęs, kad tik daugiau 
uždirbti • pagerinimui BteliH- 
mingo gyvenimo. Bet, ateina 
bosas ir sako: Tamsta geras esi 
darbininkas,^dirbi už visus sma
rkiausia ir naudingas esi musų 
dirbtuvėje. Bet tamsta taip per- 
pildi i produktais musų sandė
lius, kad mes nebeturim kur 
daugiau dėti, o rinkos yra per
pildytos. Užtai turiu tamstą pa-

lik visą tavorą sunaudosi m — 
i^parduosim, tada vėl tamstą 

pakviesiu! dirbti. Ir kaip tada 
jaučiasi darhininkas-proletaras. 
Nors jis ir skundžiasi, išdėsto 
savo vargus .bet tas nieko jam 
negelbsti. Bosas atsako jam:

Tamsta esi mašina, ir kada 
mes mašiną naudojame, tada jai 
duodame aliejaus, o kada tuš
čia stovi, mes nesirūpiname ja.

štai koks jo gyvenimas. Ir 
ką turi tolinus daryli? Jisai or- 
ganizuojasi su kitais tokiais pat 
darbininkais, kad pagerinus sa
vo būvi. Pradeda skaityti dar
bininkiškus laikraščius ir kny
gas. Darbininkas studijuoda
mas pažįsta, kas jis yra ir kokiai 
klesai priklauso; užtai ir kovo
ja už savos klesos reikalus, .už 
darbininkų-proletarų klesos rei
kalus.

Miesto darbininkas visados 
apšvieti! ir organizacija pralen
kia ne tik žemdirbius - proleta
rus, ne lik mažažemius ūkinin
kus, bei ir turtingesnius ūkinin
kus. Kodėl taip yra? Delio, 
kad aplinkybės priverčia jįjį 
šviesties. Žemdirbiui visai ne
tenka protauti, mažai tegali 
skaityti (nes sunku literatūros 
gauti), o apie organizaciją jie 
visai nesupranta; jų visas užsi
ėmimas, lai arti žemę. Miesto 
darbininkas visai kitokiose ap
linkybėse gyvena; literatūra vi
sai namie; eidamas iš dar.bo nu
siperka gerą laikraštį. Ten ran
da visokių patarimų, kaip darbi
ninku klesai kovoti už savo rei-
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kalus; kokiu bildu visa tai at
siekti? Ir kodėl neapsvarstyti. 
Iš kitos pusės darbas, ir gyveni
mo aplinkybės spiria jį organi- 
zuoties ir apginti save. Užtai 
micslo proletariatas t iii is
stoja į kovą su išnaudotojais; 

pirmutinis kelia raudoną socia
lizmo vėliavą; pirmutinis paima 
valdžią į savo rankas ir vykdina 
socializmą. —J. Gasiunas.

šitos šalies įstojimą, karėn.
Bergerio buvusis darbininkas 

tapgi turėjo pripažinti, kad per 
visą jo buvimo laiką prie to lai
kraščio Bergeris parašė nema
žiau kaip trisdešimtis redakci
nių straipsnių |>o savo vardu, 
kur jis ptikė Kaizerį su visais 
jo darbais, vokiečių junkerius, 
vokiečių karininkų .klastą, tą 
sistemą iš kurios jis atsirado ir, 
priedui, llapsburgo dinastiją.

Valdžia, matomai, nedaug pa
kenkė socialistų bylai llarriso 
liudijimu.'

Pirmiaus lindijusis valdžios 
liudininkas liudijo dauginus už 
besiteisinamąją pusę. Juo buvo 
C. Berreiter, 21 melų amžiaus 
austras, dabar tarnaująs laivy
ne, o pirmiaus buvęs veikimu 
Janu. Soc. Lygos nariu. 
Jaunasis jūreivis pasakė, kad 
jo tėvas yra socialistų partijos 
nariu Chieagoje, o jo pati dabar 
priklausanti J. S. Lygai. Jis 
prisipažino, kad jis girdėjo, J. 
S. L. sekretoriaus I*'. Kriises 
kalbą liuli llouscje ir kad joje 
itieko maištingo nebuvę. Knise 
kalbėjo prieš militarį lavinimą 
viešose mokyklose ir nupeikė 
Vaikų Žvalgų judėjimą kaipo 
žingsnį linkui militarizmo. Jis 
pasakė, kad kibinitis parūpino 
du vaikinai: Ilerman Bosler ir

TĖMYKITE ŠĮ DIENRAŠTĮ SUBATOJE DEL MUSŲ

Didelio Sausyje Pratuštinimo Išpardavimų
kuris prasidės Panedėlyje, Gruodžio 30 dieną, lygiai 8:30 valandą ryto.

KLEIN BROS.
II ALSIEJI & 20111 SIS.

»--- - --- ------------- ----------
Sankrova atdara Su
katoje vakare iki 9:15 
Valandai.

EXTRA! SUBATOJE! DIDELIS 1 DIENOS IŠPARDAVIMAS Iš

1100 KAUTU

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., Dec. 27, 11)1<S 
as rcqnirvd by the act of Oct. 6, 1917

Socialistų Byla.

Thomas Levish, kurie vadino 
“geltonuoju už tai, kad jų» ne
norėjo priešintis pašaukos ak
liui.

Berri'iter pripažino Cunnea’i, 
kad kelios dienos atgal jis ir 
Arnold Scbillis, buvusis Chica
gos Socialistų Partijos raštinės 
tarnailis , kuris liudijo pereitą 
kelvergą, buvo drauge kvočia
mi prokuroro raštinėje. Jie abu
du palydino užrašus lo, kų jie 

sakis atėję liudyti.
Jaunasis jūreivis matomai 

didžiavosi tuo, kad jis pats iš
platino daugybę kopijų Tucke- 
rolapelio “Kaina kurią mes už
mokame’’. Jis sakėsi buvęs visa 
kuo J. S. Lygoj “pradedant dar
bininku, baigiant valstijiniu 
organizatorium”.

rų ir Merginų

Su Dideliais Kailio Kalnieriais
Už Pusę Paprastos Kainos

1 j

Nėra Pigesnio Kauto $22

Mieros Del Mote

Kaulai yra pilno 48 colių ilgio. Pi

jnodų. Moterų mieros, 36 iki 46, 
merginą mieros 16 iki 20 melų. Jau
nesniąją miera 15, 17, 19 metų. Atei
kite anksti dėl šių stebėtiną verčią!

Kautai su dideliais, plačiais kalnieriais iš bobro, šilko, pliušo arba kit ciney 
kailio. Puikios naujos stailės, su diržais, su kišeninis, papuošia su gnzi <ais.

88

Subatoje tiktai. Pats įžymiausias išpardavimas kautų sezone. Didelis išdir
bėjus buvo perdaug pridirbęs. Musų pirkėjus palaikė į laiką ir sulygo u; la
bai pigią kainą. Vilnono vClour ir Egyptian pliušiniai kaulai 
tiktai už ................................................................................ ...................

Tikri 
ošta
Tik $10.88

$22 Kailiu Papu- 
Kautai, Subatoje

LIUDIJIMAS PRIEŠ BERGERf

Rašo David Karsner.

Skrybėlių-==68c
s, krep-

io, papuo

Pažink Save
fe

DARBININKE)
Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didėlės garbės vertas esi? 

DARBININKE! Tu savo pūslėtomis rankomis padarai tą viską, kas 
pasaulyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išslalai didžiausius mie
stus, tu padarai puikinsiąs mašinas, tu prisiuvi drapaną, prikasi an
glių, nutiesi gelžkelins, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, kaip val
gomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pasaulį rė
dai (r maitini — štai kokios tu garbės esi vertas.

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą. Todėl, jei.tu nori žinoti 
kas tavo garbę pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per kokią 
kovą tu privalai savo garbę apginti, — tai užsirašyk vieną iš darbi
ninkiškų laikraščių. Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirūpina 
darbininkais; kitokie laikraščiai leidžiami tiktai dėl išnaudojimo, 
dėl klaidinimo darbininkų arpu dėl darbininkų priešų naudos. To
dėl jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščių, kaip 
tik darbininkiškus! T

NAUJIENOS—išeina kas dieną. Kaina metams Chieagoje .... $6.00 
NAUJIENOS—už Chicagos  ....................................... f..............  $5.00
LAISVE—eina du kartu į savaitę. Metams kainuoja .............. $3.50
KELEIVIS—savaitinis laikraštis. Kaina metams tik ..........    $1.75
1)ILGCL£S—mėnesinis iliustruotas žurnalas. Kaina metams .. $1.00 
KARDAS—mėnesinis žurnalas. Metams kainuoja .................. $1.00
CHICAGO SOCIALIST—Socialistų Partijos oficialis organas, išei-
*• na vieni) karti) savaitėje, angly kalba. Pavienis numeris 2c. Kas 
skaitote anglų kalba, galite čia gauti nusipirkti jo kopiją.

Laikas yra labai brangus. Kaip greitai tu gali sustiprinti savo 
proto jiegas? ‘‘Mokyties ir kitus mokyti”, skaityk sau vienas, skai
tyk kitiems. Skaityk balsiai. Skaityk tiems, kurie klauso ir kurie 
neklauso. Skaityk visiems: pripras, klausys ir supras. Skaityk! 
Jei tave už tai bara, grasina, jei draudžia, užgina — skaityk! Skai
tyk viską ir visada. Skaityk perpiete, skaityk vakare. Skaityk vi
są laiką. Skaityk ir duok visiems kiliems skaityt — mokykis ir ki
tus mokyk. Tokis yra tavo .obalsis, tokis \rii tavo ginklas. Vartok 
jį visada ir visuomet. Užsirašyk šiandie tuoj, dabar ir pavieniais 
pirk viršminėtus laikraščius, naudokies knygomis, kurios randasi 
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE. Bus Įniks nuo laiko garsinamos 
“Naujienose” aptelinkei Chicagos, kurie norite, bet neturite pi
nigų duodu pasiskaitymui. Kreipkitės antrašu:

Darbo Žmonių Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

Chicago, III. — Valdžios 
skundavedžiąms nepavyko pri- 
parodyti, kad Viktoras L. Ber- 
ger, Mihvaukee’s laikraščio 
“Leader” redaktorius, buvo nu
sidėjęs neamerikiniu pasielgimu 
kaipo savininkas socialistų 
dienraščio viduriniuose vaka
ruose.

William P. Ilarris, bu v tįsis 
užveizda laikraščio “Leader’ 
redakcijos ir dabar esantis re
porteriu Mihvaukee’ės laikra
ščio “Journal”, rašinėjančių sa
vo laikraščiui apie dabartinę so
cialistų bylą, užėmė liudininko 
vietą ir prisiekė, kad Bergei 
liepęs jam duoti pirmystę “Bėr
imo žinioms apie karę, prieš 
Londono ir Paryžiaus žinias.

šiluos paliepimus jis davęs 
pirma Amerikos įstojimo karėn 
ir kuomet dar Sayvilles bevie- 
linio telegrafo stotis priiminėjo 
kares žinias iš Vokietijos. Jis 
pasakė, kad Berger niekuomet 
neliepė jam apleisti, ar ignoruo
ti talkininkų karės pranešimų. 
Jis lik prasergėjęs, kad talkinin
kų pranešimais nereikia per

daug užsilikėti, nes cenzūra nu
tylinti apie talkininnkų pralai
mėjimus ir padidinanti talki
ninkų laimėjimus mūšiuose.

Jis sakėsi buvęs prie “Leade- 
rio” nuo gruodžio mčn. 1914 m. 
iki geg. mėn. 1917 m.; per tą 
laiką jis buvęs reporteriu, rank
raščių tvarkytoju ir redakcijos 
užveizda. Jis šitą vietą užėmęs 
po A. M. Simons’ui, kuris buvo 
redakcijos užveizda.

Perklausiamas Harris pasakė, 
kad Simons buvęs žymių talki-

ITue translation filed wilh the post- 
innster at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
is reųuircd by the act of Oct. (>, 1917
\VALSH KOVOJA Už LAISVĄ 
SPAUDĄ KAIPO SOCIALISTŲ

LIUDININKAS.

Buvusis Nacionalės Darbo 
Tarybos pirmininkas F rauk P. 
Walsh kaipo liudininkas pen
kiems soeialisams, kurie teisia
ma čia, per daugiau kaip vala
ndą laiko peikė Burlesono biu- 
rokralybę, ačiū kuriai dešimlįs 
socialistų ir pirmeivių laikraš
čiu, bei žurnalų tapo sustabdyta 
iš dalies, ar visiškai už pasako
jimą teisybes taip, kaip jie ją 
suprato.

Kansas City advokatas ir re
daktorius atsakė į visus klausi
mus tiesiu ir griežtu budu ir 
prokurorui Gdyne pradėjus pt'r- 
klausinėti Walshą kas dėl jo pa
kuros į karę, visi teisme išsitie
sė ir klausėsi.

—Ar tamsta tiki šita kare? 
pradėjo Clyne.

—Aš neįtikiu kare visai, — 
tarė Walsh, — bet šitai šaliai į- 
sivėhis į karę, aš jaučiaus, kad 
tai mano priedermė daryti vi
nį. kas tik giflima, kad musų 
'.manos rastų teisybę namie, 
kuomet musų kareiviai kovoja 
už laisvę ir demokratybę užsie
nyje.

Walsh pasakė, kiuP jis netiki 
pašaukus teorija ar jos panau
dojimu ir pasakė, jog jis tiki
si, kad ateis laikas, kuomet jau
ni žmonės nelauks kol juos 
'rauks iš jų namų kovoti už i- 
dealą. Jis sake, kad jo nuomo
ne idealas turi būti tokiu pa
traukiančiu, jog jis patrauktų 
žmones, prie savęs be jokios 
prievartos ar gąsdinimo.’

lu, subato-
po pietų — po

Subatoje Tiktai! 900 Papuoštų
IVIusu skrybėlių skyrių.- jįF'Tb n Aksomo atlapa
je didžiausias išpardavimas sc- V šio išvvizda, papuošta ir galit-
zone! Skrvbčlės dėl visų mo- Hir vai dėvėjimui, iureiv
lerą, merginų ir vaikų. Suba- W ■ ■ šios su puikiais vainikais, ka-

......................W W W spinais. Daug spab' 
j e 68c.

Liudvikas Balsis
25

sutikti su privestųjų straipsnių, 
ištraukomis, bet jis yra priešin

tų stoti kariuomenėn, ar imti 
kariuomenėn.

kiojimo politikai, nes tie laik
raščiai spausdino lai, ką jie ma
ne esant teisybe. Jo nuomone 
tikruoju tautos tvirtumo ištyri

metą amžiaus, mirė gruod
žio 25 d., 12 vai. nakties.

Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Telšių pav., Plungės 
parap. Paliko dideliame nubu
dime seserį Liudovikų ir brolį 

Kazimierą.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
gruodžio 28 d., apie 10 vai. ry
tą, iš namą 2332 Frankfort st., 
Chicago, III., į šv. Kazimiero 
kapines.

Kviečiami visi giminės, dra
ngai ir pažįstami atsilankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu-

Ar tamsia esi socialistas?— 
paklausė socialistų advokatas 
Siedinau.

ir lrwino St.
John Tuckero “The Price We

tams, — atsake Walsh. 
Darbininkiškasis lai?

[papasakojo apie savo pirminiu- 
Pratilo-B 
ir apie R 

jis vedė 
darbini-1 

v * .mažu-

nės Sentikių Komisijai 
įvairias kovas, kurias 
pastaraisiais melais už 
nkų ir politinių partijų 
mos teises.

Abudu skundavedžiai 
si jo davadus sumušti, bet visi 
jie pateko posėdininkams. Lai
kydamas rankoje kelis nume
rius laikraščio “Am. Socialist”, 
kurio redaktoriumi buvo kalti
namasis J. L. Engdahl, prieš 
Burlesono uždarymą laikraščio, 
Clyne paklausė Walsho, ar jis 
tiki, kad toks ir toks straipsnis

ti nesutinkančios nuomones su
nkumą. Jis pasakė, kad jo

palaikyti konstitucinius užtik
rinimus žodžio, laisvės ir spau 
d(Z laisvės, net jei tas teises pa
vieniai kartais panaudotų blo-

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

SVEIKATA

K

Michalina Ouksienė
(Matulevickė)

28 metų amžiaus, mirč gruo
džio 2 d., 1918.

Velionė paėjo iš Suvalkų 
gub., Seimj pav., Badislavos 
parap., paliko 3 vaikus, palai
dota llerrin kapinėse.

Jonas Ouksus,
F. D. Box 1 16, llerrin, III.R.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rocksvell 6993

SVEIKATA’ 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa

veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą- 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kunę gyvenime ir pamoki
namu, kaip Žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik l$2.0O su prisiuntiinu.

Perkupčlams duodama tarą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place 

Chicago, III.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

Knygyne, 1739 So. Halste< 
St., Chicago, 111.
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWt

Published Daily except Sunday by 
tilo EJthuanian News Pub. Co, Ino*

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

Socializmo 
teorija ir dogmos.

Sunkiausia dalykas, aiški
nant socializmą žmonėms, y- 
ra išdėstyti jį taip, kad jie 
nesuprastų jį, kaip kokį do
gmų (tikėjimo dėsnių) rin
kinį.

Socializmo priešai žiuri į 
socializmo teoriją, kaipo į 
surašą tam tikrų taisyklių, 
pasakančių, kaip reikia ir 
kaip nereikia pasielgti tam 
arba kitam atsitikime. To
dėl jie nuolatos prikaišioja 
socialistams, kam jie “nesi
laiką savo mokslo” gyveni
me. Nusidėjimą “prieš sa
vo mokslą” jie, pav. mato ta
me, kad kaikurie socialistai 
turi nuosavybes arba užsii- 

Pinigus reikia ^ųsti Pačto iioney I ma bizniu. Socializmo “mo
kslas”, girdi, liepiąs panai
kinti privatinę nuosavybę ir 
privatinį biznį; todėl tie so
cialistai, kurie neišsižada 
nuosavybės ir biznio, esą 
“veidmainiai.”

Bet toks supratimas apie 
socializmą yra prasiplatinęs 
ir menkai išsilavinusių soci
alistų tarpe. Pas lietuvius 
socialistus, deja, labai dide
lė dalis dar iki šiol visai ne
moka atskirti socializmo te
oriją nuo katekizmo pamo
kinimų. Nepersenai, saky
sime, vienoje oficialio L.S.S. 
buietino laidoje Sąjungos 

fcsekretorius-vertėjas aiški
no, kad socialistuose, kurie 
perka bizniškos bendrovės 
Šerus, apsireiškianti “bur- 
žuaziška dvasia”! Apie to
kį-pat socializmo neišmany
mą liudija ir tie triukšmin
gi smerkimai, kurių pasku
tiniais dvejais metais tokia 
daugybė siunčiama per tūlų 
socialistų laikraščių špaltas 
ir prakalbose prieš kitokių 
nuomonių socialistus. Tų 
smerkėjų išmanymu, mat 
priešingos jiems nuomonės 
socialistai “peržengė” tam 
tikrus “savo mokslo” dės
nius — vadinasi, nusidėjo: 
kaip nusideda tikintis žmo
gus, sulaužusis savo f)ievo 
arba-Bažnyčios šventos pri
sakymus.

Ta pati pažvalga į socia
lizmą, kaipo į dogmų rinki
nį, veda ir prie kitų dalykų, 
apsireiškiančių pas dogmų 
garbintojus, sektantus: priė 
niekinimo žmonių, kurie ne
tiki j jų dogmas (“bespalvė 
minia”); prie fanatiškos ne
apykantos linkui žmonių 
priešingos nuomonės (“soci- 
al-patriotai,” “buržuazijos 
uodegos” etc.) ir tt.

Taigi patiems sociali
stams reikėtų pasistengt ge
riau suprasti tą mokslą, ku
rį jie imasi skelbti žmonėms. 
Daug pasimokinimo jie gali 
rasti garsiojo Friedricho 
Engelso laiške, kurį mes 
spausdiname šiame puslapy
je. Jame pastebėtinu aiš
kumu nurodyta, kas yra ir 
kas nėra socializmo moks
las. Tasai genialis darbi

ninkų mokytojas sako: “Mu 
sų teorija yra ne dogma, o 
evoliucijos proceso (vysty
mosi eigos) išdėstymas”.

Telephone Canal 1506
THuJienos eina kasdien, išskirianl 
nedčldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506. t

Užsisakomoji Kalia:
Olcago je—pačtu:

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

Chicafoje—per ne&iotojua:
Viena kopija.............................
Savaitei ..................................... J2
Mėnesiui............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Orderiu, kartu au’užsakymu.

15.00
3.50
1.85
1.45

. .75

15.00
3.00
1.65
1.25

. .65

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
mu tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. 
Visur kitur užsieniuose .... ■•00

j Redakcijos
i Straipsniai

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Sumišimai 
Berline.

Telegramos vėl praneša 
apie stambias riaušes, įpy
kusias Berline utarninke ir 
serędoje. Jos pasakoja apie 
ginkluotus susirėmimus ta
rpe valdžios kariuomenės ir 
jurininkų, vadovaujamų 
“Spartako” grupės veikėjų. 
Užmuštų esą apie 100 žmo
nių. “Spartako” .grupė bu
vusi pasiryžus nuversti E- 
berto-Haasės kabinetą ir jų 
vieton pastatyti Liebknech- 
lą bei Ledebour’ą; bet ji bu
vusi sumušta.

Išrodo tečiaus, kad teleg
ramų agentūros ir šį kartą 
“bluff’uoja”, kadangi iki ši
tų riaušių nebuvo girdėt, pa
skutiniu laiku, nieko pana
šaus, kas butų galėję prives
ti prie jų. i Eberto-Haasės 
kabinetas tblyn darėsi vis 
stipresnis; o po darbininkų 
ir kareivių tarybų suvažia
vimo, kuris išrinko centra- 

-linį komitetą iš valdžios pri
tarėjų, šios pozicija pasida
rė taip tvirta, jogei rodosi, 
kad tiktai beprotis dabar 
galėtų kėsinties nuversti ją
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čionai ilgainiui įgijo dideles 
įtekmės darbininkų judėji
me. Bet tą mokslą, kurio pa
sekėjais jie save skaitė, dau
gelis jų suprato klaiclipgai, ir 
praktikoje jie dažnai elgėsi 
visai ne pagal socializmo dva
sią: užuot stengęsi socializmo 
idėja apvaisinti darbininku 
judėjimą, jie ėmė kovoti pYeš 

x gyvavusius tuomet šioje ša
lyje darbininkų organizaci
jas Jodei, kad jos nepasisku
bino priimti jų teoriją. Tuo 
budu, vietoje paramos darbi
ninkų judėjimui, jie nešė jam 
trukdymą ir suirutę. Laikui 
bėgant, tų vokiečių socialistų 
paslaugesnis suorganizuotoji 
Socialistų Darbo Partija (So- 
cialisl Labor Parly) visai išsi
gimė į sektą, ir gyvesnieji jo
sios elementai turėjo atskilti 
nuo jos ir susiorganizuoti į 
naują partijų — Socialistų 
Partiją;

šituos palinkimus prie sek- 
tantiznio, labai nuosakiai kri
tikuoja vienas mokslinio so
cializmo steigėjų, Fridrich 
Engels, laiške, rašytam gruo
džio 28 d. 1886 m. tūlai p-iai 
Wiscbnewetzkienei. Žemiau 
mes perspausdinome tą pa
stebėtiną laišką, tikėdamiesi, 
kad protaujantis socialistai 
galės daug ko pasimokinti iš 
jo. Scklantizhias yra liga, 
kuria tenka persirgti savo kū
dikystes dienose kiekvienam < 

darbininkų judėjimui; kaip 
visi žino, nuo jo nėra liuosos 
ir lietuvių darbininkų judėji
mas. Kada skaitysite Fr. En
gelso laišką, atsiminkite tuos 
musų naujoviškuosius “revo
liucionierius”, kurie skelbia 
frakcijų kovą ir niekina “be
spalves” darbininkų minias: 
pamatysite, kaip arti jo turi- . 
nys paliečia musų dienų gin
čus. Redakcija.

Fr. Engelso laiškas.

Didis dalykas, kurį mes turi
me atlikti, yra atsiekti to, kad 
darbininkų klesa imtų judėt, 
kaipo klesa. Kartą to atsiekus, 
jie netrukus atras tikrą kelią, ir 
visi, kurie priešinsis (II. G. ar
ba Povvderly), paliks lauke su 
savo menkomis sektelėmis. To
dėl aš manau, kad ir K. of L. 
(Knigbts of Labor — “Darbo 
Bicieriai”, stipri to laiko ekono
minė darbininkų organizacija, 
dabartinės American Federa- 
ion 

yra 
nys 
būti
privalo but 
mi išvirinus (musų pabraukta. 
Red.); todėl aš manau, kad dau-

of Labor pranokėja. Red.) 
didžiausios svarbos veiks- 
judejime, ir jie neprivalo 
užpuldinėjami išlauko, o 

revoliucionizuoja-
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iriame ptograme; jie, kalbant 
“Komunistų Manifesto” žod
žiais, privalo: judėjimas dabar
tyje atstovauti judėjimo ateitį. 
Bet visų-pirmiausia duokite ju
dėjimui laiko susikonsoliduoti, 
nedarykite neišvengiamo pir
muose žingsniuose pakrikimo 
dar aršesniu, grusdami žmo
nėms į gerkles dalykus, kurių 
jie dabar negali kaip reikiant 
suprasti, bet kuriuos jie išmoks 
suprasti neužilgio. Vienas, ant
ras milionas darbininkų balsų 
sekamą lapkričio mėnesį už da
rbininkišką partiją, kuri nuošir
džiai stengiasi būti tokia; dabar
tiniu laiku sveria nepalygina
mai dauginus, kaip šimtas tūk
stančiu balsų už doktrinieriškai 
tobulą platformą.

(“Briefc und Auszuege aus 
Briefen an F. A. Sorge u. A.”

Šaukia j teismą 
šmeižikus.

""1 "T"
Žeminus dedame laišką, kurį 

vakar “Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis, išsiuntė “Laisvės” 
redaktoriui, V. Paukščiui. Jo 
turinys yra suprantamas be jo-

Laiškas V. Paukščiui.
Chicago, III. 

Gruodžio 26 d. 1918 m.
V. Paukščiui 
•“Laisvės” redaktoriui

P-as Paukšty:

Tamstos redaguojamasai laik
raštis, “Laisvė”, jau senai varo 
nešvarią agitaciją prieš Ameri- 
<os Lietuvių Darbininkų Tary
bą. Pastaroji iki šiol neskaitė 
reikalinga esant kokiu-nors bu
du reaguoti i ' nesamoniškus

prirodysiu savo kaltinimą.
Noriu, kad byla įvyktų na vė

liaus, kaip aplink sausio mene
sio (1919 m.) vidurį, ir iš savo 
pusės siūlau Tamstai pasiskirt 
du teisėju tąja sąlyga, kad ir aš 
paskirsiu tokį-pat teisėjų skaL 
Čių, ir kad jie visi, Tamstos ir 
mano paskirtieji teisėjai, pasi
rinktų vieną Teismo pirminin
ką. Teisėjai, kartu su pirmi
ninku, nuskirs bylai vietą ir lai
ką ir nustatys bylos procedūrą.

Bylos išlaidų padengimui ir 
užtikrinimui, kad viena arba 
antra pusė nepasitrauks iš Tei
smo ir pasiduos jo nuospren
džiui, siūlau, kad abi pusės de- 
pozituotų po $200.00 (du šimtu 
dolerių) pas patikimą žmogų 
toje valandoje, kada teisėjai su
sitars sulig bylos detalių.

Laukdamas kuogreičiausio 
atsakymo, palieku

su tinkama pagarba
P. Grigaitis.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KUNIGIŠKA LOGIKA.

Sveikatos Skyrius
Į^.,1 ■ ■ i...................   ..... ............. J*

Maisto Svarba.

i

proteidiniai įmuštai, jeigu skil-

gšties? O juk ta rūgštis darosi 
tik iš chlorino ir hydrogeno. 
Kaipgi galėtų pasidaryti drus
kos kūne, kurios turi sunaikin-

Nesusipratimo ir susikir
timų tarpe valdžios ir triuk
šmingųjų ‘‘spartakų”, žino
ma, galėjo įvykti. Bet ka
pitalistiškos telegramų age
ntūros daro iš jų dideles sen
sacijas, kad sukėlus pasau
lyje tokių nuomonę, jogei 
Vokietijoje nesą tvarkos, ir 
kad tuo budu pateisinus už
dėtuosius ant Vokietijos su
varžymus. Daug kartų bu
vo skelbiama spaudoje, kad 
talkininkai rengiąsi padaryt 
ginkluotą intervenciją soci
alistinėje Vokietijoje. Anos 
sensacijos gal būt yra fabri
kuojamos. ir tuo tikslu, kad 
prirengus prie jos žmonių 
opiniją. >. « m

Reikia pasakyti tečiaus, 
kad jeigu “spartakai” ir ne 
taip beprotiškai elgiasi, kaip 
apie juos pasakoja kapitalis
tiškos žinių agentūros, tai 
jų daromasai triukšmas vis 
dėlto be galo kenkia Vokie
tijos revoliucijai, nes jisai 
palengvina kitų šalių impe
rialistams vykinti savo pie
nus.

klaidų, kuomet jie mėgino, aky

Fr. Engels apie so 
cialistų taktiką.
Keturiąs suviršum dešimtįs 

metų atgal, kada Bismarkas 
įvedė Vokietijoje specialius į- 
>s ta tymus prieš socialistus, 
daugelis Vokietijos socialistų 
emigravo Amerikon, bėgda
mi nuo valdžios persekioji
mų. Tie soęialistai « patapo
čionai pionieriais mokslinio vienas pa tir tasai nepasisekimas 
socializmo, kurį jie pažino buvo 
savo senoje tėvynėje, ir jie klaidingų* teorijos dėsnių pradi- Trečiųjų Teismą, kuriame aš (

dėjimo, kurį ne jie sutvėrė, pa
darytis iš savo importuotos ir 
nevisuomet suprastos teorijos, 
savo rities vienintelio išgany
mo dogmą, ir šalinties nuo kie
kvieno judėjimo, kuris nepriė
mė tos jų dogmos. Musų teo
rija yra ne dogma, o evoliucijos 
proceso išdėstymas, šilas-gi pro
cesas eina per daugelį viens po 
kito sekančių laipsnių. Tikėties, 
kad amerikiečiai pradės pilnu 
supratimu teorijos, kuri tapo iš
dirbta senesnėse pramoninėse 
šalyse, reiškia tikėties negalimo 
dalyko. Vokiečiai privalo veik
li pagal savo teoriją — jeigu jie 
supranta ją, kaip mes ją su
pratome 1815—1818 m.—; pri
sidėt prie bent kokio tikrai vi
suotino darbininkų klesos ju
dėjimo, priimti jo faktišką ma
dinį stovį, kaipo tokį, ir laiįk. 
niškai išplėtoti jį iki teoretinės 
augšlumos, nurodant, kaip kie
kviena padarytoji klaida, kiek-

“Laisvės” užpuldinėjimus, tikė
damasi, kad sveikas lietuvių 
darbininkų protas sugebės at
skiri! tiesą nuo melo ir prasi
manymų. Bet paskutinis, 103- 
iasis (gruodžio 24 d., 1918 m.) 
Tamstos laikraščio numeris ga
utinai peržengė visas padoru
mo, sąžiningumo ir literatinės 
etikos ribas. Jisai verčia mane 
.erei p lies šiuo laišku į Tamstą.

Paminėtojo “Laisves” nume
rio įžengiamamjam straipsnyje 
arp kitko sakoma:

“Vadinamoji ‘darbininkų’ 
taryba, kuri užmušė savo da
rbininkiškąją reputaciją ta 
garsiąja liepos mėnesio tele
grama, bent suvažiavimo re
ngimu norėtų paslėpti savo 
silpnybę ir išdavystę.

“Jei ‘Keleivis’ nori eiti iš
vien su ‘Naujienomis’, tegul 
eina. Jie visviena nieko ne
peš ir darbininkų paskui sa

vęs nenusives.. Su išdavikais 
tarptautinio socializmo, su 
imperialistinių demokratijų 
bernais darbininkai nieko 
bendra neturi. Išdavystės sa
vo principų jie negali užmir
šti.”

Visiems gerai žinoma, kad 
lietuvių kunigai ir jųjų ledžia- 
mi laikraščiai visuomet laikosi 
šitokio argumento: jeigu kokia 
ypata, turėdama ar neturėdama 
ką nors bendra su socialistais, 
papildo kokią niekšystę, — jie 
tuojaus sušunka: “žiūrėkit, prie 
ko žmogų privedė socialistų lai
kraščiai; tai kokius žmones jie 
išauklėja”! ir tt.

Tokiu kunigų “argumentu” 
piktinasi netik socialistai, visi 
apšviestesiii katalikai. Kiekvie
nas mat žino, kad yra nedora 
kaltint laikraštį bei laikraščius 
už atskiro asmens blogus pasi
elgimus; ypač kuomet laikraštis 
prie to žmonių nekursto. Bet 
tokį “argumentą” vartoja tik 
kunigai — savo laikraščiuose 
ir per pamokslus, — tai apsi
švietę žmonės ne atydos neat
kreipė: nuo kunigų nieko ge
resniu ir laukti negalima.

Vienok mane labai nustebino 
tas, kad tą patj argumentą pra
dėjo vartot ir “Moterų Balso” 
redaktorė. Ją prie to privedė, 
matyt, tas “kairumo” fanati-

Vienos ligos paeina nuo bak
terijų, kitos nuo stokos tyro o- 
ro ar pasilsio, trečios nuo nežh 
nomų priežasčių (putnienįs, 
kraujo ligos ir lt.), ketvirtoj 
nuo netinkamo maisto ir maiti
nimosi. Kada žmogus ir genį 
maistą priima neregujiariškai 
arba nesukramlo jo tinkamai
arba priima perdaug arba nega
na, arba priima jį netinkamai 
sutaisytą^— tuomet gali išsivy
styti nesveikumai ir suįrimai 
kūne. Tečiaus ne apie ta kalbu 
šį sykį. Dangčiui yra žinoma 
kad mišrus maistas (o kas ne- 
žino, lai įsidėmėja) yra geriau
sia maistas. Maistas iš mėsos, is 
javų, daržovių, vaisių, pieno, 
kiaušinių ir tt. turi but keičia
mas kas diena. Geriausis mai
stas ,valgomas perdaug tankiai 
veda prie blogų pasekmių. Mu
sų kūnas susideda iš įvairios rų 
šios mėsų, kurios ne tik save 
pavidalu, o ir chemišku susidė
jimu skiriasi. Imkime, kaula 
turi daugiau kalkių, negu kito! 
mėsos; nervai—daugiau fosfo 
ro, negu raumenįs ar kitos mė 
sos; kraujuose geležies yra dau 
giau, negu kitur. Valgymas 
maisto be fosforo reiškia skria 
ūdą nervų sistemai, kaulams ii 
tūloms kitoms mėsoms. Mais
tas be kalkių reiškia skriaudi i 
kaulams. Kūnas dėvisi ir vis 
naujos medžiagos reikalingos į- 
vairių jo dalių atbudavojimui. 
todėl reikia imli maistą, kuris 
nė vienos kūno dalies nenuskria 
ustų — reikia imti įvairių mai
stų. Iš visų maistų tik pienai 
turi netoli visas tas dalis, ku
rios kunui reikalingos, bet jis 
suaugusiam žmogui nyra užten
kamas, nes jame perdaug van
dens. Kiti visi maistai yrii dau
giau ar mažiau vienpusiai: vie
nuose nėra fosforo, kituose nėra 
gana kalkių, trečiuose — reika
lingų druskų ir lt., todėl juos 
reikia valgyt maišytinai — vię- 
ną ir kitą. Netinkamas, vieno
das maistas gali privesti prie vi
duriu užkietėiimo. prie krau o

neini tume medžiagų, iš kurių 
tos druskos darosi? Panašių 
klausinių galima pastatyti visą 
eilę ir atsakymas bus vienas —- 
kad reikia su maistu priimti vi
sokių kunui reikalingų medžia
gų, — o tai reiškia mišrų mai
stą.

—Dr. A. Montvidas.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Straipsnyje “Užsidarė svetim

taučių informacijos biurai” 
(Nauj. gruodžio 26 d.) trečia
me paragrafe tapo klaidingai 
sustatyta toks sakinys: “Nuo 
kitų-gi laikraščių ta vertinių na
šta buvo nuimta.” Vietoje “bu
vo” turėjo būti nebuvo.

NUKALEI)

“Nuxated Iron pagelbsti įdėti 
nustebinantį stiprumą ir energi
ją j vyrų gįslas ir suteikia skai
stumą veidams išblyškusių, ner- 
vuotų, suirusių moterų”, sako Dr 
James Francis Sullivan, buvusis 
gydytojas Bellevue Ligonbutyje 
(Išlaukinio Dept.) N. Y. ir \Vest- 
cbesler Pavieto Ligonbutyje. “Aš 
užrašau jų paprastai atsilikus 
nustoti energiją, nuo išblyškimo, 
ir nuo stokos stiprumo ir pakan
trumo. Nieko nėra kaip organiš
ka geležis —. Nuxated Irpn, — 
greitam praturtėjimui kraujo, pa
darymui puikiomis sveikomis 
moteris, ir tvirtus, bitinius, gele
žinius vyrus“. Užtikrintas užga- 
nėdinimas arba grąžinami pini
gai.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas i
127 N. Dearborn St.

11U 13 Unlly Bldg.
Te!. Central 4411

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

visokius dokumentus irpopieras i
Namų Ofisas:

3922 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

permainų, prie nusilpnėjimo, 
bet tai da nėra ligos, paeinan
čios tiktai nuo maisto. Tečiaus 
yra ligų, kurias maistas tiesiai 
padaro ir jos yra žinomos kaipo 
maisto ligos. Jų eilėj stovi F 
ri-beri, rachitis, marazmus škc 
rbutas, podagra ir tūlos kitos. 
Yra patirta, kad žmonės, kurie 
maitinasi koncentruotais (mi 
mažai liekanų) maistais ir ima 
;ų daug, išvysto podagrą (“re 
inatizmą”). Taipgi atkarlotin 
liko ištirta, kad Japonijoj, Clii- 
nijoj ir kitur ligh beri-beri si

ienas”.
Dalykas štai kame: L.M.P.S. 

9-ta kuopa (Chicagoj) nutarė 
surengt “Moterų Balso” naudai 
vakarų. Kaip matėsi iš kores
pondencijų ta"S vakaras davė 
virš 100 dol. pelno. O kadangi 
los kuopos iždas, sakoma, buvo 
veik tuščias, tai viena nare su
sirinkime įnešė, kad pusė (ar 
kiek )tų pinigų tuo tarpu pa
likt kuopos ižde, gi kitą dalį 
prisiuntė “Moterų Balsui”; liku
sius pasižadėjo vėliau atiduoti. 
Įnešimas paremta ir taip nu'bal- 

į suolą. Kuomet apie tai sužinojo 
“Moterų Balso” redaktorė, ji 
baisiai pasipiktino. Nupeikus 
los kuopos pasielgimą, ta, atsi
prašant, redaktore užbaigia 
šiaip:

“Tai mat, “Naujienų” auklė
tinės kaip puikiai supranta sa
vo reikalus ir moka juos ap
gint”. (žiur. “M. B.” no. 12.)

Man čia neapeiną gint “N-nų” 
garbė; man tik labai gaila, kad 
ir “Mot? Balso” redaktorė per
žengė doros principus ir stve
riasi kunigiškų “argumentų”. 
Mat, jeigu kuopa netaip nubal
savo, kaip “M. B.” redaktorei 
patinka (rodos, kuopos gyvavi
mas taip-pat svarbus, kaip ir 
“M.B.”, nes jeigu kuopos suban- 

Į krūtys, tai ir organo nereikės), 
Į tai ji nares išvadina “Naujienų” 
I auklėtinėmis. '
į Taigi ta “Moterų Balso” (pro- 
gresyviško laikraščio!) redakto

re vadovaujasi kunigiška logika.
—Philadelphietė.

ką nutarkuotais (be žievių) r 
žiais. Pradėjus duot ryžius 
žievutemis arba tik ryžių sė

e-
>-
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li-
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CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICTBANK 
1112 W; 35-ta gatvO 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis Ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRAT1S.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
/Saite 600—612 

PhAne J-Iaymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valančios: 6 iki 8 vakaro 
Nedfildieniais tik Madison si. 
ofise, šaukiant i namus tele- 

fouuokite j rezidenciją.
Wcst 6126.
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bia. Skorbutas yra plačiai žii 
nias jūreiviams, kurie kart: 
ant laivų turi išbūti ilgai ih ne
gauną daržovių ir vaisių. N 
skustų bulvių virimas ar ke

Šitais žodžiais “Laisvė” bjau
riai apšmeižia Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybą ir “Nau
jienas*/, apskelbdama jas “tarp
tautinio socializmo išdavikais” 
ir “imperialistinių demokratijų 
bernais.” Varyti spaudoje gin
čus delei tokių šmeižimų su lai
kraščiu, drįstančiu dėti juos į I 
savo špaltas, butų bergždžias ir 
peržemas darbas. Bet leisti to
kiems šmeižimams platinties 
darbininkuose, reikštų duoti 
plėtoties jų tarpe aršiausiai de
moralizacijai.

Todėl aš, žemiaus pasirašiu- 
sis, kaipo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos Laikinojo 
Komiteto pirmininkas ir kaipo 
“Naujienų” redaktorius, apkal
tinu Tamstą spžiniu paminėto
sios Tarybos ir “Naujienų” 
šmeižimu ir šaukiu Tamstą įneišvengiama pasekme

e-
)i-

lėktinu jiems, kad išvengus šl:o- 
rbuto. Kūdikiai (žindomi), ku
rių motinos mažai valgo vaidų 
ir daržovių, yra linkę gauti ši 
butą arba rachitį. Bonka (k 
vės pienu) maitinami kudif
(jeigu tik jie negauna gana l v , . » . .ro oro, svarumo ir vaisių syvų, 
tankiai išvysto rachitį (kaulų 

ligų)-

;or 
ir
iai

Maisto ligos išsivysto, ne vien 
todėl, kad jame nėra užtektinai 
medžiagų, reikalingų tos ar 
tos kūno dalies atbudavojin 
o ir todėl, kad kūne esama įi 
rių gilių, kurios daro syvus, 
kalingus kūno funkcijų palaijky- 
mui atsakančiam veiklu 
Kaipgi galėtų būti pervirškiinti

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

L/Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pūliniai! 342.

ki- 
ui, 
rai- 
•ei-

ne.

MRS. AGNĖ DŽUGAS
' LIETUVE — AKUŠERE

Gerai supranta“5avo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
2650 W. 39(h Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė. 
Telephone McKinley 4420.

■ ■ ’t.1. j . :
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r* Žemaitė. 'ra galinį langų trioba prikvėpu- gesi atsistojęs: neįmanė, iš kuGeras Draugas KRUVelis
žemaitė.

I si razetomis iš darželio.
Motinėle begulinti lovoje ap-

■■i n) mr

apdegęs baltas liežuvis yra pa
vojumi sveikatai. Kol skilvis ir 
žarnos neatėjo į normai) padėji
mų, neduoda užtektinai gero; 
kraujo dėl viso kimo, tai jis pa-Į 
vojuje. Toks žmogus, kai|>ir 
kiti protingi žmonės žino, kad 
saldainiai Partola yra vieninti- 
niu ir geriausių budu dėl išva
lymo kraujo 
tai protingas 
“Partola yra 
draugas“.

PARTOLA
ugu vyrų, moterų ir vaikų. Kie
kvienoje lietuviškoje šeimynoje 
turi rasties Partola.

ir skilvio. Dėlto 
žmogus pasakė: 
geriausis mano

yra geriausiu dra-

n r. 302)
si ir užmigusi. Petras pamažėle 
duris uždarė, nusivilko švarkų, 
.pakabinęs gembėje, palengva 
atsisėdo ant suolo priešais lovų, 
pasirėmęs ant stalo žiurėjo į sa-

nu

PARTOLA už savo gerumą 
apdovanota auksiniais meda
liais ir pagyrimais ant visų vi- 
sasvietinių parodų: Londone, 
Paryžiuje, Genevoje, Neapoly
je ir Barcelonoje.

PARTOLA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse dėžėse 
kainuojančiose tiktai 1 dolerį. 
Kiekvienos užteks palaikymui 
jūsų šeimynos sveikatos per tris 
mėnesius.

Užsisakykite šiandien.
Graži ir naiuliiiga dovana kie

kvienam, kuris prisius užsaky
mą kartu su šiuo apskelbimu.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue,

Dep. L. 1, New York, N.Y.
(6) Gr.is lengviausjs, nes pro ai

Petras parjodamas namo, ap
sistojęs ganyklose nubalnojo ar
klį, prie kitų paleido; pats bal- 

nešinas parėjo namo.
Į tuos jo namus malonu pa

žiūrėti. Kiekvienas gali pasi
džiaugti: toks visur taikumas.

’Visi pašaliai, rodos, žibėte žiba. 
Visi trobesiai aptaisyti, kiti nau- 
į.d dengti; sodelis žiograis ap
tvertas, kiemelis iššluotas, trio- 
bi naujai lentomis apnuišta; 
ant slogo kaminas ir langines 
nubaltintos. Niekur nematyti 
nė kokio padargo pamesto, nė 
ant tvoros nė kokio škarmalo.

Petras nešė balną į klėtį, bet
rado užrakintą. Padėjęs ant Ii- 4) tos kojelės! Kaip 
pinės pas klėties duris ir atsi- 
s ojęs žiurėjo į obelių šakas so-

IOI<|S 1 <1 UI IV»« I Į > lC»IV-£ 11 5 inun ĮKIlllVO. Viliui 111-

Turbut stebėjosi valia, reikės kitą į jos pėdas sta- 
ar visi tebėra obuo- lyti. Be nibteriškos negalima;

Nublyškusi net mėlyna, akįs 
įdubusios, užsimerkusios, įsi
kniaususi baltilėliam priegalvy
je, susirangiusi gulėjo. O ran
ka ištiesta ant šono, taip balta 
ir mėlynomis gyslomis sumar
ginta, kaip tikro numirėlio; ko
jos taip-pat baltavo iš po dra
bužių. Sunkiai pūškavo, 
tais truputį sudejuodama, 
ras bijodamas pabudinti 
sėdėdamas mąstė:

Kiek ta rankelė 
dirbusi, kiek skaliko

kar-
Prl-

tyliai

prisiyra 
sukalusi...
lik atme

nu, lupinėjo ir tupinėjo... Vi
ii lakeliai kruvinai numynioti... 

di lyje, apkibusias raudonpu-Į Viską ir visus paliks. Valia nė
šiais vaisiais, 
ir tėmijo 
liai. Dar sykį apsižvalgęs, šunį

Troboje aukštoje, šviesioje, 
pašaliuose' taip-pat padoru: šuo-, 
kas ir stulas baltutėliai nušvei-

tos visur grynos. Be kelių pa-, 
veik hi ir Dievo mukos gale, 
i.e Kokio drabužio pakabinio,*

I

uė kokio skarmalo, nė indo po Į 
kerčias; visi pasuoliai išvalyti.

I DYKAI!

Be ni^teriškos negalima; 
’os moka iš menko nieko ska- 
ikėli sukalti. Vyrai... kaip ir 

• š, rodos dirbu, nesnaudžiu, o 
)inii ų kaip nėra taip nėra. Taip 
tengsiuos neišleisti, lai šian (ai 
en žiūrėk ir nebėra keleto 
’iiblių... Kad taip keli šimte- 
iai ant palukų!.. Gerai Zolys 
.ako: Neprošalį. O suma vis 
a pati. O ta medžiaga pašėlu- 
iai sūri! Kol ką padirbęs pav
iliosi. o čia pirma užmokėk... 
Tykai gavus, galėtum dirbti ir 
lirbli. Vis naujas butų skali
kas: galėtų skonį išmanyti... 
Motinėlė begalo gyniojo mišką

Kam taip dru

$50,000.00 “parM vertės Šerų išdalinsime savo 
kostumeriams DYKAI.

Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos š^rų 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir neš didelius dividendus, tai 

,'tuojans atsišauk ypatiškai ar laišku i musų ofisų. Vienam kos- 
hfmei'iui duosim nuo $100 iki $1000.00 “par” vertės Šerų dykai.

M< rgaitė pajutusi Petrų par
jojus, įnešė pietus ir padėjusi 
iries jį ant.stalo išėjo atgal pro 
turis.

Petras valgydamas vis žiu ve

šitų šfrų niekur kitur negausite, kaip lik per musų firmų. Juos 
greitai išduosime, 'kodėl pasiskubink. Tuojaus atsišauk Ir su
žinok apie kompanijų ir jos išlygas. v

- Kokia jos bus širdis, pama
čius kita savo vietoje? Seniai

Peoples I n vestinei! t Co
(Incorporated)

220 S. State st.—Suite 142?-—Chicago
Tel. Hnrrison 2024

lanki i. Vienas niekaip negalė
čiau sukties. Zolys gerai išma
no... Kaip čia pradrįsus jai pa-

Ofisas aLdaras kasdien iki 6; subatomis iki 9 vai. Nedaliomis 
nuo 12 iki 4 po pietų. Kalbame lietuviškai.

Motinėlė, nepasi judinus, pra
vėrė akis, pasižjurėjo ir vėl už
simerkusi tarė:

Jei nori pieno, štai kama
ros raktas. Liepk Janikei įneš
ti, arba verčiau eik sykiu; mer
ga viena besmailižaus... Neįlei-

Jus turite mokytis angly kalbos"■ DABAR -...—
HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal

bėti angliškai į labai trumpi) laikų. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yru Rūgštesnėje mokykloje prisirengimui 
j kolegijų. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbčsime.

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

Truputj pakosėjusi vėl tyliai 
gulėjo. Petras mąstė:

- Žinok tu žmogus visus at
sargas, nuo mergų, kačių ir žiu
rkių. Reikia pienų daboti
teks man batvinių... Janikė gu
dri, neleisiu į kamara. Į klėtį, 
žinau, kad negali leisti: vilnos, 
linai, sruogos — visur pairai.. .

uz-
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Aš esmi speciali- 
, tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
. Dearborn St. (Prieš pačty). Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiško* Vsnos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
8t. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
BU, Chicago/ IR. ***>

WSS!AXY'’'
T1IRK1$HW*

Čia reikėtų, apsiversti?.. štai ir 
daktarui kelis rublius mokėjau, 
o nieko negelbsti, kaskart men
kyn; Lovelėj gulėdama viskuo 
dar pasirūpina, o kaip užmerks 
akeles, kas man beveizės? Rei- 

vesti. "Ne! išgama bučiau, 
vaikas, vesdamas kita ant 
gyvos galvos! Gal dar nors 
nitį pagerės... Paspėsiu.

Petrui pasidarė kaži-kas ne
malonu. Batviniai neskanus, 
duonos nuryti nebegali. Paė
męs raktą, bliudeliu nešinas iš
ėjo pieno. Įėjęs į kamarą ne
beatminė kuomet čia buvęs: 
žvalgėsi, kaip svetimam pa ša
lyj. Eilė puodų sustatyta as
loje. Visi pždąngslyli baltoms 
puodadaiigtenis, lauknešė svie-

ne

lentyna su sūriais, ant girnų — 
puodai su kruopais, geldele su 
užkulu, palubėje dešros ir pora 
puspalčių lašinių kybo. Žval-

rio puodo pilties ir kaip sueitai- 
syti pieno.

* Kas čia kamaros duris var
sto, bene cimbalis? — sušuko į- 
bėgdama Janikė.

Mergaite skaisti, jauna, švel
niai kaip šventei apsidariusi: 
prijuostėlė ir marškiniai balli- 
tėliai. Liemuo diržu suveržtas, 
druklos geltonos kasos dailiai 
sušukuotos; mėlynos akįs lygu 
vaivorai linksmai blizgėjo, sy
kiu dažnai rodė eiles smulkių 
dančiukų. Aiški, raudonpusė 
mergaitė kaip žemuogė.

- Pieno nori? klausė juok- 
damos. — Duokš bliudelį, su
taisysiu. Žinau, kokį mėgsti.

Paėmusi šaukštų, sėme iš vie
no puodo iš galo, iš kito nuo 
viršaus pyliojo. Pritaisė. Pa
davusi Petrui bliudelį į rankas 
tarė:

- Palūkėk (amato čia valan
dėlę, tuoj pasisemsiu vištelėms 
lesti.

sinešč indelį, įsipylė kruopų; į

no kanuirą, atiduodama raktą 
pažiurėjo Petrui slaęiai į akis ir 

. v . ' 3 bnusisypsojo.
Pctran pasistebėjo į ją, kaip 

butų pirmą sykį pamatęs. Gal 
ne kasdieninis apdaras, ar toks 
smailus žvilgsnis, arba nepapra
stas nusišypsojimas taip jam gi
liai įsmego į akis, jog sugrįžus 
trobon ir valgant vis Janikė a- 
kyse stovi. Norėtų dar sykį pa
sižiūrėti: dažnai žvelgė į duris, 
beneįeina. ‘

Saulele jau gerokai iškrypo 
iš pietų. Petrui parupo kelione 
pas Kupsti, nes numanė, jog Zo-

Pavalgęs dybstura, apsivilko

valandėlę žvelgdamas į lovą.
Staiga užsikosėjo motinėlė, šo-

nia, parode ranka į atdarą lan
gą. Petras prišokęs uždarė.

Perėjus kosuliui, Pctrhs cine 
motinėlei,' nors ne viską, pasa
koti, ką šiandie girdėjęs nuo 

Zolio ir kur rengiasi eiti. Mo
tinėlė pamojusi ranka tarė: 

(Bus daugiau).

Klemensas Pavilionis

41 melų, mirė Gruodžio 26 d.
1918.

Velionis 
K v i et k ų 
kaimo, 
apie 12
me brolį P. Pavilonį ir pus

paėjo iš Kauno gub., 
parnp., Audrišonių 
Išgyveno Amerikoje 

metų, paliko nuliudi-

Laidotuvės įvyks Subatoje, 28 
d. gruodžio, 1 vai. po pietų^ iš 
namų 10718 So. l’errye avė., 
Cliieago, III. į Liet. Tautiškas 
kapines. Kviečiami visi gimi
nės,’ draugai ir pažįstami atsi
lankyti į šermenis ir dalyvau
ti laidotuvėse.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon

po pietų.
3001 YVest 22nd Street
, Tol. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 MarshalI Blv.
Tel. Rockwell 1681.

Vyrišky Drapany Barbenai
Nauji, neatimti, daryti imt užsa

kymo siutai ir overkųtai, vertės nuo 
830 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius^/

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

Pilnas pasirinkimus kailiu pamuš
tų ovorkatų.

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

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str^ Chicago, IiL

Svarbios Ristynes
Ktn ių jau senai laukta, rengia
ma per

NAUJUS MILIUS 
SAUSIO 1 DIENA, 1919 M.

po pietų. Durjs atsi
darys 2 vai. po pietų. Rišty- 
nės prasidės 2:30 vai., šv. .Jur
gio parap. svet. (ant Bridge- 
porto), 32nd Place ir Auburn 
avė., Chicago, III.

Bisis Wla«lek Zbyszko, ge- į 
riausias lenkas ristikas, kuris 
apsiima paguldyti Juozapa Ba- 
nccvičtų, kaipo geriausia lietu
vį risi iki), du kartu į 30 minu
čių, už $1000 “sidebet”. Jiedu 
barasi jau per keturis metus.1 
Bancevicius vis nori imtis, bet i 
Zbyszko nenori imtis mažiau 
kaip už $1000, bet BanceviČius 
bijo dėti tiek daug pinigų, o 
kaip Cutleris pabijojo pereitą 
sykį atvažiuoti ir imtis su Ba- 
neevičiuin už $200, bet atsiun
tė Friburgą, geresnį už save 
ristiką, ir kuris irgi nieko ne
galėjo padaryti, tai dabar Ban- 
cevičiiis pats padeda $500 ir 
(lito Propotnikas deda $500 už 
Bancevičią. Ir dar vieną lie
tuvį ims tų pačių dienų, F. Ju
škų, nuo Town of Lake. Tai 
jiažiurėsime, kurie laimės, ar 
lietuviai ar lenkai. Apart to 
dar 3 poros imsis. T. Aczas, 
lietuvis milžinas, su Stockyar- 
dų tigrų. Louis Talbertas, ge
riausias’ cinikas, vidurinės vo

gus, kuris, kaip žinia, pereitų metų apgalėjo Petrų Katauskų llaymarket 
teatre į 21 minutas, jis imsis su Taniu Holevičiu, 3-čia pora Dominikas 
Dudinskas su Bill Jaru.

Tas ristynes surengė Chicagos Atletų Kliubai.
Tikictų kainos nuo 50c iki' $2.00. Jei kuris rislikų ar Zbyszko ar Ban

ceviČius neatsilanRytų tai likietai bus žmonėms grųžinami atgal.

Wladek Zbyszko

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS
Ant Duju, Lentų, Rainy ir Stogumts Poploiv

SPECIALIAI: Maleva nialevojimui stubų išvidaus, po $1.40 gal.
CARR BROS. WRECK (N G <'O

<001-303* 8. Hahted SU th

Paraše P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 
Teologijos Profesorius. ,

šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 108G puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už- 

• rašyta knygos vardas, t
Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.

Kaina $5.00. •
»

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais i s

1739 So. Halsted Street

Milda TeatrasVODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodčviliaus Permaina.

Par.edėlyj, Ketverge ir SublitoJ
Pirmas Floras 15c. Balkonas

Prie šių Raidę prlskrdtoma ir 
1c ir.2r kariškos moto’etįa

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALStĖD ir S.’u-ra GATVES

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir wur 
savings stamps nuperku už cash 
Elnei and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Boom 232, 2ras augŠtas, virš Famous 
Clothuig Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki i,

Sergėkite savo akis I

Xeužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
afMiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau bloga.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
![aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
urns akinius tikrai. Darbų at
idai belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
TCmyklte į mano parašą 

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

| Df. A. 8, Blumsnthal |

^AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo P ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki lt dieną.

1 4619 S. Ashland av. kamp. 47 st 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

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

3149 S. Morgan St., kertė 92 sL 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų I.ig(j 
OFISO VALANDOS;

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mi.i vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687DR. M. HERZMAN
IŠ UUSCJOi

Gerui lietuviam, žinomas per 16 me
tų kaipo patyriu gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo ažtrias ir chroniSkaa ligas, vy
rų, moterų ir valkų, papai naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. !8th 
St. netoli Fi .k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vtkarais. Telephone Canul 3110.
GYVENIMAS: 8412 8. Halstcd Street

VALANDOS: 8—3 tiktai

Telephone Varde 5032

am tu t b s u sti
3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 ryto 
Ir nui ■ iki vakąr©
I____ .. -----------

fitaiit m S. Ashlaad Blvd. Ckleaga 
>l«rmark»l 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GY DYTOJAS ii CHIRURGAM 

HpacialisUs Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir vhą chronišką ligą

Ofisas: i354 B. Halsted SU Ckicaą».
T«l«vW»« H**

10—11 ryto;
Na-RPiomia 10—11 fU-a*.

VftI.SMMMh
T- H vi*knr<

Telephone Yards 5834.

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

Br. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted StM Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

- - - - - jMrs.A.M!clinlewlH
»**>' Baigus Akušerijos Ko- 

Wlegiją;- ilgai praktika- 
įvilki Pennsylvan'ijos 
gEhospitalėae ir Phila- 
|//Jelphijoj. Pasekmių- 

patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 

^visokiose ligose mote
li Ims ir merginoms. 
^1113 So. Halsted Str.

■■r'i r ,titwiTnWW (Ant antrų lubą} 
Chicago.

Nuo 6 iki D. ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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Chicago ir Apielinke
KONKURENCIJOS ĮTEKMĖ 
Į KAPITALISTŲ PELNĄ.

Visi tie, kur klau-

Sekamoji lekcija Socialistų 
Propagandos Mokykloje bus: 
Konkurencijos įtekmė į kapita
listų pelną. Bus išaiškinta, bū
tent: kaip prie tam tikrų aplin
kybių kapitalo pelnas, auga ir 
kaip puola.
sės praeitosios lekcijos apie ka
pitalisto jM'lną, būtinai privalo 
išgirsti ir šią.

Lekcija bus’ šiandie, gruodžio 
27, Aušros svetainėj 3001 So. 
Halsted St. Kurie norėtų įsira
šyti į Mokyklą, tegul ateina tru
putį angšČiau — prie 8 valandą 
vakare.

darbininkų. Jiems jmliepta “ei
ti namo ir laukt kol praneši
me.” Manoma, kad kompanija 
rengiasi “paliuosuot“ dar keliū
tą šimtų “brangiai apmokamų” 
darbininkų.

Yni manoma, kad šituo kom
panija turbūt kėsinasi ant dar
bininkų unijos. Mat, ikišio 
tos kompanijos dirbtuvėse ne
buvo unijos. Pastaruoju laiku 
tečiaus ten įsiveržė Amerikos 
Darbo Federacij, kuri suorgani
zavus apie 70 nuošimčių visų 
minėtos kompanijos darbinin
kų. Po priedanga brangumo ir 
tūlų kitų dalykų kompanija da- 
Ibar tur būt stengiasi atsikra
tyt ‘neištikimųjų” darbiyninkų.

KLENHA IR MONGREIG 
NORI PARODYT 
KĄ GALI.

Suradę naują “krukutį” 
prieš laisvamanius.

DAKTARAS SNIEGAS.

Cicrros miestelio prezidentas, 
Joseph Klenhn, ir policijos vir
šininkas Nicholas Mongreig, 
norį parodyt “ką gali.” Nevei
zint to, kad Lietuvių Laisvama
nių Federacija išėmė prieš juos 
injunction’ą, jie suradę naują

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius, John Dili Robertson. labai 
patenkintas pirmuoju šios žie
mos sniegu ir šalčiais. Jis pa
daręs tai, kad skaičius naujų 
susirgimų influenza vakar bu
vęs pastebėtinai mažas.

kenčiamojo šalčio” — ir influ- 
enza 'turėsianti ninvinties iš Chi- 
cagos.

do liet, laisvamaniams laikyti 
prakalbas. Koks tasai “k nik il
tis,” neturėjau progos patirti. 
Bet laisvamaniai sako, kad jie 
tuoj jį surasią ir pasistengsią 
pašiilinti. taip, kad ateityj Kle- 
nhos ir Mongreigo policija ne
galėtų pastoti jiems, laisvama
niams, kelią. , —Rep.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LIETUVIS DAKTARAS
GRĮŽO'Iš KARIUOMENĖS.

Šiomis dienomis Dr. 
Atrikolis, kuris tarnavo 
Šamui, grįžo į Chicagą.

M. T.
Dėdei

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI 
RENGIASI STRE1KAN.

Tpwn of I^ike, Linkime jau
nam gydytojui kuogrriausios 
kloties.

La Šalie viešbučio savininkai 
norį pasmaugt uniją.

PRADEDA RINKIMŲ 
KAMPANIJĄ.

Kilęs streikas La Šalie vieŠbll- 
tyj nepaprastai sujudino visų 
viešbučių bei valgyklų darbi
ninkus — virėjus ir patarnauto
jus. Jeigu La Šalie viešbučio 
savininkai neišpildysią savo dar
bininkų reikalavimą, virėjų ir 
patarnautojų unija žada paskel-

La Šalie viešbuty j dabar dir
ba “skebai” — streiklaužos. Ir 
samdytojai moką jiems tokių 
algų, kokių niekuomet negavęs 
joks sdreiklauža.

NUSINEŠ® KALĖDŲ 
“DOVANAS.”

Cliicagos Soc. Party rengia 
didelį masinį susirinkimą erd
vioje Coliseum Hallėj, nedėlioj, 
sausio 5 d. 'l'ai bus atidarymas 
pavasarinių rinkimų kampani
jos. Susirinkime kalbės dd. 
John Collins, kandidatas į ma
jorus, Seymour Steinan, Kate 
Richarde O’Hare, A. Sbiplacoff 
(iš Ncrw Yorko) ir James O’Ne- 
al.

Surengimas šito susirinkimo 
partijai atsieis apie 1,600 dole
rių. Todėl, kad padengus su
rengimo 'išlaidas, bus imama 
įžanga po 25 centus nuo as
mens. Skyrių bei kuopų sekre-

Keli Boston krautuvės prekių 
išvežiotojai praeitą utarninką 
turėjo grįžti namo be.... Kalėdų 
“dovanų” — bonusų. “Barnė- 
je” 1330 Vernon gt., buvo at
siųstas kasininkas, kuris turėjo 
išmokėt darbininkams reikia
mąją Kalėdų dovaną. Bet... jį 
atsekė tris apsiginklavę bandi
tai ir aphiStinę jo šernolę išėjo 
savais keliais. Banditai nepa-

cionalį Ofisą ir pasiimti tiek į- 
žangos tikietų, kiek jie tikisi ga
lėsią išparduoti.

MOCKAUS-KARALIAUS 
DEBATAI.

aš nežinau ką pasakys mano o- 
ponrntas, todėl plačiau neaiškiu 
siu. Jis žada mums išaiškint 
moksliškai.... liula ir aš galė
siu pasakyti daugiau.

Karalius: - Gerbiamosios ir 
gerbiamieji draugės, ir draugai 

- man gaila, kad mano opo
nentas nesuprato šį klausimą. 
Jam rodos, kad aš pasakysiu, 
jogei žmonėms nereikalinga 
protauti... Laikvamanybė yni 
srovė organizacija, turinti 
savo principus ir taktiką... Ma
no oponentas kalba apie laisvą 
protavimą, bet Marksas yra pa
raks tris storus tomus, kur ji
sai aiškiai nurodė, kad žmonių 
protavimas priklausofnuo eko 
nominių aplinkybių. Vadinas, 
žmonių protavimas yra nelais^ 
vas. Lasvanumiai yra buržu
azijos ideologai, jų protavimas 
yra ideologiškas. Laisvamany- 
bė - • tam tikrai visuomeniška 
srovė, kuri darbininkams nerei
kalinga. nes ji trukdo klesų ko- 
vą!

Mockus ir jo pasekėjai aiški
na ir sako, kad reikia griaut ti
kėjimą, bažnyčias, bet jie klys
ta. Tikėjimas pats griūna. Jį 
griauna gyvenimo aplinkybės.... 
Penkios dešimts milionų gyven
tojų Suvienytose Valstijose ne
lanko bažnyčios, o kas iš jų? 
Tai laisvamaniai mano, kad 
kalbėjimu jie sugriaus tikėjimą, 
bet mus, socialistai, nesutinka
me. Iš socializmo mokslo me« 
matome, kaip atsirado tikėji
mas (kalbėtojas aiškina, kaip 
senovėje žmonės pradėjo tikėli j 
dvasias, kaip negalėjo sau išsi
aiškint ką reiškia jų šešėlis etc. 
ir kaip vėliau jie pradėjo tikėt 

užgrabinį gyvenimą ir paga 
ios dievus)... Taigi, matomo, 

kad tikėjimas ir dievai nėra ku
nigų išmislas, kaip mums pasa
koja kunigas Mockus ir kiti ide
ologiškai protaujantis žmonės. 
Jį sutvėrė gyVenimo aplinky
bės... Laisvamaniai kalba apie 
Liuterį, dargi garbina jį Bet 
Liuteriu buvo daug. Tiktai tas 
vienas buvo galbesnis už visus 
kitus... Liuterio gadynėj buvo 
bržuazija, kapitalitų klesa ir a 
ristokratija. Ir tas Liuteris ne
buvo darbininkų draugas... Aš 
sakau, kad laisvamaniai ir ku
nigas Mockus tikėjimo nepanai
kins! Pažiūrėkime į Rusus: ti
kėjimas ten jau žuvo, nors lai
ke revoliucdjos ten nebuvo i/o- 
kio Mockaus... Matote. Jyas 
tikėjimas yra pražuvęs visame 
pasaulyj ir tarp diplomatų jo 
nėra... Tai kam tą šlamštą. 
Bibliją, rodyt žmonėms ir dal’ 
kritikuot?

Darbininkams reikia organi- 
zuoties revoliucioniškai! Kada 
jie dirba už laisvamanybę, jie 
nesiirupina politiškąja ekonomi
ja. Taigi užsiimi laisvamanybę 
darbininkams yra bereikalinga. 
Kada jus stojate į laisvamanių

— mėsos nevalgo, matot, 
jis laibai sapnuoja, kartais ųet ’ moterėlių rankų diiibinėlini 
sužvengia... Aplinkybės, 
Imkite obelaitę, pasodinkite ją 
ir uždėkite trąsos ir jus gausi
te gerų obuolių. Matot, jus 
duosit jai gerų aplinkybių, 'fui 
kode! žmogus negal išdirbt sa
vo protavimą! Kodėl atsisakyt 
nuo protavimo?... Laukdami 
aplinkybių mes pasijukime gy
veną su musėmis matot!

Liutcironizmas išdygo, kada 
visoj Europoj išsiplėtojo popie
žius, kuris pardavinėjo atlaidus. 
Liuteris norėjo, kad žmonės su
prastų Bibliją, o popiežius 
pe. Tame ir buvo priežastis... 
Jeigu laisvamanija veikia, tai 
lodei, kad paljuosavus darbinin
kų klesą. Matot.... Mano opo
nentas sako, kad laisvamaniai 
nelaisvai protauja. O betgi jis 
mus vadina laisvamaniais! Ma
tot pats sako ir pas sukriti
kuoja. O aš sakau, kad lais
vamanis yra tas, kuris laisvai

O, tai bent buvo! Ir tai pačių TMD. 22 kp. metinis susirinkimas •
1 —- ................ —. - bus gruodžio 29 d., I viii, po pietų,'
I................v ........ v ------ ---- Frllowship svet., 831 W. 33rd Pi. I
I visokių visokiausių. Visi link- Visi nuriai nudotiėkile

. „ , . , , 'susirinkimą, nes
smili šoko ir žaidė iki vėlos nak- dalykų: Ims renkama nauja kuopos 
ties. —RoselandIetis. *' ,l< Valdyba. Į(
, 1 gliškai.

PARDAVIMUI

j C.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Pranešimas.

LSS. VIII rajono konferenci
ja įvyks 5 d. sausio, 1919 m. 
Malinauskio svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Konferencija atsi
darys lygiai 10:30 vai. ryto. 
Kuopos, kur dar nėra išrinku
sios delegatų, maloniai prašo
mos išrinkti. Gi delegatai, ku
rie yra apsiėmę dalyvauti mi- 
nėtoj konferencijoj, pasisteng-

butų galima pradėti darbas be 
jokių trukdymų. Sekama kon
ferencija turės atlikti daug sva
rbaus darbo. Belo, reikės iš
rinkti įvairių komisijų 1919 me
tams. <

PARDAVIMUI: The Marle Blahniki <:i ni ; i iaiujavi-hvi; -___ ...... ____ _______
vr’r <hmi ‘svarbiu ■ l,a,’nnH‘-V, įsteigta nuo )S68 prie \V.

l. m J. H St. Turi būt parduota iš priežas-
es ligos. Puiki proga aptiekoriui 
albančiam čekiškoji, lenkiškai ir an- 

Atsišaukite į
J. J. Sidlo

74 W. 191 h si.,
Rockford, III. — LMPS. 5 kp. prie

špietinis susirinkimas įvyks gruod
žio 29 d., 2 vai. po pietų, 1012 S. 
Main st. Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus renkama nauja valdv- 1 c greitu laiku. Priežastis pardavi 
ha. Rašt. O. V.'•”<» — eiini ! k'lą biznį.Rašt. O. V.

Nori h Side Dr-jy Sąryšio delega
tų Huairinkipias Ihih pčtnyčioj, gr. 
27 <1., 7:30 vai. vakare, N. I). Sąry
šio svet., 1822 \Vabansia avė. Visi 
delegatai ir lie kur esal išrinkti at
einantiems mėlams, teiksitės pribūti 
į Įšį .susirinkimą paskirtu laiku.

Sekr. W. Czepulevicz.
I). Lietuvos Darb. Sąjungos priel- 

metinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čios vakare, gr. 27 <1., 7:30 vai. vak. 
J. Chernaucko svet., 1900 So. Union 
aye. Bus renkama valdyba ateinan
tiems 1919 metams. Visi turite pri
imi) ir užsimokėti užvilktus mokes
čius. Yra daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo. Valdyba.

LMPS. 9 kuopa rengia eglaitę At- 
ciles Žiedo vaikams, gruodžio 28, 
7:30 vai. vakare, Mark Whitc Sųuare 
svetainėj, 29-ta ir Halsted gat., su 
dailiu programų, kurį išpildys patįs 
vaikučiai. Meldžiame s,visuomenė 
skaitlingai atsilankyti. Inžanga dy
kai. —Kviečia Rengėjos.

RADO ŽMOGAUS 
LAVONĄ.

Calumet upėj ties 135 gatve 
policija vakar rado plaukiojan
tį žmogaus lavoną. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai yra tūlas Dantei 
yVallenscn, senis apie 60 metų 
amžiaus, gyvenęs tūloje apleis
toje ir pusiau sugriuvusioje 
‘šantėj” —- kaipo “20 šimtmečio 
pustelninkas.”

Naujienose jau buvo rašyta a- 
pie Mockaus-Karaliaus debatus, 
įvykusius p. Meldažio svetainėj.

Čia stengsiuosi paduot trum
pą tų debatų sutrauką. Paduo
siu tai be jokių savo komentarų.

Pirmas kalba M. Mockus. Ji
sai pradeda maždaug taip: Mie
li žmonės, šį vakarą kalbėsime 
apie svarbų klausimą. Visa ki
ta reikia dėti į šalį... Laisvama- 
nybė?' tai laisvas protavimas.

siti, jus peržiangiate socializmo 
principus, — tik pažiurėkte į

Mockus: - • Mėli mano para- 
pijonįs, matorte — jis mokslo 
žmogus, o aš kalbu paprastai... 
Jis sako, kad nėra protaujan- 

pa- 
Aš 

rei-

PALIUOSUOJA “BRAN
GIAI APMOKAMUS” 
DARBININKUS.
Gal būt kėsinasi išardyt 

uniją.

kia ►s-iSig kito paliepimu... Lais- 
vamanybės nereik tam, kuris ne 
nor gyventi savo protu, bet kas 
supranta, kad žmonės visi yra 
lygus — nuo gamtos, tam rei
kalinga laisvainanybė I Gėlo 
ži ūkeliai, telegrafas, telefonas 
ir visi kiti išradimai, tai laisvo

Illinois Sįteel kompanija 
deda atstatyt nuo darbo kaiku- 
riuos “brangiai apmokamus” 
darbininkus. Su Kalėdomis 
ten neteko darbo apie 200— 300

pra-

Chicago
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

I “ 
r m — einu Į kitą biznį. Biznis ge

ni išdirbtas.
M. Romanowsky,

32 \V. 19 si. Chicago
PARDAVIMUI saldainių kraulu" 

ė, geroje vicldje, pigiai. Geras ka
itas. Norėdami pirkti atsišaukite 
Naujienų ofisą pažymėdami ant la-

/

11

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonogt aąh su rekordais ir 

eimanlo adata, parduosiu už $55. 
aipgi puikų Playcr Pianą, vėliau

sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
į’onus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija

922 So. Ket^.ie avė. Chicago

<

J. Jurgaitis.

NETEKO, MOTERS, 
1,000 DOLERIŲ IR 
“BURD1NGIERI0.”

Šitaip pro-

socializnio

Karalius: — Kunigus Mockus 
moka išverst išvirkščiai mano 
kalbą... Aš sakau, nėra žmo
gaus, kuris galėtų protaut ne 
pagal gyvenimo aplinkybės. Lai- I
svamaniai yra idi’ologiškai pro
taujantis jmonės.
tauja musų priešai 
buržuazai. Didis ♦
'mokslininkas Engels savo kny
goj, Utopinis ir Mokslinis Socia
lizmas, nurodo, kad žmogus ne- 
gal laisvai protauti... Tą sako 
ir kiti mokslo vyrai... Jeigu 
žmonės klauso kunigų, tai yra 
aplinkybės... Dalhartinė siste
ma laikosi ant pirkimo ir |xir- 
dayimo. Krikščionybę negali
ma panaikint, kol gyvuoja da
bartine tvarka... Reikia todėl 
supnlst politinę ekonomiją, kad 
jos pagelba pagerint savo gyve
nsimą. Matot, Rusuose išnyko 
pTietariški tikėjimai. Ten iš
sidirbo aplinkybės, kur bažny
čios beveik išnyko...

Laisvamaniai turi platini kle- 
sinį susipratimą. Jie sako, kad 
remia pirveiviškas draugijas, o 
kodėl nesako, kad darbininkiš
kas? Sako, jie kovos su a'tga- 
leiviais, o kodėl ne su tautinin
kais, klerikalais ir prieš buržu
aziją?.... Je, laisvamanių prota
vimas ideologiškas; jie protau
ja taip pat, kaip kunigai, tik 
turi kitokį metiMlą... Todėl 
laisvamanija yra nenaudinga ir 
stačiai kenksminga lietuviams 
darbininkams!

Paskutinis žodis priklauso 
Mockui. Jis tečiaus pakartojo 
veik išimtinai tą patį, ką ir ant
roje savo kalboje, todėl jo “pas-

Chicagos policija turi sujieš- 
kot pono Alexandro Budrik'o 
moterį Oną, tūkstanti dolerių ir 
gerąjį burdingierių — Jobu Mil- 
lerj. Andai jie, Budrikiu ne
žinant, apleidę jo butą (llain- 
niond) ir išvažiavę — dievas 
žino” kur. Spėjama tečiaus, 
kad jie randasi Chicagoj.

ASMENŲ J1ESKOJIMAI
Pajicškaii savo sūnaus, Jono, 33 

melų amžiaus, nedidelio ūgio, su u- 
siliais, dantis r^U, ptskiausia gyve
no Gary, lnd„ apie 5 metai atgal. 
Paeina iš Kauno 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 švenčių.

Adomas Kaliliunas, 1714 S. Union avė. Chicago

EXTRA STOR'AGE PARDAVIMAS 
akandų ir Victrolų. Už $50 nupirk

ti didelę Cabinel Victrolų su pui
kia paslata, taipgi $12 vertės rc- 
<ordų mokėjusių $200. Mes turime 
celctą $150 tikros skuros seklyčios 
iclų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
lyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
daru kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis iki 4 vai.

Weslern Storagc, 
2810 W. Harrison St., Chicago

ROSELAND

Prakalbos.

Gruodžio 22 d., J. Stančiko 
svetainėj buvo LDLD. 79 kuo
pos prakalbos. Kalbėjo d. Du- 
bickas. Kalbėtojas nurodė ko
kią naudą darbininkams atne
ša kapitalistiška literatūra ir ko
kią darbininkiška literatūra. 
Kalba buvo rimta, be jokių už- 
sivariliejinių, ir visiems patiko. 
Žmonių buvo nedaug. Gal tai 
dėlto, kad tarp musų draugijų 
jMTdaug tų nelemtų užsivarinė
jimų. Pavyzdžiui, vienas pra
kalbų renginio komisijos narys 
atsisakė rengti prakalbas.,. Mat, 
jisai negavo bolševikiško kalbė
toja us! Bet kas keisčiausia: tas 
žmogelis nuolat kalba apie blo
gą darbininkų padėjimą. Soci
alistų partijoj jis, netgi nepri
klauso. O mątot: jis taip įsi-

Pranešimai
LSJL. 1 k p. ir LSS 4 kp. bendras 

lavinimus susirinkimas Įvyks nedė
lioj, gruodžio 29, 10 vai. ryto, Auš
ros svet., 3001 So Halsted si. Bus di
skusijos tema: Dešiniųjų ar kairių
jų socialistų pozicija tinkamesnė?— 
Meldžiu skaitlingai atsilankyti.

—J. J. Jonuševičitis.

D-ro Vinco Kudirkos draugijos 
susirinkimus? Red.) įvyks nedėlioj, 
gruodžio 29 d., tyfelcįiižio svetainėj. 
Pradžia lygiai 9 vai. ryto. Visi na
riai privalo atsilankyti paskirtu lai
ku. ' ............Komitetas

Brighton Purk. Keistučio Kliu- 
l)o dramos skyriaus susirinkimas i- 
vyks panedCdyj, gruodžio 30 d. 
ženio svet., 3834 So. Kedzie avė 
riai prašomi susirinkti, nes bus da 
linama rolės veikalo ‘Motinos 
dis”. Taipjau reikės pasitarti apie 
rengiamąjį vakarą aa. Br. Vargšo- 
sirinkimas prasidės lygiai 8 vai. va
kare. —Org. P. Gura.
Laucevičiaus paminklo fondui.

Brighton Park. — Keistučio 
Kliubas rengia didelį pramogų 
karą vasario 2 d. Bus lošiama 
kalas “Molinos širdis.” Kitų 
ugijų prašome, kad jos tą dieni] 
rengtų panašių pramogų.

Ma

su

Pa«, 
i va- 
i vei- 
dra- 

ą ne-
—Rengėjai.

Roseland, III. — LMPS. 25 kp. 
choro repeticija bus trečią dieną 
Kalėdų, pėtnyčic’je, gruodžio 27 d., 
svetainėje ties kerte 111 gat. ir In
diana avė. Visos dainininkės malo
nėkite ateiti lygiai 8 vai. vakare ir 
atsivosti daugiau dainininkių. Kvie
čia Komitetas

Cicero. — LSS, 138 kp. mišraus 
choro repeticija ir metinis susirim 
kimus Įvyks pėtnyčiojf gruodžio 27 
d., 7:3(1 v.v., M. P. Jankaičio svet., 
4837 \\ l lth st. Dainininkai ir dai
nininkės, turite ateiti, nes bus ren
kama nauja valdyba ateinantiems 
1919 metams ir turim daug kitų sva
rbią reikalu kas dėl šeimyniško va
karo. Pirm. A. Rudinskas.

Pajieškau draugų ir pažįstamų, gy
venančių Chicagojc. Meldžiu grei
tai atsišaukti, nes aš busiu tik iki 
Naujų Melų Chicagojc. Aš esu at
važiavęs iš Saginasv, Mieli.

Simonas Juškevičius, 
1275 N. Wood st., Chicago, III

TURIU ant pardavimo 2 atverčia
mas lunches (lounge), ir auksinį 
laikrodėlį. Atsilankykite dienomis 
ar vakarais. E. K.
1825 Union ate., Chicago

NAMAI-ŽEM6
.ĮIEŠKO KAMBARIU

PAJIEŠKAU kambario North Si- 
dėj. Turi būt gerai apšildomas. 
Priežastis — kad šioje apielinkčjc 
dirbu.

Kast. Zilinskis, 
4934 So. Rockcvell st. Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
TURIU du ruimu, šviesus ir šilti, 

dėl dviejų vyrų, su valgiu arba be. 
131 Seranton SI., Rochcster, N. Y.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

PAJIEŠKAU pusininko prie foto
grafijų darbo. Reik prisidėti $309: 
kad ir nemokąs to darbo, reikia tik 
ukvatos, aš išmokysiu; vaikinas ar 
mergina. Rašykite laišką

L. Yakubowski,
700 Marion st., \Vaukegan, III.

■ RANDAI ~
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

atsiduoda ant ramios, $60 j mėnesį: 
savininkai užmoka $40 j mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vielos.

Rasimas,
1010 Ellįs Avė., Chicago

REIKIA DARBININKU

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARRORN 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 Chicago], 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, į ka
syklas, į tikins, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDAVIMUI: 3 nauji 2 fialų/U 
—I kambariai naujos mados, $25(1 
cash, likusius kaip randą. Kaina— 
$31)0(1, arti \Vestern avė., Pamalykit 
McDonnelI, 2630 \V. 281h St atdara 
9 iki 9 kasdien ir Ncdėliomis iki 4 
valandai.

PARDAVIMUI namas ir Jotas, 4 re- 
ndos, užpakalyje barnė, $45 rendos 
j mėnesį. 954 W. 19!h st. Atsišauki 
te į Jos. Sidlo,
974 W. 1911) st., Chicago

LABAI DIDI-LIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

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

—PROGA —
Parsiduoda naujai bungalow pa

statytas narnąs, 6 kambariai, su ga- 
zo ir elektrikus įtaisais, vana ir II. 
Prie to namo yra du lotai iš šalių; 
galima pirkti su kitais ir be lotų. 
Kas nori gauti šilą progą, tai turi 
nusiskubinti, nes greitai parsiduos. 
Išlygos lengvos, pagal sutarimą. At
sišaukite nrie savininko:

Mrs. J. Radaviczene,
T)3(> W. 33rd St., Chicago

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas moderniškas, gesas ir elektra. 
Pigiai.

Tel. Armitage 2525.

PARSIDUODA 80 akrų farma ar
ba ant mainymo namo, saliuno, gro- 
sernes, automobilio. Atsišaukite po 
numeriu

J. J.
3131 Archer avė., Chicago

MOKYKLOS

* VALENTINE DRE88MAKING 
COLLEGES

5205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- ' 
dinon, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijų** 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D* 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta Išmokinti jus pasiūti suknes ai 
110 Phone Seeley 164J

H AKA PATEK, Plrmialaki

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago Window CIeaning Co., 

62 W. Washington st., ChicagjLSS, 4 kp. priešmetinis susirinki
mas Įvyks nedčlioj, gruodžiu 29 <1., 
Mildos svet. Pradžia 12:30 dieną. Vi
si nariai privalo atsilankyti, nes šia
me susirinkime turėsime išsirinkt 
naują valdybą 1919 metams. Turi
me ir daugiau svarbiu reikalų.

—Organizatorius.

REIKALINGAS draiveris prie i!- 
važiojimo lietuviškos duonos ant 
commission arba ant nedėlios. Gerus 
uždarbis. Atsišaukite

Pelrow.sk i Bros.
3548 Emcrald avė., . Chictąočių... Išrodo, kad visame 

saulyj yra tik vari jotai!.... 
sakau, kad reikia protaut, 
kia Imt į darbą makaulę... 
linkybės... Daugelis šitaip mis- 
lija ir gina. Tokių randasi ir 
tarp socialistų. Socialistai (aš 
sakau nevisi) ! Toks nepro
taujantis socialistas žino, kad 
socialistų partijoj reikia mokėt 
kvoterį, o bažnyčioj keturis. 
Matot! Tokio socialisto protą ___ _ _ ___ „ , „
valdo kunigėlis, ir ką jisai pa-Įmjylėjo į bolševizmą, kaip da

vatka į bros:tvns. Visi kiti da
bar jam yra ciidžia'usi *iiek.šai. 

Tas apsireiškia ir pas lĮieku- 
riuos kitus draugus.

Tą pačią dieną K. of P. sve
tainėj pirmą sykį Roselande bu
vo LMPS. 25 kuopos kepurinis 
balius. Oli, kcpurių-kepurėlių,

«ns padarys... Man 
gaila, kati randits lokių, kur sa

ko, kad nereikia protauti... Ma
no priešas sakė, kad taip ir taip 
vystėsi tikėjimas,
Žmogus nesuprato savo šėšėlio, 
privalgęs mėsos, sapnavo. Bet

mieli jeigu mes paliausime lais

vai protauti — meskime į šalį 
viską! Grįžkime į tamsiąsias 
gadynes ir tegul kiti su mumis 
aria ir akėja.... Aš sakau, rei
kia protauti laisvai, reikia leist
darban savo smegenis. Tečiaus, arklys taip pat sapnuoja, O jis

olrajt.

LSS. VIII Rajono Revizijos komi
sijos susirinkimas įvyks suimtoje, 
gruodžio 28 d., Aušros svet., 3901 So. 
Halsted st., Chicago, III., 8 vai. va
karo. Revizijos komisijos nariai 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, kad butų galima teisingai per
žiūrėti visa rajono turtą.

LSS. VIII Baj. sek. J. J. Jurgaitis.

LSS. VIII Raj. Centr. komiteto su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
29 d.. Aušros svet., 3001 So. Halsted 
st., Chicago, 111., 10 vai. ryto. Kiek
vienas cente, komiteto narys būtinai 
turi atsilankyti susirinkimai), nes 
randasi daug svarbių reikalu, 'lai 
bus paskutinis šių melų centr. ko
miteto susirinkimas; turėsime pa
vesti darbą naujai valdybai. Taipgi 
atsilankykite naujieji centr. kom. 
nariai, kurieniN yra pasiusti laiškai 
ir užimkit vietą. I.SS. VIII Raj. sek.J. J. Jurgaitis

North Side. — Liet. Laisvamanių 
Federacijos prakalbos įvvks suba- 
toi, gruodžio 28, Liuosybčs svetai
nėj, 1822 \Vabansia avė., 7 vai. vak. 
Kalbės T. Kučinskas tema: “Popie
žių Istorija”. Publika kviečiama 
skaitlingai susirinkti. —Komitetas!.

REIKALINGAS atsakantis bučcr 
suprantantis visą bučernės darbą 
galintis prisidėti pinigiškai. C., 
mokestis geram žmogui. Biznis i 
dirbtas per daug laiko. Atsišauki 
laišku i Naujienų ofisą, pažymėdai ii 
ant laiško No. 19.

1 r
Gera

e

REIKIA moterų tvarkyt skudu
rus.. Atsišaukite
14 17 So. Sangamon str.,- ri- -r -- - r . - ' ■   -  ■ ■■■»■ Chicago

ė-REIKIA anglių metėjų, $55 į ui 
nesj, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Motei, 
51 ir Cornell avė., Chicago, III.

REIKIA merginos dėl lengvo d 
bo Į dirbtuvę, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Atsišaukite 7:30 vai. 
ryt o. 

Olson Bug Co.,
28 So, Laflin st., Chicago, II.

Reikalingas Bu&ris. Pavlovus 
darbas. Pirmos klesos $ą0. 
Kreipkitės į Illinois Markei ( 
3132 So. Halsted SI.

J.

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ynatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bilc laiku-----
dieną ir vakarais ir gauti speciališ-
kai pigiij kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bilc stailės arba dydžio, iš bi- 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Saline got., prieš City Hali 

AtsiŠaukit ant 4-to augšto.
i-r

/

Pelrow.sk



