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True translation filed \vilh Ihe post- mastei’ ai Chicago, III., Dec. 28, 1918, as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

LENKAI EINA LIETUVO
Ginsią Vilnių 
nuo bolševikų

PADAVĖ VOKIETIJAI ULTIMATUMĄ, REIKALAUJANTĮ
TEISĖS GABENTI KARIUOMENĘ] Į VILNIŲ

VARŠAVA, gruodžo 27. — Lenkijos valdžia pasiuntė ultima
tumą Vokietijai reikalaujantį teisės pervažiavimo Lenkijos ka
reiviams vokiečių valdomais geležinkeliais į Vilnių. Vilniaus 
miestui esą grąsina bolševikai.

True translation \vith the pnst- 
inasler at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act oi Oct. t>, 1917

Kas girdėt 
Lietuvoj

Sulig paskučiausiomis žinio
mis politinis Lietuvos padėji
mas esąs toksai:

Lietuv<xs dalis vienijasi. Prū
sų Lietuva jungiasi su Didžiąja 
Lietuva. Tai sužinome iš pa
leistų iš Šveicarijos, matyt Lie
tuvių Informacijos Biuro, pra
nešimų per Associated Press, at
spaustų Amerikos laikraščiuose, 
kad Prūsų Lietuvoje kilę maiš
tai, kad Prūsų lietuviai po direk 
tyva Dr. Gaigalaičio, buvusio 
Prūsų Landtage lietuvių atsto
vo, užėmę Prūsų Lietuvos mie
stus. taip toli į pietus, kaip Gum 
binė, Insrutys ir Velava; kad 
'Tilžėje jie sušaukė vietinę atsto
vybę ir siunčią savo atstovus j 
Lietuvių Viršiausią Tarybą Vil
niuje.

**
Tą žinią apie jungimąsi Prū

sų lietuvių prie Didžiosios Lie
tuvos paantrina ir gautasai 19 
dieną gruodžio telegramas iš 
Šveicarijos.

Antra žinia iš 19 dienos tele
gramų yra ta, kad Gardino gu- 
gernija, kur lietuviai didesnėje 
dalyje jau yra ištautėję, taipgi 
susijungę su Lietuva ir .turį Lie
tuvių Vilniaus Taryboje savo 
atstovus.

Trečia žinia yra (taipgi iš 19 
d. gruodžio gauto kabelio), kad 
susijungus visoms Lietuvos da
lims,* ir viduryj visos lietuvių 
partijos susitaikiusios ir vei
kiančios išvien.

Iš pirmiau mums praneštojo 
ministerijos sąstato matėme, 
kad į ministeriją įėjusios visos 
srovės, išskyrus socialistus. Kiek 
vėliau buvo pranešta pataisytas 
ministerijos sąrašas, su įstoju
siu į ministeriją p. Stašinskiu, 
socialistu. Paskučiausieji ži
nia sako, kad ir socialistai pri
sidėję prie rėdo.

Prisidėję taipgi prie lietuvių 
ir Įstoję į Viršiausiąją Lietuvių 
Tarybą ir žydai. Tai praneša 
kabelis 19 gruodžio. O 22 die
nos gruodžio Associated Press 
cituoja iš Europos Čecho-Slova- 
kijos prezidento Masaryko ka
belį, kuriame jis (Masaryk) sa
ko, gavęs, tarp kitko, telegramą 
iš Lietuvos, kad žydai sutikę im
ti dalyvumą Lietuvos rėdė. Vic-

monės, o trečias žvdas esąs vir- v C

šininkų tam tyčia įsteigiame 
Žydų žinybos departamente.

Lietuvoje esąs vargas ir ba
das. Miškai pilni plėšikų. Bū
riai vokiečių pasiliuosavusių iš 
disciplinos karių užpuola ant 
virtinių gyventojų tikslu plėšti 
ir grobti, Tą patį darą ir grįš- 
(antieji iš Vokietijos per Lietu
vą paleisti rusų belaisviai.

True Iranslalion filed with the post- 
inasler ai Chicago, III.. Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917

LENKAI NORI GINKLŲ.

Bijosi bolševikų.

VARŠAVA, gruodžio 24. — 
Lenkų ir rusų oficieriai sako, 
kad jei lenkų spėkoms butų duo 
ta ginklai, aeroplanai ir amuni
cija, jos greitai sudarytų dau
giau ar mažiau stiprią pertva
rą prieš bolševikus, kurie eina 
skersai senąjį Vokietijos frontą 

Na rvos-Pskovo-Vitebsko-Mogi- 
levo-Pinsko-Kovelio, kuris tapo 
evakuotas gen. Iloffmano vo
kiečių armijos.

Rusai oficieriai sako, jog jie 
mano, kad jei veikimas prieš 
bolševikus bus atidėtas iki pa
vasario, bolševikai, jei jų armi
ja pergyvens maisto sąlygas šią' 
žiemą, galbūt bus stipresni. 
Bolševikai pienuoja padidinti 
armiją iki 3,099,999,900 karei
vių.

Rusijos, laivynas, pirmiau sto 
vejęs Kronštadte, dabar yra Ne
ves upėj, .lis vis tebėra prižiū
rimas ir plaukioja. Jurininkai 
parduoda daug įrengimų.

Bolševikų valdžia paskelbė, 
kad rakandai yra valstybės nuo
savybė ir turi būti gautas leidi
mas juos perkelti.

Komanduojamos l ’krainos 
vadovo Petin ra spėkos išvijo 
gen. Skoropadskį iš Kijevo ne
dalioj, gruodžio 15 d. Pats Pet
lura įėjo į miestą pereitą ketver
gę

Sakoma, kad sumušimas gen. 
Skoropadskio gali buti priskai- 
tytas faktui, kad du mėnesiu 
atgal, sulig talkininkų patari
mu, jis paskelbė Ukrainą dali
mi Rusijos, kuomet valstiečiai 
nori, kad Šalis liktų nepriklau
soma. Taigi tuo jis pagelbėjo 
Petlurai, kuris prižadėjo žeme 
valstiečiams ir išleido suteiki
mus žemės kiekvienam, kuris 
tarnavo kaapo kareivis po juo.

; True Iranslalion filed wilh Ihe post- 
■ niastcr ai Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ęARAS ESĄS GYVAS.

Sako esąs pabėgęs.

VARŠAVA, gruodžio 24. — 
“Nėra abejonės, kad caras ir 
visa jo šeiniina yra gyvi. Aš 
esu tikras tame.’’ Taip užreiške 
korespondentui šiandie Michail 
Cichačcv, sūnėnas gen. Skoropa
dskio, kuris kr lik pabėgo iš Uk
rainos po kelionės į Petrogradą, 
Dviską, Vilnių ir Rovno.

“Aš negaliu pasakyti kur ca
ras yra, kadangi jis to nenori,” 
pridūrė jis. “Jis nenori buti 
varginamas ir nori buti palik
tas vienu.

“Jo buvimo vieta yra žinoma 
talkininkų valdžioms. Jis yra 
ncutralėj šalyj. Aprašymai a- 
pie jo užmušimą Ekaterinbur- 
ge buvo sufabrikuoti Lenino ir 
Trockio propagandos tikslams.

“Padėta daug pinigų ir, laiko 
ir gyvasčių daugeliio oficierių 
padarymui pabėgimo. Tarp 
užmuštųjų oficierių yra grafas 
Taličev, caro buvęs ypatiškas 
karinis atašė, kuris buvo sušau
dytas vieton caro. Dokumen
tai aprašantįs caro pabėgimą bu 
vo rankose vokiečių konsulo 
Koening Petrograde, kuris per
siuntė juos Berlinan.”

True Iranslalion filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

SLAKERIAI BUS BAUDŽIAMI
NEMIELAŠIRDINGAI.

Drafto boardai pradeda jieško- 
jimą ištrukusių nuo kareiviavi
mo, kuris seksiąs net iki mirties.

Kiekvienas “dezertiras, sla- 
ckeris ar kaltininkas,” kuris iš
truko nuo militarės ar laivyno 
tarnybos pasaulinėj karėj bus 
nubąbodas Suv. Valstijų valdžios 
iki rybų. Kad toks likimas 
juos laukia, tapo paskelbta V. 
J. O’Kelliher iš Oconto, Wis., na- 
cionalio inspektoriaus Suv. Val
stijų parinktinio tarnavimo su
sirinkime daugiau kaip 200 at
stovų drafto boardų Chicagoj 
ir daugelio šiaurinių pavietų 
Illinois, La Šalie viešfljutyj va
kar.

“I’cdcralė valdžia nusprendė, 
kad kiekvienas sveikas vyras, 
kuris yra dizerliru ar kaltinin
ku, turi buti teisiamas be mie- 
įlaširdystės; užreiške inspekto
rius O’Kelliher.” x Valdžia Wa- 
shingtone išdirbi n ėja tinkamą 
mašiną suradimui ir nubaudi
mui ti/ žmonių.

“Jei užims ir sekamą šimtą 
metų, valdžia iškas juos ir nu
baus juos už išdavystę. Valdžia 
seks paskui juos iki jų kapų, jei 
bus reikalas.”

tos, kurias jie lietuvių ministe
rijoje užėmę, esą šios:* Žydų
vienas esąs pagelbininku miniš

ORAS.
Išdalies apsiniaukę šiandie ir

ryto; sniegas.'
torio užsienio, kitas pagelbinin- Saulė teka 7:18 v., 
ku ministerio pirklybos ir pra- 4:26 vai.

leidžiasi
i

True Iranslalion filed with the post- 
niaster at Chicago, III,, Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Talkininkų spaudimas prašalino
Vokietijos ambasadorių.

LONDONAS, gruodžio 27. — 
“Ddlcii spaudimo talkininkų,” 
sako vokiečių bevieliais preųe*- 
šimas, Vokietijos ambasadorius 
Turkijoj ir jo štabas apleido 
Konstantinapolį. Jie tikisi pa
siekti Genua subatoj.

True lransl.itlon filed vvith the posl- 
master ai Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. (i, 1917

AUDRA FRANCIJOJ APIE
ANGLIJOS TIKSLUS.

Socialistas atstovas reikalauja 
tiesos apie anglų-francuzu su

tartį apie aneksijas.

PARYŽIUS, gruodžio 27.
Ilgai besirinkusi politinė audra 
ištiko šiandie atstovų bute aš- 
triuse debatuose apie Francijos 
-Anglijos anoksionislų siekinius. 
Žaibai atidengė, kad prezidentas 
Wilsonas yra vyriausia viltis 
Francijos socialistų, ypač kas 
liečia atvirą diplomatiją.

Apsimainymai aštriomis pa
stabomis prasidėjo, kada socia
listų vadas Marcei Cachin parei
kalavo griešto pranešimo iš val
džios, ar taikos konferencija 
bus slapta, ar vieša.

Jis paminėjo, kad prezidentas 
Wilsonas užtaria “atviras tai
kos sutartis, atvirai pasiektas.” 
Jis priminė valdžios slaptą su
tartį su Rusija 1916 metais.

Slapta, sako Briand.

Aristide Briand, to aliko pre
mjeras, atsakė, kad pasekmės 
konferencijoj Jjus paskelbtos, 
bet kad ndbus galima dėl talki
ninkų pasiekti sutartis viešai 
visoje daugybėje problemų, sto
vinčių prieš tarybiniūkus.

“Lojali talkininkai turi išsi
galėti apsimainyti nuomonėmis 
atvirai,” atkirto Cachin.

Socialistų kalbėtojas tada pa
lietė ginčius apie Syriją.

“Anglija,” sakė jis, “iškila iš 
karės turėdama didelę kolonijų 
imperiją.”

Apie Anglijos-Francijos pro
tektoratą Sy rijoj jis sakė, kad 
reikia užtikrinti Sy rijos žmo
nes, kad jie* turės pilnas teises 
savęs apsisprendimo.

Cachin priešinasi Francijos 
aneksavimui kairiojo kranto 
Reino ir Saire upės baseino. Jis 
reikalavo paaiškinimo apie val
džios mierius.

Ex-premieras Briand užginči
jo, kad valdžia nemano anek
suoti kairįjį krantą Reino, bet 
pridūrė, kad jis negali užginčy
ti, jog aneksavimas Sarre basei
no nebuvo svarstomas.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Pichon atsisakė užginčyti, 
jog valdžia nemano pasiųsti eks 
pedicines spėkas į Rusiją.

Cachin apkaltino gen. Fran- 
chet D’csperey, vyriausį konian- 
du.otoją talkininkų armijų Bal
kanuose kooperacijoj su gen. 
Dcnikin, gręsiančiu Ukrainos 
valdžiai.

True translation filed wilh Ihe post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917

ANGLAI PATIRS APIE 
AMERIKIEČIŲ POZICIJĄ.

Lloyd George turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su prezidentų

Wilsonu.

LONDONAS, gruodžio 27. - - 
Prezidento Wlisono konferenci
jos šiandie su Anglijos politi
kais skaitomos Amerikos rate
liuose kaipo užganėdinančios.

Prezidentas praleido daugiau 
kaip 3 valandas prieš premiero

Lloyd George pietus labiausiai 
atvirame svarstyme su premje
ru ir užrubežinių reikalų minis- 
leriu Balfour Buckingham pa- 
lociuje perkraudami abelną iš
žiūrą 1 I punktų jo taikos pro
gramų.

Nė viena iš ypatingų fazių 
Jftuvo apkalbama, bet svarsty
mai buvo abelni. Oficialiu pas
kelbimo nebuvo apie pasekmes 
konfi rencijos ir paskui prezi
dentas tęsė diskusijas su anglų 
politikais laike pietų Dovvning 
SI. ir vėliau atnaujino jas Bu
ckingham palociuje.

Patirta yra, kad didelis pro
gresus padarytas išaiškinime 
niekurių fazių prezidento punk
tuose, kurie yra svarbiausiais 
anglų mintyse, ypač kas palie
čia Anglijos laivyno viršenybę.

True Iranslalion filed wilh Ihe post- 
maslcr ai Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired 77y the act of Oct. 6, 1917

SUĖMĖ DU BOLŠEVIKŲ 
LAIVU.

Bolševikai vėl klausia apie 
taikos sąlygas.

LONDONAS, gruodžio 27. — 
Pasak achuiraltijos oficialiu pra 
nešimo, anglų kariškas laivas 
Calypso suėmė du bolševikų tor
pedinių alivų naikintojus ryti
niame Baltike. Vienas iš nai
kintojų bombardavo švyturį Re 
vt lio apygardoj.

Ofcierlai ir jurininkai ant 
naikintojų paimli Ihelaisvėn. Jo
kių nuostolių neįvyko ant Ca- 
lypsu.

Talkininkų valdžios nuo Ka- 
ledu vėl buvo užkalbintos Rusi- V
jos bolševikų valdžios apie tai
kos sąlygas. Pasiūlymai nesu
silaukė atsakymo, kadangi jie 
paeina nuo valdžios, kuri nėra 
pripažinta talkininkų.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as repuired by the act of Oct. (>, 1917

Francija greit panaikįs * 
politinę cenzūrą.

PARYŽIUS, gruodžio 27.
Pasak Temps, premjeras Cle- 
menccau neužilgo mano reko
menduoti kabinetui panaikini
mą politinės cenzūros Francijoj 
ir paliekant kontrolę vien ant 
karinių žinių. Tas bus pada
ryta prieš pradžią taikos tarybų.

KUNIGAS PASIKORĖ.

SI0UX CITY, la. — Metodis
tų cpiskopalų Ibažnyčios Primg- 
ihar, la., kunigas J. V. Dauma 
.išgėrė medinio alkoholio, o pa
skui pasikorė ant savo lovos.

SUDEGĖ 6 ŽMONĖS.

OLEAN, N. Y., gruodžio 27. - 
Mrs. James Dempscy ir jos 5 
vaikai žuvi gaisre, sunaikinu
siame jis mimą Prestissvale, 15 
mylių nuo čia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

HA AG A, gruodžio 27. Ka
raliene Wilhelmina gavo ano- 
nimį laišką, grąsinantį mirtim 
ex-kaizeriui, jei jis neapleis Ho- 
landijos bėgyje 8 dienų.

True translation filed with t le post-niasler at (Jiicago. III.. Dec. 28, 1918, 
as reųuired by t tie act of Oct 6, 1917

Haase galbūt liksiąs Vo= 
kietijos premieru

EBERTO KABINETAS 
SVYRUOJA.

Tikimasi, kad didžiumos 
listai apleis valdžią.

socia-

2(>.
Iš priežasties šiandieninių lary-•
muši, fiiekuriuose rat 
manoma, kad didžiumos 
lislai pasitrauks iš kabineto ir 
paliks nepriklausomuosius so-į 
cialistus pilnoj kontrolė 
v • ŽIOS.

Kabinetas laike slaptą 
didesnę dalį dienos, 
ji nepriklausomieji

•liuose j į 
sočia-1

vald-’

posėdį 
lesnie- 

socialistai

vado-dams, kad Hugo Haase, 
vas nepriklausomųjų socialistų, 
bus pašauktas suorganizuoti 
naują valdžią.

matomu išrišimu.
Berline buvo ramu.

(Dalbarlinis kabinėta?’ 
darytas iš 3 didžiumos

SiandHe

yra sti- 
iociali-

Haase, Dittman ir Barlh. . Pre- 
mieras Ebcrt ir Scheid^mann, 
abu didžiumos socialistu 
žymiausiomis figūromis
te. Landsberg yra trečiiĮi nariu 
didžiumos socialistų)..

susidarymą draugijos liksiu ko
voti su ibofšcvizmu.

Korespondentas patyrė, kad 
nesenai įvykusiame Berlino ban 
kieriu susirinkime vienu iš rim- <.
tai svarstytų klausimų buvo nu
statymas stovio rublio, kuris 
cirkuliuoja^Vokietijoj didesnia
me laipsnyje, negu pateisina 
dabartiniai ekonominiai ryšiai 
su Rusija.

Bankleriai, sakoma, išrišę 
misteriją apsimainydami bevie- 
limais susinušimais tarp Hugo 
Haa.se iš Berlino valdžios ir ne
senai čia buvusio Rusijos atsto
vo Aloph Joffe.

Bcrlinas buvo ramus Kalėdų 
dieną, apart triukšmingų spar
takų demonstracijų liergarten. 
Dr. LicbkneeJil ir atstovas Le- 
debour kalbėjo į minią iš apie 
19.099 žmonių l iergarten, po 
ko minia numar.^avo prie Bran
denburgo vartų '.buvusio karali- 
jfckojo Dalociaus reikalauti nu
vertimo valdžios.

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

HINDENBURGAS MARŠUOJA
ANT BERLINO.

, buvo 
uibine-

Vorwaerts tebelaikomas.
ulie va- 
iociali-

LONDONAS, gruodžio 27. — 
Pasak gautų iš Šveicarijos šal
inių žinių, Ijicld-maršalo vin 

Hindenburg armija maršuoja 
ant Berlino “su pritarimu talki
ninkų,” įvykinimui tvarkos.

siu laikiaščio Vorvvaerts redak- c
ciją, kurią užėmė seredos nak
tį. Tečiaus policijos v

čio redaktorams, kad į

ršinin- 
nik raš- 

j iveržė-

sumanytas laike demons racijos

Lidbknecht ir kili radikalai pa
sakė prakalbas. Buvo 
ma “pirmyn ant Vor\va?rls 
demonstrantus paseko raudono

vo tuščia, kadangi buvo 
dienis.

šaukia- 
ir

uri bu-

Reikalauja Eberto 
pasitraukimo.

Spartakų rašytojai išleido la
pelius, užvardytus “Raudonieji 

ina už-kurie išaišl

napjais įstatymais, ginu

vadinamas “meluojančit

lįs traukiami.”

Pasitraukimo Išberto, 
demanno ir jų artimų

siais su 
is yra 
šuniu”

Schei-

Vonvaerts redaktorius Fried-
ridi Stampfer šįryt atkreipė ka
bineto atidą į užpuolimu ir rei-

True translation filed with Ibe post- 
master ai Chicago, III., Dec. 28. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917

“EIKIT Į PEKLĄ.”

Hoover atsako dviem 
vokiečiam.

WASHlN(iT()N, gruod. 27.— 
Maisto administratorius Hoo
ver, Europoje rengiantis pagel- 
bą kares nuteriotų teritorijų 
žmonėms, greičiausiu bildu at
sisakė svarstyti Vokietijos mais
to sąlygas su baronu von der 
Lancken ir Dr. Bieth.

Paryžiaus žinios sako, kad tie 
du Vokietijos valdininkai, žy
mus Belgijoj, telegrafavo iš 
Berlino, kad jie lapo paskirti
Vokietijos valdžios tarties apie 
maistą ir kad jie nori, jog Hdo- 
ver praneštų jiems kada jis su
sitiks su jais.

Hoover atsake:
“Jus galite aprašyti <tu ir pu

sę melų arogantiškumo linkui 
mus ir žiaurumą linkui belgų 
kokioj tik galite pasirinkti kal
bą ir pasakyti tai porai ypatiš- 
kai eiti į peklą su mano linkėji
mais. Jei aš turėsiu turėti rei
kalą su vokiečiais, tai ndlyfis su 
šia jaira.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, gruodžio 27. — 
Paryžiuje, ypač atstovų bute 
vaigšto gandai, kad Vokietijos

Kovos su bolševikais. , ex-kaizeris liko nužudytas. Pa 
Lokal Anzeigėr paskelbė apie tvirtinimo šiai žiniai nėra,

maus veikimo paliuu; 
laikraščio.

savimui
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Vakaras su Programų
Rengiamas

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
Naudai Viešojo Knygyno

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

Pradžia lygiai 5 valandą vakare. Inžanga 35 centai

North Sides Draugijų Sąryšio didžiausia užduotis—suteik
ti visuomenei ką prakilnaus ir nauja. 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
Svetainė atsidarys 5 v. Programo pradžia 6:30 v.v. įžanga 25, 35 ir 50c.

llllllllllllllllllllllll

PROGRAMAS

Rengia
S. L. A. 139 KUOPA

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

Scenoje bus statoma vieno veiksmo komedija

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiii

FiUliimff IfaLorac Seredoj, Sausio-January 1,1919
I ®JI ■ W fl ■ n tn M Svetainė atsidarys 4 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5 vai. Inžanga 35c ir aukščiuIf IO a 11E a W (I It a I <1 v----- v .... ———:—------

DRAUGYSTĖS DAKTARO VINCO KUDIRKOS 
(NAUJŲ METŲ VAKARE)

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place

—-

BEDARBI
Drama 4-se veikmėse iš gyvenimo rusų darbininkų

Lietuvos Laisvės
Fondas.

(Prie kiekvienos progos: susirinki
muose,'* pramogų vakaruose, baliuo
se, teatruose—rinkite aukų Lietuvos 
! aisvės Fondui ir siųskite jas to 
Fondo kasieriui šiuo adresu: Mr. K. 
G u g i s, 3323 S. Halsted St., Chica
go, Ilk]

Clifford, ILL. — S.L.A. 131- 
kuopos susirinkime gruodžio 8 
priimta sumanymas steigti Lio 
tavos Laisves Fondo ir Nepri 
gulmybės Fondo skyrius iš tri 
jų narių. Išrinkta: pirminikt 
Stanys Ouksus, rast. Jonas Vai 
nauskas, iždin. Juozas Gadcikis

S.L.A. kuopa 
iždo

iš save
$25.(X

Scenoje statoma G. Gejermano 3 veikmų drama, didelis veikalas

Du Keliu
Statoma Scenoje

RUSŲ KL1UBAS ZNAN1E”

NEDELIOJE

Gruodžio=Dec. 29, 1918
Eikime! Kur?

gfe.j Didelį Naujų Metų Šokių Vakarą 4$
j Parengtas

JAUNŲ LIETUVIŲ KL1UBO

Utarninke, Gruodžio 31
1918 Metuose

Upity Club
3112 Indiana Avė.

FEouse

Pradžiu 7:30 vai. vak. Puiki muzika.
/Inžanga su pasidėjom: drapanų 50c ypatai.

i. Naniajuška
I. Sakalauskas 
/. Martinaitis
J. Navickas

1
2
3
4
5
f)
7
8 
9

Rusijos Hyninas .....................
Daina ..................... ..................
Kalba........................................
Solo ......................... ..................
Monologas: “šikštus Raitelis” 
Kvartetas vadovaujant ..........
Deklamacija .............................
“Praeities Dienos”, akompanuojant A. Rugiutc 
Daina

........................... .. Grušo Orkestrą 
...............  “Pirmyn” Mišrus Choras 
Naujienų” Reduktorius, P. Grigaitis 

................ P. Stogis 
............ J. Bu ragas 

................ P. Stogini 
......... . S. Norkienė 
i, išpildys V. Ascila 

Pirihyn” Mišrus Choras

Po programai—šokiai ir Grušo Orkestrą.

Koncerto dalį išpildys

L. M. D. “AIDO” CHORAS MITRUS IR
L. M. D. “AIDO” MOTERŲ C

J. Grušo orkestrą. Programe dtlyvaus p-lė A. Grušiukė.

HORAS

PO PROGRAMUI PUIKUS BALIlpS
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, kviečiame visus t 

rengiamo vakaro, užtikrinam, kad nesigailėsite atsilh 
ro; apart čia pažymėjo, programo bus dar ir kitokį

Muzika J. Grušo.

atsilankyti ant šio musų 
inkę? ant to puikaus vaka- 
j pamargimmų.

Kviečia KOMITETAS.

—■ .........................Į ■ — .................

gyvenimų dviejų kunigų Olandijos žemėje, maža- ] 
nokyklos laikų buvo g( riausiais draugais, bet pa- J

Veikalas DU KELIU perstoto l. ____ ,
me pajūrio sodžiuje, kurie iš pat mokyklos laikų >nu»....» u>uueai», uvi pa
tapusiu kunigais apsirenka skirtingus kelius: vienas švenčia idėjai ir sekdamas 
Kristaus mokslų išreiškia pilną artimo meilę priimdama: i savo namus nelaimingą 
moteriškę ir suteikdamas jei krikščionišką pagelbą laike * 
jis lieka atstatytas nuo kunigystės per savo draugą kunig 
nio meilės ir Kristaus mokslo, o vien tik tarnauja Romos

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

Perstatymui šio veikalo surinktos geriausios spėkoii, k. t. Stasiūnas, Buragas, 
Dundulienė, Navikaitė ir kiti, todėl užtikriname, kad atsi ankiusieji šin vakaran bu
site pilnai užganėdinti. Po perstatymui—šokiai. Muzika BrrHių Sarpalių.
P. S.—Kas noriku matyti veikalą, tai, malonėkite nesi vėluoti, nes programas prasidės 

mo, gali ateiti kadir 8 vai., nes 
Kviečia visus KOMITETAS.

ninku, kuris moka apginti savo teises ir laisvę.
vtmi i fcirv voilznln ciirinLk\e «»nc ■ zi

Dundulienė, .. ...... ........ .........«■»>
site pilnai užganėdinti. Po perstatymui—šokiai. Muzik 
r...................................................... •
lygiai 5 vi. šokikai, kure nenori klausyties programų J 
apie tą laiką programas jau bus pasibaigęs. E

jos sunkios ligos. Galop, 
kuris visai nepaiso arti- 

trustui.

Pulaskio Svetaine]
1709 - 15 So. Ashland avė., Kampas 18 os gatvės.

!!- ‘ "l1----- 1. .
Pradžia lygiai 4 vai. dieną. Po lošimo—BALIUS ir šokiai iki 1 vai. nakties

Ši milžiniška drama Ims statoma po vadovyste ar 
Bilietų kainos: 75c, 50c, 35c; (ialercja 25c. 
giau po 10c nuo 75c ir 50c tikietų ir po 5c nuA 3i 

gauti pas visus narius Kliubtį “ZNANII

isto A. L POKATILOVO. 
Iškalno tikietus perkant bus pi- 

) ir 25c. Tikietus galima

Teatras ir Bal’i
RENGIA CHICAGOS- UEOTJVIŲ VYRŲ CHORAS

Jomis Vainauskas 
Juozapas Ga'deikis
Stasys Ouksus 
Stasys Dunauskis 
Antanas Monkevičių 
Juozas Tilindis 
Kazys Busimas 
Julis Sutkus 
Luis Kazokas 
Vilius Bokas 
Ed va ritas Kazokas

$5.0<
$5.(X
$5.0(
$5.(X
$5.00
$5.00
$3.00
$3.00
$3.00
$2.00
$2.0C
$2.00-

1. Juška
(. Kuzmickas
š. Danilavičia
I. Butkus
{. Kaminskas
I. Kalninis
V. Kudirka
F. Dikšas

Kazys Brazeikis 
Jonas Groinis 
Stasys Šaltis 
Emilija Veišniene 
Petras Stanis 
Juozas Pleiniutis 
Alckas Ukanis 
Juozas Jasiulevičius 
Fcliks Kundrotas 
Feliks Vilšinskis 
Kazys Jurkus 
Pranas Kontautas 
Jonas Mažrimas 
Antanas Strakšas 
MikoLas Ališauskis 
Viso $88.00 Iš tų pinigų
reni pasiųsti Lietuvos Laisvės 
Fondui $11.00 ir Nepriguhny- 
bes Fondui $44.00. Tariu širdin
gą ačiū aukautojams.

—Stasys Ouksus. 
$44.00 priėmiau. Ačiū. — K. Gu- 
gis, LaL.F. Kasierius.

$2.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.(X 
$1.(X 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
4.00

.50 

.50 
nuta-

V Žili
VI. Bunlrevich
S. Grizevičia
Z. Matelis
P. Jašauskas 

Matelis 
Jankūnas

I. Baltuška

K

Y. Gudelis
). Barkauskas
V Tilis

\. J. Baltrušaitis
?. Bemiunas
S. Stašaitis
\ švelnis
1. Budris
M. Matelis
K. šešelgis
M. ’Jakubaitiene
Z. Viliute
A. P. Vilis

Susmekime Libcr-Chicago
ty MaH, Nofthsidčj, gruodžio 11 
dienų surinkta aukų:

J. Genotis 
A. Maįėjimai
K. Kičas 
H. Dargūs 
J. Galvidis 
Iš viso suaukauta $68.00.
$68.(X) priėmiau. Ačiū. K. Gu- 
gis, L.L.F. Kasir.

$10.00 
$5.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 

I :.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

.50 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

GRAŽUS METINIS

ALE IR GRAŽIAM VAKARE

Parengtas

LIET. TAUT. DRAUGYSTĖS “VIENYBĖS”

utarninke
Gruodžio=Dec. 31, 1918

M. Meldažio Svet.
2242-44 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai. vakare Inžanga 25c. ypatai

Dėlto, draugai ir draugės, nepamirškite atsilankyti į šį 
balių užbaigti senus metus ir pradėti naujus su muzika ir 
visokiomis linksmybėmis, Taigi užprašo visus -be skirtu- 

DRAUGYSTĖ “VIENYBĖ”ino

Waukegan, ILL. — Gerb. Nau
jienų Redakcija: Meldžiame 
perduoti Lietuvos Laisvės Fon
dui musų aukas W.S.S. ženkle
liais, kurių aukoja: Franas Kra- 
sauskis $5.50c; Jonas Krasau
skas $5.00 ir p-lė Ona Krasau
skaitė $3.00. Viso $ 13.50c.

Teauga Lietuvos Laisvės Fon
das ir laisva musų tėvyne Lie
tuva! — Jonas Krasauskis.

(Aukas pričmem 
tem LLF. kasieriui 
— Red.)

ir persiun-
K. Gugiui.

Phone Canal 1256
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernancko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19* 
tos gatv. Chicago).

Ateik i vienintelę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokini”m 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu | trumpą laiką, 

kas pauedOlį ir kettokiai atsibuna kas pauedčli ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojui JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

Chicagot Lietuvių Vyrų Choras

“KAIZERIS PEKLOJE
3-jų aktų komedija • vertimas J. Uktverio.

Nedėlioję, Gruodžio 29-tę, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23rd place

Pradžia 6:30 vai, vak. Svetainė atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai pu 
Inžanga 35c, 50c ir 75c.

žymėtu laiku. Nevėluok!

Šiam vakarui specialė muzika J. GRUŠO.
Taigi uiprašom visuomenę skaitlingai atsilankyti į musų rengiamą vakarą.
pilnas humoro. 7,“...*-. . ~
Šime dalyvaus apie 5(1 ypatų, taigi (’hieagos Liet. Vyrų Choras deda visas ? 
kiaušiai pavyktų tas vakaras už visus kitus ir jei turėsime pelno, tai skirs 
Laisvės Fdndan. Taigi prašome visuomenę nepamiršti atsilankyti.
P. S. — Plakatuose šio vakaro pasakyta per klaidą, kad veikalas 4 aktų, o ii tikrųjų tai tik 3-jų aktų. 

Kviečia visus Ch. Liet. Vyrų Choras.

IMluiui'iię anų ii ii ii-iii msiiunnj'ii t iuuoų i venciicj, DCS VClkallIS yi «i lliUlUS,
Veikale veikia kaizeris, Franc. Juozaps, Rasputinas, LitKįiperas ir daug kitų. Lo- 

avo spėkas, kad kuopui- 
m pusę pelno Lietuvos

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
. • ... ______ » t .. __________ _______

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
x*ancdčlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1 c ir 2c kariškos inokęstte
4 DTDEIJ AKTAI KASDIEN
HALSTh^ UATW

STAR & GARTER
— burlesoue —

MADISON AT HAL8TED ST.
SPORTINI WXDOWS

Kainos 25 Iki 75c. '

NAUJŲ METŲ VAKARE

PLAYING 
NOW

Visos sėdynes reservuotos.
CPFfTAT TAT PieninhūrEUlALlAl Perstatymas



Subata, Gruodžio 28, 1918. NAUJIENOS, Chicago, IR

Penki Daiktai 
Paskučiausi

O Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;

3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Limsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago, UI.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėlį užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampclių, ir kiekvienas galt 
pasirinkti sau tinkamų drapaną. Mano viela huną atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; ncdėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant as galiu 
pribūti j jūsų namus ar ofisų.

Iškilmingas Metinis

VAKARAS
Su puikiu programų rengiamas

L. S. S. 4-tos KUOPOS

MILDOS SVET., 3112 S. Halsted St.

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

Programe dalyvaus gabiausi rusų ir 
‘ žydų solistai.

Įžanga 50e ypatai (su karės taksais).
Kviečia LSS. 4-ta KUOPA.

Milžiniškas Koncertas
—-7JTT2LT2 *<T."\. • —■■■-r——.-—n-

Rengia
L.S.S. AM. 37 ir 171 KUOPOS

Subatoj, Griiedžio 28,1918
M. Meldažio Svetainėje |

2244 W. 23rd Place

Programe 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.

PIIIIIIIM

| Citizens State Bank |
§ Melrose Park, III. į

Mokame 3% už padėtus pinigus.
Dėkite pinigus i

I Tvirta Vietinį Taupymui Batika |
Šis bankas yra po valstijos priežiūra 

BANKAS SU LAIKRODŽIU

plllltlIM
AR TURITE SKOLININKĄ? I

Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 
ncatgaunamas skolas, notas iie visokius 
bcraštiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kilų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la > ra ir už ką, bite lik teisingai reika
laujama; mes iškolektuosime nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jusų skolininkai randasi. Musų būdas- 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turim korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje, l’amėginimas ir musų ro

dą jums nieko nekoštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
nas, be komiso. EDVVARl) P. GABRĮTY CO..
Bondsus galima siųsti 
truota krasa — 
C-o Lithuanian Dept.

Bankers 
reg,s“ 108 So. Ln’Salle St.

Atdara kasdien.
Nedaliomis 10 iki 12 dienų.

WESTVILLE, ILL. 
Iš lietuvių gyvenimo.

šis miestelis gana skaitlingai 
lietuvių apgyventas. Ją skaito
ma čia apie tuksiantį šeimynų 
ir pavienių, taigi daug daugiau 
už kitus svetimtaučius skyrium 
imant. Miesto įstaigose ir valdy
bose sėdi daug lietuvių. Miesto 
gaspadorius (mayoras) teipgi 
lietuvis. Didelę didžiumų vertel
gų ir nmatninkų sudaro lietu
viai. Ant kiekvieno žingsnio ga
lima susidurti su lietuviu ir lie
tuviu kalba, nes vra ir svetim
taučiu mokančiu kalbėti lietu- 

c <• •

viškai. Svetimtaučius, nesu
prantančius lietuvių kalbos, vie
los lietuviai pravardžioja “žy
dais” arba “kazokais”. Tai žino
ma, negudri pašaipa.

Darbininkų veikimas.
Darbininkų judėjimas, kaip 

kitose lietuvių kolonijose, taip 
ir čia, karės audrai įdubus, žy
miai nusilpnėjo. Nors kliasiniai 
susipratusių darbininkų čia bu
vo labai maža ir pirmiau, bet 
karei prasidėjus jų (darbinin
kų) spėkos dar labiau sumažė
jo, m s kaiknrinos energingus 
kovotojus Dėdė Šamas pašaukė 
i savo ekspedicijas, kiti šiaip 
išvažinėjo, likusieji, netekę savo 
draugų, neteko ir energijos.
Likusiems draugams betgi pa

tartina neliūdėti rankas susidė
jus, bet pradėti veikli su dar 
didesne energija ir pasišventi
mu, nes gyvenimas pagimdė 
daug naujų klausimų, kurie 
Jaukia iš darbininkų atsakymo. 
Toc ėl, draugai, visi skubiai 
i d: rba. C C *»»

Lietuvių organizacijos.
Vietos lietuviai turi apie tuzi

ną visokios ruses organizacijų 
ir draugijų: S.L.A. 18 kp., S.L. 
A. 29 kp. ir šv. Petro ir Povylo 
draugystė S.L.A. 223 kp. ir Šv. 
Ka;:imiero draug., S.L.R.K.A. 
151 kp. ir šv. .hiilgio draug., S.

.L ll.K.A. 94 kp., Moterų Apšvie
tus draugystė, L.S.S. 26 kp., 
Dailūs Mylėtojų Draugija, L.D. 
L.D. 21 kp., S.L.L. 15 kp., Lie
tuvių l’kėsų Kliubas. Ir dar pri
dėsiu Vyčių 85 kp., kuri girdė
jau, bedarydama manevrus ba- 
nvčios skiepe apsirgti* “lliuzės” 
liga ir mirus, taip kad \vcstvil- 
Jieciai gali atgieduoti jai laido
tuvių maršą. Iš augščiau sumi
nėtų organizacijų šiek-tiek dau
giau darbuojasi sekančios: Mo
terį] Apšvietus Draugija, L.S.S. 
26 kp. ir Dailės Mylėtojų Drau
gija. Kilos jau perdaug aptin
gusius; jeigu retkarčiais it4 su
rengia kokius balius, tai ir tuos 
pačius bizniškns.

Kitokių darbų čia beveik nė
ra kaip tik anglių kasyklos?. 
Darbai kol kas eina gerai. Ka
syklų darbininkai yra susiorga
nizavę j uniją, kuri, kiek girdė
jau, stovi gana stipriai. Dirba 
po 8 vai. paroj. Uždarbis vidu
tiniškas. Už 8 vai. darbo ma
žiausiai mokama 5 dolerius. 
Katalikai virsta laisvamaniais.

Užvis daugiausia šioje koloni
joje yra laisvamanių. Buvę pi 
ma karšti katalikai, kurni ir 
dusia atsidavę kunigui, šiand e 
didžiuma jų jau virto laisvama
niais. Tai, žinoma, Mockaus ir 
“Kardo” nuopelnai. Dvasiški tė
veliai, netekę savo paklusnių 
avelių, sykiu neteko ir daug 
dolerių.

Yra prasiplatinęs 'girtuoklia
vimas ir lošimas kortomis iš pi
nigų. Yra daug lokių darbinin
kų, kurie visą savo sunkų užda
rbį palieka karčiamose ari a 
pralošia kortomis. Kaikurie li
ktai dėlto ir dirba, kad turėjus 
iš ko girtuokliauti ir kortuo.i. 
Ačiū dideliam skaitliui tokių li
gonių tiktai ir gali užsilaikyti 
ir gerai gyvuoti daugiau kaip 

'40 saliunų. Tai yra pusėtinas 
skaitlius palyginus su skaitliniu 
visų gyventojų, kurių čia apa
kai t Ii uojama iki 5,000. Išėjus į 
gatvę tai tik ir matai saliunų iš
kabas. —P. Mauras.

m
1

10 Štampų dykai Pancdėlyj, da
linimo dienoj. Atsineškite savo 
knygutes dėl dykai duodamų 
stempii.

KLEIN BROS.
HALSIEI) 4 201h S'I'S.

CampbeU's Tomato 
Sriuba 3 už 25 centus

SUSTOKITE! ŽIŪRĖKITE! KLEIN BROS. ĮŽYMIAUSIAS
Sausyje Pratuštinimo Išpardavimas

PRASIDEDA PANEDĖLY.JE, GRUODŽIO 30 D., 8:30 VAL. LYGIAI.

Ir vėl čia pats garsiausias išpardavimas visame mieste — su extra dideliais specialiais, kurių daugelis jieš- 
kojo per daug mėnesių. Ponas Klein įsakė visas brokaunas eiles ir likusius skyrius išparduoti tuojaus — 
šios kainos tą padarys. Mes taipgi sumažinome skyrius, kurių mes sandėlyje turime perdaug — sutaupy- 
mas yra labai didelis — išpardavimas prasidės panedėlyj, Gruodžio 30 d., 8:30 rytą lygiai.

Fruitvale Temato Cal- 
sup, 8 vvl. bonka

Keen Kleiincr šuravi- 
imii panderis 

3c.

Amber skalbyklos mui 
las, 5 šmotai už 

28c.
(Nedaugiau 4)

Ankstybi Birželio mė
nesyje žirniai, gražiai 
sutaisyti. 20c blekinč,

Nobaltyta musliną sto 
rų siūlių kokybė, neba 
Ityta musliną—36 co
lių pločio, specialiai 
apkainuola dėl šio Sa
usio mėnesio išparda
vimo, už i'ardą 

16c.
Nursės dryžės sukniai 
gingham. — Beguliuo- 
tos dryžės ir kvorte
lės, specialiai, už yar- 
dą

15c.

Turkis, rankšluosčiai
— Baltyti, 18x36
liu miera, dubelli, 
kti ’ ‘siūlai, po

co-
su-

Moterų megztos apat- 
nešos. — lersey ribuo 
Ii žieminiai stori mo
terų malkiniai, regu
liariai 60c. specialiai 

37c.

Šviesus dėvėjimui fla- 
nelis. — Sunkios ko- 
kvjiės, su dryžėmis ir 
kvortelėmis, 

specialiai |)o 
22c.

dubai:

Merginų žieminiai ka
utai. — 
Malalamb 
mušti per visa, su dir
žais, mieros (i iki 11 
metų, specialiai

$4.79

Valgomojo kambario 
krėslai. — Kietmedžio 
muštu užpakaliu krė-' 
šiai, gera sėdynė, reg. 
$2.00 vertė, pralušlini- 
mui po

$1.00
Merginų *8 
kaulai pa

Vyrų žieminiai apati 
niai marškiniai.—Vv

Vyrų storos pilkos ke
lnės. — PratuštinimoInės.
išpardavime storu vi
lionių kelnių, exlra pi- 
’no kirpimo, 32 iki 12 
micros, reguliarė $1

šviesus m a ršk i n i a m s 
kartūnai.. — Visokių 
rųšiu dryžių ir figu-

14c
Vyru mėlynos nosinės 
— 'I'ikro Indigo inč- 
Ivno nosinės. 26 coliu 
didumo, reguliarė 19c

sey ribuoti apatiniai 
marškiniai, micros 31 
iki 42, reguliarė 
vertė, specialiai 
šio pratuštinimo 
rdavimui tiktai 

79c.

šiam išpardavimui
$2.69

liovei na 
svaras.

•$1.38 
Sau- 
išpa-

medvilnė 
Rolė 

22c.

China puodukai ir to- 
rielkėlės. — Balto po- 
rcelino china puodu
kai ir torielkelės, St. 
Denis išvaizdos, spe
cialiai pora

15c..
(Nedaugiau 3 porų 

kostumeriui).

Rani boo 
mdian 

..Rielmedž 
žuolu n 
vertė, pri 
pardavim

l'abiiretkos ir 
staliukai iš 
o, golden ą- 
idirbta, 79c 
lušlinimo iš- 
j 
29c.

Vaiky bli
Brand, į. 
nudailyl; 
micros 7

ližės. — Hcro 
[eros stailės, 
ds ivčiais, 
iki 13

18c.

Uogoms 
colių, sk 
bla, slikl 
bliudai, |

bliudai. — 8 
tisčiai nudir- 
iniai uogoms 
IO 
9c.

Vaiky ir 
los kepi 
tinimo 
šiltų kei 
arba aud 
rė $1 ve 
dėl šio 
tiktai po

merginų šil- 
irės.—Pratuš- 

išpardavime 
urių, pliušo 
eklo, regulia- 
lė, specialiai 
išpardavimo

49c.

Puikus nebaltyti Bo
hemini) plunksnų įpi
la), 49 colių pločio, 2 
iki 9 vardų ilgumo — 
dėl šio išpardavimo, 
vardas

25c.

Vyrų šilkinės kakla
raištis. — Didelės su
rišamos kaklaraištės, 
nupiginta nuo 65c iki 

35c.

Stori galvanizuoti ge
ležiniai N. 9 plovimui 
boileriai, šiam išpar
davimui tiktai

$1.29

Vidutinė miera Šura- 
vitnui šepečiai, kieto 
medžio viršų, kiekvie-

5c

Pratuštinimo išpardavimas 
smulkmenų. — O. N, '|\ Geria
usi 6 cord siuvimui siūlai, pa
prasta 6c verte, pratuštinimo 
išpardavime už špuliukę 

4c.

Mašinavas aliejus, 4 ounce ho- 
nkutp, paprasta 10c vertė, šia
me pratuštinimo išpardavime 
kaina

0«/2c

Mažos špilkos pratuštinimo iš
pardavime pakelis

. .šilkai ir suknčms tavorai
Sausyje išvalymas 

šilko ir vilnono poplino 40 co
lių pločio, sunkios kokybės, 
spechfliai apkainuola šiame 
pratuštinimo išpardavime yar-

Likusieji skyriai šilkų, 36 co
liu pločio, visų spalvų, verti 
iki $2, specialiai šiame pratuš
tinimo išpardavime vardas

$1.19

LINOLEUM IR DIVONAI 
$1.98 Divonas, pavidalai, 27 
colių pločio, 1% vardas, ge
riausi aksomo Brussels, po

$1.19

$1.00

Visi vilnoniai audeklai, 48 co
lių pločio, puikios kokybės, ti
nka drapanoms, reguliarė $2

3 dideli panČiaky ypatingumai 
Moterų Fiber šilko pančiakos 
dubeltos storos pėdos, nežy
miai gadytos, 50c kokybė, po
ra

69c Pavidalai kortuoti divonai. 
36x36, extra gera kokybė 

39c.

$1.39
19c

Korkjo Linoleum, 2 yardu plo
čio, 1 iki 16 vardų šmotas 

79c.

Juodas satinas, 36 colių pločio 
puiki kokybė, Įvirta juoda 
spalva, papuoštu 50c vertė, 
pratuštinimo išpardavime yar- 
das 39 c.

Vyrų pančiakos, inžinierių ir 
pečkurių, geriausiai dėvimos 
pančiakos, 25c vertė, pora

14c.

RAK AND V l’RATI ŠTINIMAS 
$110 seklyčios setai. ąžuolo, 
mahoganv arba riešučio, po 

$87.00

39c.

Tel. Drover 6369

Vilna atausta Challis, 27 colių 
pločio, visokios rųšics puikių 
figūrų, vardas 

19c.

$25 misingio lovos, pratuštini- 
mui specialiai po

$17.75 '
Peter’s čoverykų švcitalas pra
tuštinimo išpardavime dėžutė

Ccverykų raiščiai pratuštini
mo išpardiiY>}nou pora 

3c.
Vaiku pančiakos extra koky
bė, dubelta pėda, mokyklai pa
nčiakos, miera iki 914, pora 

25c.

$30 ištiesiami stalai, pratušti
ni mui po

$19.75

P. CONRAD

WHITNEYDr

VYRAI IR MOTERS

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

AS. ADOMAS A. KA RADAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabuėjes pilvelis buvo. Dispen 

Uja. nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ti 
ahelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, k«(l 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame-t 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pngelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, BiBeria, Kraujo valyto 
toj Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nėbenadė po krutinę. Vidurių rMinro* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgtrdavan kas su 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 račn. savo paveiksle p» 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučinou 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si. tokiaij

nakties. Dabar jaučinou 
iii Salutaras mylistu ge-

niurnamais patariu mioširdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenns. Prof.
1707 So. Halsted St., Telephone Canai 6417 Chicago. Dl.

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not inc.).

Painting, Dec,orating, Paper Hanging,.Calcimining and Graining 
Paints, Dils, Varnishcs, Brushes, Calcimine, VVull I aper 

Glass, luirdvvare etc.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto.

3119 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

Fotografisas.
Mes traukiamo 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų

Ofiso valandos 9 Sft ~ 
ryto iki 8 vakare. Ri ■ ■ 
422 S. State St.. art

WURTBI E*V Nedaliomis 10 ryto 
WWm1h 8 N Ei ■ iki 2 vai. dieną
Van Buren St., Chicago, Iii.

■

n

■

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy. 
kitę šiuo adresu:

S. P. TANIS,
1233 W. lllth Place

Chicago, III.219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

SVEIKATA
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa

veikslų apie Žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairinusi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokiu ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntimu.

Perkupčlams duodame gerą nuošimti.

Aš esmi speciali
_ tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
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. LAWHON, M. D
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Ibe Lithuanian Newa Pub. C<x, Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1504
ftlujienos eina kasdien, išskiriant 
nedfiidienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Oticafo Jo—pačtu:

Metams ...........................  36.06
Pusei meto ............4...... 3.50
Trims mėnesiams............. L8£
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui....................75

ko proto žmogus galėtų pa
tikėti jomis. Jos tečiaus 
aiškiai parodo tikruosius 
norus tų ponų, kurie taip 
triukšmingai reklamuoja 
Liebknechto pasekėjų veiki
mą Berline. *

Vienok, ant nelaimės, "pas 
mus randasi “revoliucionie
rių”, kurie džiaugiasi tokio
mis pasakomis ir “remda
miesi” jomis skelbia, kad Vo 
kietijoje augąs “bolševiz
mas”.

Ogcafoje—per nešiotojui:
Viena kopija..................
Savaitei .........................
Mėnesiui..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams S5-OO
Pusei meto ................  s.oo
Trims mėnesiams ............. t
Dviem mėnesiam ..........  L25
Vienam mėnesiui .......................65

Pinigus reikia Mušti Pačto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

.02

.12

.50

Marksistiška 
taktika.

Asmeniškai Redaktorių matyt gslL 
•t»s tik nuo 5 iki 5:30 v«L vak. 
Visur kitur užsieniuose .... 300

I RedakcijosIĮ Straipsniaij.:-- - ~
True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917 

Tikri jų norai.

“Prisidėt prie befit kokio 
tikrai visuotino darbininkų 
klesos judėjimo, priimti jo 
faktišką pradini stovi, kai- 
po tokį, ir laipsniškai išplė
toti jį iki teoretinės augštu- 
mos, nurodant, kaip kiekvie
na padarytoji klaida, kiek
vienas patirtasai nepasise
kimas buvo neišvengiama 
pasekmė klaidingų teorijos 
dėsnių pradiniame progra- 
me....  Judėjimo dabartyje
atstovauti judėjimo ateitį.”

Šitokios taktikos patarė 
1886 m. Fr. Engelsas laiky- 
ties vokiečiams socialistams 
Amerikoje. (Žiur. Fr. En
gelso laišką, išspausdintą 
“Naujienose”, gr. 27 dieną

kartu su “bespalvėmis mi
niomis”; palikdami jas kle
rikalų ir tautininkų globai 
ligi tos valandos/ kada jos 
“praregės” ir priims jų su
galvotąjį išganymo receptą. 
Vardan savo dogmos, jie ne 
tiktai izoliuoja (atskiria^ 
socialistus nuo nesocialistų 
darbininkų, o ir skelia soci
alistų judėjimą pusiau, kad 
palikus savo siauram rate
lyje, susidedančiam vien iš 
žmonių, nedrįstančių nė pa
abejoti apie jų dogmos išga
ningumą.

Mokslinio socializmo arba 
marksizmo taktika veda da
rbininkų judėjimą prie su
vienijimo — prie to, kad ji
sai pataptu tikrai klesos ju
dėjimu. O priešingoji takti
ka veda darbininkų judėji
mą prie skaldymosi — prie 
to, kad besiplėtojantis kle
sos judėjimas išsigimtų į 
sektantizmą. Marksistiška 
taktika rodo darbininkų ju
dėjimui kelią pirmyn; o 
priešingoji, “kairioji” takti
ka traukia jį atgal, prie tų 
laikų, kada atskirų darbinin 
kų grupių reikalai viešpata
vo ant bendro darbininkų 
klesos reikalo.

True translation filcd wlth the post- 
mastei’ at Chicago, Ilk, Dec. 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

- Socialistų Byla.
Amerikos Gynimo Lyga Paro
dyta Socialistų Byloj.

Rašo David Karsner.

Vakar mes šioje vietoje 
išreiškėme tą nuomonę, kad 
telegramų agentūros tyčio
mis išpučia kiekvieną netva
rkos apsireiškimą Vokieti
joje tikslu prirengti pasau
lio opiniją prie ginkluotos 
intervencijos toje socialistų 
valdomoje respublikoje, ši
tą musų nuomonę patvirtina 
vėlesnieji pranešimai apie 
“dideles riaušes”, įvykusias 
Berline prieš-pat^Kalėdas.

Štaį-^pav. ką sako viena 
Associated Press telegrama 
apie tas riaušes:

“Mes neturėsime taikos, 
kol Anglijos ir Amerikos 
kareiviai neatvyks saugot 
tvarką”, tokį užreikimą 
girdėjęs iš vieno dalyva
vusio maište vokiečių ju
rininko Daily Express ko
respondentas Vokietijos 
sostinėje.

Korespondentas sako, 
kad jisai kalbėjęs su tuzi
nu kitų žmonių, ir jie išsi- 
reiškę panašiai, kaip ir pi
rmasis, ir kaikurie jų pri
dūrę: “Tegul jie nesiunčia 
franeuzų, nes bus dar da- 
ugiaus kovos”.

Korespodentas pridu
ria, kad visos žemesnio
sios gyventojų klesos Ber
line geidžia, kad svetimų 
šalių kariuomenės atvyk
tų į sostinę, kadangi jos 
jaučia, kad dėl svetimtau
čių atvykimo jos nenusto
siančios nieko, o ką-nors 
galinčioslaimėti.
Taigi, pasak to korespon

dento, ginkluotos talkininkų 
intervencijos reikalaują visi 
Berlino beturčiai, ir net ta 
jų dalis, kuri, sekdama pas
kui Liebknechtą, dalyvavo 
sukilime prieš Eberto—Ha- 
asės valdžią. Išeina taip, 
kad Berlino beturčiai su ju
rininkais daro riaušes ir ka
rtu pageidauja, kad talki
ninkų kariuomenė ateitų 
juos malšinti! Nedaug te
trūksta iki to, kad minėta- 
sai korespondentas arba ki
tas koks kapitalistinio laik
raščio agentas užreikštų, jo- 
gei “Spartako” grupė tyčia 
sugalvojo padaryt maištą 
tuo tikslu, kad talkininkai 
atsiųstų Berlinan savo ka
riuomenę !

Žioplumas tokių pasakų

1918 m.)
Ne kovoti su esančiomis 

darbininkų organizacijomis 
ir ne boikotuoti jas, o daly
vauti jose ir stengties “revo- 
liucionizuoti” jas išvidaus.

Ne daryt iš skvo teorijos 
“vienintelio išganymo dog
mą”, “ne grūsti žmonėms į 
gerkles dalykus, kurių jie 
dabar negali kaip reikiant 
suprasti,” o veikti kartu su 
darbininkų mirfiomis prak
tiškam judėjime ir, vado
vaujantis savo teorija, aiš
kinti jo klaidas ir nepasise
kimus.

Ne rupinties tuo, kad ga
vus saujelę pritarėjų “dok- 
trinieriškai tobulam pro- 
gramui”, o stengties atsiek
ti to, “kad darbininkų klesa 
imtų judėti, kaipo klesa.”

Tai yra mokslinio sociali
zmo taktikos filosofija.

Šitos taktikos visuomet 
stengėsi nuosakiai laikyties 
“Naujienos”. Todėl jos sa
vu laiku stojo už socialistų 
dalyvavimą Brooklyno sei
me, kuomet musų “kairieji” 
šaukė, kad tai busiąs “opor
tunizmas”; todėl jos prieši
nosi steigimui naujos “sočiai 
iškos” susišelpimo organiza
cijos šalę gyvuojančiojo Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje; todėl jos ragino socia
listus veikti draugijose; to
dėl jos agitavo už Lietuvių 
Darbininkų Tarybą; todėl 
jos šiandie stoja už Darbi
ninkų Suvažiavimą; todėl 
jos peikia frakcionizmą ir 
peštynes delei nuomonių ski 
rtumų socialistų tarpe; to
dėl jos nepritaria “aidobliz- 
mui*’ ir užpuldinėjimams 
ant Amerikos Darbo Fede
racijos, nors kritiką Federa
cijos jos skaito naudingu 
dalyku; todėl jos ragina so-. 
cialistus draugiškai atsinešt 
linkui besitveriančios Ame
rikoje Darbo Partijos....

Priešinga šitai taktikai y- 
ra musų vadinamųjų “kai
riųjų” taktika. Jos šalinin
kams pirmoje vietoje rupi 
ne darbininkų judėjimo rei
kalai, o savoji teorija, kuri 
tečiaus pas juos yra ne “evo
liucijos proceso aiškinimas”, 
o sukietėjusi, amžinai ne
klaidinga dogma.

Vardan savo dogmos, mu-

True translation filcd vvilh the post- 
master at Chicago, III., Dec.*28, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

VEIDMAININGI KLERI
KALŲ išsisukinėjimai

“Keleivis” gerai sukritikuoja 
klerikalų “Darbininkų”, kuris 
dabar ėmė prirodinėt, kad atža
gareivių vadovaujamoji Lietu
vos Taryba nenorėjusi kara
liaus Lietuvai:

— So. Bostono klerikalų la
pas rašo:

“Išsiaiškino, kad Lietu
vos Valstybinė Tarvba ir 
Lietuvos veikėjai nei išto
lo nepakrypę prie monar- 
chizmo; kad J. M. vysku
pas Karevičius ne ‘konser
vą tyviškai •.krikščioniškos 
monarchijos,’ surištos su 
Vokietija važiavo jieškoti 
pas Vokietijos valdžių, o 

važiavo grynai bažnyti
niais reikalais; kad Seinų 
vyskupas Karosas nevažia
vo į Varšava prisidėti prie 
lenkų Tarybos, bet kvie
čiamas griežtai atsisakė; 
kad jokių lenkų vyskupų 
nebuvo skiria Lietuvai.”

Chicagoje federaliamc teisėjo 
Landis teisme, kur nagrinėjama 
penkių nacio nulių viršininkų 
byla, dėl jų menamo suokalbio 
laužyti šnipybes įstatymų, apsi
ginamosios puses advokatams 
bepriparodinėjant, jog Ameri
kos. Gynimo Lyga esanti nepa
prastai teisėta įstaiga be jokios 
teisėtos gidės ar pateisinimo 
įstatymu savo buvimui, šnipai 
tos pnčios tullcos žmonėms me
džioti kaip blusas teisėjo Lan- 
d.iso (eismo koridoriuje, stabdė 
ir klausinėjo kiekvieną ties du
rimis įeinant į teismo kambarį 
ar išeinant ITp.

Šitie liuosnoriai šnipai, kurie 
nuo karės pradžios kvanksojo 
ties laisvos Amerikos piliečių 
durimis, lindo į jų namus ir pri
vatinius reikalus ir rodė įtari
mo pirštu į jų ištikimybę bei 
patriotybę, šiandien apsimetė 
bej iešką pašaukus vengėjų “sle- 
kerių” už pusantro menesio po 
to, kaip prezidentas Wilson pa
sakė Suv. Valstijų kongresui, 
kad kare pasibaigė.

Kuomet vyriausias maršalas 
Crawder pranešė pašaukos tary
boms visoj šalyj, paliepdamas 
uždaryti savo knygas ir užbaigti 
savo darbų, tai šitie Am. Gyn. 
Lyg. vyrai Chicagoje vis dar 
neliove slinkinėję ir jieškoję 
‘siekelių’. Rašantį šiuos žodžius 
šitie patįs šnipai areštavo per
nai vasarų šitame mieste, o da- 
'bar susilaikė ties durimis įei
nant į teisėjo Landis teismo 
kambarį ir pa reikalavo paro
dyti registravimosi kortos, šitą 
liekanų parodžius, jie pareikala
vo asmeninių laiškų.

Aš tuoj aus pasiskundžiau ši
tuo junkerių nedorumu Suv. 
Valstijų prokurorui Chas. F. 
Clyne, kuris tarytum, supyko 
ir pasakė, kad jis paliepsiąs su
stabdyti tų darbų.

Teismo kambaryj vyriausias 
penkių kaltinamųjų socialistų 
advokatas kaitino valdžios liu
dininkų, kuris sakėsi esąs Am. 
Gyn. Lyg. “leitenantas”.

“Ar Amerikos Gynimo Lyga 
buvo sutverta kongreso aktu?

paklausė Siedinau.
— Ne.
— Ar lllinojaus valstijos įsta

tymu,?
— Ne.

yra perdaug aiškus, kad svei sų “kairieji” atsisako veikti

Tai ve, kas klerikalams 
“išsiaiškino!” Lietuvos Tary
ba ir Karevičius “nei ištolo 
nepakrypę prie monarchiz- 
mo.” O lik keli numeriai at
gal tas pats “Darbininkas” 
išspausdino kun. Dobužins
kio laiškų iš Europos ir džia
ugėsi, kad tos Tarybos pa- 
kviestasai į Lietuvos karalius 
princas von Urach busiąs la
bai geras karalius, nes išmo
kęs jau “Tėve musų” lietu- 

< • 
viškai.

Kaip greitai viskas maino
si! Kelios savaitės atgal tie 
atžagareiviai dėjo visas savo 
jiegas, kad paveikus Lietuva 
monarchija, o dabar jau “iš
siaiškino”, kad jie “nei išto
lo nepakrypę prie monarchi- 
zmo.” Praeis kiek laiko ir 
turbūt “išsiaiškins,” kad Lie
tuvos Taryba nebuvo von U- 
racho nei pakvietus. Galų- 
gale rasit “išsiaiškins”,fkad ir 
tokios 1'arybos visai nebuvo.

Ech, jus veidmainiai, veid
mainiai!

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

— Koks jūsų yra tikslas? va
rė toliau Siedinau.

— Palaikyti Suvienitų Valsti
jų konstitucijų, — atsake mie
sto vandens safyrodžių pervai- 
zda, kuris darbavosi lygai, pa
įvairindamas savo sunkiiis už
davinius.

— Pasakyk man vienų sakinį 
iš konstitucijos, arba vienų jos 
pataisymų, — reikalavo Sied
inau.

Įvyko ilga pauza konstituci
jos gynėjui belaužant galvų, kad 
atsiminus tai, ko jis nežino. Po 
valandėlės jis sumurmėjo, kad 
“konstitucija teikia laisvą bal
savimą visiems žmonėms”. Kė
li vaikiukai iš mokyklos iižpaka 
liuese sėdynėse susijoke.

Šitaipos kaitinamu “leitenan
tui” buvo Mark Sheridan, iš 
Cliicagos. .lis liudijo, kad A. G. 
L. siuntusi jį šnipinėti socia
listų susirinkimų laikytą pernai 
gruodžio 21 d. Kalbėtojais buvo 
Engdahl, Knise, 'Tucker ii’ Wil- 
liani Bross Lloyd.

Pasak jo Tucker pasakęs “tai 
yra kapitalistų kare, kaip ta 
Europoje. Jis prisiekė, kad Kru
ša išgyręs I, W. W. ir perskai
tęs kelias iškarpas iš laikraščių 
apie Rusijos bolševikus.

— Ar tas ne tiesa, paklausė 
Stedman, kad Kruse pasakojo, 
kaip Suv. Valstijų valdžia per 
Gco. Creclą dėjo spindulių 
vainiką ant Karlo Liebknechto 
galvos už jo narsų priešinimą
si Junkeriams, kuomet Suv. Val
stijų valdžia persekiojo ir perse
kioja žmones tikinčius tais pa
čiais idealais ir principais, už 
kurios Llebkncchtas kovoja?

“Leitenantas” pasakė, kad 
jis nebeatsimena. Matomai jau 
atsisakė tarnauti jo mintis. Tai
pogi savo užrašus kalbų pada
rytų pernai metais socialistų su
sirinkime, jis “užsimiršęs kituo
se drabužiuose”.

— Ar tas ne tiesa, kad Ameri
kos Gynimo Lyga neturi oficia- 

papfdfs, nėra su t ■v.-i't lt 

tymo ir y m vadovaujama dau
gybės įkirtų, užgaulingų ir tam
sių žmoftių, kurie imasi klausi
nėti ištikimybės pas tuos žmo
nes, kurie nepriklauso prie jos? 
suriko Stedman.

Pirma negu užraudęs liudi
ninkas spėjo atsakyti, Stedman 
paklausė:

—- Ar tai ne ištobulinlta šnipi
nėjimo sistema? Liudininkas 
supasakojo kažką apie ištikimy
bę, patriotybę ir pasišventimą 
savo šaliai.

Žiūrovai, kurių daugumas bu
vo socialistai ii’ gera apštis Ame
rikos Gynimo Lygiečių, dabar 
užsidegė pirmu kartu kaip pra
sidėjo nagrinėjimas žodžio lai
svės ir spaudos laisvės.

Amerikos Gynimo Lygos na7 
rys Fred C. Hill pasakė, kad jo 
nuomone “yra maištinga kam 
nebūt kalbėti apie Rusijos sto
vį”. Tas garsiai prajuokino žiū
rovus, bet ištiesų tai yra labai 
liūdnas paliudijimas apie Ame
rikos padavimus.

Iš perklausinėjimo šnipo Hil- 
lo paaiškėjo, kad Amerikos. Gy« 
niino Lyga tariasi esanti Jus
ticijos Skyriaus dalimi. Tai yra 
labai svarbus dalykas. Nėra įs
tatymo, ktiris palaikytų A. G. 
L. kaipo valdžios biurą, o bet 
luksJtančiai jos narių nešiojasi 
mandatus, leidžiančius jiems 
areštuoti prie mažiausio nužiū
rėjimo, leidžia jiems krėsti pi
liečių namus be varanto ir už
puolimus daryti ant pripažintų 
politinių partijų ir organizacijų 
svetainių.

—’ Ar esi areštavęs piliečius? 
paklausė SUcdman Hillo.

— Esu.
— Ar turėjai varaiitą?
— Ne.
— Kieno galia tu areštavai ir 

darei kratas? f

— Tąja galia, kurią as turiu 
kaipo Amerikos pilietis, — bu
vo drąsus, nepaisąs, smelkiąs 
ir begėdiškas atsakymas. Mes 
grįštame į pelkes. Karalius Jur
gis Trečiasis skaisčiausiose sa
vo dienose niekuomet nepasakė 
begėdiškiau negu jo didybė 
Amerikos Pilietis, jei p. F. C. 
Hill atstovauja musų laiko lai
svės ir demokratybės dvasią.

Hill pasakė, kad jis prisiekęs 
palaikyti Suv. Valstijų konsti- 
tudiją ir “nubausti neištikimuo
sius piliečius”.

Jis negalėjo pasakyti nei vie
no žodžio iš konstitucijos, Ne
priklausomybes paskelbimo, 
teisių sąrašų, ar ko nors kita 
pasakančio laisvę amerikie
čiam s<

— Bet tu emeisi areštuoti 
žmones kaipo nusidėjusius kon
stitucijai, kurios tu savo gyve
nime niekuomet neskaitei? — 
uždrožė Stedman. Teismo kam
barys nuskambėjo pritarimu ir 
prokuroras Clyne ėmė prašyti 
teisėjo suvaldyti Stcdmaną, ka
dangi “kasjhors gali atsitikti 
čia”.

Teismas vare savo darbą to
liau.
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įlinkais arba ūkininkų vaikais,True translation filcd with the post- 

master at Chicago, Ilk, Dec. 28, 1918, . . . , . . .
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917 Ir m^nys ten ūkininkauti, taigi

Ūkininką Balsas
Skirtumas tarpe Amerikos 

ir Lietuvos Ūkininko.

tokie būtinai turėtų pirma va
žiuoti čia ir padirbėti ant ame-

Kur žmogus ginięs ir augęs, 
apie tą šalį daugiausia ir mąsto, 
nes jam ta šalis*brangi: ten pra
bėgo jo dienos kūdikystės ir 
jaunystes. Daugelis raštininkų 
parašė tomus knygų apie savo 
prigimtą šalį. Poetai, daininin
kai garbina tėvynę. Tėvynė, 
prigimta šalis, kiekvienam mie
la. Bet ateina mums klausi
mas: dėl ko mes ją apleidom? 
Kožnas gal pasakys: Del to, kad! L 
Lietuvoj gyvenimo aplinkybės' 
buvo persunkios ii- priversti liti 

vome (langinties į užjurį jieško- 
ti geresnes laimės.

Didesnė dalis lietuvių atsidū
rėm Suv. Valstijose. Vieni ap
sigyvenom miestuose, kiti ant 
ūkių, bet kone visi manėm, už
sidirbę pinigų, grįžti atgalios į 
Lietuvą. Iš tų manančių grįžti 
betgi gal vos dešimtas nuošim
tis tesugrįžo, užtai, kad šioj ša
lyj gyvenimo aplinkybės daug 
geresnės negu Lietuvoj. Pasi
baigus šiai visasvietinci suiru
tei, musų broliai lietuviai, kaip, 
girdėti, skaitlingai mano grįžti 
į Lietuvą, vildamies ką geres
nio rasią išgriautoj, išmintoj, 
ašaromis ir krauju nuplautoj 
šalyj. Kaikurie gal rasim vie-' 
toj, kur sodnai laukai žaliavo, 
kapinynus. Prieš karę nors po 
caro jungu, bdt atgavus spaudą! 
daug paskleista apšvietos tarp 
Lietuvos žmonių, ir tuo ypatin-i 
gai galėjo pasinaudoti ūkinin
kai pagerinimui savo ūkio. Ap
lamai imant betgi ūkininko gy
venimas mažai ką tepagerėjo. 
Darbo daugybė, o dirbti nebuvo 
kanų peš Įšęivystei kąs^art di
dėjant, labai sumažėjo skaičius 
darbininkų. Ūkio mašinos bu
vo labai brangios, ir daugiausia 
vartojo tik dvaruose. Smulkių
jų ūkininkų gyvenimas buvo ap 
gailčtinas: trūkstant darbininkų 
ir ūkiškų mašinų, ūkininkas, 
galima sakyti, skurdo.

Pažiurėjus į Lietuvos ūkinin
ko ir Amerikos ūkininko gyve
nimo aplinkybes, randam labai 
didėlį skirtumų. Amerikos u- 
kininko gyvenimas daug leng
vesnis, nes jam visuose ūkio da
rbuose ateina į pagelbų maši
nos, kurių kiekvienas jų turi į- 
sitaisęs. Kiek aš pažįstu Ame- 
likos ir Lietuvos ūkininko gy- 
nimų, tai tarp jų didelis skir
tumas kaip dirbime žemes, su
tvarkyme triobų, taip ir visame 
ūkio vedime. Lietuvos ūkinin
kai toli gražu atsilikę nuo ame
rikiečių ir labai daug ko galėtų 
pasimokinti nuo pastarųjų. A- 
merikos lietuviai ūkininkai ga
lėtų daug pagelbėti čia tiems 
musų broliams, kurie visų laikų 
dirbo miestuose ir sutaupę šiek 
tiek pinigų mano grįžti į Lietu
vą ūkininkauti, bet su šiais pas
taraisiais sunku kas padaryti, 
nes jų protas randasi piniguose 
ir jie mano, kad ūkininkui di
delio supratimo nereikia, bile' 
moka arti ir sėti, tai Ir užtenka. 
Kurie išvažiuos šitaip mąstyda
mi, be abejtąįiės, kad jie, kiek

galios į Ameriką, šiandie ūki
ninku būti neužtenka vienų pi
nigų, bet reikalinga ir pamatin- 
gas supratimas kaip ūkį vesti.

Suvažiavimas Amerikos lie
tuvių ukinnikų, kad pasitarus 
kaip pasekmingiau geibėjas 
tiems, kur mano grįštli į Lietu
vą ūkininkauti, gal ir butų nau
dingas, bet gal ir neturėtų pa
geidaujamų rezultatų. Mat ūki
ninkų, kurie turi ūkius, šioj ša
lyj, turiniI labai maža tegrįš, o 
kurie grįš, tai žinos ką sugrįžus 
veikti. Daugiausia grįš mieste
lėnai, kurie buvo Lietuvoj ūki-

šios šalies žemės akio vedi-su
imi. tada sugrįžę į Lietuvą pa
statytų ūkį geresniais pamatais 
ir visų šalį pakeltų ekonomiš
kai, nes Lietuva susideda kone 
iš /ienų ūkininkų.

Ūkininkas V. M.

AčIU!

LDI-D. 25 kp. Baltimorc, Md. 
atsiuntė man Kalėdų dovanų, 
per dg. J. Stanį, $8.60.

Todėl visiems LDLD. 25 kuo
poj nariams ir dg. Staniui ta
riu nuoširdų ačiū. —Žemaitė.
KLAIDOS PATAISYMAS.

tos įvardijimas turėjo būti toks: 
Hcrrin-Wcaver, III. Pagarsiu-

aukos buvo surinktos Wvove
re III.

Buk Sveikai
Nepavelyk iš nesuvir- 

škinlo maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jųsų 
systemų. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, tilo- 
jas kraujas ir <’ 
ritu bėdų paseks 
cyk savo vidurius

nas, oio-

<S. Lai-
"■5 va-

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo-K 
lę. Mano vyro motina 

3Z negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo persi įp
ras jai, todėl ji varto- i 
d^vo Black-Draught, ’ 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojanti ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims .pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
jų. Reikalauk tikro- 
Tnedford’o 25c už kre- 
butę. E-75J

Mioeto Ofisas!
$27 N. Desrborn St. 

illt 13 Unity BMg.
Tel. Central 4411

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St. 
| Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

CENTRAL MANUFACTURING
01STRI0T BANK
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drover 6310).

Y’a atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Subatoinis iki 1 po pietų.
f' VAKARAIS
Seredontia ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nys i namus.

3313 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 doras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRAT1SL

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Siute 600—612 

*Phonc Hayinarkcl 2563 
Valandos: 10 iki 12 rvto 

17.29 So. Halsted St 
I’hone Canal 1626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldicniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant j namus tcJe- 

fonuokite i rezidencija.
West 6126.
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PIRMAS SNIEGAS tarpšventinęs vakacijas (dyk- 
laikj). šiandieną kėlėsi vėlokai 
ir, neturėdaanas kitokio užsiė
mimo, skaitė Belot’o novelę 
“Les baigneuses de Trouville”. 
Apie popietį jautėsi truputį nu
vargęs. Uždarė knygą, užside-

Už valandėlės pūga jau siau
tė visu smarkumu. Iš pradžių 
lietus ir sniegas, paskui atšalo 
ir pagalinus sniegas maiše dan
gų su žeme. Vėjas kaskadą da
rėsi didesnis ir šaltesnis. Anup
ras laukė valandą kitą, bet pū
ga nei kiek nesilpnėja. Valan
dėlę vėjas tartum aptilsią ir pa
ilsėjęs vėl pučia visu smarku
mu. Sniego ratų-rateliai, stuL- 
pų-slulpeliai sukasi, žaidžia — 
tai pakįla tai vėl krinta žemyn. 
Anupras pradėjo nerimauti ir 
lyg vystanti gėlė lauke kas bus 
itmliau. Mintįs skrido namų lin-

Pabuskle lopšelyj mažuti, 
Atverkie užmerktas akis. 
Jau ledas aptraukė langutį... 
Ir dūksta, ir šėlsta šiaurys!

Tau skausmas dar širdį no
spaudžia,-gė pypkutę ir, vaikščiodamas 

po kambarį, iš atminties atkar
tojo keletą franeuziškų eilučių. 
Bevaikščiojant staiga atėjo gal
von auksinė mintis — eiti vaik
štinėti po Švico kalnus.

Bcto, Anupras žinojo, kad šį 
vakarą mokslo draugė Kostan
cija turės pasakyti ‘taip’’, ar 
“ne.** Ir jeigu atsakymas bus 
“taip", tai mokslo ir Šeimynos 
•dalykai dar labiau sutrumpins 
laiką, ir tuomet viliojantieji kai 
no vaizdai gali tapti retenybe. 
Taigi nutarta ir padaryta. Eiti 
tuojaus...

Už pusvalandžio kilo miestas 
jau liko tolokai, o kalnai vis 
traukė artyn ir artyn. Anupras 
žengė vis sparčiau. Štai ir aug- 
štieji kalnai! Grožybės neapra
šomos, neapsakomos. Anupras 
lipa nuo vienos viršūnės ant ki-

Nesunkus tpu musų vargai; 
Tik rūbai kūnelį priglaudžia. Staiga pūga pradėjo silpnėti.

Prisiminė nelaimingas kaip lin
ksima jojo namuose, kaip tėvas, 
motė, broliai ir sesulės links
mai kalbasi apie šventas ir vai* 
go Kūčių vakarienę; jam prisi
minė numylėtoji Kostancija, su 
kuria vienoje mokykloje moki
nosi, kurią mylėjo, gerbė ir am
žiną meilę jai prižadėjo. Jis 
jautė, kad Kostancija šį vakarą 
butų jam atsakiusi “taip”, ir 

kad už dienos kitos jis butų bu
vęs šeimynos galva. Dar va
landėlė ir minčių kupetos gim
sta ir miršta silpstančioj vai- 
denll'uvėj... Jam rodėsi, kad my 
limo j i Kostancija ateina jo pa
sitikti. Jos paveikslas, rodos, 
sustiprina Anuprą ir vėl minčių

Gamtužės tau rūbas baltutis
Neteikia pajautos šventos;

lį žiemos.

Negirdi kaip būriai paukštelių 
Nutilo čiulbėję šile, 
Ir eibės mažųjų, vabzdelių 
Prieš mirtį jie šaukia tave.

Ncskaudųs tau diegliai motivtčs, 
Ir veido nebraižo sniegai.
Užmerktos da skaisčios akutės...
Tu miegi be vargo ramiai!

Gal deivės tau allcitį audžia, 
Ir laimės bujoja žiedai?... 
Bet ore vis dūksta ir siaučia 
Baltučiai pirmieji sniegai...

—Jonas.

Jau m

traukė nuo medžio, apsidairė 
aplinkui ar nepamatys kur na
mų, ar žmogaus ir pagalinus 
nutarė bėgti namo. Tečiau bu
vo taip pergązdintas tos baisios 
pūgos, jog nebežinojo nei ką 
bedaryti, nei kur beeiti. Po va
landėlės, suslt'iprinęs pergąsdi-

ti. Staiga išvydo toli toli ma
žutį žiburėlį. Anupras apsi
džiaugė ir tarė sau: “Išsigelbė- 
siu”. Žiburėlis, lyg žvaigždė 
vilties vedė vis pirmyn. Jis vis 
bėgo ir pradėjo jausti didelį pa

Čia kaip tyčia pūga vėl prado*

MOKSLEIVIAMS
Visiems draugams mokslei

viams ir draugėms mokslei
vėms linkime linksmų šven
čiu !

Nauji Metai — laikas pažadų. 
Todėl ir mes draugai, padėję 
ranką ant krutinės, pasižadėki
me ateinančiais metais būti dar 
draugiškesni ir veiklesni. Pa
sižadėkime geriau suprasti ir at
likti savąsias 
pasižadėkim
šį-tą pabrėžti į “Moksleivių 
JiiH.” Be pasižadėjimo, 
bandykime ištesėti!

Viso kuogeriausio...
“M. K.” ved. J. T.

užduotis. Be to, 
nors retkarčiais

didžiulio medžio šakomis ir pri
sėdo atsilsėti. Anupras grožė
josi puikiuoju landšaftu. Trau
kė plaučiuosna tyrą orą. Susti
prėjo. Jaunutė ir nuilsusi kru
tinę atgijo. Anupras užtraukė 
vokišką dainelę: “Ich weis nicht 
was sol es bedoiten...” Atsikvė
pęs grynu oru, jaunikaitistapo 
optimistas ir pradėjo pinti atei
ties vainiką — galvojo apie ve
stuves, užbaigimą mokslo, nuo
savus namus, šeimyną ir tt. ir tt.

Anupras silpsta ir taip apim
tas tų malonių minčių-svajonių 
užmigo... užmigo amžinai po 
gamtos baltutėle antklode...

—Studentas.

Neapgintas Bromas

PŪGA
(Mintis skolinta).

Tai buvo Kilčių diena, v
pras turėjo taip

juste nepajuto, kaip juodas de
besis dangų aptraukė. Pūga ar
tinosi visu smarkumu. Grįžti 
namo — vilties nebebuvo. Anu
pras dirstelėjo porą sykių dan
gun ir 
stori, 
mpa. 
nuprą

vadinamąsias medžiu.

dar

tarė sau: “Dcbesįs labai

šioji mintis priveikė A- 
pasilikti po tuoni pačiu

buvo priverstas susltoti ir atsisė
sti. Valandėlę pailsėjęs bandė 
vėl keltis ir bėgti toliau. Tečiau 
vęltui — norai liko norais — A- 
nupras buvo jau visai nuvari- 
gęs... Kelis kartus bando kel
tis nuo žemės, bet veltui — vėl 
puolė. Pūga vis dūko smar
kiau.. .•

Pagaliaus matydamas nelai- 
mingasai, kad prisieis pernak
voti tuose, kalnuose, prisiartino 
prie, netoli stovinčio medžio, kn 
rio šakos beveik siekė žemę. 
Nusilaužė keletą šakučių ir, ap- 
sismaigęs jomis aplinkui, atsi
gulė viduriu. Pūga vis dar dū
ko.. .

Anupras gulėjo, lyg rožė tar
pe nitų, apsikaišęs eglės šako
mis. Dabar jam rodėsi šilčiau 
ir ramiau. Jis nejautė pavojaus 
ir gailėjosi, kodėl jis nepadarė 
panašiai anksčiau, bet pūga 
skleidė savo sparnus...

Vaidentuvėj Anupras gyveno.

Kalp iš gamtiško taip ir iš 
draugijinio atžvilgio, vienok 
protingas žmogus niekuomet ne 
sitaiko prie esančių aplinkybių, 
bet atbulai, jis taiko aplinkybes 
prie savo noro, ne kad tiktai pa
laikius gyvastį, bet kad pada
rius visą gyvenimą geresniu ir 
laimingesnių. Kuomet mes pa-

pystovai pasiliekant tai pačiai, 
užtai, žmogui nereikėjo per am
žius t niky ties prie jos, nes per 
vieną kartą jis galėjo atlikti tą, 
ir todėl nebuvo priežasties jam 
keistis arba progresuoti.

Ši draugijinė dalis apystovos 
yra priemoliiškas dalykas sutve
rtas palies žmogaus. Todėl 
jeigu žmogus turėjo spėką su
daryti tas aplinkybes, kuriose 
jis gyvena, kodėl jis negali tu
rėti pajiegos panaikinti jas, jei 
jos yra negeros? Mes žinome, 
kad gali. Žmogus pastato ka
lėjimą, žmogus gali ir sugriau
ti jj; jis padaro kartuves, jis 
gali ir išardyti jas; žmogus už
sisodina despotą ant savo spra
ndo, jjs gali ir numesti jį; jis 
įsteigia vergiją, jis gali ir pra
šalinti ją; žodžiu, viską, ką 
žmogaus protas išrado, sutvėrė 
ar pavartojo, viską tas pats pro
tas gali ir panaikinti, jei nerei
kalinga. O laikytis prie prastų 
ir varginančių aplinkybių — tai
kytis, sakau, prie tų dalykų, kur 
yra produktas žmogaus vaiden
tuvės, yra tiek protinga kaip 
tašyti plačias kojas užsimovi- 
inuf mažų batų arba skaldyti 
didelę galvą užsidėjimui kūdi
kio kepurės.

Mes gyvename šiandie para
ko gadynėj ir musų dievai yra 
Šalti aukso šmotai. Kruvina

iiiiiiiiiiiiffliiiiiiyiiiifflimimiiinmim!

š International EnDabartinė eilė
ginęs duoda kiekvienam ūkininkui pro

gą pirkti tą patį inžiną, kurio jis reikalauja už tą 
kainą, kurią jis gali mokėti.

Dabartinės micros prasideda nuo 1 iki 15 — H. P., 
su speciale eile 1‘A, 3 ir 6—H. P. didumo, žinomo kai
po International Type M. V 
sios, varoma paprastu anglių 
siekiančiu iki 39 laipsnių pag^l Baume. ___________
žinąs pagamina daugiau negi aprokuojama arklio spė
ka. Viskas prisitaiko prie International pavyzdingos 
kokybės, užtikrinant gerą patarnavimą, ilgą tvermę ir 
pigų operavimą.

Kiekvienam ūkininkui apsimokės, kuris nori pirkti 
gerą inžiną, už nebrangią kai., ‘ \ ‘ 2
mą j International skyrių. Jjigu jus galite Vartoti’1%. 
3 arba G—H. P. inžiną, Ty 
malonaus nusistebėjimo išdi 
vienas vartojantis inžiną ūki

Vietinis pardavėjas taipgi 
sandėlyje, arba gali gauti <Tc 
dar jums iki šiol nesakė a >ic musų inžiną, rašykite 
mums dėl pilnų informacijų.

sos micros, dargi mažiau- 
nlieju ir kitu pigiu kuru 

Kiekvienas in-

iimokės, kuris nori pirkti 
ni), atkreipti ypatingą do- 

r,į, 
pe M. suteiks jums daug 
rbime, kurio vertę kiek- 
ninkas gali pabranginti.
turi International inžiną 
jūsų pamatyti. Jeigu jis

International Harvester
CHICAGO (Incoru

Comp^ny of America
oratcd) TT Q A

f Kur Laikote Savo Pinigus?
Laikykit Pinigus Gerame Saugeme Banke ant Bridgeporto

Central Manufacturing District Bank
| a State Bank I

Turtas Virš $5,000,000.00
Dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus. UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 
Sausio (January) 15, 1919 j šią stiprią visame apskrityje banką, gausite 3% 
nuo 1 Sausio (January).

Suvienytų Valstijų 
valdžia, pačtų bankai, 
miestas Chicago ir 
didžiausios korpora
cijos laiko savo pini
gus šiame banke. Dė
lto neatidėliokite pra
dėjimą dėti pinigų į 
šį Stipriausį Valsty
binį Banką ant Brid
geporto su turtu virš 
$5,000,000.00. Nelai
kykite sunkiai uždir-

Norintįs perkelti pinigus į ŠIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, o mes 
perkelsime jūsų pinigus su procentais dykai ir išduosim musų bankos kny-
O*

btus ? pinigus namie, 
prie biznierių ant pa
laikymo arba kitose 
nesaugiose vietose, 
kur kas valanda jie 

gali žūti, bet atneški
te j Central Manufac- 
turing District Bank, 
kur pinigai bus visiš
kai saugiai, gausite 
3% (procentą) ir su
mą ant pareikalavi

mo.

Perkelkit iš nesaugių vietų arba pradėkite dėti pinigus į ŠIĄ STIPRIAU- 
i BANKĄ, o busite užganėdinti.

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, III.
Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų kasdien. Subatomis 9 ryto iki 1 po pietų.
S. L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Skyr. Ved.

mokyklas, mes matome neper
stojanti šių įstaigų keitimąsi. Se
novėje žmonės garbino vabalus 
ir veršius, šiandie jie lenkia gal
vas prieš nesuprantamą spėką; 
anose dienose jie mokindavosi 
matematikos ir kalbžinystės 
svarbiausioje dalyje, mes nū

dien mokinomės gamtos moks 
lo ir praktiško gyvenimo; seniai, 
valdžia būdavo lik karaliaus ra
nkose, šiandie yra bandoma pa
imti valdymas visų žmonių ran- 
čosna. Jei žmonės butų taikęsi 
prie draugijinių aplinkybių e- 
sančių tuose laikuose, tai ir vai 
džia ir tikėjimas ir mokyklos ii 
visi papročiai ir supratimai te- 
)ebutų tie patįs, kokie jie būvi 

dienoje savo atsiradimo. Be
pročiai, valkatos ir supelėję ko 
nservatoriai užsiganėdina tuo

Iką turi; progresyvi žmones yr< 
reformatai. Jie savo protu per
mato reikalą permainyti kuri: 
nors dalį apystovos ir gabumą 
aikvoja atsiekimui lo tikslo.

Viskas pasaulyje keičiasi: ne
tik draugijinės įstaigos, papro
čiai ir idėjos, bet pats žmogaus 
charakteris. O tas metamarfo 
sis neįvyksta dėl kokių stebuk 
lingu priežasčių, bet pasilieka 
vojant žmogaus sąmonei ir ga
bumui permainyti ir pagerinti 
apyslovą.

Šiokiam išaiškinimui aš ne. 
matau prieštarautojų, išskiriant 
jį, kuris nespėjo sužlepčiot “lai- 
kinimosi prie aplinkybių” teo
rijos principą. Jis gali išsižio
jęs tvirtinti, jog viskas sviete 
keičiasi, nes viskas prie aplin
kybių laikosi, o tani prisitaiky
mui reikalinga permaina. Pir
moje vietoje, tikroji ir origina
liškoji žmogaus apystovos dalis 
yra gamta. Sykį žmogus prisi
laikęs prie, gamtos budo gali 
gyventi visai neprogrestioda- 
mas, nei kėisdaimfs savo chara
kterio tol, kol jo apystova ne
persimaino, kaip arklys pripra
tęs prie pašaro ir gurbo nei>er- 
maino savo pobūdžio tol, kol sa
vininkas neperkeičia gyvulio a- 
pyslovos paleisdamas jį girioje, 
kur jis tampa laukiniu. Todėl 
idant padarius permainą orga
nizme, panaši perinama turi į- 
vykli apyslovoj. O kaip mes 
žinome, iš istorijos, gamtiška 
dalis apystovos nešanti įtekmę 
ant žmogaus gyveninio vietose 
persimainė labai mažai, vietose 
nepersimainė nei kiek visame
laike jo žinomo egzsitavimo. A. ta žmogžudžio sąžinė sako pa-

zų migjlonils (reipina žįmogaus 
regėjimą; jo išmintis, lyg pra
sikaltėlis angelas, paverstas į 
bepavidalinę figūrą, yra išblok
štas pragariškos smalos ežeran. 
Visas oras dvokia mirtimi. A- 
kirų dcbesįs plaukioja padan
goje. Gyvybe; žiedai su dulkė

mis skrenda tuščion erdvėn ne
rami sprogstančių granatų tre- 
iksmo. Tėmyk kaip jie gesta, 
kaip jie žųsta. Iš iščių gamtos 
>ražy<ius gyvastis, augin4a ant 
malonios motinos krutinės, nu
plauta auksiniu lietumi saulės 
spindulių, žydri, nekalta gyvas
is, kaip ji nyksta skausmuose, 
^auksinuose ir perverčiančioj a- 
gonijoj mirti fcs valandos! O, 
Įrangai, koks prakeikimas ap- 
;upč žemę!

Mes visi turime protą, mes 
;isi turime š.rdis ir matome 
illiverlas žmonijos žaizdas. Kaip 
gyslos jos trūksta, kaip kraujas 
liejasi! Jei ui'kuomet mes ne
turėjome pri'žasties gailėtis 
labar mes turime. Jei niekuo
met musų aš: ros nuriedėjo iš 
msigraudinim ), lai jos krinta 
labar, kaip sidalbrinis lietus, ir 
įersisuinkdanios per apleisto 
anjllyno sluoksnius, kur ilsisi 
kūnai užmuštųjų, tegul pavilgo 
:ų vystančius kaulus idant jie 
vėl keltųsi iš po trupančių uo- 
ų ateinančiai! naujau gyveni

niai!! .
Žemės gyvi n lojau, tavo apy- 

stova pavirto į žmogžudystės a- 
•eną. 'Tavo mirtis yra apie du
rtuvą. Tavo auksinė taisyklė 
/ra -—- užmušk! Ar ir prie šių 
iplinkybių reikia taikyties? Tad 
tverkis kardo, silpnadvasi, ir 
Polyksenos žodžiai, it nemirš
tantis varpo balsas, apskelbiąs 
Ivasios galybę, suskambės ta
vo ausyse: “Jei šis yra tavo no- 
as, jaunuoli, smeigti šią kruti
nę, smeigki; o gal mano gerk- 
ę tu pasirenki; tėmyk, kad ji 
šsitiesia gerai pasiekti tavo ka-

A, ką tavo širdis sako ant lo
do užkvietimo, progos jieško- 
’ojau? Ką tavo sąžinė diktuoja 
kada akįs išvysta judančius są- 
larius kaulų budavonėj, apden
gtus gyvybe plastančia mėsa, 
kurioje kiekvieną cele yra pa
veikslas gamtos tobulybės, ku-

•rimytas pranašaująs visatinės 
>pėkos valią, ir kiekvienas kra
ujo lašas yra dieviškasis nepen- 
tbe suteiktas gyvam žmogui dėl 
itsickimo laimes? Kiį silpna, pu- 

1 laikaujanti, užšalus ir iškraipy*

mimi
Lietuvių Organizuojama

The Progress Shoe 
Manufacturing Co.

9, MASS.
ant $100.000.00

MONTELL
Inkorporuojama

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
veda organizavimo darbą:

a) prižiūri tvarką
b) kontroliuoja ir
c) sudėtus pinigus prižiūri

Dirbtuve Steigiama Bus Tuojaus 
Kas. Norite^ Galite Įstoti. į

užtikrinta

Fili

| The Progress Shoe Mfg.
Vienas Šeras kainuoja $100.00
Apsauga pinigų 
Pelnas didelis ir tikras
Avalų (shoe) krautuvių biznie
riams puikiausias investmentas

I Nelaukite su Įstojimu, Nes
I Netekti Šerų
Į Klauskite informacijų ir pinigus siųskite tuoj pas: j

j The Progress Shoe Mfg. Co. I
58 Ames St., Montello, Mass.

Arba
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

| 320 Fifth Avė., NėW York, N. Y. Į
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiroi. Xį, t,, ** « * ' --  - ■ >  1 *_ .

Gali.

PIRMA NEG! PIRKSI. GAUK MUSU KAINAS 
ant Darą, Lentą, Rėmą ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleta malevojimtii siūbą išvidaus, po $1.4* ą*).

GAUK MUSU KAINAS

ttOS-JOM 8. HaJuted St, Ckleaie, H1

.. .................................... .. ........................................... .. . lll l..<ti

sd ryžusi sunaikinti 'tą išaugštin- 
tą gamtos produktą, stebuklin
gą tvarinį, garbingą žmogaus

(Bus daugiau).

{SPŪDŽIAI Iš L. M. S. A. 
Vll-jo SEIMO.

Nuo senai jau aš pradėjau 
žlngeidauti moksleiviais Ame
rikos lietuviai moksleiviai labui 
mažai buvo man žinomi. Paži
nau juos iš laikraščių, bet paži
nau juos klaidingai. Pastarasis 
seimas davė progds pažinti ar
čiau. Ir nesigailiu praleidęs va
landą kitą tarpo moksleivių.

Pirmoje vietoje musų moks

*'--
leiviai galėtu būti pavyidis vi
sai visuomenei. Apkalbėjimuo
se ir tarimuose moksleiviai pa
rodė didelę išmintį, if aiškų da- 

supratimą. Ypatiški bar-
liai ir a pi tamsiai partijų aki
niai
labai paprasta m tisų seimą sei
meliuose ir net paprastuose su
sirinkimuose. Be barnių, lyg 
be druskos). Taipgi nepaiėmi- 
jau kabinėjimosi prie atskirų 
žodžių. Viskas bttvo tvarku ir 
pavyzdinga. čia bolševikas/ 
menševikas ar dar koks įkas iuj- 
hlrčjo vlrlhs. čia buvo visi mo
ksleiviai ir draugai pilnoje to

palikta nuošaliai (kan yra

(Suka imt 6 pusi.).
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| The Roseland State Savings Bank |
115-ta Gatvė ir Michigan Avenue

►—*—**■■*—* įįąį

| Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 1
I Visi-Turto $1,600,000.00 |
g $1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita |g 

f Atdara Seredos Vakarais j 
iiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojamn, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEWTCZ
ANT. ENZBIG1EL .
JULIUS C. BRBNZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KBOTKAS

Jys turite mokytis angly kalbos 
- - - - - — DABAR ——

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

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

Reumatismo Worm’o

Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikriųtos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

Kalėdos ir Nauji Metai
X VISIEMS IR DEL VISŲ.

Kiekvienas no^ mažo iki didelio, nuo jauno iki seno galvoja ko- 
1 kiii.budu ir kai
■ mylimos 

visados.
I Bet, deja, nevisi pataiko; nors kartais dovana ir brangiai kaštuo

ja, tačius aplaikytojas dovanos apsidžiaugia tik tada, kada ją gau-
■ na. Dėlto

geriaus užganėdinti sau gerbiamą ypatą, kada tos 
ypatos sieloje įsiskverbtų tokia nepaprasta įtekmė ant 
Ženklas aplaikytų dovanų Kalėdose ir Naujuose Metuose.

NEPADARYKITE KLAIDOS!
Dovanokite gerą knygą. Pirkite dovanoms knygą Karolius Mar

ksas, jo gyvenimas ir mokslo charakteristika. Apdarytos kaina 
$1.50.

Knygą “Badas”, nauja, tik-ką išleista, gražiais pasiskaitymais, 
gražiais apdarais, kaina tiktai....................................

Meilės laipsniai jų išsivystyme. Apdaryta $1.25, be apdarų ..
Apie Rusijos politines partijas, kaina ......................................
Darbininkė Motina.......................................................................
Vyras..................................................................................'..........
Teisingos Paslaptis.......................................................................
Kokius Dievus žmonės garbino senovėje, kaina.........................$1.25
“Velnio Bažnyčia”........................................................................... 50c
Velnias................................. • •..................................................Ą. 20c
Tikėjimų Istorija.............................................................................$5.00

Šitos dovanos atsvers visas kitas dovanas, nes tik geros kny
gos duoda gerą įtekmę. Kreipkitės greitai į

$1.00 
$1.00 
. 35c 
. 20c 
. 25c 
. 25c

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago, Illinois

(Tąsu nuo 5-to puslp.)

žodžio prasmėj. Jie siekia prie 
bendro idealo — išsilavinimo!

Tarpe svarbesniųjų tarimų y- 
ra nutarimas parašyti nemažiau 
kaip šešis rašinėlius į melus. 
Nežiūrint ar tie rašinėliai tilps 
ar ne “M. K", Tai yra svarbiau- 

priedermė kiekvieno na- 
Iš to visuomenė galės la. 
ir geriau pažinti moksliu- 

Taipgi nutarta padidinti 
Kelius”. Bravo,

“Naujienų” kopijos yra taip pi
gios, kad moksleiviams bus ne
sunku jas įsigyti. Dienraštis 
tečiaus sutinka numažinti savo 
kainą tiems moksleiviams, kn-1 
rie norės užsiprenumeruoti jį; 
liktai jie privalo tatai atlikti per 
savo organizaciją: paduot savo 
ulresą kuopos sekretoriui, ku-i 
ris nusiųs* jį organo redaktoriui.

Jus norėtumėte 
būti tikri, kad ką 
jus perkate yra 
tikrai teisinga, ir 
kad tas tęstųsi ir 
tolinus jūsų už- 
ganėdinimui.

ŽINIOS.
Chicago, III. Vieliniai mo

ksleiviai subruzdo veikli. Pas
kutiniame savo susirinkime nu-l

no.
biau 
vius. 
“Moksleivių 
jaunuoliui,
šll jūsų idealai, nors ir po api
plyšusia sermėga, nuolatos ve r- įtarė laikyti susirinkimus kaip 
žiasi aikštėn. Tegul tie idealai lydima taukiaus ir 
veda jus prie augštesnio gyvu-Į kaip sykį j mėnesį, 
nimo. kur tikras draugiškumas |mai atsibus vakarais 
ir nesutepta dolerinė sąžinė vie
nija žmonis krūvon. Jus dar 
bimnkų draugai, todėl mes esą 
me jūsų draugais. Jeigu mei

nerečiaus,

Tokis yra musų 
supratimas par
davimo teisingų 
prekių ir užtikri
nimo užganėdini- 
mo.

Subata, Gruodžio 28, 1918.

pušku li- 
kiekvieno 

Boto, bus pagarsinta

Mes 1 i n k s m a i 
grąžiname pini
gus, jei busite ne
užganėdinti.

Liudvikas Balsis
25 melų amžiaus, mirė gruod
žio 25 <1., 12 vai. nakties.

Velionis paėįjo iš Kauno gu
bernijos, Telšių pav., Plungės 
para|>. Paliko dideliame nuliū
dime seserį Liudoviką ir brolį 
Kazimierą.

(dujame
nėnesio.
Naujienose pranešimų skyriuj.

Taipgi nutarta, kad kiekvie-, 
įame susirinkime turėti savi-.1

atšaliai, lai tik dėl to, kad mef I arpiniai lavinimosi programėlį,1 
nepasipažinome iki šioliai. Į kuris susidės iš paskai'lų, pro-j 

Daug ką galėčiau parašyti a-1 ekcijij, prakalbų ir tp.
pie tuos brangius Įspūdžius, ku- Į šiomis dienomis tapo iš ka
riuos įgavau moksleivių seime I riuomenės ptdiuosuolas l)r. M. 
bet žinodamas, kad jūsų orga I r. Strikolis. Sakosi neblogiau-! 
ne mažai vielos, užteks ir liek I ,iai mėgo kareiviškus pyragus. 
Nuo šiandien aš artimas j ūsu I faunas gydytojas mano prakti- 
draugas. —Svečias, j kuo

Prierašas. - Vardan mokslui-1 J.
viu tariu širdingą ačiū geri) Įdėti
Svečiui už linkėjimus ir sąjaus 
ma. —“M. K.” vedėjas,

c.

Didele Sutaupymo Proga
Laidotuvės įvyks subatoje, 

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

Onytę. —Korespondent.

Valparaiso, Ind. — Čia randa
mi pusėtinas būrelis moksleivių. 
Nežiūrint sunkių laikų lietuviai 
nepaliauna mokinęsi.

Tarpe lietuvių moksleivių 
nutykini gana įtempti. Parti- 

rupėti I kivirčai gana aštrus.
Be kalbos mes c | Lietuvių klesos pilnoj betvip 

•kėje. “Tėvas” Kinsey pasky
rė lietuvių kalbos mokytoją Bu
kauską. Mokiniai juomi neuž- 
dganėdinę. Viena, siauras par- 
ijinis žmogelis (katalikasi-kle- 

rikalas), antra, silpnas lietuvių 
kalboj. Klesas mažai kas lan
ko. Bet draugija išsirinko nuo
savų mokytoją, A. Bimbo, kn
is turi klesas privačiai. Pas

tarojo klesas lanko didesnis bu
dis lietuvių. Toks dalykų sto
vis yra labai apgailėtinas moks
leivių tarpe. Moksleiviai patįs 
negalės, turbūt, pataisyti. Bu-j 
ų gerai kad senesni valparai- 

. dėčiai, ypač baigusieji — pro-, 
fesionalai, atkreiptų į tai ati-

TĖVŲ KALBA.
Pastaruoju laiku plačiai yra 

kalbama apie mokinimąsi lidtiu- 
vių kalbos. Nėra abejonės, kad 
mums, lietuviams, pažinimas 
savosios kalbos turėtų 
pirmiausia, 
šame bespėkiai.

Bet aimanavimai 
lieka aimanavimais, 
kartą nusiskundėme

Siutą ir Overkautų 
už $22.00

Sutaupymas $8.00 ant kiekvieno siuto arba over- 
kauto.

Mes pasiūlome šventėms puikų skyrių rankomis darytų siutų 
ir overkautų naujausių jauniems vyrams ir konservatyvių mode
lių. Siutai padaryti iš visą vilnonų, žalio flanel, mėlynos sorge, 
worsteds ir puikių casimercs.

Overkautai visų vilnonų Cursys, Meltons, ir storų puikių mai
šytų vėliausių spalyų ir modelių.

Jus nusistebėsite pamatę juos po $22.00.
Didelis pasirinkimas Hart Schaffner and Mary ir Society Brand 

Siutų ir Overkautų.
#25°"iki 45110

Musų pasirinkimas aprėdalą dėl Kalėdinių dovanų yra stebėti
nas. Ateikite ir pamatykite kaip galite sutaupyti pinigus, pirm ne
gu važiuosite į vidurmiestj.

Atminkite, kad musų yra West Side namas Hart Scbaffncrio & 
Marx ir Society Brand Drapanų, Florsheim čeverykų, Italų Barsa- 
lino Skrybėlių ir Manhattan marškinių.

Hirsch & Geis
DVISANKROVI 

829 iki 839 S. Halsted St. 512 Milwaukee Avenue

Pinigai 
grąžinami 
linksmai

Namas 
didelčs 
vcrtčs

DYKAI!

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

Klemensas Pavilionis

41 metų, mirė Gruodžio 26 d.

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Kvielkų parap., Audrišonių 
kaimo. Išgyveno Amerikoje 
apie 12 metų, paliko nuliūdi
me brolį P. Pavilonį ir pus
brolį P. Žilinską.

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

RaumatizmasSausgele.

visuomet 
Jau nu

imt aplin- 
stokavo 

mokytojų, kurie nors šiek tiek 
nusimanytų apie lietuvių kal
bos mokinimą. Šioji spra
ga yra bandoma užkimšti.

Taip, pasitarus su p. Mišcika | 
ir nekuriais moksleiviais, aš ap 
stūmiau pagelbėti jaunuoliams 

sutikau mokinti antra 
dienio ir ketvirtadienio vakarais 
“Aušroj”, 3001 So. Halsted gt. 
Pirma, lekcija prasidės sausio 2 
d., 1919 m. 7 vai. vakare. No
rintis mokytuos lietuvių kalbos
yra nuoširdžiai kviečiami atsi. ,
lankyti. I kų stovi Pabūti musų jau-(

T . .-ii * i »• I moliams. Kitaip, net gailaJeigu neatsilankys atsakau m I , 1 . . ;
> .J ... y . . . . I iurėiti, kaip silpsta valparaisie-• skaičius mokinių, as visai atsi-1 ’ \ 1 , ,

. . i . . v • I 'iai lietuviai moksleiviai,sakysiu mokytojauti. Kaip mo- I
... I —Valparaisietis.kytojui, taip ir mokiniams yra I H

labai nesmagu mokyties maža-1 Prierašas.—(urbiamieji ex-'
me burelyj. Taigi visi, kurii I alparaisiečiai, labai butų geis-J 
manolUe rimtai pradėti moky | ina, kad šis moksleivių balsas 
lies, būtinai atsilankykite/ | tepasiliktų balsu girioje šau

dai nebereikės smerkti blo Į kiančio. Jeigu mes galime kaip 
gų aplinkybių. Pagyvensime I iors pagelbėti moksleiviams ąr( 
pamatysime. —J. T. Vitkus. I nebūtų gerai pasitarus apie tai?|

I Gal musų “tėvas” Kinsey geriau j 
| Kitikės negu vietinių, valparai-! 
| iečių moksleivių.

1U! l “M. K.” ved.
sei 
ko-

$50,000.00 “par” vertės serų išdalinsime savo 
kostumeriams DYKAI.

Jeigu tamsta nori gauti didelės ir turtingos kompanijos Šerą 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir neš didelius dividendus, tai 
tuojaus atsišauk ypatišfcai ar laišku i musų ofisą. Vienam kos- 
tumeriui duosim nuo $100 iki $1000.00 “par” vertės Šerų dykai.

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

PRANEŠIMAI
(1) Sekamanu' “M. K.” 

niūryje tilps LMSA. VII-jo 
mo protokolas ir specialių

pirmojo

L. M. S. A. CENTRO 
VALDYBA

1 • • T 1 • I 4*’

Moksleiviu, Kelių bus bandoma I Pirmininkas: V. Šimkus, *
nedėt. I Chicago College of Medicinc

kur kas I and Surcerv. Chicaco. 111.
jokių apgarsinimų
Tokiu budu turėsime
daugiau vietos negu pirmiaus. I Pirm, pageli).: A. Bertašius, 
Gi kuonidti bus nuimtas nuo dien I 1007 So. Oakley Blvd., Chi- 
raščio kariškas patvarkymas. I cago, III,
tuomet bandysime turėti išti-1 Raštininkas: N. Bcrtašienė, 
sų du puslapiu pašvęsti moks-1 1007 So. Oakley Blvd., Chi- 
leivių reikalams. Suprantama Į cago, III.
jeigu moksleiviai neprisiųs dau-Į iždininkas: K. Augustinavičius, 
giau savo raštų, tuomet reikės I Armour’s Technologlcal In- 
užimti vieta nors ir apgarsini. Į stitute, Chicago, III.
mais. Todėl pagalvokite drau-hždo globėjai: (a) Ona B. Stri
gai. I koliutė-Vitkienė,

(3) “Moksleivių Kelių” ir dic. 1007 So.'Oakley Blvd., Chi. 
nraščio siuntinėjimas. — Ypa-| cago, UI. 
tingų palengvinimų mokslui-1 (b) K. Kliauga, 
viams, norintiems gauti tuos 
“Naujienų” numerius, kimiuo
se įdėta
dienraštis dabar, delei karės lai
ko taisyklių, negali daryti. Bet

Northwestern Dental College, 
Chicago, III.

“Moksleivių Keliai”. | Redaktorius: J. T. Vitkus, 
1007 So. Oakley Blvd., Chil 
cago, III.

Peoples Investment Co
(Incorporatcd)

220 S. State st.—Suite 1422—Chicago
Tel. Harrison 2021

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

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKORIUS ANT DKIDGEPORTO
VYRAMS IR S U AUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo 13.00 Ir «t- 
uSčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
nugščiau. Pritrukome akinius uždyki,. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviški- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas r 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios gu
li būti prašalintos gerų akinių pritakj- mu. ištyrimas uždyką. jei peršti t r 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta. netęsk ilgiau, o jieškok pagelias 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma u- 
kiniui uždyką. Atmink, kad mes ko 1- 
nam gvarnntuojam akinius ir kiekvi i- 
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.

Rusiikos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
8514-16 W. 12th st.. arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

-S

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :“SALTINIS SVEIKA
TOS”. augalais gydyties, kai
na 50c.

JUS GALETE IŠAUGTI

PLAUKUS
Pasekmlngras, moks* 

tiška s gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes« 
niežas odos galvos?

Ąr plinki, bei pra-< 
dem plikti?

Ar kenkia kas 11
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios: 

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą. ir išauKinti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žlli plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
Uliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Mes galeme pertf- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUR1 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 40 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Mes išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
08 N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

fipštnie savaite mlau atspaustą kuponą Sestoje savaite. ir slU8kete ftlan<len.
UNION LABORATORY, Box 481, Unlotų 
N. Y.
UNION LABORATORY, M

Box 481, Union, N. Y.
SiuČlu i dedamas 10 centu dėl apm<M 

kejimo kaštu perslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal* 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
4usu antrašu.).

Aš buvau a >- 
1 u 

u 
CHICAGO. IL L.

8. M. MESIROFF,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimu arba vaistų, ateikit pas mane. ,Aft buvau a 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Gali 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš ef 
draugas žmonių. S. M. MESIROFF. 3149 SO. MORGAN ST., C*"'’ "
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i ■■■ * RAS ir BALIUS Scenoje statoma Liudo (liros 3Jjų veiksnių, 4-iių paveikslų

Tragedija iš senovės la

Bengia

L. S. M. RATELIS
Nedėlioję, Sausio=Jan. 5,1919 11037 Michignn Avė., Boseliui d, III.

ak. \ Inžanga 35, 50 ir 75c y patai.

šis veikalas perstoto Panemunio Pilies Kunigai 

la kryžiočiai jsiveržC j pyl|, bet lietuviai nugali 

gauna ir nuteisia ant sudeginimo. — Batelis deda visas pastangas, kad snloš,- 

ti kuogeriausia.

iščio gyvenimų ir kaip slap-

kryžiočius ir jų riėierių :;u-

Kviečia visus KOMITETAS.

Chicago ir Apie linkę

Darbo laukas
Metė darbą.

Gruodžio 20 d. mete daii)ą

bininkai — preseriai. Reika
lauja didesnių algų. Mat, iki 
šiol už suprosinimą švarko kom 
panija mokėdavo tik po 35 cen
tus ir duodavo 10 nuošimtį bo- 
nusų. Darbininkai reikalauja, 
kad butų mokama po 40 centų 
už švarką. Be to, jie reikalau
ja, kad ateityj darbininkai bu
tų leidžiami į namus, kuomet 
jie neturės ką veikti. Iki šiol 
kompanija darydavo taip: yra 
ar nėra kas veikti, bet darbinin
kai privalo sėdėti dirbtuvėj ir 
Jaukti vakaro. Mat, kas rupi 
tiems ponams, juk preseriai dir

reikalavimus foremanui, 
kreipės į savininkus. At

škė, būtent, kad jie nepridėsią 
nesu- 
Dar- 

ibininkai susitarė ir visi kartu 
liejo.

lU'ikia iKižymeti, kad sreiki- 
ninkai yra neorganizuoti. Bet

Kas

toks strrikasj Pernai taipjau 
buvo kilęs panašus streikas ir 
kompanija turėjo nusileisti.

—Girdėjęs.

kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jąs pasitaiso-

KASEI) 
IRON 
.Jeigu jus nesate tvir 

tas arba sveikas, jus tp

ir nu

mu ir energiją. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami 
gai. Gaunama pas 
gerus aptiekorius.

pini- 
visus

True translation ftlcd with Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 28, 1918, 
as rcąuircd by the act of Oet. 0, 1917
KVIEČIA Į TARPTAUHNĘ
KONFERENCIJĄ.
Dar kartą reikalaus 
paspoilų.

ko vakare netdkt reikiamo pa
tarnavimo.

Unijos sekretorius jau krei
pės į organizuotuosius darbinin
kus virėjus ir patarnautojus 

kituose miestuose prašyda-

DVI BONKUTĖS
ALAUS.

Norite žinoti ką gali dvi bon- 
kulės paprasto alaus? šiakitė. 
Kalėdų dieną pas pridtelį 1). J. 
alvvko nrietelis J. Ž. Besišne-

mondo policija mano, kad jis. 
yra kis pats Crone’as.

SURENGĖ DIDELĘ 
MEDŽIOKLĘ.

Jis lietuvių gyvenimui svetimas. 
Tokį gyvenimą, kokį jin įdėjo 
jo autorius, p. Zolp, lietuviai y-

| Sergėkite savo akis į

tus persergėti nuo to žingsnio. lėliai nusitarė pašildyt alutį

Tūkstančiai jx>licislų ir dete
ktyvų dabar išėję didelei! med
žioklėn. Jieško tų piktadarių,

rius, d. Adolph Geriner, šiomis

parti pasiųstų savo įgalioti
nius i tarptautinę socialistų kon-

nesyj Lucerne'j, Šveicarijoj.

Konfrn nei jon manoma pa
siųsti tris delegatus. Nominuo
ta sekami draugai: Janus Mau- 
ręr, John M. \Vork, prof. Scott

aBrnev Berlvn, J.’ Malkui Bar- 
nes, S. E. Rulhenberg ir James 
Oneal.

paspai tų.

GAL PASKELBS GENE
RAL! STREIKĄ.
I^a Šalie viešbučio savininkai 
grąsina išardyt uniją.

valgyklų darbininkai — virėjai, 
patarnautojai ir barų užžziurėto- 
jai nejuokais rengiasi kovot 
už sflvo li iist's.

pradžią ardymo darbininkų li
nijos. Sako, kad savininkai 
žadą išleisti apie 150 tuksiančių 
dolerių, by tik išardžius virėjų 
ir jKitarr.aulojų uniją. Jeigu

Jeigu La Šalie viešbučio sa
vininkai atsisakys išpildyt savo 
darbininkų reikalavimus ir sam 
dysis stniklaužų - Naujų Me

nautojų unijos nariai klausimą 
galutinai išris šiandie ir ryto — 
visuotinu balsavimu. Balsavi-

indėlio rvla. Nė vienas tečiaus v C

neabejoja, kad jos bus tokios:
S t r e i k u o t i. Po to, samdy
tojams liks pasirinkt vieną iš

ėio savininkus išpildyt darbinin
kų reikalavimus arba ularnin-

PRAKALBOS
RENGIAMOS L. L. FEDERACIJOS

Subatoje, Gruodžio 28=tą, 1918
LIUOSYBĖSSVET

1822 Wabansid avė.

Panedėlyje, Gruodžio 3(Mą, 1918
MILDOS SVETAINĖJE

, " 3110 So. Halsted st.
Pradžia 7:30 valandą vakaro. Inžanga 10c

Kalbės T. Kučinskas temoje “Kilimą*; ir puolimas popiežių”
šiose prakalbose išgirsite kaip šventi tėvai tatpo žmonių viešpačiais 

ir vadovais ir delko popiežių galybėdingo. Todėl atsilankiusieji išgirsite 
labai naudingų dalykų. Kviečia KOMITETAS

IR MAJORO NEAPLENKĖ.
Gaso kompanija neaplenkė nė 

('Ine ’.gos majoro, William Ha
li' I lompsoną. Andai jis ga-

mok t $19.80. Pons majoras 
tuoj kreipėsi kur reikia — į ga
so k tmpaniją. Ir ten tuoj pa-

i

kitą bitą, kur reikalaujamoji 
sum 
žinl;

busianti trigubai suma-

niai

lang

PRC
UI

asjfti

pęn:

suvisais tie ponai taip švel- 
ipsit ina. Kili ten gauna 
itsakvma: “tavo bitą kuo- J c

įsia, eik prie kasininkės 
io ir užsimokėk!”

URORŲ BANK1ETAS.
mis valstijos prokurorų 

’acija vakar surengė šaunų 
.tą puošniajame Slierman 

buvoityj. Toastininku
Maelay Hoyne.

SUMAŽĖJO SKAIČIUS 
ATSIVEDIMŲ.

kad iais metais skaičius apsi- 
vi di ų žymiai sumažėjęs. Vi
so 1 18 metais apsivedė 29,269 

ul.^' Bet 1917 meitais jišai 
s) turėjęs išduot net 36,- 
isnius-lcidimus. Vadinas, 
šluomais tuksiančiais dau- 

Tik už viena balandžio c

sį 1917 melais buvo išduo.

(11 i u

arti

m
la (’ 125 Radiniai.

H3 NE NESTOVĖJĘS 
BE )ARBO.

Valstijos prokuroras, Mac-

bus; .' Jo raštinė pasirūpinus 
4a j- kad nuo sausio 1 iki grtio-' 
džio I d. 1918 m. buvo nubaus
ta 1./>77 asmens už įvairius kri- 
miiK liūs prasižengimus.

IR 1 ONIUTĖS NORI BŪT 
“FE PARTY VIŠKOMIS.”

sus,“ pasivadinęs Illinois Wo- 
m:nfs Lcgislalive Congress. Tas 
“moterų kongresas” susideda 
išimtinai iš biznierių moterų, 
kurios atstovauja savo kliubus 
visoje Illinois valstijoje. Vaka-

vienu (balsu n uita re pareikalauti, 
“kad iš Illinois valstijos butų 
išvyta visokia partijų politi
ka...” Kitaip sakant, ir poniu
tės nori, kad rinkiniai valdinin-

NUŽUDĖ TURTINGĄ 
KRAUTUVININKĄ.

Nežinomi piktadariai nužudė, 
pasiturintį krautuvės savininką, 
Išauk Kupl’erberg, 91 I Milvvau- 
keu gatvėj. Kokiuo tikslu ji-

vaizdini,

Manoma, kad tai darbas kokio, 
nors nežinomo kerštininko.

PASKAITA.

29, tema “Darbo unijos išsiplė- 
tojimas ir revoliucija industri
joj.” Skaitys M. Walsh. Vie
ta: Colonial Hallėj, 20 W. Ran- 
dolph St. Pradžia 2:30 vai. po-

Alutį šildė pečiuje. Bet dvi 
Ibonkulės liko. Ant rytojaus 
šeimininkė pakūrė pečių ir ka
da jis įkaito — būt’!... Iš pe
čiaus liko lik krūva šipulių, šei
mininkė ir vaikai stebėtinu bu
du išliko nesužeisti, nors veik 
visi buvo susėdę prie pečiaus.

—Gandingas Ignclis.

turlingą brangakmeny verteivą, 
Mose Iralson, ir atėmė už šim-

svėlimų tautų pasakose. Gerų
jų kiltaširdžių Simuku, kurie 
keistu budu puola į akį tokiam 
‘rasos lašui” Lidijai, lietuvių 
gyvenime nėra. Nėra mums ir 
tokių Rolandų. Išrodo todėl,

menų.
Medžioklė eina visose

Valstijose ir Kanadoj.
Suv.

ŽYDŲ DEMONSTRACIJA. 
Protestuoja prieš žydų 
skerdynes Lenkijoj.

ATSIIMKITE LAIŠKĄ.
Naujienų Redakcijoj! 

tapo atnešta laiškas, adresuotas 
Mr. J’. Koraičiui, 3331 So. Hal
sted St. Adresato ten ndbesi- 
randa, todėl laiško priėmėjas

andais

daug artimesnis svetimtaučių 
gyvenimas — pasakiškasai gy
venimas, — negu savasis “lietu
viškas gyveniimėlis...”

Pamatinė veikalo idėja, jeigu 
imti ją pabovų jieškančio buržu 
jo akims, ytin vykusi: Tik pa* 
mislykite, bėdinasai Simukas

nctzu! Netaususiš, palaidusis

“baronas“ Simukas

vadovaujamos socialistais, sux 
rengė didelę demonstraciją tik

Iro-Vengri jos Lenkijoj. Demo
nstracijoj dalyvavo apie dešimts 
tuksiančių žmonių — prade
dant mažais vaikučiais ir bai
giant 70 melų seneliais. Ka
dangi tas žioplasis miesto val
džios patvarkymas “apie raudo
nąją vėliavą” demonstrantams 
padarė negalimu daiktu pasire-

mis, lai tenkintasi tam tikro
mis drobulėmis su įvairiais už
rašais — protestais prieš pogro
mų surongėjus. ; į

WEST PULLMAN.
Šis ir tas.

Jau kelintas mėnuo kaip Nau
jienose nematome žinučių iš 

West Pullmano. Nežinia, kodėl 
musų korespondentai paliovė 
rašyti? Čia žinių nestokuoja. 
Girdėjau, tūli sąjungiečiai sako, 
buk Naujienos uždariusios 
mums špajtas. (Kas taip sako, 
tas prasimano nebūtų dalykų. 
Naujienos geidžia, kad joms 
kuodaugiaii žinučių rašynėtų. 
Red.). Nežinau kiek tame tie
sos, bet lai yrai apgailėtina.

Vielinė LSS. 235 kuopa nors 
nariais neskaitlinga, bet bando 
šį bei lą veikti. Pavyzdžiui,,

atsidėkodamas savo konkuren
tui prie “rasos lašo” Lidijos,

grįžt į namus ir būt pilnai pa
tenkintu tokiu “stebėtinai pui
kiu rezultatu.”

Tiek apie veikalą. Lošimas, 
kiek to galima reikalaut iš loš.-

ras. Gali būt jis butų išėjęs

ramiąu ir kad tūli lošėjai butų 
geriau išsimokinę savo roles ir 
gifrsiau kalbėję. Pavyzdžiui, 
to pono Lamoroux Drue nieks

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar kelian

čiam pardavėjui, nes jie su- 
cs jus akims tik daugiau blogo, 
iu ištirt jūsų akis ir pririnkti ns - — - * •' •
k u 
lei 
«1»

jar 
tel

Aš turiu 15 melų patyrimą irga i---------- . ..

akinius tikrai. Darbą at- 
bclaukiant, užtikrintai.
jums akiniai nebus rcika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kamilas 18-tos gatvės 
3-Čios lubos, virš Platt’o aptiekus 

Tėmykite i mano ] 
Valandos nuo 9-tos va 
8 vai. vakaro.
V;

ryto iki 
Nedėlioję nuo 9 

. ryto iki 12 valandai dieną.

Oi. A. H. Biumcsniial j

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra ■? 
i tuščias, kada pra * 

zVA.vrs. nyksta regėjims. * 
/ Mes vartojam 5

PflSerintq Oph- a
ttiabnouieter. Y- c
patinga doma at- įį

f * kreipiama į vai- jj
šus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. k'
liedėldien. nuo 10 ikį 11 dieną. 3 
1649 S. Ashland av. k am p. 47 st f, 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard G487. K

ir 12 gatvių. Demonstrantai 
maršavo: 12 iki Halsted, Ifals- 
led iki Wasbington. Iš čia de
monstrantai patraukė į didmies
tį, kur susirinko didžiulėj Or
chestra llallej. čia buvo laiko
ma prakalbos ir duota keli mu
zikos gabalėliai pagerbimui už
muštųjų pogromuose. Aukų 
padengimui surengimo lėšų su
linkta virš trįs tuksiančiai do
lerių. — S—tt

tas draugijas tikslu susitarti su 
jomis ir nusisamdyt nuolatinę 
svetainę. Bet iš to niekas neiš
ėjo. Mat, musų kliubams bei 
draugystėms nebloga ir saliuni- 
nėse svetainėse... Nebuvo kas 
daryt, kuopa nutarė varyt savo 
darbą viena. Ta|x> persamdy- 
ta nuolatinė svetainė po nuni. 
719 W. 120 St. Toj svetainėj

dėdavo kalbėti... Tai
Tikromis “Našlaičių

(J. Klikuną) ir Gendrutą (F 
Kemėžienę), nors pastaroji vie

DR. M. HERZMAN tš RUSIJOS
Gerai Hetuviama žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, ehirurgas 
|r akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiaa 
■netodas X-Ray ir kitokius elektros prie

taisus.
Ofisas ir T.abaratorija: 1825 W. 18th 

3t. netoii Ftsk 8t.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

f—8 vikarais. Telephone Canal 3110.
3YVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: n tiktai.

mėnesinius

rumą. Klikunas dar jaunas lo
šėjas ir jisai matyt, turi talento. 
Patartina jam trupučiuką pasi- 
lavinti, tuomet chicagiečiai susi
lauktų dar vieną jauną ir gabų

Telcphcnc Yr.rtk 5032

GAISRAS PLIENO
DIRBTUVĖ.!.

Kilęs gaisras Wisconsin Steel 
kompanijos dirbtuvėj kertė 106

rengs lavinimosi vakarus, dis
kusijas etc.

si uis susirinkimas įvyks per 
Naujus Metus, ty. sausio 1 d.

Gerai lošė Lidija (A. Meilic- 
nė), Eugenija (J. Gulbinienė) 
tarnas Silvestras (A. Korsak). 
Aplamai, buvo matyti, kad vi-

užduotis kaip galint geriausia.

Br. 15. feapniski
3101) S. Mongan »1. Chicago

ANDOS- Ai-.-) 8 Iki H ryto 
ir nu< b ikk-" vikare

tven apie 200 dndbiininkii. Dirb
tuvė veik visiškai sunaikinta. 

Gaisro priežastis kol kas dar ne
žinoma.

PRASTAS LIUDININKAS.
Slokjardų kompanijos būti

nai nori įtikint teisėją Aschule-

nėra taip brangios, kaip sako 
“tie neiKikantrųs darbininkai.”

liudylų tūlą drabužių pirklį, Ge
orge Lytton’ą. Pastarasis pra
džioj užreiškė, jogei drabužių 
kaliuos jau 'pradedi) pullti, bet

sekamą pavasarį dar nėra ko

dinas, meškiškai pasitarnavo.

CRONE “BEVEIK
PAGAUTAS.”

Tas misleriškasai Crone, kur 
1911) melais, sako, buvo užnuo- 
dinęs pono arkivyskupo Munde- 
leino lončių, “beveik pagautas.” 
Delektivų biuro viršininkas, 
Mooney, vakar gavo telegramą 
iš Virginijos. Ricbmondo poli
cija prašo, kad pons Mooney tei
ktųsi duot pilną aprašymą, bū
tent: kaip išrodė tasai misteriš
kas Crone’as. Ten esą suareš
tuotas tūlas vyrukas rr Rich-

jojoj vietoj. Visi kuopos na

riai privalo atsilankyti, nes pa
staruoju laiku tūli draugai visai 
užmiršo savo susirinkimus.

Ncužilgio kuopa surengs pra-

lai čia, išdalies, buvo kalias ne. 
ramus “Kalėdų publikos užsi

laikymas, nepakankamas prisi-

sirinkimas rolės.

“Užkerėtas Jackus.”
—J. J. Chesunas.

BRIGHTON PARK.
Paskaita.

Gruodžio 22 LSS. 174 kuopa 
surengė pirmą prelekciją. Skai
tė d. 'r. Dundulis apie “ekono
miją ir komunistus.” Manau, 
kad atsilankiusieji išgirdo šio- 
to naudinga, kas reikalinga ži
noti mums, darbo žmonėms.

pra leisti kilos tokios pat progos 
ryloj, gruodžio 29. Bus duoda
ma antra lekcija. Vieta — toj 
pačioj svetainėj, 3 valandą po 
pietų. Švicskimės, draugai, kol 
dar laikas. -į-K. Kipšas.

WEST SIDE.
Kalėdų vakaras.

Kalėdų vakare, gruodžio 25,

iną” — p. Meldažio svetainėj. 
M. Dundulienės lošėjai-mylėto-

jnų dramą, “Našlaičiai.”
Pirmiausia apie patį veikalą.

ras pilnai pavyko. Svietelio 
buvo piina-pilnutėlė p. Melda- 
žio svetainė. Dvidešimts Antro
ji todėl turės ytin gražaus pel
no. Į sveikatą! —Rep.

131 fi. .Aihlaal Hlv4. CbieAg* 
(Vl-D Ur,»« 1*44

DR. A. A. ROTU
ttUSAS GYDYTOJAS i> CHIRURGĄ* 

Opecialistas Motsriuką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

mui: 8354 S. Halsted St-, Chieagi
LAN 008» 10—11 ryto: 1—• »•<»***

R raknra. 1©1« lUn*.

r*-f»pUr.». n» 1*44

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

rdepbone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
’riėmimo valandos nuo 8 iki 12 
n ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak 
1325 So. Halsted St.. Chicago.

Pranešimas.

LSS. VIII rajonų konferenci
ja įvyks 5 d. sausio, 1919 m. 
Malinauskio svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Konferencija alsi-

Kuopos, kur dar nėra išrinku
sios delegatų, maloniai prašo
mos išrinkti. Gi delegatai, ku
rie yra apsiėmę dalyvauti mi- 
ncloj konferenclfjoj, pasisteng
iate pribūti paskirtu laiku, kad

jokių trukdymų. Sekama kon-

rbaus darbo. Belo, reikės iš
rinkti įvairių komisijų 1919 me
lams.

LSS. VIII raj. sekrt.
J. Jurgaitis.

Dr. Leo Awotin
Sydytojas, Chirurgas, Akušeris 
920 So. Halsted SU Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai ir 
rusiškai.

Valandos: 10—12 rytą; 8.9 va
kare. Tol. Canal 4307.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

I imt 
BĮ 13

Chicago
Nuo 6 Iki į ryte, Ir 7 iki v

Mrs.A.Michniewicz
Baigų* AkuŠarijog Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsy Ivanuos 
hospitalėse ir Phila-ir Phila- 

j. Pasekmin- ’ 
patarnauja prie j 
mo. Duodu rodą 

ligose mote- 
ir merginoms. 
So. Halsted Slr. j



8 — - - - - NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Gruodžio 28, 1918.

UžSIGANĖDINIMĄ IR 
SVEIKATĄ

suteikia kiekvienai šeimynai 
skrynute Partolos, taip kaip tie 
pažymėtini saldainiai, valančius 
krauju ir skilvį, atsakančiai vei
kia ir prašalina:

Sugadintų virškinimą. 
Užkietėjimą vidurių. 
Prarastą apetitą ir 
Galvos skausmą.

Tukslhnčiai pagyrimo laišku, 
užlaikomi pas mus, paliudija 
vertę tu pažymėtinu priemonių. 
Daugeliui taip pagelbėjo Parto-

, c. .

St. Paul’s Hospital

DR. VIRG. NARBUTT
Pliysician & Surgcon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
|M) pietų.

• LSJ. Lygos 1 kp. rengia šeimyniš- 
I kij vakarėli sulaukimui Naują Air
iu, utarnlnke, gruodžio 31 d., Mildos 

‘svel. (ant antrų lubų). Pradžia K 
( vai. vakare. Visus kviečiame atsi- 
, lankyti. —Komitetus.

3001 \VcHt 22nd Street 
Tel. Lavvud.de <>60

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Bockvvell 1681.

Dr. K. (bangelis
DENTISTAS

3261 S. Halsted St. i 
l’lione Drover 5052 ii

Chlcugo * i

Brighton Purk. — Draugystės A- 
domo ir Jievos priešmclinis susirin
kimas |vyks nedčlioj, gruodžio 29 
d., 1:3(1 vai. po pietų, svel. ant ker
tės 46 gal. ir Tolmun ąve. Draugai 
ir draugės malonėkite atvykti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalu ap
svarstymui ir reiks rinklies nauju 
valdybų 1919 metams. J. Kurlanakas

Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos repe
ticija “Du Keliu" įvyks nedėlioję, 
gruodžio 29 d., 9 vai. iš ryto, Melda- 
žlo svel. Visi lošėjai privalo atsilan
kyti paskirtu laiku. —Komitetas.

PARDAVIMUI ,
PARDAVIMUI: The Mariu Blahnik 

Pharmary, įsteigta nuo 1868 prie W. 
18 st. Turi Imt parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoiiui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite į

.1. .1. Sidlo,
974 W. 191h si., Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė greitu laiku. Priežastis pardavi
mo - einu Į kitų biznį. Biznis ge
rai išdirbtas.

M. Bomanosvsky,
732 W. 19 si. Chicago

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, geroje vieloje, pigiai. Geras ka
mpas. Norėdami pirklį atsišaukite 
į Naujienų ofisą pažjmėdami ant la
iško No. 20.

NAMAI-ŽEM6

Parduodama 2 augštų medinis ir 
mūrinis namas su barne. Du 6 ka
mbariu Halai. Metinė randa $360.
Kalną $3500.00, ,
•15'1 W. 28 str., arti Ganai Slr’el
. ........ , ......... i

AmrkIte GRi:rr\i.
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis na

mas, po (i kambarius. Neša $31.00 
romios Į mėnesi. Kaina lik $2500 00.

Parsiduoda I familijų mūrinis la
mas, po I kambarius, geras basei le
ntas, pileh slogas. Kaina $3500 00. 
Randasi ant \Vallace st., arti 37 >1.

la, kad jie liko visiškai sveikais 
irgi jie persitikrino jąja. Sal
dainiai Parlola skanus valgiui. 
Taipgi juos galima duoti ir vai
kams. .Ligų jus mylite savoj 
šeimyną ir branginat savo svei
katą. užsisakykite sau tuojaus 
skrynutę PABTOLOS.

Gydytojas pavydale saldainių 
Parlola apsireiškia geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių Šeimynoje 
turėtų rastis PARTOLA.

PAR TOL A rekomenduojama 
ir parsiduoda didelėse skrynutė
se*, kainuoja tiktai $1. 6 skry
nutės už $5.00.

DYKAI
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam, kuris prisius užsaky
mą kartu su šiuomi paskelbi
mu.

Laiškus ir pinigus taip adre
suokite:

APTEKA PARTOSA
160 — Second Avė.

New York, N.Y. Dept L. 1 j
(105)

DABARATĖJO LAIKAS 
IŠMĖGINIMO.

Dabar a įėjo laikas išmėgini
mo.

Per paskutinius tris mėne
sius pasirodė populeriškumas 
Triners American Elixir of Bit- 
ler Wine per visas Suvienytas 
Valstijas ir Kanadą.

Nepaprastas reikalavimas šito 
vaisto sumušė visus rekordus. 
Ir kodėl? Todėl, kad šitas vai
stas išvalo visus vidurius.

Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 60(10.
DR. J. M. L1PSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos
I ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obslre- 

liški, Gyneeologiški ir operatyviški 
I ligoniai priimami. Del gydymo yra 
I naudojama medicina .hydrolherapi- 
ja, elektrtrfherapija ir chirurgija.

: Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas: 
3249 So. Morgan St. Chicago 
(Buvusiam Tananevičiaus 

name) “4

1111 • —_____ - , ■ ■ I— ---- *

Pranešimai

TMD. 22 kp. metinis susirinkimas 
bus gruodžio 29 d., t vai. po pietų, 
Fellowshlp svel., 831 \V. 33rd P). 
Visi nariai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimų, nes yra daug svarbių 
dalykų: bus renkama nauja kuopos 
valdyba ir lt. Valdyba.

PARDUODU pirmos klesos Elec
tric čeverykų taisymo šapų. Prieža
stis pardavimo’— negaliu dirbti vi
duje.

A. Kunisky, 
1009 E. 61 st, 3 blokai į rytus nuo 
Cottage Grovc, arti Ellis avė.

Parsiduoda labai pigiai puikus ui- 
ujas mūrinis namas, 3 augšlų, po 5 
kambarius, su maudyklom, gasu, e 
leklra, cementiniu basementu ir vi
liais parankiais Įtaisymais. Ran la
ši ant Emerald avė., arti 32-ros.

Kreipkitės greitai pas
Liberty l.and and Investmenl ( o. 

3301 S. llalsted si., Chie igo

DRAUGIJOS____
SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 

Kenosha, Wis.

H. Labanauskas, Pirm.,
~— 818 Alberl Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Paik Aye;

Ignas Bauhotiis, Prol. Seki-.
728 I’ark Ct.

Juozas Baubonis, l'in. sek r.
726 I’ark Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 I’ark Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1931 Cace Avė., Barine, \Vis.

Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,
■117 N. I’lcasant Street

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukce avė.

J. N. Pall, Daktaras Kvot.
165 Main Street

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

LSJ L. 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
.lavinimus susirinkimas Įvyks nedė- 
ilioj, gruodžio 29, 10 vai. ryto, Auš- 
j.ros svel., 3001 So llalsted st. Bus di
skusijos tema: Dešiniųjų ar kairių
jų socialistų pozicija tinkamesnė?— 
Meldžiu skaitlingai atsilankyti.

—J. J. Jonuševičius.

!f JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993

J.Grušo Orkestrą

D-ro Vinco Kudirkos draugijos 
susirinkimas jvyks subatoj, gruo
džio 28 diena, Meldažio svetainėje. 
Pradžia lygiai 7:30 v. vak. Visi na
riai privalo atsilankyti paskirtu lai
ku.* Komitetas

Rockford, 111. — LMPS. 5 kp. prie- 
šmetinis susirinkimas Įvyks gruod
žio 29 d., 2 vai. po pietų, 1012 S. 
Main st. Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus renkama nauja valdy
ba.Bašt. O. V.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pąjieškau brolio Jono žičkaus, pa

eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Batakių parap., gyvena Chicagoje. 
Jis pats malonės atsmaukti ar kas 
ji žino malonėkite pranešti.

Frank ŽiČkus,
2101 W. (kniller st., (Jiicago

j lEaKO KAMBARĮ Ų
PAJIEŠKAU kambarin North Si- 

dčj. Turi būt gerai apšildomas. 
Priežastis — kad šioje apielinkėje 
dirbu.

Kast. Zilinskis, 
1034 So. Bo(k\vell si.Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
TURIU du ruimu, šviesus ir šilti, 

dėl dviejų vyrų, -u valgiu arba be. 
131‘Seranton St., Rochester, N. V.

Laisves Bondsai
RAKANDAI AUGščl AUSI A kaina mokama už

bondsus. Atsišaukite bite kada į M. 
Musil, 2115 So. Sawyer avė., 3-čias 
fialas, arti Kedzie avė. ir 21 gai rės.

.Jis pagelbsti sugrumuliuoti 
maišių gierai ir lengvai.

šitas vaistas ypačiai parodė 
savo galę per šitą didelę epide
miją-

Užtai neiimkite kitu vaistu,
C € ’

Geriausia orkestrą Chi
cago je ir jos apie- 

linkėse.
3147 S. llalsted St., Chicago 

Tel. Drover 8671

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ii 

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

MOKYKLOS

VALKN’l INE DRESSMAKING 
COLLEGES

®205 So. Halsted st., 2407 W. M 
dison, 1850 N. Welle St.

137 Mokyklos Suv. Valstijono 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, I ♦ 
signing de) biznio Ir namų. V * 
los duodamos dvkai. Diplomil 
Lengvi išmokėjimai. Gvar*n t uo
la išmokinti jus pasiūti suknes 
110 Phon** Seeiey 1643

BAKA PATEK, Pirmi«l»U

»-

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

A. Chepaitis, pirmininkas,
4812 W. 15-th St.. Cicero, 111.

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

J. Kulai.no, nutarimų raštininkas,
1965 Evergrcen avė.

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

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milwaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmų pel
nyčių kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wil\vaukec avė. 7:30 v. v.

RYTMETIN6S ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUDO VALDYBA:

Brighton I’ark. — Keistučio Kliu- 
bo dramos skyriaus susirinkimas Į- 
vyks panedėlyj, gruodžio 30 d., Ma- 
ženio svet., 3831 So. Kedzie uve. Na
riai prašomi susirinkti, nes bus da
linama rolės veikalo ‘‘Motinos šir
dis". Taipjau reikės pasitarti apie 
rengiamąjį vakarų aa. Br. Vargšo- 
sirinkimas prasidės lygiai 8 vai. va
kare. —Org. P. Gura.
Laucevičiaus paminklo fondui. Su-

Brighton Bark. — Keistučio Pas. 
Kliubas rengia didelį pramogų va
karų vasario 2 <1. Bus lošiama vei
kalas “Motinos širdis." Kitų dra
ugijų prašome, kad jos tų dieną ne
rengtų panašių pramogų*

—Rengėjui.

LSS. 4 kp. priešmetinis susirinki
mas Įvyks nedėtioj, gruodžio 29 d., 
Mildos svet. Pradžia 12:30 dieną. Vi
si nariai privalo atsilankyti, ųes šia
me susirinkime turėsime, išsirinkt 
naujų valdybų 1919 metams. Turi
me ir daugiau svarbiu reikalų.

—Organizatorius.

LSS. VIII Rajono Revizijos komi- 
, sijos susirinkimas įvyks subatoje, 
gruodžio 28 d.. Aušros svet.. 3001 So. 

j Halsted st., Chicago, III., 8 vai. va- 
: karo. Revizijos komisijos nariai 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai- 

J ku, kad butų galima teisingai per- 
žiūrėti visą rajono turtą.

ATSIDUODA ruimai pavieniem 
vaikinam.
3240 Emerald avė., Chicago

A l i DUODAMA randon švarus, ši
ltas kambarys dviem arba vienam 
vaikinui. Trečius augštas, priekis. 
1919 So. Pcoria si., (Jiicago

PAJIEšKAU PUSINININKO

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Victrolą su pui
kia pastatu, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
kelčių $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymų. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai Ims priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

\Vestcrn Storage, 
2810 W. Harrison SI., Chicago

'PURIU ant pardavimo 2 atverčia
mas lunchcs (lounge), ir auksinį 
laikrodėlį. Atsilankykite dienomis 
ar vakarais. E. K.
1825 Union avė., Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MjJKYKLA
Mokinama: angliškos irJictuvBko* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklj 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, a 
uos istorijos, geografijos, polili 
ekonomijos, pilietystės, dailiam 
t ė s.

l)O5
>cl 

sko*

Mokinimo valandos:nuo 8 'yto 
iki 5 po pietų: vak. įjuo 7:31) iki ‘;3t’ 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI

J. Petrauskas, pirmininkas,
/ 1747 North Avė.

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

Ig. Dumtflauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblcnz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 \Vabausia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

reikalaukite Triners American 
Elixir of Bitter Wine. Visose 
vaistinyčiose $1.10. Jeigu esi 
kankinamas reumatizmu, neu
ralgijos, skaudulių, išsisukimų, 
suputimų ir IHt., Triner ’Liniinen- 
tas yra vaistas ant kurio gali
ma pasitikėti. 35c ir 65c vaisti
nyčiose. Per pačią 45c ir 75c. 
Mes linkime visiems linksmu 
Naujų Metų. Joseph Triner C.o- 
mpany, 13334343 So. Ashland 
Avė., Chicago, Ilk (Apg.)

LSS. VIII Raj. sek. J. J. Jurgaitis.

ORKESTRĄ—BENĄ

1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

Tel. Cicero 2316

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAMS

Ukinikas

LSS. VIII Raj. Centr, komiteto su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 

j 29 d., Aušros svel., 3001 So. llalsted 
st., Chicago, III., 10 vai. ryto. Kiek
vienas centr. komiteto narys būtinai 
turi atsilankyti susirinkiman, nes 
randasi daug svarbių reikalų. Tai 
bus paskutinis šių metų centr. ko
miteto susirinkimas; turėsime pa
vesti darbą naujai valdybai. Taipgi 
atsilankykite naujieji centr. kom. 
nariai, kuriems yra pasiųsti laiškai 
ir užimkit vietą. LSS. VIII Raj. sek.

J. J. Jurgaitis

CICERO, ILL.
Pranešimas.

) Skaitykite* “Ūkininką”, bepartyvi- 
; škų laikraštį; tik $1.00 metams. Tai- 
' pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blekinė 5 svarų $1.85. Pri-

I siųskite markę dėl atsakymo. \dre- 
! suokite

North Side. — Liet. Laisvamanių 
Federacijos prakalbos Įvyks suba- 
lojj, gruodžio 28, Liuosybės svetai
nėj. 1822 Wabansia avė., 7 vai. vak. 
Kalbės T. Kučinskas tema: “Popie
žių Istorija". Publika kviečiama 
skaitlingai susirinkti. —Komitetas.

pranešti Ciceros lietuviams, kad 
nuo naujų metų paimu savo 
nuosavybėn visiems žinoma

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan.

ei., Cicero, III. Paimdamas

permainiau ir firmos užvardi- 
nimą. Naujas coalyardas po 
nauju vardu ir po nauja prie, 
žiūra. Noriu, kad ir kainos bū
ti’ žemesnėmis, prieinamomis. 
Geros anglįs, žema kaina, geras 
patarnavimas. Anglių 
nto sutartis užtikrinta, 
pranešimas teisingumo

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Booin 232. 2ras augštas, virš Famous 
Clolhing Store, atdara vakarais iki 

,8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Racine, Wis. —-Birutės,Choro dai
nininkai rengia iškilmingą vakarėlį 
gruodžio 31, 7:30 vai. vakare, Union 
Hallej. Tad visiems bus gera pro
ga praleisti liuoslaikį. Naujus Me
tus pasitinkant. Bus gražus progra
mas, susidedantis iš dainų Birutės 
Choro, duetų ir tt. Paskui bus lietu
viški žaidimai. Kviečiame visus at
silankyti. —M* K.

I
Mano,

MRS. AGNĖ OžUGAS
LIETUVE — AKUŠERE

Gerai supranta sovo darbų ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

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

Prie Archer Avė.
Telephone McKinlev 4420

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
Naujų Metų vakaras įvvks seredoj, 
sausio 1 d., M. Meldažio svetainėj. 
Scenoj statoma puikus Hejermano 
veikalas-drama “Du Keliu”, Pradžia 
lygiai 5 vai. vakare. Visi kviečiami 
atsilankyti. —Komitetas.

krinnnui kaip anglių ėmėjai, «• «yi m n ■
taip anglių parvežtai kreipki-' VyHŠktJ 013(19011 Baigmi 
tos j Grant Work Coalyard, ka-! Nauji, neatimti, daryti ant uisa- 
mpas 19 et. ir Ibth st., Cicero, sr.3O iki $50. dabar parsiduoda po $15 
III., o Imsite tikri, kad manozžo-(ir^loleriu’.^ ju
(lis yra teisingas. Teisybė padau- .$‘T5 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 

18 doleriu-
Pilnas pasirinkimu* kailiu ponniiš- 

tų overkotų '
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertės n»m *25 iki *85, dabar 
$5 ir augščio'i Kelnės nuo $1.50 Iki 
$4.50. Vaikinam’ siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėdomil ir va
karais.

S. G O R D O N 
_________________ u Chlcafo, I1L

Sietyno Choras rengia milžinišką 
koncertą sausio 5 d., M. Meldažio 
svetainėj.—Kviečiame visus atsilan
kyti, nes šiame vakare dalyvaus ga
biausios Lietuvių ir svetimtaučių 
dainininkų spėkos. Sietyno Choras.

gins- nuolatinius mano kostu- 
merius.

Cicero lietuviams gero vcli-

' PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
...........j.. ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis

kvmo siutai ir nverkotni. vertas nuo I išdirbtas 15 metu. Pri^ nat tie- 
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savin’nkns paimtas kariuo
menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ini laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. llalsted St., Chicago, III.

JONAS KAIKARIS,
Savininkas, 

(Apgarsinimas). ,4iS 8- Str.

Liet. Moterų Progr. Susiv. 9-tos 
knopso Teatro Komisija prašo visų 
lošėjų, kur buvo apsiėmę lošti “Par- 
mnzonai”, atsilankyt panedėlio, gr. 
30. vak.. 7:36 vai. j Aušros svet., 
3901 S. Halsted st., nes turime pa
rūpinę neui i ve:knl r vieloj “Par- 
im'zonai” bus lošiama “Su mielu no
ru", 3-jų aktų komedija. Komitetas

PA.IIEŠKAU pusininko prie foto
grafijų darbo. Reik prisidėti $300: 
kad ir nemokąs to darbo, reikia tik 
ukvatos, aš išmokysiu; vaikinas ar 
mergina. Rašykite laišku

I.. Yakubo\vski, 
760 Marion sr., \Vaukegan, III.

“^“^■randaF^^
9 furnish kambariui, 4 kambariai 

atsiduoda ant raudos, $60 į mėnesį; 
savininkui užmoka $10 į mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Rasimas, 
4010 Ellis Avė., Chicago

REIKMDARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAB 

B(> PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo 
valdžios įsteigtuose ir užlaikoinuo 

se biuruose nereikia nieko mokėt.
Yra daug vietų, kaip (Jiicagoj. 

taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, i ukius, i šiaip Įvairias išlai
das — kaip vyrų, taip moterų ir vai
sų. kaip amatininkų, taip papra- 
sįjems darbams

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

Petrosvski Bros.
3548 Emerald avė., Chicago

BEI KALINGAS atsakantis bučeris 
suprantantis visų bučernės darbų ir 
galintis prisidėti pinigiŠkai. Gera 
mokestis geram žmogui. Biznis iš
dirbtas per daug laiko. Atsišaukite 
laišku i Naujienų ofisą, pažymėdami 
ant laiško No. 19.

REIKIA moterų tvarkyt skudu
rus.. Atsišaukite
1417 So. Sangamon str., Chicago

REIKIA anglių metėjų, $55 į mė
nesi, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel,
51 ir Corncl! avė., Chicago, Įll.

REIKIA merginos dėl lengvo dar
bo į dirbtuvę, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Atsišaukite 7:30 vai. iš 
ryto.

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

Beikalingas Bučeris. Pastovus 
darbas. Pirmos klesos $30. 
Kreipkitės į Illinois Market Co., 
3432 So. Halsted St.

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

Lietuvių Kotelis, 
1606 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA 50 MOTERŲ PRIE TVAR
KYMO KNYGŲ IR MAGAZINŲ 
(MĖNESINIU LAIKRAŠČIŲ). PAS
TOVUS DARBAS. GARU APŠILDY
TAS IR GERAI APŠVIESTAS NA
MAS. MOKESTIS $15 IKI $17 IN 
SAVAITE.

GUMBTNSKY BROS., 
2261 S. UNION AVĖ., CHICAGO

NAMAL?ĖMĖ

PARDAVIMUI: 3 nauji 2 fialų, 4 
—4 kambariai naujos mados, $250 
cash, likusius kaip randą. Kaina— 
$3000, arti Weslern avė., Pamatykit 
McDonnęlJ, 26,30 W. 281h St atdara 
9 iki 9 kasdien ir Nedėliomis iki 4 
valandai.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 re- 
ndos, užpakalyje barnė, $45 romios 
į mėnesį. 951 W. 19th si. Alsišauk-i 
le į .los. Sidlo,
974 W. 19th st„ Chicago

............ ............. ........... '
LABAI DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA nauji namai labai 
geroj vietoj,. 2 gatvekarių 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, 1448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

—PROGA —
Parsiduoda naujai bungalosv pa

statytas namas, (i kambariai, su gu
zo ir elektrikos Įtaisais, vana ir lt. 
Prie to namo yra du lotai iš šalių; 
galima pirkti su lotais ir be lotų. 
Kas nori gauti šitą progą, tai turi 
pasiskubinti, nes greitai parsiduos. 
Išlygos lengvos, pagal sutarimų. At
sišaukite prie savininko:

Mrs. J. Badaviczene,
936 W. 33rd SI., Chicago

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

'I’el. Armitage 2.)2;>.

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

J. J.
3131 Archer avė., Chicago

PARSIDUODA 3 pagyvenimų ant 
To\vn of Lake gerame padėjime na
mas arti 47-tos gatvės. Kas pirks 
greitai, nupirks pusvelčiu. Savinin
kas turi išvažiuoti ' kitą miestą. Jei
gu greitai -r- kaina $2,600.00. Adre
suokite:

C. Z. URNICIL 
4542 So. Wood St., Chicago, III.

PARSIDUODA 4 pagyveninių ge
rame padėjime namas ant Bridge- 
porlo — Union Avė. gatvės. Neša ra
udos $10. Verias $4,000.00. Būti
nai turi būti parduotas į savaite lai
ko už $2,500.00 nors ir ant išmo- 
kesnio. Adresuokite:

C. Z. UBNlCIL
4542 So. Wood St., Chicago, UI.

1NVESTMENTAS
Rr Herbert D. Molohan of W.i- 

cliutas —• jo $100.00 Investinentas 
i tikrą vietą jam nelno atneša $24,- 
000.00. Be abejones tas yra daughųi 
negu vienas gali tikėli. Bet šian
dien atsargiai su sav-žinia dar yra 
daug geru nurodančiu progų, kur 
$50.00, $100, arba biskį daugiau In
vestuotu i tikra viela gal jums at 
nešti didelį turtą. Kas nieko ne
bando. tas nieko neturi. Rašyk lie
tuviškai. o aš duosiu savo nuomo
nės paaiškinimą pažymėdamas iš
tirtas vielas, kur ir kaip su mažu 
invesfmentu galima pataikinti ant 
didelio pelno. A dresuokite:

C. Z. URNICIL 
4542 So. Wood St., Chicago, III.

moky 
skyrius ‘ Lietuvių 
Bus mokinama 2 
po 2 vai. kas vaBarą

..Sausio 2 1919 m. Aušro 
je įsteigiama : 
bos kliasų”. 
kiu į savaitę, 
Mokytojaus p: 
kits, kuris pei 
vo Valparaiso universitete. Del 
raukomo mokyklai ir sau dūle; 
naudos, pradėkite visi Inoj. Kil 
se skyriuose mokinama po seno 
Prisirašyti galima visada 3001 S. 
Halsted str.

kal-

yręs mokytojas Vil
ki lis melus mokyja-

IIO-

HASTEil 5Y5TEH
MokykiR Kirpimo ir Designiig 
Vyriškų ir Moteriškų Aprčdr ’ 
Musų sistema ir ypatiškas mo < 

mas padarys jus žinovu į tn i
lą 
rini-
mpų

Mes turime didžiausius ir gefiau- 
sius kirpimo-designing ir siu 
skyrius ,kur mes suteiksime pra 
ką patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkvieČiami aplanku

rimo 
kliš-

Jus esate užkvieČiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti specįališ- 
kai pigių kainų.

Petienos daromos pagal Jūsų 
rų — bile stailės a)*ba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHO0L ’ 

J. F. Kąsniuką, Perdėtinis
ILS N. La Saliu gal., prieš City 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

mie-

Hall

♦JKALL rOS LR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S Halsted St., Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago, III.

A. LAL1S, Sekretorius,
1810 S. llalsted St., Chicago, 111.

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

T. DUNDULIS,
K-to Nariai:

1915 S. Halsted St., Chicago, III 
J. ŠMOTELIS,

10604 F.dbrook Avė., Chicago, IR
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. Division St.. Chicago, IB

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOM TET.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 39th St., Chicap 

P. Jakavičia, sekretorius
o, m.

o, III. 
is,

927 W. 33 pi., Chicag 
P. Shvelnis, pirm, pagelbinink 

2156 Ale'e PI.
S. Dnnelavičia, Iždininkas,

1617 N. Winchesler av., Chlca jo III 
L Jakubauskas, komiteto nary?,

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

10604 Fdbrooke avė., Chicago, III
F. W. Zolpe. komiteto narys, 

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

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

Sam. Venckus, pirminius,
1903 Ruble str. 

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

Kloni. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50th avė., Cicero, III. 

Frank Micklin, tūrių raštininkas,
1906 S. Union Avė. 

Ben. Liiibinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21st Str. 

Kaz. Karinauskas, ligoniu globėjas,
, 3041 \y. 42 Str. 

Draugystė savi* * mėnesinius susi
rinkimus laiko Kas antrą nedėklicnį 
kiekvieno mėnesio, t*mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

DR iVs MEILES LIET. AMERIKOJ 
. VALDYBA (CICERO, ILL.): 

l’rank Sadauskis, pirmininkas,
1522 — 491h Avė.. Cicero, III. 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morizevich, prot. rašlinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III.
Izidorius \Vedeckis, fin. rašt., 

555 W. 14th SI. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, ccntralinis rašt., 
I’elras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas ŽiČkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chcrnauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

S. Galiackas, irm. pagelb.
3525 S. Union avė.

L. Anlonavičia, nutarimų rašt.,
1713 Ruble St.

Juozas Kezius, turtų rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Chapujis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

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

Fr. Girdvvainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

.1. Jankevičia, maršalka,
726 W. 18th si.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio. 8 vai. vakare, I). ShimaiČio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo moKėstį tik iki T doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALI’INIO KLIUDO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Ųžubalis, pirmininkas, 

r 2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..

342 S. Crawford avė. 
Jonas Burčikas, nutarimų rašt..

1217 S. Spauldnig av. 
Andriejus (Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas.

1501 S. Harding avė. 
Susirinkimai atsibuna kas antrų 

nedčldieni kiekvieno mėnesio, pir
mą valanda no pietų, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison si.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

• 10707 \Vabash avė.
Stanislovas Shimkus\ vice-pirminin., 

10707 \Vabash Avė. 
F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 Wentworth avė.
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

355 Kensington avė. 
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avi*.. Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintų 
mokesti paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

Lavvud.de
Kulai.no



