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270 žmonių žuvo ant laivo
Švedijos kareiviai iš= 

sodinti Estonijoj
Bolševikai arti Rygos. Paėmė Ufą. 
Eina priekyn Livonijoj ir Estonijoj

* J •

Lenkai kariauja su vokiečiais
True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the art of Oct. G, 1917

į BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 14 
MIESTELIŲ.

Sumišimai Var- 
šavoje

True translation filed wilh Ihe posl- 
tnasler at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by lite act of Oct. G, 1917

47 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
VARšAVOJE.

Prezidentas Wilsonas šiandie Ryme

LIETUVOS BURŽUAZINĖ 
VALDŽIA PABĖGO Iš VIL- 
( NIAUS J KAUNĄ.

Bolševikai lai paėjo TJfą.
. ... ...?__

LONDONAS, sausio 1. -- U- 
f:t. sostinė ne-bolšcvikiškos val
džios apygardoj į vakarus nuo 
Uralo kalnų, tapo paimta bol
ševikų utarninke, pasak Šian
die gautos Rusijos bevieliuos ži
nios.

Bevielinė žinia priduria, kad 
Lietuvos buržuazinė valdžia iš 
Vilniaus pabėgo į Kauną.

Pranešimas sako:
“Ufa sostinė Baltosios Gvardi

jos šioj pusėj Uralu, ta|>o paim
ta musų utarninke. Tą pačią 
dieną miestelis Sterlilamak. į 
pietus nuo Ufa, tapo paimlus.

‘Jausdamos!, kad jos pozici
ja yra pavojuj. Lietuvos buržu
azinė valdžia išvažiavo iš Vil
niaus į Kauną.”

Bolševikai laimi 
Estonijoj.

Bolševikų kareiviai tebetęsia 
savo besi veržimą vakarų link Es 
tonijoj ir Livonijoj ir maršuoja 
ant Rygos ir Revelio, pasak Ru
sijos bevielinės žinios, j pietry
čius nuo Rygos bolševikai paė
mė RonuTŠof ant Dauguvos u- 
pės.

Prancūzų transportai su 
dviem batalionais turkosų, ara
bų ir alzirų atvyko -į Odessą, pa
sak bolševikų oficialio praneši
mo panedelyj, čia gauto bevie- 
liniu iš Maskvos šiandie.

(Iš šios žinios išrodo, kad Vil
niaus miestas dar nėra bolševi
kų paimtas ir kad jie yra gana 
toli nuo jo — dabar eina per 
Estoniją ir Livoniją).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 191/

ŠVEDIJOS KAREIVIAI IŠ
SODINTI ESTONIJOJ.

STOCKHOLM, sausio L—-čia 
paskelbta šiandie, kad Švedijos 
liuosanoriai kareiviai tapo išso
dinti Estonijoj.

1___
True translation filed with the post u 
mastei* at Chicago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJOS VALSTIEČIŲ 
SUKILIMAS.

ZURICII, sausio 1. — Pasak 
Berlino Lokal Anzeiger, valstie
čių sukilimai tęsiasi visoj Rusi
joj.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Jan. 2, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ADMIROLAS KOLČAK 
UŽMUŠTAS,

'LOKIO, gruodžio 31. — Pa
sak pranešimų iš SibeHjos, ad
mirolas Kolčak tapo nužudytas 
politinio priešo.

True translation filed wilh ihe post- 
master ai Chicago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LIETUVIAI VALDO 
RUSIJOS KARINIUS 

LAIVUS.

COPENHAGEN, sausio 1. -- 
Ryga yra apimta panikos iš prie 
žasties besiartinimo bolševikų 
spėkų, kurios yra tik už 18 my
lių nuo miesto, ir daug šeiminų 
bėga iš miesto, — pasak prane
šimų iš Berlino.
'Rusijos laivynas sbandys ap

leisti Kronštadtą pasitikti ang
lus Baltike.

Du mūšių laivai ir keli krui- 
zeriai, valdomi estonų ir lietu
vių nesenai bandė išplaukti į ju
rą, bet buvo apšaudomi nuo 
Finlandijos pakraščio ir galinus 
sugrįžo į Kronštadtą.

True translation fijed with the post- 
master ai Chicago. III., Jan. 2. 1919 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

ŽYDAI DALYVAUS LIE
TUVOS VALDŽIOJE.

LONDONAS, gruodžio 31. — 
Gautas bevieliais pranešimas iš 
Maskvos sako, kad bolševikai 
paėmė 14 miestelių, 4 kaimus ir 
svarbią dalį geležinkelio.

True translation filed with the post- 
master ai ('.hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI EINA ANT 
KIJEVO.
------- - n

KONSTANTINOPALIS, gruo
džio 31. — Iš Odessos praneša
ma, kad liuosanorė armija ir 
ITancuzų spėkos eina iš Rumu
nijos per Besarabiją linkui Ki
jevo, Ukrainos sostinės.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by Ihe act of Oct. G, 1917

SPARTAKAI SUDARĖ DAR
BININKŲ^ ARTI JĄ.

NEW YORK, -- Zionistų or
ganizacija Amerikoj gavo kab- 
legramą, kad žydų dalyvavimas 
Lietuvos valdžioje ta|X) sutartas 
ir kad valdžia priėmė visas są
lygas, suformuluotas Lietuvos 
žydų partijų ir Ziono konferen
cijos.

Sekami žydai įėjo valdžion: 
advokatas Rosenbaum, kaipo 
pagelti įlinkas užrubežinių redka 
lų ministerio; Dr. Ractmiillie- 
wicz, kaipo pagelbininkas pra
monės ir pirklybos ministerio 
ir Dr. Wygonski, kaipo valsty
bės sekretorius žydų reikalų de
partamento.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
ŠVEICARIJA PROTESTUOJA.

BERN, sausio 1. — Šveicari
jos valdžia telegrafavo smarkų 
protestą Rusijos sovietų' vald
žiai kaslink pastarosios kliudy
mo išvažiavimui Šveicarijos le- 
gacijos štabo iš Rusijos. Švei
carija užreiškia, kad ji laikys 
Rusija atsakominga už .visus 
suvėlinimus ir reikalauja u- 
maus atsakymo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

TALKININKAI PAĖMĖ 
BATUMĄ.

Valdo Juodųjų jurų 
pakraštį.

KONSTANTINOPOLIS, gruo 
džio 31. 4- čia paskelbta, kad 
talkininkų spėkos dabar kontro- 
liuja visą Juodųjų jurų pakraš
tį ir anglai užėiųė Batumą, ku
ris yra sujungtas duodos linija 
su aliejaus centru Baku prie Ka- 
spijaus jurų.

COPENHAGEN, gruodžio 31.
Spartako grupės konfresas, 

kuris yra laikomas Berlino, pri
ėmė rezoliuciją, lužreiškiančią, 
kad “jokis garbingas proletaras 
neturi nieko bendro turėti su 
Nepriklausomais Socialistais.” 
Taipgi nutarta, kad turi būti su
daryta nauja partija po vardu 
“Komunistinė Darbininkų Par
tija Vokietijos Spartakų Ban
do.”

True translation filed with the post- 
master at Chicafto, III., Jan. 2, 1919. 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Jardtoriai sustreikavo.

CHICAGO. - Apie 230 jani- 
torių vakar sustreikavo. Strei
kas paliečia apie 000 namų, ku- 
riuoes galbūt gyvena 25,000 žmo 
nių. Dalis tuoj sugrįžo, namų 
savininkams pasirašius po su
tartim su unija.

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

MlLWAUKEE, Wis. — Čia 
sustreikavo 230 gatvekarių dar
bininkų. Nė vienas gatvekaris 
nevaigšto mieste. Darbininkai 
reikalauja pakėlimo algos.

Apkaltino žmogžudystėj.

PEORIA, III. — Jury rado 
kaltais Cohimbia kapit. Mehl ir 
vairininką Williams, kaltais 
žmogžudystėj. Jų laivas parei
to liepos inen. 5 d. paskendo Il
linois upėj su 822 žmonėmis.

Fordas mokės $6 į dieną.

DETROIT, Mich. — Henry 
Ford paskelbė, kad nuo dabar 
visi jo darbininkai, o jų yra 28,- 
000, gaus mažiausia po $6.00 į 
dieną, vndton ikišdol gaunamų 
$5. 23,000 darbininkų jau da
bar gaudavo $6 ar daugiau į die
ną. Fordo sumus lieka Ford 
Motor Co. prezidentu.

LENKAI SMARKIAME MŪŠY
JE SU VOKIEČIAI UŽĖMĖ

POZNANIŲ.

BASEL, gruodžio 31. — Len
kai yra viešpačiais Poznaniaus 
(Vokietijos Lenkijoj), pasak 
Berlino Varvvaerts. Jie nugin
klavo vokiečių oficierius ir ka
reivius, kurių niekurie lapo su
šaudyti po karinio teismo,

Smarkus mušis įvyko gatvėse 
tarp vokiečių ir lenkų kareivių.

Lenkai konlroliuja ccn tralinę 
krasĄ ir telegrafo ofisą ir perkir
to koiųunikaciją su Vokietija, 
vokiečių valdžia provincijoj spir 
tinai reikalauja, kad jos pagel- 
bon butų pasiųsta kareivių.

Vietos kareivių ir darbininkų 
taryba Wreschen, į rytus nuo 
Poznaniaus, oficialiai paskelbė 
savo prisijungimą prie Lenki
jos.

-4ka

Gniezno miestas, 30 mylių į 
šiaurryčius nuo Poznaniaus, 
taipgi yra lenkų rankose — pa
sak čia gautų žinių.

VARŠAVA, gruodžio 30. — 
47 žmonės tapo užmušti Varšu
vos* gatvėse iš priežasties dau
gybes susirėmimų tarp kareivių 
ir revoliucionierių. Miestas yra 
dideliame įsitempime iš priežas
ties šaudymo šiandie ir vakar 
revoliucionierių, kurie laike 'de
monstracijas už paliuosavimą 
kelių internuotų bolševikų..

lai yra pirmas sykis, kad to
kių aštrių priemonių griebtasi. 
Beveik tikras karės stovis gy
vuoja, naujai sudarytai nacio
nalini armijai ir municipalini 
gvardijai patruliuojant gatvėse. 
Kavalerija ir lengvoji artilerija 
yra veikmėje ir artilerija prak
tikavosi šaudyme už Varšuvos 
ir kanuolių griausmas taikomas 
persergėjimu revoliucionie
riams, kurie yra nužiūrimi tai
kinius užgriebti valdžią. ;

i
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True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
ITALAI VEŽIOJA PASAŽIE- 

RIUS AEROPLANAIS.

True translation filed wilh Ihe post- 
master ai ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
270 ANGLŲ JURININKŲ ŽUVO 

SUSIDAUŽUS LAIVUI.

True translation filed with the pąst- 
milster at Chicago, UI., Jgh. 2, 1919,- 
as reąuired by the-acTtTrOct. (i, 1917

100,000 ITALŲ MIRĖ 
BELAISVĖJ.

True translation filed with Ihe post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LENKAI KARIAUJA SU 
VOKIEČIAIS.

Lenkais vadovauja 
Poderevvski.

AMSTERDAM, sausio 1. -- 
Berlino Tageblatt rašo, kad gar
sus muzikas Ignac Jan Poderevv
ski vadovauja lenkais mūšiuose 
su vokiečiais Poznaniuje. Pa- 
nedėlyj buvo pranešta, kad yra 
judėjimas padaryti Poderevvskį 
Lenkijos respublikos preziden
tu.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI PASKELBĖ 
KARĖS STOVĮ.

BASEL,' sausio 1. — Pasak 
gautų iš Poznaniaus pranešimų, 
Vokietijos valdžia Vokietijos 
Lenkijoj paskelbė Poznanių ka
rės stovyje.

True translation filed with Aie post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G. 1917
ANTLSEMISTIŠKOS RIAUŠĖS 

POZNANIUJE.

FYMAS. — Tuoj po pesirašy- 
mui po pertraukai mūšių, Itali
jos aviacijos ekspertai pradėjo 
svarstyti kaip geriaus pritaikius 
savo mašinas pirklylb’iniems ir 
gabenimo tikslam,s. Jų pirmo
ji pastanga davė didžiausį pasi
sekimą.

Du Capronis, 35 mąstų ilgio, 
su 3 molbrais, perskrido iš Ter- 
rara į Rymą į 3 valandas, per- 
srisdami 640 mylių. Kiekvienas 
jų vežė - po 20 pasažierių.

Perskrisdamas per Apeninus 
mašinos susitiko didelę audrą, 
per kurią jos sugabiai perskri
do. Abi nusileido Rymo avia
cijos lauke.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

ITALIJOS MINISTERIS 
REZIGNAVO.

30 žydų užmušta užpuolimuose 
ant namų.

COPENHAGEN, sausio 1. — 
Pasak čia gautų žinių, Pozna
niuje nedėlioję kįlo pogromas. 
Jaunuomenė užpuolusi aut žydų 
namų, užmušė 30 žmonių ir 
daugelį sužeidė. Sunaikinta žy
dų sinagoga Poznaniuje.

■ hiiT j i ■ į į ,4 
Aukaukite Lietuvos Laisvės

Fondan.

RYMAS, gruodžio 28. — Re
zignacija Leonidą Bissolati so
cialisto ministerio karinės pa- 
gelbos ir karės pensijų yra pri- 
skaitoma skirtumams nuomo
nių, kokie niuo senai buvo. Jo 
nuomonės skirėsi nuo karės m.i- 
nisterio barono Sonnino apie 
karės užbaigimą.

Baronas Sonnino visuomet 
spirėsi už kiek galimų didžiau
sius teritorialius laimėjimus, 
net daugiau negu guvo sutarta 
Londono sutartyj. Bissolati gi, 
iš kitos pusės, ragino atidavimą 
j ugo-slavams ganėtinai teritori
jų rytiniame pakraštyj Adriati- 
ko, kad laimėjus jų draugišku
mą, kurį jis skaitė labiausiai 
pageidautinu.

Giedra ir šalta šiandie ir ry
to. '

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:30 v. Mėnuo leidžiasi 5:11 
vai. vakare.

LONDONAS, sausio Į. — 270 
jurininkų prigėrė šiandie iš 
priežasties paskendimo anglų 
garines jachtos lonaire ties Stor- 
noway.

Ant laivo buvo 300 jurininkų, 
paleistų namo pasiviešėti peT 
Naujų Metų šventes.

Laivas užgavo pavojingus ak
menis arti Stonovvay uosto ir 
tik apie 30 jų liko išgelbėti. Dau
gelis sužeista pastangose dasi- 
gauti į gePlyėjimos valteles.

Visi oficįcriai lonaire įgulos 
taipjau žuvo. f

'Frue translation filed with the post- 
master ai ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

PREZIDENTAS WILS0NAS 
ŠIANDIE BUS RYME.

Pasitiks su žymiausiais Italijos 
vadovais.

Z . --------
PARYŽIUS, saugia 1. — Pre

zidentas Wilsonas šiandie yra 
lėlyje į Rymą, kur jis bus sve
čiu Victor Em man nei. , i’• Laike savo buvimo Italijos so
stinėje, jis taipgi aplankys po
piežių ir metodistų kolegiją ir 
tęs savo konferencijas su kara
lium, premieru Orlando ir už- 
rubežinių reikalų ministeriu 
Sonnino. Iš šio apsilankymo 
tikimąsi svarbių pasekmių.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

NEATSAKLS PREMIERUI.

PARYŽIUS, sausio 1. — Nė 
žodžio komenturų nebus nuo 
prezidento apie premiero CF*- 
menceau kalbą, kurioj jis paro
dė, jog pritaria balanso spėkų 
politikai, kurią prezidentas Wil- 
sonas pasmerkė savo kalbose An 
glijoj ir užsiminė, kad jis ir Wil- 
sonas nepasiekė susitarimo. 
Skaitoma tikru, kad prezidentas 
nedarys viešų išsireiškimų apii 
Glemeiiceau kalbas. (

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1017

NORI DEPORTUOTI
VOKIEČIUS.

WASH1NGTON, — Departa- 
vimas 3,000 ar 4,000 svetimša
lių priešų, dabar internuotų S. 
Valstijose, neužilgo bus justici
jos departamento rekomenduo
tas kongresui.

Bus prašoma specialių įstaty
mų deportavimui, ir taipgi pa
tirta, kad departamdhtas prašys 
galės neleisti sugrįžimo tų žmo
nių į šią šalį vėliau.

Niekurie iš internuotųjų Sve
timšalių neskaitoma dabar iiqia 
vojingais ir nębus dedama pa- 
stangų juos deportuoti.

RYMAS, sausio 1. -- Daran
tis oficialius tyrinėjimus komi
tetas šiandie* atidengė, kad 100,- 
000 i ta lų belaisvių įnirę nuo ne
tikusio ąlgimos. bado ir šalčio 
Austro-Vehgrijoj.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

AMERIKA GAUNA 4 SUB- 
MARINAS.

Japonija gauna 7._—
LONDONAS, sausio 1. — Pa

sak Mai), vokiečių submarinoj|, 
kurios tapo atiduotos, yra išda
linamos tarp talkininkų. Laik
raštis sako, kad 15 eis Francijai, 
10 — Italijai, 7 - - Japonijai ir 
4 — Suv. Valstijoms. Atiduo
tosios Suv. Valstijoms submari- 
nos, sakoma, dabar yra kelyj 
skersai Atlantiką. Laikraštis 
nepažymi, kaip likusios 127 ati
duotų submarinų liko išdalin
tos.

True translation filed With the post- 
master at ('.hieago, III., Jan. 2, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
KAREIVIAI IŠARDĖ SUFRA- 

GISČIŲ PARODĄ.

Užgesio ugnį, kurią uždegta 
prieš Baltąjį Namą.

WASHINGT()N, sausio 1. 
“Liasvės sargybos ugnis,” kuri 
tapo uždegta šiandie po piet 
prieš Baltąjį Namą nacionalės 
moterų partijos ir kuri nesenai 
sudegino prezidento VVilsono 
kalbas, lapo užgesinta tuoj po 
6 vai. vakare, kada kareiviai, ju
rininkai ir piliečiai užpuolė ant 
akmeninės urnos, kurioj sude
ginta kalbos, nuvertė ją ir su- 
daužė ją į skeveldras.

Kitą demonstracija Lafavette, 
parke; priešais Baltąjį Namą, 
kada uždegta ugnį geležinėj 
urnoj apie 15 pėdų augščio, sto
vinčioj viduryj parko, užsibaigė 
areštu 5 sufragisčių, kaltinamų 
peržingime parko patvarkymo 
sukuriant ugnį viešame parke, 
ir vieno jauno vyro, kaltinamo 
netvarkiaine pasielgime. Nie
kas nesužeista, bet keli plekatai 
išplėšti iš moterų, liko suplėšy- 
ti ir sumindžioti po kojų.

“KAM ŽERTAS, O KAM 
SMERTIS.” y / ,

Tūli chicagiečiai šiemet per
daug linksmai pasitiko Naujus 
Metus. Neužteko dūdų ir dūde
lių, kai kas norėjo palydėt se
nuosius metus —- revolveriu. Pa
sekmėje to tris žmonės tapo 
sunkokai pažeisti '“paklydusio
mis kulkomis.” Sulig tos patar
lės — “kam žertas, o kam smer- 
tis.,?



Ketvergas, Sausio 2, 1919.

Telephone Canal 1506

mastei’ at Čhicago, III., Jnn. 2, 1919

Socialistų Byla

(Spcciale korespondencija.)

r

sekami nauji leidiniai:

tai aš

Irwino St. John Tuckero bro-

Kazimieras Gugis
lei jų terroro. Mes perspau-

Anglijos darbininkai rengiasi 
pradėti judėjimą nurodantį į 
lygos steigimo reikalingumą.

žemyn. Maisto produktai paki- 
100% į dešimt mc-

Miesto Ofisui 
127 N. Deartem St.

MII UUnitylIfe 
Td. C.ntrd 4411

True translation filed with thc posi- 
master at Čhicago, III., Jan. 2, 1919, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ST. LOUISO PASKELBA 
NAGINĖJAMA SOCIALI

STŲ BYLOJ

True translation filcd with thc post- 
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žmona,'p-ni Harriet Thonias )r —------ ----- , . . .
Moterų Taikos Partijos raštiiiin 
kė, Eleonora Karsteli. P-ni Tho- 
mas sakės, kad ji nėra socialis
te, o EI. Karsten pasisakė, kad 
ji esanti partijos narė.

P-ni Thonias paliudijo, kad ji 
pirmsedžiavo susirinkime lai
kytame Amerikos Gynimo Ly
gos ,rugp. 10 d., 1917 m., kur 
Germer kalbėjo. Apie Germe
rio kalbą, kurioje jis minėjo a- 
pie 200000 karstų, kuriuos, kaip 
laikraštinė žinia skelbė, valdžia 
buvo užsisakiusi, buvo neįlįs 
žiau kaip dešimts įvairių pasa
kojimų.

P-ni Thonias pasakė, kad Ge
rmer perskaitė iškarpą iš laik
raščio “Kansas City Star” su 
Roosevelto parašu, kurioje, pa
starasis primena apie karstus ir 
pasako, kad valdžia vietoje kaiv, 
stų verčiaus nupirktų amunici
jos kareiviams.

P-ni Thomas pasakė, kad Ge
rmer pareiškęs sąžiningąjį ka
rės priešininką kaipo žmogų, 
kuris “greičiau numirtų už tuos 
principus, kuriais jis tiki, o ne 
už tuos principus, kuriais jam 
kas kitas liepia tikėti.“

Po šito susirinkimo Germer 
buvo areštuotas, nugabentas fc- 
deralin naman, išklausinėtas A- 
merikos Gynimo Lygos viršini
nko, paskui uždarytas Cook ap
skričio kalėjime su uždraudimu 
kam nors jo draugų matyties 
su juo. Šita jo prakalba buvo 
paduota federaliam posėdinin- 
kų teismui, bet jis neišnešė jo
kio apkaltinimo.

—Rg——M—ma— J—ĮĮ——1—■—MM—

O to laiško teisingu- kuri sakosi, atstovauj’anti g°s unįįeęsi 
mas neabejotinas. [pavergtųjų klesų reikalus,

Bet terroro vartotjimą tai ji diskredituoja šitas kle- 
pripažįsta ir patįs Rusijos sas ir nuima dėmę nuo iš- 
bolševikai. Štai, gruodžio naudotojų. Ir, pagalios, pa- 
20 d. bolševikiškas New Yo- gelba terroro valdžia gali 
rko “Novy Mir” perspaus- laikyties tiktai laikinai. Di
dino iš oficialio Lenino vai- džiojoje Francijos revoliuci- 
džios organo sekamų žinių,1 joje Marat’ui pavyko išsilai- 
po antgalviu “Nepaprasto- kyt pagelba terroro per pus- 
sios Komisijos Konferenci- antrų metų, bet jisai tapo 
ja”:

Petrograd, spalių m. 17
d. Šiandie Nepaprastosios 
Komisijos konferencijos 
posėdyje dųvė raportus d. 
Jį. Moroz ir Bakij, kurie 
'••v T J

i, dabar geistų paimti'roras. 
po savo kontrole Europos 
kortfinentų, kada ta po par
blokštas didžiausis jų prie
šas Vokietija, ir pasiglemž
ti diktų plotų žemės Mažo
joje Azijoje. Pasipriešino 
tai idėjai ir Anglija, kurios 
lordai ir kapitalistai jokiu 
budu nenori išsižadėti vieš
patavimo ant jurų pagelba 
galingo laivyno. Italija ir
gi turi savo imperialistiškų 
tikslų, kurie neleidžia jai 
pritarti Tautų Lygos idėjai.

Todėl Suv. Valstijų prezi
dentas, kuris dabar važinė
ja po Europos sostines ir 
daro konferencijas su dip
lomatais, turi daug vargo 
pakreipt valdžias prie savo 
pieno. P-no Wilsono pas
tangas dėlto karštai remia 
Europos darbininkai. Fran
cijos socialistai, visi be išė
mimo, paskutiniame savo 
partijos suvažiavime išreiš
kė pritarimų p. Wilsono tai
kos programui; pritaria 
jam ir franeuzų darbininkų 
unijos. Už Wilsono taikos 
programų griežtai stoja ir 
Anglijos darbininkų klesa. 
Dabar, kada Suv. Valstijų 
prezidentas atsilankė* Euro- 
pojej tai minėtųjų dviejų 
šalių darbininkai panaudo
jo jo atvažiavimų demons
travimui savo pritarimo de
mokratinei taikai.

Nuo to, kiek spėkos suge
bės parodyt Europos darbi
ninkai, priklausys, ar Pary
žiaus konferencija įvykdins 
Tautų Lygos idėjų, lygiai 
kaip ir kitus prezidento Wi- 
Isono punktus, ar ne.

’ f y

Už Tautų Lygų, žinoma, 
stos Vokietijos ir Austrijos 
socialistų valdžios. Bet im- 
periMistai talkininkų šaly
se deda visas pastangas,

nuverstas, ir ant demokrati
jos pečių paskui užsiriogli
no Napoleonas.

Idant padarius pastoviais 
revoliucijos laimėjimus, rei- 

įkia organizuoti darbo žmo- 
j. • nes; terroras-gi ne organi- 

apibudino Nepaprastosios dezorganizuoja.
Komisijos darbų kaip Pet- J s_____ i
rograde, taip ir Maskvo- True translation filed wįth the post- 
. ~ i • • x master at Čhicago, III., Jan. 2, 1919,je. Drg. BaklJ nušvietė ns required by the act of Oct. G, 1917 
apskričio komisijos veiki
mų Petrograde po Visos I 
Rusijos Nepaprastosios' 
Komisijoj išsikraustymo į 
Maskvų. Nepaprastosios 
Komisijos areštuota viso 
6,220 žmonių. Sušaudyta 
800 žmonių...
Telegramose buvo prane

šta, kad rugsėjo mėnesyje 
Rusijos bolševikai sušaudė 
500 suviršum žmonių.

rašo, kad apie tų laikų buvo 
sušaudyta 800 žmonių!

Kad bolševikai tečiaus 
vartoja terrorų, tai pripažį
sta ir pats Leninas. Savo 
“Laiške į Amerikos darbi
ninkus”, išspausdintam pas
kutiniame “The Class Stru- 
ggle” numeryje, jisai mėgi
na atremti daromus bolševi
kų valdžiai priekaištus dė
lei teroro; ir jisai nemėgina 
užginčyt terroro vartojimo 
faktų, o tiktai stengiasi pa
teisinti jį: girdi, — ar, bur
žuazija nevartojo terroro 
Anglijoje 1649 m. ir Franci- 
joje 1793 m.? Kada darbi
ninkai ir ūkininkai Rusijoje 
paėmė valdžių į savo ran
kas, tai jų pareiga buvusi 
suvaldyt išnaudotojų klesų 
pasipriešinimų. “Mes džia
ugiamės tuo — rašo Leni
nas — kad mes tai darėme ir 
tebedarome dabar. Mes tik
tai gailimės, kad nedarėme 
to pačioje pradžioje pakan
kamu tvirtumu ir griežtu
mu”. <

Taigi, pasak Lenino, bol
ševikai turėję dai* daugiaus 
vartot terroro, negu jie var
tojo. O mūsiškiai Lenino 
simpaitizatoriai pasakoja, 
kad prikaišiot Leninui ter
rorų esu “šmeižimas”!

Tai tiek apie faktiškųjų 
klausimo pusę. Dabar apie 
to fakto apVertinimų.

Kaikurie žmonės (lygiai 
kaip ir Leninas)’, pripažin
dami, kad bolševikai varto
ja terrorų, vis dėlto stengia
si pateisinti juos. “Naujie
nos” tam nepritaria, ir štai 
dėl kokių priežasčių: 
. Viena, bolševikai vartoja 
terrorų ne tiktai prieš išna
udotojų klesas, o ir prieš iš
naudojamųjų klesų atsto
vus, net prieš socialistus.

Antra, jie, vartodami ter
rorų, laužo savo žodį. Nes 
kada jie nebuvo valdžioje, 
tai jie griežčiausiai smerk
davo kiekvienų varžymų ir 
prispaudimų.

Trečia, terroras negali 
but tinkamas įrankis įsteig- ne Jani» 1)et nacionaliam pildo- 
ti darbo žmonių viešpatavi- ,nalu komitetui, 
mų. Nes darbo žmonės ga
li valdyt tiktai kaipo didžiu- šiurėlė “The price we pay” per- 

__________ ____ ___ v ma; o terroras yra mažtimos si° Per u8ni tarpe Germerio ir 
tautiniam Socialistų Biu- viešpatavimo priemonė. Le-!skuiK,HVedžio Flemingo.
rui skundų ant bolševikų de- ninas tiesų sako, kad išnau-l Skundavedys išvedė, jog lai

doto jų klesos vartodavo ir kraštis “Am. Socialist” tapo su- 
sdinome, be to, finų socialis- tebevartoja terrorų, bet jos turėtas nuo siuntimo krasa del- 

taip daro todėl, kad jų vai- to, kad jame buvo atspausta to- 
džia yra priespaudos vai- R brošiūrėlė geg. 5 d., 1917 m.

Rusijoje, po bolševikų val-'džia. Jeigu-gi prispaudėjų' Ponios Thomas liudijimas, 
viešpataujančios klesos, rna- džia, siaučia žiauriausia ter- keliais pradeda eiti valdžia, pačią dieną liudijo Chica- pranešimo.

Valdžia užbaigia klausinėti 
liudininkus.

Redakcijos 
' Straipsniai

to Wilsono programe, pagal 
kuri visos valstybės sutiko 
pertraukti mušius, yra Ta
utų Lygos įsteigimas. Šita 
Tautų Lyga yra proiektuo- 
jama tikslu išvengti7 karių 
ateityje. Jeigu pasaulio 
valstybės susivienytų į pas
tovų ryšį, tai jos galėtų ki- 
lančius savo tarpe nesusi
pratimus išrišti taikiu bu- 
du; ir jokia vienos šalies
valdžia tuomet nedrįstų ar- kad centralėms valstybėms, 
dyt taika, žinodama,! kad .“kaipo priešams , nedavus

‘ . v . , .... * i snrpndainmn halsn t.aikns,prieš ją stos visos kitos ša-

Kitas naudingas tos Tau- 
Lygos patųrnavimas 

žmonijai butų tame, kad ji 
padėtų įvykinti pasaulyje 
ginklavimosi sumažinimą ir 
visišką nusiginklavimą. Už
laikymas didelių armijų ir 
kariškų laivynų puola sun
kia našta ant žmonių, prary
damas neproduktyviškiems 
dalykams begales turto. Da,- 
bar, kada karė suardė dau
gelyje šalių industriją ir u- 
kį, kada milionų milionai 
dolerių reikės išleisti šalių 
atbudavojimui ir našlių bei 
našlaičių šelpimui, tai ta 
militarizmo našta butų ypa
tingai dideliu apsunkinimu 
žmonijai. Ir prie to, pats 
armijų ir laivynų buvimas 

> nuolatos grūmoja taikai: 
kada šalįs stipriai apsigink
lavusios, tada jos lengvai 
gali dėl menkniekio pradėti 
tarp savęs peštynes. Vienok 
sumažint arba prašalint gin
klavimąsi galima tiktai vi
sose valstybėse kartu; jokia 
valstybė nemes į šalį savo 
ginklų, kol bus apsiginklavę 
josios kaimynai. Taigi nu
siginklavimui reikia sutar
ties tarpe valstybių.

Šitais ir panašiais moty
vais vadovaudamasis, prezi
dentas Wilsonas ir įrašė į 
savo taikos programą tą 
punktą apie Tautų Lygą. Ir, 
kaip sakėme, visos valdžios 
priėmė jį, kada jos sutiko 
daryt taiką. Bet neužilgio 
po musių pertraukos pasi
girdę valdžios sferose, Eu
ropoje, balsų priešingų, tai 
idėjai; - •

Tautų Lygos idėjai ėmė 
priešinties Francija, kurios

1 sprendžiamo balso taikos 
konferencijoje. Šitoms im
perialistų užmačioms dabar 
galėtų pasipriešinti revoliu
cinė Rusija, jeigu ji nebūtų 
praradus savo įtekmės pa
saulyje. Bet, ant nelaimės, 
bolševįkai taip 
tarptautiniam 
tui”, kad Rusij 
liuota (atskir^d) nuo visų, 
ir jos balsas pasaulio politi
koje šiandie nieko nereiškia.

Taigi Tautų Lygos ateitis 
kolkas labai neaiški.

“patarnavo 
“proletąria- 
r tapo izo-

Kada “Naujienos”, pasi
remdamos žiniomis apie Ru
siją, nupeikė bolševikų val
džią už vartojimą terroro, 
tai musų “kairieji” ėmė kel
ti triukšmą prieš dienraštį 
ir šaukti, kad jisai “šmei- 
žiąs” bolševikus. Tie “kai
rieji” da ir dabar vis karto
ja tuos šukavimus ir pasa
koja, kad “Naujienos” tiki 
buržuazijos melais.

Jie “užmiršta” tečiaus, 
kad apie Rusijos bolševikų 
terrorą kalba ne taktai bur- 
žuaziški korespondentai, o 
ir socialistai. “Naujienose” 
(ir kituose laikraščiuose) 
buvo juk pranešta, kad Ru
sijos social-demokratai (vi
sų srovių) ir social-revoliu- 
cionieriai rtet padavė Tarp-

tų vado Toko jaus laišką, 
kuriame irgi sakoma, kad

CHICAGO. — Trečiadienyje, 
3:45 vai. po pietų, gruod. 18 d. 
valdžia užbaigė nagrinėjimą 

ibylos su Bergeriu, Germeriu, 
014 V IX MVU4A 444A4VAAAlg« O J 1*ūse, Engdahlu ir Tuckcru dėl 

Čia pafts bolševikų organas įmenamo suokalbio. Apsigina-
inoji pusė tuojaus pastatė savo 
pirmutinį liudininką, Adolphą 
Germerį. Gcrmcriui ėmė visas 
ketvirtadienis aiškinti Partijos 
organizaciją ir skaityti iš jos 
paskelbų bei manifestų, išleistų 
pirma kares ir po to. Germe
rio atsinešimą linkui bylos pa
rodė jo pasakymas, pasakytas 
apleidžiant liudyklą: “Tai yra 
geriausia propaganda, kokią 
mes kuomet padarėme, ar tu
rėsime progą padaryti,“ tarė jis 
liuksmai.

Dešimta diena, gruod. 19 d.
Valdžios advokatas ėmė kar

štai klausinėti Gcpnerį apie St. 
Lousio didžiumi/čių pranešimo 
atsiradimą, kuomi jis prisidėjo 
prie jo ir savo paklausimais pa
vadino tą Partijos paskelbą, iš
leistą mažne vienu laiku su Suv. 
Valstijų įstojimu karėn, “nean 
merikine ir nepatriotine.”

—Ar tas ne tiesa, — klausė 
skundvedys Fleming, — kad 
John Spargo rašė tau geg. 30 d., 
1917 m., sakydamas, kad Soci-

progranią, kuris yra neameri- 
kinis ,neneutralis ir geras vo
kiečiams?

—Taip, jis rašė tai, bet tas ne 
tiesa, — atsake Germer.

—Išbrauk liudininko pasta
bą, —■ pasakė teisėjas* Landis.

Skundvedys bandė išgauti iš 
Germerio prisipažinimą, kad 

valdžios sulaikytas laikraštis 
“American Socialist“ buvo par
tijos įrankiu kovai prieš Suv. 
Vaisi, karės pastangas.

Germer be užsikarščiavimo.

Šitame klausime nacionalis 
sekretorius Germer ėjo kirty- 
nių su skundavedžiu; jis neši
ką rščiavo, buvo mandagus ir 
Šypsojosi. Germer užgynė, kad 
nacionalis pildomasis komite
tas nustatydavo pakraipą laik
raščiui “Am. Socialist“. Jis pa
sakė, kad vienintelė pakraipa, 
kurios J. Louis Engdahl turėjęs 
laikyties tai ta, kad neleisti par
tijos viduriniams nesusiprati
mams iškilti laikraštyje.

Jis pasakė, kad Engdahl turė
jo atsakyti už laikraščio vedimą

lų’
----- Tie faktai aiškiai rodo, 
kad žmonija sutinka svarbų 
priešą 7— maisto stoką.

Kur turime j ieškot būdų pra- 
šalinimui jo? — Ukininkystčj. 
Koks gi svarbiausia ukininkys- 
tės uždavinys ? — Kad paga
minus kuodaugiausia maisto 
produktų; kad pakėlus žemės 
našumą ant augščiausio laips
nio ir kad palaikius žemės na
šumą ant toliaus, ateinančiai

Reikia žinot, kad 
augalai nepasidaro iš nieko, bet 

<ICti (lidelį Vie.š.j Užluu8di,mi ,ruukia iS dirvos taln
įsteigiinų Tautų Lygos kaipo ,ikrus elementus,
neatidalinamos taikos sutarimo |kurie turl but v£1 ^firąžinti, 
dalieš. į z

Propaganda bus pradėta Lon
done demonstracijomis Albert 
Hali svetainėje, sausio 2 d., pir- 
mininkaujant G. H. Stuarlui ^tvarkytas. 
Bunning’ui; iš kalbėtojų yra 
pakviesti: Arthur Henderson, 
Bamsey Macdonald, Bernard 
3haw, J. H. Thomas, Will Tho- 
rne, George Lausbury ir pt-ni 
Snowdon.

Kitos demonstracijos bus da
romos tuo patim laiku Glasgo- 
we, Manchestery, BirminghaM 
mc, Ncvvcastlc’je, Cardife, Lee- 
ds’c ir. Bristolyj, septintadienyj, 
sausio 5 d., kurią organizuotie
ji darbininkai žada apvaikščioti 
kaipo Tautų Lygos Septintadie- 
nį ir partijų vadovai prašo a- 
matinių unijų ir darbininkų ju
dėjimo rengti viešo ir atstovau
jamo budo susirinkimus tą die
ną.

Visose šitose demonstracijose 
šitokia rezoliucija bus paduota: 

“Kad šitas susirinkimas pri
sideda prie pasveikinimo kalbos 
įteiktos prezidentui Wilsonui 
amatinių unijų kongreso parla
mentinio komiteto, sveikina jį 
ir visus kitus, kurie darbavosi 
mažne visuotinai priimtai, Tau
tų Lygos idėjai kaipo vieninte
lei įmonei karėms užbėgti atei
tyje, ir reikalauja iš oficialės 
Anglijos delegacijos Taikos Ko-1 niekis, 
ngresan, kad ji padarytų riškų r4^11* Y. 1918. Psl. 128. Kaina 
Tautų Lygos įsteigimą viena centų.
pirmiausių taikos sutarties są-| Apie Rusijos Politines Parti

jas. Parašė V. Paukštys. “Lai
svės“ spauda. Brooklyn, N. Y. 
1918. Bsl. 68. Kaina 35 centai.

A. Kollontay: Kas tie Socia
listai h’ ko jie nori? Vertė M. 
Dirsė. “Laisvės“ spauda. Broo
klyn, N. Y. 1918. Psl. 27. Kaina 
15 centų. >

1 A. KoTTo^tay: Dadbininkė-Mo- 
tina. Vertė švenčioniškis. “Lai
svės“ spauda. Brooklyu, N. Y. 
1918. Psl. 35. Kaina 20 centų.

Vyras. Ką kiekvienas , vyras 
turi žinot apie savo gimties rei
kalus. Parašė Dr. A. J. Kara
lius. “Laisvės“ spauda. Broo
klyn, N. Y. 1918. Psl. 24. Kaina 
25 centai.

Kokius Dievus žmones garbi-

Buvusis “American Socialist“ 4 -■ i 
laikraščio redaktorius ir oficia- 
lis Soc. Partijos nacionalės raš
tinės paskelbimų agentas J. 
Louis Engdahl aiškiai užreiškė 
pritariąs Soc. Partijos karės pa- 
skelbai, paprastai vadinamai St. 
Louiso Didžiumos pranešimu.

Tai buvo pirmas kartas soci
alistų viršininkų bylos nagrinė
jime, kur buvo aiškiai pasaky
ta partijos pozicija sulig karės 
klausimu.

—Ar tu pripažįsti karės pa- 
skelbą? paklausė prokuroro 
padėjėjas Fleming.

—Taip. *
—Ar manai, kad šita paskel

ba buvo taikoma paskatinimui 
įstojimo kariuomenėn ir nau
jokų, ėmimo?

—Aš manau, kad kiekviena 
valdžia, kuri teisingai vedė ka
rę už tikrąją demokratybę turė
tų pagelbą savo tikslui iš tokio 
pranešimo,—atsakė Engdahl.

Tąsyk tu nemanei, kad šita 
karė buvo teisi ir teisinga? klau 
sė toliau Fleming.

—-Ne, aš nemaniau.
—Ar tu manai, kad skaity

mas to dokumento įkvėptų įsi- 
tikėjinią į karę, ją vedant?

—Aš nemanau, kad tas pa

—Ar tu manai, kad jis įkvėp
tų įsitikėjimą į Suv. Valstijų 
rdikalo teisėtumą?

—Jei karė butų teisi, 
manau, kad įkvėptų.

—Ar jis padrąsintų stojimą 
kariuomenėn? klausė neatleis
damas skundavedys.

—Karės Paskelba buvo susta
tyta visų pirmiausiai tuoju tik
slu, kad atkreipus Socialistų 
Partijos domą į tas priežastis, 
kurios nuvedė šitą šalį prie ka
rės. Ji buvo teikiama tam, kad 
paakstinus žmones galvoti. Jei 
tat skaitytojas manė, kad karė 
yra teisi, tai aš nemanau, kad 
jis butų baidęsis įstoti kariuo
menėn dėl S t. Louiso didžiumos

nes nedarant to, dirva nustoja 
I našumo.

Bet kad atsakius tam uždavi
niui pats ūkis turi būt tinkamai 

Ar tinkamai Lie- 
buvo sutvarkytas 
Visi pasakys, kad 

ar ne laikas dabar

tuvos ūkis 
prieš karę, 
ne. Taigi 
mums tą klausimą pradėti gvil
deni, ypač, kada prieš mus sto
vi didis Lietuvos ūkio atstaty
mo reikalas!

Ūkininkas M. Karpis.
.k Crjjstal Lake, III.

Kadangi Tautų Lygos propa
ganda ir pasauline darbininkų 
konferencija reikalaus labai di
delių. lėšų, tai buvo nutarta ati
daryti specialį propagandos fo
ndą.

ŪKININKŲ SUVAŽIAVIMO 
REIKALU 

______
Perskaitęs p. M. Gugio atsi

šaukimą j lietuvius ūkininkus, 
kad šaukus suvažiavimą išdir
bini ui kokio-nors pieno pasek
mingam veikimui, aš pilnai tam 
jo sumanymui pritariu ir kvie
čiu ir kitus ūkininkus bei miest 
tiečius išreikšti savo nuomones.

Mes negalime pasitenkinti 
vien nusiskundimais, bet turi
me veikt. Dabar, kur tik klau
sai, visur girdėt nusiskundimas 
ant maisto produktų brangumo. 
Visi klausia, kas bus toliau. Eu
ropoj siaučia badas! šimtai at
sišaukimų apie gelbėjimą ba- 
duolių. Baisi karė sunaikino 
didžiausią Lietuvos žmonių tu
rtą — sodžiaus ūkį.

Amerikoj prieš karę buvo už
auginama tiek maisto produk
tų, kad kątik pakakdavo kas- 
dieniniems žmonių reikalavi
mams, bet kas yra dabar, kada 
reikia išlaikyt armiją ir gel
bėt Europą?

Be to, čionai su kožnu statis
tišku sąrašu priauga apie 20% 
gyventojų; Dirbamos žemės

Gi tūkstančiai so- plotas beveik stovi ant vietos.

-------------------

Nauji Raštai

(Historinis škicas 1387-1912). 
Lenkiškai parašė kun. Kaz. Pro
poliams, Šv. Tcol. Kard. Iš len
kų kalbos vertė Patriotas. “Tė
vynės“ spauda, New York City, 
1918m. Psl. 258.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Kalendorius 1919 me
tams. Sutvarkė V. K. Račkau
skas, “Tėvynės” Redaktorius. 
(Susiv. Liet. Ainer. leidinys no. 
įl). “Tėvynės“ spauda, New 
York City. Psl. 224(su apskelb.) 
Kaina 25 centai.

St. Pržybyszewski: Velnio 
Bažnyčia. Liuesai vertė švenčio- 

Laisvės” spauda. Brod-

tinių parašė X-as. Keleivio spau
da. So. Boston, Mass. 1918. Psl. 
271. Kaiha $1.00.

Morris Hillųuit: Istorija So
cializmo Suvicnitose Valstijose. 
Vertė L Pruseika. Išleido L. D. 
L. Dr-ja. 1918. Kaina nepažy
mėta.

Redakcijos Atsakymai;
S. V kai, Gary. — Tamstos strai 
psnelis butų tikęs, jei būtum 
atsiuntęs jį anksčiau. Dabar jau 
po Kalėdų ir po dovanų, laigi 
kalbėti apie tai bereikštų tą pat, 
kaip šaukštai po pietų.



Ketvergas, Sausio 2, 1919.

Naujų Metų pa
sveikinimas.

J---------- \
Žengiame į 1919 metus. Ir 

eisime jo kuiliu. Tai bus metas

UŽKIETĖJIMAS VIDURIŲ 
“GUD-BAI”

Nevirškinimas maisto, nete
kimas apetito, užnuodi

ji m as kraujo!
Partola sureguliuoja jūsų 

maisto virškinimą.

Tai malonus ir skanus sal
dainiai, katrie valo kraują ir vi
durius. Partola — geriausia 
priemonė prieš visą viduriuose 
negaliavimą.

Turime tūkstančius laiškų, 
nuo žmonių, kurie liudija gerą

ngos ir stebuklų. Mes reali
zuosime musų augščiausius sie
kinius ir idealus. Tiktai turime 
užimti savo pozicijas tose vie
tose, kur šviesa švies-skaidysis;

NAUJIENOS, Chicago, DL ĮFH, 'sim ■ MWfWl»įi III HRHUIIIOI

savyje ge-Šita dėžutė laiko
rus saldainius, kurie valo kra- o
njų ir vidurius, šitas apgarsi
nimas yra vertas didelių pini
gų, bet, atmindami, kad žmo
nės vartodami Partola palieka 
sveiki, užsisakant dėžute Par-

ir geresnių daiktų pasieks mu
sų ausį; kur laisvės, teisybės ir 
meilės evangelijos avangardai 
maršuos; kur pastumėjimo ba
nga prie doros ir teisingumo 
pajiegtų gelbėti mums visiems 
žengti pirmyn^

Visi daiktai ateina tam, kurs 
laukia — jei jis dirba belaukda
mas. Ir visi daiktai yra pasie
kiami tam, kurs tiki, kad gali 
juos atsiekti. Tikėjimas—skai
drus, moksliškas — gali nuver
sti kalnus; bet jis turi šiupeliuo- 
ti, dirbti.

IVlilžiniškas Koncertas
-s.

Rengiamas 
SIETYNO MIŠRAUS CHORO

Nedėlioję, Sausio-Jan. 5,1919 m
M. MILDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place

Programas prasidės 6:30 vai. 
35c. ir 50c.

Kviečiame visuomenę atsilankyti į musų parengtą* vakarą, nes tas va- 
, Jame dalyvaus visi Susi v. S. D. 1-mo

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų. >
Įžanga

karas bus išskiriamas iš kitų vakarų.
apskričio atskiri chorai, vyrų balsai ir mišrus, ir apart dainų bus kitokių pa- 
marginimų: monologai, duetai, ant smuikų ir piano, dainuos oktetas ir gabus 
solistai; užtikriname, kad publika bus užganėdinta. Taigi kviečiame visus 
ir kiekvieną atsilankyti. Po programo bus linksmus šokiai prie geros muzi
kos iki vėlyvos nakties. SIETYNO CHORAS..

tola kainuoja tik 1 doleris.

VELTUI.

Graži ir naudinga dovanėlė kožnam 
prisiuntusiam užsakymą ir pinigus 
sykiu su tuo pagarsinimu. Laiškus 
ir užsakymus adresuokite

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

160 Second Avenue,

Draugai ir skaitytojai, mes 
linkme jums laimės ateinan
čiais metais! Laimės, kuri 
neš džiaugsmą ir stiprybę; lai
mės, kurioje matytųsi jūsų ver
tė; laimės, kuria ne tiktai t ram
pa rugys, bet pats Dievas ir an
gelai pripažįsta laime!

Gyvenk J^avo gyvenimą, o 
drauge, kaip kad tu norėtum 
gyventi 50 ar 100 m. vėliau. Tai 
nėra pinigai, nei gi kiti nyksta- 
ntįs daiktai, kas padaro gyveni-

NAUJŲ METŲ ŠVENTĖ

S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA
Rengia vakarą

'SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 4, 1919
Mildos Svet., ant 3 lubų, 3142 S. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. . Įžanga j patai 35 centai

skinsie

Viskas atejs tam, kurs pildo 
savo pareigą.

Tiktai tavo gyveninio idea
las, prakilnios mintįs, sielos au
gimas — išsiplėtojinias, šviesa, 
meilė — tavo charakteris gali 
išaugs!;nli tavo , gyvenimų ir 
teikti iam tinkamų vertę.

Iš ta . o dabar sėjamos sėklos 
išaugs vaisius artimoj ateityje: 
kokia ■ ūkia, toks ir vaisius: kų 
sėji, tą- ir piausi.

Taigi, sek geras, tyras sėklas.
Tavo gelbstanti mintis, tavo 

maloni 
tas yr: 
sėti sa-

; žodis ir prakilnus ak- 
sėklos, kurias turėtum 

> artimui.

lamas geras sėklas, tu 
(versies sau kelią į aug-

pi r- 
Daryk 

ir didžius daiktus, ko-
myn r._ o šios dienos, 
mažus

I Sergėkite savo akis *

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

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
Jfaliu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

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

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

Didelis Rožinis

CHICAGOS
LIETUVIŲ

Parengtas

PAŠELPOS 
KLIUBO

(Chicago Lithuanian Benefit Club)

SUKATOJE, SAUSIO-JANUARY 4,1919

M. MELDAŽIO SVET., 2242-44 W. 23rd. PI

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25c. ypatai 
------------------------------

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jau
nus atsilankyti j musų dideli rožinį balių, kur galėsite linksmai praleis
ti laiką ir prie geros muzikos pasišokti. Kviečia KOMITETAS.

STAR & GARTER— BURLESQUE—
MADISON AT HALSTED ST.

‘ PLnJw 0 MAIDS OF AMERICA
Visos sėdynės reservuotos. Kainos '25 iki 75c.

SPECIALIAI į!S^„u,s NAUJŲ .METŲ VAKARE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514*16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115*17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU, Chicago, 11L

M’/

RffSSIAN 
75*

WIT»<

25r

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl ju$ų visokias 

nealgaunamas skolas, notas ir visokius 
e beras!iškus skolų išjieškojinius tiesiai ant 

nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie- 
tių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge-
uoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko- 
a yra ir už ką, bilc tik teisingai reika- 
a ujama; mes iškolektųosime nežiūrint 
eur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
eur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
Kiekiu skolininkus viskir, hes tam tiks- 

turim korespondentus, kolektorius, ir 
okatus visose dalyse Suvienytų Valsti

jų ir Kanadoje. Pamėginimas ir musų ro
dą jums nieko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo: ,

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

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

sija. pevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir uz rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebad# po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visu ligų. Begiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 ruen. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuošlrdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, III.
........... . ......................... .......... ,, ... . ................................................... . ........... . .

| Dr. A. R. Blumenthal |

ir abe; mę; nes jųdviejų šiur
pulys i iraližuoja visa.

Atsil atyk nuo credo vergi
jos; vi .igkie visų dogmų,; ir 
skrisk iš prietarų ir nieklikybių 
tamsy! < s į giedrų pasaulį.

Tavo tėvų-tėvų tamsus tikė
jimu.; r takmenėdina tavo išgav 
nymo ieškančių sielų.

Ncjicškok išganymo 
bažnyčioje.

Dicvas-Prigimtis yra
Jis gyvena tavo sieloje.

Jis vikio ir palaiko šios visos 
visatos spėkų. Nieks negali iš
klysti i; jo meilės ir globos ru- 
bežiu. v

Taig’, nežudyk drųsos, brangi 
siela.

Dirbk ir žengk pirmyn, 
šis Naujų Metų pasveikinimas 
pastumeja tave prie gilesnio 
užsimųstymo.

Lai būna saldžios ir palaimi
ntos tavo ateities dienos, bran
gi siela, mano drauge!

Žengk pažangon ir švieson!
Omnia Vincit Amor.

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

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

Imčiau

SALIN SKAUSMAS!
Biulaniiis sveiku, darbo rasi smagumą, 

‘‘nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.
Kiekvieno priederme yra saugot savo nuo ligų. Turint šjilti ir nobninlant 
j| prnšallnt, gali Išsivystyt 1 pavojingą ligą, Menkiausia niksterejiinas 
guli vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj ’.habus prižiūrėtas.

PAIN-EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėjo, skausmu šonose ir nuga
roje, rmnatiziną ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus rauiuėnyso ar sąnariuose Pain-Expoller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi I’ain Expeller, persi
tikrink ar'yra 1KARA. vaisbaženklls ant baksiuko. VISU 
KITOKlUlNEIMK. 35 centai ir 65 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose nntiekoso ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO
74—80 Wasblngton St., 

New York.

DESTROYS ANY

H? I’l II titl

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartoRam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephone Ydrds 4317 
Boulevard 6487.

t

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

' Gyvenimas ir Ofisas
8149 S. Morgan St., kertė 33 st 

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 
Taipgi Chroniškų Ligą 

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

Telephone Yards 687

C A R D UI
t

liktai

visur.

Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

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

E-73

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

1739 So. Halsted St. 
Phone Canal 4626 

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

NedCldieniajs tik Madison st. 
ofise. Saukiant i namus tele- 

fonuokite i rezidenciją.
Wcst 6126.

r JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6393 * 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia insuranee?
Ar n eikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRICT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

DarboZmonių

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI

Panedčiyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 

Prie šių kainų priskaitoina ir 
le ir 2c kariškos mokestis 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ii- 22-ia GATVĖS

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicagor

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”. “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Bal-
są .

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

DR. M. HERZiV.AN
Aš esjni 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.
Z 1

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

i į Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jęigu sų/^kenčiate su kokia 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.

Ofiso valandos 9 HfllITNE'V Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mla WIII I HE I iki 2 vai. dieną

422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

Oi. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullmau 342.

Liberty Bondsųs 
dalį išmokėtą, bondsus ir 
savings stnmps nuperka už 
Ėmei and Co., 740 W. Madjs 
kampas st., kampas JJtrlsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdarą vakarais ikij 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1, v

■war 
cash

»on st., 
sted

Vyrišką Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

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

Gerai lietuviams tinoman per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo 10- 12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephonc Cnnal 3110.
GYVENIMAS: b412 S. Hakted Street 

VALANDOS: C—n iri®, tiktai-

Telephonc Yards 5032

Dr. M, Stupnicki,
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Reali. *31 8. Ashland Blvd. Cbleags 
. HaymarkM M44

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 & Halsted SL, Chleagi 
T«l»ph«M Dravsr HM

VALANDOS i lt—11 ryto; *—S mtol 
7—8 vakar*. NadiHomto lt—11 Maną.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St, Chicago.

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewicz
Baigus Akušerijos Ko- 

ilgai praktika* 
Pennsylvanljos 

hospitalėse ir Phila* 
elphijoj. Pasekmin

gai patarnauja prie 
irimdymo. Duodu rodą 
isokiose ligose mote
lius ir merginoms.

*8113 So. Halsted Str. 
(Ant antrą labą).

> Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryto, ir 7 iki vėlo vak. 

y. —.......     ~...............



Chicago ir Apielinke
“NAMŲ NEVALIOJ”

Arba mizernas “broliy” » 
tautininkų pasirodymas.

Pancdėlio vakare Jurgio sve
tainėj buvo bendras tautininkų- 
-klerikalų susirinkimas. Susi
rinko visa klero-lautij smetohe- 
lė ir apie pusantro šimto žiopso
ti) jų, kad pasitarus apie tų “mil
žinišką mass mitinga.“ kur va
kar turėjo vietos Sevcnth Regi- 
ment Armory. Susirinkimui va
dovavo p. Draugelis.

Sutrinkimas prasideda ilgu 
nuobodžiu “komitetu“ raportu. 
Ponai komitetčikai pasakoja kę 
veikė ir veikia: kaip samdė sve
tainę, kaip “užsti'liavo seilių” 
su tokiais ir dar kitokiais užra
šais, kaip jie susirūpinę “musų 
tautos likimu,“ kaip “šį vakarą 
buvo laikraščiuose,’’ kad bolše
vikai užėmė Vilnių ir tt. Tu- 
las klausytojas nebeiškentė ir 
kreipės į kalbantį komitetėika:

— Kas čia — raportas ar pra
kalba?

— Referatas, tamstele, atsako 
pons komitetas ir tęsia toliau.

Nežinia, kaip ilgai butų užsi
tęsęs tas nuobodusis raportas, 
jei pons pirmininkas ndbutų ap
reiškęs, kad “komitetas“ nuta
ręs surinktas mass-mitingc au
kas “pašvęsti gynimui Lietu
vos rubežių.” Tuo buvo įpilta 
truputis alyvos į tautiškai-kleri- 
kališką židinį. Atsistoja Karo
sas ir reikalauja informacijos. 
“Gynimas , I Lietuvos rubežių. 
matote, dri toks neaiškus da
lykas,“ sako jisai, “kad juo ga
lima išaiškinti viską... Mes, ka
talikai, norėtume aiškaus užti
krinimo...” Jis duoda įnešimą 
jokių aukų nerinkti, “kad nepa
sirodžius svetimtaučių akyse 
nesubrendusiais politiškai.” 
Prasideda diskusijos. Kalba kas 
nori ir gali. Tik — kiekvienas 
sų nauju “įnešimu...” Dar kar
tą atsistoja Karosas ir klausimą 
pastato griežtai: aukų nerinkti. 
Tokia esanti “musų, katalikų, 
nuomonė. Kadangi, matote, 
praktika jau parodė,” jogei “bro 
liai” klerikalai negalį pasitikėt 
“broliais“ iš antrosios srovės... 
Sumini Lietuvių Dieną ir aprei
škia, kad “pasekmės buvo liūd
nos.“ Tautininkai nerimauja. 
P-as ZimonĮas, Kasputis, Mise- 
vičia ir kiti karštai kalba apie

“Aš ti
kiu ma

no paties 
dideliam kū

niškam veiklu
mui, kurs daugiau-

.šiai paeina nuo ma
no paties ypatiško va- 

i rtojimo Nuxated Iron” 
: —sako buvusis Svei- 

1 katos Komisionierius, 
Wm. R. Kerr Chicagos miesto. “Iš
savo paties patyrimo su Nusated 
Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno at- 
budavdjimo sutaisymas, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
Jigonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.“ 
Nuxated Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus
gerus aptiekorius.

“tautos reikalus.” Visi triupai 
rodo, kad tautininkai laimės. 
Kažkas prigužvna prie kun. Kru- 
šp ir bakstelėja pašonėn. Kuni
gas Lingiai pasirango ir pažiūri 
į poną pirmininką. Pastarasis 
tatai pamato ir tuoj atsiprašo 
visų užsiregistravusių:

—Gerbiamas kunigas — kle
bonas Krušas nori ką tokio pa
sakyti... Bukite malonus...

Kunigas atsistoja, pasidairo 
ir nerangiai eina prie “stė- 
čiaus.” |

Aš, mano... gerbiamieji ma
nau. pradeda Krušas, kad mes 
turime daug pinigų, daug... Žino 
nes jų.duoda. Jie nepasigailės 
ir ateityj. Je, šimtines duoda. 
Parengsime prakalbų, paagituo
sime ir gausime... Kas dėlto, 
kalbant apie tą mitingą, aš sa
kyčiau, kad nerinkime...

Nerinksime! nerinksime! 
Nereikia!., šaukia visi seni ir 
jauni.

Kunigas patenkintas eina at
gal prie savo kėdės, o pirminin
kas klausimą leidžia balsavimui. 
“Žmonių balsas — augščiausio- 
ji galybė,“ sako jisai. — Kas už
tai, kad nerinkti? Suskaito pa
keltas rankas — didžiuma. Kle
rikalai karštai ploja, tautinin
kai klaikiai dairosi, o Kasputis 
nerviškai kramto cigarėtą ir 

i kažką dudena.
Uždanga. Antrasis aktas pra

sideda su... ^penkiolika centų. 
Adv. Bradcludis “raportuoja,” 
jogei jis pranešęs svetainės už- 
veizdai, kad bus imama įžan
gos — pos penkioliką centų nuo 
kožnos ypatos” — ir pastarasis 
parašysiąs “tokį raportą“ augš- 
tesnei vyriausybei. Taigi reikią 
kas <Tor$ nutarti. Jis manytų, 
kalt imti. Mat, reiks padengti 
išlaidas, kurių busią apie du 
šimtu. Į >

Naujas triukšmas. Klerika
lų lyderiai tylutėliai kuždasi, o 
tautininkai agituoja - - už pen
kioliką centų! Vienas jų pra
deda “praktiškai apskaitliuoti,” 
kad “imti po penkioliką centų 
bus negerai... Sakysime, aš jam 
duosiu kvoterį, o jis turės man 
atiduoti čenčiaus — dešimtuką. 
Bus baderis. Geriau imkime po 
dešimtuką — lygus pinigai!“ 
Kaž kas tečiaus pastebi, kad su 
dešimtuku bus dar daugiau ba- 
derio: tada čenčius iš kvoterio 

.pasidarys penkiolika centų...
Atsistoja kažin* kokio vyčio 

redaktorius ir sako:
Aš duodu įnešimą, kad iš 

tų pinigų jx‘nki centai eitų į tau
tininkų fondą, o dešimt į musų 

katalikų. Bet nieks jo nesi
klauso ir jis atsisėda. Kalba 
Karosas ir Kasputis. Pirmasis 
mano, kad aukų rinkti — nerei
kia, antrasis stebisi lietuvių ne
subrendimu ir kažin kokia “kei
ksią politike” ir reikalauja, kad 
lietuviai pasirodytų vyrais, taigi 
— imtų tuos penkioliką centų. 
Klerikalai nebesusiburia: dalis 
jų remia “brolių” tautininkų 
sumanymą ir — balsuojant — 
didžiuma už penkioliką centų!

Tautininkai patenkinti, Kas
putis lengvai supina kojas ir pa
leidžia ytin kuplų durną. Bet 

°rakalk>oS
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 2 kuopa 

Kalbės M. X. Mockus ir adv. Mulk.

Ketverge, Sausio-Jan. 2 d., 1919 
LIBERTY SVETAINĖJE 

52nd avė. ir 22 Place, Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga dykai.

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus ir adv. Mulk prakalbas.

Kviečia viskis KOMITETAS.

“broliai” kldrikalai susirūpinę. 
Vis dėlto, jie “netrotija nodie- 
jos.” Karosas nuolat tūpčioja 
ir žiuri į pirmininką. Pons pir
mininkas gi kažką nujaučia ir 
bando nukreipti kalbą apie... 
sainas, muziką ir ką kita. Ne
siseka. Sumuštieji “broliai” niu
rna, kad visa nueis niekais, žmo
nės nenorės mokėt ir tt. Kažkas 
ryktelia, kad tuos penkioliką 
centų reikia panaikint. Triuk
šmas: vieni šaukia, kad panai
kint, kili, kad nepanaikint 
Pagalios gauna žodį Ka
rosas. Jis stoja už panaikini
mą. •— “Dabar, matote, demo
kratija... kaip Žįnonės nutars, 
taip ir bus.“

—• Bet juk žmonės nubalsavo 
įkerta pons pirmininkas. Ar 

tai ne demokratija?...
Karosas lengvai krūptelia, pa

siraivė ir atsisėda. Svetainėj 
visi ūžia: panaikint.... panai
kint... panaikint... Pašoka Kas
putis ir pompastiškai užreiškia:

—Musų lietuviai nesubrendę. 
Mes pasirodėme kiaulėmis! Kad 
nebūti jomis aš sakau, pask ir
kime tuos pinigus Raudonajam 
Kryžiui.... — Vieni ploja, kiti 
šaiposi.

Gauna žodį p. Zymontas. “Aš 
nesuprantu, sako jisai, kas čia 
darosi, čia yra politike! Mus 
čia komanduoja koks —- atva
žiavęs iš Bostono....

Trukšmas. Karosas pašoka 
nuo kėdės ir apreiškia, kad jis 
ne iš Bostono, o iš “kempės.“ 
Pirmininkas sustabdo pirmesnį 
kalbėtoją, bet šis dar norėtų kal
bėti ir sėsdamasis skundžiasi: 
“Bet aš turiu pasakyti...” Pir
mininkas malšina “gerbiamą 
publiką“ ir klausia: “Kas nori
te balsuot už Raudonąjį Kry
žių?” čia betgi pašoka tauti
ninkų “ramstis” Balutis ir ba
ra poną pirmininką, kad jis 
“nori sukintis.” Klausimas ei
nąs ne apie kryžių, o atšaukimą 
pirmesniojo nutarimo. “Bro
liams” tautininkas kažinkas “ni- 
ktelėja,” jų eilės pradeda svy
ruoti. Pirmininkas dar bando 
teisinties, bet “dėl šventos ra
mybes“ leidžia klausimą nu
spręsti “augščiausiai galybei” — 
balsavimui. Už atšaukimą visi 
seni ir jauni, prieš — vienas... 
“Broliai“ klerikalai triumfuoja, 
tautininkai tyli. Kasputis ban
do kelties nuo kėdės, bet kažin 
kodėl jam nesiseka. Kun. Kru
šas žiuri į jį ir naiviškai šypso
si. O, “broliai” tautininkai ty
li ir jaučia, kad jiems dalykas 
užsibaigė... kiauliškai. Jie — 
pilnoj “namų nevalioj.”

Po to prieita prie klausimo 
apie padengimą lėšų. Bet “ger
biamosios publikos” ūpas kuo- 
prasčiausias. . Vieni betiksliai 
dairosi į šiTlis, kiti šnekučiuoja
si, o treti povaliai slenka durų 
link. Adv. Bradchulis nujau
čia, kad bus negerovė, todėl, jo 
manymu, reikėtų uždaryt duris 
ir apskaitliuot — “po kiek išeis 
nuo kožnos galvos.” Kažinkoks 
pajotžarga įkerta, kad uždaryt 
ir langus... Bailesnieji skubina
si durų link. Ką gali žinot, o 
gal ir uždaryt... Pirmininkas 
nužemintai prašosi: “nebėgki- 
te...” Vienas moksleivėlis, ma
tyt, neturėjęs drąsos bėgti, atsi
stoja ir paklausia, kas jam rei
kėtų daryti, kadangi jis negalįs 
duot.... —“Turi duot! Pasisko
link, nes reikia,” kažinkas pa
šiepia. Moksleivis susigraudi
na ir pradeda šaukti: ‘/Aš netu
riu... bet mano širdis verda prie 
Lietuvos!...”

Šiaip-taip susitvarkyta ir pa
rinkta aukų. Bet jų toli gra
žu neužtenka iškilmės lėšų pa
dengimui. Naujas galvosūkis, 
nauji “receptai.” Pagalios p. 
Šimkus įtikina visus senus ir 
jaunus, kad jis surengsiąs kon
certą ir visa bus alLright Kas
putis kažin kuo nepatenkintas, 
pašoka nuo,kėdės ir kuria durų 
link. Balutis prašo sustoti, Ka-

JI Ę N 0& ChĮcĮgo, III.

spirtis spiriasi: jam sarmata bū
ti tokiame bunčiuj, kur susirin
kę kažin kokie lenkberniaįj) ir 
visj>ą ardo. — Tik valandėlę,., 
prašo Balutis. Kasputis sugrį
žta ir klausosi. Balutis rėžia 
spyčių. Jis labai nepatenkin
tas, kad čia rietasi dėl tų veln o 
centų ir užmiršta, kad Lietuvos

ševikai. Bet kas čia besiklau
sys! “Gerbiamoji publika“ ke
lia jomarką: vieni susirinkę į 
būrelius šnekučiuojasi, kiti ęi- 

Vis dėlto, Ka ro
di

na durų link, 
sas ir kili “broliai” klerika 
dar tūpčioja ir stiepiasi linkui 
pirmininko. Pons pirmininkas 
nujaučia ko jie nori — uždrožt 
Kaspučiui ir kitiems “broliams” 
iš “priešingos srovės.” Tatai 
jis prašo nekelt diskusijų. Sun
ku esą atsakyt už atskirų 
nų išsišokimus... Kasput
beišlaiko ir apleidžia svetainę, 
žmonės taipjau neoepaiso: 
kvaraba juos žino, kiek ilgai 
debeituos — girdis minioje
jau dvylikta valanda... Labą- 
nakt!” ' —Rep.

e

jie

LEKCIJOS PROPAGANDOS 
MOKYKLOJE.

Nežiūrint švenčių, lekcijos so
cialistų Propagandos Mokyklo
je nesustoja. Įvyks lekcija ir 
šią pėtnyčią. P. Grigaitis to
linus išdės tinęs politinę ekono-

Kapita-
i net, 
Mo- 
vė- 
no-

miją pagal K. Markso “ 
lą.” Pradžia, kaip visuoi 
lygiai 8 valandą vakaro, 
kyklos lankytojai neprivalo 
liūties nė vieną minutę, nes 
kytojas nelaukia pasivėlinusių
jų. Vieta — “Aušros” svetainė, 
3001 So. Halsted St.

KADIR VISAS PASAULIS 
EITŲ PRIEŠ JĮ.

Jis sutinkąs “atstatyt savo 
krutinę...” Meldažio alėj.

ažio 
ant 

“lie-

Tai tie s|i 
jie mus boikot

ocial 
loja,
Bet

vo surengę koncertą Mek 
svetainėj; ‘‘ Kažkokiu bildu 
pagrindų dasigavo vienas 
tuviškas aidoblistas” ir pradėjo 
rėžt spyčių. Rėžė apie viską 
ir “Chicagos sočia Ipa trintus,” 
kurie biik-husitarę boikotuot “tą 
šventą dartbią” — koncertą. 
“Matot, šaukė aidoblistas, kiek 
čia maža žmonių.
patriotai 
boikotuoja, boikotuoja... 
nors ir visas pasaulis — nie ge
riau Chicaga — prieš mus su
stotų, bet aš... mes drąsiai sta
tysim savo krutinės.

Spykeris rėžė tol, kol “gerbia
mai publikai” įgriso klausyt jo 
pasakų apie “šv

Ipso.

sako, kad

BRIDGEPORT.
“Birutė.”

Praktiški žmonės 
visų pirma reikia kreipti domos 
į tai, kas reikalinga, paskui į tai, 
kas/naudihga, o ant galo, į tai, 
kas suteikia smagumą!

Ir muzika, didžiumoj atvejų, 
užimdavo paskučiausią vietą, 
kaipo ornamęntalė žmon ų gy
venimo dalis. S p e c i a 1 ė s 
domos į tai nebuvo kreipiama. 
Žmonės reikšdavo savo pergyve
nimus ir jausmus dainomis. Bet 
tos dainos buvo taip jau papras
tos, kaip ir žmonių pergyveni
mai.

Laikui bėgant pradėta priduo
ti ypatingos svarbos muzikai. 
Juo žmonių dvasinis gyvenimas 
darėsi sudėtėsniu, tuo sunkiau 
jį buvo galima išreikšti 
žiais. Reikėjo kitokių būdų iš
reiškimui žmonių dvasinio gy
venimo. Ir pradėjo vystytis 
muzika. x

Galop, pas kultūringas tautas 
muzika pradeda užimti ytin 
svarbią vietą. Jau nebekalba
ma apie muzikos nepraktišku- 
mą. Priešingai pradedama 
tvirtinti, jogei muzika žmogaus 
dvasiniam gyvenimui yra taip 
jau reikalinga, kaip kad yra 

žod-

reikalingas mankštinimos mu
sų kūnui.

“Ir busiu žmonėms tuo ma
lonus, kad aš juose žadinau 
kiltešnius jausmus,“ — sako 
vienas pietų.

Jai tai galima pasakyti apie 
poeziją, tai tuo labiau tas pa
sakymas tinka muzikai. Muzika 
būtent žadina mumyse killes
inus jausmus.

Pastaruoju laiku ir lietuviai 
pradėjo .rimčiau žiūrėti į muzi
ką. —Jie nebepeši tenkina vien 
tik mėgėjais. Kviečiama pro
fesionalai. Toj srityj pirmą 
žingsnį padarė “Birutė,“ persi- 
kviesdama žinomą musų kom
pozitorių, St. Šimkų. Po jo 
vadovyste “Birutės” choras nū
dien tobulinasi. Apie jį prade
da spiestis geresnės musų spė
kos. Ir reikia vilties, jogei ne
tolimoj ateityj tasai choras los 
ytin svadbią rolę Amerikos lie- 
tuvių tarpe. Gera pradžia •— 
pusė darbo.

Kad “Birutė“ gali daug nu
veikti dailės srityj — apie tai 
mes neabejojame. Viskas, te
čiaus, priklausys nuo narių pa
sišventimo ir nuo visuomenėsi •. 
paramos.

O remti tą chorą reikėtų. Lig- 
šiol mes neturėjome gero choro. 
Tiesa, jų buvo daug, bei...

Tuo tarpu pratinti žmones 
prie geresnes muzikos yra labai 
svarbu. Muzika, kaip žinia, 
musų dienose pradeda užimti 
svarbią vietą. Sakysime, su jos 
pagelba bažnyčiose sukeliama 
žmonių jausmai; kareiviams 
marguojant griežia muzika, kad 
paakstinti juos, priduoti jiems 
daugiau drąsos, energijos.

Ko-gi mes galime laukti iš 
“Birutės“ choro? Būtent to, 
ką poetas sako apie savo eiles. 
Laikui bėgant jis bus mums tuo 
malonus, kad žadins mumyse 
kiltesnius jausmus.

—Aš tata.

ROSELAND,
Susirinkimas.

Gruodžio 23 d? Aušros kam
bariuose buvo LDLD. 79 kuo
pos priešių et i,n i,s susirinkimas. 
Kuopon prisirašė du nauji na
riai. Pažymėtina, kad musų 
kuopele sparčiai auga: kiekvie
name siisirinkime prisirašo nau
jų draugų.

Beje, tapo nutarta/atspausdin- 
ti 1,000 agitacijos lapelių ir pa
skirti agitacijos savaitę, taip, 
kad kiekvienas kuopos naris ga
lėtų pasidarbuoti — prikalbinti 
keletą naujų narių prie kuopos 
ir platinti tarp žmonių literatū
rą. Atspausdinimui lapelių ir 
paskirimui agitacijos savaites 
išrinkta Agiltucijos komisija. 
Jon įeina dd. K. Valys-Baronas, 
A. Grebelis ir P. Varnauskas. 
Ant galo buvo rinkimai centro 
viršininkų ateinantiems 1919 
metams.

Beje, turėjo būti rinkimas ir 
kuopos valdybos, 1919 metams, 
bet kad į susirinkimą atsilankė 
mažai narių, tai atidėta ant se
kančio susirinkimo.

Klausimas: kodėl tie nariai 
nesilanko į susirinkimus? Iš 
virš penkios dešimts pilnai už
simokėjusių narių, į susirinki
mą atsilankė tik aštuoni... Oi, 
vyručiai, nejaugi tos begalinės 
“diskusijos,” apie “bolševizmą” 
ir “menševizmą”, jus taip nu
vargino...” \Vcl, rekarčiais rim
tos diskusijos yra gerai, bet rei
kia neužmiršti ir savo organi
zacijos darbą!

—Kp. Narys.
.. ..................   ... i

Pranešimai
Roseland. — LSS. 137 kp. extra 

susirinkimas Įvyks pėtnyčioje, sau
sio 3 d., 7:30 vai. vakare, Aušros 
kambariuose. Bus renkama delega
tai i VIII Rajono konferenciją.

Valdyba.

SLA. 208 Motery kuopa rengia 
vakarą subatdje, sausio 4 d., 1919, 
Mildos svet., ant 3-čiy lubų, 3142 S. 
Halsted st. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Komitetas

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubas rengia, dideli pramogų va
karą vasario 2 d. Bus lošiama vei
kalas “Molinos širdis.” Kilų dra
ugijų prašome, kad jos tą dieną ne
rengiu panašių pramogų.

< z —Rengėjai.

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.

LMPS. 9 kp. rengia didelį konce
rtą sausio 25 d. 1919 m. p. M. Melda
žio svet. Koncertas rengiama nau
dai pasižymėjusios lietuvių rašyto
jos, gerb. .1. Žemailės-Žymontienės. 
C.hicagos Liet, draugijos maloniai 
prašomos nerengti tą dieną pana
šios pramogos. Rengimo Komitetas.

Jaunų Vyry Liet. Draug. ir Pafi. 
Kliubas laikys melinj susirinkimą 
ketverge, sausio 2 d., 8 vai. vakaro, 
Malinausko svel., 1813 S. Halsted si. 
Draugai visi malonėkite atsilankyti 
j susirinkimą, urs yra svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba.

Rockford, IIL — Lietuvių Socia
listų .tanu. Batelio metinis susirin
kimas įvyks pėlnyČiojt sausio 3d., 
8 vai. vakare, Montague House, 1528 
S. Main si. Visi Batelio nariai pri
bukite laiku, nes yra daug reikalų 
aptarti. Norinčius prisirašyti prie 
Batelio taipgi kviečiame.

Rasti ninkas.

LSJL. 1 kp. kovos 2 d., Meldažio 
svetainėj, rengia vakarą su persta
tymu. Kuopa lodei prašo progresy
vių draugijų, kad jos nerengtų jo
kių pramogų tą pačią dieną.

Komitetas.

LSS. 22 kp. metinis susirinkimas 
įvvks šiandie, sausio 2 d., M. Mel
dažio svet., 2242 \V. 23 P|. Pradžia 
7:3(1 vai. vakare. Visi draugai pri
valo atsilankyti, kadangi turime da
ug svarbių reikalų.

Organizatorius.

West Pult man, III. — Wcst l’ull- 
mano Liet. Pa.šelpinio Kliubo meti
nis susirinkimas Įvyks pėtnyčioj, sa
usio 3 d., W. Pullman, Turner Hali, 
12001 So. Halsted st. Pradžia 8 vai. 
vakače. Visi malonėkite atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug svarbių rei
kalų ateinantiems metams.

Kliubo Raštininkas S.zTilvikas

Roseland. — LMPSA. 25 kp. choro 
repeticijos Įvyks pėtnyčidj, sausio 
3 dieną, 8 vai. vakare, Pahner Park 
svet., kertė 111 gat. ir Indiana avė. 
Visos dainininkės malonėkite nesi- 
vėluoli ateiti Jygiai 8 vai. vakare ir 
atsiveskite naujų dainininkių.

Komitetas.

Cicero, IIL — Liet. Progresyvių 
draugijų bei kuopų rengiamas lavi
nimosi vakaras Įvyks pėlnyčioj, sa
usio 3 d., 1919 m. 7:30 vai.vakare, 
Jankaičio svet., po num. 1139—1 llh 
st.. Kviečia Rengėjai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA?

J). K. VIZBAR. 1915 nuetais gyve
no i)o nmn. 1062 E. Hrarper aVe., 
Detroil, Mich.; paskiau po numeriu 
5005 Northcole avė., East Chidago, 
Ind., ir E. Vandergrift, Pa. Malonė
kite atsišaukti laišku į Naujienų ofi
są, turime svarbų reikalą.
............. .... -____ ..i---------------------

Aš, B. Gilwid, pajieškau mergi
nos arba moters dėl dviejų vaikų 
prižiūrėjimo. Meldžiu alsišaukfi 
šiuo adresu: 1712 N. Marshfield 
Avė. Nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?

RANDAI

REIKIA DARBININKU
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGAS agentas dėl užžiu- 
rėjimo Naujienų reikalų Kenosha, 
VVis. Kas galite apsiimti, malonėki
te parašyti dėl pilnų informacijų.

Naujienos, /
1739 S. Halsted St., Chicago

REIKIA motetų tvarkyt skudu
rus.. Atsišaukite
1447 So. Sangamon str., Chicago

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, 111.

REIKIA 50 PRITYRUSIU MOTE
RŲ PRIE TVARKYMO KNYGŲ’ H{ 
magazinu (Mėnesiniu laikra
ščiu)- PASTOVUS DARBAS, GA
RU APŠILDYTAS IR GERAI AP
ŠVIESTAS NAMAS. MOKESTIS $11 
IKI $15 IN SAVAITE.

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

REIKIA prityrusių langų valytojų. 
Chicago Window Cleaning Co..

62 W. Washington st., Chicago 
REIKALINGA patarnautoja prie 

stalų (veiterka). Gerą mokestis, 
trumpos valandos. Turi mokėti sa
vo .darbą.
3305 S. Halsted st., Chicago

Ketvergas, Sausio 2, 1919.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių krautu

vė, geroje vietojo, pigiai. Geras ka
mpas. Norėdami pirkti atsišaukite 
j George Sikokis,
1800 S. Hakted st., Chicago

PABSIDUODA bučernė ir groser- 
nė greitu laiku. Priežastis pardavi
mo — einu j kitą biznį. Biznis ge
rai išdirbtas.

M. Romanovvsky, 
732 \V. 19 st. Chfcago

RAKANDAI

BABGENAS
$200 Phonograph su rekordais Ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
'Kaipgi puikų Pląyer Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios selą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pašildymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kėdžių avė. Chicago

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

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

namai-žemF’
—PROGA —

Parsiduoda naujai bungalow pa
statytas namas, 6 kambariai, su gu
zo ir eleklrikos 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 purškiuos. 
Išlygos lengvos, pagal sutarimą. At
sišaukite prie savininko:

Mrs. J. Radaviczene, 
936 W. 33rd St., Chicago

PARDAVIMUI — bargenas — 2 
augštų ir beismentas medinis na
mas. 5 fialai. Visuomet išrandavo- 
jama už $80(1 j melus. Skersai gat
vės nuo mažo parko. Lenku ir įie- 
tuvių apgyventa vieta, 4450 So. Ilcr- 
mitage avė., Savininkas

139 N. Clark st., Ruoni 615. 
Tcl. Randolph 5886

PARDAVIMUI namelis prie 3726 
Lowe avė., 4 kambariai ant viršaus, 
2 kambariai apačioje. Mūrinis, ele
ktros šviesos. Turi parduoti leng
vais išmokėjimais. Verta $2000. 
Kaina $1650.00. Alsišauk/ile 
3238 So. Halsted St., Chicago 
--------------------------------- i. ............. .

PARDAVIMUI: dalį įmokėjus, li
kusius mėnesiniais išmokėjimais, 
jeigu norima. Dviejų augštų muro 
namas, du 4 kambarių fialai, su at
skira vasarine virtuve, gesas ir toi- 
lelas viduje. Namas geroje tvarko
je. Parnell avė., arti 29-los gatvės. 
Tiktai $,'1000.09.

IGNATIUS CHAP and CO., 
31st and VVallace sis., (Jiieago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, Da- 
signing, de! biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
S10. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Pirmlataki

Aušros Mokykla. 
..Sausio 2 1919 m. Aušros mokyklo
je įsteigiama skyrius “Lietuvių kal
bos kliasų”. Bus mokinama 2 sy
kiu Į savaitę, po 2 vai. kas vakarą. 
Mokytojaus patyręs mokytojas Vit
kus. kuris per kelis metus mokyja- 
vo Valparaiso universitete. Del pa
lankumo mokyklai ir sau didesnės 
naudos, pradėkite visi tuoj. Kituo
se skyriuos^ mokinama po senovei. 
Prisirašyti galima visada 3(H)1 S. 
Halsted str.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

Mokykis Kirpimo ir 'Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


