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True translation filed with the post- mastei- at Chicago, III., Jan. 3, tl)19, as reųuired by the act of Oct, 6,1017

Lenkai veržiasi ant Berlino?

L

e».■ii?1.1

Lenkai 50 mylių nuo
I Berlino .1

Prancūzai Budapešte. Lenkijoj vi 
suotina mobilizocija

spausdintas paskalboj imas, pa
sakęs, kad Vokietijos armijos 
demobilizacija bina daug grei
čiau, negu išpradžių buvo tikė
tųsi.

Ikišiol, sakė jis, apie 1,000,- 
(XX) kareivių tapo demobilizuo
ta.

CICERO POLICIJA VIS 
TEBES1UNTA.

Vėl užpuolė laisvamanių 
kalbas 
kėjus.

ir areštavo aukų

. L .J! .JJLL1—

DAR pininkė tarp Paryžiaus ir Lau- 
stinnc.

“Darbo nuomonė yra, kad pri 
[>ra- ėmimas čąrterio tarptautinių 
rin- darbo įstatymų yra iš vienų rei

kalingų saugumų ateities tai
kos.

LENKŲ ARMIJA ARTI 
BERLINO.

Galbūt paims miestą.’

True translation filed wilh Ihc post- 
master at Chicngo, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuirdd by the act of Oct. į 1917

NAUJAS LENKŲ REI
KALAVIMAS,

True translation filed wllh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917 
2,000 FRANCUZŲ KAREIVIŲ

IfiJO Į BUDAPEŠTĄ. •
' X - ' '■ J s’*” t , . ' ' ■ ■ '

PARYŽIUS, sausio 2. — Pa
sak telegramos is Zurich, 2,(XX)

Vakar
vamanių
Cicero, III., buvo surengusi

Finleracijos 2 kuopa, 
>ra-

Tautų lyga, 
i .

“Beto, darbininkų ir sociali-
kalbas Liberty svetainėj, Ii2nd stų spėkos talkininkų šalių sten 
Avė. ir 22 PI. Prakalbos įvyko. g«is per Laussanne konferenciją

.... , . . «« n > m I 'Ui

kalbėjo advokatas Mulk ir
J. Kučinskas. Policija, imi

True transhdion filąd with Ihe post-masler at (’bicaįo, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Anglų kariuomenė Ry= 
goję ir Liepojoje

^LONDONAS, sausio 2. - Ber
no žinia į Exprcss sako, kad 
lenkų kareiviai įėjo į Frank- 
fort ant Oder, 50 mylių į rytus 
nuo Berlino.

Žinia priduria, kad lenkai už
ėmė Beuthen, Phisijos Silezijoj 
ir Bromberg, Poznaniaus pro
vincijoj, 69 mylios į šiauryčius 
nuo Poznaniaus miesto.

BERLYNAS, sausio 2. Tal
kininkų kariniai laivai boibbtir- 
davo Kolko ir Vakko, kaip pas
kelbta oficialiai vakar, Estonų 
kareiviai užėpiė Juminda ir Pe- 
rispėa pusiausalius.

Lenkai Poznaniuje išleido ul- 
timaUuną Vokletiji^i Skalau
jantį greito išdavinio aviatorių, 
kurie bombardavo barakus Re-

peštą, Vengrijos sostinę. Vie, 
nas pulkas užėmė grafo Karolyi 
pilį, kur yra internuotas field- 
maršalas von Mackensen iš vo
kiečių armijos.

True translation filed tvith the post- 
master at Chicago, Iii., Jan. 3, 1919. 
aiKteųuired by the act of Oct. G, 1917

GALBŪT PASIEKS
BERLINĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1017
LENKAI PAfiMfi 6 MIESTUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
HINDENBURGAS IR BOLŠE

VIKAI SUSITAIKO.
* K J • *

'■ I

Abi pusi pritaria talkirtfnkų o- 
kupacijai.

nedrįso išardyti prakalbų, nes 
bijojosi teisino išduoto prieš ją 
“injunetiono.“

Bet užbaigus prakalbas, kada 
pradėta rinkli aukas, pol cija 
pradrįso ir pradėjo kabinrties 
prie rengėjų, reikalaudama su
stabdyti aukų rinkimą. Bet jos 
nepaklausyta ir aukų rinkimas 
tęsėsi. Aukų surinkta $32 su 
centais.

Policija įpykusi už jos ne
klausimą, galiųus, pasišaukė pa- 
gelbą ir areštavo dvi aukų

padaryti įtekmę į' tarybini nitus 
kelių šalių, kad įgijus tuojauti- 
nį jsteigihią tautų lygos.

“Mes skaitome tautų lygą ker 
tinių akmenių visos budavonės 
ir mes labai geidžiame, kadJai- 
kos konferencija padarytų įstei
gimą lygos savo pirmuoju da
lyku.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PREZIDENTAS KELYJ
Į RYMĄ.

rin

GENEVA, sausio 2. —? Len
kų armija, kuri maršupja lin
kui Berlino, turi už sayip tiks-

ją,” pasak lenkų agentūros Lau- 
sanne. Infanterija yra ^?rai ap
ginkluota ir yra prigelblama ar
tilerijos ir kavalerijos.

Infanterija jau užėmė svar
bius geležinkeily centrus, jų 
tarpe Krenz-Driesen ir Pozna- 
nių ir paėmė daugybę geležinke
lių reikmenų, susitikusi tik ma
žą pasipriešinimą.

Vokiečiai ginkluoja demozili- 
zuotus kareivius ir tikimąsi mū
šio, nors niekurie iš demobili
zuotų kareivių atsisako tarnau
ti.

Agentūra sako, kadangi Vo
kietijos geležinkeliai yra dizor- 
ganizuoti, todėl yra galimybė 
gerai organizuotos lenkų armi
joj pasiekimo Berlino.

BEHLINAS, sausio 2. —- Pa- 
,sak čia gautų žinių, lankų ar
mija einanti palei geležinkelius 
linkui Berlino ,paėmė 6 vokie
čių miestus.

Lenkų įmobilizac(ija ir f1x*si- 
veržimas sujudino Vokietijos 
valdžią. Tikimąsi,'bus tuojaus 
griebtąsi kontr-priemonių.

Naujai paskirtasis armijos ir 
laivyno ministeris Noske palie
pė apginklavimą didelių vokie
čių spėkų priešinties leųkų įsi
veržimui į VokietijoifTeritoriją. 
Didelis susirūpinimas jaučiamas 
čia delei lenkų besiveržimo.

True translation filed with thė post- 
inaster at Chicago, III., Jau. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
25 žmbnės žuvo VaršaVoje pa

sitinkant Paderewskį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III,, Jan. 3, 1919, 
as reųuired by Ine act of Oct. G, 1917'

LENKAI MOBILIZUOJĄ
• KARIUOMENĘ.

VARŠAVA, sausio 1. — Lai
ke gatvinio apvaikščiojimo dė
lei atvykimo į Vardavę Igną c 
Jau Paderevvski šiąnakt namo 
balkonas sulužo ir 25 žmones 
liko užmušti.

Padėr^waki atvyko į Varšuvą 
11 vai. šiąnakt, iš Poznaniaus.

LONIX)NAS, gruodžio 31.
Pasak Bėrimo žh*k»s. field-mar 
salas von Hindenburg telegrafa
vo Vokietijos pramonės magna
tams, kad jis rems anglų užėmi
mą Berlino.

BERLINAS, gruodžio 30. — 
Spartako grupės kongreso ypa-* 
tybė šiandie buyo kalba Radek, 
veršininko bolševikų misijos 
Vokietijoj, kuris ginė bolševi
kus ir užreiškė, kad rusai nesi
bijo talkininkų įsiveržimo, ka
dangi įsiveržėliai užsikrės bol
ševizmo mikrobais.

Jis sakė, kad jis sveikina pro- 
t>

spėk ta franeuzų okupasijos Vo
kietijos delei tos pačios priežas
ties, kad tas pagelbės bolševiz
mo vilniai padaryti didesnį pro
gresą vakarų link. - Rusijos dar
bininkai, sakė Radek, pilni išdi
dumo delei prospekto kariauti 
šalę savo vokiečių draugų ant 
kranto Reino prieš anglo-sakso- 
nų kapitalizmą.

Aleksandrą Daujotienę.
Jos neužilgo liko paliuo$uo- 

tos, kauciją užstačius svetainės 
savininkui. Teismas bus rįyto, 
Cicero. d >*

True translation filed wrth the post- 
rnaster at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the^act of Oct. 6, 1917 \ . ’.į* ,. 1 ?

Tarptautine 
darbininku 

konferencija
DARBININKAI NUSTATYS 
TAIKOS REIKALAVIMUS.

i ITarptautinė konferencija įvyks 
Lousanne sausio 13 ir nusta
tys reikalavimus.

True translation filed with the postn 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. Gv1917
Paliepė užimtų zonų vokiečiams 

saliutuoti. \

TURIN, sausio 2. — Daugiau 
100,000 žmonių, jų tarpe atsiu
vai įvairių draugijų, buvo susi
grūdę apie geelžiiikelio stotį 
šiandie po pie pasveikinti prezi
dentą Wilsoną, kuris pravažia
vo pro i'i« kėlyj į Rymų.

Ant prezidento Wilsono spe
cialiu traukinio,' sausio 2. —- 
Fnmcijos-Italijos rubežius tapo 
pervažiuotas Madanne 10:30 v. 
šįryt prezidento* Wilsono speci- 
alio traukinio. P-lė Margaret 
Wilson lydi prezidentą.

Partija buvo pasitikta Ameri
kos ambasadoriaus Page, Itali
jos ambasadoriaus Amerikoj 
grafo Macci de Cellere ir Udine 
princo, kurie lydės prezidentą į 
Rymą.

Vokiečiai apleido Rygą. 31,000 
bolševikų suimta ties Perm

ANGLŲ KAREIVIAI IŠSODIN- 
TI RYGOJE, LIEPOJUJE 

IR VINDAVOJE.

COPENHAGEN, sausio. 2.
Iš Rygos pranešama, kad ang
lai išsodino kareivius, visus po 
ginklais, Rygoje, Liepojoje ir 
Vindavoje (Ventpilyj).

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI APLEIDO 
RYGĄ.

COPENHAGEN, sausio 2. — 
IĄBerlino pranešama, kad dele i 
besiveržihio vviršesnių spėkų 
bolševikų,” vokiečių kareiviai 
buvo priversfi.evakuoti Rygą.

! *

upės.
t . .

Semionov paėmė 
miestą.

Gen. Semionovo kareiviai už
ėmė Verchni Udinsk, prie Sibe
rijos geležinkelio, j rytus nuo 
Baikal ežero.

2(M),(XM) rusų kareivių, pa- 
liuosuotų iš vokiečių belaisvės, 
tikimąsi, pervažiuos per Omską 
už dviejų savaičių. Rusai yni 
skurde ir sunkiame padėjime 
iš* priežasties šalčio ir stokos 
maisto.

Bolševikų šalininkai padarė 
užpuolimą ant kalėjimo gruod. 
21 Omske, ir paliuosafo 205 ka
linius, jų tarpe bolševikus na
rius Steigiamojo Susirinkimo. 
12 kareivių buvo nuteista kari
nio teismo ir sušaudyta Omsko 
valdžios už dalyvavimą tame

COPENHAGEN,, sausio 2— 
Pasak žinių iš Berlino, atsitiki
mai Poznaniuje priima rustų 
|x>budį. Didelės dalįs provinci
jos yra lenkų rankose ir lenkų 
kareiviai perėjo rubežių ties 
Skalmieryče, miesto į pietryčius 
nuo Poznaniaus ir 62 mylios į 
šiaurryčius nuo Breslau.

Vokiečių kareiviai ten turi 
traukties iš priežasties viršesnių 
spėkų lenkų.

Taipgi pranešama, kad Len
kijos valdžia Varšavoje paliepė 
mobilizavimą visų lenkų.

Lenkai laimėjo Poznaniaus 
tvirtovę.

Kita Varšavos žinia sako, kad 
mušis tęsėsi įvairiose vietose 
Poznaniaus miesto tarp lenkų 
ir vokiečių kareivių bėgyje pe
šta rųjų kelių dienų. Miesto tvir
tovė tapo užimta lenkų, kuomet

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI GRĄSINA PER- 
TRAUKTI TAIKOS TARYBAS.

Jei radikalė frakcija užgriebtų 
valdžią.

COPENHAGEN, sausio 2. — 
Pasak Politikėm gautos žinios iŠ 
Berlino, talkininkų pertraukos 
mūšių komisija grąsina pertrau 
kti pradines taikos tarybas, jei 
radikalai užgriebtų Vokietijos 
valdžią.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

l,0W,000 VOKIEČIŲ DEMO-
' BILIZUOTA. •

LONDONAS, sausio 2. — 
• Gustave Noske, vienas iš naujų

COBLENZ, sausio 1. — Pra- 4 ’
dedant šiandie, visi vokiečiiĮ o- 
cieriai ir kareiviai uniformose, 
visi geležinkelių darbininkai ir 
policistai uniformose, turi sa
liutuoti visiems oficieriams tal
kininkų^ armijų Amerikos oku
pacijos zone. Apie tai pereitą 
naktį vietos laikraščiuose buvo 
išspausdintas paliepimas. •

LONDONAS, sausio2.—Tarp
tautinė darbininkų konferenci
ja, kuri, sulig programų, susi
rinks kartu su ofieiale taikos 
konferencija, atsidarys Lousan
ne, Šveicarijoj, sausio 13 d. ir 
tęsis per kecltą savaičių, phsak 
darbininkų vadovo Artluir Hen- 
derson.

Pienai apie susirinkimą prak
tiškai/ užbaigti.* Kalbėdamas a- 
pie ateinančios konferencijos 
darbą, Hendersąpi misakė:

“Vyriausiu darib® delegatų, 
kurie atstovaus pasaulio darbi
ninkų ir socialistų ^uaėjimą, 
bus suformuluoti reikalavimas 
tarptautinių darbo įstatymų, ku
riuos taikos, konferencija bus 
pakviesta įrašyti į taikos sutar-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VVILSONO PLENAS SUSI
LAUKS IŠBANDYMO 

ITALIJOJ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VARŠAVA, gruodžio 31. — 
Likimas Vilniaus gubernijos, 
Lietuvoj, svyruoja balanse. Bol- 
šievikų agentai skleidžia savo 
propogandą gubernijoj, kurios 
šiaurrytinė dalis yra po sovietų 
valdžia.

Bandos plėšikų ir valkatų, a- 
vangardas bolševikų, reguliarių 
kareivių ir pabėgėlių, atvyksta j 
Vilnių.

Vokiečiai, matomai, nededa 
pastangų įvykinti tvarką mieste, 
nors jie turi ten 5,(XX) kareivių.

True translation filed with the post- 
iniister at Chicago^ III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

TAIKOS TARYBOS
SAUSIO 6.

200 nuošimčių dividentų.

DETROIT, Mieli. — Ford Mo
tor Co. paskelbė 200 nuoš. divi
dendų., arba viso $4,000,000.

$2,000,000 jau išmokėti, o Ii 
kusieji $2,000,000 bus išmokėti 
vasario X d. Už kelių mėnesių 
busią paskelbti (nauji dMdeu* 
dai. Kompanijos kapitalas sie
kia $2,000,000 ir yra valdomos 
7 akcionierių, Fordo šeiminę 

ko r- .

, Tikisi pasekmių.

“Mes turime visą viltį, kad to
kios rųšies pasiulimai susitiks 
pritarimą taikos konferencijos.

“Aš sveikinu karės kabineto 
nario Barnes paskelbimą, kad 
industrinė komisija bus sutver
ta sąryšyj su taikos kongresu 
apsvarstymui ir raportavimui 
apie priemones, kokių bus grie- 
bties įvykinimui tarptautinio 
piinimum saiko darbo sąlygų^ 

ftalim* CIzaHou Vd4 Iri

PARYŽIUS, sausio 1, — Pre
zidentas Wilsonas šiąnakt išva
žiavo į Rymą ir 7 dienų kelio
nę po Italiją.

Ęuropos indomavimas yra ne 
tai kaip prezidentas bus priim
tas žemėj senovės cezarių, su 
jos indomiomis istorinėmis vie
tomis, bet kokią įtekmę prezi
dento Wjlsono konferencijos 
turės į jugo-slavų-italų kivir- 
čius. Problema sutaikymo prie
šingų aspiraęijų Italijos ir ju- 
go-slavų pietinėj Europoj, pasi
rodo, yra netik galimu šaltiniu 
keblumų dėl taikos konferenci
jos, bet ir sunkiu išbandymu 
fundcmentalių principų savęs 
apsisprendimo mažų tautų, ku
riam talkininkų ša lįs pritaria.

. i
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKŲ TRECIA ARMIJA 

SUNAIKINTA.

31,000 paimta nelaisvėn. .Leni
nas vos nepaimtas belaisvėm

PARYŽIUS, sausio 2. — PasL 
kalbėjimai tarp talkininkų at
stovų prasidės Francijos užru- 
{bežinių reikalų ministerijoj 
tuoj po sugrįžimui į Paryžių 
premiero Clemenceau, kuris ti
kimasi bus apie sausio 6 ar, 7.

Prezidento, Wilsono, tikima
si, bus Paryžiuje pradžioje atei
nančios savaitės, o premjeras 
Lloyd George atvyks subatoj.

Dąug pradinio darbo turi bū
ti atlikta ir daug sekcinių susi
rinkimų atlaikyta pirm negu ge- 
neralis delegatų susirinkimas

BUDĖJIMO UGNIS DEGA.

WASHINGTON, sausio 2. — 
Nežiūrint, kad vakar minia su
daužė) geležinę urną, kurioje 
moterįs uždegė “budėjimo^ rig- 
nį,” šiandie ji vistiek degė. Ji 
liko sukurta geležiniame inde įr 
palaikoiMa, nežiūrint kad Ujo 
smark
stovėjo ant sargybos.

Vakar areštuotos moterįs, fcu* 
rina lilrn nnlMilA# IrAiieii/M i

< lietus. Moteris irgi

VLADIVOSTOKAS, gruodžio 
30. —- Paimant Penių Uralu 
kalnuose, gen. Gaida, viršinin
kas čecho-slovakų ir Siberijos 
s|>ėkų, beveik visai sunaikino 
bolševikų trečią armiją iš ku
rios jis suėmė 31,000 kareivių 
belaisvei!.

Gen. Gaida kareiviai paėmė 
ginkluotą traukinį, iš kurio bol
ševikų premjeras Nikolai Lenin 
vaiįovavo veikimu Peru! apy
gardoj. Leninas pabėgo, bet ke
li nariai jo partijos liko paim
ti belaisvei!.

Didžiuma gen. Gaida spėkų 
susidėjo iš Siberijos kareivių. 
Jis‘taipgi turėjo 2 pulku čechų 
savo armijoj. Be suimtų 3t,(X) 
belaisvių, gen Gaida savo neti
kėta ataka paėmė 5,000 geležin
kelių vagonų, 120 laukų kanuo- 
lių, 1,000 kulkasvaidžių, 30 au
tomobilių, visą vežimų traps- 
portą, kelis ginkluotus trauki
nius ir kelis tūkstančius arklių. 
Sakoma, kad 10 bolševikų pul
ku liko išnmiklnti A lilrnainii i«i

Amerikos delegacija mato
mai, yra įsitikrinusi, kad daugy
bė painumų ir daugybė dalyvau 
jaučių valstybių neleis greito a- 
belno susirinkimo. \ o

True translation filed with the posf- 
jnaster at Chicago, III., Jan. 3, *919, 
as reųuired by the act ofX)ct. 6, 1917

SLAVAI IR ITALIJA GALI 
SUSIKIRSTI.

Slavai sustabdė demobilizaciją . 
armijos.

PARYŽIUS, gruodžio 31. — 
Telegrama iš Laibach, per Švei
cariją, sako:

“Demobilizacija pietų slavų 
armijos,'kuri prasidėjo, tapo da
linai sustabdyta. Bijomasi, 
kad italų kareiviai Grubnike, 
arti Susak, ir kitose vietose, ku
rie kasasi tranšėjas, budavoja 
cementines papėdes artilerijai 
ir taiso spigliuotų vielų Užtva
ras, gali bandyti užpuolimą ant 
sląvų kareivių. Manoma, kad 
italai laikysis* žemės, kurią jie 
užima, nežiūrint kokis bus tai- 

tnucfrpsn nummrendis. Abi
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Svetainė

Rusiikos ir Turkiškos Vanos
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Išpardavimas Vyrų Kelnių
Moteris tuoj ėmusi

1739 So, Hakted Street

________

MADISON AT
HALSTED ST.

PAšELPOS 
KLIUBO

Vyrų visi Vilnoniai 
Overkautai $14.50 PAšOVfi MOTERĮ IR 

“BURDINGIERIŲ.”

3.00 
2.00 
2.00 
&00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.5p' 
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 
1.00 
1.00

CHICAGOS 
LIETUVIŲ

$35.00 
15.00 
15.00 
5.00

Socialisty darbininkų unijos esą 
. .atvirai skelbia republįką, pro

letarų diktatorybę ir panaiki
nimą kariuomenės.

12th St Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514*16 W. 12th et., arti 
St. Louis Are. Ir 1115-17 
So. Paulina SU arti 12th 
St, Chieago, III. -

riausios darbininkams, mažai gadytos, neken 
kia dėvėjimui, mieroą nuo 30 iki 54 
juosmenį, apkainuOU

mo, tai tas gali būti nuspręsta, 
tiktai tiesiog kr ei panties į žmo
nes plebiscito formoje, arba vi
suotinais rinkimais į Steigiamą
jį Susirinkimą.

FF ų • oįr

True transiation filed witn the post 
master at Chieago, III., Jan. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191’

AŠTRIOS REFORMOS 
SIŪLOMA ŠVEDIJOJE

NAUJOS MINTIS NAU 
JIEMS METAMS.

LONDONAS 
ckholmo;xodo, kad revoliuciniai

Bukite tikri 
ir /taupykite 

L. Klein 
štampas

Jei sakas sutinka ketu

HALSTED & 14T? STS

j Kvie 
lepras bu 
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.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place
atsidarys 5 vai. po pietų. Programas prasidės 6:30 vai.

•' Įžanga 35c. ir 50c.
Siame visuomenę atsilankyti į musų parengtą vakarą, nes tas* va-
3 išskiriamas iš kitų vakarų. Jame dalyvaus visi Susiv. S. D. 1-mo

J. Ragutis 
J. Burauskas. 

Aukų $112.43 priėmįiau. Ačiū.
—K. G ūgis, kas.

Ulster, ul^terette ir su diržais kautai vyrams, ant vienos 
ir abiejų pusių susegamos stailės, su mažais ir ulster kal- 
nieriąis: taipgi konservatyvės stailės kautai su tos pačios 
materijos arba aksomo kainieriais, padaryti iš visų vilno
nių materijų, mėlynų, rudt/ir pilkų maišytų: mieros 33 iki 

44; apkainuota $14.50. Subatoje tiktai

Rengiamas
SIETYNO MIŠRAUS CHORO

P-as Nikodemas Sliultos (šul 
tis?) ir p-nia St, Rumshus (Ru- 
mšipnė?) šiandie guli Pullman 
ligoninėj. Pirmasai jau pasi
mirė, antrajai gi negręsia di
delis pavojus.

Istorija yra tokia Naujų Me
tų naktį p-as Rumshus, 10623 
So. State St, išėjęs pas pažįsta
mus, kad pasveikinus juos su 
naujais metais, Sugrįšęs jis 
radęs savo moterį drauge su 
Shultos’a 
pasakot, koks geras esąs poni 
Nikas, geresnis už jį, Rum- 
shos’ą, ir daugiau . uždirbąs. 
Rumshos nebeiškentęs ir palei
dęs darban revolverį.

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

$113.00
L. Fondą,

112.43.

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

mones 
ves įstatymo leidimo, 
pakalbėtų ir leistų joms 
naudoti savo prityrimu ir spre
ndimu. Beklausydama šitų ka
lbų, kurios tęsėsi per ištisi dvi 
dieni. aš mačiau. kad viena mi
ntis buvo atkartojama labai da

žnai ir labai aiškiai. Šita min
tis buvo išreiškiama šitaip: Ne
žiūrėk tiek daug lėšų mokyk
loms pagerinti ir naujoms pra- 
tęstinėms mokykloms atidaryti 
ir visiems vaikams amatinį 
mokslą duoti. Kodėl? Todėl, 
kad nežiuystė daugiau atsieina 
negu apšvietimas.

Pripažinus šitą dalyką, seka
mu žingsniu yra vien atsargiai

“šiaudai parodo, iš kur vėjas 
pučia“, šitos senos patarlės 
teisingumas atėjo man mintin 
pereitą savaitę, besėdint Illino- 
jaus Moterų Įstatymdavybinio 
Kongreso susirinkime. Šita 
moterų grupė atvyksta Chica- 
gon kartą į metus iš visų vals
tijos kraštų, kad pasikalbėjus 
apie “valstijos įstatymus ir pa
vartojus slavo įtekmę padavi
mui naujų įstatymų įstatymda- 
vybai, kuri visuomet susirenka 
tuojaus po Naujų Metų.

šitas susirinkimas priklauso 
ne vienoms moterims. Nors 
jos yra ptavedėjopiis, bet jos 
pasikviečia vyrus, žinovus pra

švietimo ir vaikų gero- 
kad jie 

pasi-

Pana, ILL. — 
Fondui aukojo 
S.L.A. 32 kp. . 
L.S. Draugystė
L. U. Draugyste 
J. U. Puida
J. Zareckas 
A. Mačis 
A. Zakarauskas 
A. Cižauskas
K. Butkauskas 
P. Bukevičia ' 
W. Venslovas 
J. Burdzilauskas 
J. Rugutis 
J. Burauskas 
V. Adomaitis 
V. Burauskas 
'P. Burauskas 
J, Kaminskas 
J. Raguckas 
V. Snkevičia
M. DereškcviČia 
J. Giebas
M. Pranskevičia
A. Laukaitis 
J. Zikas 
J. Raugelis
J. Matulaitis
K. Pažėra
N. Zareckas 
J. AMakauskas 
J. Jeramavičia
B. Kaminckas 
J. Rugis 
V. Burdzilauskas

Viso labo 
.Viso pasiųsta į 
apmokėjus kaštus 
Atsiprašom aukautojų, kad jei
gu kieno vardas h* pravarde ne
gerai paduota. Palaikykite vis
ką už gera. Tariam visiems au
kautojams didelį ačiū. — Aukų 
rinkėjai:

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybė paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.. . • ••

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

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

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
'su pinigais į

nuotikiai Vokįtijoje daro savo 
veikme į Švedų darbo partijos 
atsinešimą. Švedija tūlą laiką 
per savo socialistų mažumą, bu
vo svarbiausia srove, neskaitant 
Rusijos, bolševikų propagandai 
ir kairėses socialistų darbininkų 
unijos dabar atvirai kalba apie 
apskelbimą republikos su pro
letarų diktatorybę, paleidžiant 
akriuomenę, panaikinant Aug- 
š t utinį lAutę, (įstoi$(iant Ckštiin- 
nių valandų dieną ir minimalę 
algą, suvisuofeninant' kapitalą 
ir pavedant darbininkams vie
niems užžiurčjimą darbų“, ši
tos aštrios reformos turį būti 
padarytos revoliuciniais budais, 
sutveriant darbininkų ir karei
vių tarybas su žmonių komisą- .1'1 rais valdžios pryšakyje.

Prieš šituos mažumos reika
lavimus, nukopijuotus iš kitur 
ir įkvėptus bolševikų atmosfe
ros švedų socialistų didžiuma ir 
darbininkų unijos vedamos jų 
partijos vadovo Brantingo sta
to programą palengvos refor
mos parlamentiniais budais. Jų 
programas, kuris galiaus bnvo 
priimats visuotiniame partijos 
susirinkime, po Brantingo gra- 
žiam išaiškinimui padėjimo, 
reikalauja tuojau priimti rinki
mų relotmą ir busimosios val
džios formos klausimą pavesti 
žmonėms išrišti plebicistų ar 
parlamentiniu balsavimu kuo
met rinkimų reforma išplės ir 
sulygins balsavimo teisę.

Valdžia j fru pasirįžusi išpil
dyti šituos reikalavimus tiek, 
kiek jie rinkimų-reformą liečia, 

j Ministerija išreiškė savo norą 
paduoti parlamentui projektus 
panaikinančius visas varžan
čias ypatybes vyrų balsavimo 
teisei ir Suteikiančius politinį 
balsą moterims. Podraug jie į- 
vedė aštuonių valandų dieną ar
senaluose ir valdžios fabrikai 
samdantieji padienius darbinin
kus rūpinsis, kad nebūtų nedar-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Kerną ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malerojimoi stabų ižvidaus, po |1.49 ai gat
CARR BROS. WRECKING CO.

sm mm b. Hąj.i.d ąu. m.

Kau^rvatyvų partija, kuri 
perna^TOMais priešinosi rinki
mų reformai ir moterų balsavi
mo teisėsi, dabar sutinka* duoti 
jas sulig tam tikromis apsaugo
mis. Gali būti, kad miesto re
forma bus priimta dabartinia
me nepaprastame Riksdago po
sėdyje, o paliečiančioji politinę 
balsavimo teisę, už kuria nega
lima balsuoti nepaprastame po
sėdyje, bus paimta sekančiame 
paprastame posėdyje sausyje. 
Kas dėl valdžios formos mainy-

I .iv ■. . v caieĮ

SVEIKATA
■

arba tiesus ir trumpas 
kelias { sveikatą. I

Sveikata turi kelis Šimtus 
paveikslu apie žmogaus huno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai ŽtnogaUs kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo .viso- 
kių ligŲ. Tokios knygAS iHu- 
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.09 su 
prisiuntimu, t

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 & llalshri si., Chicimo, UI.

STAR & GARTER — BURLESQUE— 
MAIpS OF AMERICA

Kainos 25c iki 75c

Jei Jus nriversH esate parduoti, mes mokame N. Y. Escha 
ims, be komiso. EDWARl> F*. GARRIT

Bondsus galima siųsti regis- )0Į( La žgy-g* 
truota krasa — e Atdara kasdien.
C-0 Lithuanian Dėpl. Nedaliomis 10 iki 12 dieną.

isinimų galima surasti daug. 
Sakas paleidžia jį, fieą jis netu
ri tiek laiko, kad sužinojus, ar 
jis pasakoja tiesiu ar ne. šita
me susirinkime buvo nuspręs
ta, kad reikia patarti sekamai 
įstatymdavybai, idant įstatymas 
butų prižiūrimas pavedant jo 
prižiūrėjimą valstijai. Tas rei
kštų, kad valstijos valdžia turė
tų naujų viršininkų, kurie turė
tų sužinoti, ar vaikams reika-i 
linga dirbti, ar ne ir priversti 
juos grįžt atgal į mokyklą, kuo
met darbas nėra reikalingas. 
Tokis sumanymas suteiktų il
gesnį mokslą daugeliui tūksta
nčių vaikų vienoje Chicagoje.

Sekamas , patarimas taipgi 
liečia dirbančius vaikus. Dabar 
nereikalaujama nei iš vieno di
rbančio vaik^^kad jis lankytų 
kokią nebūk pratęstinę mokyk
lą. Kur pratęstinės mokyklos 
yra įsteigta, tai jos kaip ir va
karinės mokyklos, yra atdaros 
tik tiems, kurie nori jas lanky
ti. Buvo šnekėta, kad valstija 
turi atidaryti daugiaus šitos rų- 
šies mokyklų ir kad turi būti 
išleistas įstatymas priverčian
tis lankyti ją nemažiau kaip aš- 
tuonias valandas savaitėje. Ši- 
tas felcaitlius savaitinių valandų 
suteiktų progą vaikams moky
tis nuolatai, o ne kuomet jiems 
užeina noras. Buvo tarta apie 
amatinį mokslą ir kaip surasti 
pinigų tiek, kad Illinojaus val
stija galėtų gauti pagelbą iš Suv. 
Valstijų valdžios, kuri duoda 
kiekvienai valstijai tiek, kiek 
valstija pati sudeda. Taip pat 
buvo kalbėta apie gelbėjimą sil
pnapročių vaikųp kaip pagerinti 
krutamųjų paveikslų teatrelius, 
kuriuos lanko tokia daugybė 
vaikų,1 kaip išgauti naujus įs
tatymus naudingus kaimų mo
kykloms.

Beklausydama šitų tarimų 
per dvi dieni, aš įąitikinau, kad 
kas metas bus reikalaujama vis 
daugiau mokslo. Ką įstatym- 
davyba padarys, kežinia. Bet 
yra tikra, kad viešoji nuomo
ne išėjusi iš tokių susirinkimų 
padarys reformas. Išmintin
gieji žmonės nelaukia, kol juos 
privers įstatymai. Jie žiuri į 
šiaudus ir žino, iš kur vėjas pu- 
y • _ ” čia.

nuspręsti, kas galima padaryti 
pagerinimui dabartinių įstaty
mų. Imta svarstyti priverstinio 
Švietimo įstatymas. Vienu žvi
lgsniu jis yra geru įstatymu. Jis 
reikalaūja priverstino lankymo 
mokyklos vaikams nuo septy
nių iki keturiolikos metų am
žiaus Toliaus įstatymas pada» 
ro kitokią normą vaikams nuo 
keturiolikos iki šešiolikos me
tų. šitos rųšies vaikai gali ap
leisti mokyklą, jei turi teisėtą 
ir reikalingą darbą. Kur yra J- 
statymu duodama pasirinki
mas, ten gali būti nesuprati
mas pritaikymo to įstatymo. 
Tėvai paprastai mano, kad vai
kas keturiolikos metų gali ap
leisti mokyklą vis viena ką jis 
nedarytų apleidęs. Dalykas gi 
yra toks, kad įstatymas, kaip 
jis pirmu kartu buvo išleistas, 
buvo teikiamas naudai vien tų 
vaikų, kurie buvo priversti .ei
ti uždirbti pinigų, nes šeimynos 
negalėjo apsieiti be vaikų užda
rbio pagclbos. Jis nebuvo tam, 
kad suteikti lengvą išsisukimą 
nuo lankymo mokyklos ilgesnį 
laiką.

Miesto dykūnų (vaikų išliku
sių i& inolcylclos) sakas (detek- 
tyvįjs) sako, kad šita įstatymo 

dalis virto taip vadinama “ne
gyva raide”. Įstatymas yra 
knygose, bet jis nėra užlaiko
mas 
riolikos metų vaiką gatvėje ir, 
sustabdęs jį, klausia jo, kodėl 
jis ne mokykloje, vaikas gali 
pasakyti, kad jis j ieško darbo, 
ar kad jam pažadėta dąrbas ki
tą savaitę, ar kad jis eina na
mon pagelbėti motinai. Pasitc-

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPĮĘ DĘ LA SAUSSAYE 

/ Teologijos Profesofius.
- Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

. ................. f 1

Subatos va- 
kifcpe atdara 

iki 9:15

Lietuvos Laisvės 
Fondas,

[Prie kiekvienos progos: susirinki
muose, pramogų vakaruose, baliuo
se, teatruose—rinkite aukų Lietuvos 
Laisvės Fondui ir siųskite jas to 
Fondo kasieriui Šiuo adresu: Mr. K. 

4Gr u K i B, 3323 S. Halnted St., Chiea
go, II1.J



Pėtnyčia, Sausio 3, 1919 Ch o, I1L

[‘KORESPONDENCIJOS
GRAND RAPIDS, MlCH.'

LSS. *51 kuopos rinkimo au
kų komitetas paskelbia surink
tas aukas LSS. Apsigynimo 
Fondui:
F. Stankus, S. Mat Jonaitis, J. 
Baltušis, K. Petrikas — po 
$1.00; M. Bauža -7- 75c.;J. Ki- 
bauckas, T. Klausevice, A. Ape- 
cenka, J. Balys, K. Vienažindis, 
A. Jasaitis, K. Rasikas, St. Mo- 
tiejutis, J. Shbaijis, A. Gelgata, 
V. Rinkievičienė, J. Gelgota, U. 
Kevežienė — po 50c.; J. Žilin
skas, J. Gillis, F. Germėcky, J. 
Budraitis, J. Vauceskas, J. Šva- 
das, D. F. Antangitis, B. Adom- 
son, J. Bepirštis, Matilda Kama- 
šuka, V. K. Luckus, L. Levo- 
navičia, P. Grigalius, D. Jurgai
tienė, M. Stusilauskienė, V. Juš- 
kaitis — po 25c. Viso $15.25. 
Aukų rinkėjai: Mot. Bauža, Var. 
(ielgotienė, Ig. Balys.

la kasdien didyn. Vietos unijos 
rengiasi streikai!, statydamos 
reikalavimą 41 valandų darbo 
savaitėj. Kova, žinoma, nebufl 
lengva ir samdytojai riečia ra
gus, tuo labiau, kad daug darbi
ninkų nėra dar organizuoti.

Gruodžio 14, LSS 7 ta kuopa 
buvo surengus nuiskinį balių. 
Pavyko gerai. Geriausiomis ma
skolius jiasižymėjo dgū B. Smi- 
derienū, vaizdinusi Socializmo 
Dvasią — baltais rūbais, su iš 
raudonų rožių pintu vėluku 
rankoje; už tai ji laimėjo ir do
vaną. Antra, dgC V. Baliene su 
savo maža dukrele, apsitaisiu- f #
sios baltais rudais ir nešdamos 
raudoną vehiką su', LSS 7tos 
kuopos užrašu. Jos taip jau ap
teikta pįrmu prizu. ,.

—V. V. Vasys.

Karštis”. Lošimas išėjo pusėti
nai gerai, nors kai kurie lošėjai 
ir silpnai atliko, bet didžiuma 
atliko gerai. Po perstatymo d. 
Arlauskai sudainavo labai juo
kingą dainą, kas publikai labai 
jHitiko. Ant galo Aidų Choras 
Sudainavo kelias darbininkiškas 
dainas. , <

Kas nedėldienio vakarą LSS. 
7 kuopa rengia diskusijas ir 
prakalbas. Jeigu nebūna pra
kalbų, tai binia diskusijos įvai
riais klausimais. Ateinančią ne- 
dėlią bus diskusuojama apie 
Lietuvos valdymo formą. Tai
gi lietuviai darbininkai nepa
mirškite kas nedėlios vakarą 
ateiti į D.L.K. Gedom ino Drau
gystes svetainę, o ten galėsite 
išreikšti savo nuomones ir kitų 
išgirsti apie bėgamus gyveninio 
klausimus, žeidžiu sakant, Ro- 
cheSterio socialistai ir jiems pri
tariantis darbininkai deda visas 
pastangas, kad apsišvielus ir iš
gvildenus reikiamus žinoti klau
simus. „

ROCHESTER, N.Y.

Per pusantro mėnesio čia tę
sėsi Levy Bros dirbtuvėj siuvė
jų streikas. Streiko priežastis 
buvo ta, kad preseriams buvo 
mažinama mokestis. Streikas 
pralaimėta, dėlto kad atsirado 
daug žmonių be darbo, paleistų 
iš kitų dirbtuvių. Ypatingai j 
daug . darbininkų paleista iši 
amunicijos dirbtuvių. To nežiu-

Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

vieno, kuris jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
Mųrie* tai žino; su virš trts me- 
dfc. Aš mėginau gyduolę po g>- 
duolės, gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelba kokią aš 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
aš suradau vaistą, kuris mane 

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

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis nuo bile kokios formos 
reumatizmo ligos pailgintų šią 
stebėtinai gydančią spėką. Ne
siųskite nė cento; tiktai atsiųs
kite savo vardą ir adresą ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus ji suvartosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo kainų, vieną 
dolerį, betgi supraskite, aš ne
noriu jūsų niiHgų iki jus busite 

. galutinai užįcųiėdintas juos iš
siųsti. Ar t^ii ne puiku? Kam gi 
ilgiau kentėti, kuomet toks pozi
tyvi* pagelbėjimas tokiu budu 
yra jums sirinmas dykai? Nea
tidėliokite. Rašykite šiandien. 
Mark H. Jackson, No. 648 E. 
Gurney Eldg., Syracuse, N. Y. 
Mr. Jackson yra atsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra 
teisingas. »

giimmiiiiiim
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ROCHESTER, N. Y.

A beinąs veikimas.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
kad klerikališkiems tautiškiems 
jųdošeliams, kurio įskundė d. 
M. Duseiką, tikslas, matyt, ne
nusiseks. Nors • galutino nuo
sprendžio da nebuvo, bet iš ty
rinėjimo, kuris buvo 13 ir 20 
dieną gruodžio, galima spręsti, 
kad skundikai nieko nelaimės. 
Byla nukelta į grand jury. Su d. 
M. Duseika eina visi susipratę 
Rochcsterio darbininkai, ir iš
rinko komitetą, kuris šauk tu
sią į kitas vietas medžiaginės 
paramos. 0 su bfts įudošėliais 
eina tik keletas tautiškų ir pa
rapijos šuhi.
Sočialistiškas veikimas eina sa- 
vo keliu. 21 d. gruodžio, ukrai
niečiai .,.W,wVstai shite didelį 
veikalą iš rusų revoliucinio ju
dėjimo. Lošimas išėjo gerai ir 
užganėdino publiką, kurioa bu
vo prisirinkus pihiute “Gedimi
no” svetaine.

Gruodžio 22 d. buvo teatras 
ir koncentras surengtas Aido 
Choro. Buvo lošta dvi komedi-

DATR1J0TIZMAS
* Pačėdųmas turi būt 

pasargos žodis 
10WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

LietuviŠkai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, plbpiera gera, vir* 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs yiršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.0Q. Kreipkitės į:

NAUJIENOS *
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

—M. Vieversėlis.

AKRON, OHIO.

Veikimas ir veikimo pasekmės.

Nors nemaža pasirodydavo is 
musų kolonijos korespondenci
jų laikraščiuose apie darbinin
kų veikimą, bet daugiausiai vis 
tik buvo kalbama apie lietu
vius, nors lietuviai darbininkai

kiine stovi.
Čionai randasi septynių tautų 

skyriai, stipriau stovi finansiš
kai ir skaitliam narių — anglai, 
vokiečiai, žydai: jų skyriai ju
dina labiausiai darbininkus prie 
organizatyvio darbo ir daugiau
siai’paskleidžia apšvietus tarpe 
darbininkų. — /
•'Jie netiktai savo tautiečių ei
lėse (Urba, bet jie pasižymi ren
gime tarptautinių mitingų ir 
labai susipratę nekaip lietuviai, 
lenkai ete. Žydai turi daug (lo
mos atkreipę į rusus mat čio
nai ne mažai randasi rusų, ku
rie taip *#ukafrėję”, kad nepri
pažįsta nė jokios darbininkų 
politines nei ekonominės orga
nizacijos... Turbūt jie anksčiau

• i • 
pradėjo “kairėti”, negu mūsi
škiai...

Paskutiniu laiku Centralinis. 
Komitetas (tarptautiškds sočia-, 
listų sąryšys) surengė trejas 
prakalbas: dvejas d. E. V. Dėb
sai ir vienas dgėi O. Harai. Ga
na puikios pasekmės buvų: į 
prakalbas lankėsi virš dviejų 
tuksiančių žmonių* ir kas sykis 
liko pelno po daugiau kaip porą

ZIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
■
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šimtų dolerių. Taip jau įplau
kė ir į Dėbso gelbėjimo fodą. 
Kąs žino apie tokį puikų pasi
sekimą, labai džiaugėsi, ne dėl
to, kad liko pelno, bet dėlto, kad 1 
didelė minia darbininkų stoja | 
prie musų. Tai parodė jų skai
tlingas atsilankymas į prakalbas 
ir gausus delnų plojimai, kuo
met senelis Debsas kalbėjo. .

Centralinis Komitetas atliko 
taipjau dar vieną,labai pagirti
ną darbą. būtent, įsteigė propa
gandos mokyklą nedeliomis. 
Pasekmės to labai puikios. Bra- 
vb f(arpUtutiškiems draugams! 

> Neužilgo prasidės kampanija 
reikalu įsigijimo tarptautinio 
nuosavo namo. Tas darbas jau 
pradėtas Anglų Socialistų Jau
nuomenės Lygos. Tą sumanymą 
pradės vykinti visa energija, 
pradedant naujais metais.

Kaip minėjau, tarptautiškas 
veikimas gana pavyzdingas ir 
naudingas vietos darbininkams. 
Bet koks “pavyzdingumas” ar 
naudingumas lietuvių bolševikų 
veikimo aš nekalbėsiu taip pla
čiai, tik paminėsiu paskutinius 
nuotikius.

Gruodžio 22 d. įvyko LSS. 
244 kp. susirinkimas —- pas

kutinis 1918 metais. Kai drau
gai rengėsi ir ragino, kad visi 
prisirengtų ir atsilankytų Jc«ip° 

ų paskutinį šių metų susirinki
mą, kad draugiškai ir visapu
siškai apsvrasčius pienus atei
nantiems metams, kad viršinin
kus išrinkus atsakantesnius etc. 
Bet kas tau! Daugiau suprantą 
draugai visai ką kita manė, ne
gu atsitiko. Mat čionai pasirodė 
rėksnių kompaniją, kuri rėkė 
kad tik bolševikai geri, o Nau
jienos ir P. Grigaitis no good: 
Na, no good tai no good, bet pa
sirodo, kad jiemis Absoliutiškai 
nieko nebėra good. Vienas tų 
rėksųįų ((Įąr Jniyęfį LSŠ. ?44. 
kp. org.) paėmęs Laisvę padavė 
pirmininkui (mat patsai nemo
ka, nesupranta, kas ten parašy
ta), tvirtindamas, ten esą ap
šmeižimų jo ir kitų LSS. 244 
kp. narių. Tas sakinys, kur jis 
nesuprato, skambėjo taip:’

“Lavinimos vakare priėjo ir 
prie tokio išvedimo, kad reikia 
dėties prie šv.Juozapo draugy
stės dėl varymo propagandos^ 
bet pasirodo, kad musų (LSS< 
244 kp.) org. ir keli kiti socia
listai yra tos draugijos nariai 
ir tai nieko nenuveikė, todėl nė- 

‘ * ’ . ' i '1ra vilties, kad jie nuveiktų ar 
butų galima nuveikti.” Taigi 
matote dabar, kas daros su to- f 
kiais draugais! Ot, kas pažįsta 
apšvietą ir frakcijoniškumus. 
O juk ir tuos reikia (bolševikams 
prisiimti ant savo “nuvargintų 
pečių”!-..

Daug turėčiau pasakyti apie 
tokius “draugus”, bert kol kas 
patarčiau tik riųitesnicmsjlrau- 
gams stengties kaip nors sustab
dyt tą jų nepavyzdingą ir ne
naudingą kompaniją, kuri sten
giasi pirmoj vietoj ardyt ir mai
šyti susirinkimą ir versti visa 
ką į savo pusę, o ne veikti taip, 
kaip naudiinga butų a darbinin
kams. Tuomet tarp musų drau
giškumas taip • greitai įvyks, 
kaip greitai nuraminsime truk- 
šmadarius—dvi ypatas, 
kiekvienas žinote ir kurias,,(kie
kvienas rimtesnis žmogus pasa
kys, nors ir nb socialistas, o 
tiktai pritariantis. Todėl drau
gai nenusiminkite, kad reikia 
kovoti ir kritikuotis savo tarpe, 
bet stokime į darbą ir dirbkime 
su pasišventimu ir energija.

—Kurtavėniškis.

Atdara Subatos va
kare iki 9:15 vai.

si TirEErnarr-.... ;?.. .

KLEIN BROS.
HALSTED A 2DU1 STS.

Skaitykite Šubatoje mu
sų apgarsinimų šiame 
dienraštyje kas link mu
sų

ŽALIOS KORTELĖS 
Ir pavydėtų apatnešų iš
pardavimo.

EXTRA! DIDELIS ŠUBATOJE TIKTAI IŠPARDAVIMAS DEL MOTERŲ !■

50 Už $4 ir $5 Šilko Georgette $Q 
Crepe & De Chine Jakės-

Didžiausius iš visų musų subatos išpardavimų. 
1090 moterų ir merginų jakių iš šilko gvorgette . 1
crepe ir crepe de chine už pigiausių kainų daugy
bėje sezonų. Didelis N. Y. namas užbaigė išpar
duoti prieš paėniimų inventoriaus. Dabar gi mes 
apkainavoine už didelį sutaupymų.. šilko Geor- 
gette Crepe ir Crepe de Chine.

Jakės už pigiau negu 
kainuoja materija. 
MOTERS! Pamąsty
kite apie nusipirkimą 
puikių šilkinių geor- 
gette crepe ir crepe 
de chine bliuzelių tiktai už $2. 
Ateikite ir pamatykite šias pui_ 
kias Įjakes, apžiūrėkite jų pui
kias materijas ir jus žinosite, kad 
šios vertės yra visai nesulygi
namos.

Didelis išpardavimas subatoj dėl vyrų! Nupigintos o verkautų kainos!

$45 $40 ir $35 Juodo Kersey Overkautai $21.75

Didelių kalniečių išveizda, 
išsiuvinėti modeliai ir su _________  r_r_____
stailės. Puikiame pasirinkime yra baltos jakės, juo
dos jakės, skaisčiai rausvos, peach spalvos, jakės, ir 
tt., visos už žemų kainų, po $2, inieros 36 iki 46.

gražiai pasiūtos bliuzės, 
kvarbatkomis papuoštos

Nuo sustojimo kanuolių griausmo antroje pusėje, vyrai laukė ir dabojo kuomet 
* • t

kainos ant drabužių atpigs, taigi dabar ant galo išsipildė, ir kaip paprastai, 
KFbin Bros, buvo pirmas nupiginime kainų. Ponas Klein užsakė prekes už kiek 
galima nupigintas kainas, ši žema kaina ant ąugštos rųšies kautų yra musų 
atsakymu.

. ĮŽYMI OVERKAUTŲ PROGA.
Puikios drapanos už pigiau negu dabar 
padarymas kainuoja.
šie kautai yra puikiausios kokybės extra 
storumo visi vilnoni juodo kersey, Kup- 
penhėimer, Society Brand, ir kitų įžymių 
dirbėjų, 46 iki 50 colių ilgio, extra stori, 
Italian serge ir Venetian pamušalas, ak
somo arba tos pačios jjiaterijos kalnieriai, 
visų mierų iki 50, storiems, augštiems ir 
kuriuos mes kuomet nors parodėme. Vis- 
žemiems. Vienas geriausių pasirinkimų, 
kas rankomis siutą.

Išparduosime juos greitai — 
Ateikite išanksto!

l’ž šią pigia kainą šie overkautai parodo 
tiktai betefk' didžiausią sutaupyiną p 
siulvtą per praeitus penkis metus. Ne
praleiskite neatsilankę čia ŠUBATOJE.

Tikri $45, $40 ir 

$35 overkautai 
po $21.75 suba*

kurias

MONTELLO, MASS

Musų veikimas

Gruodžio 18 d. L.M.P.S. 22
A

kuopa buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo J. B. Slnelstorius iš Bo
stono. Papasakojo, kaip klerika-1 
lai Irnln nnnčinA darbiuinkams'.

rinkdaini iš tų pačjų darbinin
kų šimtus tūkstančių dolerių. 
Taipjau kalbėjo ir apie 'bolše
vikus, bet kadangi jis^avo kal
boj iš dalies juos kritikavo, tai 
daugeliui klausytojų tatai nepa
tiko.

Pono Martaus bulbienė su 
kopūstais. /

\ Gruodžio 22 d. itautininkai bu
vo pasikvietę kalbėt p. A. Mar- 
tų-Mąrtusevičių. Koks kromas, 
tokia preke. Be kitų nonsensų 
pasakė dar kad “karpa” tai lie
tuviškas žodis, o halei ir Kar
patų kalnai priklausą lietu
viams.., Jeigu tai, tai kitą kartą 
tegul p. Martus neužmiršta,, kad 
ir “anglis” yra lietuvių žodis, e 
todėl ir Anglija turi priklausyt 
lietuviams.

Po prakalbos, p-le R. Ąu^štu- 
liutė padainavo “Graži Lietuva” 
ir “Sudiev Lietuva”, o paskui 
rinkta aukų. Surinkta šešias
dešimt penki doleriai su Centais. 
Toliau vėl p. Martus deklemavo 
.apie kalnelius, lankeles ir tt. 
Kad po to iš prakalbos imta 
duot kalbėtojui klausinių, tai 
kalbėtojas nebesusigaudydamas 
atsakė:“Jusų klausimai tai bul
vienė «u kopūstais”! Kilo truk- 
šmas. Publika pasipiktinus. P. 
Martus nuo pagrindų koliojasi 
kiaulėmis, o publika siunčia jį 
bulvių skusti...
♦ Ugnis sutrukdė spektaklį. • 
, Gruodžio 25 d. LSS. 17-ta 
kuopa buvo surengus vakarą. 
Vaidinta “Kryžius”. Kaip dvi 
Įio pietų, publika ėmė rinkties 
Lietuvių Svetainėn ir neužilgo 
po to pradėta vaidinimas. Tris 
aktus sulošus ir pertraukoj pa
nelėms V. Putvinskaitei ir M. 
Daržinskaitci padainavus, prade 
ta lošti paskutinis aktas. Bet 
štai vienas vyras įbėgęs į svetai
nę sušuko:

— Svetainė dega... Eikite vi
si laukan I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
■ , 1 ' • / 4

l'ŠTĖIGTAS ' L-------- ----------------------- 1836 METAIS

Kapitalas 4 Sausio, 1917, $145.000' 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-' 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai Leulzia kningas, kurias nariams duodama UŽ 
pusę kainos.

\ t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-, 
sia^ didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
-307 VVEST 30TH STREET. NEW YORK CITY *

B

Kilo panika. Visi ėmė grustieš 
pro duris? Kaziukas garsiai už- 
reiške, kad dega tai skiepe, pa
vojaus didelio dar nėra ir kad I 
žmonės nusiramintų ir nesigtu-' 
stų. Žmones nurimo ir paleng- Į 
va išėjo laukan. Ugnegesiams 1 
pribuvus užgesyta. Apdege ne-| 
daug, tik džianitoriui padaryta 
nuostolių ant keleto dešimčių 
dolerių; apdegė spausdinamoji 
mašina et \

Teatras liko nepabaigtas vai
dinti, taip jau nei šokių nebeį
vyko. .

Juozapas Klimas 

m. mirė sausio 1 d. 1919,

Kuršėnų Studentas.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings ątamps nuperka už cash 
Erne! and Do.. 740 W. Madison st., 
kampas st. kampas Halsted st. 
Room 232, liras augštas, virš Famous 
Clothing Storo, atdara vakarais iki 
R vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

k s iv vi • iiluui&UL! 
ampas Halsted st.

26 m. mirė sausio 1 d. 1919, 
3:30 po pietų. Velionis paėjo 

"iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Viduklės parap., Veclobų kai- , 
mo. Paliko moterį ir dukterį 
2 metų, taipgi seserį ir du bro1 
liu.

Laidotuvės įvyks šubatoje, 
sausio 4 d., 9 vai. ryte, iš na
mų 2022 Canalport avė., į Ap- 
veizdos Dievo bažnyčią, iš ten 
no pamaldų i šv. Kazimiero 
kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į Šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasilieka dideliame nuliūdi
me moteris, duktė, sesuo ir 
broliai.
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rubUsbed Daily ezceot Sunday by I Bet kada milžiniška darbi- Co. I~ lfnkų Jr kareivių Tarybos 

1739 SO. HALSTED ST., kongreso didžiuma nubalsa-
CHICAGO, ILLINOIS, 1 - - - -.....................- •

Telephone Canal 150®

Visi “komunistai” (arba 
“spartakai”) yra priešingi 
Steigiamam Susirinkimui. « <a 1 1 •
ninku ir kareivių Tarybos

ftiiriienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St-. ^hicago, 
01 — Telefonas: Canal IBM.

Uksiaakomoji Kaleal
Oticafo J e—pačtu:

Metams ................ ............. M O0
Pusei meto ........................  3.50
Trims mėnesiams .................1.35
Dviem mėnesiam ................ 1.41
Vienam mėnesiui........ .. Ji

Chicafoje—per nešiotojus:
Viena kopija.......................... 02
Savaitei .......................    12
Mėnesiui ..................................   .50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metama .............................. BB.Ot
Pusei meto ........................... 3.00
Trims' mėnesiams .................1.65
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui........ ..

Pinigus reikia nląsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Ir dabar atsiranda begė^ 
džių, prisidengusių dagi L. 
S. S. kuopos vardu, kuYie 
nesidrovi drėbti • purvais į 
veidą visoms toms draugi
joms ir jų įgaliotiniams!.

Kokioje šviesoje pastato 
jie save ir socialistų vardą 
prieš darbininkišką visuo
menę? !

Įvo šaukti Steigiamąjį Susi
rinkimą, tai prieš “komuni
stus1’ atsistojo klausimas: 
kaip dabar elgties?

Dr. Liebknechtas savo 
vienminčių suvažiavime iš
sireiškė už tai, kad Aparta-1 as reųuircd by the act of

rinkimą. Jam tečiaus grie
žtai pasipriešino Rožė Lu- 
xemburg, kuri laikosi tos 
nuomonės, jogei reikią kad 
ir čia dar taip neduoti Stei- 
giamarft Susirinkimui būt 
sušauktam. Ir Rožės Lu-

xemburg nuomonė paėmė 
viršų; už Liebknechto įne-j

True translation fiied witl\the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917,

ir Rusija.
se-Kiekvienas žmogus, 

kantis žinias apie tarptau
tinę politiką, galėjo jau se
nai pastebėt keistą talkinin
kų valdžių elgimąsi sulig 
Rusijos.

1917 m. tos valdžios viso- 
šimą" paduota 32 balsai, o|mjs keturiomis spyrėsi prieš 

nt^$em?ok^iki^30tOv^ SS?1 I Prieš ii — G3- cėvoliucinės Rusijos mėgini-
Vhur kitur uisieniuoM .... 3.00 - “Spartakų” didžiumai mus prašaliiyti imperialisti- 
2.......   J (beveik dviem trečdaliam), skus siekimus iš karės tiks-

—   -   77—vadinasi, ir pats Dr. Liębk- lų. Laikinoji .Rusijos valdžia
nechtas pasirodė esąs per-veltui per aštuonis mėnesius 

L “oportunistiškas”. klabino duris Paryžiaus ir
Straipsniai

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos l‘komu- 
nistų partija”.

Šią savaitę Vokietijos 
“Spartako” grupė susiorga
nizavo, įcaipo atskira parti
ja, pasivadinusi “Komunistų 
Darbininkų Partija Vokie
tijos Spartako Sąjungos”. 

1
Jos lyderiai, kaip žinia, y- 

ra Dr. K. Liebknechtas, Ro
žė Luxemburg ir Franz Me- 
hring. Naujosios . partijos 
įsteigimas tapo nutartas 
“Spartako**" grupės suvažia
vime.

Pirmiaus tos grupės žmo
nės buvo Neprigulmingosios 
Socįal-Demokratų Partijos 
nariai. Dabar jie pertrau
kė ryšius su ja ir net išsiža
dėjo socialdemokratų vardo. 
“Spartako” grupės suvažia
vimas paliepė visiems savo 
pasekėjams ' 
Nepriklauso 
Demokratų ] 
Ibdamas, ka( 
proletaras negalįs turėti su 
ja ką-nors bendra.^

Taigi “spartakai” arba* 
kaip jie dabar pasivadino, 
J^omunistai”, matoma sten
giasi aklai pamėgdžioti Ru
sijos bolševikus, kurie taip- 
pat pasitraukė iš social-de- 
mokratijos, apsikrikštijo 
“komunistais” ir šiandie at
kakliausiai kovoja su savo 
buvusiais draugais.

Vokietijoje tečiaus tik
ram bolševizmui dirvos nė
ra, kadangi ta šalis turi aug- 
štai išsiplėtojusią pramoni- 
ją ir skaitlingą ir gerai su
organizuotą proletariatą. 
Taigi Vokietijos “komunis
tai” gali pamėgdžiot’ tiktai 
išlaukinę bolševizmo pusę — 
žodžiu, būti bolševikuoto- 
jais, o ne bolševikais.

Bet Vokietijos “komunis
tų” pastangos atskelt dalį 
darbininkų nuo social-demo- 
kratijos ir supjudyt ją su 
pastarąja gali žymiai pa
kenkti Vokietijos revoliuci
jos ir socializmo reikalui.

įasitraukti iš 
osios Social-

Vienok ir pačių “sparta
kų” tarpe anaiptol nėra di
delio solidarumo.

Pranešimai apie jų suva
žiavimą sako, kad tarpe įžy
miausiųjų “komunistų’’ va
dų kilęs stambus nuomonių 
skirtumas klausime takti
kos sulig Steigiamojo Susi-

 (Londono kabinetuose, ragi- 
True translation ftied with the post- ndama talkininkų diplomą- 
“ ^r^by'Se’acTof Oct.%1917 tus priimti demokratinį tai- 

|kos programą. Tie diplo
matai ne tiktai nepaklausė 
jos, o ir, pagalios, griežtai 
užreiškė, kųd jie nesitarsių 
su Rusijos revoliucijos ats
tovais. ' s

Šitokia talkininkų politi
ka diskreditavo laikinąją

niaster at Chicągo, III., Jan. 3, 1919 
as ] _ _____

Be proto ir be 
ačdos žmonas.

Qh ieagos lietuviškie j i
“bolševikai” išleido lapelį a- 
gitavimui prieš Lietuvos 
Laisvės Fondą, ir dabar pla
tina viešuose susirinki-1 Rusijos valdžią žmonių aky- 
muose. se ir buvo jos puolimo prie-

Tame lapelyje jo autoriai žastis.,
sako, kad L. L. F. įsteigėjai Kada Rusijoje įsigalėjo bol- 
stoją už tokius socialistus ševikai^ talkininkai visai 
Lietuvoje “kurie bendradar pertraukė su ja.ryšius. AtJ 
biauja klerikalų partijai”, ir simetus-gi nuo centralinės 
kad L. L. F. remsiąs Lietu- Rusijos valdžios ištisai eilei 
voje tokį darbininkų judėji- provincijų, talkininkai ėmė 
mą, kuris, eina ranka-ran- tose provincijose j ieškoti 

kon su visais Lietuvos ponų sau pritarėjų tarpe tokių 
reikalų atstovais.” žmonių grupių, kurioms ru-

Ligi tokio žemo laipsnio pėjo daugiaus atskiri jų rei- 
nupuolė tie šmeižikai! Jie kalai, negu visos Rusijos 
žino juk gerai, kad Lietu- labas. Išpradžių talkinin- 
vos socialistai ne bendrada- kai dar rėmė šiaurinėje Ru- 
rbiauja klerikalams, o kovo- sijoje ir Sibire valdžias, su- 
ja prieš juos. Patįs kleri- organizuotas iš Steigiamojo 
kalų delegatai pranešė iš Susirinkimo narių;- bet to- 
Europos, kad, kuomet visos lyn jie ėmė vis aršiaus.susi- 
buržuazinės partijos Lietu- žinoti su įvairiais atžagarei- 
voje pakrypo į Įmonarchiz- viškais gaivalais ir kandi
mo pusę, tai vieni' tiktai so- datais į Rusijos “diktato- 
cialistai priešinosi monar- rius” —* gen. Semionovu, 
chizmui; • protestuodami adm. Kolčaku if k. Ir išrodo 

prieš klerikalų ir tautinin- tuo budu, . kad talkininkai 
kų pastangas įsteigti mo- nori ne^atgajviYiti pasken- 
narchiją Lietuvoje, sociali- dusią varge Rusiją, o pasi- 
stai pertraukė ryšius su Lie- naudot jos padėjimu savo 
tuvos Taryba iš šaukė liau- tikslams.
,dį kovot už laisvą ir demo- Ypač charakteringi yra 
kratinę Lietuvą. talkininkų santykiai su bu-

—Tie bolševikuojantįs vusiuoju Rusijos premieru,
šmeižikai žino taip-pat, kad A. Kerenskiu. Jisai, kaip 
Amerikos Lietuvių Darbi- jau yra žinoma, beveik išti- 
ninkų Taryba buvo vienin- sus metus laiko išbuvo Eu- 
tėle lietuvių darbininkų orga ropoję, stengdamasis gauti 
nizacija, kuri per 1918 m. Anglijos ir Francijos pagel- 
energiškai varė visoje Ame- bos Rusijai. Bet iš jo pas- 
rikoje agitaciją prieš kleri- tangų nieko neišėjo. Angli- 
kalus, mėginusius pakreipti ja, kurion jisai atvyko pir
minių simpatijas prie Lietu-1 
vos laisvės pardavėjų, Kare
vičių, Bartuškų jr ęanašių 
gaivalų. ’

Ir jie drįsta juodinti Lie
tuvos Laisvės Fondą, kuris 
randasi Darbininkų Tary
bos globoje. Kur tų žmo
nių protas ir sąžinė?

Lietuvos Laisvės Fondas 
tapo įsteigtas vienbalsiu nu
tarimu Darbininkų Tarybos 
konferencijos, kurioje daly
vavo delegatąi nuo daugiaus 
kaip 90 darbininkiškų drau
gijų iš Chicagos ir aplinki
nių miestų. v ,

Tą Fondą užgyrė ir para
gino darbininkus /remti jį 
paskutinis Chicagos darbi
ninkiškų draugijų delegatų 
susirinkimas, kuriame daly
vavo taip-p^t daugiaus kaip 
IV) žmnmn?

Čionai paduodame tuos fak
tus vien tuo tikslu, kad nu
švietus talkininkų santykius 
su Rusija. Ir niekame jie 
neapsireiškja taip vaizdžiai, 
kaip talkininkų valdžių atsi- 
nešime linkui buvusiojo Ru
sijos “diktatoriaus”.

Kerenskis nėra pilnaį nuo
sakus revoliucionieriuj ar
ba socialistas. į Bet jisai nė
ra ir “kapitalistų bernas”, 
kokiu jį mėgina nupiešt bol
ševikai. Jisai yra nuoširdus 
demokratas ir tikrai pažan
gus žmogus; pagal savo par
tines pažvalgas, jisafyra so- 
cial-revoliucionieris dešinio 
sparno. Ir matome, knd 
talkininkų valdžioms jisai 
yra nepageidaujamas: “per
daug kairus”! -

Reiškia, talkininkų val
džios norėtų, kad Rusijoje 
susiorganizuotų valdžia, de
šinesnė už Kerenskio parti
ją — tokios pakraipos, pav., 
kaip kadetai.

Taikos konferencijon,’ į 
Paryžių, nuvyko kun. Lvo
vas ir ambasadorius Bach- 
metjevas, kurie dabar tenai 
daro sutartis su talkininkų 
ministeriais. Rusijos revo
liucionieriai neturi balso 
Paryžiuje. : >
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Socialistų Byla.
(Speeiale korespondencija).

Chicago, gruodžio 31 d. — 
Buvusis Soc. Partijos, dvideši
mtos vardus, kuopos organizaL 
torius Richard O. Handwerk, 
cetvirtadicnyj po pietų liudijo, 
kad vienas “tyrineloju”, sam
domų prokuroro padėjėjo, J. B. 
jTeming’o, Milroy siūlėsi “sutai
syti” Handwerko skojas, jei jis 
paliudįš taip, kaip jpm Milroy

Šita bomba nukrito federalių 
advokatų • stdvyklon keliomis 
minujomiš prieš šešias vakare. 
Fleming su užsidegimu bandė 
sumušti Ilaiuhverko liudijimų. 
Jis spyrė jį mėginti pasakyti, 
ką p. Clyne yra pasakęs Hand- 
vverkui.

—Gal tamsta geriaus papra-

patarė Stedman švelniai.
— P. Clyne paliudįš ir, aš pa- 

liudysiu—ratšc^vė Fleming įsi
karščiuodamas.
.'Čia advokatas Wm. A. Cun- 
nca įsikišo pašiapiamai: Ar aš 
negalėčiau patarti, kad jų3*visi 
trįs sėstumėte liudininkų suo<- 
Um ir pašauktumėte advokatų 
iš kur kitur bylos vedimui?

Tm buvo skaudĮžiausis smū
gis, kokį Fleming kada gavo.

las ir kad prezidentas pasakęs, 
“Aš nežinau, kur tas ruožas tu
ri būtį nuvestas”.

Darrow Stedmano klausimas, 
ar jis tiki, kad socialistai turi 
turėti teisę išreikšti savo paž- 
valgas į karę, Darrow pasakė, 
kad jis tikrai stoja už tai, kad 
jie turi. ‘

Jo liudijimas daugiausiai bu
vo apie susidarymą^ komiteto iš 
įžymių liberalų, kurie vasarą 
1917 m. nuvyko į Washjngto- 
ną atsižinoti apie spaudos tei
ses, kuomet daugelis socialistų 
ir pirmeivių laikraščių beteko 
kirasos 6 teisių. PasirodyAias 
Darrpwo liudininkų suole išša
ukę lengvą sensaciją.

Kovose užgrūdintas advoka
tas kalbėjo labai pamažu ir kal
bėdamas tai sųiima rankas, tai 
vėl jas paleidžia. Sykį Flamin
gui padavus jam egzempliorį 
laikraščio “American Socialiai”, 
jis pakilo iš savo krėslo ir at
sistojęs ties teisėjo Landis ži- 
bykla skaitė laikraštį. •’

“Aš nesutinku su nuomonė
mis didžiumos tų, kurie karš
čiavosi, kuomčt jų laikraščiams 
tapo uždarytas pačtas, — tįtrė 
Darrow, — bet nežiūrint mano 
asmeninio nesutikimo su jais, 
aš tikėjau, kad Ąmerika yra 
gana didele ir stipri stovėti už 
konstitucinius žodžio laisvės ir 
spaudos laisvės užtikrinimus.

—Aš pritariau šitai karei,— 
tarė jis kitu atveju, — ir man 
nepatikę daugumas tų, kurie, 
aš maniau, kvailai bandė ją su
laikyti, bet aš netikiu jokiais 
varžymais.

— Jei jų nuomones yra tei
singos, — tarė jis kalbėdamas 
apie socialistus, — tai jos turi 
gauti viršų. Jei jos yra klaidin
gos, tai mes turime‘atremti jas 
atviroje ir demokratinėje * ap- 
šnekoje. Jis pasakojo, kad 
lasimatęs su teisėjų HeiTdn iš 

Justicijos Skyriaus ir vyriausiu 
>ačto perdėtiniu Burieson delei 
sulaikytų socialistų laikraščių 
nuo krasos jis nuėjęs į Baltna-

nymą apšaukė — “darbininkų 
klaidini nu”!

Dabat kįla klausimas, kodėl 
gi “kairieji” priešinasi tani su
manymai? Ne dėl ko kita, kaip 
tik dėl to, kad šaukti darbinin
kų suvąžiavimą sumanė ne 
“bolševikų” firma. Bet kodėl 
jie, patįs nieko neveikia? Jeigu 
ką norfį veiktų vadinami “kai
rieji”, tlii tie socialistai, kuriuos 
jie mėgsta pravardžiuot “social- 
patriotbis”, tik pagirių juos. Bet 
dalba r j pa lįs nieko neveikia ir 
kitiems neduoda veikti.

Nesenai LSS. 14 kuopos na
rių pasikalbėjime dalyvavo vie
nas LSS. Pildomojo Komiteto 
narys. Bekalbant apie Sąjungos 
reikalus buvo prisiminta ir apie 
darbininkų suvažiavimą, štai 
ką pasakė Jukelis: “Mes, LSS. 
Pildomojo Komiteto nariai, ir 
L.M.P.S. viena komiteto nare, 
“M. B.” redaktorė ir Laisvės 
redaktorius turėjome posėdį ir 
nutarėm neprisidėti; įgaliojom 
Stilsoną atspausdinti lapelių 
priešingų darbininkų suvažiavi
mui, kad “dešinieji” socialistai 
nesuklaidintų darbininkų”.

Bet kame gi priežastis? Jie 
(“kairieji”) tame posėdyje dis- 
kusuodami, išsiaiškinę, kad įvy
kus suvažiavimui “dešiniųjų” 
busianti didžiuma, ir “kairiųjų” 
paduotos rezoliucijos busiančios 
atmestos... Tai juokinga. “Kai
rieji” nesvarsto, ar iš to bus nau 
da darbininkams, ar ne, o “ži
no” kad jų rezoliucijos nepe
reis, ir dėlto atmest į šalį lą pra 
kilnų sumanymai

Negana dar to, kad atmetė 
darbininkų suvažiavimą, ’bet 
dar nutarė atspausdinti pjudan
čių lapelių už sąjungiečių pini
gus!

Nuprogresavo visai musų “re- 
voliucionierai”!

Zigmas.

Ūkininkų Balsas
Kur parankiau ūkininkaut?

zidenlą Wilsonų.

ti tas butų priešingas mano iš- 
lasakojįmui to, kas/buvo pasa
kyta tarpe mudviejų tų sykį! 
^rezidentas pasakė man ir aš 
pilnai sutikau su juom, k^d tai 
labai sunkus dalykas žinoti, kur 
reikia nuvesti ruožas žodžio ir 
spaudos laisvės dalykuose. Pre
zidentas esminiai pasakę man 
tų patį, kų jis rašė Maxui East- 
nabui tame dalyke.

Skaitytoju Balsai
Į Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

trauka buvo jam pageidaujamu 
palengviniflTu.

Arnold Schiller atmesta.
Prieš pietus Williain Bvoss 

Lloyd liudijo, kad svarbiausias 
valdžios liudininkas Arnold 
Schiller sakė jam jo raštinėj ši
tų: “Aš pasigausiu Kruse. Žmo
gus turi pats gelbėti savo kailį; 
aš išgelbėsiu savąjį įkišdamas 
Krusę. Jis paliko daugybę ma
no laiškų begulint ant savo ra
šomojo stalo ir valdžios nusi
tverė manė keliomis eilėmis. 
Kiti trįs liudininkai, tarp jų vie
na mergina, liudijo, kad Schil
ler kelis kartus garsiai pasakęs, 
kad jis darysiąs, kų lik galėsiąs, 
kad Krusę įkišai į kalėjimų, 
kad Cruse esąs “purvinhs šuo” 
ir kad jis turįs progų pasiųsti 
Krusę į kalėjimų ir jis atsimo
kėdamas jam tų padarysiąs.

Clarance Darrow liudijo, kad 
jis, kaipo Socialistų Partijos

miausia, darė jam daug kliū
čių net kada jisai norėjo pa
siekti Paryžių. Paskui 
Francijos valdžia atsisakė 
jam duoti leidimą važiuot 
Amerikon. Dabar-gi, kaip 
rašo New Yorko pusmėnesi- 
nis žurnalas “The Dial”, An
glijos valdžia atsisakė duo- 

’ti Kerenskiui pasportą pa
grįžti atgal Rusijon?

Atmesdama Kerenskio 
prašymą, Anglijos valdžia 
paaiškino, kad ji taip daran
ti, nenorėdama “kišties į vi
dujinius Rusijos reikalus”! 
Tai yra navatnas pasiteisi
nimas.

Skaitytojai supranta, kad 
mums čionai nerupi užtarti
Kerenskį; jo karjera, kaipo atstovas nuvyko pas patį prezi- 
lyderib Rusijos politikoje, dentą ir prašė jo suteikti nuro- 
musų supratimu, vikviena dymus kas dėl to, kur žodžio mas labai geras, o vienok pa ten-' 
jau senai pasibaigė. ?___

True translation filed wkįh the post- 
mastei' at Chicago, 111., Jan. 3, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kodėl Lietuviški “Bolševi
kai” Priešinasi Darbininkų 

Suvažiavimui? •

Pats gyvenimo momentas ver 
čia kiekvienų darbininkų rūpin
tis, kaip geriaus butų galima 
Lietuvos darbininkams padėti 
n^šti sunkių naštų, kuri_ gula 
ant jų pečių. Man nesvarbu, 
(? Red.) kas ten valdžios vietų 
užims, aš žinau tik, kad Lietu
vos dnrbninkai turės vest sun
kių kovų sli savo priešais. Jie 
lauks iš musų pagalbos, bet kaip 
mes jiems pagelbčsime? Atsida
rys rub.ežiai, reikės siųsti kny
gių, laikraščių ir pinigų: ar mes 
prisirengę prie to? Ne.

Kai kurie draugai sumanė 
šaukti darbininkų suvažiavimų, 
idant pasitarus, kaip butų ga
lima geriaus padėti Lietuvos 
darbininkams. Rodos, sumany

Pėtnycia, Sausio 3, 1919.

Dar didžiausia' nesmagumas 
gyvent tarp sve|imų: esi neby
lys, nes nemoki kalbos, tenka 
ant pirštų rodyties. Tiesa, pa
tarimų, knygų, laikraščių pa
mokinančių ūkininkauti yra 
daug, bet vis anglų kalba... 
Bet kas čiajšrokuos visus nau
joko ūkininko vargus! Gal kas 
pasakys: kam pirkt kelmynę ir 
negerų žemę, geriaus nusipirkt 
dirbamų, su triobomis, mašino
mis, gyvuliais,- sodnais ir tt. 
Lengvas atsakymas: pirkt tokį 
ūkį, kur galėtum be vargo gy
vent, reik biskį pinigų — tai a- 
pie trejetų dešimčių, tūkstančių 
dolerių! o Čia žmogus turi vos 
2-3 tūkstančius! O kas dėl iš
mokinto anglų kalbos, (ai ne 
suaugusio žmogaus darbas, gi 
tos kalbos nemokant, visi pa
tarimai, knygos, laikraščiai an
glų kalboj pajieka be vertės. Tų 
visų svarstant, aišku, kas vers
le verčia vazjuof į Lietuvų. Lie
tuvoj ūkininkaut kas kita. Par
sivežęs bent porų trejetų tūks
tančių dolerių, nusiperki žemės 
laukų, įmoki bent trečdalį pini
gų, o likusius išmoki lengvomis 
sąlygomis panašiai kaip ir čia, 
Amerikoj. Su likusiais puse 
pinigų prasidedi gyventi ir ga
li tikėties btit laimingu ūkinin
ku, nes lainksmina tave tavo 
giminės, kaimynai, visi lietu
viai, savo gimtas kraštas, visur, 
kur eisi lietuviška prigimta ka
lba, visi pamokinimai, knygos, 
laikraščiai suprantamoj kalboj. 
Žemę gali art nuo kertgs lauko 
lig kertės.

Sumaningas ūkininkas suge
bės pagamini kuodaugiausi at
sakančios trąšos; užkratus lau
kus, viskas aufes kuogeriausiai, 
gyvulių auginimp, paukštinin- 
kypte, sodnininkyste |rgi gali- 
tik gėrėkis žmogus. O užsiimi 
gyvulių auginimu, paukštinin- 
s o* d n i n i n k y s t e, gali
ma. Parduot Lietuvoj produk
tus su pagelba bendroves, ku
rių jau seniau gyvavo, galima 
gaut kainų ne blogesnę kaip A- 
merikoj. Kas dėl ūkiškųjų ma
šinų, yra ten įvales, by tik bu
tų kas jas pirktų. Bendrovės 
vystosi-labai sparčiai, ir viskas 
rodo, kttd verčiau važiuoti į Lie
tuvą ūkininkaut, ne kaip Čia.
-Bet kol kas lauksime su jie- 

kantrumu įvykstant suvažiavi
mo Amerikos lietuvių ūkinin
kų. Mes remsime tų sumanymų 
kiek -galėdami, ^ics mokslas-ži- 
nojimas mums labai reikalin
gas.' 5 —G. W.

Ačiū gerk. Naujienų redakci
jai už suteikimą vietos laikraš
tyj ūkininkams išreikšti savo 
nuomones. Pasinaudodamas 
proga noriu tart ir aš bent ke
lis žodelius.

M(«, lietuviai, kaipo ūkiškos 
šalies sūnus, didžiumoj esame 
linkę ūkininkauti. Lietuvoj gy
vendami- nesitenkinome savo 
padėjimu ir ryžomės laimes j ie
škot už vandenyno. Gali sakyt, 
iš dalies, ir neapsivylčm, nes 
čia taupesnis darbininkas, pa
dirbęs desetką metų, galėjo su- 
sikrapštyt krūvelę pinigo. Da
bar jau laikas pagalvot apie u- 
kininkavimą. Bltt priešai sto>4 
klausimas: kur steigties ūkį: ar 
čia, ar Lietuvoj? Man rodos, 
kad daug parankiau ūkininką- 
uti Lietuvoj, ne kaip čia. Nes, 
čia, turėdamas porų, trejetą tū
kstančių dolerių, nusipirksi ke
lias dešimtis akrų žemes;, atsi
stojęs ant jos išpradžių nesu
manysi nef ką pradėti veikti: 
Žeinė visa kaip pridaigstyta ke
lmų, prižėlusi virbų,. privijusi 
balkių. Kelmų yra labai storų, 
be tam tikrų įtaisų nėra nė vil
ties padaryt tą vietą ariamą. 
Jeigu ir pradėsi nud kertes kni- 
stįes, lai per metus laiko gali 
išvalyt porą trejetą akrų, o kol 
išvalysi visą, tai ir amžj pabaig
si. Geros žemės nusipirkt ir 
nelengva: vienur smiltynai, ki
tur peršlapia, trečiur kalnuota, 
akmenuota. Yra tokių plotų, 
kur visai vandens negalima ga
uti ir visokių kitokių ydų, kur 
retai apgyventa žmonių, ten 

kelių kaip ir nėra. Pradėjus su 
taip sunkiomis išlygomis, pasi
rodo, kad aplinkiniai iš tavo ne
žinojimo pasinaudos, mlskriaus 
visokiais budais. Pirksi gyvu- *>.
litus, paukščius, sėklą, daigus— bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry

TRAUKS TIESON NAMU 
SAVININKUS.

Sveikatos reikalų komisio- 
nierius, John Dili Roberlson, 
vakar ruščiai pagrūmojo “begė- 
džiams namų savininkams,’* 
kur neužtekime apšildo savo 
nuomininkų kambarius. Ko- 
misionierius sakosi gavęs daug 
skundų. * Jisai žada pažiūrėt į

nas paragrafas, leidžiųš nubaus
ti tokius “begėdžius” — iki 200 
dolerių*■ už kiekvienų panašų 
prasižengimų.

Mlosto Ofisas!
1 m N. Burbom St. 

llItlSUnlty Bldt.
T«L Central 4411

Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia insurancc?
Ar reikia padaryti popieras ar per-, 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
i A. PETKAT1S į

GENTftAL MANUFACTURINfi 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35th SI/ Tel. Drover 6310 
*• Chicago, 111.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip ItriminaUikuose 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus frpopieras.

Namų Ofisas:
9321 S. Halsted Si

Ant trečių lubų
Tsl. Drovsr 1310

Mes laisvės ruožas turi būti nuves- tuoti musų “kabieji” tą suma- ’ visur visi plėšia kiek galėdami. nįjVr subato^
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žemaiti. Sergėkite savo akis
KRUVELIS

ra n

nu

Telephone Yards 5032

ullman 342.

vai

1415 S.

urius ir nustato norma

noms.

vile

negali kitur minčių 
nes Janikės akįs žy-

WK A ŪKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

— pasum-
Gal tamsta

doma at 
vai- 
vak.

Pramogai ir laiko praleidi 
m ui įsigykite

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

auksas ir 
tai niekis; — 

pamatysim toliau, 
svečius grobstyje 

Labiaus pati laksty-

— Slaugyk mane iki 
Staiga vėl pašoko 

Ne, tokių pilnas ker- 
Zolys išmano 

Su šimtais bentgi

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 ‘ 

Phone Ilaymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

4739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise. 'Šaukiant i namus tele- 

fonuokite į rezidenciją.
Wcst 6126.

- kaip tik do 
žema, tamsi 

Taį niekis, bet nė

pro rėksmais mūrinė

amate sako: 
visako“... 

nepagaus parėjęs te-

—Myliu ir myliu, visados ir 
šį vakarą, jei sūrio atneši, — sy
kiu suko Marcę aplink save ir 
pavirto abudu pakarklynėje.— 
Bene tas tavo vyras mudu per
skirs? Už kokio plikio, žino
ma, neleisčiau. O už tokio Kru- 
velio — keliauk ir keliauk! Ne
galiu tavęs nuo laimės a titrą uk-

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salię SL 
Telephone Central 6393 

• Vakarais 
2911 W, 22nd Street 

Telephone Rockvvell 6993

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

8149 S. Morgan St., kerti 82 st 
Chicago, Ilk 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

. Neužsitikėkit savo regėjimo pir-
* uam

aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, 
teiks jus akims tik d

Aš turiu 15 metų 
galiu ištirt jūsų aku 
jums akinius tikrai ____
lieku belaukiant, užtikrintai.<
lingi,

Dr. M. Stupnickl
JŲ 09 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 jki 11 ryto 
ir nuc 5 iki 3 vak;.rc

sušuko Kap
stys: — Tamsta viską dirbi, o 
iš medžiagą statysiu. Atva
duok ryto apie gaidžius, pritai- 
>ysiu visą vežamą puikiausios, 
^džiovintos kaip ragas medžia

gos. Kur dčsi, čia tiks. O jei 
norėsi stačių, pasiskirdamas 
prisikirsi, kas tik patiks. Be
pigu, geram žmogui galima pri
teikti be kapeikos. Ne dėl už- 
larbio...

. Marcė ėjo paprastu keliu per 
tank'mynes

skubėjo susiraukusi 
kas stakt

—Tu
aš tavęs belaukiu!
nas vaikinas nutvėręs ją už ra 
nkos
ne turi sūrelio-

-—Ketinau pasikarti 
pydamos Marcė ture.

—Ar velnias tave apsėdo? — 
juokėsi vaikinas: — Ko taip atl- 
gštai lipti? Kas tau vadosi? 
gal tėvas už ką išpėrė kailį?..

--Žada perti ir mušti. Vary
te piane varo už vyro! Ketinu 
neklausyti... Gailiuosi tave pa
likti, verčiau p jauįlies ar kar
ties I
/—Kas tave žada imti?
- Ogi tas škrabalas, Petras 

Kruvelis!
—Tiesa? O tu dar kreišies? 

Tai jau neturi proto nė kaip 
vaikas! Būdamas tavo vietoje 
pasišokėdamas lėkčiau.

- Ir (u gali taip šnekėti? Be 
jokio gailesio atiduoti mane ki
tam? l ai tu melavai, jog mane

pers kailį, kaukdama imsies 
darbo!

saugodamos šakų 
Tik fcaži- 

užstojo jai priešais: 
mano žemuogėlė, kada 

tarė jau-

Dr. 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: Pullman 342.

over-
_. . ____ •

Kelnės nuo $1.50 iki 
aikinams siutai nuo $3.00 

kasdieną, nedėtomis ir va-

S. G O R D O N
Halsted gtr- Chicago. III

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

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

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

Knygyne, 1739 So. Halslec

Pc,tiras nelabai testebėjosi į 
nergaitę, nes turėjo kalbos iki 
valios su tėvu apie ūkį, javų 
kainą, uždarbį po miškus, savo 
aukų darbą.

—Na, gerai

Ką dabar veiki, tamstele?
džinai? —už* 
Moterų dar- 

Nors ne-

Milda Teatras
VODEVILlt’3 Uh ?A VEIKSLAI 

Vodgviliaus Permaina.
i’aneęičTyJ, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floros 15c. Balkonas 10c
Prie šių kalnų prakaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokeatjs 
1 DIDELI AKTAI h ASDIEN 
UALSTF^ i ’ %-rš '. A TVfiP

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kele

tas metų atgal, kuomet kėliau skry
nią. Daktarai sakė, kad vienintelė 
viltis mano išgydymo butų operaci
ja. Paraiščiai man nedavė gero. Ga
lop aš suradau ką nors tokio, kad 
veikiai ir visiškai mane išgydė. Me
tai ėjo ir trūkis neatsikartojo, nors 
aš dirbau, kaipo karpenteris, sun
kiai. Nereikėjo nė operacijos, nė 
gaišti laiko, nė kėblumų. Aš netu
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil
ną informaciją apie tai, kaip jus ga
lite susirasti pilną išsigydymą be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 1018 E. 
Marcellus avė., Manasquan, N. J. 
Geriau iškirpkite šią pastabą ir pa
rodykite visiems tiems, kurie yra’ 
patrukę — jus galite išgelbėti gy
vastį arba nors sulaikyti nelaimę 
patrūkimo ir rūpesti ir pavojų nuo1 
operacijos.

Zolys prisivedęs Marcę arčiau 
talo, merkė irz merkė Petrui 
nekinti. Tas vos sumojo pa
jausti: DR. M. KCRZMAN 

iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 18th 
fit. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo lt—*12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: <412 S. Halsted Street 

VALANDOS: C—0 tiktai.

—Kaip ji viską atmena! — 
mąstė. — Kad tokia sugenanti 
slaugytų motinėlę iki galo, o 

mane per visą amžį.
Kaži.koks saldumas užėjo 

Petrui ant širdies ir panorėjo 
jai sakyti 
mirties!. 
mintis: — 
čias privaryčiau 
sakydamas 
bus iš ko laikyti.“

Užrakinęs klėtį rūsčiai tarė:
—Nesivėluok vakarienę, ry

toj ne šventė. Jonas teeina gul
ti, arklius aš pats suveizėsiu... 
Te, įnešk raktą.

Janikė imdama raktą vėl ka- 
žikaip keistai pažiurėjo į akis ir 
prasijuokė. Petras, nusisukęs, 
mifeispjovė ir eidamas toliau 
kraipydamas galvą mąstė: ,

Petras taipjau per tą patį mi
šką ėjo keliukais; bet visai į kie
tą pusę. Saulelė lenkėsi, pačia
me dangaus pakraštyje būda
ma, aiškiai švietė ir žiurėjo į vi
sas žemės kerteles, kaip butų 
dar neatsidžiaugusi jos gražu
mu per dieną. Debesėliai gied
rus, balti, iVviršaus rausvi, iš a- 
pačios auksuoti, didesni ir ma
žesni būreliais Apstoję salelę, 
pamažu lydėjo pakalniui. Aug- 
Ščiau dangus aiškiai žydravo.

(Bus daugiau).

—Žinokis, vaikeli. Nebe jau
niklėlis beesi, išmanai sau ge
riau, o man vistiek: nebeilgai, 
man rodos, bepateksiu. Gal ne- 
l>akyresiu nė marčiai... Netur
tingų tėvų, vargo mačiusi mer
gelė gali būti darbi ir priplaki... 
Pasižmonėk, dėl visako, pama
ivai toliau.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant uŽsa- 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuštų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
.$4.50. 1 
iki $7.50 
Atdara 1 
karais.

no, kur einu. Mergos gerą turi 
uoslę. O dar tokia gudri... Bet 
ir graži! Be reikalo kitur bal
daus: čiapat butų gera.., pašė
lusiai aprauni 
“Pasižmonėk, 
Tos niekas 
berasiu.k

•r—Anokia ne laimė! —- žlem
bė Marce: būti po tokio senio 
valdžia... Aš nenoriu, nemyliu!

- ąBene tu kokia išpėpa? ap
mausi savo senį kas žingsnis, 
vedžiosi už nosies kaip veršį... 
Vyras kuisis po įemę, o jo pati 
šaudys akimis į bernus, — juo
kėsi kukėjo abudu. — Bepigu 
neapmauti... Matysi, taip pri
simeilinsiu prie jo, busiu pir
mas bičiulis... o su tavim.^-. 
Tik tu pinigus laikyk pas" save...

Kas kartas tyliau šnibždėjosi. 
Marcelė kas kartas linksmiau 
juokėsi, nebesipjovč, nesikorė, 
vartėsi ant žemės miške iki sau- 
lolydžio, ir tiek. >

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

jl tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga C 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wisgner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St.. C h i cago.

Kasti. 131 8. Aahlaad Biri. Ckleagt 
TolaphviM H*/mark«< SM4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAM 

Specialistas Moterišką, Vyrišką. 
Vaiką ir visą chronišką Ilgą 

Ofisas: 8354 S. Halsted St, CMcagi 
TelaaMiM OrtvOT HM

VALANDOS i 10—11 ryto; S--4
1S vakara N.d<51io»aia If Man*.

Pavakarop
svečius, o motina su Marce pa
silikusios trioboje ginčijos:

—Beprote, tu paršeli! — vak
sijo motina: -1— tu nieko neiš
manai, kokia* tau laimė atsitin
ka! Kas tau bus do bėda? Vi

so pilnas ūkis... Bene rūpės 
darbiu dirbti, arba vargą vargti? 

Atsisėdusi sau kaip poni mer
gas bevarinėsi.

—Gali sau pati eiti, kad tau 
taip tinka tas persenėlis, pajuo
dėlis !
jo Marcė. — Tuščia jo turtų! 
Nenuvarysit manęs už to kut- 
vailos, kad jus nesulauktumėt! 
Tarsi negausiu jaunesnio. ..

Tėvas pareidamas nugirdo 
Marcės kalbą, ir tas užriko bar- 
ties:

t

—Tu paršeli, dar tu išjuoksi 
tokį taikų žmogų?! Tu jo vyže
nos nešto v?! Bilo tik tave im
lų, rankas kojas nubučiavusi 
gali už jo eiti!

—Gali, gali, kad nori, pats ke
liauti! — rėkdama barėsi Mar
cė, — o manęs varu nenuvary
site... Stačiai sakau!

—Ar tu dar zambatysi?! 
Tuoj nugarą . išmangūrysiu! 
Neužteko dar tau aldadra alda- 
tfra po mišką be jokio dųrbo! 
Kaip pakliūsi i vyro nagus, iš-J

kurie apsireiška pačioje svarbioj 
dantįs nuims spėką ir sustiprinimą kuniii 
viskas gerai.

Prie visų atsitikimų užkietėjimo, sugadintų, užnuodintų vi 
durių, reikia pirm gulsiant suvalgyį^saldainius žinomų saldai' 
nių Parlola, kurie išvalo krąuja ir 
liai suvirškinimą.

PARTOLA už savo gerą pa 
sižymėjiiną gavo auksinius 
dalius ir pagyrimo laiškus 
šešių Pasaulinių, Parodų.

Jos parsiduoda po dolerį 
skrynutę, šešios skrynutės 
uŽ *5 dolerius.

Nėatidčlio|dte. Kiekviename 
name turėtų būti PARTOLA.

pora, kuriuos mesj visai užtikriname

sišoko motina
bo nėra ko parodyti 
didele musų ūkė, o darbai vis 
tie patįs: plasnosi, plasnosi, kaip 
plaštakė, apie apyvoką, gyvule- 
’ius... O ir stakles vakar teiš
metėm: buvo austi vienas ki
ms galelis... Aš nebepaslenku,' 
ievas po mišką, visi darbai jai 
vienai.

Tėvas tuotarpu, pasitraukęs 
Zolį, prižadėjo jam dvi aktui- 
nes medžių, kad tik stengtųsi 
supiršti.

—Papūskit į nosį! Pėrimu 
dar mat baugins... Verčiau ei
siu ir pasikarsiu!.. . •

Ištarusi Marcė spruko pro 
duris, nes nužleibė, jog tėvas pa- 
nčio graibstosi.

Marce drožė stačiai į mišką. 
Motina, žiūrėdama pro langą, 
perspėliojo tėvą:

—Kam taip reikia gąsdinti 
kūdikį? gali į ligas įvaryti. Ei
na antai stačiai į mišką... kad 
taip rastum / po šaka betinta

luojant !
•—Nebijok, Betintaluos! Nu

trauks kraniukas! Beslankioja, 
žiūrėk, aplinkui...

—Ka, ka, ka! — nusijuokė 
motina. Tėvas tęsė:

— Ponedic sergėk nuo tokio 
prijunkimo to berno! Vis čia 
prisigulęs su savo arkliais... O 
ta-by velnias... Kaip tik jo bir
binę išgirdo, tuoj žiūrėk ir be
lekianti. Bučiau šenai Praniu
kui strėnas nuleidęs, tyliu tik 
dafttis sukandęs... reikia lenk
ti, kaip dvaro šunį... Benenusi- 
kars už vyro, paliks tas plikis 
bevypsąs.

—Tik nebau 
šiai — perspėjo' motina. — Ge
rai sako: “nemivarysit gvoltu“. 
Verčiau geruoju glaboti, o tu 
Kruvelį įpainiosi su mišku...

—To manęs mokinti nerei
kia, pataikysiu! — pamojo tė
vas. — Marcikę pabauginus iš- 
pradžios, nepakenks. O tu ži
nokis, įkalbmėk, kaip moki!

Buvo beeinąs. Motinėlė ve 
atšaukusi tarė:

—Pasakyk Janikei, tedaboja 
sodelį: mačiau pirma Juozukas 
nukritusį obuolį ir bekrapštąs 
pro žiogrius...

—Et, dėl to obuolio!
mojo Petras.

Išėjęs į kiemą pamatė balną 
ant lipinės. Grįžo dar rakto. 
Nespėjo klėties atrakinti, ve 
prisistatė Janikė.

—Gerai, kad tamsta pasisu
kai į klėtį, — tarė 
siu ko man reikia.
gĮTit nepareisi, o mama guli...

Vėl šypsodama keistai pažiu
rėjo jam į akis. xO čia sykiu su
kosi: sėmėsi paršeliams grudų 
kiaulėms miltų, vakarienei mil- 
tųr Taip šhrpiai lakstė ir dar 
bavosi, net širdis Petrui džiau

tai. Yards 3654. AKUŠERKA 

^mMrs.A.MIclinl8Wlcz 
RBaigus Akušerijos Ko- 

F 'W^įlegiją; ilgai praktika- 
hk vubi Pernisylyamios

^JKhospitalėae ir Phila- 
t ^Klelphijoj. Paaekrain- 

L ' patarnauja prie
s^gimdynio. Duodu rodą 

.? < 4®triRokioae ligose mote- 
įsJSD inis ir meri

^^8113 So. Halsted Str. 
JHufiH <Ant antrų lubą) 

Chicago.

_____ ... . kaipo ant
varstoto padarytus’ bet augščiausia kaina bile ko-

Kataras Pilvo 
Užkietėjimas 

Vidurių
Tūkstančiai žmonių kenčia^nuo tų negeistinų ligų, bet kal

tinti už tai jie nieko negali. Čia buvo jų pačių kaltė.
Jeigu jie laiku butų davę pageibą dėlei suvirškiųimo valgių, 

funkcijoje organizmo, duo- 
tuomet butų buvę

DYKAI.
Graži ir tinkama dovana kie

kvienam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus 
adresuokite šiaip: '

APTEKA PARTOSA 
160 Secortd Avė.

New York, N. Y

esmi speciali- 
tas visų ligų .

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

• Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
'~"W gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

gydžiau pasekmingai šias ligas.
® Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri-
% . / rodymas mano gandino.
rA** atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

/ gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

Mes pasiūlome publikai nupiginta nuo 25 iki 40% ant kiekvienų čevetykų šioje sankro
voje. Yra šimtų.šimtai geriausių pirkėjų laukiančių musų išpardavimo sausyje mė- 

nesvjc ir pirk 2 ir 3 poras vienu kartu, kadangi jie žino, kad iie sutau-
pys «’d kiekvienos poros. Musų sandelis yra visai perdidelis, kadangi kaip

• yBMHMūMSįiifK ; mes pirkome Šiuos čevervkus praeitų pavasari dėl rudens, buvo dar karč,
ir sunku buvo gauti gerus čeverykus, bei karei pasibaigus, mes būtinai tu- 
rime nupiginti dėl pavasario ir mes būtinai turime nupiginti ant kiekvic- 
nos čeverykų poros.

xF.'8'! Subatoje bus visi aiškiai pažymėti musų languose.
m? ; Paminėsime keletą musų numeriu. <

Moterims Jikri, juodos, pilkos arba rudos skuros, 11 colių batukai, 
franeuziškais arba žemais kulnais, tvirtais puspadžiais, visai užtikrinta 
kiekviena pora.

| Keguliarč kaina $6.85; šiame pratuštinimo išpardavime parsiduos
* tiktai po....... ................ ................ * • • ............... .  .«•. ............

Vyrams T Itin metai apačia, pilkos skurės viršais,. angliškas kurpalis 
komis siutą, su raiščiais arba guzikais. Reguliarč kaina $6,85, pra- 
tuštinlmo išpardavimo kaina ................

x Merginoms gun melai su raiščiais čeverykai, au-
gštais kulnais, naujausio angliško kurpalio; atmin. 
kitę, gvaranluoti; mieros 8 iki 2. Regulirė kai- 
na $3.50; šio pratuštinimo išpardavimo $035 
kaina .tiktai ......................... . ................. "
Vaikai,\ štai jums, geri čeverykai, visai užtikrinti, 
gera skūra. Reguliarč kaina $3,00, praluš- $4 95

.............
i Yra šimtų šimtai numerių šidje sankrovoje, ku_, 

rių mes neturime vietps suminėti, bet jus rasite, 
daugiausiai aiškiai ‘sužymėta musų languose. Mes 
turime čeverykų taip augštos kaimys, ix> $18.00

Niekaip 
nukreipti, 
driioja priešais; o tokio jos pra
sijuokimo itiekaip nepamiršo. 
Vėlek nusispjovė.

—Kad taip nebeeičiau?—ma
nė. — KapšČiui prižadėjau... Zo
lys vėl rugos už pamelavirtią... 
Eisiu.. . pamatysim toliau, bčne 
varu įbruks mergą?.. Jei ne
tiks, valia rankas pakratyti... 
Užteks tos pačioj?.. Merga do 
merga, ąle ir šimtai neprošalį...

Krūptelėjo, ne^ išgirdo balsą 
šaukiant:

—Ko taip vėluojies!? — Zolys 
puškelyje bclukuriuojąs.

Toliau.ėjo sykiu, vis šnekėda
mi apie šimtus, palukas, veltui 
kertamą mišką, medžiagą... To
kios kailius užtrynė ir Janikės 
paveiksk; Petro akyse.

Kapsčio itTioba 
ras kiaulininkas 
sunikusi 
maž neapvalyta. Langeliai se
ni, maži, tie patįs apkerpėję, 
muselių numarginti, turbūt nie
kados nešluostomi. Palubiais 

vora linkies maž per nosį brau
kia, iš aslos sąšlavos ką-tik į 
pasuolius išblaškytos 
dulkės 
niais prišnerkšta visokių Skar
malų ir šukių. Sitalas bulbių 
lupeportffŠ aptukęs.

Pelras nepripratęs prie tokios 
tvarkos, suraukė nosį, bet atsi
minęs priežodį, jog 
pelene švita 
pamanė: —

Kupsčiai 
grobsto 
dama aplinkui, lygu nielcta lak
štuoja, nebeįmano kaip nuteik1- 
ti, kaip bemylėti.

Zolys suvokęs Marcelę įsive
dė į vidų. Petras net nustebo: 
čia nė kokia Marcelė, bet visa 
jau Marcė: augalota, sltambi 
merga; matyti staiga į stuome
nį įsiribusi, nes ir drabužiai jos 
ankšti: į bliuskelę vos tik įsi
spraudusi, kuone sprogs^*; ran
kovės vos už alkūnės. Galva 
plaukais apsipešusi, paviršiais 
truputį sudabinta; sijonas taip 
paltrunų)ėjęs jog nebedengia nė 
apyjuodžių basų kojų* o tan
kiai ir .slibinai pasirodo,

Zolys šnekino, lagino Marce
lę, o ta galvą nuleidusi, paniū
roms žiūrėdama, vypsojo.

—Ko čia tamsta šnekini, — 
tarė motina: i— mergaitė nedrą
si, mažai kas pas mus tcužėina, 
nepratusi su svetiniais, nedrįs
ta Ulė išsižioti.

ihajam by kokiam neprityrus
jančiam pardavėjui, nes jie su- 

laugiau blogo, 
k patyrimą ir 
s ir pririnkti 
i. Darbą at-____ , _ 

_ Jei jums ąkiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 1801 So. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvčs 

3-čios lubos, virš Platt’o aptlekos 
į Tčmykite j mano parašą 

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

"■<5'



Chicago ir Apielinke
NAUJŲ METŲ 
VAKARAS.

Sausio 1 d. D-ro Vinco Kudir
kos Draugija surengė pramoku 
vakarą 
mano trijų veiksmų drama “Du 
Keliu.” Hejermano vardas kal
ba pats už savę. Jisai yra my- 
limiausis Olandijos darbininkų 
rašytojas. Jo veikalai jgija di
delio populiariškumo visose 
kulturmėse tautose. “Du Ke
liu” yni vienas iš geriausių He
jermano veikalų. Aiškiais bruo
žais autorius čia piešia “nesu
griaunamąjį” artymo meilės 
skelbėjų namą — asmenyse 
Bronkaus ir Nunseno. Pirma- 
sai viską Atmetantis užkietėjė
lis, kuris pasiryžęs stvertivs vi
sų galimų priemonių išlaikymui 
Kristaus bažnyčios nuo išlauki
nės negarbės; antrasai — neper
maldaujamas idealistas, žmonių 
mylėtojas, kurisai vis dėlto nepa 
jiegia suprasti bėdinos, visų nie
kinamos Ritos/ kurią jis pri
glaudžia savo bute ir už tai ne
tenka vietos... Ritos “išpažin
tis,” tragingasai jos gyvenimas 
ir žiaurus nepateisinamas kuni
go Bronkaus pasielgimas — pa
vogimas jos mirusio kūdikio — 
galutinai sudrebina jaunąjį ku- 
nigą-idcalistą... Jisai netenka 
žodžių, kuriais galėtų atsakyti į 
tos gy venimo podukros” klausi
mus, suraminti ją. Vienintelis, 
ką jis gali pasakyti, tai-tas, kad 
geras turi pergalei blogą... Ir 
tuomet, kada “jo ekscelencija” 
vyskupas išmeta jį už durų, ir 
atima jam visas kunigo tiesas!

Veikale daug tragingumo — 
nemaskuotp, tyro, kaip skaid
rus rašos lašai., Ir tęn^ kur lo
šėja Hi4a sugebėjo išreikšti cia- 
lį to didžio tragingumo — pu
blika buvo priversta verkti....

Lošėjai savo užduotis atliko 
palyginamai gerai. -Geras buvo 
Nansenas, nors kai kur truputį 
monotomiškas ir neliuosas. Ge
nis buvo Bronkus ir klebonijos 
tarnas. Taipjau gera buvo ir

teatrą. Lošta Hejer-

MOTERS!
M0TYN0S!

DUKTERYS!

1

VIRfiJv IR PATARNAUTOJŲ
STREIKAS TĘSIASI: 1

CICERO

Vakarienė.

Rita. Jeigu vienoj kitoj vietoj 
ji buvo peliuosa judėjimu bei 

, veido išraiška, užtaigi ji Ren
gėsi atvaizdinti Hejermano Ritą 
sa\o giliu, neinaskuotu širdin
gumu. Ta jaunoji panelė dar 
neoefiai pradėjo pasirodyt mu
sų scenoj. lr per tą ttuųipą 
laiką jijė daug atsiekė. Reikė
tų palinkėti jai dar daugiui! pa- 
silavinti, ypačiai judėjimo ir 
mimikas. Jos asmenyj chica- 
giečiai susilauktų yptin gabios 
lošėjos.

Bet ąnt kiek geri buvo visi j 
čia suminėti lošėjai, ant tiąk 
prhstiis pasirodė tasak Ritos vy
ras. Iš jo niekuomet priius 
joks lošėjas. Savo “netašyta” 
kalba, grubiu, atkariu judėjimu 
jis stačiai eržino publiką. Tūli 
gal mano, kad trumpą rolę ga
li atlikti bUe kas. Ret tai yra 
didelė klaida. Tokią klaidą pa
darė ir šio veikalo režisierius. 
Ateityj jų reikėtų vengti. i

Žmonių buvo pilnutėlė Mekiu- 
žio svetainė. D-ro Vinco Ku-I 
dirkos Draugija turės ytin gra
žaus pelno.

D-ro Vinco Kudirkos Draugi
ja v^uomet stengiasii surengt 
gerų vakarų. Toks buvo ir pa
starasis josios vakaras — Nau
jų Medų vakaras. Tai vieninte
lė tikrai pažangi Wesl( Sidės lie
tuvių draugija, ktiri savo vaka
rus rangia ne tuo tikslu, kad su
sikrovus “naujų kapitalų,” bet 
kad davus publikai tą, kas gali
ma reikalauti nuo rengėjų — 
dvasinį peną. Kiekvienas wc?t- 
sidietis turėtų skaityti sau gar-Į 
be priklausyti į IKro Vinco Ku
dirkos Draugiją. —Rep.

Virėjų ir patarnautojų strei
kas vis dar tęsiasi. Streikuoja 
keturių didžiausių Chicagos vie
šbučių darbininkai. Sti indy to
jai vis dar tikisi sulaužyt savo 
darbininkų atkaklumą, teisin
giau sakant uniją. Jie, vietą 
vyrų dabar pradėjo sa indy ties 
moteris. Unija žada pasistengt, 
kad greitu laiku suorganizavusi 
moteris darbininkes ir iššaukus 
jas s t renka n.

LSS. 138 kp. choras buvo su
rengęs vakarienę gruodžio 28 
d. Iškilmėj dalyvavo didokas 
bprelis draugų ir draugių. Lai
ke vakarienės pirmininkas pa
kvietė keletą, draugų, kįid pasa
kytų trumpų prakalbelių. Bu- 
(’o kalbama ripię dailę ir tt. 
Aplamai, susirinkusiųjų ūpas 

gra- 
nuk- 
pra-

Clčero. — SLA. 194 kp. metinis 
Misiiūnkinuis Įvyks sausio 5 d., 1 v. 
po pietų, Tnmoliuno svet., 1447 So. 
49 avė. Ir 15 st. Nariai visi dalyvau
kite, nes\yra svarbių reikalų ’ rin
kimai kuopos valdybos ir tt. Belo, 
išgirsite kuopos apyvartą už PjtTci. 
tus metus, 
darbininkus 
sausio 11 d.

Pagalios reiks rinkti 
de| buliaus, kuris įvyks 

—K. P. Deveikis

J. Lygos ImoH kuopos

PADIDINA RANDAS

Aplamai, susirinkusiųjų 
buvo kuogeriausias. Visi 
žiai linksminosi iki vėlos 
ties. Daugiau tos rųstes 
mogėlių I

Liet. Soc. v. __ .
mėnesinis susirinkimas „įvyks suka
toj, sausio 4 d., 8 vai. vak., Aušros 
svet., .75)01 So. Kalstei St—Daugai, 
meldžiu atsilankyt paskirtu laiku.

—T. K. Vaišvilas, raŠk

Cicero. — LSS. 1?8 kp. Mišraus 
choro repeticijos įvyk* pėtnyčio»j, 3 
d. sausio, 7:30 vai. vakare, M. P. 
Jankničij) syiitainėj, 4837 W. 14 SI r. 
Dainininkafir dainininkės turite at
vykti, nes gausite tikietų į sekamą 
vakauj. —A. Rudlnskas, pirm.

NAUJIENŲ, BENDROVES 
ŠERININKAMS PASTABA.

pas Bendrovės Se-

Visi Naujienų Bendrovės še
ri ninku i, kurie i>drsiikėlėte ki- 
top viietonj bet nepermainėte 

stv
kraterių, šiuo esate prašomi ta
tai padaryti tuojaus. Jusų ad
resui Naujienų Sekretoriaus ra
štinėj yra būtinai reikalingi; 

’ taigi prašom nepatingėti para
šyti atvirutę (Post Card) ir pa
siimti man arba Naujienų ofi
sai). I

“numėlynavę”, iš-

J. Šmotelis,
10604 Edbrooke Avė., 

Chicago, III. 
5764.

Jus, ku
rios greitai 

pailstat: e- 
sate išbalu
sios, -suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 

vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi- : 
duodate ine 

lancholijai arba , *<»_
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuzated Iron paimtas 
tris syk į dien^ po valgio padidins 
jusų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. D.

Išdirbėtų Pastaba.—Nuxatcd Iron tijos socialdemokratija kares ir 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- ___________I__ »» __ i-
g’o galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėskeliu ėmimui tris 
sykius į dieną po valgio.

.. Telefonas' Pulliųan

PROF. GOLATSKIO 
LEKCIJA.

Rusų Socialdemokratų 
bas prašo mus paskelbti, kad 
šiandie, sausio 3 dieną, West 
Side Auditorium salėj įvyks di
delis susirinkimas, kur profeso
rius Golatsky skaitys rusų kal
ba įdomią lekciją tema “Vokie-

Kliu-

revoliucijos metu.” Pradžia le
kcijos 8 vai. vak. įžangos bus 
imama 20 centų.

Jau Atspausdinta Galima Gaut

! skendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literąturos veikalas—pasaka-drama—kokia 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. 'Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykj, bet fešlmt Ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt Jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreiČiausia Įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos, Kaina 50 centų. Adresuokite:

1739 3, Halsted 3t. Chicago, III.
. !

>1

Namų savininkų asociacija 
nutarė nelaukt gegužės mėne
sio. “Atsižvelgiant į daOMirtinę 
brangenybę” Aiamų vendus bu
sią padidintos tuojau, už šešių 
-septynių dienų. ’

REIKALAUJA INDžONKšENO

Tūlas pons Lomeli K. Wilbur, 
vakar pareikalavo indžionkšeno 
prieš Dr. Creorge W. Prince, 
ifegrą, kuris nori atidaryt neg
rų'ligoninę 4147 Lake Park gat
vėj. Pons Wilbur gėdisi pasa
kyt, kad jis yra priešingas ne
grams. Jis tik t|ako, kad... na
mas ąsąš netikęs, kurį norima

JAUNI BANDITAI.
Policija aną dieną areštavo “du 

jauniausiu Chicagos banditu’*— 
abudu po 8 metus amžiaus. Jų 
vardai: Joe Donski, 664 Fay gt. 
ir Frank Franki?wi<*z, 666 Fay 
gt. Abudu kaltinami- bandymu 
išplėšt National Tag kompanijos 
saugiąją Šėpą —• praeitos stibiu 
tos naktį.

NEPAVYKĘS SUMOKSLAS.

PavieČio kalėj ime tapo nuse
ktas naujas sumoksiąs. Panedė- 
lio naktį taikėsi išsprūsti iš ten 
būrys nuteistų ir dar laukiančių 
bausmės kriminalistų. Sumok- 
slininkų šaikoj dalyvavęs ir pa- 
skilbusis Dcaro-Boppo sėbras — 
McErlane.

PADftJO DVI 
ĘOMBI.

Nežinomi piktadariai užvakar 
naktį padėjo dvi bombi ties na
mais 235 So. Robey gt. ir 1645 
Humboldt gt. Nuostolių pada
ryta apie u? 400 dolerių. IŠ 
ventojų nieks nenukentėjo, 
lieija j ieško piktadarių.
1,000 TELEFONO OPE
RATORIŲ SERGA.

Po

kompani- 
pubUikos 
telefono

Chicagos telefonų 
ja pagalios atsiprašė 
už tai, kad daueglis 
naudotojų negauna deramo pa
tarnavimo. Tatai esą dėlto, kad 
šiomis dienomis operatorių skai 
Čius sumažėjęs visu tūkstančiu. 
“Dėlėj blogo oro ir kitų prie
žasčių daugelis musų darbinin
kių susirgo influenza ir kitomis 
įvairiomis ligomis sako kom- 
l>anija. Kostumeriai prašomi 
turėt kantrybės ir palaukt kol 
pasveiks sergančios operatorės.

šo
va- 
va-

nui laukiamieji lavinimosi 
karai. Pirmas lavinimosi 
karas taigi bus šiandie. Butų 
gera, kad draugai pasirūpintų 
atsilankyti kuoskąitlingiausia.

'—Besimokinantis.

Rockford, IIL — L S D. D-tės su
sirinkimas įvyks 5 sausio, 2 vai. po 
pietų “Vega” svetainėj. Visi nariai 
ir narės privalo pribut.

J. W. Katkevičius, rašt.

BRIDGEPORT.

Koncertas.

West Pullman. — SLA. 55 kp. lai
kys metini susirinkimų saitsio 5 d. 
3 vai. po pietų, p. J. Gruzdžio sve
tainėje. Nariai ir narės malonėkite 
susirinkti, nes bus renkama kuo
pos valdyba Šiems 1919 metams. j ai- 
pgi meldžJu atsivesti kuodaugiaus 
naujų narių. —A. Statkus, org.

pi 
ASMENŲ JIESKOJIMAI
D. K. VIZBAR, 1915 metais gyve

no po num. 1062 E. Harper avė., 
DetroiL Mich.; paskiau po numeriu 
5005 Northcote avė., I£ast Chicago, 
Ind., ir E. Vandergrift, Pa. Malonė
kite atsišaukti laišku į Naujienų ofi
są, turime svarbų reikalą.

Pėtnyčia, Sausio 3, 1919.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių krautu

vė, geroje vietoje, pigiai. Geras ka- 
mprts. ' Norėdami pirkti atsišaukite 
į George Sikokis,
1800 S. Halsted st., Chicago

L!_. 1! - -'-'.'J T~!.. _

RAKANDAI

Naujų Metų vakare LSS. 4 
kuopa surengė koncertą Mildos 
svetainėje, žmonių buvo neper 
daugiausia.

Vakaro programas, reikia pa
sakyt, buvo nekoks. Boto, ren
gėjai neištėsėjb1 išpildyt visa, ką 
Ibuvo pažadėję “ant programo.“ 
Visas vakafo papuošimas buvo 

broliai Briedukai ir Grušiu- 
kai. Tai visa.

LMPS. 58 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, sausio 5 d., pirmą va
landą po pietų, Davis Sciuarė Park 
svetainėje, 45tos ir Paulina gatvės. 
Visos narės kviečiamos atsilankyti.

Sekr. S. Laurynavičiutė.

A. C. W. of A. Lietuvių Skyriaus 
No 269 metinis susirinkimas įvyks 
pėtnyČioj, sausio 3 d., Unijos sve
tainėj, 1579 Milvvaukee Avė., 7:30 v. 
vak.—Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų tai
pgi bus renkami darbininkai bu
siančiam vakarui. —.L Kalnine, rašt.

Man rodos, kad rengiant pa
našius vakarus reikėtų truputį

Aš, B. Gihvid, pajieškau mergi
nos arba moters dėl dviejų vaikų 
prižiūrėjimo. Meldžiu atsišaukti 
šiuo ailrcsu: 1712 N. Mnrshficld 
Avė. Nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Ar reikia paskolos anf jusų praper- 
čių?____________________ r

JleŠkau savo boljo Paul Graves; 
Šeši metai nežinau, kur jis gyvena. 
Malonėkite atsišaukti arini kas žino
te praneškite jo adresų.
. A. J. Graves, 
547 Peąųonnock St.

Bridgeport, Conn.
/ * _____

iPajieškau savo draugų, pažįstamų 
Jono Kubiliaus ir Jono Sirtauto; 
sehiuiis gyveno Rockford, iii.; taip
gi ir Petro Bridikio, kuris gyveno 
Chicago, III., ir Jono Gudžiūno. — 
Meldžiu atsišaukti kaipo gerai pa
žįstami ir senai matyti draugai šiuo 
adresu: John Urbaitis,
2304 Russell SI., Delroit, Mich.

Pajicškau dėdžių Jono, ir Vincen
to Kosciuškų ir pusbrolio Juozapa
to Doveikos. Kaimo Vie‘učių, Žaga
rės parapijos. Ir Domininko Berno- 
tavičiaus, kaimo Kiėido,. Kropų pa
rapijos.Visi Kauno gubernijos. 
Girdėjau, kad gyvena Chicago, UI. 
Malonėsite atsišaukti šiuo adresu:

M. B. Krienas,
37 York st., Hartford, Conn.

BARGENAS
$200 Phoftograph su. rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiku Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. ‘ Chicago

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 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokesti. Atsišaukite tuojaus. At
dara' kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 va).

Western Storage, 
2810 W. Harrison St

NAMAI-žEMe

Chicago

—PROGA —
Piiršiduoda naujai bungalovv pa

statytas namas, 6 kambariai, su gu
zo ir dektrikos įtaisais, vana ir tt. 
Prie to namo yra du jotai iš šalių; 
galima pirkti su lotais ir be lotų. 
Kas' nori gauti šitą progą, tai turi 
pasiskubinti, nes greitai parsiduos. 
Išlygos lengvos, pagal sutarimą. At
sišaukite prie savininko:

Mrs. J. Radaviczcne,
936 W. 33rd St., Chicbgo

PARDAVIMUI — bargenas — 2 
augštų ir beismentas medinis na
mas, 5 fialai. Visuomet išrandavo- 
jama už $800 i metus. Skersai gaU 
vės nuo mažo parko. Lenkų ir lie
tuvių apgyventa vietaį 4450 So. Her- 
mitage avė., Savininkas

139 N. Clark st* Room 615.
• Tel. Randolph 5886

<1 |R«» • - -- . !■ i   - • i mi -ii »i i——————

PARDAVIMUI namelis prie 3726 
Lowe avė., 4 kambariai ant viršąus, 
2 kambariai apačioje. Mūrinis, ele
ktros Šviesos. Turi parduoti leng
vais išmokėjimais. Verta $2000. 
Kaina $1650.00. Atsišaukite
3238 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI: dalį įmokėjus, li
kusius mėnesiniais (išmokėjimais, 
jeigu norima. Dviejų uugštų muro 
namas, du 4 kambarių fintai, su at
skira vasarine virtuve, gesas ir toi- 
Irtas viduje. Nantas geroje tvarko
je. Parnelt ąve., arti 29-tos gatvės. 
Tiktai $30()0.00.

IGNATIU3 CHAP and CO., 
31st and Wallace sts., Chicago, III.

REIKIA DARBININKy
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
.X , ■

tU. S. Free Employment Service)
JieŠkantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokčt.

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

Gary, Ind. — šiuo kviečiame vi
sus Gary ir apielinkės lietuvius i 
lietuvių kuopė raitijos susirinkimą, 

kuris bus sausio 5 d., 6 vai. yak; po

• i. —S. VVartelka.
.. >. . .. 'kuris bus sausio ;> (L, u vai. vipadirbeti-pasjstengti No 1520 Grand str Gary, Ind.

surengt geresniu programų. Pu
blika, kuri kartą atsilanko į to
kį nevykusį phrangimą, 
tartą nebenori eit, kad ir j gerą 
Mirengimą. (iaiidymas vien tik 
jelnų yra blogas* dalykas. .. . .

. .—K. J—tas./:/ ':>• < /I S/I' UIO f

SO. ENGLWOOD,

Aukos LSS. Apsigyniino Fon
dui surinktos pp stabas So. En
gei woodė. Aijkavo šios y pu
tos:

J. Butkievich $2.0Q; A. Dėvė- 
nas, M. Dūda, ,E. ^įikaitjg, A. 
Daukas, K. Kaupiene, P. Kuki- 
lięvich, J. Dorachunas, J. Kijo, 
J. Lažauckas pp $1.00; S. Peče- 
lunas, L. Stasiulis, P_ Selintis, 
A. Gabolas, P. Pakeltis, W. Pa- 
keltis, P. Audenis, N. Eidrege- 
wich, W. Stgahly, F. Dalik, E. 
Stanihonis, J. Mikkrvvsk, J. Rad- 
ke po —* 50c; J. Puišias, W. Wi- 
(Įuks, J. Valikonis, D. Bachesa- 
es, M. žižunas, W. Rolkavski, J. 
Janulus ~ po 25c; A. Plukas — 
15c; S. Mnračinekas, J. Samulu- 
nas, J. Dalinis po 10c. Viso 
$20.30.

LSS 
jai: ,

Dr-tb L. T. Tėvynės Mylėtojų No 
kitą 1, ant Tcrvvn of Lake laikys metinį 

I mitingą subatoj vakare, sausio 4 d., 
8 vai. vakare. Visi kiti mėnesiniai 
mitingai visados bus subatos Vaka
rais,' 8 vai. kas pirmą subatą kiek
vieno mėnesio. Nariai privalo at
silankyti į šį metinį mitingų, nes y- 
ra yra svarbių reikalų, —Komitetas

Hąrvey, Jį®®* kuopos
mėnesinis susii’lnkiHHis bus nedė
lioj, sausio d. paprastoj svetainėje. 
Pradžia 8:30 vai. išryto.—Draugai, 
atsilankykite paskirtu JaikiL sės tu
rime, išrinkti delegatus į VIII Rajo
no konferenciją, kuri bus tą pačią 
dieną' —Organizatorius.

, Cicero. — Cicero Lietuvių Koope
racijos metinis susirinkimas įvyks 
Panedėlyj, Sausio 6 d., 7:30 vai. yak. 
S. Žvibo svetainėje, 1347 So. 50th 
Avė., Cicero, 111. — Malonėsite visi 
Šėrininkai atsilankyti dėl aptarimo 
svarbių reikalų ir patyrimo Bendt- 
rovės stovio. Ir bus visos adniini- 
stracijos arba .valdybos rinkhns— 
1919 metams. , »

—V. Stankus, C. L. Koop. sekr.

Roseland. •— LSS. 137 kp. extra 
susirinkimas įvyks pčtnyčioje, sau
sio 3 d., 7:30 vai. vakare, Aušros 

1 kambariuose. Bus renkama delega
tai į VIII Rajono konferenciją.

j., Valdyba.

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

Komitetas

170 kp. įgalioti rinkė-

J. Janulis, 
A S. Pečeliūnas/

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Pranešimas,
LSS. VIII rajono konferenci

ja įvyks 5 d. sausio, 1919 m. 
Malinauskio svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Konferencija atsi
darys lygiai 1Q:3O vai. ryto. 
Kuopos, kur dar nėra išrinku
sios delegatų, maloniai prašo
mos išrinkti. Gi delegatai, ku
rie yra apsiėmę dalyvauti mi
nėto] konferencijoj, pasisteng- 
kite pribūti paskirtu laiku, /kad 
butų galima pradėti darbas be 
jokių trukdymų. Sekama kon- 
f crcnci j a turės atlikti daug s va

da vos i su ligoniais — mušdavo < rbaus darbo. Beto, reikės iš- 
juos ir tt. Ligoninės užveizda' rinkti įvairių komisijų 1919 mė
sa ko, kad greitu laiku į streiki
ninkų vietą busią pastatyta kiti 
darbininkai* taip kad jie (strei
kininkai) galėsią pasiailsėti.

STREIKAS NESVEIKA- 
PROMŲ LIGONINĖJ.

Nesveikapročių ligoninėj, Pi
gino, užvakar kilo streikas. Su
streikavo ne nesveikapročiai, 
bet jų užžiurėtojai. Streikas ki
li todetl, kad ligonines vyriau
sybė areštavo vieną užžiurėto- 
ją, kuris nemiela širdingai elg-

tams.
LSS. VIII raj. sekrt.

J. Jurgaitis.

ATSIIMKIT^ LAMA-
Mus prašo paskelbti, kad 

lei Auna taramfeltž yru atsiųstas 
laiškas No. 1101 So. Halsted.

P’

Pranešimai
LMPS. 9 k| 

savaitę neįvy 
tai įsidėmėti.

Brighton Park. — Keistučio Paš- 
KliubAs rengia didelį pramogų va
karą vasario 2 d. Bus lošiama vei
kalas “Motinos širdis.” Kitų dra
ugijų prašome, kad jos tą dieną ne
rengtų panašių pramogų.

—Rengėjai.

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

Rockford, Iii. — Lietuvių Socia
listų Jaun. Ratelio metinis susirin
kimas įvyks pėtnyČioj, sausio 3d., 
8 vai. vakare, Montague House, 1528 
S. Main st. Visi Ratelio nariai pri
bukite laiku, nes yra daug reikalų 
aptarti. Norinčius prisirašyti prie 
Ratelio taipgi kviečiame. •

Raštininkas.
• I III...... .

Wcst Puflman. III. — West Pųll- 
mano Liet. Pašelpinio Kliudo meti
nis susirinkimas įvyks pėtnyČioj, sa
usio 3 d., W. Pullman, furner Hali, 
12001 So. Halsted st. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi malonėkite atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug svarbių rei
kalų ateinantiems metams.

Kliubp Raštininkas S. Tilvikas

Roseland. — LMPSA. 25 kp. choro 
repeticijos įvyks pėtnyčidj, sausio 
3 dieną, 8 vai. vakare, Palmer Park 
svet., kertė 111 gat. ir Indiana avė. 
Visos dainininkės malonėkite nesi- 
vėluoti ateiti .lygiai 8 vai. vakare ir 
atsiveskite naujų dainipinkių.

Komitetas.

Cicero, IIL — Liet. Progresyvių 
luopu rengiamas lavi-

...... Cicero, 11L — met. rrogfe»yviy 
p..... choro repeticija šių draugijų bei kuopų rengiamas lavi-
ks. Gerb. narės teiksis nimosi vakaras Įvyks pčtnyčioj, sa-

.ai Sekamoji repeticija usio 3 d., 1919 m. 7:30 val.vakare,
bus kitij savaitę — paprastoj dienoj Jankaičio svet., po num. 1439- 14th
ir vietoj. —Komisija, st.. Kviečia Rengėjai.

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

Naujienos,
1739 S. Halsted St., Chicago -----------------------------------------i*---

REIKIA moterų tvarkyt skudu- 
ruš.. 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, III.

■ m -,-1 - m -j . . 1i ■ i ■ i ■ . ■ . ■ • . - į — *•

REIKIA 50 PRITYRUSIU MOTE
RŲ PRIE TVARKYMO KNYGŲ IR 
MAGAZINU (MĖNESINIU LAJKRA- 
ŠČIU). PASTOVUS DARBAS, GA
RU APŠILDYTAS IR GERAI AP
ŠVIESTAS NAMAS. MOKESTIS $14 
IKI $15 IN SAVAITE.

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

REIKIA prityrusių langų valytojų. 
, Chicago Window Cleaning Co.,

62 W. Washington st., Chicago 
......... - ....... . ■

REIKIA bučeriu, kuperių, sargų, 
Automobilių plovėjų, kalvių, karpe- 
nterių, kolektorių, medžio dirbėjų 
įvairios rųšies, apysenių žmonių 
prie lengvo darbo, vaiku 14 metų ir 
senesnių prie Įvairių darbu, ofiso 
ir dirbtuvės darbo. Pečkurių ir pa- 
gelbininkų, darbininkų j butelius ir 
restoranus prie įvairių darbų, kabi
not dirbėjų, janitorių* $85, naktimis 
arba dienomis, leiberių 45 iki 50c. 
į valandų. Abliuotojų, operuotųjų, 
apmušdjų, tinkamo žmogaus, die di
rbėjų die selterių, galandytojų, buf
erių ir pglišuotdjų, malinių statytojų 
ir pugelbininkų, phmiberių, drive- 
riu. suvirintojų, blekorių.

MOTERŲ ir MERGINU reiliųjau- 
jama prie trumpų darbo valandų 
naktimis arba dienomis. Skalbėjų, 
$2.60 Į dieną. Darbininkių į Kote
lius ir restoranus prie įvairių dar
bų, į dirbtuvę dirbti $16 iki $25 į sa
vaitę. ;

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st.. 2-ras augštas.
Visi darbai South North h* West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).
REIKTA moters prie namų dar

bo, 3 arba 5 dienos 1 savaitę arba 
nuolatos. Atsišaukite į

S. Wiclenskv, 
3444 Douglas Blvd., Chicago, III.

REIKIA moterų fvdrkyt skudurais 
g835Jetomis st. Peoples Junk Sbop

REIKALINGAS bušelmanas prie 
vvriško ir moteriško darbo, 2210 W. 
22nd St.

REIKIA pirmarankio duonkepio 
pastovus darbas, gera užmokestis. 

.1. Kazlauskas.
3601 So. Emerald Avė., Chicago, 111

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įlafcymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kcŠ”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitį, 4448 S. Savyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

PARDAVIMUI 40 akrų arti Mo- 
mence, III., su 5 kambarių namu, 
barne ir tvora. Daugiausiai ‘juod
žemis, kaina 1’4000.00, mainysime su 
Roselande nuosavybe
Teninga Bros, and Uon. S. P. Tanis, 
lietuvis pardavėjas, 11227 Michigan 
Avė., Roseland, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGE8

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, V*- 
signing, dėl biznio ir narna, vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarannio- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes 
$10. Phone Seeley 164) 

BAKA PATEK, Pirmialakl

Aušros Mokykla 
..Sausio 2 1919 in.XAušros 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. De 
rankumo mokyklai ir sau diek 
naudos, pradėkite visi tuoj. K 
se skyriuose mokinama po senovei. 
Prisirašyti galima visada 30(1 S. 
Halsted str.

F1A5TER 5Y5TEn į

pa- 
snės 
tuo-

REIKIA pasisiunčiamų merginų į 
moteriškų drapanų dirbtuvę.

Percival B. Palmer and O). 
367 W. Adams St., Chicago, III.

REIKIA mergaičių 16 metų >arba 
senesnių dirbt į k moteriškų drapanų 
dirbtuvę.

Pocival B. Palmer and Co. 
367 W. Adams St., Chicago, III.

REIKALINGI siuvėjai ant specia
lių užsakymų. Pastovus darbas, ge
ros sųlygos. The Royul Tailors, 
731 So. Widls St Chicago. ,

Mokykis Kirpimo ir Design 
Vyriškų ir Moteriškų AprČd 
Musų sistema ir ypatiskas mc 

mns padarys jus žinovu i tn 
laiką. <

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

Elektra' varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jusų mie- 
rą — bile stailčs arba dydžio, iš bi
le madų, knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinls

118 N. La Šalie gat.. prieš City HaU 
Atsišaukit ant 4-to augšto.

_ i ng 
oteriškų Aprėdilų 

kini- 
impą


