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True translation filed wilh the post-mastei* ai Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

savinas^ Lietuva
Cechai eina ant Vienuos 

f *

10,000 vokiečių vyksta ginti Balti’ 
ko provincijas nuo bolševikų •

•LENKAI NORI LIETUVOS.

Premieras sako, kad tai jų žemė. 
Dancigą nori padaryti tautų 
uostu.

Varšava, gruodžio 31. An- 
drzej MotyUNMnvski, Lenkijos 
prrmicras pasakė šiandie, kad 
jis pritaria sutvėrimui inlerna- 
cionalio uosto Danzige. Išdės
tydamas savo programų jis pa
sakė:

“Aš geidžiu pamatyti Lenkiją 
apgyventų vien tik lenkų. Aš ne
pritariu davimui spiria lės auto
siom i jos ir mokyklų žydams, 
bei tikiu j davimų jiems pilieti-* 
nių teisių, jei jie pildys savo pi
lietines pareigas.

“Mes buvome apiplėšiami ap- 
leidžiančių rusų ir vokiečių, pa
starieji gi bandė sunaikinti mu
sų pramones ir musų marintus. 
Talkininkai turėtų apsvarstyti 
šiuos keblumus. Teritorialifl* 
mes norime kas yra musų etno
grafiniai. Mes nenorime, kas 
yra vokiečių ir ukrainų, BET 
MANOME, KAI) LIETUVA TO
JE PRASMĖJE YRA MUSŲ.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chieago, III., Jan. 4, 1919. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, sausio 3. — Nors 
Amerikos taikos atstovai gavo 
daug pranešimų apie sąlygas 
Baltike valstijose ir Ukrainoje, 
bet tie pranešimai labai priešta
rauja ir delegatai visai nėra už
ganėdinti esančiomis informaci
jomis.

True translation filed with the post- 
nuister at Chieago, III., Jan. 4, 1919. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
CECHAI EINA ANT VIENNOS

IR BUDAPEŠTO.

VIENNA, sauiso 2. - Cechų 
spėkos užėmė Presvsuaeg (?) 
ir, manoma, veržiasi ant Vien
uos ir Budapešto.

True translation filed \vith the post- 
master at Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Mackensen areštuotas.
LONDONAS, sausio 3.— Field 

-maršalas von Mackensen tapo 
areštuotas franeuzų valdžios 
Budapešte, pasak čia gautos ži
nios iš Innsburuko.

True translation filed with the post- 
masler at Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the oct of Oct. G. 1917.

HINDENBURGAS NU
VERSTAS?

LONDONAS, sausio 3. — Zu- 
richo žinia, praneša, kad field- 
marŠalas von Hindenburg ir 
gen. Grocner, užėmęs vietą Lu- 
dendorff, tapę nuversti. Sako
ma, kad abu atsisakę pripažinti, 
ar priimti paliepimus nuo Ber
lino tarybos.

'Ęrue translation filed wilh the post- 
niasler at Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
, VOKIEČIAI APSISTOJO ARTI
< RYGOS.

COPENIIAGEN, sausio 3. — 
Pasak Berlino pranešimų, vo
kiečių kareiviai, kurie buvo pri
versti evakuoti Rusijos Baltiko 
uostų Ryga, pasiraukė- kelias 
mylias nuo miesto. Jie užima 
augštumas toje apygardoje.

Keli vokiečių armijos korpu
sai tapo sukoncentruoti ant ru- 
bežiaus tarp Poznaniaus ir Prū
sijos, pasak Frankfurto Nachri- 
chten. Vokietija, sako, jis, nu
tarė ginti savo teises prie Poz
naniaus provincijos.

Bolševikai Baltike.
Rygoš žinia j Berlino Vossias- 

che Zeitung duodu pesimistiškų 
aprašymų situacijos Baltiko 
provincijose.

Bolševikai, sako jis, yra gerai 
aprūpinti ginklais, amunicija ir 
maistu, kuomet besipriešinan
čios jiemsspčkos yra beveik vi
sai be reikalingiausių gyveninio 
reikmenų.Į C

Vokiečių kareiviai atsisako 
kariauti ir net ginantįs geležin
kelius apleidžia savo vietas, pa
darydami tvarkų pasitraukimų 
vokiečių kareivių negalimu.

Korespondentas sako, kad lie
tuviai yra labiau užinteresuoti 
sutvėrimu daugybės mažų be. 
reikšmių postų, negu organiza
vime tikro apsigynimo prieš įsi
veržėlius. 1

Iš Berlino pranešama, kad 
1(1,1X10 liuosanorių vikiečių, ge
rai aprūpintų kares medega, y- 
ra kelyj į Baltiko provincijas.

True trynslplion filed vvith the post- 
master at Chieago, III., Jau. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

DIDELIS SUSIRŪPINIMAS 
BERLINE.

BF.RLINAS, sausio 2. Pro
testas prieš “niekingų pasidavi
mų lenkams,” kuris yra skelbia
mas Ernst iš Prūsijos ministeri
jos, yra išspausdintas šiandie 
Zeitung am Mittag.

Ministeris, kuris kų tik sugrį
žo nuo rubežiaus, užreiškia, kad 
kuomet lenkų įsiveržimas galė
jo būti nedaleistas dvi savaiti at
gal, situacija dabar yra bevil- 
tė ir kad Vokietija negali atgau
ti lenkų užimtos teritorijos net 
su divizija, paliepta vykti į tų 
distriktų — diviziją, sako jis, 
kurios dabar negalima bus su
rinkti.

Zeitung am Mittag užreiškia, 
kad tie pranešimai negali būti 
teisingais ir klausia, kodėl val
džia nieko neveikė, tame daly
ke. Jis charekterizuoja valdžios 

pozicija kaipo “ebinišką apati-
• M
JQ-

Zeitung am Mittag taipgi iš
reiškia nerimavimų delei vokie
čių evakavimo Rygos ir pavo
jaus bolševikų įsiveržimo į Vo
kietijų.
t Valdžios nariai šiandie laiko 
posėdį ir esą svarsto kokių prie
monių reikia griebties apgyni
mui vokiečių miestų nuo lenkų.

True translation filed witn the post- 
muster ai Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

\ LEIS BALSUOTI.

PARYŽIUS. Maršalas Foch, 
pasak Malin, davė leidimų vo
kiečiams užimtose Reino pro
vincijose dalyvauti'vokiečių riti 
kiniuose. Jis taipgi duos laisvę 
spaudos ir susirinkimų ant kiek 
tas sutinka su palaikymu tvar
kos.

True translntion filed with the post- 
ninstef at Chieago, 1)1., Jau. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS KLERIKALAI 
PROTESTUOJA.

Prieš |vedimų laisvų mokyklų.
BERLINAS, sausio 2. — 3,0(10 

narių naujai suorganizuotos Kri 
kščionių Žmonių partijos, kuri 
užėmė virta buvusio Centro, nu- 
maršavo tikėjimo ir apšvietus 
ministerijos Undcr den Lindėti 
per pietus vakar ir įteikė smar
kų protestų prieš nepriklauso
mojo sociailsto Adolf Hoffmann 
administracija ,kuris pasidarė 
nepopuliariu bažnyčių rateliuo
se dųk>i j<> bandymo pravesti įs
tatymus priešingus tikėjiminei 
laisvei parapijinėse mokyklose.

Demonstracija buvo po va
dovyste Krikščionių Žmonių pa r 
ti jos sekretoriaus Pfeiffer, kuris 
yra kandidatu į nacionalį susi
rinkimų.

Pfeiffer reikalavo nuvertimo 
socialistinės respublikos ir įs
teigimo laisvos demokratijos. 
Buvo šaukiama: “išmesti Hoff- 
manną, kuris negali skaityti ra
šyti vokiškai,” bet radikaliu mi- 
nisterio dailės, mokslo ir tikėji
mo nesimatė. Minia tada nuė
jo prie kanclerio palociaus, kur 
ji išauke Ebertą, bet kabineto 
ministerių nebuvo matyt.

I'tue translntion filed with the post- 
master at Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917
AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 13 RU

SŲ MIESTELIŲ.

ABCHANGELSK, gruod. 31. 
— Amerikos kareiviai vakar 
paėmė Kadiš, vidurianiame sek- 
tore šiaurinės Rusijos fronto ir 
šiandie pastūmėjo savo linijas 
dvi mylias į pietus nuo kaimo 
linkui Vologdos.

Besi veržime palei Onega upę, 
339-tas Amerikiečių pulkas, ka
riaujantis su lenkų armija, pa
ėmė 12 kaimų smarkiuose mū
šiuose.

True translntion filed with the post- 
master at Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

NEBUS EKSPEDICIJOS
Į RUSIJĄ.

LONDONAS, sausio 2. — Ru
sijos reikalai žadina didelį susi
rūpinimą Anglijos ir užrubeži- 
nių reikalų ministerijoj4 sako 
Mail.

Reikalingumas suformulavi
mo aiškios talkininkų politikos 
linkui Rusijos yra būtinai reika
lingas ir yra nutarta, kad Rusi
jos klausimas bus pirmiausia 

svarstomas laikos konferencijo
je-

“Yra skaitoma, kad visos tal
kininkų šalįs yra didžiumoj 
prieš ginkluotų intervencijų ek
spedicinės spėkos,” sako laikra
štis. “Anglijos valdžia taipgi 
nutarė, kad ekspedicija yrat ne
galima, pritardama padrąsini
mui įsteigimo pastovios vald
žias, kurios padėjimas dabar yra 
gana neaiškus.”/

True translation filed vvith the posi 
mastei' ai Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuirąd by the act of Oct. G, 1917
AMERIKOS SOCIALISTŲ PAR
TIJA IŠRINKO ATSTOVUS Į 
TARPTUTINE DARBININKŲ 

KONFERENCIJĄ.

Work, Lee ir Oneal išrinkti 
delegatais.

Jobu M. Work, vienas redak
torių Vidur Bergerio “Mihvau- 
kee Leadcr” ir Algermon Lee ir 
James Oneal, abu iš Ne.\v Yor- 
ko, tapo paliepti Socialistų par
tijos nacionalio ofiso pareika
lauti pasportų, atstovavimui A- 
merikos Socialistų tarptautinia
me Socialistų kongrese Lausan-. 
ne, Šveicarijoj, šį menesį. /

Berger, kurio byla dabar na
grinėjama už peržengimų špio
nažo įstatymo, Nuw Yorko soci
alistų advokatas Morris Hilųuit 
ir George R. Kirkpatrick, buvo 
paskirti kaipo reguliariai dele
gatai, bet negalėjo važiuoti ir 
delei to reikėjo specialių rinki
mų. Kongresas lapo sušauktas 
Arthur Hendcrson, sekretoriaus 
Anglijos Darbo partijos.

Nacionalis referendumas pra
sidėjo na minavimui internacio- 
nalio sekretoriaus, 4 internacio- 
nalių delegatų į ateinantį Soci
alistų ir darbininkų kongresų ir 
15 narių nacionalio pildomojo 
komiteto.

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chieago, III., Jan. I, 1919, 
as required by the act of Oct. G, 1917
REIKALAUJA PALIUOSAVI- 

MO SĄŽININGŲ KARĖS 
PRIEŠININKŲ.

LONDONAS, — Peticija pa
sirašyta žymių anglų tapo įteik
ta premierui Lloyd George. Ji 
sako, kad pasirašiusieji, kurie 
turi labai skirtingas politines 
pažvalgas, yra susivieniję nuo
monėj, kad atėjo laigas paliuo- 
savimui esančių kalėjimuose 1,- 
500 sąžiningų karės priešininkų. 
700 jų išbuvo kalėjime du metu 
ar daugiau, kuomet du metai y- 
ra maximum bausme papras
tiems kriminalistams, sulig civi
lio ar militario kodekso.

Tarp pasirašiusiųjų yra 17 vy
skupų, Jauk kitokių kunigų, vi- 
skontas Brycc, markizas iš Cre- 
■u'feUreginalas McKenna, viskon- 
tas Morley, Sir John Simon, Ar- 
'thjur Henderson ir Augustine 
Birrell.

—į-----------------------------
3 ŽMONĖS MIRĖ NUO ŠALČIO.

22 sužeisti Chicagoje šalčiui pa-
I

siekus 8 laipsnių žemiau zero.

Vakar Chicagoje buvo šalčiau 
šia diena šiemet. 9 vai. rytė 
šaltis siekė 8 laiį>snius žemiau 
zero (0)« Iš priežasties šalčio 
mirė 3 žmonės. Du sušalo, vie
nas negras tarpduryj sušalo, o 
kitas nežinomas žmogus rastas 
sušalusiu daržinėj, kur jis, ma
tomai, jieškojo prieglaudos.

>2 žmonės sužeisti, keturi jų 
mirtinai, daugiausia delei par- 
kritimo ant slidžių šaligatvių^

!■’ U—ffl'l'fU. 1LJW J.-UįUI.jmFdK'Mtfai.JI

eNžiurint didelių^šalčių, gat- True translntion filed with the post-niaster ai 
.... . ; . . as reųuired by the act of Oct. G, 1917vi kariai ir elevatoriai nėra ga-

nėlinai apšildomi, ar visai neap
šildomi. Sveikatos departa
mentas žada pasirūpinti apie ga- 
tvekarių ir elevatorių apšildy- 
mą, bet...

Iš priežasties šalčio vakar bu
vo daug gaisrų mieste. Keliose 
vietose ugniagesiams prisiėjo
išnešti ugnies ižklupliis žmo
nes.

Daugelio garu apšildomų na
mų, savininkai neduoda užtekti
nai šilumos. Vieno tokio namo
prie ()1()1 Michigan Avė gyven
toja pasiskundė sveikatos de
partamentui, kad savininkas 
John Ziegler, 5147 Prairie Avė. 
neduoda užtektinai šilumos, ne
žiūrint kad jų duktė, serga plau
čių uždegimu. Sveikatos depar
tamentas atsikreipė prie savi- 
niiiiko, bei tasis atkirto: “Aš ne 
ligonbulį užlaikau.” Sveikatos 
departamentas nutarė pasmer
kti namų kaipo netinkantį žmo
nių gyvenimui ir paliepti vi
siem gyventojams išsikraustyti 
iš jo bėgyje 10 dienų, taipgi pa
traukti namo savininkų teis
man.

Rytoje kaip pranašįiuja oro 
biuras, busią biskį šilčiau, ypač 
į vakarą.

Demonstracijos prieš Peru.

LIMA. — Demonstracijos Čili 
respublikoj prieš peruviečius te
besitęsia ir laivai atgabena vis 
naujus būrius pabėgėlių peru- 
viečių iš Čili.

Vienas Peru cukraus gamin
tojas paskelbė, kad jįs nebesiųs 
daugiau cukraus į čili ir ragi
na kilus fabrikantus tą patį da
ryli.

True translation filed wilh the post- 
inaster ai ( hieago, III., Jan. 4, 1919. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

“Juodasis popiežius” sugrįš 
į Rymą.

RYMAS, sausio 2. — Kun. 
Vladimir Ledaehowski, Jėzuitų 
draugijos generolas ir žinomas 
kaipo “juodasis popiežius,” ga
vo leidimą sugrįšti į Italiją ir 
apsigyventi Ryme« kadangi jis 
yra Lenki jis piliečiu.

VISUOTINAS BALSAVIMAS 
ŠVEDIJOJ.

Moteris irgi turės balsavimo 
teises.

WASHINGTON, sausio 2. 
Švedijos legacija gavo žinią 
nuo Švedijos užrube^inių rei
kalų ministerijos, kad Švedijoj 
pravesta didelės balsavimo re
formos ir nuo dabar visi žmo
nės, kaip vyrai, taip ir moterįs, 
turės lygų halsą, nežiūrint kiek 
mokesčių moka.

Legacija tikisi didelių permai
nų sąstate parlamento ir kad 
ateinančiuose rinkimuose lai
mės Vidclicet liberalai ir Dar
bo partija abiejuose parlamen
to butuose.

Žemesnysis butas buvo renka
mas tiesioginiu vyrų balsavimu, 
gi augštesnysis Unitas Inivo ren
kamas hetiesioginiai, per pro
vincijų rinkikus, išrinktus val
sčių susirinkimuose. Kompa
nijos, draugoves ir mokantįs 
daugiau mokesčių turėjo ir dau
giau balsų už mažiau mokan
čius mokesčių.

ORAS.

Išdalies apsiniaukė ir kiek šil-Mytos jr duoti gyv< organinei- j stovį buvusio Vokietijos kaize- 
čiau, ypač į vakarą; ryto giedrąją, kuriai pasaulio žmonės no- rio.

Chicago, III., Jan. ■I, 1919,

Prezidentas Wib
sonas Ryme

Kalbėjo Italijos parlamente

Airiai praneša apie savo nepri- 
priklausomybę

I ■

PREZIDENTAS WILSONAS 
RYME.

Karalius pasitiko Wilsoną 
geležinkelio stotyj.

Rymas, sausio 3. — Preziden
to Wilsono specialia traukinis 
atvyko į Rymą punktualiai 
10:30 valandoj ryte.

Milžiniškas pasveikinimo šau
ksmas pakilo, kada karaliaus 
palaukimo kambarį, kuris buvo 
paverstas į puikiai išpuoštą rū
mą, paklotą brangiais kaurais 
ir iškaišytą puikiomis gėlėmis.

Prezidentas išlipo ant kaurais 
padengtos platformos ir buvo 
širdingai pasveikintas karaliaus 
Viktoro Emmanueliaus, karalie
nės Elenos ir kunigaikštienės 
d’Aostra. P-ia Wilsonienė bu
vo širdingtri priimta karališko
sios poros ir jos palydovių.

Kada perstatymas buvo pada
rytas stotyj, prezidentas ir ka
ralius, linksmai kalftėdamies 
nuėjo iki pakraščio platformos 
ir peržvelgė ten sustatytus karei
vius. Jie buvo lydimi Udine 
princo, Amerikos ambasado
riaus Page ir Italijos ambasado
riaus Cellere.

Milžiniškos minios gatvėj la
bai entuziastiškai, priėmė prezi
dentą, jam važiuojant iš stoties 
į kvirinalą.

True translation filed xvith the post- 
niaster at ('hieago, 111., Jan. 4, 1919, 
as reųuired hy the act of Oct. G, 1917 
WILSONAS PRIEŠ “BALANSĄ

SPĖKŲ.”

Sako Rymui, kad tyrus motivai 
turi vadovauti taikos kongre
są. I

RYMAS, sausio 3. — Prezi
dentas Wilsonas šiandie kalbė
damas Italijos parlamentui, da
lyvaujant karaliui Viktorui Em- 
manuel, visam Italijos kabinc- 
tiii ir visiems nariams, vėl pri
žadėjo ant visados pašalinimą 
senosios si temos susivienijimų, 
slaptų {tekinių, intrigų ir mi- 
litarių spėkų.

“Mes žinome, kad negali bū
ti kito balanso spėkų,” sake jis 
pridurdamas, kad tas turi būti 
užvaduota “pilnai susivieniju
sios tautų lygos.”

Draugiškumas.
Vienas draugiškumas ir gera 

valia gali biitli ateityje tikru ir 
pastoviu cementu taikai, nes 
vien tik tais pamatais taika gali 
būti pastovi.*

“Todėl,” tęsė prežidėnlas, mu
sų darbu Paryžiuje yra suorga
nizuoti draugiškumą pasaulio, 
daboti, kad visos moralės spė
kos, kurios siekia prie tiesos, 
teisingumo ir laisvės yra suvie-

riai ir džiaugsmingai adsiliep-

Pienas nėra fantaz ja.

VėJ prezidentas patvirtino, 
kad tautų lyga nėra faiitatistiš- 
ka, akademine pfopozičija ar 
neįvykinainu idealu.

“Ką žmonės kartą skaitė te
oretiniu ir idealistiniu,! virsta 
praktišku ir reikalinguj” sake 
jis.

Valstybės, tokios kaip Balka
nų, kurios ikišiol buvę laiko
mos krūvoj brutalės spė<os, da
bar turi būti nepriklausomos, 
užreiškė VVilsonas.

Tarėsi su karalium

Prezidentas Wilsonas, kara
liaus Viktoras Enimanuęlis, pro 
mieras Orlando ir Italijos užru- 
bežinių reikalų ministeris baro
nas Sonnino laikė save pTrtną 
politinį svarstymą pietų Vil
ią Savois, prezidento gyvenime 
Ryme. Konferencija tęsėsi va
landą. Išeinant premiertis Or
lando ir baronas Sonnmo leido 
suprasti laikraščių koresponden 
tams, kad diskusijos buvo labai 
užganėdinančios. A

True translation filed with the post- 
inaster at ('hieago, III., Jan I, 1919. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

SINN FEINN REIKALAUJA 
PALIUOSAVIMO POLITINIŲ 

KALINIŲ.

DUBLIN, sausio 3. — Jįinn 
Feinn vadovai pienuoja visos ša
lies demonstraciją nedėlioj, ka>- 
da vieši susirinkimai bus laiko
mi kiekviename mieste įr kaime 
reikalavimui paliuosavimo visų 
politinių kalinių, areštuotų su
lig viešpatystės gynimo aklu.

Tokie susirinkimai yra nele
galiais sulig karės reg tliacijo- 
mis, kurios dar nėra atkauktos.

True translntion filed vvith the post- 
master ai Ghicago, III., Jai . 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oi t. G, 1917
SINN FEIN PRANEŠA [AMERI

KAI APIE NEPRIKLAU- 
, SOMYBŲ.

WASINGT()N, sausio 3. — O- 
ficialis pranešimas Airijos, kai
po nepriklausomos vals 
po padarytas šiandie valstybės 
departamentui ir atslo^uns vi
sų svetimų valstybių
Patrick McCartan, laikinės val
džios pasiuntinį j Suv. Valsti-

ybes ta-

per Dr.

True translation filed wilh the po.«t- 
hiaster at Chieago, III., Jan. 4, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

, ANGLIJA IR HOLANDIJA 
NUSTATĖ STOVĮ.

A •
AMSTERJMM, sausio 3.

Telegraaf gavo telegramą iš Ha- 
agos, kad Anglijosir -Holandi- 
joa valdžios pasiekė sutartį apie
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as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Iš žydų socialistų 
judėjimo.

ųtsikruiyt nuo konservątyviš- 
kųino. Pasidckojant Anglijos

žmones, kaip dabartinis Darbo 
Federacijos prezidentas Gom- 

persas, kuriems daugiau rupi 
kapitalistų reikalai, negu darbo

CHICAGO, 1LL. — Chicagos

dera d jos rajonas surengė agi
tacinį maršrutų, kad gerinus ir 
sparčiaus eitųsi socializmo pro
paganda. Federacija parsikvie
tė iš New Yorko gerų kalbėto
jų, d. Luminą.* Gruodžio 28 d. 
Wcst Side Auditorium d. Lu- 
minas turėjo lekcijų tema: “A- 
merikos Darbo Federacija ir 
darbininkų revoliucinis judėji
mas Europos šalyse. Kalbėto
jas peržvelgė politišką /Ynglijos 
istorijų, nurodydamas, kad tos 
šalies kapitalistinė industrija

nai tinka socializavimui. Kal
bėtojas nurodė, kad Anglijos 
darbininkai turi vienų geriau
siai suorganizuotų negu kur ki
tur darbininkų uniją, kuriai 
priklauso keli milijonai darbi
ninku. Bet vistik darbininkai 
nestoja staigu prie pakeitimo 
senosios kapitalistiškos tvarkos 
nauja socializmo tvarka. Kal
bėtojas nurodė ir priežastis, bū
tent, kad Anglijos proletarija-

Kazimieras Gugis

Veda viaokiae reikalas, kaip kriminaliikuoee 
taip ir cMUUcuose teiemnose. Daro 

visokius dokumentus tr popierati

Namų Ofiaaa:
3322 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 N OesrlMrr tt.

Hlf 41 Vnity BMf.
TeL Central £ill

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie- esti isinėrę j jysų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va; 
liais, kaip tūkstančiai 
kiti; daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančia, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo-

Thedford’*

tikai, užgriebimu įvairiose šįv- 
lyse kolionijų kapitalistai klai
di iuf darbininkus: agituodami 
per geltonąją spaudą, nurodinė
ja darbininkams, kad su kiek
vienų svetimuose kraštuose tur
to ir žemių užgriebinnf paleng- 
vūsią darbininkų būvis, nes at
sidarysią naujų rinkų prekių 
gabenimui į tenai, o Alios me
džiagos ir kitokių produktų ga
benimui iš tenai. Tokiu budu 
geležies išdirbystė pakildavo, o 
kada darbai eina gerai ir darbi
ninkas uždirba, tai jis apsistoja 
kovojęs. Bet kaip tik vėl ima 
blogėt ekonominės sąlygos, taip 
jis ir vėla ima mąstyti apie ko^- 
vą už būvį. — Kalbėtojas nu
rodė, kad tokia jau buvus ir 
kaizerio imperialistinė politika 
Vokietijoj, nors pastaroji kiek 
vėliaus pradėjo j ieškoti užgro
bimų svetimų žemių kitose ša
lyse, negu jos kaimynės Angli
ja, o vėliaus ir Francija. Visos 
tos šalįs turėjo parlamentuose 
šimtus socialistų atstovų, kurie 
atstovavo milijonų darbininkų 
reikalus...

Kalbėtojas nurodė, kad tose 
trijose šalyse, Vokietijoj, Angli
jo ir Francioj, galingai išaugęs 
industrinis proletarijatas. Ne
žiūrint jo periodiškų krypavi- 

: mų tai į konservatyvišką tai i 
j radikališką pusę, pagal keitimą
si ekonominių sąlygų, visgi Eu
ropos darbininkai galį greitai 
prisidėt (ar pasekti Rusijos dar
bininkus* prie socialūs revoliu * 
cijos, tuo tarpu Amerikos dar
bininkai tai visais žvilgsniais at
silikę nuo klesaniai-revoliucinio 
judėjimo, dėlto kad Amerikoj 
darbininkai randasi visai kito
kiose aplinkybėse; viena, todėl, 
kad čionai didelis skaičius dar
bininkų, tai atkeliavę “foreinc- 
riai”, kurie dirba visus sunkiau
sius ir blogiausius darbus, ir 
nemokėdami šios šalies kalbos, 
negali taip greitai organizuotis, 
o čiagimiai tai vienk farmeriai, 
kiti visokios pušies biznieriai, 
kuriems klcsinis darbininkų ju
dėjimas suvis neapėjo. Tokiu 
budu ateiviams prisėję užimti 
vadovavimų darbininkų uni-

Kalbėtojo pasakysiu, kokios 
dvasios buvo tie unijų vadovai, 
jie auklėjo tokį supratimą ir 
darbininkuose, būtent, reikią 
kovot tiktai ekonomiškai, o po
litiškai veikli tai ne darbo žmo
nių reikalas. Kapitalistai gi 
visur per savo spaudą šaukdavo, 
kad Amerika tai aukso šalis, ir 
čia darbininkai turį didžiausiu 
laisvę ir visokius patogumus ir 
visados turį progų tapti turtin7 
gu biznierium. Taip ir mąsto 
sau darbininkas. Bet dabar, ka 
rėš laiku, turėjo visi darbo žmo
nės įsitikrinti, kad thip svajoti 
tolinus nebegalima. Nauja ga
dynė ližstojo, ir kiekvienam 
darbininkui parduodančiam sa
vo spėkų ir epergiją kapitalis
tui turi būt suprantama ir aiš
ku kaip diena, kad reikia stot į 
organizuotų darbininkų armijų, 
tai yra, į socialiau partiją. O 
socialistų švenčiausi pareiga 
vienyti darbininkus ir skelbti 
socializmo idėjas tarpe plačiųjų 
minų. Jeigu šios šalies darbo 
žmonės nesistengs taip organi
zuotis kaip^Europos darbinin
kai, tai jie atsiliks visame revo- 
liucijoniškame pirmynžengime. 
Kalbėtojas pasakė, kad S. Gom- 
perso vadovaujamoji Amerikos 
Darbo Federacija turinti būt

viškos į klesiniai revoliucinę 
darbininkų partijų, kuri jau y- 
ra organizuojama Ncw Yorke 
ir kitur. —Šapos Vergas.

žemaitė.

KRUVEL1S
(Tąsa)

Black-Draught
Mis. W. F. Pickle iš 

Bising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

įL ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo- 
lę. Mano vyro motina ■ 

įyjĘ, negalėdavo imt Calomel, □ 
nes tas būdavo mrfstip- Ir 

■■I rus jai, todėl ii varto-■■ 
FTĮ davo Black-Draught, J JH kaipo šteiną, viduriui K.

1 mosuojanti ir kepenas K 
reguliuojant}... Mes var-

?! tojanie jj šeimynoje ir hl 
Hg tikime, kad ji yra gc- H 
Fj l iausi kepenims pada- H 

ryta gyduolė.” Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- M 

A'žj Thcdford’o 25c už kre- M
bulę. E-75 JJ

jų. Pirmuose unijų atsiradimo 
laikuose šioje šalyje į unijų va
dovus pateko daugiausia tokie

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
n apie)
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jo saulabrolis menuo, išblyškęs, 
tartum nusigandęs. Žyalgėsi 
pašokęs, nepavėlavęs pakeisti į- 
kandin saulelę. Jį apstoję de
besėliai visai balti, iš būrio alsi-' 
rado ir tokių, kur drąsiai brau
kė jam per veidų. Miške vėje
lis ūžė, palengva linguodamas 
nulinkusias eglių šakas, supo 
kaip kūdikius, norėdamas nak
čiai užmigdyti? Šakotų beržų 
lapeliai, auksu jau pamarginti, 
mirdedaini prieš saulę ir virpė1- 
daini kai-kuric leidosi ant že
mės. Rudgalvis baravykas pa
vėsyje pasislėpęs ant vienos ko
jos stovi, tartum gano geltoną
sias voveruškas, kad neišsiskai
dytų iš būrio. Pienių ir rud
mėsių nebesuval(K): tos išsis 
de po visų birštvynų. Kitas
brolelis nctolymais išblyškusių

ai-
jo

STAR &GARTER — BURLESQUE — 
MAIDS OF AMERICA

HAi'.sTEo st’ Kainos 25c iki 75c

ši įstaiga yra vienin
teli Valstijine Banka
ant Nor!hwest Sidc mokan
ti 3% pelno į mcĮus už pa
dėtus pinigus KETURIS 
SYKIUS KAS METAS (Sau
sio 1-mą, Balandžio 1-mą, 
Ljepos 1-mą, Spalio 1-mą).

Depozitai padėti iki arba 
prieš Suuaio 18-tą duos nuo
šimti nuo Sausio 1-rijos, 
1919. f <

TURTAS VIRŠ 
$1,500,000.00

Atdara Subatos vakarais

'kloto'. Čia-pat raudonavo jr 
musmirio galvelė. Tankesnia
me eglynėlyj pabiręs garbano
tas briiknynSlis. Raudonosios 
kekės jų uogų slapstėsi po tan
kiuosius lapelius. Nors kartais 
butų tykus oras ir be jokio vė
jo, miške visuomet girdėt kaž
koks ūžesys, lygu kokia neper
manoma kalba, kokia nepapras
ta diena. Vienam ji linksma, ki
tam skurdi ir graud^iga, bet 
kiekvienam žmogui siekianti gi
liausių širdies jausmų.

[KR AUS E as BANK Į 
1341 MlLVVAUKEBiAVE- NEAR PAULINA.

L—.------------ —■.----------------- r-.—;■ r ;  --------------- ------ ’   

SENIAUSIA UANKIN^ ANT 81PK
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Petras ėjo keliukais, nepabo- 
linmas nū kokių gražybių. Jo
jo galvoje maišėsi įvairios min
tis ir paydkMntę^Vieiui sykiu 
greta sustojo mintyse Janike su 
Marce, jo jr Kupsčių trįobos.

—Aa! — mįsle: — tegu Ja- 
nįkė sedulų tokioj ąu puvusioj 
troboj, pamištų ir jos gašunuis, 
nustotų dagtis rpdyti... O la, 
žinoma, kitokia... Bei gėrės irioj 
vietoj švelniau apsidarytų... O 
nesmulki, gali darbų dirbti! 
Pamatysim toliau... Pašėlęs 
liežuvis lp Zojio: apmes ir ų|- 
uM beveizint- Suko; keturi $į-

Milžiniškas Koncertas
t'

■ Rengiamas
| 0|į ' SIETYNO MIŠRAUS CHORO ,

Nedėlioję, Sausio-Jan. 5,1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 1

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų.
, Įžanga

Kviečiame visuomenę atsilankyti

Mas bus išskiriamas iš kitų vakarų.
kričio 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

k

Programas prasidės 6:30 vai. 
35c. ir 50c.
į musų parengtą' vakarą, nes tas va- 

Jame dalyvaus visi Susiv. S. D. 1-mo

I'IHIIMIIIIIIIIIIIIIIMH
I NĄUjy METĮJ ŠVENTĖ-i
ffl S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA g

Rengia vakarą ===l
g| SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 4, 1919 g

Mildos Svet., ant 3 lubų, 3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga ypatai 35 centai

iiiiiiiiiHiiHiiiiimiM
nitai!.. Priplaikus žmogus ir 
tas Kapstys. Sako: “Aš medžią- vedę, 
gą statysiu... kirsi, kiek nori, 
be kapeikos...” Berods leng
va pasakyti: kirsk sau... O kad 
reikėtų pirkti, kiek tai mokė
tų!.. Ot vienas toks išbėginis!

Įsižiūrėjęs į medžio stiebą ė- 
jo arčiau, neturėdamas į že
mę. Užmynė raudonmargi mu- 
smirį, antra koja sutraiškė vo
veruškų kupstelį. Priėjęs prie 
ąžuoliuko, apkabinęs plaštaka, 
mėgino papurtyti. Užsivertęs 
žiurėjo augštyn, akimis mata
vo stiebo ilgumų.

-*-Štai, sveikas, varžius, ^aip 

gelžis! Ponui dar trirublines 
neužtektų, kur tau!..

Kitų pamatė kumpą. TaipM 
pat nenuleisdamas akių, priė
jęs mėgino augštį ir druktį, ro
dos, kiaurai permatydamas vi
są medį, mąstė:

—Iš tokio puikiausios pava
žos.. . tai pavažos!

Pasibaidęs zuikelis šokosi iš 
tankmės. Cimbalis vijosi cyp
damas, kol užmatė. Nusigan
dusi šunies voverėle, lygu žai
bas, uodegą paputusi šoko į 
medį. Sukrankė varna čia-pat 
ties galva, plasnodama iš

nigai... Paspėsit malonėties ir

Kupsčiai kas diena ir kas" va
landa įkalbinėjo Marcikei kitų 
sykį priplaikesnci būti Kruve- 
liui. Tėvas karinis truputį bau
dė, o motina lenke, lepino duk
relę, saugojos užrūstinti. Pe
nėjo kuoskaniausiai, migdino 
kuoilgiausiai. Jei kartais siun
tė kų padirbėti, la kaip kirviu 
atkapojo:

—Papūsk į nosį! pati ar ne
gali? Aš tekedama dar dirb
siu. Kad tu nesulauktuiii!

Be jokio darbelio, Marce var
tėsi patvoriais. Nusibodus, sty
rino į mišką uogauti. Dažnai 
slinko prie dvaro arkliganio.

vic-

gir
inio

Petras nieko nematė nei 
dėjo. Vedžiojo tik akimis 
vieno medžio iki kito, apmąs
tydamas kiekvieno spalvų, kai
nų, didumų ir tvirtumų. Be
skirstant, besidžiaugiant med

žiais, ne vienų jjogelę sumynio
jo, ne vienų grybelį sutraiškė, 
Kol miškų perėjo, saulelė jau 
užkrito. Jos tik pėdsakas be
švitėjo. Nuo lydovų debesėlių< 
auksas nyko, rausvumas bluko, 
debesėliai pilkėjo, žvaigždelės, 
nedrąsiai mirkčiodamos, kur- 
ne-kur spyktelejo. Apskritas 
mėnuo kaskąrts šviesiai spin
dėjo, nes debesįs tfubalę pasi
traukė j šalį. Pamiškėj pjau- 
niukas apsiklojo balta migla. Už 
kalvos sodžiaus kaminai, rėmė

Petras išėjo iš miško, pasisu
ko tiesiai per kelmynus į tų pu
sę, kur arklių geležiniai žvan
gėjo. Nėrėsi nėrėsi ir paskendo 
tirštoje migloje. Parėjęs vaka
re namo apipasakojo motinėlei 
ką girdėjęs ir matęs. Dar pri
dėjo:

—Prastesnė ųr dailesnę pięr- 
ga, man yistiek, by |iĮę pipigai 
butų. Nesistebėjau labui. U lq- 
lo pažvelgiau — sveiką 
ir nesmulki-.? ■

—Gerui dąrąi, vąį^li, nelin
dęs arti, -r- pagyęę ^criipėle;—

^|Qm4imties bąiai 
nuodėmė, ąjrdį, JiųĮp sąkp kų-

thmsos: susisėdę kame pakrū
mėj žvangė iš busiančio Marcės 
vyro.

Petro vedimas nusitęsė, nes 
motinėlė pasimirė. Sunku bu
vo sukties vienam palikus. Nie
kam neištikėjo, visus pašalins 
užrakinėjo, raktus kišenėj ne
šiojosi. Kol mergaitės išgavo 
pieno, uždaro ar miltų, po pus
dienį išėjo, dėlto neišvirė valgy
ti, arba gyvulių nepašėrė laiku. 
Nebeliko tvarkos Petro ukeje: 
šeimyna barėsi, nebesusiklausė, 
labiau Janike: tokia paliko ož
ka, tokia nelaba ;su visais riejo
si, gerklę laidė, o Petrui kiek
viename žingsnyj akis draskė. 
Būtinai truko šeimininkės. Tų 
numanė ir Petras, ir pirmasis ė- 
mė vadinti Žolį eiti galutinai su
tikti su kapstaite. Medžiagos 
keletą vežimų buvo jau pargū
rinęs, o Kapstys savo kumele 
taip-pat koletų vežimukų buvo 
pats atvežęs; tik Petras dar no
rėjo gauti pinigų ant rankos iš 
Marcelės dalies.

Kaip tik nuėjo, Žolio geras 
liežuvėlis tuojau prisikalbėjo 
'rankpinigių. Kapstys , nemaž 
nesispyrė, paklojo Petrui treje
tų dešimtų. Marcelė išpradžibs 
čiaupusi, vaipėsi, lygu ožka j 
turgų vedama, bet kaip phmatė 
tėvų pinigus Kruveliui duodant 
užnyko rėkli: suprato, jog jau 
nebe j nikai. Žolys meilydamas 
dviejų akrilinių, taikė, kaip beį
manė. Prispyręs Marcelę prie
augėje nuo širdies kalbėjo:

—Marcele, balandėli, ko tu 
bijai? Nors Kruvclis nebe jau
nas, bet daug vertęspis už jau
nų k(4<į plikį. Koks jp ūkis, ko 
tu busi trukusi?! Nebent balan
džio pieno... kiekviena merga

- Tiesa, tiesa!"—tvatino mo-

Žolys pųtyįiais tol šnibždėjo,

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Dr. WHITNEY
Specialistas

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

Ofiso valandos 9 H „ III 11BTM V Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. IWIh ■Vili I N L I iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

nuo kaktos. Paskui jau lyg 
žmoniškiau šnekėjosi ir su Pet
ru. Susikalbėjo ateinantį nedcl- 
dienį užsakus paduoti. Džiau
gėsi Petras, kaip ant mielių ki
lo. Marcelė taip jį pamilo, 
net į rankų jam pabučiavo.

—Mabni mergaitė! — mano 
sau. — Nors pinigų mažai da
bar tedavė, tai niekis. Pama
tysim toliau, i.

Prižiūrėkite^ 

Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį 
Expertas Optikas 

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE
GRAŽNV

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užgančdinimas gvarantuotas.

Phone Canal 5838 
Skyrius: 4906 W, 14 St., CiceroDr.A.Montvid

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madison st.

Suite 600—4512
Phone Haymarket 2563 

Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St. 
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

l’hone Canal 125«.
ŠOKIŲ MOKYKLA

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockwell 6993

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tcl. Drover 8674
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ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikri^tį; tik $1.00 melams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blekinč 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Ądre- 
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Bpx 96, Bart, Michigan.

ERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rel< 
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbikai 
Nąujumpsa.

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 1B- 
tos gatv. Chicagčj.

Ateik j vienintelę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. AŠ užtik
rinu. kad išmokin
siu i trumpą taigą, 

lokiai atsibuna kas panedčii ir kęt- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

tt

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir m ar 
savings stamps nuperka už cush 
Ėmei and Co., 740 W. Madison |t., 
kampas st., kampas Halsted 
Room 232, 2ras augštas, virš Famcįus 
Clothing Store, atdara vakarais 
8 vai. Nedėliomis mm 10 iki 1.

Iki

nėtas ligas; mums šiandie dau* 
gybfi žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c. ,

Justiii Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcago, III

Knyga:“SALTINI8 SVEIKA • 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Reumatizmas SausgėlB.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau- 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo, 

CAPSICO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina viršmL

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo v|sp|tius sap
nus, koki lįk žmonėms pri- 
sisapuųotj gali.”
Kjina; su apdarais 75a.; be 

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

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

y.
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t) Getos, gvaranludfo vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;

3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir graži uisios mados (styles)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripiujstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas: k

Penki Daiktai
Paskučiausi

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas.
TeL Boulevard 9728 Chicago, Iii.

Aš Užlaikau didžiausį sandėli užsieninių materijų 
ižsieninių sampi lių, ir kiekvienas gali

3239 So. Halsted St.
PASARGA 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių samp< lių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano viela luina atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. P.eikalui esant nš-gahu 
pribūti i jūsų namus ar ofisą.

Citizens State Bank
Melrose Park, 111. |

Mokame 3'; už padėtus pinigus.
Dėkite pinigus i

Tvirta Vietinį Taupymu Banka
šis bankas yra pu valstijos priežiūra

BANKAS SU LAIKRODŽIU

•H

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolekluot dvi jūsų visokias 

nealgaunamas skutas, notas ir visokius 
bcrašliškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo pri alinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kitų, kiltie nenori gė
luoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la \ra ir už ką, bite lik teisingai reika
laujama; mes iškolektuosime nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turim korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamėginitnas ir musų ro-

l| da jums nieko nekoštuos. Prikalė kreipkitės pas mus ypnti.Škai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGALSERVICE AGENCY 
3111 S. Halsted Street, Dcpt. B. Chicago, Illinois. I

Reumatisnio Worm’o
Reumališko ir Abe'no Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

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

I------  ■ —-------- - ------------------- ;----- ;---------- ~ . -- --'j

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not Ine.).

PaiRting, Decorattyig, Paper Hanging, C.alcimining and Graining 
1‘aints, Dils, Varnishes, Brushes, Calcimine, \Vall Paper 

Glass, hardvvare etc.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto.

3149 So. Halsted Street, Telephonc Yards 7282

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

RUSSIAN 
TU R KIS H

V H ■ 20%

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

. Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų Iš-
' gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me

tų gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivjis akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. 0.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKORIUS ANT BRIDGEPOKTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akinini auk*o rdniuone nuo $3.00 Jr nu 
•r* ėiau. Sidabro rčtntiose nuo $1.00 (r 
aufflčiau. Pritaikome akinius ul.dyką 
Atminkit: Galvos Kopėjiri.as, nervišku
mas, akių akaudėjiniaa, užvilkima* ii 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kūrina ga
li būti praAnlintoa gorų akinių pritaky- 
tnu. ištyrimas uždykų, jei perAti ar 
akaudn akla. Jei jos raudonos, jei gal- 
va sopa. Jei blogai matai, jei ak ja silp
sta. netęsk ilgiau, o jiežkok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinlni uidyką. Atmink, kad mes kol- 
nnm gvaraiituojant akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

I R. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas.
I Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 

: tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu paturimus DYKAI. Galiu 
I padaryti blle kokius mistikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ esu 
I draugas žmonių. 8. M. ME81ROFF, 3H» 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Pana, Iii.
Darbai druputĮ .sumažėjo, 

šiuo laiku bedirbama tik pusę 
laiko, o kitokiu darbų nėra kaip

visai menkas būrys, bet gerais

Aukų lietuvos laisves reikalui 
tesurinkta vos 18 doleriai. Ka
dangi lietuvių šeimynų čia yra 
apie penkias dešimt, lai neparei
na nė po vieną dolerį nuo šeimy
nos. Kalkinis lietuvių pasako 
tiesiai, kad jam Lietuvos liki
mas visai nerupįs. Gaila tokių 
žmonių. Nesakyčiau nieko, jei
gu taip atsiliepiu tokie, kurie 
užmiršo savo kalbą, nebemoka 
jos, bet beda, kad taip užaušu- 
sių yra ir lokių, kurie kitaip nė 
nemoka, kaip tik lietuviškai. Te
ko girdėt iš pačių aukų rinkė
jų. kuriu vaikščiojo tuo reika
lu po stabas, kad daugiau jie ne- 
beapsiimsią aukų rinkti, nes tu
rėję daug nemalonumų patirti. 
Kai-kurie ncišmančliai tiesiai 
jiems prikaišioję, kad girdi, jie 
aukavę Lietuvos badaujantiems 
žmonėms sušelpti, o tie pinigai 
čin pat sudilę... Mat, žmonėliai 
laikraščių neskaito, aukų apy
skaitų nemato, lai prasimano 
visokių nebūtų dalykų.

—Naujienų Skaitytojas.

Westville, III. ’
Liet. Dailės Mylėtojų Drau

gija buvo surengus vakarėlį 
gruodžio 25 d. Dalyvavo apie 
šimtas asmenų. Programo nc- 
buvo, lik šokiai ir šiaip žais- 

• • • pmūs tęsėsi iki 11 valandos nakL

laiku d. Bu-

durnas draugijos tikslus ir jos 
veikimą. Svetainė buvo dailia
p iy<ikiių Ketisyt

ta žibučiais žėrėjo įvairiomis 
šviesomis. Papuošimu ypatin
gai rūpinosi p-lė Huduliutė su

() — O—-

I.SS. 26 kuopa mažai ką lig- 
>1 teveikė. Nusilpus spėko-

ntis. Kad ir yra keletas draugų, 
bet mažai tesilanko j susirinki
mus. Džiugina nors tai, kad

Kal-

jas ir veikėjas. Tat wėstvilic- 
čiiri tegul ncpraleid'žia progos iš-

—o— o—

suaugusių subrendusių, nevedė- 
lių, po keturiasdešimt ir dau
giau melų amžiaus, bet labai 
apsileidusių. Laikraščių nė jo
kių neskaito. Prisimink jiems 
apie tai, tai atsako: “Kas man

kas sau pamislina, ir viskas!” 
Bet užtat kai tokių senbernių 
bunčiiis susieina daiktai! ir pra
deda giedoti apie jaunas, pen- 
kiolikines ir šešiolikines mergai
tes, tai ausis užsikimšk. Daribi- 
ninkų reiįidttl; Lietuvos kova už

jimui paremti — svetimas jiems 
dalykas. Prisiminus apie tai, 
atsako: “Visi vagjs, visi išnaudo
tojai — kam aš čia turiu au
kot!” Tai paprasta jų giesmė. 
O sabiniuose tai mat niekas jų 
neišnaudoja, kada per naktis 
apsiseilėję šurmuliuoja, šaukia 
ir varijavoja.

Laikas butų išsipagirioti ir 
pradėti šį tą geresnio veikti.

—Latras.

Westvii!e, ILL. — Dailios Mylė* 
tojų Draugija jau išsidirbo sa
vo įstatus ir gavo iš valdžios 
čarterį. Tai yra vietos progre
syviosios jaunuomenės organiza
ei ja. Šiais metais ji ne maža pa- butų, jeigu musų LaisVėb Kliu- 

sidarbavo lietuvių dailės pake- bas neaukotų. — Pirmininkas

NAUJIENOS. Chicago, III. - - - • » ------------ ------- - ---- - „

Žiema yra čia! Neatidėliokite. Apsirū
pinkite savo reikmenimis mimų Dideliame 
žalių likielų išpardavime pavidalų ir apati
niu marškinių. ..

KLEIN BROS.
HALSUI) 4 20111 SIS.

Mes turime geras vietas 4 arba 5 lietu
viams ir lietuvaitėms iiardavėjams. Atsišau- 
ki(e tuojaus.

F3XTRA! ANT PARDAVIMO PANEDeLYJ, SAUSIO 6,12,000 ŠMOTŲ VYRŲ, MOTERŲ, VAIKŲ

Pavydalų žieminių Apatnešų
VIENAS TREČDALIS IKI PUSĖS ŽEMIAU REGULIARĖS KAINOS.

Visas skyrius vyriškų apatnešų nuo J. V. Farw< ll Co., ir Marshall Field and Co. (wholesale) už sutau- 
pymų, kuris yra pavyzdingai didelis. Ateikite ir nusipirkite visas apatnešas, kurių jus re i kai ausi t<’ šiai ir 
ateinančiai žiemai. '

Moterų
Moterų 
škinini 
Moterų 
Moten.i

48c. to 64c apatnešos 29c.
48c Jersey Ribuoli apatiniai marškiniai.. 
50c. flisuoli augštu kaklu apatiniai mar-
■15c Jersey Bibuotos kelnės, 34—36JT... 
61c vidutinės vogos apatiniai inarŠKinlai

55c iki 75c apatiniai marškiniai 39c
Vaikų 58c flisuoli apatiniai marškiniai, po .........
Merginų 64c Jersey ribuolos vestės ir kelnės .... 
Moterų 75c puikus stiČiuoti apatiniai marškiniai, 
po ....................... .....................................................
Merginų 61c Cream spalvos vestės ir kelnės, po..

29c 39c
75c iki 98c apatiniai marškiniai 49c

Moterų 98c puikiausi ribuoli apatiniai marškiniai 
P<) ..........
Moterų <88< 
liai, po . ..
Merginų 88c ribuoli Union siutai, šiame išparda 

vinie po ................................................................
Vaikų 85e vertes Velastic Jakės ir kelnės, po...

Ribuolos kelnės, speeia

$1.00 iki $1.38 apatiniai marškiniai 79c
Moterų $1.25 ribuoli Union siutai šiame išparda- 
vime aikų $1.38 Union siutai - specialė išparda
vimo kaina, po ....... . ..............................................
Merginų 81.25 Union siutai balti, pardavimo kaina 
Vyrų $1.38 Jersey ribuoli apatiniai marškiniai, po 
Vyrų $1.29 flisuoli pamušti apatiniai marškiniai, 
specialiai ..................................................................

49c 79c
$1.25 iki $1.50 apatiniai marškiniai
Vyrų $1.48 žieminės vogos Union siutai 99c 
Vaikų $1.50 Union siūlai, visokios 
specialiai ...........................................
Merginų $1.50 Union siutai, balti ir 
po .....................  •••
Moterų $1.50 puikus stėčiauti Union

99c

rųšies, 
.. 99c 
cream, 
.. 99c 
siutai

$1.75 iki $2.50 apatiniai marškiniai
Vyrų $2.00 Velastic Union siutai, spec. $1.39 
Vyrų $2.25 Fiat Fleece Union siuiai šiame 
išpardavime ........................... ... $1.39
Moterų $2.38 augšlos rųšies ’union siutai, 
po ..................     $1.39
Vaiku ir merginų \vorsted siutai, specialiai 
po  ........................................................ $1.39

$1.39

$2.50 iki $3.00 apatiniai marškiniai
Vyrų $3.00 sunkus vilnoniai siūlai, specia
liai po .........\........................................ $1.79
Vyrų $3.00 Worsted siūlai, maišyto Grar, 
po ......................................................... $1.79
Moterų $3.00 šilko maišyti Union siutai $1.79 
Moterų $3.00 cashmere Union siutai po $1,79

$1.79
žaliais tiki e tais specialiai

Tikielas kiekvic-nanie departamente!Žiūrėkite kur yra ža-lias
Smulkus cukrus.—Ge
riausios kokybės sum
ik us cukrus, svaras 9c

Panedėlyj tiktai 
Nedaugiau 5 svarų

Snyder s Tomato Cat- 
sup. — Pancdėlyj lik
tai. Didelė bunka 21c

K aid ros. — Extra nne- 
ra; pamušta tyra bal
ta vata, cretona vir
šų — reguliari* $6.06 
vertė, kiekviena $3.85

Svederkautai.—Mote
rį, kautai; gražiai nu
megzti, plačiais kal- 
nieriais, su diržais 
stailė — reguliarės 
$3.50 vertės .... $2.39

Vyry darbiniai marš
kiniai. — Genuine A- 
moskeag mėlyni, pap
rasta $1.25 rųšis, 74c

Panedėlyje tiktai

Moterų pančiakos. — 
Juodos šilkinės ine-r_ 
eerizuotos pančiakos, 
(hibelta pėda, nežy
miai gadyta; papras
ta .35c kokybė, pora 

P<) .......................  15c

Skalbyklos muilas. — 
Klein Bros. Geriau, 
sias skalbyklos nnii-< 
las. 5 šmotai už 21 ei

nope musliną. — Ge
nuine Hope ar Daisy 
gatava siuvimui; var
dam pločio. Nedau
giau 10 jardu 19*/2c

Megztos kepurės.—Pa
prastos arba sudėti
nės spalvos; kaiku- 
rios visos vilnonės, 
nežymiai gildytos, re
gu liarės $1.00 kepu
rės .....................  25 c

Vteiioko šliurės.—Vy
ty ir moterų visos 
veiloko naminės šliu
rės, pilko vejlp.ku pu- 
dai, visos mieros 59c

Vyrų pirštinės.—Sun
kios Jersey megztos 
ir Vilnonės megztos 

pirštinės ir su šiltu 
pamušu be pirštų pir
štinės-: 65c. ir.58 c. rų- 
sfis, pora ............. 39c

Mczgimui bovelna. — 

Eigai Maid mezgimui 
bovelna, malkelis tik
tai po ................  2'/2c

limui, sulošdama keletą scenos 
veikalų. Tai linkėtina jai bujo
ti ir dar daugiau nuveikti atei
nančiais 1919 metais.

- Antrą dieną Kalėdų prasi-

rai Andrew Stokos svetainėj.

rą žmonių buvo pilna svetainė 
parapijonįs tikisi turėsią geir

ni pelno, I neviu an 
jo tarnams i kišenių.

Leng.

SPRINGFIELD, ILI

šausiu I dieną, 1919, L. M. P.

tūrių veiksnių dramą “Kry
žius”. Sulošta pusėtinai gerai. 
Vaidinimui pasibaigus buvo šo
kimai.
mi 
tik 
joj, 
jos
ginu kaip penki šimtai žmonių. 
Moterų kuopai liks apie pusaiv- 
Iro šimto dolerių pelno.—K. La.

Publika saov skaičiu- 
sumušė visus rekordus ne 
Springfieldo lietuvių istori- 
bet ir apielinkes kolonijų: 
buvo susirinkę turbūt dau-

DONORĄ, PA.

Vienam buvusiam klerikalų 
tarnui, o paskui prišlijusiam ir 
pri: tautininkų agitatoriui, V.

ir I lerikalai ir tautininkai visur 
susivieniję ir renka aukas kaip 
vienan kišenini!, daugeliui vie
los klerikalų tatai labai patiko. 
Jie sake: Kad abidvi sroves su
sivienijo, tai dabar galėsim drą
siau su tais meškaverčiais (?B).

K. (? R.) susirinkimas. Minė
tas tautininkų agitatorius ima

šy. Jurgio draugystė aukojo 
tiek ir tiek; Šv. Petro ir Povilo 
dn ugystė — tiek ir tiek; gėda

a įsistojęs klausia: — Man regis, 
kad aukot turim. Kiek aukosi
me? — Vienas įneša, kad aukot 
dvidešimts penkis dolerius, ki-

gų diskusijų paskirta šimtas 
dolerių. Jau sekretorius rašo 
protokolam bet čia skubiai pri-

klausia, ar tos aukos eisią pu
siau, vadinas, pusė klerikalų fo
ndui, kita pusė — tautininkų. 
Tautininku, oratorius atkerta:—

sau!. .
vienas kišenius

—Donorietis.

Redakcijos Atšakiai
Buvęs Katalikas, Cicero.—A- 

pic tas neįvykusias prakalbas 
jau buvo rašyta. Kartot neap
simoka. Balinėkite nrtinis daž
iriau.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 
Tel. Rockvvell 1681.

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Jnkfctų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą.* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s» 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1600 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstamieui su tokiais
MtsitiKiroais patariu nųoŠirdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL JNSTITUT1ON J. Baltrcnas, Prof.
1707 So. Halsted SU Telcphone Canal 6417 Chicago, III

-w II.I II   li.iiMiir.r- - —-■* —-• - — II   —I— |»|.— -- - .

ViCTOR Grafafonal 
’ ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
aukščiau.

Roseland
■ . KuSIC

Shop
11416 S. Michigon Avė., CL'cago, III.

Teleplione Pvllman 047

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieni 
mis i U vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ii 
pigiai, 
3130 S. Halnted 
St., sale Mildoi 
teatro.

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

3149 S. Morgan St., kertė 12 it 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

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. 

Telcphone Yards 687

Pasekmingas, mok ?- 
liškas gydymas dyk ii 

■L y dėl vyru ir moterių. 
JUmIiuuJJIL Ar slinka Jums plati- 

kal?Ar pražilę Justi plati- 
Yjg T kai nuo metu? IX 

užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais Ir limpanti 
Jie 

..........  
nii.......................... h"

\i prA-
dedi plikti? 

Ar kenkia kas 13 
Prieš gydymą, anksčiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guott jos. Užsakykete lluostrota kn r* 
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Pnražlta europos gar- 

islngo specialisto, kuri- 
oje randus Įvairios ii-

Gražybe plaukti,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svel- 
katu, ir išauginti Plau-^ffišĮ>.'i 
kas. Ir kaip tai I pen-^B į
kilis savilis turėti >;ra- 

kai.—Barzda.—-Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu i
kllętu. Ketvirtoje savaite.

, GYDYMAS DYKAI.
Męs galerne pertl- 

krenti kiekviena, kad 
t’Al.VAClKA

' y,* A sulaiko slinkimų j.l.tu-
prašalina plalsko 

ir augina gražius pli.u- 
kus Už 10 centu aiba 
krasos markėms prld- 
ustus sykiu su Ji su 
antrašu. Męs Išsiuce- 

‘'į^iĮ/1110 kiekvienam dol(*r- 
\ ’ Ine de/.Ute CalvaCUta-

.K* Ir knygute
“Teisybe Apie PU u- 
kus.” Išplaukėte lle- 

finStnin aavalto m,au atspaustą kupc ną fiestoje savaite. lr gJuskete sjanden.
TTNION LABORATORY, Box 481, Unlpn, 
N. Y.
UNION LABORATORY, e
j Box 431, Union, N. Y.
Slučlu 1 dedamas 10 centu dėl apmo» 

kejitno kaštu perslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė C« ■» 
vacitra N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
dusu antrašu.)

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

I
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drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
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Užtleakomoji KiiatJ
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Metams ............ ..
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams ........ .
Dviem mėnesiam ........ .
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Jhicagoje—per nešiotojus
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Suvienytose Vi 
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Pusei meto < 
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gei tenai negali būti jo
kios kalbos apie tai, kad 
darbininkų klesa tuojaus 
visiškai pasiliuosuotų. Pi
rma negu prieis iki to, Is
panija turi dar pereiti į- 
vairius prirengiamojo 
plėtojimosi la i p s n i u s 
(“inuss noch verschiedene 
Vorstufen der Entvvick- 
lung durchmachen”) ir 
prašalinti iš kelio ištisą ei
lę kliūčių. Kad perėjimas

.65

Asmeniškai Reduktorių matyt galt- 
v* tii nho a iki 5:30 vai. vak. 
Visur kitur užsieniuos .... 8-90

M Redakcijos
Straipsniai

Socialistai ir 
visuomenes 
plėtojimosi.

Socialistai iki šiol buvo ži-

si aiškinti darbininkams vi
suomenės plėtojimosi, nuro
dydami, nuo kokių jiegų vei
kimo priklauso visuomenės 
progresas, ir kokios jiegos

šituo aiškinimu socialis
tai norėdavo atsiekti to, kad

i aus su varto t sa*o ene-

kraštutinių “bolševikų”, trijų 
rimtų socialistų ir vieno “bolše
viku pritarėjo. Pastarasis, drg.

Mes irgi sutinkame, kad kai, t. y. pagal jo esybę.
“maišatienė”, tiktai — ne te- Brest-Litovsko taikos esy-

no Rusiją ir jos liaudį. Ačiū A. Žolynas, yra gana rimto bu- 
tiesa',"- rašė šitam Rusijos pažeminimui,

kuotrumpiausiu laiku, 
kad tos kliūtis butų grei
tai prašalintos, — tam da
vė progos respublika.
Reiškia, Flngelso nuomo

ne, Ispanijos revoliucionie
riai turėjo steigti respubli
ką, kad pagaminus sąlygas, 
kuriose ta šalis butų galėju
si greičiausiu laiku pribręs-! 
ti socializmo tvarkai, kada
ngi 1873 m. revoliucijos lai
ku ji dar nebuvo pribren
dus socializmui.

h; atkreipkite domą į tai, 
kad apie Ispanijos nepri- 
brendimą socializmui Enge
lsas sprendžia pagal pramo
nijos (industrijos) stovį.

Vadinasi, žiūrėt, ar šalis 
yra pribrendus socializmui, 
ar ne, yra ne tiktai leistinas 
dalykas socialistui, o ir jo 
pareiga. Priešingai sociali
zmo mokslui elgiasi ne tas, 
kuris svarsto, ar pribrendus 
šalis socializmui, ar 
tas, kuris to nesvarsto: ku* 
ris, žodžiu, veikia, kaip tie 
svajotojai-utopininkai, tikė
jusieji į žmogaus valios vi- 
sagalingumą.

nai, kur jos ju'ško “Apžval- b& yra tokia, kad ji pažemi- 
ga” 1. * \ / \

“Naujienos”, tiesa^-rašė šitam Rusijos pažeminimui, 
kad Brest-Litovsko taika ji nuo Brest-Litovsko tai- 
yra gėdinga ir pragaištinga kos, neteko jokios įtekmės 
Rusijai. Ir jos taip-pat ra-(pasaulyje. 1917 m. nuo Ru- 
šė, kad ta taika nėra parda-ysijos revoliucijos balso dre- 
vimas. Bet šituose rašymuo- bėjo kinkos kapitalistams 
se nėra nė mažiausio prieš- visame pasaulyje, o šiandie 
ta ravimo.

Kodėl mes 
bolševikų nusilenkimo prieš 
Vokietijos militaristus 
Brest-Litovske pardavimu ? 
Todėl, kad pardavimas yra 
liuosu noru atliktas darbas; 
o bolševikai Brest Litovske 
priešinosi Vokietijos milita- 
ristų sąlygoms. Jie net at
sisakė tenai pasirašyti po 
torrųS sąlygomis. Tiktai

kapitalistai panaudoja R u- « • • • 1 • 1 •(neskaitome sijos revoliuciją, kaipo bai-

vikai nusileido.
Kitas, žinoma, yra klausi

mas, ar bolševikai parodė 
'pakankamai drąsos savo pa
sipriešinime kaizeriui. Da
ugelis Rusijos socialistų lai
kėsi, ir tebesilaiko šiandie, 
tos nuomonės, kad bolševi
kų valdžia buvo nepakan
kamai drąsi. Sovietų kon
grese jie, ir pradžioje net, 
žymi dalis bolševikų, stojo 
už tai, kad Rusija verčiaus 
turi kariaut, negu pasira
šyt po pažeminančiomis tai
kos sąlygomis.

Vienok, jeigu bolševikai 
ir neparodė didvyriškos 
drąsos, tai visgi svarbiau
sia jų nusileidimo priežastis 

ne, o buvo prievarta, ir todėl par- 
davikAis vadinti juos už tą 
pasirašymą po kaižeriška 
taika negalima.

Bet ar dėlto, kad ta taika 
buvo užkarta bolševikams

—Geradejai, tas nedaro jokio (lyti S. J. L. narį Mannk Do 
skirtumo, ar Lenin yra arkliu- utscli, 412 W. 148 st. New York.

Valdžia įdėjo į apkaltinimų lai-

dyklę, kad pateisinus savo 
atžagare i viskas užmačias.

Ir pagalios dar vienas da
lykas. “Naujienos” pripaži
no, kad bolševikai nenorėjo 
tos taikos, kurią jiems už
korė kaizeris, bet jos sakė ir 
sako, kad bolševikų politika

taikos. Nes jie ne tiktai ne
sistengė sustiprinti Rusijos

kietijos, o dar trukdė tą 
gynimąsi melagingai skelb
dami, kad kariaut tai esąs 
“išdavimas socializmo prin
cipų”; keldami maištus Pet
rograde ir Maskvoje, kada 
laikinoji valdžia mėgino iš
vyti kaizerio armijas iš Ru
sijos; demobilizuodami ka
riuomenę, pirma negu buvo 
padaryta taika, ir tt.

Kada bolševikai, šitaip el
gdamiesi, suardė Rusijos

darni kuo priešinties kaize- 
rizmui, priėmė jo sąlygas, 
tai jie ėmė teisinties, kad 
Rusija nepajiegianti karia
uti! Pasirodo tuo budu, kad 
trukdydami Rusijos 
n imąsi kaizerizmui, 
permatė, kas bus.

prieši- 
jie ne-

do žmogus, ir jeigu jisai pasku
tiniu laiku pradėjo eiti išvien su 
kraštui iniaisiais, tai veikiausia 
tiktai dėlto, kad yra klaidingai 
paimformuotas.

Kas dėl Petrikicnes, Jukelio ir 
Šukienės, tai jie pasirodė kaipo 
mažai sukalbami žmonės, turin
tis daug neapykantos prieš tuos 
socialistus, kurie nesimpatizuo
ja bolševikams.

cki yra šventu ar prakeiktu. 
Tas nieko o nieko neturi su šita 
byla, -r- Paskui piktai moda
mas rankomis į protestuojap- 
čius advokatus, liepė jiems grį-

raštininko
6 d., 1917

Deutsch 
dėjo būti

W. F. Kruses, 
m.

ruMp.

1 i udi di nk 11.

nauja-

—Rusų sovietas yra valdžia, 
kuri daugiau negu kokia kita 
įtekmė nuvertė vokiečių imperi
alistų valdžią ir paskubino pa
saulio laiką — pasakė Engdahl 
pirma negu audra nutilo.

Stedman privedė Engdahlą 
išaiškinti, ką reiškia sovietas,

d. ir buvo laikomas kelia? die
nas. Jis sakė, kad jis 
skundavedžiui Flemingui jog

Račiųlė-Ilerman ir Naudžius in
gį^ yra žinomi veikėjai Sąjungo
je.

Pastebėtina, kad iš septynių 
Pild. K-o narių trįs yra moters.

Yra vilties, kad naujieji L. S. 
S. viršininkai dauginus, negu

cijos stiprinimu ir socializmo i- 
dejos skleidimu, negu frakcio- 
nizmu.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., .Jan. 4, 1919, 
as rcųuired by Ibe act of Oct. 6. 1917

Socialistų Byla.

\Villiain Bross Lloyd liudijo 
po I)arrowui. Lloyd buvo soci-

atplėšantieji prie kiršų kovos.

neto apkaltinime. Jam liepią 
atsiminti, bet jis vis tvirtino tą 
patį, kad jis negavo to la

Jis papasakojo apie blogą ap
siėjimą su juo justicijos 
riaus agentų dėlto, kad jiu

ško.

vėluko istoriją. Engdablui be
aiškinant, kodėl laisvųjų tautų 
vėliavose raudona spalva pra-

nų rožių ir pastalė jas ant rašo
mojo stalo teisme.

Rožės buvo Kalėdų dovana 
teisėjui nuo posėdininkų.

ko rožių spalvos, — tarė Cun
nea. Teisėjas susišypsojo neno
rom®.

Tolinus valdžia padavė laiš
ką nuo socialisto, sąžiningojo

Paul, Minu., kuriame socialis 
tas sakosi atvertęs visa kalėji

ar

skiltyje laikraščio “Am. Socia-

Yorkan, bet pirma i.švaži; 
jis sumanė papasakoti aj 
socialistų advokatui

nu- 
liudi- 
kelio

iviino 
įie (ai 

Cu nnea. 
įlaikė jį

per kelias pereitas dienai
Pirma uždarymo teism 

sėdžio Cunnea paprašė p
o 

jis 
\v

rko vaikinui. .Jis pasisuk 
jis stoja už karę ir dirba 
riuomenės skyriaus žiny

po-

i, kad 
jo ka-

Sveikatos Skyrius

Atsakymai į Klausiaus.

klausia:
ir ko-senatorius pernai rudeniniuose 

rinkimuose. Jo liudijimas la
biausiai buvo atsakymu liūdini- 
miii Arnoldo Schillerio, buvu
si'.) J. S. L. nario ir tarnaičių na- 
cionalėje raštinėje. Lloyd pa- 
dave^avo užsiėmimą kaipo “ad-

Jei kokia nors cenzūra l)ii- kiu budu?”
Atsakymas: — Galim; 

visuose atsilikimuose, hres, — tarė Fngdahl, —itai mes, 
redaktoriai, būtume žinoję ką 
daryti. Kuomet klausėme pa
tarimo pas valdžią apie tą daly
ką, tai nieks mums nieko nepa
sakė, nei justicijos skyrius, nei 
pačio skyrius.

Johh‘ M. Work', Bu'vušiš'haci-

mų." šlapinimas į lovą retas y- 
ra pas suaugusius. Pas vaikusIr Rusijoje karė nepasi

baigia po šiai dienai. Lenino 
valdžia dabar rengiasi “iki 
pavasario, pastatyti tris mi- 
lionus kareivių”. Tai reiš
kia: “davė taiką Rusijai”!

liukus.
■. Tin-

gėjimas atsikeli ir paprotys šla
pini lovoj yra pas daugelį. ()_ 
dūles neapijaustymas surištas 
su nešvarumo prisirinkimu, 
perštėjimu ir erzinimu yra ga
na lanki priežastis pas berniu
kus. Nešvarumas, kini 
mėšlinėj žarnoj yra

<li šimts penkis nuošimčius da
liu dienraštyje “Chicago TrlbU- 
ne”; šita korporacija sakoma 
turinti pusantro milijono gryno 
pelno į metus.

. t įjos Jaiko iki dabar, žinoma,’ga?
1 L'-i Iza1aUw Tegul “Apžvalgos” rašy-

Bet per šituos dešimt-įtojas įsivaizdiną tokį pavyz- 
prieina prie 

žmogaus gatvėje ir sako at
kišęs revolverį: “Duok, aš 
tau snukį sumušiu; jeigu 
.priešinsiesi, tai nušausiu!” 
Ir tas žmogus, bijodamas 
netekti gyvasties, dreban
čiomis kinkomis stovi, kol 
valkata skaldo jam antau
sius. Apdaužo, apspjaudo 
ir nueina.

Ar yra gėdinga tas, kas 
ištiko šitą žmogų? Be abe-

—būvio pagerinimui ir 1 . . , , x.. praėjo keletas dešimčių me-tinam nasiliuosavimui. * -. .. , . , . i tu. .Ir tuo jie skirdavosi nuoi - .. ..... .. . .. __ n
senovišku u socialistu, kuriei’“s ’ndustrpos pletoji- dj: Valkata 

£ masi zenge anaiptol ne viso
se šalyse vienodu greitumu.
Šiandie matome pasaulyje

mane, kad socializmo įvyki- 
nimas, lygiai kaip ir kiti da
lykai visuomenėje, pareina 
vien ant geros arba blogos 
žmonių valios. Tuos seno
viškuosius socialistus mes 
vadiname “svajotojais-uto- 
pininkais”; o naujosios ga
dynės socialistus — moksli
nio socializmo pasekėjais.

Vienok dabar socialistų 
tarpe ima atsirasti žmonių,

totą pramonija, ir kitas ša
lis, kurių pramonijos cent
rai dar tebėra, kaip salos 
juroje, tarpe milionų so
džiaus ūkių.

Taigi da ir šiandie dauge
liui šalių tinka tie išvadžio
jimai, kuriuos Engelsas pa
rašė apie Ispaniją.

kūjo bent krislas nuosaku- 
mo ?

Taigj “Apžvalgos” rašy
tojas, ąžuot stėnavęs apie 
“Naujienas”, atkreiptų ge- 
riaus savo akis į bolševikų 
politiką, ir į savo “argume
ntus”: tenai tai tikra “mai-

k'• nuo “Tribune’o” direktorys- 
tes, “nes jis yra baisiai netei
singas tiems principams, 
riais aš tikiu. Aš buvau j 
šingas jo redakcinei ir žinių

nacionalio piki, komiteto narys 
ir nuo geg. 1917 m. redakcijos 
straipsnių rašytojas “Mi!\va,u- 

kee Leader” laikraštyje, liudijo 
už vieną kaltinamųjų Viktorą kartais

po-
Henry Cochems, Mihvaukee’s 

advokatas, atstovaujantis ypa-

še Worko išaiškinti tam tikrus 
paragrafus savo straipsnių, pur

NAV.llE.il L. S. S.
VIRŠININKAI.

Sekamiems metams Lietuvių

giai, kurie daro šlapini ą kon
centruotu arba su daug rūgš
ties irgi gali būti priežastim.

Reikalą kaipo socialistas ir 
pilietis — atsakė Lloyd. — Aš 
noriu kad konstitucinės pilie-

Atoniškas muskulų stovis šlapi- 
j nimo kanale ar tai dėl aplamos 
sveikatos blogumo ar tai kaipo

Work atsiliepė apie kaiku- 
riuos redakenius straipsnius tini. Apart Čia paini 

ir daugiau priežasčių.

iriežas-

kaip tie utopininkai, ir nie
kina tą, ką skelbia socializ
mo mokslas.

Tie naujos datos utopini
nkai, pav. šaukia, kad pasa
kyt, jogei toje arba kitoje 
šalyje sąlygos dar nesančios 
pribrendusios socializmo 
tvarkai, — tai esąs “išdavi
mas socializmo principų”! 
Apie sąlygas jie nenori nie
ko girdėt; jų nuomone soci
alizmą galima įsteigi bent 
kada ir bent kur, bi tiktai! 
atsirastų pas žmones 
užsimanymas.

Vienok tie 
dar vis nepaliauja skaitę sa-( 
ve mokslinio socializmo ša

L. 
Apžvalga

True transTątion filed with thc post- 
master at (Ihicago, III., Jan. I, 1919, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
TIESA, KAI) 
“MAIšATIENe.”

Keletas mėnesių atgal, po- 
lemizuodamos su vienu kle
rikalų laikraščiu, kuris pa
sakė, kad bolševikai Brest- 
Litovske „pardavė” Lietu- 

toks*v^ kaizeriui, “Naujienos” 
į nurodė, kad tas kaltinimas 

utopininkai' neteisingas Bolševikai,
/‘Naujienų nuomone, atida- 

' “ i ve Vokietijai Lietuvą todėl, 
liniukais (kadangi jie nieko jbuvo priversti spė-
nesupranta apie jį). Kad

rdais, mes čia paduosime 
rauką iš vieno Fr. Engel-

ka.
“Apžvalga” delei to rašo:

Malonu tuos žodžius 
čionai pažymėti. Tai dien
raštis kalba priešais savo

būt apspjaudomų yra gėda, 
nors žmogus to ir dar taip 
nenorėtų (mes manome, kad 
to nenori nė vienas žmo-

Reiškia, ir tos pažeminan
čios taikos sąlygos, kurias 
Vokietijos militaristai prie
varta įbruko Rusijos bolše
vikams, nepaliauja būti gė
dingomis dėlto, kad bolševi
kai nenorėjo jų. Jos yra 
gėdingos pagal savo esybę,

reikalams, Rusijos garbei ir 
tiems principams, už ku
riuos stoja ir Rusijos ir visų 
šalių demokratija.

“Apžvalgos” rašytojas, 
pasirodo, nemoka atskirti 
subjektyviškos dalyko pu
sės nuo objektyviškos pu
sės. Subjektyvišku žvilgs
niu (t. y. bolševikų norų

suoliuu balsavimu tokius virsi
Valdžios advokatai šoko prie- 
šinlies šitam atsakymui ir uo

iapie dalį socialistų propagan
dos. kuri dažnai nėra matom

uri bū- 
’iežastj, 
a ir ai-

I Pildomąjį Komitetą:
L K. Pelrikienė, 163

sais
3866 — 101 h
N. Y., 1226

Ncvvark, N. J., 1061 balsais.
4. J. Benes-šukienė, 219 N. 

6lh Si., Philadelphia, Pa., 978 
balsais.

5. M. Račiulė-Herinan, 25 
Vau Corlear PI., New York, N. 
Y., 787 Balsais.

7. J. S. Prusclaitis, 913 Bank
SI., Walerbury,. Conn., 636 bal.

paklausė Stedman.
■—Žinoma aš tikiu, — atsakė 

Lloyd.*

ne
lik iškraipo teisybę, bet jie vi-

Kapitalistų laikraščiai lengvas ir teisus.
mo nėra, tuomet prisieitai grie
bies ir appiaustymo, kuris kar-

aišku-

tarė Work ir mai-

—_•(), taip aš esu k 
atsakė Lloyd/ Kla> 

mė kiketoti, kad net

kad nutiltu.v

as

kad rusu

Jo antgalvis yra: “Die Ba- 
kunisten an der Arbeit” 
(Bakunistai prie darbo). 
Jame Markso draugas ir be
ndradarbis kritjkųoja Ba- 
kunino (anarchisto) pasekė
jų veikimą Ispanijoje. Ba- 
kunino srovei ,mat, laike Is
panijos revoliucijos, kilusios

► Iševikus galima pateisinti, 
liepos-rugpjučio pasakas kadangi jie nenorėjo tokios 

taikos, kokią jiems padikta
vo kaizeris; ir “Naujienos” 
tatai nurodė klerikalų laik
raščiui, pasakydamos, kad 
bolševikų negalima lyginti 
prie vyskupo Karevičiaus, 
kuris iš geros valios darė 
pardavikiškas sutartis su 
kaizerio tarnais.

J. V. Slilson, Room 403, Mid- 
City Bank Bldg., Chicago, III., 
1369 balsais.

J Lil. Komitetą:
. . N

kuroro padėjėjas.
—7Ne, (ai yra išėjęs į aikštę 

melas, — atkirto vienas kalti
namųjų J. Louis Engdahl, ku
lis pabaigė liudyti antradienyje

—Ar nežinote to, kad Lenin 
ir Trockį buvo apmokamais

mui, — tarė Fleming. Taigi 
Worko “pastebėjimą®” buvo iš
brauktas iš užrašo.

Viename, savo redakciniu 
straipsnių \Vorl< parašė: “'lai 
yra verteivio karė ir jos tikslu 
yra pi lnas, o ne demokratybč.” 
'todėl Work turėjo išaiškinti, 
kaip jis atėjo prie šitos nuomo
nės, ir jis ėmė aiškinti karės

sto permainų, ir švarumo šlapi- 
nimo organuose ir papre 
lis ir šlapinti mokintis ir 
nas

čio kel
ti. Vie- 

visiems iielinka. 
luinose 
ra mu
la per-

atsilikimuose, pav., jei \ 
skiliu atoniškumas, ar

pūslė perdaug yra jautri ir II.

viniam, 
kėli kitam, 
tingus. Vai 

I amžių lik

nes priežastis skir-

niuojancių ekonominių

čijamų pasaulio rinkų
už gin- 
kontro-

—I)r. A. Mo ntvidas.

pateko valdžia į rankas. Bet 
jie nežinojo, ką su ja pradėt.

apie “gėdingą taiką”, ku
ri, esą, pastatė Rusiją 
“ant pražūties krašto”, a- 
pie “pasibaisėtiną suiru
tę” ir tt.
Ir, pažymėjus tatai, 

žvalga” priduria:
Maišatienė tame 

raštyje... kaip nori,

n

dien- 
taip

2. G. A. Hermai), 25 Vau

balsais.

501 balsu.

51h 
bals, 
("ur

4se jaunasis skundavedys.
Socialistų advokatai 

man, Cunnea ir Cochems 
ko ant kojų, rodydami kumš
čius jaunam valdžios advoka
tui. Visi bandė išaiškinti rusu

pašo- t i klausinėjimu Worko, kad iš-

Anier. Liet. Darb. Taryba.
AMS. 
irbinin- 

kų Tarybos skyriams karteriai 
jau yra pagaminti.. Todėl, ka

SKYRIŲ SEKRETOR

mų “Mihvaukee Lcader’in” nuo j Liet. Darb. Tarybos Skyriai, im i 
patriotinių organizacijų susiri- dzin tų Skyrių sekrelor ų urnai 
Šančių su kare, nuo tokių kaip j prisiųsti man savo tikrą adre- 
Raudonasis Kryžius, Karės Ta
upymo Ženkleliai* ir Laisves Pa

savo didžiulio šikšninio krėslo1 skolos.
ir atėjęs pas stalo galą tarė po-, Apsiginamoji pusė nustebino

je lošė Nikolai Lenin ir Leon
sa, idant jlėciau pasii sli čar-

dabartinių santykių L. S. S-je, 
tai naujasis Pild. K-o sąstatas

Vienok kas kita yra, jei- Yra nebįogiausis. Pagal savo
gu dalyką imi objektyviš- frakcijas, jisai susideda iš trijų sėdininkams:

A. Laliį A. L. 1). T. Sekr.
1739 S. Halsted St*,

' Clticago, 111.

- ..,.. .m ą,; ^jįįĮ^į.

NAV.llE.il
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Juozas Rainis.

Žara Vakarinė
Žara vakarinė tamsėja ir gęsta... 
Suspengia slaptinga šešėlių byla, 
Laukai apsiūkia ir migloj paskęsta 
Ir žemę apglobia naktinė tyla...

Nemirštančią širdį, lyg akmens, paliečia 
Kančios didžiaskausmės gilus sopulys, 
Išvargusiai sielai jau laimė nešviečia — 
Apleido ją šiltas vilties spindulys... •

Nutruko tarp žmogaus ip grožės vienybė,
1 dulkes sudužo dorybių sparnai...

Gyvatos žinyne nuožmioji galybė 
Vien žudymo stabą pastatė minai...

Prakilnus siekimai po kojų paminta...
Valia, išmintis... ė kame jų jiega?!
Žmonių gyvastis kraujuose paphikdinta 
Tai veršiui auksiniam dėkinga alga!

Mintis sužeista jau augštyn nebeskrieja, 
Be proto valdybos iškriko jausmai... 
Ir liūdesio bangos krutinę užlieja— 
Karčios abejonės ją šaldo kęsmai.

Žara vakarinė tamsėja ir gęsta...
Neranda romos ten pailsus akis,

Dvasias sielvartingoji baimėje skęsta— o 
Skaisčia vilione nebespind’ ateitis.

(N. L.).

Kiškelis
Tarp , šlamančių lapų, taq) 

ūžiančio miško, gilioje tanky
nėj užgimė, užaugo mažas ki
škelis; jis nežinojo kas dedasi 
>_________________________

sviete, kad ten stipresnis žudo 
silpnesnį; jis nežinojo, kad juos 
baugščius, silpnus gaudo ir šau
do. Gyveno ramiai tarp sausų 
samanų; miegojo, ilsėjos ir au
go linksmutis; ėdė žolaites, me
džių lapelius ir naudojos vis- 
kuom, ką davė gamta; šokinėjo, 
žaidė su javo draugais; išgirdęs 
lojimą, bėgdavo toliau ir sau
soj žolėj guldavo ramiai. Gy- 

. venimui einant, laikams besi- 
; mainanti atėjo•* kiškeliui nelai
mes, vargai. Nekviesti svečiai 
ėmė lankyties, kiškeliams kas
kadą darėsi baisiau. Išblaškyda
vo juos nedorieji šauliai ir kris
davo aukos, ir liejosi kraujas.

St. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago. 

Telephone Drover 6060.
DR.' J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaiką. Obstre- 
liški, Gynccologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrolherapija ir chirurgija.

Mainėsi laikas; vieni išbėgio
jo po žalius laukus, kiti išsiblaš
kė po didžias girias. Jie slėpės 
miške prie didžių, žvėrių, kur 
ne vieną šaulį prislėgė meška, 
ne vienas pateko į vilko nasrus.

Vieną gražią dieną į didįjį mi
šką suvažiavo šauliai, skalikus 
paleido ir ėmė vaikyti bailius 
kiškius. Nemažai kiškelių augau 
dė, nušovė; nemažai ten žuvo ir 
kitų žvėrelių... Kiškelis labai, 
išsigando ir, mišką apleidęs, bė-

go į laukus. Laukai žaliavo, ja
vai lingavo, tarp juros javų ba- 
lavo keliai; išsiraugę upeliai 
tarp pievų vingiavos ir smiltėtų 
dugnu išdžiuvę pilkavo, o lan
kose gėlės žydėjo, mirgėjo; al
ksniai, lyg vyrai sustoję, šne
kėjo, o jų lapelai iš džiaugsmo 
mirgėjo. Jaunam kiškeliui nieks 
nebuvo miela, jis liūdnas bėgo 
per laukus ir pievas, o jo širde
lė iš baimes virpėjo. Gyvenimui 
vietą atrado rugiuose. Dienomis 
miegojo, o naktimis bėgiojo ir 
maitinos lapeliais.

Laikui bėgant pabalo rugiai, 
nusviro, sudžiūvo, ir atėjo vyrai 
skambančiais dalgiais ir ėmė 

1 kirsti baltuosius rugius; moters 
juos surišo, sunešė į krūvas, už 
kelių dienų buvo laukas gubuo- 
tas. Jaunas kiškelis laibai išsi
gando; bėgo į krūmus, lindo į 
tankynes ir valandėlę drebėjo, 
net ir miege akių neužmerkė. 
Bandai užėjus kildavo iš miego, 
bėgdavo toli liuosybės keliais.

Tik vieną -kartą jis tebuvo 
linksmas; kad avių pulkas jį 
miegant užėjo, jis iš miego šo
ko ir avis pabaidė, ir pajuto ra
mumą ir džiaugsmą įgijo, kad 
atrado tokius, kurie teipgi ne
laimingi, ir juokės, juokės, net 
lupelė persprogo... Piemenįs jį 
pamatę pradėjo šaukti:

— Kiškį, kiškį, kiškį turė
kit!!!

Kiškelis spruko nuo jų kuo- 
toliausia. Jam bėgant lauku, dar 
bo žmonės pamatė ir vėl ant jo 
šaukė, vėl jį baugino.

Jis tankiai matydavo šaulius, 
bet vis jam sekės iš jų pabėgti. 
Rudenyj bėgiojo po rudus lau
kus,negavo valgyt skanių lape-* 
lių, pratinos vargti, šalti ir ba
dauti.

Žiemą maitinos medžių šake
lėmis, žmonės ant jo pyko už 
tas šakeles, tykojo nušauti ir 
jam kilpas taisė...

Šaltis spaudė, vėjai sniegą pu
stė, o jis badavo ir šaltį kentė
jo... Dažnai sniego užpustytas 
miegojo... Jis atjautė nuoskau
dą, lindėjo ir verkė, tik jo skau
smo ir vargo nieks nesuprato... 
Šaudė jo brolius ir jis nerimo, 
jautė, kad ir jam, kad ne šian
dien, tai rytoj bus galas... Jau
nas kiškelis dar te&emanė, kad 
laukai ir miškai priguli šau
liams, kad jie juos padarė, tai 
jų savastis. Pažiūrėjęs #į saulę, 
apsiverkdavo gailiai, kad tokia 
skaistybė, maloni šviesa jam 
svetima... Šauliai-žmonės saulę 
nusilipdę, ir liepė riedėti per or
dinių platybes. Dangus ir žemė

NAUJIENOS, Chicago, UI.

yra tik šaulių, ginkluotų žmo
nių, o ne jų, kiškelių... Jis ma
ne, kad kiškiai ir avįs, ir visi 
gyvūnai ginkluotų žmonių tur- 
but savastim... o kas trokšta 
laisvės, tas turi slapstyties ir 
kas valandėlė šūvio bijoti..

Kiškelis vargo, slapstės krū
muose, kasdiena vis buvo mir
ties pavojuj Qj«ct jam tie vargai 
už avių vergiją buvo meilesni; 
jis laisvę mylėjo. Jam buvo pik
ta ir gaila šunų, kad už pliką 
kaulą ponams rankas laižo Ir 
jiems parsidavę, giminaičius- 
brolius po miškus gainioja, sa
vo ponams- šauliams ant su
šaudymo varo... Jautė kiškelis 
savo visas nuoskaudas, bet šir
džiai skaustant kaltino tik Die
vą, manė, kad iš jo viskas pri
klauso.

Karlais pasislėpęs manydavo 
taip: Kada mųsų priešai i.šnai- 
kįs kiškius, įpratę medžioti, ką 
toliau darys? Gal tada užpuls 
vienas ant kito. Gal ir jie su-j 
lauks kovos prieš kovę.

Kartę užsimąstęs sau vienas 
gulėjo, lik akies mirksnyj iš-, 
girdo trenksmą ir iš jo šonelio 
plaukai išdulkėjo; šoko bėgti, 
norėjo pasprukti, bet krauju, 
apsipylė, skausmo nebejuto, tik 
alpo, alpo jo jauna širdelė, su
virpėjo kūnelis ir ant žemės pa
krito... DaP kartą sukruto, su
drebėjo ir kėlės, bet staiga pa
krito, saldžias ašarėles iš akių 
išleido ir jauną sielelę atidavė 
Dięvui... —Jovaras.

■ e

Sujrę žmonės
Iškalno atsiprašau draugų, ja- 

jaunuolių.Žinau, daugeliui jų šis 
starpsnelis bus ylių karčiu pipi
ru. Jisai bus kartus ypač tū
liems musu moksleiviams c

— “valparaisiečiams”. Bet aš 
rašau ne dėlto, kad jisai kam 
nors butų kartus ar saldus. Ba- 
šau todėl, kad turiu tokį įsitiki
nimą. Jeigu aš klystu, draugai 
teiksis tai pataisyti. Tik butų 
gera, kad jie savo išvadžiojimus 
stengtųsi parom t faktais, o ne 
piktu užsivarinėjimu, kas, deja, 
pas mus yra labai “madoje”.

Kalbu apie suįrusius žmonės, 
įsidėmėkite. Ir tiktai apie tą jų
jų rūšį, kuri vadinasi jaunuo
menė. Daugelis jų jau “išėję” 
savo “mokslo klesas” ir minai 
Ii dar “zubrija”.
Kad kalbamasai dalykas atsiek 

tų savo tikslo, reikalinga poros

10 PRIEŽASČIŲ
Del Kurių Partola

TURI BŪTI KIEKVIENAM NAME
Dėlto, kad Partola yra gar
di ir gvarantuoja sveikatą.
Del to kad Partola yra palai
minimas vyrams, moterims 
ir vaikams.
Del to, kad Partola veikia la- 

ir valo kraują.bai švelniai
Del to, kad 
kankinimus 
užkietėjimo 
kraujo.
Del to, kad
Partolą gerai ir sveikai jau- Y • _ •eiasi.

paeinančius nuo
ir nešvaraus

visi vartojantieji

Del to, kad šimtai tūkstan
čių žmonių vartoja Partolą, 
žinodami, kad ji puiki, ir jus 
turite persitikrinti.

Del to, kad Partola taip pi
giai kainuoja, didelė dėžė, už
teks visai šeimynai trims mė
nesiams, ir kainuoja tik vie
ną dolerį.
Del to, kad geriausi gydyto
jai rekomenduoja Partolą.
Del to, kad šimtai tūkstančių 
išvalo savo kraują iš vidurių, 
vartodami Partolą. ’
Del to, kad Partola yra ge
riausis draugas kiekvienos 
šeimynos. > "

DYKAI
Daili ir naudinga dovana kiekvie

nam atsiuntusiam užsakymą ir pini
gus drauge su šiuom apgarsinimu.

Laiškus ir užsakymus adresuokit:
apteka partosa,

160 Second Avė., New York, N. Y. 
(86) Dept. L. 1.

jaunas vaikinas. Jisai atvažia
vęs iš Lietuvos dėjo visas pa
stangas, kad antausius šimtelį- 
kitą “juodai dienai.” Kartą Ka
zys perskaito laikraštyj žinutę, 
kad ten ir ten yra tokia gera 
mokykla, kurioj, ir jis, prasčio
kas, gali likti mokytų žmogumi, 
kitaip pasidaryt studentu. Mat, 
toji moklykla priima ir tokius, 
kurie neturėjo laimės lankyt 
pradinę mokylą. Kazio galvoj 
dinktelia “šviesi'mintis”: žiū
rėk! ten vienu kartu galima iš
mokti visa. O Kazys nori mo- 
kinties, nori sužinot visas pa
saulio “nlandrybes”, ir jisai nu
taria važiuot.

Kuris turi nors šiokį tokį su
pratimą kas yra mokykla, tam 
aišku, kad draugo Kazio įsivai- 
zdinimas yra bergždžias. Visų 
pasaulio “mandrybių” jisai ne
sužinos. Tų kelių šimtelių jam 
užteks 'daug—metams-kitiems,. 
O per metus-kitus, kadir dar 
taip gabiu butų musų Kazys, 
jisai gali atsiekt — ir tai ne be 
vargo — tik pradinio žinojimo: 
rašybos, skaitliayimo ir tt. O jei
gu jisai norės mokinlies “visko 
po truputį” — kas dažniausia 
ir daroma —, jisai nieko neiš
moks.

Tamstos netikite? šiakite. Ge
ras mano draugas V. A., jisai 

‘ taipgi buvo “garsiame universi
tete” ir mokinosi “visko po tru-

Kur Laikote Savo Pinigus?
Laikykit Pinigus Gerame Saugeme Banke ant Brid^poita 

Central Manufacturing District Bank 
I a State Bank |

Turtas Virš $5,000,000.00
Dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus) Už PINIGUS PADĖTUS PIRM 
Sausio (January) 15, 1919 j šių stiprių visame apskrityje bahkų, gausite i%
nuo 1 Sausio (January).

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

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

gali žūti, bet atneški
te į Central Manufac
turing District Bank, 
kur pinigai bus visiš
kai saugiai, gausite 
3% (procentų) ir Si 
mų ant pareikalavi

mo.
Norintįs perkelti pinigus į ŠIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, o mės 

perkelsime jūsų pinigus su procentais dykai ir išduosim musų bankos kny
gelę.

Perkelkit iš nesaugių vietų ąrba pradėkite dėti pinigus į ŠIĄ STIPRIAU
SIĄ BANKĄ, o busite užganėdinti.

Central Manufacturing District Bank(STATE BANK)
1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, Tjl.
Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų kasdien. Subatomis 9 ryto iki 1 po pietų.
S. L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Skyr. Ved.

pūtį”. Mokinosi, rodos, du me
tu. Kada jo šimteliai išsibaigė, 
mano draugas apleido “univer
sitetą”. Apleido jį su studento 
titulu. Kartu turėjau laimės iš
girst savo draugo kalbą. Jisai 
kalbėjo į didelę minią, aiškino 
jai apie tūlas “svieto mandry- 
bes:” Hėgelį, Marksą, gamtą, 
darbininkų išnaudojimą ir... už
baigė tai Džian Bambos spyčiu! 
Maniau, kad .mano draugas tai 
darė tik dėl “fonių”. Po prakal
bos pasigavau jį ir pradėjome 
“diskusijas”. Svieteli tu, mano! 
Gerasis draugas man pradėjo 
cituoti Ilcg'lį, Marksą ir kitus 
“mosklo vyvus”... Ritavo, citavo 
ir — kasgi ? Pasirodė, kad apart 
tų “įsikalusių” jo galvoj citatų, 
nieko daugiau joje nėra. Kas 
buvo tasai garsusis, romaiitiš- 
kasai vokiečių Hėgelis, ko jisai' 
mokino — mano draugas taip

jo tiktai kelintą skambių fra
zių ir that’s alk Su Marksu dar 
blogiau. Jisai, sakėsi, “išzubri- 
jęs” visą “Kapitalą”. Bet iš visų 
mano draugo “aiškinimų” apie i 
“Markso mokslą” dvokė toks 
sudarkytas, nesužinus bakuni- 
zmas slirnorizmas ir “aidobliz- 
zmas”, kad aš nustebęs paklau
siau, būtent, ar jis kartais nepa
sirinka: gal vieloj Markso “Ka
pitalo” į jo rankas buvo patekęs 
Bakuninas, Stirneris ar koks 
nors itlaų Labriola. Mano 
draugas išplėtė akis ir atvirai 
pasisakė, kad “tokių dalykų 
mali dar neteko skaityti”.., 

r <
Ve ko išmoko mano draugas 

A. aname “garsiame universite
te”. Kaip sakiau, pirma jisai bu
vo tausus vaikinas. Organizaci
joj jisai buvo vienas iš veikliau
sių ir sukalbamų darbininkų. 
Kiekvieną gerą pamoką jisai

si ja pasinaudoti. Bet po to, ka
da jis “išėjo” “garsaus univer
siteto” klesas, jis pasidarė sta- 
čiog nebesukalbamu. — “Aš 
taipjau mokinausi ir žinau” — 
atkirsdavo jisai, kada tik kas 
nors bandydavo jį perkarti. Prie 
kiekvieno duoto jam patarimo 
jisai tuoj dėdavo savo citatas 
ir palygindavo, ar tatai sutinka 
“su Markso, Hėgelio ar kitų 
mokslo vyrų mintimis”...
Atkartoju, mano draugas ir da-

Pažink Save
DARBININKE!

Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės vertas esi5 
DARBININKE! Tu savo pūslėtomis rankomis padarai tq viską, k 
pasaulyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išstatai didžiausius Rie
stus, tu padarai puikinsiąs mašinas, tu prisiuvi drapaną, prikasi 
glių, nutiesi gelžkclius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, kaip 
geniąją taip ir kitokią daiktų krautuvės, žodžiu, tu visų pasauli rė
dai ir maitini — štai kokios tu garbės esi vertas.

O tuo tarpu tu pats kenti Šalti ir badą. Todėl, jei tu nori Žinoti 
kas tavo garbę pasisavino, ir tavo visu gerti naudojas! ir per kc 
kovų tu privalai savo garbę apginti, — tai užsirašyk vienų iŠ da 
ninkišky laikraščių. Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirujlna 
darbininkais; kitokie laikraščiai leidžiami tiktai dėl išnaudojąno, 
dėl klaidinimo darbininkų arba dėl darbininkų priešų naudos, 
dėl jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščių, kaip 
tik darbininkiškus!

a s

kig 
kbi-

To-

3.00 
$s.oo 
53.50 
$1.75

$
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NAUJIENOS—išeina kas dieną. Kaina metams Chicagoje .... 
NAUJIENOS—už Chicagos ........................................................
LAISVĖ—eina du kartu i savaitę. Metams kainuoja .............
KELEIVIS—savaitinis laikraštis. Kaina metams tik ........ 
DILGĖLĖS—mėnesinis iliustruotas žurnalas. Kaina metams .. 
KARDAS—mėnesinis žurnalas. Melams kainuoja ................
CHICAGO SOCIAL1ST—Socialistą Partijos oficialis organas^

na vieną kartą savaitėje, anglų kalba. Pavienis numeris 2c. 
skaitote anglą kalba, galite čia gauti nusipirkti jo kopiją. 
MOTERŲ BALSAS—mėnesinis žurnalas................ *................

Laikas yra labai brangus. Kaip greitai tu gali sustiprinti Savo 
proto jiegns? “Mokyties ir kitus mokyti”, skaityk sau vienas, skai
tyk kitiems. Skaityk balsiai. Skaityk tiems, kurie klauso ir kurie 
neklauso. Skaityk visiems: pripras, klausys ir supras. Skaityk! 
Jei tave už tai bara, grasina, jei draudžia, užgina — skaityk! Skai
tyk viską ir visada. Skaityk perpiete, skaityk vakare. Skaityk vi
są laika. Skaityk ir duok visiems kit|emš skaityt — mokykis ir ki
tus mokyk. Tokis yra tavo obalsis, tokis yra tavo ginklas. Vartok 
jį visada ir visuomet. Užsirašyk Šiandie tuojj dabar ir pavieniais 
pirk viršminėtus laikraščius, naudokies knygomis, kurios raudasi 
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE. Bus Įniks nuo laiko garsini mos 
“Naujienose” apielinkei Chicagos, kurie norite, bet neturite 
nigų duodu pasiskaitymui. Kreipkitės antrašu:

yk!

dasi

Darbo Žmonių Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

bar turi tokių jau gerų norų ir klesas galėtų “išeiti 
veikia musų organizacijoj sulig 
savo išgalės. Vis dėlto, jis pats 
nesijausdamas, liko anuo suiru
siu žmogumi. Jo ptotavimaš — 
tai lyg kinematografo mašinėlė 
čia vienas vaizdelis, ten kimš 
ir It.

Tokių suirusių žmonių yra 
daug. Tūli jų šiandie veikia po 
“kairiųjų” firma. Bet kalbėti 
apie tuos čia nėra vietos ir Rei
kalo.

Iš pašakytd tiilaš gal ddryfc 
tdkį išvedimą, kad aš esu prie
šingas mokslui bei lankymui 
niokyklų. Nieko panašaus! Mo* 
k^klą, kaipo toki'į, aš labui gfcr-

viri mano 
su iai- 

sako ta 
m žmo- 
hnkyii

draugai jaiiniiolidl. “Be 
ku ir su saiku — kaip 
sena lietuvių patarlė. Jei 
gus, neturėjęs
pradinę hfokyklą; užsimano nU- 
šdktl univebšitotan It 
visų “svieto mandrybių, 
sakant “visko po trup 
yra blogas dalykas. Br 
lobai pamėgo daugelis 
draugų jaunuolių. Man n many
mu, toks pasistengimai 
augsčiati bžunbds tik 
patį šokėję. Žinau drangų, ku
rie atvažiavo į šią “auto 
nemokėdami

Išmoki i 
kitaip 

iltį”, Ui 
ię blbgą 

mūšų

iššokti 
suiMrko

h« ABČį ŠfamBe
jie netik kad patašd ytin grifą 

biu ir .dargi norėčiau kad jos (Seka anl G pusi).
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straipsnelį, o ir moka orientuo- 
ties painesniuose musų organi
zacijos niausimuose. Kodėl? Jie 
nesistengė išmokti visko vienu 
kartu. Jie mokinosi tik vieno 
dalyko ir tai po truputį. Neabo
toj u, su laiku jie toli pralenks 
•fsus klesinius, tuos “studen
tus”, kurie nušokę universite
tan, mokinosi “visko po trupu
tį”.

Tegul neįsižeidžia mano drau
gai moksleiviai (aš kalbu ne 
apie visus moksleivius) šituo ra
šinėliu. Aš neturiu tiKslo nie
kinti jus gerbs norus—moki il
ties. Aš tik sakau, kad jie pasi
rinko kreivą kelią, kuriuo eida
mi jie mano pasiekti reikiamo 
žinojimo-mokslo. Tai visa. Pa
galios, aš noriu persergėti ir 
tuos, kurie bando ir dar bandys 
eiti į tą kreivą kelią. Lavinties, 
mokiu t irs privalo kiekvienas, 
jeigu jisai nenori likt paprasta 
“žmogiška mašina.” Bet nevisa 
yra gera, ką mes įpratę vadin
ti mokinimus). Kada mes pasi
ryžtame mokinties, lai pirmiau
sia turime pasirinkti tinkama 
mokinimuisi dalyką — sulig sa
vo spMr ir ištekliaus. Nėra pa
saulyje žmogaus, kuris vienu 
užsimojimu galėtu išmokti vi
sko. Pastangos mokinties “vis
ko po truputį“ yr niekas dau
giau, kaip betikslis ardymas 
žmogaus jėgų. Ir kiekvienas, 
kuris nori būt naudingas sau 
ir visai žmonių giminei, pri
valo vengti tokių betikslių 
“eksperimentų“.

Jaunieji mano draugai, kurie 
jau kilnoja sparnus kad nutū
pus kokiame nors “garsiame 
universitete”, šita turėtų gerai 
įsidėmėti.

—Vaidonis.

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Panedėlyi. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 
M Prie šiy kaine priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
1 DIDELI AKTA! KASDIEN 
HALSTED i.- !2-ra GATVĖS

Musų Nerangumas
Šioje vietoje daug kartų bu

vo rašyta apie jaunuomenės 
organizavimo reikalą. Raginta 
neatidėliojant stverties darbo ir 
visais galimais budais organi
zuoti jaunimą. Tuo tikslu buvo 
išeikvota daug brangaus laiko.

Kokia mintį turėjo tie jau
nuoliai, kurie kartų-kartus ra
gino mus tverti tvirtą jaunuo
menės organizaciją? Ir kokios 
buvo visa to pasekmės?

Jie norėjo išbudinti lygų -ra
telių veikėjus, kad pastarieji 
prasiblaivintų ir pagalvotų apie 
savo organizacijų sustiprinimą. 
Jie norėjo prikelti jaunimą iš to 
gilaus miego išaiškinti jiems da
bartinio momento svarbą, kad 
visi bendrai pradėtų varyti or
ganizavimo kampanijų. Bet vi
si tų draugų raginimai liko bal
sais šaukiančiųjų girioje. Visi 
jų raginimai liko tik raginimais. 
Jaunimas neatkreipė į lai savo 
domos. Visa lai jam atrodė ke
turių vėjų švilpimas... Jaunuo
menė miega kaip ir pirma.

Tai apgailėtinas apsireiški
mas. Tai nedovanotinas musų 
apsileidimas! Visa tai liudija 
musų nepribrendimų, musų ne
rangumą ir nedora rupinlies 
savais reikalais. Tas rodo, jog 
mes esame paprasta krutanti, 
bet neveikianti masa; masa, 
kuri nepažįsta savęs, nieko ne
nori ir nieko nereikalauja iš gy
venimo.

Dpaugės ir draugai, mes ga
lime svajoti apie dangiškus mi- 
gdalus, bet vistiek jų nematy
sime, jeigu patįs nedirbsime. 
Galime sapnuoti apie keptus ka
rvelius, krintančius iš dangaus, 
bet bukime ramus, jų neragau
sime. Laikai, kada kepti žve- 
rįs ir paukščiai tysojo po šaka, 
jau keptos buriuikos ni<-_

kuoinel uebekris iš dangaus. Jų 
mes nebelaukime.

Dar karta sakau, pabuskime 
ir apsidairykime — kur mes e- 
same ir kuomi esame? Pažiūrė
kime į šiandieninį pasaulį ir mes 
pamatysime neregėtų stebuklų: 

Ižiaurių kovų lauką, kuriam da-

MUSŲ PRAMOGOS IR
JŲ RENGĖJAI.

Klausimas, kurį bandau paju
dinti, iki šiol buvo užmirštas. 
Nors, mano manymu, Amerikos 
lietuvių jaunuomenė juo turėtų 
rupinlies kuodaugiausia. Pra- 
moga-pasilinksniinimas lai “pir 
mas ir paskutinis' jaunuolio 
(lės) užsiėmimas. Kiekvienas 
jų gėrisi gerai pa vykusia pra
moga ir nepatenkina — pikti
nusi nepavykusia. 4 Tai aišku 
kaip diena. Bet ar daug musų 
jaunųjų draugų ir draugių už
duoda sau loki klausima: kodėl C v
viena-kita pramoga pavyko, o 
trečioji — nepavyko? Žinoma, 
kad užduoda! Šiakile kalbant
musų koręspondentų žodžiais

“lošėjai nebuvo prisirengę... 
neišgarsino’u... Tai ir viskas.

Aš manau,\kad prisirengimas 
ar neprisirengimas bei išgarsini
mas tai v ra antraeiliai klausi- 
mai. Kitaip sakant, jie išaiški
na labai mažai.

Kad klausimą nepadarius per
daug “miglotu”, aš kalbėsiu 
liktai apie vienų pramogų ru
si, būtent: teatrą-lošima.

Teatras-lošimas yra svarbiau-

SAUSYJE PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

nesyje ir pirk 2 ir 3 ponus vienu kartu, kadangi jie žino, kad jie sutau
pys ant kiekvienos poros. Musų sandėlis yra visai perdidelis, kadangi kaip 
mes pirkome šiuos čeverykus praeitą pavasari dėl rudens, buvo dar karė, 
ir sunku buvo gaidi gerus čeverykus, bet karei pasibaigus, mes būtinai tu
rime nupiginti dėl pavasario ir mes Imtinai turime nupiginti ant kiekvie
nos čeverykų poros.

Sukatoje bus visi aiškiai pažymėli musų languose. 
Paminėsime keletą musų numerių.
Moterims tikri, juodos, pilkos arba rudos skuros, 11 colių batukai, 

Prancūziškais arba žemais kulnais, tvirtais puspadžiais, visai užtikrinta 
kiekviena pora.
Reguliarč kaina $6.85; šiame praturtinimo išpardavime parsiduos $465 
liktai po  .................................................................... • •.............. "i
Vyrams Gun metai apačia, pilkos skuros viršuis, angliškas kurpalis, 
komis siutą, su raiščiais arba guzikais. Reguliarč 
tuštinimo išpardavimo kaina ..................................
Merginoms gun metai su raiščiais čeverykai, au- 
gštais kulnais, naujausio angliško kurpalio; atmin
kite, gvaraiduoti; mieros 8 iki 2. Begu Ii r ė kibi
na $3.50; šio pratuštinimo išpardavimo $035 
kaina tiktai ............................................. "
Vaikai, štai jums geri čeverykai, visai užtikrinti, 
gera skūra. Reguliarč kaina $3J)0, pratuš- $4 95 
tinimo išįftirdavimo kaina ....................... I

Yra šimtų šimtai numerių šioje sankrovoje, ku
rių mes neturime vielos suminėti, bet jus rasite 
daugiausiai aiškiai sužymėta musų languose. Mes 
turime čeverykų taip augštos kainos, po $18.00

, ran
kai Ha $6.85, pra- $^J65

pora, kuriuos mes visai užtikriname, kaipo ant 
varstoto padarytus, bet augščiausia kaina bite ko
kių čeverykų, šiame pardavime, nebus $4 045 

x augštesnė kaip ...................................... ■ ■■
Nedaro skirtumo kiek jus norite pnaleisti, liet ką 
mes gvarantuojame užganėdinti jus už šią kainą, 
stailę, arba spalvą.
Vėl mes prašome jūsų tiktai pažiūrėti musų lan
guose ir pamatyti kaip mes paskirstėme kiekvieną 
porą ėeverykų, ir mes žinome, kad jus ateisite j 
musų sankrovą ir nusipirksite čia.

kaliošų taipgi nupiginta kaina.

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

MM

“Aš ti- 
kip ma

no paties 
dideliam kū

niškam veiklu
mui, kurs daugiau- 

.šiai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nuxated Iron” 
—sako buvusia Svei

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

'rbininkų k lesa grumiasi su sa
vo priešais už giedresnį rytojų. 
Tas kovos ręginvs sudrebins 
mus. Ir mes anksčiau ar vė
liau atsidursime tame sukuryj*** 
Klerikalai ir tautininkai rengia
si prie milžiniško darbo,— prie 
užsmaugimo laisvų idėjų. Tuo 
liksiu jie panaudoja kiekvieną 
progą.

Matotei pereinamasis momen 
tas turi ypatingos svarbos. Bu
kime tat atsargus. Apsižiūrė
kime su kuo turime reikalą. 
Vienykime savo spekas»xvtoiiy- 
kime greitai, kad galėtume J>a- 
stoti jiems kelių. Sukrusjdme! 
Greitai, negaišuodami laiko, į 
(kirbų! Organnzuokimės. Opga- 
nizatyvč spėki turės užkariauti 
pasaulį. ..Dvylis.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

VienintClC grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo. f

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

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

DIREKTORIAI:
JONAS BRENZA PRANAS GEISTAR
JONAS KROTKAS ST. SZYMKIEWICZ
ANTANAS BROŽIS ANT. ENZBIGIEL

I KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

* , , .....- -

šioji Amerikos lietuvių pramo
ga. Ji tarnauja dviem tikslam: 
pasilinksminimui ir ... pasipel
nymui. Jiedu nėra nė blogi nė 
prakilnus. Kiekvienas nori pa
silinksminti, prakišti liuosų nuo 
kasdieninio d irbo valanda sma- t v
giai. Ir kiekvienas taip pat no
ri, kad toji pramoga, tasai įdė
tas joje triūsas neštų kokia nors 
malerialę nauda — sakysime 
pelnų. Apie tai, kad tie du daly
kai būtinai reikalingi, tikiuosi, 
niekas nė nebandys užginčyti. 
Bloga yra lik tame, kad mes 
perdaug dažnai pradėjome ig
noruoti pirmą jį, o jierdaug ang- 
štai statome |>;ista vsjj i   poliuj. 

Bet ir dūlei to nėra reikalo kel
ti “skandalą”. Dabar, mat, to
kia gadyne... Visi — sužiniai ar 
nesužiniai — bėga paskui rie
dantį doleriuką. Šį kartą mes 
apribosime saVo temą tik pir
muoju dalyku, būtent pasilink
sminimu — tokiu, koks jis, ma
no manymu, turėtų būti.

Musų pramogas-teatrus veik 
išimtinai rengia-lošia tik jau
nuoliai (lės). Jie — garsintojai, 
programų surengčjai ir patįs 
veikėjai. Jeigu jų tarpe įsimai
šo vienas-ki'tas “senis” — tai 
yra tik pripuolamas atsitikimas. 
Nusvcrihnti jiega tuose rengi
muose lošimuose yra jaunuo
mene.

Šitaip nustatę savo temą, da
bar eikime prie palies dalyko. 
Kodėl musų lošimai dažniausia 
neatsiekia pirmojo tikslo? Ko
respondentas sakytų — “lošėjai 
nebuvo prisirengę”... Bet tai yra 
tik aplama tiesa. Jeigu imti ją 
kaipo tokia, lai tuo butų gali
ma išaiškinti ir labai daug ir — 
nieko, lai priklausytų nuo ai
škintojo. Mes klausimą imsime 
ki/laip. Mes pasakysime ve kaip: 
lošėjai buvo neišsilavinę, arba 
tokie, kur niekada negali išsila
vini i. Meldžiu mane neperprasti. 
Kada aš kalbu apie išsilavinimą, 
tai turiu onienyj tik tam tikrą 
išsilavinimą — sceniškąjį išsila
vinimą. šiandie pas mus esti 
taip, kad labai dažnai ant pa
grindų užlipa, kalvis, šiaučius, 
kriaučius ar koks nors gabus 
kitoj “profesijoj” darbininkas, 
bet ne lošėjas. Tatai reikalinga 
įsidėmėti. žmogus, kur neturi 
reikiamo “pašaukinio”.gabunio, 
nors jisai butų “tikras aukso 
šmotas”, o lošėjas iš jo bus vi
siškai prastas. Jis netik kad ne
gales aitlikti savo užduotį, bet 
dažnai “sugėdys” ir kito, savo
bendro užduotį-lošimą. šitą, ro
dos, žino visi.

Bet ir tuo klausimas nebūtų 
išaiškintas. Reikalingu jieškoti 
daugiau. Mes turime žmonių su 
“pašaukimais”, kitaip tariant

jie. pasirodo labai prastais lošė
jais. Kodėl taip? Karta jau sa
kiau: “jie buvo neišsilavinę”. 
Gyvenimą, atvaizdintą ant “mar 
gos popierelės”, kiraip knygoje, 
gali deramai suprasti ir jame 
įsigilinti tik tas, kuriam yni ne
svetima musų rastija-literalura 
ir ypatingosios los raštijos tai
syklės — rašymo taisyklės. De
ja,’didelei daugumai musų lo
šėjų, gabių lošėjų, literatūra yra 
“svetimas dalykas”. Tas pats ir 
su rašymo taisyklėmis.

šičia yra viena, rodos, svar
biausia nepasisekimo priežastis. 
Ja mūsų lošėjai privalo perga
lėti. Kitnip j i<« ii i<l< uoinct iifjįn- 

Ičs būti tikrai gerais lošėjais.
Aš nelinkęs reikalauti “per

daug”. Veik visi musų lošėjai- 
mylėtojai yra darbininkai, netu
rėjusieji progos lankyti dargi 
pradines mokyklos. Tatai reika
lauti iš jų platesnio pažinojimo 
raštijos butų kaipir neteisinga. 
Ik t iš jų galima reikalauti vie
no, .būtent: pažinojimo rašomų
jų taisyklių — gramatikos etc. 
šilo išsimokinti visai nesunku, 
lik reikia gero noro ir Valandos- 
kitos triūso, šilą padarę musų 
lošėjai padarys didelį šuolį į 
priekį. Tuomet nuo musų sce
nos bus nuvytas tas įkyrusis 
‘poteriavimas” — be pradžios 

>rr galo, tštiesų, dabar net sun
ku darosi, girdint, 'kaip tūli lo
šėjai “kamuojasi”: pradėtąjį 
.monologą jie, rodos, norėtų pa
sakyti tik vienu atsikvėpimu... 
Tai yra negera. O šitą m^gerą 
bus galima pataisyt tik tada, 
kai musų lošėjai susipažins su 
rašymo taisyklėmis. Ir juo grei
čiau jie šitų padarys, tuo geriau.

—Vaidonis.

LAIKAS SUSIPRASTI.

Kaikurie “Janu. Skyriaus” lai
kiniai bendradarbiai sako, kad 
aš ką tik rašąs, tai vis apie tas 
merginas. Gerai, tegul tie ben
dradarbiai seka apie ką rašau, 
ir kitiems tai pasako, o aš rašy
siu nepaisydamas ar tai jiems 
bus svarbu, ar ne. Šiame savo 
straipsnelyje irgi kaĮbėsiu apie 
seses merginas.

Į kurį miestą-mcistelį kada 
nors pasisuku, suėjęs su drau
gais, visuomet užklausiu: kiek 
turite merginų LSS. kuopoje? 
Ir visur gaunu atsakymą: “Vie
ną, dvi, tris, keturias”. šešios 
tai didelė retenybė. Matote, pra
sti rezultatai.

Pažiūrėkime tad kiek jų pri
klauso LMPS. kuopose. Nenu
sigąskite ir čia jų visai nedaug, 
šiaip draugijose, rateliuose, 
kuopose ir Lygoje tas pats. Rct
Amerikoj ir lietuvių merginų1 nio!

gabių lošėjų. Vis dėlto, dažnai yra nemaža. Daugelyj miestų! Dg. A. Dvylis buvo vienas vei-

Ar reikia paskolos ant jnsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus? *

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 351h SI. Tek Drover 6310 
Chicago, III.

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

jų skaičius pasiekia iki kelių 
šimtų, pav., Clricagoj, Brookly- 
ne, Amsterdame, Bostone ir tt.

I
Vadinas, Amerikoj lietuvaičių 
yi'ti |>v il<ln usa nc*iii

prie darbininkiškų organizacijų 
mažai. Klausimas, kodėl? Ar 
todėl jos nepriklauso prie LS. 
Sąjungos, kad neišgali užsimo
kėti trijų dešimtų centų j mėne
sį? Rodosi, kad netaip. Čia tu
ri būt kita priežastis. Papras
čiausia priežastis tai ta, kad 
merginoms (išskyrus mažą da
lelę) stoka vieno dalyko — su
sipratimo. Merginos (neužsi- 
gaukite!) visainielinkę prie ska-^ 
i tymo darbininkiškų raštų, ar
ba teisingiau, jos visai neskai-( 
to!. Bet ar žinote prie ko jos 
turi palinkimą? štai prie ko:, 
prie krutamųjų paveikslų, šokių' 
ir 11. Antra, jos dažnai sėdi na
mie ir... po biskį išsitraukia 
“buizos” kartu su Jurgiais, La
urais ir Anuprais.

Prie savitarpinio lavinimosi 
jos nelinkę. Pavyzdžiai, nuei
kite į bile lavinimosi vakarą: 
mokyklėles, diskusijos ir tt. Ar1 
daug merginų ten pamatysite? 
Tai liūdna. Nueini į prakal
bas, ir tas pats: trįs, keturios 
merginos, o kad dešimts, tai la
bai retas atsilikimas.

Ir kodėl gi taip? Ar jums, se
sės, tie visi vargai, išnaudoji
mas, skurdas, paniekinimai 
taip svetimi? Ar jus visa to nė 
nejaučiate! Argi jums visai ne
būtų reikalo rupinlies numest tą 
jungą nuo savo pečių... Jeigu 
ne, tai kodėl neskaito! darbini
nkiškų raštų, neinat į prakal
bas, mokyklas, diskusijas. Ne, 
sesės, laikas jau susiprasti, lai
kas stot į darbininkų organiza
cijų —- į L. S. Sąjungą ir būt 
kovotojomis už darbo žmonių 

pasiliuosavimą.
—S. Pašulnietis.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
Šiomis durnomis apleido Cbi-

cagą žinomas jaunuomenės vei
kėjas, d. A. Dvylis. Išvažiavo į 
Lansing, Mieh. — mokytųs. Sa
vo profesija mano pasirinkti ag- 
Įronomiją. Geriausio pasiseki-

ghlliilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll^

| The Roseland State Savings Bank |
115-ta Gatvė ir Michigan Avenue

į..,.—Į.^.. ■ ,1

| KapitalasS200,000.00 Perviršis 50,000.00 1
| Viso Turto' $1,600,000.00 |j
g $1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

jj Atdara Seredos Vakarais ||
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Akis, Ausis, 
Nosis ir Gerklė

AKYS
Gydau kreivas akis labai speciale gydymo meto

dą. Galiu pagelbėti nuo galvos skaudėjimo ir pri
taikyti kuomet reikalinga akinių.
AUSYS * . •

Galiu išgydyti Catarrh ir pagelbėti nuo varvan
čių ausų. Galiu taipgi pagelbėti nuo kurtumo, paei
nančio nuo Catarrah. Ateikite pasimatyti su ma
nim pakol dar ne vėlu.
NOSIS *

Aš esu specialis nosies gydytojas. Prašalinu 
įaugimus nosyse, taipgi atitaisau kumpą nosį. Jeigu 
negalite kvėpuoti, ateikite ir leiskite išegzaminuoti.
GERKLĖ

Prašalinu tonsilus ir gydau Catarrh gerklės ir 
krutinės. Ateikite ir duokite man išegzaminuoti jū
sų priežastį.

Aš esmi specialis operuotojas akių, ausų, nosies 
ir gerklės.

21 metai prie State gatvės

Atdara Ncdėldieniais ir vakarais iki 7 vai.

Franklin 0. Carter M. D.
120 S. State Street

Valandos: 9—7. Nedėliomis: 10—12.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų. Rėmų ir Stogam* l’nplero

I SPECIALIAI: Maleva makvojimui atubų išvldaua, po >1.4# ai gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

( S. Hahted St. * ( Htcaga. Iii

kliansių LSJL. 1 kuopos narių 
ir jos įsteigėjas. Lygiečiai ilgai 
jo pasigęs.

— o— —o—

Med. Stud. Vitkus žada duot 
lietuvių kalbos lekcijas Aušros 
svetainėj. Lekcijos bus duoda
ma kas ketvergo vakarą. Jau
nieji turėtų pasinaudoti ta pro
ga. Pažinti savo kalbą-rašybą 
kiekvienam reikalinga, ypač jau 
nieinsiems.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Bczid. 10731 S. Michigan Avė.
Roselnnd, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342.

ATSAKYMAI.

J. J. Chesunui. — Teikitės 
mums suteikti savo adresą.



Scenoje statoma Liudo Giros 3Jjų veiksmų, 4-rių paveikslų

“Kerštas”
/— Rengia l

L. S. M. RATELIS g
Nedėlioję, Sausio=Jan. 5,1919 || 11037 Mlchigan Avė., Roseland, III.

Pradžia lygiai 5 vai. vak. Inžanga 35, 50 ir 75c ypalai.

Tragedija iš senovės laikų.
Sis veikalas perstato Panemunio Pilies Kunigaikščio gyvenimą ir kaip slap

ia kryžiočiai įsiveržė i pylį, bet lietuviai nugali kryžiočius ir jų ricierių >u- 
5= gauna ir nuteisia ant sudeginimo. — Ratelis deda visas pastangas, kad sul )š- 
■ Ii kuogeriausia. Kviečia visus KOMITETAS.

GRAŽIAUSIAS

Koncertas
Chicago ir Apielinke

toris veikiausia pasveiks.
Tragedija įvyko, kaip pasa

koja pats Bumšis todėl, kad jis

Rengia
L. S. S. 234-toji KUOPA

NEDĖLIOJ

Sausio 19,1918
Pulaskio Svet.
1709-15 So. Ashland Avė.

sios sceniškos jjpėkos: P. Stogis 
solo ir trio, P-lė Laurynavičiu- 
tė, dr-gė Stilsonienė, Mrs Vau 
Hoesen, profesorė Hinshaw Ko
nservatorijos, p. Rastowcev, p. 
J. I. Briedis ir kiti.

lodei tikimės, kad šiuo kon

gi kviečiame skaitlingai atsi-

Po progini n io linksmi šokiai 
prie geros muzikos.

Kviečiu visus KOMITETAS.

Didelė Rankų Dirbi
mo Paroda

Rengia L. M. !’. S. A. 47 Kuopa 
Waukegan, III.

LIUOSYBfiS SVET., 803 — 8lh Si. 
Sausio 5 d., 1919

Programas prasidės 2-rą valandą 
po pietų. Po programa bus balius. 
Programas bus įvairus. . Programe 
dalyvaus ir iš kilų miestų kalbėto
jai. Iš Chicagos M. Dunduliene, 
taipgi bus ir iš Racine ir Kenosha, 
\Vis. Dovanų skiriama $25.00. Pir
ma dovana $10.00. 1 užauga 50c. y- 
patai. KOMITETAS

Liet, Mot. Progr. Su 
sivienijimas.

rėjes jaunųjų žibuoklių širde-
“burdingicriui))” — ant sofos.

Bumšis areštuotas.

puolė, be jokio pieno. Antra, 
daugelis žmonių visai negirdė
jo ka jie ten kalba. Buvo aiš
ku lik liek, kad jie duoda “vė
jo” netik lenkams, o ir “tiems 
bolševikams...” Išimtį padarė 
tik vienas p. Šimkus, kuris drį-

III-čIO RAJONO KON
FERENCIJA.

LMPS. 3-čio Rajono konfe- 
nncija įvyks nedėlioj, 19 d. sau
sio, 1919. 10 vai. ryto. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Visos 3- 
cio Rajono kuopos malonėkite 
išrinkt delegates artimiausiuose 
kuopų susirinkimuose — po vie

Vėliau “Jack’as” nuvykęs į 
tūlą miestelį. Tas pats. Ro
mantiškos, apsukrios ir masi
nančios miesto panelės kaip me
dus lipdavę prie šauniojo Jac- 
k’o. Bet...

“Jack’as” nutarė persikelt į 
Gbicagą. Taip ir padarė. A;lr

“Jack’as” liko “bellhop’u”—pa- 
1 limingasai Waterlod.. Delei ko 
N* kaip šaunasai Jack’as” nete
ko savo “vyriškumo” — ne
darbu. Gana to, kad šiandie

“U-TI-TI-TITI!”
jan tdkiė baisus.

Pagalba jau čia.

svili-

E. Vasiliauskienė 
3-čio Ra i. Sekr.

TAI BENT “KAVA
LIERIUS!”

Jį mylėję visos jaunos 
panelės, bet...

kasgi pasidarė su tuo 
kavalierių,” kurį “taip 
visos jaunos panelės? 

Je, nelemta likimo ironija, — 
pons teisėjas šiandie jį pasiun
tė į Elginų, kur “jisai” turės pa-

Bot 
jaunu

kita ir būti “jauna panele, Omi-

Dvicji

liko, liko jaunu “kavalieraičiu, 
Jack’u Kringeriu. Vėliau “Jac
k’as Kringeri’s” nuvykęs “ant 
farmų,” kur praleidęs “daug

farmeraites

$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

Lietuviu Valstijinį Banką 
Kuris Žengia Pirmijn Sparčiai ir 
Kasdie Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Sieką
1,240,390.71 
------------- - DEPOZITO AUGIMAS ======== 
Kovo 3. 1917 (atidarymo dienoj), $ . .16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 ..............
Gruodžio 31, 1917 ............

*Liepozs 2, 1918 ........ ............
Lapkričio 2, 1918................
Gruodžio 31, 1918................

Visas turtas siekia .

288,556.89
418,661.63
600,079.07
765,523.56
945,789.40

$1,240,390.71

ŠIAME LAIKE PERKELKITE SAVO PINI
GUS J UNIVERSAL STATE BANKĄ. ANT 
PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAUSIO 15 D. GAUSI
TE NUOŠIMTI UŽ VISA TĄ NUO PAT NAU
JŲ METŲ.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St. Chicago, Illinois 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 

o 9 vai. ryto iki 12 piety, Utarninko ir Su-

i

plotu, Šubatoj nu
ORIOS vakarais ii

ko vėl jauna panele Onute, arba 
ima Bahl.

SKYMININKA1”

epildo kuopos 
□tarimo.

rinkime buvo nutarta paaukot 
M) dolerių: 150 tautininkų Ne- 
rigulmybės Fondini ir 150 Lie- 
nvos Laisvės Fondai). Taip 
:uvo nutaria mėnuo laiko at-

do 
c I •

lai

Bet “dievai žino” kodėl 
ėmė ir “užmiršo...” Če- 
su kuopos valdybos para

<e” ir “laukia” sekamojo kuo- 
>s susirinkimo. Girdėjau, kad 
cas nors” darus labai negud-

a. kamame kuopos susirinkime 
išauki pirmesnįjį nutarimų ir 

visa minėtų suma pasiųsti į tau
tininkų fondų!

Kažin, ką tie ponai mano? 
Nejaugi jiems rodosi,\ kad su

‘ .i ana kaimene avių?... Nariai 
' irėtų pagalvoti, kų padarius su

itė sužiniai tyčiojasi iš josios 
nutarimų. Nedėlioj, sausio 5

susirinkimas — Birutės svetai

viršininkų sauvaliavimų, ar jie 
pildyt josios- nutarimus.

/ —Narys.
Pastaba. — Abejodami gerb. 

Nario pranešimo teisingumu, 
mes vakar vakare, kreipėmės tc-

iždininkų, K. Gugį. Jisai mus 
užtikrino, kad iki šiol jis 
gavęs minėtos sumos nuo 
36-tosios kuopos. —Red.

no ra 
SLA.

“Paskendusio Varpo 
jams pranešimas. — Ketvergi) 
vakare įvyks “Paskendusioj o 
Varpo” lošėjų susirinkimas M. 
Meldažio svetainėj. Visi, kur 
yra sutikę lošti, kviečiami atsi
lankyti - būtinai. Turime ap
tarti ytin svarbų klausimų. Su

lošė-

—Rengimo Komisija.

LIETUVIS KALTINAMAS 
KAIPO ŽUDEIKA.

Stanislovas Rumšis (Rum- 
shus), apie kurį vakar buvo pra 
nešta, kad jis mirtinai pašovęs 
įnamį, Nikodemų Šultį( Slml- 
tos) ir savo moterį, dabar kal
tinamas pirmo laipsnio žniog- 
žudybėj. Įnamis jau mirė, mo-

“ U-ti-ti-ti-ti. Tai bent 
na!...” — skundėsi vakar seni 
ir jauni. Ir ne bcreikalo. Aš- 
tuoni laipsniai “žemiau zero” 
pačiame niicste, o priemiesčiuo
se net iki penkiolikos laipsnių! 
U-ti-ti-lti-ti....

Neskaitant tų nušalusių no
sių, ausų, pirštų ir kilų “kimo 
dalių,” du žmonės neteko gyva
sties. Vienas rasta sušalusiu

no manymu, nedaugiau kaip 
ketvertas ar penketas tūkstan
čių. Bet rengėjai, šaukdami tų 
“milžiniškų mass-mitingų,” bi
jojosi, kad svetainė busianti per 
maža.... Žinant tai. kad Cliica-

-mįtingą,” reikia pasakyti, kad 
jis buvo visai nepavykęs, 'lik 
“ištikimieji” parapijonįs galė-

armorę.
ves, o kiltas, negras, ties namu 
2533 So. Wabash gt.

“VVeatber man’as” tečiaus sa
ko, kad pagalba jau čia. Siau

lįs parapijonįs nebeseka 
^ganytojų?” —P.

savo
K.

U-ti-ti-li-ti...
RENGIA DIDELĮ SU
SIRINKIMĄ.

EARL DEARAS GAVO 
“PASIGAILĖJIMĄ.”

Kiekvienas socialistas 
privalo atsilankyti.

re n-

teismų.
Pagalios, nuteistasai žudeika,

Coliseum svetainėj. Kalbės soc. 
kandidatas į majorus, d. John

nuo kartuvių — aiors laikinai. 
Vyriausis Illinois valstijos teisė
jas išklausė nuteistojo advoka
tų prašymų — laikinai suspen
davo pirmesniojo teismo nuo
sprendį. Dabar Dvaro advoka
tai apeliuos į augščiausį Suv. 
Valstijų teismų, AVasbingtone.

sario 7 dienos š. m.
Augščiailsiame teisme jo byla 

turbūt, užtruks apie eššis mė
nesius. Nuleistojo gynėjai ti
kisi, kad jų klientas bus 
siutas.

JIE NORI MUS 
SUŠALDYTI!

Skundžiasi pasažieriai. .

išlei-

eonams nešalta. Jie niekuomet

kariais. Jiems mat užtektinai 
gerai įrengtų automobilių. Sku
rdžiai, “šapų” vergai — jais ne

nes vi cit i šk ą skandalą.
Service kontisionierius ir svei
katos deį>artainenlas nepajiegė 
atsiginti skundų: — Jie nori 
mus sušaldyti! — skundėsi vie
nas. Jie — besarmačiai! — 
riktelėjo antras. Suvaldykite 
juos! — pareikalavo trečiasai.

Galvekariai vakar rytą buvę 
veik visiškai neapšildomi.

Public

TAUTININKŲ-KLER1KALV 
MITINGAS.

Sausio 1 d. tautininkai ir kle
rikalai buvo surengę “milžiniš
kų mass-milingų” Seventh Rc- 
giment Armory svetainėj. To 
susirinkimo tikslas buvo — už
protestuoti prieš lenkus ir... bol
ševikus. Susirinkimui pirųiį- 
ninkavo p. Bradchulis. Kalbė
jo np. Kodis, St. Šimkus,*J. Ka
rosas ir vienas anglas, McGar- 
rty. Belo, dainavo pp. Ročiaus

Reikia pasakyti, kad kalbėto
jai neiššaukė didelio entuziaz
mo. Viena, jų kalbos buvo la-

kalbėjo kas pa-

ir Kate Bichards O’Hare. Susi
rinkimas atsidarys lygiai 2:30

lai asmenfui. Likęs nuo įžan-

tas pusiau: dalis eis Soc. Party’- 
jos apsigynimo fondui, o kita—

nijos fondai).
Lietuviai socialistai privalo 

atsilankyti ir tuo paremti minė
tus fondus.

PAGERBIA BR. VARGŠO 
ATMINTĮ.

• Keistučio Kliubas, Brigbton 
Parke, nutarė surengti pramo
gų vakarų, kurio pelnas skiria
ma į 
čia us
karas Įvyks p. M. Mildažio sve
tainėj, kovo 30 d. Scenoj stato
ma Liandsbergo “Blinda.” JLoš

aa. Br. Vargšo-Laucevi- 
“Paminklo Fondą.” Va- c

jai, padedami gabesniųjų musų

Paminklo pastatymu rūpina
si Chicagos Dramatiškas Rate-

mos Draugija), bet jo ragini
mas ikišiol, kažin kodėl, nerado 
atbalsio... Dabar atsiliepė Kei
stučio Kliubas. Bravo!

BRIGHTON P ARK
Draugiškas vakarėlis ir 
“milionieriai.”

Kliubo Dram. ir Dainos skyriai 
surengė draugiškų vakarėlį. Bu
vo suruoštas trumpas, bet ytin 
vykęs programėlis. 'l ik gaila, 
kad choro vedėjas, d. Girnius, 
pavėlavo ateiti, lodei choras

Vis dėlto susirinkusieji buvo pa
tenkinti ir tuo, kas buvo išpil

Beje, gal butų buvę daugiau.

čiame name (antroj svetainėj) 
buvo surengta kita “lietuviš
kų milionierių” pramoga. Tie 
musų “milionieriai” tai vietos 
biznierėliai. Jie, matoma, savo 
“bankietą” surengė tuo tikslu, 
kad užkenkus kliubiečių vakarė
liui. Dargi, jie turėjo drąsos

tyčioties. Girdi, “ir skurdžiai 
kelia bankietą, bet ką jie gali..’’

Tai' šitaip jie atsfidėkoja 
nuims, darbininkams. O dar 
nesenai jie prieš mus keliaklup
sčiavo ir nuolat meldėsi: “bro
liai lietuviai — eikite pas savuo
sius...” Tegul tie “milionieriai” 
nusiramina. Taip greit, kaip 
mes atsuksime jiems nugaras, 
jie ir vėl bus priversti prašyties: 
“broliai, broleliai — pas savuo
sius...” Jo, tie “milionieriai" 
t u rėty kartų ant visados įsidė
mėti, kad jų “milijonai” suside
da tiktai iš musų centų.

“Milionieriai,” šiukštu!
— Geras Kostumeris.

j Sergėkite savo akis j

Nevykęs klerikalų 
žygis.

Gruodžio 29 d. Lietuvos Ukė- 
sų Kliubas laikė priešmetinį su
sirinkimų. Kliubo valdyba liko 
ta pati, išskiriant vienų vice-pir- 
mininkų.

Beje, tarp kita biįvo perskai
tyta laiškas, kurį' atsiuntė kleri- 
kąlų tautos fondo 18 skyriaus 
komitetas, iš Me Irose Parko. Jie 

“maloniai prašė...” aukų. 
Girdi, kliubas turėtų “paaukoti 
iš savo kasos” jų tautos fondui. 
Bet radosi narių, kur gerai ži
no ta jų tautos fondų, ir jie už- 
rciškė, kad/ kliubas neprivalo 
duoti nė vieno cento tai klerika
lų partijos agentūrai. Didžiuma 
tam, pritarė ir nubalsavo neduo
ti. Reikia dar pasakyti, kad 
pirmininkas nemaža sielojosi ' 
delei to nutarimo, bet nieko ne-| 
gelbėjo. Bravo, kliubiečiai!

—A. B—lis.

CICERO .....................................
Nau jų Metų vakaras.

LSS. kuopa utarninko vakare 
surengė šaunų pramogų vaka
rėli pasilikimui Naujųjų Metų. 
Pramoga buvo labai smagi, yp
ač dar ir dėlto, kad joje dalyva
vo Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis, kuris pasakė ilgokų ir 
įspūdinga prakalbų. Kalbėtojas 
nurodė darbininkų laimėjimus, 
kurių jie atsiekė 1918 ten, už
mary]. Ragino, kad ir lietuviai 
darbininkai dirbtų visa' savo iš-t 
gale, idant padidinus tų darbia 
ninku laimėjimų ir lt. Jo kal
ba padarė gilų įspūdį į susirin
kusius.

Pramogos tęsės iki vėlos nak
ties. Sulaukę Naujus Metus, 
draugai stipriai paspaudę vienas 
kitam ranka ir išsiskirstė su lin
kėjimu “Laimingi/ ir pasekmin
gų Naujų Metų!”

—K. Jurjonas.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Pranešimas.
LSS. VIII rajono konferenci

ja įvyks 5 d. sausio, 1919 m. 
Malinauskio svetainėj, 1813 So. 
Halsted St. Konferencija atsi
darys lygiai 10:30 vai. ryto. 
Kuopos, kur dar nėra išrinku
sios delegatų, maloniai prašo
mos išrinkti. Gi delegatai, ku
rie yra apsiėmę dalyvauti mi- 
nėtoj konferencijoj, pasisteng- 
kite pribūti paskirtu laiku, kadI 
butų galima pradėti darbas be 
jokių trukdymų. Sekama kon
ferencija turės atlikti daug sva
rbaus darbo. Belo, reikės iš
rinkti įvairių komisijų 1919 me
lams.

LSS. VIII ra j. sekrl.
J. Jurgaitis.

Neužsitikčkit savo regčjimd pir
ma jain by kokiam* neprityrdsiam 
aptickoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nęs jie su
teiks jus akims tik daugiau 1 dogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
—- ištirt jūsų akis ir pririnkti 

Darb j at- 
L 
reikš

mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashlnnd Avė., Chicago,

Kampas 18-tos gatvės 
.3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite j mano panaši v V ■ « * J
8 vai. vakaro. Nedėliojo 
vai. ryto iki 12 valandai*

galiu
jums akinius tikrai. Darb 
lieku belaukiant, užtikrintai

Jei jums akiniai nebus i
linui,

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
uo 9 
ienų.

Df. A. R. BltimenH ai !

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas 
tuščias, kada 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam * 
pagerintą Oph- < 
th.'dmometer. Y- <1

yra 
p ra

- ' kreipiama i
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9

i at- įj 
vai- v 
vak. 5

ncdčldien. nuo 10 iki 11 dieną
4649 S, Ashland av. kam p. ii st 

Telephonc Yards 4317| 
Boulevard 6487.

no-Gerai lietuviams žinomas 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirirgaa 
ir rkuScm.

fhronidkaa liga.i, 
parai naujausia 

ikius elektrų., prie

y*....... . J“
rų, moterų ir vaisų, 
metodas X Ray ir k it
taiaue.

Ofisą, ir LabaratorUa: 1025 W.| 19th 
St. netoli Fi.k 6t.

VALANDOS: Nuo

GYVENIMAS:
VALANDOS

piety
honc ' _.nal
S. EauLcd
i; .1, tiktai I

ŠUO. 
l.cct

- nnn

t «

j. m
3109 £ Chidago

Įtari*, m 8. A«hla«<! Bl»4. C

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS L CHIRIJFG4U 

SrecIalictsN Moteriškų, Vyrlikf, 
Vatfcy ir ♦ chioniikf ! rt 

Ofiaaa.* 1854 S. Hakted Stn ųhicag*

7—F vakari* SCiifl—lt

Telephonc Yards 5834.

D r. P.GL Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iii 12 

vnkįš ryto ir nuo 7 iki 9 vai.
3325 So. Halsted St., Chidago.

Or. Lee Awotin H
U erų .<

rusiškai.
h: 10—12 rytą; 6.9 

Tel. Canal ‘

Gydytojas, Chirurgas, Akus: 
1920 So. Halsted Stn Chicago. į 
Kalba lietuviškai, latviškai ir I

KKA ;Tek Yarda 3654. AKUS

Akušerijų 
ilgai pra 
Pennisylv;

Mrs.A.M’Chnh wicz
8 Ko- 
dika- 
m^jos 
'hlla- 

■ emin- 
prie

ijoj. PaNe 
patarnauja 
nio. Duodi) rodą

ma Ir mergino: 
8113 So. Halsted 

(Ant antrų lu 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki 
■■r-----r--7-i .

mote' 
ina.
r Str.



NAUJIENOS, Chicago, III.

DIDELĖ PAMOKA.
gilesnė prasmė žodyje Pranešimai

“taupyti”.
Reiškia tiktai pirkti tuos da

iktus, kurie yra daugiausiai rei-
K^mdngton. — LMPSA. 67 kp. mė

nesinis susirinkimas jvyks sausio 
*6 <1., 7:30 vai. vak Aušros kamba- 
. riuosc, 10900 Miehigan Avė. Visos 
| narės kviečiama atsilankyti ir nau
jų atsivesti. Turime aptarti daug 
svarbių reikalų. —Sekr. U. M.

Brighton Park. —SLA 176 kuopos 
metinis susirinkimus bus 5 d. sausio 
Liberty svetainėj, 3925 So. Kedzie 

_ 'avė.. 2 vai. po pietų.—Draugės ir 
kietėjimui, tievirškitiimui, gal-, draugai, nudoriėkite »l»i,linkyti ir 

.... . • 'nisivesti naujų narių.—Raštininkas,vos skaudėjimui, nervuotunun. n,s,visn J__
aht luaiu nusil|mejįmui ir tt.» Į Brighton Park.—Liet. Laisvama- 
atmeskile visas pigius netiku- nių l’cd. 5kp. JVki^..b
sius gyduoles ir imkite tiktai 
Trinerio Aiųerikoninį Elix’irų 
Karčiojo Vyno.

Jo sudėjimas taip yra įvairus, 
kaipo valytojas vidurių, pagel-

Didelę painoka mums davė 
šita karė, ir tas ypatingai palie
čia vaistus.

Ištikus vidurių betvarkei, UŽ

Rrighton Park.—Liet. Laisvama-

d. sausio, MaŽenio svet., 3831 S. Kc- 
dzie avė. Pradžia 7:30 vai. vak. — 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
atsilankyti Į susirinkimą ir atsive
sti naujų narių. —r. K.

belojus virškinimui ir sustipri-)yak 
nimui visos sistemos tųm tikru 
budu. \

Trinerio tepalas yra geriau
sias vaistas nuo reumatizmo, 
neuralgijos, išsisukimo, nikste- 
lėjimo ir tt.

šis yra lakias paremtas ant 
to kas atsitinka diena iš dienos tykus, 
per šimtus atsitikimų. P-as John 
Vratnik. rašė mums gruodžio 
Iš, 1913, iš Genoa Junclfon,

SLA. 139 kp. metinis susirinkimas 
jv> ks subtoj, 4 d. sausio, 7:30 vai. 

Socialistų Svetainėje, .11100 S. 
Miehigan avė. Malonėsite visi atsi- 
lanksti Į šį susirinkimą. Taipgi no
rintis prisirašyti prie musų kuopos 

į ateikite. —Už. rašt. K. Kalnietis. | - 1 4--------

' 1 SS. 4 ko. ir LSJL. 1 kp. Apšvie-
tos Komisijos nauju noru (?!) susi
rinkimas įvyks panrd., sausio 6 d., 
7:30 vai. vakare. Aušros svetainėje, 
3001 So. Halsled st. Meldžiu visus 
narius būtinai atsilankyti. Katrie iš
rinkti valdybon 1919 m. turės pri
imti nuo senos komisijos visus da- 

J. J. Jonuševičius.

“Aš taip sirgau reumatizmu, 
kad dargi nė negalėjau atsikel
ti iš lovos p?r visų metų. Dabar į 
Trinerio Tepalas pastatė mane 
ant kojų ir aš jį rekomenduoju 
visiems kas serga reumatizmu.

A pliekose 35c ir 65c, k rasa 15 
c. ir 75c. — Joseph Trincr Com- 
pany (1333—1313 So. Ashland 
avė., Chicago, III.).

(Apgarsinimas).

I Ateities Žiedo Vaikų draugijėlė 
choro repeticijos, vadovuoją1)! p-lei 
Staniuliutei, atsilnma kiekvieną ne- 
dėldienį, 2 va|. po pietų. Mark \Vhi- 
te svet., Halsled ir 29 gi. Ateities 
Žiedo nariai lankykitės ir atsiveski
te naujus. —žiedo Globėja F. S. K.

v f
SLA. 16 k p. metinis susirinkimas 

įv\ks ryto, sausio a <1.. “Birutės 
svet.. keitė 33 ir Morgan galvių. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiaihi atsilankyti, nes turė
sime aptart daug svarbių reikalų.

—-Organizatorius

LMPS. 9 kp. rengi, dideli konee-1 REIKIA DARBININKŲ 
rlą sausio 25 d. 1919 m. p. M. Meldą- ___________________________
žio svet. Koncertas rengiama nau-l ih.’ivh imcoj , ,dai pasižymėjusios lietuvių rašyto- ’ nLi'įp.1 ’lv’
jos, gerb. J. Žemailės-Žymonlienės. Į v. tu IŠko darbo, —10 .
Chicagos Liet, draugijos maloniai*“" ‘ ’ 
prašomos nerengti tų dieną piinu- 
šioš pramogos. Rengimo Komitetas.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems patdskdbimame kaino.t> 

I coli*, sykį, M centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą coli* vietos 29 centai.

REIKIA moterų tvarkyt skmhirius 
5835 Loomis si. People.s Junk Shop

REIKIA mergaičių 16 melų arba 
senesnių dirbt j moteriškų drapanų 
dirbtuvę.

1‘ecival B. Palmer and Co. 
367 W. Adams SI., Chicago, Hl.

MOKYKLOS
■ (I ...........................................

DRAUGIJOS

Subata, Sausio 4, 19 
ym m ,, ...... .

DRAUGIJOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knvgvedyslėv 
stenografijos, lypcvvriting, pirklybu.* 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, ubel- 
nos istorijos, geografijos, pcilitiSko? 
ekonomijos, pilielyslės, dtiiliarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3(1 
311)6 So. Halsled St.. Chicago. III

Susirinkimai atsilnma kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno menesio, Eagle 
Hali svet.

C. W. of
RIAUS

A. LIETUVIŲ
269 VALDYBA

A. Montvidas, Daktaras
3332 W. Nori h A ve

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio. Zwių 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mi)waukee avė.; pru4 
tižia 2 vai. po oiet.

A. pirmininkas,

Vį’omans Forum pakviesta, Mol_ 
lie Price Cook skaitys lekciją (an
glų/kalba) tema: ‘T.ducation and 
Berausiruction” neoe/ioj, sausio .), 
8 vai’, vak. Colonial Hali salėj. 20 
\V. Rnadolph st. Lekcijai pasibai
gus — klausimai ir diskusijos. Be
lo, bus gražus muzikos programas.

Cicero. — SLA. 194 kp, metinis 
susirinkimas Įvyks sausio :> d.. 1 v. 
po pietų, Tambliuno svet.. 1447 So. 
49 avė. ir 15 stĮ Nariai visi dalyvau
kite, nes yra svarbių reikalų — rin
kimai kuopos valdybos ir lt. Reto, 
išgirsite kuopos apyvartą už pereL 
lūs. melus. Pagalios reiks rinkti 
darbininkus dėl baliaus, kuris įvyks 

" ", —K. P. Deveikissausio 11 <1.

Liet. Soc. J. Lygos Imos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba- 

coalyardas po toj, sausio 4 d., 8 vai. vak., Aušros 
svet., *ė)01 So. Halstel St—I _ .
meldžiu atsilankyt paskirtu laiku.

—T. K. Vaišvilas, rašt.

CICERO, ILL. 
Pranešimas. , 

Nors kelias žodžiais noriu 
pranešti Ciceros lietuviams, kad 
nuo naujų metų paimu savo 
nuosavybėn visiems žinomų 

Shalčio coalyardų, 16 gat. ir 19 
et.. Cicero, III. Paimdamas j 
savo rankas minėta coalvarda, 

c v Q

])ermainiau ir firmos užvardi- 
nimų.
nauju vardu ir po nauja prie
žiūra. Noriu, kad ir kainos hu
tu ^ inesnėinis, prieinamomis. ’ 
(ienos anglįs, žema kaina, geras s 
patarnavimas. Anglių 
mo sutartis užtikrinta, 
pranešimas teisingumo 
krinimui kaip anglių 
taip anglių parvežėjai
tės į Grant Work Coalyard, ka- (susirinkt i 
mpas 19 ct. ir 16th st., Cicero, 1
III., o husite til^ri, kad mano žo- 'nmijų narių, 
dis yra teisingas. Teisybė padau
gins nuolatinius mano kostu- 
merius.

(’icero lietuviams gero 
jautis,

JONAS KAIKARIS,
Savininkas,

(Apgarsinimas).

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis lai griiausu 
priemonė tiek bizuio liek dar
bu žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir (t., pasiskelbkite šitose Nau 
Jieoų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo Ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija.

asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

R EI KALINGI siuvėjai ant specia
lių užsakymų. Pastovus darbas, ge
ros sąlygos. The Royal Tailors, 
731 So. \Val|s St., Chicago.

REIKIA prityrusio janitoriaus ar 
porterio; gera užmokestis, kamba
rys ir valgis.

Therien
6222 Harper avė., Chicago, ll|.

FIA5TER 5Y5TEI1

Chepailis,
4812 W. 15-th SI., Cicero, Hl. 

Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln str 

nutarimų raštininkas,
1.165 Evcrgrecn avė. 

finansų raštininkas,

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m

K ai a i ne,

P. Gaiškis,

J. Katilius,
a ve.

iždininkas,
1685 Milvvaukee 

Susirinkimai atsihuno pirmą 
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVihvaukee avė. 7:30 v. v.

avė.
pėl-

PARDAVIMUI
PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 

ir lenkų apgyventoje vieloje. Biznis 
išdirbtas per 15 melų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu arba mainyčiau ant ko 
kito. Kas norite kreipkitės šiuo 
adresu. G. G.
3553 So. AVallace st., Chicago, III.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpu 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius klrpimo-designihg ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime pruktiš 
ką patyrimą kuomet jus inokysilė“

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le’madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinin
118 N. LiF Šalie gal., prieš City IlaU 

Atsišaukil ant 4-to uugštn.

RYTMETINES ŽVAIGŽDĖS 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

Avė.
St.

st.

Kaz. Blaževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
« 653 Garden str

Felix Bartkus, prot. raštininkas.
R. R. 3. Box 3k 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
'818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
•462 Jenne Sli. 

Juozas LcsČauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant Si 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 F.ųgel st ’ 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden St •. 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420k Orange 

Ant. Bubelc, teisėjas
313 Quince 

Jurevičia, vėlavnešys, 
152 Main 

Miliauskas, vflavnešys,

Juozas

Petras

St r.

st

St r

I. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North 

.1. jflepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

R. 1, Box 55.
Rimkevičia, durininkas, 

424 N. Pleasant St 
Nikodimus Janavičia, durininkas, 

614 Markei Sli

Petras
r.

r-

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Lietuviškų Tautiškų Kapinii 
VALDYBA 191S METAMS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
D. K. VIZBAR, 1915 metais gyve

no po num. 1062 E. Harper avė., 
Dctroit, Mich.; paskiau po numeriu 
5005 Norlhcote avė., East Chicago, 
Ind., ir E. Vandcrgrift, Pa. Malonė
kite atsišaukti laišku į Naujienų ofi
są, turime svarbų reikalą.

Aš, B. Gilvvid, pajieškau mergi
nos arba moters dėl dviejų vaikų 
prižiūrėjimo. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: 1712 N. Marshfield 
Avė. Nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

RAKANDAI
DRAUG ’OS IR ORGA 

NiZACIJOS.
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ii 
deimanto adata, parduosiu už $55 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau 
sios mados. Seklyčios setą valgomo 
jo ir miegamojo kambarių setas, di 
vonns, paveikslus, parduosiu už bi 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis 
kitę šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

Jieškau savo brolio Paul Graves; 
šeši melai nežinau, kur jis gyvena. 
Malonėkite atsišaukti arba kas žino
te praneškite jo adresą. 

A. J. Graves, 
517 Pequonnock St. 

Bridgeport, Conn.
________________________________ Į kordų mokėjusių $200.

Pajieškau savo draugų, pažįstamų 1 A *■'..........., "
Jono Kubiliaus ir Jono Sirtauto} 
seiliaus 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, 
23(14 Russell St., Dctroit, Mich.

FXTRA STORAGE uaRDAVIMAS 
rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinel yictrolą su pui
kia pastatu, taipgi $12 vertės re 

. . Mes turime
keletą $150 tikros skutos seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiulynją. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bdndsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaas. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis iki 4 vai.

\Vcstern Storage.
2810 \V. Hąrrison SI., Chicago

1!. .l'ĮĮ'JJ.J—JJJJ------------
Pajieškau brolio Jono Žlčkaus, pa

eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Batukų parap., gyvena Chicagoje. 
Jis pats malonės atsilankyti ar kas 
jį žino malonėkite pranešti.

Frank žičkus,
Draugai, ' 2101 W. Coulter st., Chicago

Rockford. III. — L S D. l)-tės su
sirinkimas Įvyks 5 sausio, 2 vai. pi) 

Dervcži- P*‘?*ų “Vega” svetainėj. Visi nariai 
ir narės privalo pribut.

Mano J. W. Katkevičius, rašt.
.J Į ______persiti- Į

• I We£l Pullman. — SLA. 55 kp. lai- 
emcjai, ine|jnį susirinkimą sausio 5 d.

. 3 vai. iki pietų, p. J. Gruzdžio sve
tainėje. Nariai ir narės malonėkite 

nes bus renkama kuo
pos valdyba šiems 1919 metams. Tai- 

’, pgi meldžiu atsivesti kuodaugiaus 
—A. Statkus, org.

LMPS. 58 kuopos susirinkimas j- 
vyks nedėlioj, sausio 5 d., pirmą va
landą po pietų, Davis Sųnarė Park 
svetainėje, 45tos ir Paulina gatvės, 

veli- Visos narės kviečiamos atsihrhkyti. 
Sekr. S. l.aurynavičĮutė.

GaYy, Ind. — šiuo kviečiame vi
sus Gary ir apielinkės lietuvius į 

( lietuvių kooperacijos susirinkimą, 
kuris bus sausio 5 d., 6 vai. vak, po 
Nd 1520 Grand Str, Garv, Ind.

—S. Wartelka.

Vyrišky Drapanų Bargenai i
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasįrinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nūn $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. r L _______
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėiomia tr va
karais

S. G O R I) O N 
1415 R. HalMed Str.. Chicago. Hl

l)r-tė L. T. Tėvynės Mylėtojų No 
1, ant Town of Lake laikys metinį 
mitingą subatoj vakare, sausio I 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 i ši metinį mitingą, nes y- 
ra yra'svarbių reikalų. —Komitetas

Harvey, III. — LSS. 228 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedė- 

v7iidn.raT,du«.rnuo‘'MOT 1*°'’ ’»usio '*• ^dainėje,vaikinams siutai nuo fd.uu p,.a(lž|a 8:30 vaI išryto.—Draugai, 
| atsilankykite paskirtu laiku, sės tu
rime išrinkti delegatus j VIII Rajo- 

j no konferenciją, kuri bus tą pačią 
1 dieną. —Organizatorius.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelj^ šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st, Chicago, III.

Cicero. — Cicero Lietuvių Koope
racijos metinis susirinkimas Įvyks 
Panedėlyj, Sausio 6 d„ 7:30 vai. vak. 
S. Žvibo svetainėje, 1347 So. 501h 
A ve., Cicero, III. — Malonėsite visi 
šėrininkai atsilankyti dėl aptarimo 
svarbių reikalų ir patyrimo Bend
rovės stovio. Ir bus visos admini
stracijos arba valdybos rinkinis— 
1919 metams.

—V. Stankus, C. L. Koop. sekr.

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

Komitetas

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.

NAMAI-žEMĖ

PAJIEŠKAU bučerio po vardu 
brauk, randasi De-Kalb, III. Ateikie 
nasimatyti su Mr. J. Lyon kaip ga
lima greičiau.
1731 S. Union avė., Chicago, III.

bargenas — 1 
medinis na 

Visuomet išraudavo 
Skersai gal 

Lenkų ir lie 
tuvių apgyventa yi'ęta, 4450 So. Hcr 

Savininkas
139 N. Clark st., Rooin 615. 

Tel. Randolph 5886

PARDAVIMUI 
augštų ir beismentas 
mas, 5 fialai, 
jama už $800 Į melus, 
vės nuo mažo parko, 
f—-*-- 
mitage avė.,

PAJIEŠKAU tigro plauko šunies, 
krutinč. nosis ir kojų pėdos baltos, 
vidutinio ūgio, buvo linksmas ir vi
kius. Kas praneš apie tokį šunį, 
tas gaus atlyginimo $3.00.

Mrs. M. Bagočius, 
10731 So. Miehigan avė.

Tel. Pulhnan 342

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATSIDUODA ruimai 

vaikinam.
3240 Emerald avė.,

pavieniem

Chicago

J1 KHCIA DARRTNTNKV
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frec Errųdoyment Service)
Jieškantieji darbn kMpkitPs šiais 

įdresafu:
116-123 N. DEABBORN ST.

arba
UI5J/I7 SO. HFFERSON ST.
Už darbo paruptnimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rijšie> darbininkų -- į fabrikus, j ka- 
,Aklas. į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku. kaip amatininku taip papra
stiems darbams.

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

Naujienos,
1739 S. Halsted St., Chicago

REIKIA 50 PRITYRUSIŲ MOTE
RŲ PRIE TVARKYMO KNYGŲ IR 
MAGAZINŲ (MĖNESINIŲ LAIKRA
ŠČIŲ). PASTOVUS DARBAS, GA
RU APŠILDYTAS IR GERAI AP
ŠVIESTAS NAMAS. MOKESTIS $14 
IKI $15 IN SAVAITE.

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

REIKIA moters prie namų dar
bo, 3 arba 5 dienos į savaitę arba 
nuolatos. Atsišaukite į 

v VVplenskv
3444 Douglas Blvd., Chicago, III.

KEIKIA pirmarankio duonkepio 
pastovus darbas, gera užmokestis.

J. Kazlauskas,
3601 So. Emerald Avė., Chicago, III

REIKIA pasisiunčiamų merginų į 
moteriškų drapanų dirbtuvę.

Percival B. Palmer and Co.
367 W. Adams St., C

PARDAVIMUI 40 akrų arti Mo- 
mence, III., su 5 kambarių namu, 
barne ir tvora. Daugiausiai 'juod
žemis, kaina $4600.00, mainysime su 
Roselandc nuosavybe
Teninga Bros, and Pon. S. P. Tonis, 
lietuvis pardavėjas, 11227 Miehigan 
Avė., Roseland, III.

PARDAVIMUI pigiai prapertė, In
diana Harbor, Ind., 3519 Doodor st. 
Gera vieta dėl bekerio, arba kito
kio biznio, lietuvių tarpe 
miesto, mainyčiau ant 
$75.00 » mėnesi.

P. šiaušis, 
2515 Clara PI., 

Tel. Humboldt

viduryje 
loto. Remia

Chicago, III.
6277.

PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų 
gražus mūrinis namas. Geriausioje 
lietuvių apgyventoje vietoje. Kas 
greitai pirks gali nupirkti labai pi
giai. Priežastis pardavimo — bū
tinai turiu parduoti greitu laiku. 
Atsišaukite laišku arba ypatiškai į 

. C. Z. Urnich, B
4542 S. AVood st., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE dressmaking 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. BU- 
d i 8 o n, 1850 N. Wells St.

137 Mokykloj Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dė 
slgning, dėl biznio ir uąmą. VI* 
Lis duodamos dykai. Diplomą’ 
Lengvi išmokėjimai. GvarantHO- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea 
ItO. Phone Seeley 1843

SARA PATEK, HrmUUU

Aušros Mokykla. 
. .Sausio 2 1919 m. Aušros mokyklo
je įsteigiama skyrius “Lietuvių kal
bos kliasų”. Bus mokinama 2 sy
kiu į savaitę, po 2 vai. kas vakarą. 
Mokytojaus patyręs mokytojas Vil
kus, kuris per kelis metus niokyja- 
vo Vnlparaiso universitete. Del pa- 
rankumo mokyklai ir sau didesnės 
naudos, pradėkite visi tuoj. Kituo
se skyriuose mokinama po senovei. 
Prisirašyti galima visada 3001 S. 

Chicago, III. Halsted str.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
184(\S Halsled St., Chicago,

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

A. LAL1S, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

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

m.
m.
m.

K-to Nartai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago. IH 
.1. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, Iii 
J U LT A ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.. Chicago, III

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOM1TET.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W, 39th St., Chicago, DJ. 

P. Jakavičia, sekretorius
927 W. 33 pi., Chicago, III. 

P. Shvelnis, pirm, pagclbininkas, 
2156 Alece

S. Danelnvičia, Iždininkas, 
1/»1J N. VVinchester av., Chicago 

J.’lakubauskas, komiteto narys,
3362 Lowe avė., Chicago, 

J. Šmotelis, komiteto narys 
10661 Edbrooke avė., Chicago, 
W. Zolpe, komiteto narys, 

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

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

III

1)1.

III.

J.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albcrt

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Baubonis, Fin. sekr.
726 Park 

Mickevičius, Iždin.
726 Park 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Mihvaukcc avė. 
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Karolis

Juozas

Juozas

Street

Avė.

Avė.

AVis.

Vladas

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st. 

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st. 

Kaz. Demereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė. 

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, III. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė. 

Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St. 

Burba, H kas. glob.,
2947 W. 39th St.

Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Place 

Antanaitis, Iždin.
819 W. 351h Street

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., .1. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

Ant.

Ant.

Kaz.

Ant.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth

Fr. Makarevičia, Pirm, pad., 
1618 Huoron

Baltrušaitis, Prot. rašt., 
1602 Indiana

Tutis, Turto rašt., 
719 Alabama

Benionis, Iždin.,
1424 So. llth St.

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 Nc\v Jersey

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob., 
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka, 
1336 Eric

Mot.

Kaz.

Mot.

st.

avė.

avė.

Avė.

avė.

avė.

avė.

Sain. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str. 

lohn Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
661 W. 18 St. 

Klem. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1139 S. 50th avė., (’icero, III 

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

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 AV. 2lst Str. 

Kaz. Karin'auskas, ligonių globėjas:
3011 W. 42 Stf. 

Draugystė savo mėnesinius susi; 
rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po vie
lų, Jid. Malinausko svetainėje, 1813 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, 
2129 AV. 21 st St.

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 AV. 181h 

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 191h

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
l.ilhuanian National Cemetefy, 

Summit, Hl.
Phone \Villow Springs 10.

St.

St

št.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra ’U- 
kviečiami per atvirutes į svetainękviečiami per atvirutes į svotai 
pasamdoma nėr valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS
DRAUGIJOS VALDYBA:

DR-TĖS MEILES LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO, 1L|..):

Frank Sadauskis. pirmininką)?,
1522 — 491h Avė.. Cicero, 111. 

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

1923 S. Union Avė., (’icero, III.
Izidorius AVcdcckis. fin. rasi.,

• uozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, ecntralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globojas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas. 
Antanas Bičkus, pirmas maršalka, 
Gco. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Auiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-.IOS 
AMERIKOJE VALDYBA 191? M.M

M. Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted

Katkevičienė, vice-pirmininkč, 
2252 W. 22nd

T. Pabarškicnč, nutarimu raštiniu
3429 AVallace įtr.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 AV. 21 PI.

P. Baleckicnė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shields a

I. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth a

Siunčiunl į o*uiliy mokestis, i 
ney order ar čeųį, reikia išpirkt 
lininkės vardu ir siųst susinešiuų 
HŠtininkpi

DR-.IOS LIETUVOS MYLfcTO.I 
VALDYBA 1918 METAMS

st.

St.
<č,

ve.

ve.
IO-

iž-

Kazimieras Rugis, j
171

drmlninkas, 
17i I AVabansia

S. Galiackas. irni. pageli).
3525 S. Union 

L. Antonavičia, nutarimu rašt.,
1713 Ruble Si 

Juozas Kezius, Imtų rast.,
4109 Montgomery si. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1810 So. Halsted st. 

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

Fr. Gird\vainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

J. Jankevičia, maršalka,
726 AV. 18th st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokestį lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

avė.

L. Burba, pirmininkas
2003 Jeffcrson st. Chicf 

A. Lcknickas, vice- pirmininkas, 
708 Wcst 171h Str

go.

Jęt.
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn ove.3338 So. Auburn :
\V. J. Buišis, finansų raštininkas.

900 AVest 191b
.1. Artišauskas, iždininkas,

3253 So. Halsted St., Chic? go

St.

LIETUVIU JANITORIU VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPIN1O KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SIIEBOYGAN. AVIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1421 So. lOth ' 

Pranciškus Makarevičia, padėję 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.
1602 Indiana Avė.

Tatikevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway pve.

Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th 

Jakučionis iždo globėja 
1424 So. lOth 

Dielininkaitis, iždo glob
1124 High

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway i 

Susirinkimai atsibuna kas pii 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio F; 
Hali svetainėje.

Justinas

Antanas

Andrius

Antanas

St. 
as,

1 St.
5 S, 

St.
ėjas
are.

avė. 
riną 
agle

Juozapas Užubalis, pirmininkas.
2823 Jackson Blvd. 

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..
312 S. Crawford avė 

Jonas Burčikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
807 S. Spoulding avė 

Mykolas Kaziunas. iždininkas.
1501 S. Harding avė. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, pir
mą valanda no pietų, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Hąrrison si.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 AVabash a ve.

Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 
10707 AVabash Avė. 

F. Grigula, prot. raštininkas,
10443 AVentsvortb avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė. 

Ant. Berlašius, pinig. raštininkas,
349 E. 115 St. Kensington, iii.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje. 341 Kensin
gton avė., Kensington, 111. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P.

V.

V.

K.

Gaiškis, pirmininkas, '
1356 N. Iloyne Avė. 

Ascila, nutarimų raštininkas,
1649 Girard St 

Briedis, turtų raštininkas.
1049 N. Marshfield avė. 

Čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st.

\USDRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJ 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald ĮAve.

\V. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 AV. 19th St

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė.,Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chcpela, 2-ras iždo globėjas, 
I. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. ('anai St. Chicago.

D.

K.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 AVabansia Avė.

J. Dauginis, vicc-pirinlninkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimu rašt.,

1965 Evcrgreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 FJIen st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
AVabansia avė.


