
Uh I‘^s^nr

JAN J j
"* !9l9

f ' ............... ''................ \S
F i r 11 L i t h n • n t a n Daily i n America

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Firmas Lietuvių D i e n r a i t i b Amerikoj

3

H mJM i K 8 S
7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office ai Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

First Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

Pirmus Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
------ #

VOL. VI. Chicago, III., Panedčlis, Sausio (.lan.) 6, 1919. Price 2c. No. 4.

True translalion filcd with the post-nmsler at Chicago, III., .lan. 6, 1919,as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Serbija grasina kare Italijai
Serbai nenori atiduoti Adria- 

tiko pakraščiu
Švedija kariaus prieš Rusijos 

bolševikus
SERBIJA KARIAUS, JEI ITA

LIJA GAUS ADRIATIKO 
PAKRAŠTĮ.

Sako Serbijos ambasadorius.

PARYŽIUS, sausio- 4. — “Jei 
spaitoji sutartis, pasirašyta Ang
lijos, Francijos, Rusijos ir Ita
lijos 1915 m., per kurią Italijai 
tenka rytinis pakraštis Adriali- 
ko po karės, butu patvirtinta 
ateinančios taikos konferenci
jos, tada Serbija kariaus ir ka
riaus iki galo. Serbija neįstojo 
j šią karę kad , patapus sasahi 
kokiai nors kitai šaliai. Ji ne
gali sutikti Zu Italijos kontrole 
kalbomij^teritorijy.”

Vilisi Suv.yalstijomis.
Tokį tiesioginį pranešimą da

vė Dr. M. R. Vesnič, Serbijos 
ambasadorius FrancifDj paslkal 
liėjiine. Dr. Vesnič tečiaus pri
dūrė, jog Suv. Valstijų preziden
tas kuris jau išsireiškė prieš 
slaptas sutartis ir pritaria ma
žųjų tautų teisėms, užtikrina 
“teisų elgimos.”

Ant kiek jugo-slavai paliečia
mi. sake jis, jie ne pripažįs- 
sta buvimo sutarčių, phdarytų 
tarp niekurių šalių po prasidėji
mui karės.

True translalion filcd with the post- 
master at Chicago, 1)1., Jan. G, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6/1917
SERBIJA REIKALAUJA SAVO

TEISIŲ. f

Reikalauja panaikinimo slaptų 
sutarčių ir pasitiki prezidentu 
VVilsonu.

PARYŽIUS, saus. 4. “Frau 
cija, Anglija ir Rusija jų sutar
tyse su Italija ir Rumunija ap
silenkė su Serbijos teisėmis.** 
lai p užreiškė pasikalbėjime 
Serbijos premieras Dr. R. Ves
nič.

.“Rumunija pražudė savo de
rybas, kada ji pradėjo taikos ta
rybas su centralinėmis valstybė
mis,” sakė jis. “Ar 1915 m. 
sutartis tarp Italijos, Francijos. 
Anglijos ir ‘Rusijos apie rytinį 
pakraštį AdriatiMo, vis dar te 
bėra internacionalui įstatymu?

“Yra du faktai, kurie kaip iš

rodo, padaro negatyviu tą klau
simą. Amerika įstojo į karę 
po pasirašymui po sutarties. J 
įstojo kaipo didelis priešas slap
tų sutarčių ir talkininkai priė
mė tą principą. Toliaus, laike 
pasirašymo tos sutarties Hali ji 
norėjo kalbamos teritorijos kai 
po apsigynimų prieš slavų domi 

navimą remiam? Rusijos valsty 
bes. Bet su politiniu sukilimu 
Rusijoj ta situacija pranyko 
Man išrodo, kad jau praėjo lai 
kas, kada imperialistinė politi
ka gali būti pritariama Euro
poj. Kodėl Balkanų tautos ne-
turi turėti tų pačių teisių, kaip Novo Grodek, Minsko gubemi-taikyties per arbitraciją.

ir kitos?
“laikos konferencijoj bus at

stovaujamos keturių rųšių tau
tos; 1, tos, kurios stojo karėn su 
idėja dominavimo, 2, los, kurios 
buvo priverstos ginti save; 3, 
tos, kurios įstojo su augštais ide
alais, kaip Amerika ir 4, tos, 
kurios įstojo į ją, kaipo į biznio 
propoziciją. Ant nelaimės dėl 
Serbijos, ją apsupančios šalįs 
priguli prie paskutinės rųšics.

“Aš manau, kad Serbija rei
kalaus žinoti kokiais pamatais 
ji įeina taikos konferencijon, ir 
aš manau, kad ji tai darydama 
turės Amerikos paramą./ Pre
zidentas Wilsonas paskelbė, kad 
Suv. Valstijos stojo karėn kas 
panaikinus slaptas sutartis. Jei 
Amerika įeis į konferenciją, 
kad svarsšius tokias sutartis, 
lai ką manys pasaulio smonės?

“Kokis kreditas bus duotas at
eityj kalbantiems naudai ir už 
Su. Valstijas?”*

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

PIETŲ SLAVAI SU
SIVIENIJO.

PARYŽIUS, sausio 5. — Nau
ja valdžia tapo sudaryta Biel- 
grade atstovų visų jugo slavų, 
Serbijos, Černogorijos, Bosni
jos, Hercegovinos, Dalmatijos, 
Kroatijos ir Slovėnijos. Talki
ninku valstybėms ir neutralėms 
valdžioms pranešta, pasak Jour
nal dės Duba t s, kad Serbijos ka- 
dalysilė dabar yra susivienijusi 
Serbijos - Kroatijos - Slavenijos 
karalystė. v

ŠVEDIJA STOJO KARĖN 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Pasiųs 3,000 kareivių j Estoni- 
ją pagelbėti atmušti bolševi
kus.

LONDONAS, sausio 4. — Sto
kholmo telegrama sako, kad 

Švedijos 3,(MM) kareivių bus pa
siųsta pagelbon Estonams.

Daily Telegraph sako, kad 
užėmimas Rygos, Liepojaus ir 
Vindavos buvo padarytas delei 
gręsiančio pavojaus Kuriiandi- 
įai nuo besiartinančių bolševi
kų spėkų.

Trįs iš 5 augių karinių laivų 
nesenai atvyko į Helsingforsą, 
palydėjo finų transportą su ka
reiviais į Revelį.

Daugiau kaip 10,0(M) finų įsto- 
:o į liuosnorę armiją priešinties 
><>lsevi kains.

Raudonoji armija yra tik už 
16 mylių nuo Rėvelio ir sumušė, 
baltosios gradijos sustiprini- 
nus. ,

» • . •
Rusijos bevielinė žinia prano

ki apįe daugelį pasisekimų rau
donosios gvardijos. Ji užėmė 

joj, Ukrainos bulševikai paėmė 
Home).

Paėmė Naujuosius 
Švenčionis.

Ofensyvis bolševikų judėji
mas tęsiasi Revclio ir Rygos se
ktoriuose ir jie užėmė Naujųjų 
Švenčionių stotį (Vilniaus gub.).

True translalion filed with the post- 
niasler at Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Maksim Gorki nariu Petrogrado 

sovieto.
kURICII, sausio 5. — Pasak 

pranešimų iš Rusijos, rašytojas 
ir revoliucionierius Maksim Gor 
ki ta|M) išrinktas nariu Petrogra
do sovieto.

True translalion filcd \vilh the post- 
inastcr at Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
CHICAGOS LIETUVIAI TAU

TININKAI ORGANIZUOJA
SAVO VAISKĄ.

“Apgynimui” Lietuvos “demo
kratijos.”

Vakar susirinkame, laikytame 
FelloNvship House, 831 W. 33 rd 
PI., tapo sudaryta organizacija 
iš paleistų iš armijos ir laivyno 
lietuvių paėjimo žmonių. Pri
imta rezoliucija prašanti, kad 
valdžia leistų rekrutuoti armiją 
iš lietuvių, įtiksiu pagelbėti nau
jai gimusiai Lietuvos demokra
tijai.

True translalion f iled with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
AMERIKIEČIAI SUMUŠĖ BOL

ŠEVIKUS ŠIAURĖJE.

SU J^KININKŲ ARMIJA 
prie Hvinos. sausio 4. — Ameri
kiečiai kareiviai, kariaudami 
desperatiškai arti Kadiš nuvijo 
atgal bolševikų kareivius, kurie 
buvo ten paėję prieky n. Bolše
vikai taipgi padarė atakas One- 
ga sek toro ir bombardavo talki
ninkų frontą. Amerikiečiai sto
jo mušiu palei Petrogrado ke
lio ir šalę esančių užšalusių pel
kių. Mušis siautė nuo 2 iki 4 
pėdų gilumo sniege.

Amerikiečių spėkos paėmė 
Kadiš pereitą panedėlį po paro
dymui narsumo, kuris iššaukė 
pasigerėjimą talkininkų komai), 
duoitojų. Specialia rupesnis ta
po atkreiptas į Amerikos sužeis
tuosius ir lavonas Amerikos o- 
ficieriays nuvežtas 100 mylių 
rogėmis ir pasiųstas Arcliangel- 
skan palaidojimui. Kiek nuo
stolių buvo panedėlyj, bet jie 
buvo maži, palyginus su pada
las priešui nuostolius. .

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

AMSTERDAM. — Vidutiniš- 
kai, 100,(MM) patarnautojų ir vy- 
rėjų sutreikavo Berline. Visi 
viešbučiai liko uždaryti. Strei
kas, manoma, yra • ’vedamas 
spartakų grin><"s.

GaH sustreikuoti anglių 
išvežioto Jai*

CHICAGO. — Ryto ryte gal
būt sustreikuos anglių išvežiotą
ja!. Jie reikalauja pąkelti al
gą po $1.00 j dieną ir atsisako

I* True translalion filed wilh Ihe post- 
inasler at Chicago, III., Jan. 6, 1919. 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 191/
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA

LISTAI NUTARĖ PASI
TRAUKTI.

BERLINAS, sausio 5. — Pas
tirta, kad nepriklausomieji so
cialistai nairai Prūsijos kabina
te nutarė rezignuoti. Tarp jų 
bus Adolf Hoffmann, kurio al- 
sinešimas linkui bažnyčių ir 
mokyklų sukėlė smarkią opozi
ciją.

Kabinetas nutiĮrė Rerlino po
licijos viršininką Eicbborn, ku
ris atsisakė apleisti savo virtą. 
Ernst, direktorius Vorvvaerts 
leidimo bendrovės, tapo paskir
tas Eichhorno vieton.

Pranešama, kad valdžia nu
tarė griebt ies aštrių priemonių 
užgniaužimui radikalių sociali
stų veikimo Vokietijoj.
Brunswicke taipgi pasitraukė

PARYŽIUS, sausio 5. — Iš Vo 
kielijos pranešama, kad neprik
lausomieji socialistai Vokieti
jos valstijos Bruns\vick, rezig
navo.

True translalion filed vvilh Ihe post- 
niasler ai Chicago, III., Jan. 6. 1919, 
as reųuired by the ąct of Oct. 6, 1917

70 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
EKSPLOZIJOJ.

METZ, sausio 4. — 70 žmo
nių liko užmušta iš priežasties 
eksplozijos kasykloj netoli nuo 
čia, pėtnyčioj. 30 lavonų jau 
iškelta. 5 žmonės liko užmuš
ti ir 25 užgriauti {griuvimo ki
toj kasykloj.

SOCIALISTAI PRADĖJO RIN
KIMŲ KAMPANIJĄ.

Vakar susirinkimu milžiniš
koje Colisėum svetainėj Chica- 
gos socialistai atidarė kampani
ją rinkimų į mayorus.

Susirinkime, kuriame dalyva
vo apie 10,(MM) žmonių, kalbėjo 
kandidatas į mayorus J. M. Col- 
lins, A. J. Robin iš Detroit (ru
siškai ir angliškai), Kate Rich- 
ard’s O’Hare iš St. Louis, Mo. 
ir Ella Reeves Bloor iš New 
Yorko.

Collins kritikavo naująją Dar 
bo partiją, kad ji prigelbsti ka
pitalistų partijoms, bet sake rei
kia tikėties, kad naujoji parti
ja galų gale artilrauks žmones 
nuo senųjų partijų ir jie, gabaus 
ateis prie socialistų.

LINčIAVIMAI 1918 M.

Per pietus nulinčiuota 62 žmo
nės — 24 daugiau negu 1917 
metais.

Pagal Tuskegee surašinėjimų 
ir suradimų biuro pranešimą 
1918 metais Suv. Valstijose nu
bučiuota 62 žmones, arba 24 
(langiaus negu 1917 m.

Iš nulinčiuotų 58 buvo negrai 
ir 4 žmones. Tarp milin-

CiUtŲjįį penkios moteris. Iš vi- 
50 okaįtUaus tik 16 buvo kalti- 
uanii sužaginime moterų. Ki
tomis sukamomis kaltibemis 
sakomomis, nes linčiuoto]ai ne- 
vžsidave sali darbo priparodyli 
kaltę buvo: užmušyslė, na
inų išvogimas, kiaulių pavogi- t—*

mas ir neišmintingi ar nesuval
domi atsiliepimai.

Visi bučiavimai, išskiriant 
keturis, atsiliko pietinėse valsti
jose. eKluri išimtiniai linčio at
silikimai buvo po vieną šiose 
valstijose: Oklahomoj, (Kalifor
nijoj, Wyominge ir Ulinojuje. 
Nei vienas nubučiuotųjų negrų 
nebuvo nubučiuotas už neišti
kimumą šabai, c-

True Iranslalion filed with the post- 
iiKisler ai Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Nuginkluoja pirklybinius 
laivus.

WASH1NGT()N, sausio 5. — 
Gabenimo taryba paskelbė, kad 
laivyno kanuolės ir artileristai 
ant Amerikos pičklybinių laivų, 
(•santįs jų apgynimui nuo vo
kiečių submarinų, yra nuimami 
kaip tik laivai pasiekia namų 
uostus.

111,688 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

Didesniuose Amerikos 
miestuose.

WASIHNGTON, sausio 5.
Pt'reilą metą siautusioj Ameri
koj influenzos epidemijoj mirė 
111,688 žmonės vien 46 dides
niuose. miestuose.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Ex kancleris von Hertling mirė.

COPENHAGEN, sausio 5.
George F. von Hertling, buvęs 
Vokietijos kancleris, pasimirė 
subatos naktį Ruhpolding, Ba
varijoj. Jis sirgo 6 dienas.

969 ŽMONĖS ŽUVO 
NEW YORKE.

NEW YORK, — Pereitais, 
1918 metais, Ncw Yorke auto
mobiliai užmušė 969 žmones.

Sustreikavo pienininkai.

NEW’ YORK. - Nėw Yorke 
labai trūksta pieno iš priežasties 
ukininkų-pienininkų streiko. 
Jie reikalauja $4.01 už 1(M) sva
rų pieno ir atsisako pristatyti 
pieną į miestą pigesnėmis kaino
mis. K

MAŽIAU VILNŲ SUVARTOTA 
LAPKRIČIO MĖNESYJ.

WASHINGTON, D. C. — Fa
brikantai suvartojo 13 milionų 
svarų vilnų mažiau per lapkri
čio, neg per spalių mėnesį 1918. 
Lapkrityj suvartota 47,000,000 
svarų, o spalio mėnesyj 60,000,- 
OOO svarų. Raportas 
jog vilnų lapkričio mėnesyj dau 
^aus suvartojo MassachusettS 
valstijoj, kuri? seka kitos veisti 
jos sekančioj eilėj: Penusylva- 
nia, Rhode. Island, New Je®wy, 
New York, New Hampshįre, 0- 
hio, Con nes lieti t ir Maine.

True trnnshdion filed vvith Ihe post-ninster ui Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Neužsiganedinimas Anglijos 
, armijoj ir laivyne
Prezidentas Wilsonas grįsta 

Paryžiun
True translalion filed with the post-True translalion filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., Jan. 6, 1919, master at Chicago, III., Jan. 6, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
NEUŽSIGANĖDINIMAS ANG

LŲ ARMIJOJ.

Neužsiganėdinimas taipgi palie
tė ir Anglijos laivyną.

LONDONAS, sausio 4.
Trumpas šiandie kares departa
mento išleistas pranešimas pa
skelbiantis “neuž.‘(iganėdinantį 
sutaikymą,” buvo pirmu oficia
liu patvirtinimu neramių gan
dų apie rustų neramumą tarp 
grįšiančių į frontą Francijon po 
trumpam paliuosavimui Angli
jos kareivių.

Karės ofiso pranešimas sako:
“Neramumas, kuris kįlo lai

ke pastarųjų dviejų dienų tarp 
kareivių grįšiančių į Franciją 
po paliuosavimo Anglijoj, tapo 
užganėdinančiai sutaikytas po 
ilgos konferencijos tarp koman
duojančio oficieriaus ir karei
vių atstovų.

“Kares ofiso viršininkai ir de 
mobilizacijos valdininkai iš dar
bo ministerijos yra užimti ty
rinėjimu kiekvieno aitsitikimo 
individualiai Folkestone. Iš 
Iš priežasties sunkumo buvo rei
kalinga uždaryti laikinai Folke 
stone kaipo išplaukimo oustą. 
Taigi išvažiavimas gvardijos li
ko atidėtas.”

Tai yra pirmas kartas Angli
jos armijos istorijoj, ant kiek 
parodo rekordai, kad neramu
mas tarp kareivių buvo taiko
mas 4arp “kareivių atstovų” ir 
komanduojančio generolo.

Gandai apie neužsiganėdini- 
mą armijoj ir laivyne kjlusį de
lei mažo progreso demobilizavi
mo, vaigščiojo jau keletą dienų.

The Evening Standard vėlai 
šiandie nuplėšė skraistę nuo, 
kaip išrodo, presos tylėjimo po
litikos. Laikraštis paskelbė vic 
šai faktą, kad “rustus gandai” 
vaigšto apie neužsiganedinimą 
laivyne, z

Neramumas kokis palietė Fol- 
kerstone kareivius, ištiko ir Do
ver, tik mažesnėj skalėj ir sa
koma, kad kadangi kareiviai 
veikė grynai delei nesusiprati
mo, jokių disciplinarių priemo
nių nebus griebtąsi.

Didelis štabas valdininkų iš
važiavo į Folkestone ir Dover 
tyriiiyti individualia i neužsiga- 
nėdimmo atsitikimus ir demobi
lizuoti kareivius, kurie yra ver
ti puliuosa'viii'io iž armijos.

Kares ofisas prisipažįsta, kad 
atsitikimas išpradžių išrodė ga
linčiu duoti rūsčias pasekmes, 
bet sako, kad dabar eina prie 
užganėdinančios užbaigos.

Londone yra didelis lUgoji- 
mas apie progresą demo
bilizacijos. ... .i u

PREZIDENTAS WIUSONAS 
APSILANKĖ PAS 

POPIEŽIŲ.

Jau išvažiavo iš Rymo.

RYMAS, sausio 4. — Prezi
dentas Wilsonas išvažiavo iš 
iš Rymo šiąnakt po veikliausio 
apsilankymo savo Europos ke
lionėje, taipjau labiausiai demo- 
nstratyvio.

Nesitikima, kad prezidento 
partija pasieks Paryžių iki utar 
ninko, kadangi jis .sustos Ge- 
noa, Milane ir Turine.

Prezidentas tikisi sugrįžęs į 
Francijos sostinę rasti taikos de 
legatus arti nuosprendžio pir
mųjų principų tautų lygos, tuo 
padarant kelią atlikimui, ką jis 
skaito, reikalingų įžangų į tai
ką prieš jo sugrįžimą į Suv. 
Valstijas apie pusę vasarip.
'Laike savo paskutinėsylienos 

buvimo Ryme prezidentas Wil- 
sonas apsilankė pas popiežių ir 
buvo Karališkoj Mokslo Aka
demijoj, kur jam suteikta nary
stė toj draugijoj. Jis taipgi 
važinėjosi po Rymą.

True tnuislalion filcd \vith the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 6. 1919, 
as reųuired by Ihe act o f Oct. 6, 1917
REIKALAUJA GREITOS TAI

KOS IŠVENGIMUI CHAOSO
VOKIETIJOJ.

LONDONAS, sausio 5. Pe
reita savaitę buvo liudytoju 
Stipraus ir visuotino reikalavi
mo labiausiai įtekmingų anglų 
laikraščių, nežiūrint politikos, 
greito susirinkimo taikos kong
reso ir gerilo veikimo sustbdy- 
mui choaso vilnies, kuri grąsi- 
na Vokietijai, delei įnešimo bol
ševizmo per rubežiuojanČias vai 
stijas.

Yra pripažįstama, kad jei a- 
narebija apims centrą tinę Eu
ropą, taikos kongreso nuospren
džiai nustaityme rubežių ir uždė
jime atlyginimų galės būti pri
versti pildyti lik per talkininkų 
mililarę kontrole, kitaip tie nuo 
sprendžia! pavirs vien “popie- 
ros sklypu.”

Vyriausiu noru Anglijos žmo
nių yra demobilizavimas armi
jos kaip galima greičiau. Ypač 
darbininkų elementai priešina
si palikimui didelės konskrip- 
kuotos armijos palaikymui tvar 
kos užrubežinėse teritorijose, 
su galimybe bviti įtrauktais į 

konfliktą.
ORAS.

Apsiniaukę, galbūt mažas 
sniegas ir biŠk| šilšiau.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4134 vai. Mėnuo leidžiasi 9:44 

t vai. valftfre.

IMPERFLCI iN ORIGINAL .
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ftletams S6-003.50 
1.85 
1.45 

.76

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

Chicagoje—per nešiotojus
Vicnp kopija ............................ -03
Savaitei  ........................ A-
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne GhicafoJ,
paėtu:

Metams .........................  65.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam .............  l»2o
Vienam mėnesiui .....................W

Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki StBO vaL vak.
Visur kitur užsieniuose .... 600

Į! Redakcijos 
j Straipsniai
True translalion filed with the post- 
master at Chicago, II!., Jan. (h 1919. 
as rcųuired by the act of Oet. 6, 1917 

Bluff’as apie 
bolševikus^

Šiandie kas nori nu gąs
dinti svietą, tai ima šaukti 
apie “bolševizmą”.

Taip buvo keletas dienų 
atgal, kada telegramas pas
kelbė, jogei bolševikai paė
mę Vilnių, tos telegramos 
atėjo pereitą panedėlį, o 
tuo tarpu vakar buvo pra
nešta, kad bolševikai dar tik 
prisiartinę prie Vilniaus 
priemiesčių. Už kelių dienų 
gal pasirodys, kad jų dar 
nė tonai nėra.

Šitos pasakos apie bolše
vikų paėmimą Vilniaus vei
kiausia buvo sugalvotos len
kų nacionalistų agentų tuo 
tikslu, kad pateisinus lenkų 
pieną prikergti Vilnių prie 
Lenkijos: mat, šaukdami, 
kad Vilnius “bolševikų ran
kose”, lenkų nacionalistai, 
kurie patįs geidžia užimti 
Vilnių, pasirodo svieto aky
se “tvarkos ir civilizacijos 
saugotojais”.

Kapitalistiškos^ žinių age
ntūros šūkauja ir apie “bol
ševikišką pavojų” Vokieti
joje tiktai dėlto, kad “tvark
dariai” iš svetimų šalių gei
džia užgniaužt Vokietijos 
revoliuciją.

O lengvatikiai žmonės 
mano, kad tas “bolševizmas” 
ištiesų yra taip galingas, 
kaip kapitalistų spauda jį
piešia.

Naujoji partija 
ir jos laikraštis.

Subatoje pasirodė pir
mas numeris naujosios Dar
bo Partijos organo, “The 
New Majority” (Naujoji Di
džiuma). Tas laikraštis 
savaitinis, šešiolikos ] 
pių dydžio ir tokio forma
to, kaip sulenktas pusiau 
“Naujienų” puslapis. Ap
garsinimų jisai visai nede-

konvencijoje. 0 gruodžio 
29 d. ji susiorganizavo, kai
po Cook pavieto partija, at
laikydama pirmutinę savo 
konvenciją, kurioje tapo 
patvirtinta partijos konsti
tucija ir platforma, ir išrin
kta valdyba. ’

Naujosios partijos pirmi
ninku yra Charles Dold.

Ateinantį nedėldienį Cook 
county Darbo Partija laikys 
savo antrąją konvenciją, 
kuri nominuos kandidatus 
pavasario rinkimams.

“Naujienų” skaitytojus 
mes pasistengsime supažin
dinti arčiaus su tos partijos 
programų ir vidujine tvar
ka. Dabar tiktai nurodo
me į svarbumą šito apsireiš
kimo Chicagos darbininkų 
judėjime.

Reikia pripažinti, kad tas 
naujas partijos pasirody
mas daug reiškia. Pagalvo
kite tiktai apie tai, kad pir
mutinėje jos konvencijoje 
dalyvavo apie 1000 delega
tų nuo 165 unijų! Tai yra 
spėka, ir ji dar tiktai pra
deda krutėti. Galima sau 
įsivaizdinti, į ką ji išaugs 
vėliaus, kuomet ji suvienys 
po savo vėliava visus orga
nizuotus Chicagos darbinin
kų judėjimo elementus!

Be to, kaip matyt iš pra
nešimų, tilpusių pirmame 
“The New Majority” nume
ryje, Darbo Partijos idėjai 
darbininkai ima pritarti vi
soje šalyje. Tokia-pat, kaip 
Chicagoje, Darbo Partija 
ketina įsikurti ir New Yor- 
ke; ateinantį nedėldienį jos 
įsteigėjai jau šaukia kon
venciją.

Pastebėtinas yra dalykas 
taip-pat ir tai, kad tai parti
jai vienbalsiai išreiškė pri
tarimą ir prižad’ėjo savo pa
ramą farmerių “Nonparti- 
san League”. ,

Visa tatai verčia kiekvie
ną protaujantį žmogų rim
tai skaityties su ja. Galima 
jai pritarti arba ne, bet bu
tų visai neišmintinga igno
ruoti ją. Ypatingai nepri
valo ją ignoruoti socialistai, 
nes jie politikos dirvoje ar
čiausiai susidurs su ja.

Socialistai turėtų išdisku- 
suoti klausimą savo atsine- 
šimo linkui tos partijos. Da
bar jie dar neturi aiškios 
nuomonės sulig jos: vieni 
jai pritaria, kiti nepritaria; 
vieni nori sulig jos laikyties 
“draugiško neutraliteto” ta
ktikos, kiti nori griežtai ko
voti su ja, treti skaito nau
dinga esant veikti joje, kad 
ją pakreipus i socializmo vė
žes. Bet kaip socialistai el
gsis, kada ateis rinkimų ka
mpanija, ir kada sale socia
listų kandidatų politikos a- 
renoje pasirodys Darbo Pa
rtijos kandidatai?

Reikia dalyką apsvarstyt 
ir išsidirbti sulig jo aiškią 
nuomonę. “Naujienų” špal- 
tos yra atdaros šitam klau
simui.

rankius, nuves prie socialūs 
revoliucijos, yra arba žiopliai 
arba apgavikai.”

Šitais žodžiais aiškiai pasako
ma, kad dabartine Vokietijos 
valdžia yra nesocialistiška; ir 
kiekvienas, kurs sako, kad ji e- 
santi socialistiška valdžia, yra 
to laikraščio apšaukiamas “žio
pliu arba apgaviku”.

Tuo-gi tarpu visas svietas ži
no, kad Vokietiją valdo sociali
stai, nes socialistai užima visas 
atsakomąsias vietas Vokietijos 
valdžioje; keletas buržuazijos 
atstovų, kurie dirba kaikuriuo-

se, atlieka tiktai techniškų dar-

ir po socialistų priežiūra.
Kapitalistinės kitų šalių val

džios šiandie daro, ką tiktai ga
li, kad apsunkinus tos valdžios 
padėjimą; jos rengiasi Vokieti
jos valdžios atstovams net ne
duot sprendžiamo balso taikos 
konfeivncijoje.

Tą Vokietijos valdžią, be to, 
kaip visi žino, pastalė ir kon
troliuoja darbininkų ir kareivių 
Tarybos, t. y. organizuotasai 
proletariatas.

Ir, nežiūrint lo, kad Vokieti
jos valdžia yra socialistiška ir 
kad ji randasi darbininkų kle- 
sos rankose, Brooklyno “Lais
vė” stengiasi lietuvių darlpnin- 
lu^jtarpe sukelti prieš ją neapy
kantą ir panieką.

Ar ne veidmainingi tad buvo 
jos šukavimai prieš “Naujie
nas”, kam jos “kovojančios” 
prieš “socialistišką, darbininki
šką Rusijos valdžią”?

Rusijos valdžia susideda tik
tai iš vienos buvusiųjų sočiai 
demokratų frakcijos. Jai yri 
priešingos visos dabartinių so 
cial- demokratų srovės - 
pė “Jedinslvo”, “dešinieji 
ševikai, “viduriečiai 
kai, “kairieji 
Nvaldiečiai); jai yra 
social-revoliucionivriai — “deši
nieji”, “viduriečiai” (zimmer- 
valdicčiai) ir net “kairieji”; jai 
yra prešingi socialistai liaudi
ninkai. Prie valdžios bolševi
kai priėjo ginkluotos spėkos pa- 
gelba, nuversdami tą valdžią, 
kurią buvo pastatę sovietai. Vie
nok kritikavimą šitos valdžios 
Brooklyno laikraštis vadina 
“tarnavimu buržuazijai”, “dar
bininku, klesos šmeižimu” ir c
“išdaviniu socializmo princi
pų”-

O tuo tarpu jisai pats dabar 
lieja pamazgas ant Vokietijos 
socialistų valdžios, kuri yra nie
kas (langiaus, kaip Vokietijos 
proletariato valios pildytojo!

Ir kas keisčiausia: tasai laik
raštis juodina revoliucinę Vo-

l

gru- 
men- 

menševi- 
menšev. (zimmcr 

priešing

sai per keletą savaičių šukavo, 
kad Vokietijos revoliucija tai e- 
sąs bolševikų darbas, ir po to, 
kaip jisai pustuzinį kartų skel
bė apie bolševikų pergalę Vo
kietijoje.

Kam tad priklauso lasai “žio
plių arba apgavikų” vardus, ku
rį nukalė “Laisvė”?

Į Apsvaigo
•n r m a _ v '

True translalion filed with Ifie post- 
master at Chicago, III., Jan. (i, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oet. (J, 1917
“SOCIALISTŲ INTERNACIO
NALAS SUPUVĘS.”

Musų dienraščio skaityto
jai žino, kad Darbo Partija

True translalion filed with the post- 
inastcr at Chicago, II!., Jan. (i, 1919, 
as peąuired by the act of Oet. 6, 1917
“BOLŠEVIZMO”
PERLAI.

kričio 17 d. reguliariame 
Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime, priėmimu “Ke
turiolikos Darbo punktų”, 
kurie turi tarnauti,.. kaipo 
tos partijos programas.

gruodžio 2 d. Darbo Pajs 
tija tapo indorsuota Illinois 
valstijos Darbo Federacijos

Brooklyno bolševikuojantis 
laikraštis paskutiniame savo nu 
ineryje ptnrode, kaip jisai žiuri 
L šių dienų socialistinį judėjimą.

Kalbėdamas apie Vokietijos 
socialistų valdžią, jisai rašo, kad 
tie žmonės, /

“kurie sako, buk dabartinė 
valdžia, jos dabartinėj sąsta
to j, vartodama dabartinius į-

Bet Brooklyno bolševikuo- 
jantis laikraštis moka apjuo- 
dint ne tiktai vienos šalies soci
alistus, o ir visą Socialistų In
ternacionalą.

Kalbėdamas apie Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
rezoliuciją, kurioje reikalauja
ma, kad butų atšauktos talki
ninkų kariuomenės iš Rusijos, 
ir kati nesutikimus tarpe Rusi-

Socialiątų Internacionalas, 
“Laisvė” sako:

J

nai tarybininkai reikalauja, i- 
dant Rusijos socialistų santi
kins rištų koks tai Socialistų' 
Internacionalas.

Įdomu žinot, apie kokį In
ternacionalą tie ponai kalba? 
Ar tą, kuris nuo karės prad
žios apspjaudė ir su dumb
lais sumaišė principą “visų i 
šalių darbininkai, vienyki
tės!” Prie šito Internaciona
lo priguli Schcidcinanai, Re- 
nodcliai, Spargos, Aleksins- 
kiai ir kompanija. Ar tai tie 
ponai, kurie per ketinius me
tus rėmė imperializmą, turė
tų būt teisėjais Rusijos Ko
munistų ir Sovietų?

Kas čia, ar begalinis žiop
lumas ar begalinis nachališ- 
kumas? Ar tai apie Rusijos 
reikalus spręstų elementai su
puvusio, nesančio, kraujuos 
paskendusio Internacionalo, 
carizmo, kaizerizmo, imperi
alizmo rėmėjai?

“Naujienų” skaitytojai, be a- 
bejones, žino, kad Socialistų In
ternacionalas susideda iš visų 
šalių socialistų organizacijų, ku
rios stoja už visišką darbininkų 
pasiliuosavimą (už socializmą), 
už klesų kovą ir už tarptautini 
darbininkų solidarumą. To In
ternacionalo dalis yra ir Ame
rikos Socialistų Partija, kuriai 
priklauso Lietuvių Socialistų
Sąjunga.

Vienok “Laisve”, 
save “socialistiškų

kuri vadina 
laikraščių”.

nacionalas esąs “supuvęs”, “ne
santis”, “kraujuos paskendęs”; 
kad jisai susidedąs iš “carizmo, 
kaizerizmo, imperializmo rėmė
ju”! '

Šitaip nėra apjuodinę tarptau
tinio socializmo nė aršiausieji 
socialistų prašai, — išimant gal 
mūsiškius maliauskinės rųšies 
klerikalus, kurie naudojasi savo 
pasekėjų tamsumu ir plaiuškia 
apie - socializmą, ką tik jiems 
seilė atneša ant galo liežuvio.

Kurjozo dėlei, norime paste
bėt, kad tą Ch. L. D. T. rezoliu
ciją, kurią taip iškoneveikė

komisija susidedanti iš 
kraštutinio “bolševiko”, 
“bolševikų” pritarėjo ir 
ne-bolševiko. Ir konferencija

priėmė ją vienbalsiai, nors joje 
buvo apie pustuzinis “bolševi
ku”!

Severos Lietuviškas Kalendorius dėl 1919 m

DYKAI!
Neužmirškite gauti egzempliorių šio kalendoriaus jūsų aptiekoje. Jis yra dalinamas dy
kai. Jei pas jūsų aptiekorių jums neliktų, rašykite tiesiog j mus. Pasakykite apie jį 
savo draugams. Mes norime, kad visi turėtų po vieną egzempliorių šio kalendoriaus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Užtikimi Vaistai dėl Šeimynos
Kosulys ir Kataras * • • v . •ūmiais svečiais.
Kad juos prašalinus ir tuo budu išvengus 
kitų komplikacijų, imkite Severa’s Balsam 
for Lungs (Severos Balsamas Plaučiams), 
kuris yra puikiu vaistu nuo kosulio. Kainos: 
25 ir 50 centų.

Po užkietėjimo l|i'Į’™stai Užeina galvo- J sukis, raugėjimas, gelt
lige ir kitos vidurių ligos, kurias greitai ga
lima prašalinti greitai vartojant Severa’s 
Liver Pilis (Severos Pigulkos Kepenims). 
Jos veikia greitai. Kaina 25 centai.

vieno
vieno 
vieno

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kaip Kairieji Taria Apie 
L.S.S. Viršininkų Tinka

mumą.

Laisves n r. 100 pseudonimas 
Stipinas ir LSS. 19 kuopa kal
ba apie LSS. viršininkų kandi
datų tinkamumą. Tas “apkalbė
jimas” yra įdomus tuo, kad ka
da jis tilpo Laisvėj, tai balsavi
mas tų viršininkų jau buvo pe
rėjęs per LSS. kuopas, reiškia, 
l>o laikui. Antra, toks apkalbė
jimas geriau tinka pavadinti vi
sos Sąjungos ir jos senesniųjų 
veikėjų niekinimu ir šmeižimu, 
nes ten kaip to pasislėpėlio Sti
pino taip ir 19 kuopos komisi
jos yra niekinami tokie draugai 
kai J. S. Pruselaitis, M. M. Ra
čių lė, S. Michelsonas, J. Neviac- 
kas, Purvis, Naudžius, Grigaitis, 
Montvidas, net ir aš nepamir
štas. Visi tie draugai įvairiai 
niekinami, šmeižiami, o Jukelis, 
Kravcevičius, Ramanauskas ir 
Plungis, tai esą tinkamiausi į 
Sąjungos vadovus. Ir ištik ryju, 
kurgi jie nebus tinkami, jeigu, 
kaip ir toks. Jukelis, gali “sukri
tikuoti” Bobelį, Kautskį ir pa
tį Marksą!... Argi jisai ne 
“smart”? Argi jis nežino daug?

Nevirškinimas padaro ligonį silpnu, pa
gamina užkietėjimą ir 

dyspepsiją Severa’s Balsam of Life (Severos 
Gyvasties Balsamas) pagelbsti prašalinti 
šias negales. Jis sustiprina visą sistemą ir 
sutaiso veikimą vidurių. Kaina 85 centai. .....„......... .............. . ........ ............ .. . . , .■■■—
Netyras kraujas paprastai yra prie- 
išbėrimų, žaizdų ir karbunkulų, kurie priva
lo būt gydomi išvalant kraują. Severa’s 
BJood Purifler (Severos Kraujo Valytojas) 
atlieka tą užduotį greitai ir sąžiningai. Kai
na $1.25.

Geras apetitas yei/kia abelnai gerą svei-* katos stovj. Kad turėti
ir palaikyti gerą apetitą, imkite Severa’s 
Stomach Bitters (Severos Skilvinis Hitle
ris). Imant laikas nuo laiko, stebėtinai gel
bsti, dargi ir sveikiems žmonėms. Kaina 75 
centai ir $1.50.

Silpni nervai priežastis nemigos, hys- 
terijos, nualsimas ir ner- 

vuplurnas. Jeigu nori atgauti visą nervuo- 
tą*sistemą, imkite Severa’s Nervoton (Seve
ros Nervotonas). Tai yra puikus vaistas pa- 
ilsusicms nervams. Kaina $1.25.

Linimentas Į1"'1 bu! <iauge-lyje atsilikimų, reumatiz
mo, neuralgios ir visur, kur tik linimentas 
yra geibstančių, skaudamose vietose, nuo 
skaudėjimo ir mėšlungio Severa’s Gothard 
Oil (Severos Gothardiškas Aliejus) yra pui
kus liniments tokiuose atsitikimuose. 30c. ir 
60c.
Galvos Skaudėjimas t°s atydos. Del 

reikalauja grei-* 
to imkite vienų arba du Severa’s Wafers for 
Headache and Neuralgia (Severos Proškos 
nuo Galvos Skaudėjimo. Kaina 25c.

Mostis dėl Žaizdų kutr.i. «yd<> v«re}tai 
bet taipgi votis, nusišutinimą, nusideginimą 
ir susižeidimą, yra pageidaujamu draugu 
kiekviename name. Pamėginkite Severa’s 
Healing Ointment (Severos Gydanti Mostis). 
Ji yra taip-pat gera vaikams kaip ir suaugu
siems. Kaina 25 centai.

ll ■ ■■■■■............. ................. ............

Išbėrimai niežų žin9’”' kaipo niežai, egzema, dedervinės, 
užnuodijimas, slanka, salt rheum, pleiska
nos, spuogai ir išbėrimai nuo karščio grei
tai pranyks jeigu Severa’s Skin Ointment 
(Severos Odinė Mostis) greitai pavartosite. 
Suteiks greitą ir pageidaujamą pagelbą. 
Kaina 50 centų.

Skausmas Kryžiuje paprastai paeina y ” nuo kokios nors 
inkstų betvarkės. O tuokart Severa’s Kid- 
ney and Liver Remedy (Severos Gyduolės 
nuo Inkstų ir Kepenų) pasirodys gerais vai
stais dėl pagelbos ir atitaisymo. NK.aina 75 
centai ir $1.25. \

Moters ir Merginos tankiai pasiduoda 
negalėms ir nc- 

tvarkumui kas trukdo joms atlikti savo die
ninius darbus. Severa’s Rcgulator (Severos 
Reguliatorius) yra širdingai rekomenduoja
mas gydymui tokių negalių. Kaina $1.25.

Severos šeimyniniai Vaistai parduodami aptiekose Visur. Klauskite jus pas savo 
aptiekorių ir eigų jus savo apielinkėje negalėtumėte jų gauti, atsiųskite savo užsa
kymų su tam tikra suma pinigų tiesiai pas mus.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iową

nauskas ir kiti “kairieji”. Da
bar mat by tik iš kaitės sieki* 
tai kad ir Geležėlė ar Grikštas 
pasipainiotų ir su musų “kai
riaisiais” cituotai jie ir tokius 
rinklų, o kada nors gal ir iš
rinks. Svarbiau, kat jie tiktų 
“kairiesiems”, o kai dėl Sąjun
gos — Sąjungą galima nuvesti 
kar ir šunkeliais kas čia do bė-

ir Michelsonas nepažįstą socia- 
Naudžius, Montvidas, Purvini 
lizino, o todėl jie netinką į LSS. 
Komitetus...

Draugai “kairieji,” jeigu jau 
jus lik įtiek esat sąžiningi, arba 
lik tiek turit nuovokos apie tai, 
kuris geriau tinka į Sąjungos 
komitetus iš tarpo Jukelio ir 
Neviacko, tai jus geriau tylėkit 
ir ne savo darbo nedirbki!, nes 
su tokiais “apkalbėjimais” jus 
Sąjungai duobę kasat, o patįs 
save, pasistato! ant juoko. Jus 
nežiūri!, kad asmuo tiktų Są
jungai vadovauti, bet jus žiūrit, 
kad jis afišuotus kairumu. Jum 
ne galvoj, kad kairumas tai nė
ra Sąjunga.

—J. P. Raulinaitis.

jieškojimą, bet apsivyliau: jie 
to nepadarė. Todėl varde LSS. 
217 kuopos atsišaukiu vėl į jus, 
XII Rajono valdyba, kviesda
mas kad kaip galint greičiaus 
sušauktumėt Rajopo konferen
ciją, kuri turėjo įvykti dar 
gruodžio mėnesyj.

Į XII Rajono kuopas.
draugės! Musų 

rūpintis 
reikalais, 
kuopų
išdiskusuokiine, 

greičiaus su-

nes nuims juo mažiausia rupi, 
ir maišyties j tai nematome jo
kio reikalo. Dirbkime savo dar-

J. Jokūbaičiui, Waukegan. — 
Atsiųsto “atsišaukimo” ir jūsų 
pastabų nedėsime.

v

LS. S. S. XII Rajono 
reikalai.

Kodėl jie neatsiliepia?

Priklausančios LSS. XII 
jonui kuopos pradėjo nerimau
ti ir teirauties, kur dingo XII 
Rajono valdyba. Kokios dvi ar 
trįs savaitės atgal 201 kuopa 
j ieškojo per Naujienas Rajono 
valdybos; tą patį padarė ir 217 
kuopa savo susirinkime, ir iš
rinko ko i mielą’, kuris pasidar
buotų tuo pačiu reikalu. Ko
mitetai! įėjau aš, žemiau pasi
rašęs, ir turėjau atlikt man pa-

Ra-

savo 
todėl 

susirin-

Draugai ir 
priedermė yra 
organizacijos 
artimiausiame 
k i m e gerai
kaip būt galima 
šaukt musų Rajono konferenci
ją-

Draugai ir draugūs! Musų ra
jonas nėra vishi prastame sto
vyje, nes jam priklauso 5 kuo
pos; iždas irgi nėra tuščias. Vi
skas, ko mums trūksta, tai pa
sišventimo ir geresnes tvarkos. 
Dalykus sutvarkyt gi galėsime 
busimoj rajono konferencijoje. 
Tik, draugai, prie darbo!

Amer, Liet. Darb. Taryba.
SKYRIŲ SEKRETORIAMS.
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Tarybos skyriams čarteriai 
jau yra pagaminti.. Todėl, ka
me tik yra įsismeigusios Am. 
Liet. Darb. Tarybos Skyriai, mel 
džiu tų Skyrių sekretorių urnai 
prisiųsti man savo tikrą adre
są, idant galėčiau pasiųsti čar- 
terį.

A. Lalis, A. L. D. T. Sekr.
1739 S. Halsted St.,

4*.

Kazimieras Gugis

—J. Kondraška.

UžREIšKIMAS.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras j
Namų Ofisas:

3321 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas* 

rtT N. Bearto™ lt. 
miIlUnltyMt.

Tel. Central 4411

“Komitetas susižinojimo 
Lietuva” šiuo užreiškia, jog jis 
neturi nieko bendra su lapeliu 
minimu “Drauge” gruodžio 27, 
1918, ir nežino, kas to lapelio 
autoriai galėtų būti.

“Susižinojimo su Lietuva 
Komiteto”
pirm.: Marė Jurgelionicnė 
sekr.: J. Žymonl-Žemaite.

su

A. B. Liutkui. — “Del tautie
čių laimės” nesuvanlosime. Per
imas, ir 
straipsnio vertimas. Bet tai dar

daryti viso
cinus. Aš buvau pilnai įsitiki
nęs, kad XR Rajono valdybos butų nieko. Dalykas toks, kad 

Bet gražiausia tas, kad po- jungos vadovus; taip pat Rama- nariai atsilieps į 201 kuopos pa- tautininkų su klerikalais pešity-'

'-.jf

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia’ insurance?
Ar reikia pailarytjLpopieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
x DISTRICT BANK

1112 W. 35lh St. TeL Drover 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais serodo- 
mis ir sukatomis nuo 6 iki H vai.

Dr. D. J, BABOCIUSjf
Lietuvis Gydytojas ir 

ChirurgM
Ofisas 1091)0 So. Micbigan Avės B

Rezid. 10731 S. Michigan Ave.lB
Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai?
ir ofisui: Piji Ima n 343.
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Gruodžio 25 d. S. ir D.L. cho
ristai vaidino komediją “Dakta
ras iš prievartos“. Suvaidinta 
gerai, todėl publika turėjo ge
ros pramogos.

— Gruodžio 28 LSS. kuopa 
buvo surengus prakalbas J. Stil- 
sonui. Visa to žmogaus kalba 
tai buvo vien tik smarkavimas 
prieš Grigaitį ir Naujienas.

— Gruodžio 29 Lietuvių Lai
svės Mylėtojų Draugija turėjo 
savo priešmetinį susirinkimų. 
Rinkta nauji viršininkai ir svar
styta įvairus draugijos reikalai. 
Po to pakelta klausimas dėl 
Amerikos Lietuvių Darbininkų

Tarybos. Lermo buvo nemaža. 
Vieni simpatizavo Tarybai, kiti 
rėkė, kad reikią atsiinest. La
biausiai rėkavo taip save vadi
nantis “bolševikai“.
Tarybą, kiek įmanydami, 
nieko nelaimėjo: didžiuma bal
sų nutaria palaikyti ir stiprin
ti Darbininkų Tarybą. Tatai pa

rodė, kad Laisvės Mylėtojų 
Draugijos narių didžiuma yra 
protaujantis žmonės ir supran- 
tantįs darbininkų vienybės rei
kalą: jie nesiduoda suvedžiot 
savęs visokiems pasikrikštiju
siems “bolševikų“ vardu pliuš- 
keliams, kurie tik rėkt moka ir, 
nieko patįs neišmanydami, sė
ja tarp draugų suirutę ir ardo 
tain reikalinga darbininkams

Geras

Tą pat} vakarą buvo pro
gresyviųjų moterų maskinis ba
lius su dovanomis. Pirmą do
vaną laimėjo A. Bastione ir Va
siliauskienė. Publikos buvo 
daug susirinkę.

Pasilsys
Sveikatą, gražumą ir links

mumą galima palaikyt tik prie 
gero virškinimo maisto. Jeigu 
jus sergate skilviu, tai visuomet 
vartokite mėtines saldainės. »

PARTOLA

Daktaras Saldainių 
Pavidale

štai buvo surengę šeimynišką 
vakarėlį gruodžio 31 — Nau
jiems Metams sulaukti. Vakaras 
buvo išliesų labai malonus. Pub
lika, kurios buvo atsilankę ne
maža, visokių žaismių prasima
nydama, smagiai laiką praleido 
net iki 4 vai. ryto.

— Nedėlioj, sausio 5 dieną, 
progresistės moters rengia įvai
rių dirbinių parodą. Sako, bu
siąs sutaisytas ir gražus progra
mas. — Gero jKisisekimo jums,

Partola sureguliuoja maisto in()ĮcrsĮ '
virškinimą ir todėl pilnai allie-Į 
ka visas užduotis sveiko kūno.’ 

» 
Partola skiriasi nuo visų ki

tų vaisių tuomi, kad tai yra 
mėtinės saldainės labai gar
daus skonio ir malonios valgy
mui. Jos labai patinka kaip 
dideliems, taip ir mažiems. Su
valgykite tris saldainės šiandien 
prieš miegą.

Partola privalo bu Ii kiek vie
nuose lietuviškuose namuose.

z Partola — tai geriaiisis drau
gas vyrams, moterims ir 
kams. Kiekviena lietuvių, 
myna privali turėt Partola.

Partola patariama 
dėlėse dėžėse, kurios 

’da po $1.
UŽDYKĄ.

duodame kiekvienam

Laisvės Bitvaras.

PROV1DENCE, R. I.

Pasibaigus karei, darbai pas 
mus žymiai sumažėjo. Veik vi
sos audinės nedirba; dėl tos prie 
žasties tūkstančiai rankpelnių 
paleista ant “dievo valios“. Ir 
<labrrr prtt- • ttitrrry-rM rietirr-nTrrrvtrr 
pabrangimo (ir dar vis eina 
bAmgyn) ilgai negalima bus 

pinigų, pri
vai- 
šci-

di-pirkt 
parsiduo-

gražią ir

tesėti “sutaupytų 
sieis kas nors daryti.

Influenza ir vėl pradeda švai- 
styties: iš tūkstančio žmonių 
dvidešimt serga influenza, grip- 
pu ar pneumonija. Daugelis 
miršta. Kaikurie daktarai liepia 
gerti “geros“ dektinės nuo ši
lų ligų-

Praėjusios Kalėdos pasibaigė

ordcrį ir pinigus drauge su šiuo 
apgarsinimu.

Laiškus ir pinigus siųskite 
šiokiu adresu:

Apteka Pariosa,

160 Second Avė., Dep. L. 1.
Ne\v York, N. Y. (21)

ims tautiškomis peštynėmis, 
kaip vietos žmonės kalba. Mat, 
pastaruoju laiku “susipratę“ na
cionalistai pradėjo darbuotis 
tarpe lietuvių, rengdami pra
kalbas ir kurstydami lietuvius 
prieš lenkus. Pasekmė tos agi
tacijos jau pradeda apsireikšti. 
Ir taip, |>er praėjusias Kalėdas 
lietuviai su lenkais susipešė

G
MADISON PRIE HALSTED STREET
- BURLESQUE —

1RWIN’S BIG SHOW
Du syk kasdien: 2:15—8:15 Kainos 25c«, iki 75c.

raMWWUWKWHII IIMIIIHVII HM S

PIRMA NEG C PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Pepiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaua, po $1.41 ai gaJL
CARR BROS. WRECKING CO.

S303-30S9 8. Halsted SU CMea«a, III.
esaaMBsaasMaMM44asntMMaaa»wart^waswwMWMMMaaMaaBaBaa»MKjiaBWMMasaa*!3BMaMMM

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- 

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

/ rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas ūkis be skausmo vienu 

-f gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačt«). Chicago, UI.

■■ - ................. “J ......................................... ... .1 ■■■■"■......................  ■ .............................................................. ■

karčia tuoj e. Buvo duota žinia 
policijai, kuri pasiskubino su 
ambulansu, ii’ visus kariaunin
kus susisodinus nusivežė “uga- 
dų“ daryt.

Čia gyvuoja “Aušros“ choras, 
kuriame vadovauja ponas Br. 
Valaitis (tautininkas). Tai vie
nintelė dailės įstaiga Providen- 
ce. Gruodžio 29 d. susirinkime 
tapo nutarta rengkli balių su 
mažu programų, perstatant sce
noje “Amerikietiškos Vestu
vės,“ ir sudainuojant keletą nau
jų dainelių.

Pagalios atgijo ir LSS. 197 
kuopa, kiuri per trejus mdtus 
buvo mirus. Susirašę keletas 
draugų surengė prakalbas K. Ži
linskui iš Norwood, Mass. Oras 
kad ir buvo gražus, bet žmonių 
atsilaikė neperdaugiausiai.

Blogai dabar yra su tūlais 
draugais, stačiai negalima nei 
susikalbėti. Jeigu jiun kalbėsi 
pašerščiui, lai busi “gerbiamas“ 

‘draugas, o jeigu prieš, na, tai 
ir užgii dos “social-patriotai”, 
“buržuazijos uodegos“ ir dar 
kitaip. Mat “Laisvė” juoš taip 
išmokit: > ir jie kitaip nemoka 
kalbėli. Verti pasigailėjimo.

—M. B. Vas-s.

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

Iš Kanados.
Baimė Bolševikų — Reikalauja 
Aštrių Priemonių Kovai su Re
voliucionieriais .. — Tveriama 

Pramoniniai Budrybės 
Komitetai.

ĮŽYMUS NEW YORK’O GYDYTOJAS
SAKO KODĖL JIS TIKI Į

NUXATED IRON
SAKO, KAD JI YRA PATS BRANGIAUSIAS VAISTAS; SUSTIPRINTOJAS 

IR KRAUJO ATITAISYTOJAS, KURIĄ KIEKVIENAS GYDYTOJAS
GALI UŽRAŠYTI

INDI NA HARUOR, 1ND.

Kl rikalų prakalbos.
I "4 ■ *

>je, gruodžio 29, vielos 
i buvo surengę prakal- 
likos buvo pilna sve- 
:t visos davatkos bėgo 
yt “garsių prakalbų“, 
klebonas gerai išgarsi-

tainė. H 
įasiklai 
Vietinis 
no bažnytėlėj. Pasak parapijo-
nų, jis nė ilgo pamokslo ųesakęs 
)o mišių, liei>ęs skubint į sve

tainę.
Pirmas kalbėjo vietinis, bu

vęs “bu kierius“, B. R. Jasiu- 
lis, nevi apie Lietuvos istoriją, 
ibet niel o lemta nepasakė. Tik 
reke kic k* drūtas , ir liepė nešt 
šimtines “ant Lietuvos aukuro“, 
o su k\ (leriais liepė nesirodyt 
svetanė, \ Antras kalbėjo kun. 
Slavina.' . Nusiskundė, kad iš 
Indiana Harboro neatsiunčia 
niekas nei jokių žinių kunigų 
Draugui. Išgyrė p. Jasiulį, kad 
jis esąs geras kalbėtojas, tik ap
gailės ta" o, kad pirmą kartą gir- 
dį (ma.yt patiko jam Jasiu- 
lio plati burna). Padeklemavo 
apie Li( uvos vargus, ir ėmė re- 
kleniuo' klerikalų politiką ir 
“informacijos biurus“. Baigda
mas kai tojo p. Jasiulio žodžius, 
kurie.'jam, matyt, labai patiko: 
Šimtinių duokit, šimtinių!... nes, 
girdi, užlaikymas virš minėtų 
įstaigų kainuoja daugiau kaip 
$200,(MM). Ir kad kunigas krei
pėsi į biznierius ir šaukė šimti
nių, tai pirmas kalbėtojas trau
kė linkui durų.... Vis dėlto pasi-

klerikalų aukuro: rodos surinko 
per penkis šimtus dolerių. Apie 
trečią kalbėtoją neminėsiu, ne
noriu užimti Miikraštyj brangią 
vietą. Tik kreipsiu žodį į žmo
nes, į darbininkus. Jus, drau
gai ir drauges, darbininkai, duo
dat klerikalams pinigus, šimti
nes, bet ar paklausėt savęs, ko
kiems tikslams tie jusų-pinigai 
bus suvartoti?

—Kokšių Jonas.

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla .

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

MOKESTIS: 8 lekcijos $10. 
Kreipkitės Utarninkais, Ket- 
▼ergais ir Subatbmis,

Naujhs Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

Ottava, Ont. — Kanados visuo 
menes vyrai aiškiai sako, kad 
tikriausiais uždaviniais, su ku
riais susiduria Kanados valdžia, 
yra bolševizmas ir socialistinis 
padėjimas. Vyriausiu jų yra C. 
H. Cahan, K. G. iš Montreal, 
kuriam tapo pavesta nauja. Jus- 
tisijos Skyriaus šaka, vadinama 
Department of Public Safcty 
(Viešojo Saugumo Skyrius) ir 
yra Ottawoje. Šito skyriaus prie
derme yra ištirti Kanadoje vi
są revoliucinės ir kraštutiniai 
socialistinės propagandos daly
ką

Minėtasai ponas Cahan kuoai- 
škiausiai sako, kad jo ikišioli- 
niai tyrinėjimai vedą jį tik prie 
vieno išvedimo, būtent, kad bol
ševikinis ir socialistinis elemen
tas Kanadoje esąs ypatingai ne
doras ir jei su juo nebus apsirū
pinta tuojaus ir drąsiai, tai jis 
beveik tikrai nuvešiąs prie kibe- 
lio, kuris galįs kuoplačiausiai 
išsiplėsti ir kuoblogiausias pa
sekmes atnešti. Kanadoje, kaip 
ir kitose šalyse, kur socialistų 
judėjimas yra, I.W.W. lošia pir
mutinę ir pragaištingą rok; jų
jų literatūra esanti kontraban
dos keliu gabenama Kanadon ir 
platinama dešimtimis tūkstan
čių egzempliorių; didelė dalis 
jos esanti rėksminga ir piklžo-

/Didelis įtempimas da
bartiniu. laiku duoda su
prasti visuomenei abel- 
nal reikalingumą sustip
rinimo kraujo ir nervų 
celių, vartojant sustipri
nimui ‘‘atgaunančius vai
sius”, sako Dr. Kcnncth 
K. MacAlpine, įžymus 
New Yorko gydytojas ir 
niedikalis autoritetas. 
“J^igu tik žmonės sup
rastų, kad geležis taip 
vrd reikalinga kraujui

gali būt rekomenduoja- 
su nauda 

suiru-
inas kasdien 
nusilinisiems ir 
siems ligoniams.’

“Nuxated Iron, padau
gindama kraują ir sutve
rdama naujas kraujo ce
les, sustiprina nervus, 
pertaiso nusilpusius au
dinius ir pagelbsti atna
ujinti energiją visoje sis
temoje ar tai ligonis bu
tų senas ar jaunas. Ma
no manymu, Nuxated

e. 1 vr ,S s‘as vaistas, sustiprinto
je jas ir vau jo atbudavoto- 

mių nuo mažakraujystės, ^’|s' Adjunet Professor, ias, kurl kiekvienas gy- 
nusilpnėjimų. Per daug ncw York Post (ira-dytojas gali užrašyti.”

Jeigu jus nesijaučiate 
stipriu ir sveiku, jus esa

te skolingi sekančiam savo išegza- 
minavimui. Patčmykite tą, kiek il
gai jus galite dirbti bei kiek toli jus 
galite be nuovargio nueiti. Po to pa
imkite dvi penkiagranes p|otkeles 
paprasto Nuxated Iron’o tris karius 
j dieną po valgiui bėgyje dviejų sa
vaičių. Tuomet vėl išmėginkite savo 
sveikatą ir patįs patčmykite, kiek 
pasitaisėte.
na jų, bei nesugadina vidurių. Jo 
išdirbėjai gvarantuoja pasekmin
gas ir čiclai užganėdinančias pasek
mes kiekvienam pirkėjui arba jie su
grąžins Jums pinigus. Jos yra par
duodamos# pas visus gerus aptieko- 
rius.

Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavčjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
palių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savingB stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Sulig p. Cahan; Kanados so
cialistai esą susiorganizavę dau
giausiai į I.W.W. Uniją ir So
cialistų Demokratų Partiją, tu- 
ričią savo sėdybą Torontoje 
jir šilkas mažne kiekviename 
pramonijos centre, pradėjus 
nuo Montreal fier eilę Ontarijos 
miestų iki Sudbury ir Porcupi- 
ne kasyklų apigardų Ft. Willia- 
me ir Port Arthure ties ežerinės 
plaukybos pradžia, į Manitoba 
ir per kitus panašius susijungi
mus į prėrines provincijas ir 
Britijos Kolumbiją. Molrealėj, 
Torontoje ir Winnipege esą įtai
syta spaustuvės revoliuciniams 
raštams leisti pustuziniu kalbų, 
nors, esą, netrūksta geros ap- 
šties literatūros anglų kalba.

Socialistų Demokratų Parti
jos išsišakojimai plečiąsi su kas 
sykis vis didyn einančiu spartu
mu; šitos partijos . programas 
esą atspaustas įvairiomis kalbo
mis, rusų, ukrainiečių, suomių, 
vokiečių ir anglų ir esą kraštu
tiniai revoliucingo budo; karės 
laiku jis turėjęs pavojingą ra* 
įnyhininkų veidą. Kaikuri šitos 
literatūros esanti perspausdinta 
oficialiu Soc. Dem. Partijos or
gano “Canadian Forward” išlei
stuvės; vyriausio spaudos cen
zoriaus raštinė buvo sulaikius 
šitą laikraštį ii* jo redaktorius 
Isaac Bainbridge buvo pasių
stas kalėjimai! už peržengimą 
cenzoriaus patvarkymų. Kiek 
laiko atgal kongreso prisaku 
Soc. Demokratų Partija tapo 
paskeUhta neteisėta draugija, bet 
lapkričio menesyje ji buvo pa
taisymu specialiai išskirta iš 
miuėlo prisdk^ sąlygų ir parti
ja vėl smagiai veikianti.

Kas dėl LW.W. tai paskutiniu 
laiku Kanadoje ji'ypatingai sma 
giai veikė, ypač miškakirčių sto
vyklose šiaurinėj Ontarijo/, Al
bertoje ir Britijos Kolumbijoj. 
Reikia atsiminti, kad Suv. Val
stijose kriminaliuose teismose 
keli kanadiuiai ir angliškieji Ši
tos organizacijos nariai, nese
nai sunkiai buvo nubausti. I.W. 
W. gynimui tūkstančiai dolerių 
buvę surinkta Kanadoje.

Kalbėdamas apie bolševikų 
propagandą, p. Cahan pasakęs,

kaip oras plaučiams, ir Dr. Kennoth K.MacAlpine 
kad ypatingai pritaikyti Įžvmus r 
gančtinai papildymo visą Gydytojas, i 
laiką, butų, mano many- New Yorko State Me
inu, daug mažiau pasek- (|jca! Society ir buvu- 
nusilpnėjimų. 1 _____ ___ ____ ____
mėtų gydytojai ilgai sva- ^uate Medical School 
rstė kaip duoti geležį, and Hospital. 
kad padidinus raudonąjį 
kraują, nesugadinus vidurių, nepa
juodinus dantų ir nepadarius kito
kių betvarkių, taip pat svarbių kaip 
ir pati geležies stoka. Bet įvedimas 
Nuxated Iron prašalino visus su
manymus ir senas mineralines gele
žies druskas ir duoda kiekvienam at
sargiai šį vertingą receptą, kuris

Išdirbėjų Pastaba:—Nuxaled Iron 
kuris yra rekomenduojamas per gy
dytojus, nėra paslaptinis vaistas, 
bet gerai visiems aptiekoriams žino
mas. Nepanašus senam Inorganic 
Iron’ui, jis yra lengvai asimiliuoja
mas ir neužgauna danių, nepajuodi- 

kad jis turįs pripa’rtodimų, jog 
raudonosios gvardijos vadovai 
Suomijoje esą rinkti Suv. Val
stijose ir Kanadoje, o tuksian
čiai dolerių Amerikos ir Kana
dos pinigų buvę pasiųsti ten pa- 
gelbon judėjimui.

Tarpe Kanados svetimšalių 
esąs didelis nesiganėdinimas ir 
šitas nesiganėdinimas esąs stip
rinamas visokiais budais, priei
namais organizacijai. Tas čą da
roma daugiausiai su literatūros 
pagelba, kuri, girdi, įgabenama 
šiton sausumon kOhlrabandos 
keliu iš Vokietijos; čia ji, girdi, 
išverčiama, atspaudžiama ir sė
te sėjama.

įp oras plaučiams, ir vr. nonn
lžy’,uls. NcwT Yorko iron yi:a pats’verting'iau-

gų ir brošiūrų apie sabotažą ir 
kilus tolygius dalykus. Jis taip
gi turįs vardus, surinktus Kana
dos Registravimo Tarybos: 63.- 
784 rusų 16 metų ir daugiaus, 
kurių 11.000 esą Montrcalėj, 
10.000 Torontoje ir apie 32.0001 
vakarų Kanadoje. Šitie visi vy- ’ 
rai esą maždaug palenkti šitos 
propagandos, prie jų gi reikią 
pridėti 70,000 austrų, kurie yra 
užsirašę svetiinšaliniais priešais, 
ir tūkstančiai vokiečių, bulgarų, 
ir įvairių slavų tautybių.

Kaip Suv. Valstijose, taip Ka
nadoje, girdi, busią dedamos vi
sos pastangos tam, kad sujung
ti pargrįštaDčius kareivius su 
socialistais, bet didžiuma visuo
menės vyrų Kanadoje yra tos 
nuomones, kad vyrai taip pui- 
liiai ir ištikimai patarnavę savo 
šaliai nesiduosiu ramybinikų 
socialistiniam sofizmui save 
klaidinti.

Cahan nesislepia su savo įsiti
kinimu, kad jei nebus kas tuo
jaus daryta sustabdymui pragai-

šies propagandos, tai ilgainiui 
išeis toks padėjimas, jog busiąs 
reikalingas kariuomenės įsikiši
mas. Girdi, “šitie elementai kai- 
kuriuosc pramoniniuose Kana
dos ai>skričiuose yra tokie pavo
jingi ir grasus, kad pramonijos 
vedėjai net dabar tveria budry
bės komitetus iš išlikimų ir už
tikrintų samdinių ir, kaip ir ano 
se dienose, kurios manėme pra
ėjo ant visados, ginkluoja juos 
revolveriais, šaudyklėmis, ir, 
kaip man pasakojo, manoma

apgynimui asmenų ir nuosavy
bės ir užlaikymui visuomenės 
tvarkos“.

I

’ JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER

Įgijęs mokslišką laipsnį 
Expcrtas Optikas

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE
GRAŽNŲ

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

Phone Canal 5838 
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

tGyttenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometcr. Y- 
patin^a doma at
kreipiama i vai

kus. Vąl.: nuo 9 fyto iki 9

4649 S. Ashland av. kam

vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
ZZZZ S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS;

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

Telephone Yards 687

Milda Teatras
VODEVILIUS !W >AVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
z/anedelyj, Ketverge ir Subatoj 

(trinas Florąa 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prakaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEC i- GATViŠS

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

Wcst 6126.

Vyriškų Drapaną Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str„ Chicago, III. 
fr..—— ------- ,

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatų.
Sveikata turi kelis 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-< 
darnose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:'' ' 1 '

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fhk St.

VALANDOS: Nuo iC- 12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone
GYVENIMAS: 412 S. Ha., ted Street 

VALANDOS

'anai 3110.

D tiktai.

Telephone Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vuki.rc

Resid. I3S S. Ashland Blvd. Chteags 
T«Japh»a« Ha?Mfcrk«t >144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS it CHIRURGAI 

Specialistu Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisu: >354 S. Halsted SL, Chicag* 
TelapiMBa Dr«T«r HM

7ALANDO8I 16—11 ryto: 1—• 
•į—g vaknro. N*<14Homi« 10—11

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Telephone Yards 5834.

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

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

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

gimdymo. Duoda rodę 
'visokiose ligose mote- 
I ims ir merginoms. 
1113 So. Halited Str.
i (Ant antrų lubų) 

Chicago.
▼ilo vak.

Tei. Yards 3654. AKUŠERKA

^sMrs.A.MIchniewlcz 
FTj^^Baigus Akušerijos Ko- 
* *lgai Praklįka'

Šovusi Pennsylvanijos 
JMKhoapitalėse ir Phila- 

i ‘ < /ĮMJel phi joj. Paaekmin-

Ko

Pasekmin- 
' \ prie 

_ rodą
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True trnnslation filed with the post- 
muster at Chicago, III.. Jnn. 6, 1919, 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

Lee, Oneal ir Work — delegatai 
į tarptautinį socialistų 
kongresą.

Nacionnlls Socialistų partijos 
ofisas praneša, jogei dd. Alger- 
moon Lee, James Oneal ir John 
M. Work tapę paskirti delega
tais į tarptautinį socialistų kon
gresą, kuris įvyks Lausanne, 
Šveicarijoj, šį mėnesį.

Kad galėjus dalyvaut minėta
me kongrese, delegatai turės 
gauti valdžios leidimą — pas- 
portus. Iki šiol tečiaus valdžia 
darydavo trukdymų. Porą kar
tų socialistai buvo kreipęsi į vai 
džią panašiu reikalu, bet paspor 
tų negavo. Kaip bus šį kartą 
— dar pamatysime.

GAISRAS.

Apdegė gelbėtojas ir 
trįs kūdikiai.

Praeitos subatos rytą kažko
kiu budu kilo gaisras našlės Au
na Kodak bute, 1746 So. I nion 
gatvėj. Bute radosi trįs inie- 
gantjs kūdikiai — Anthony, Jo- 
sephine ir Auna Kodak. Pirma- 
sai 7, anroji 6 ir trečioji lt) me
tų amžiaus. Jų molina jau bu
vo išėjus darban, taigi miegan tįs 
vaikai nė uepajautė kilusio vir
tuvėj gaisro tol, kol jisai įsiver
žė į kitus kamtbarius ir užkirto' 
kelią pabėgimui.

Ėjęs pro šalį žmogus, tūlas 
Peter Končius, pamalęs gaištą, 
šoko gelbėti nelaimingus kūdi
kius. Bet jam nebuvo lemta su
grįžti iš degančio buto. I gna- 
gesiai išnešė jį bjauriai apdegu
siu veidu. Končius veikiausiai 
mirs. Vienas kūdikis, Antho
ny, jau mirė. Maža viltis ir ma
žajai Josephinei. Galbūt pa
sveiks tik viena Auna.

Manoma, kad gaisras kilo nuo 
perdaug įkaitusio pečiaus.

KADA ŠIAUČIUS NORI 
BŪT KRIAUČIŲ.

Tūla patarlė sako, kad kada 
šiaučius nori būt kriaučių, tai 
išeina “švak biznis." Tukino

Prakalbos
įvyks

SEREDOJE, SAUSIO 8 D., 1919
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,

1822 VVabansia avė. (North Side)

Prasidės 7 vai. vakaro.
Kalbės J. A. Stilsonas apie dabartinį 
pasaulio nuotikį. Dainuos Liet. 
Soc. Vyry choras, po vadovyste J. 
Katiliaus. Todėl kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti.

inžanga dykai./
Komitetas.

bBATAIll
A. Janušausko su kun. M. X. Mockum

Temoje: “Ar Dievas moterims yra Prietelius?”

Janušauskas kaipo geras katalikas apgins katalikiška pusę, o 
Mockus kaipo laisvamanis apgins laisvamanišką pusę. Publika— 
klausytojai nuspręs kurioj pusėj yra teisybė.

Rengia

LIET. MOT. PROG. SUS. 25 KUOPA

Įvyks Utarninke, Sausio-Jan. 7 d., 1919
K. of P. SVETAINĖJE,
11037 Michigan Avė., Roseland, III.

Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga padengimui lėšų 15c ypatai.^

“kriaučių" už/sinuanč pabiri ir 
paviečių šerifas pons Peters. An
dai Irish Fellowship Club’as su
rengė bankietą, kuriame daly
vavo ir šerifas. Tarp kita ir jis 
gavo progos “išreikšti savo nuo
monę." Pons Peters stipriai 
“kritikavo" Illinois valstijos 
pusmetinį kriminologų kongre
są. kuriame tarp kita buvo svar
styta apie mirties bausmę ir iš
reikšta ylių rimtų nuomonių 
prieš ją. Šerifui tatai nepatiko 
ir jis, naibagas, užsimanė “sukri 
likuot" tuos rimtus žmones. Jo 
“kritika" tečiaus susideda iš 
poros labai negudrių frazių, bū
tent tokių, kad mirties bausmė 
yra all right ir kad jie (krimi- 
nologai) simpatizuoją žudei- 
koms ir tuo stalą pavojui) “tū
las musų įstaigas!"

There you are!

JOS NEPAISO.

Džiodžė Stelka dūri trubelio. 
Jisai yra toks. Kiek laiko atgal 
didmiestyj buvo areštuotos dvi 
“įžymios panelės.“ Jos sužiniai 
peržengė* t v. parking ordinace 
patvarkymą prieš užblokavimą 
gatvių. Mat, judvi pasistatė sa
vo automobilių tokioj vietoj, 
kur yra didžiausias judėjimas ir 
nuėję “savo biznio" reikalais. 
Nuėjo ir užsiplepėjo. Kada jos 
sugrįžo prie jų automobiliaus 
stovėjo pons dėdė ir paliepė 
joms vykti kortai). Ten joms 
buvo nužymėta diena, kada sto
ti pas teisėją. Bet iki šiol jos 
dar nepasirodė. 'Teisėjas jau ke
lintu kartu atidėlioja bylą ir 
laukia kada jos teiksis ateiti. 
Jisai net grąsina atgabenti jas 
į teisino kambarį prievarta. 
Bet be pasekmių, “{žymios pa
nelės" nepaiso. O jos nepaiso 
todėl, kad už jas stoja ir pats 
miesto advokatas, kuris veda 
prieš jas bylą! -Jis jau kelis 
kartus reikalavo, kad teisėjas 
panaikintų tą “keisą..."

Je, tokius “įstatymų daboto
jus" turi Chicagos gyventojai. 
Puiku!

PAŠOVĖ BANDITĄ.

Prie Nor|t.hwestern elevatorio 
stoties, ant Souithport gatvės, 
trįs nepažįstami banditai vakar 
teikėsi apiplėšti pasiturintį sa- 
liuninką, J. C. Le.wis, 1511 Cor- 
nelia g|t. Nelaimėjo: užpulta- 
sai juos pasitiko revolverio šū
viais. Vienas užpuolikų sun
kiai pagautas ir dabar guli Ale- 
xian Brothers 'Jigoninčį^A Jo 
vardas Michael Colljds. Kili 
/du ištruko. / 

4,336 NAUJI 
PILIEČIAI.

Praeitais metais Chicaga įsi
gijo 4,336 naujus piliečius. Tuo 
pačiu laiku pirmąsias popieras 
išsiėmė 31,882 asmens.

automobilių Vagiliai
NESNAUDĖ.

Pavogė 2,281 automobilių.
Praeitais metais autoiniobilių 

vagiliai nęsnaudė. Visa Chica- 
goj pavogta 2,281 automobilius. 
Iš jų tečiaus 1,703 tapo surasti, 
o 578 dingo.

Naujasai policijos viršinin
kas, Garrity, žada “daryti visa," 
kad šiais nuliais vagiliai neturė
tų tokio didelio pasisekimo.

NENOR PASIGAILĖJIMO.

Valstijos prokuroras Iloyne 
labai nepatenkintas vyriausio 
Illinois valstijos teisėjo Dunca- 
n’o nuosprendžiu, kuris leido iš- 
naujo nagrinėti bylą paskubu
sio žudeikos, Earl Dvaro. Pro
kuroras žadąs kreiptis įaugj- 
čiausj valstijos teismą ir reika
lauti, kad vyriausio teisėjo nuo
sprendis butų atmainytas.

______ /
NAUJAS BANDITŲ 
ŽYGIS.

Trįs nepažįstami banditai už
vakar užpuolė North Avė. Lo- 
an 'banką — “panšapę." Išne
šė už keletą tūkstančių brang
akmeny ir 500 dol. pinigais. Ban 
ditai pabėgo. 

w _ -
GRŪMOJA ELEVATORIŲ 
KOMPANIJAI.

Sveikatos reikalų komisionie- 
rius, John Dili Bobertson, ruš- 
čiai pagrūmojo elevatorių kom
panijai. Neganėtinai apšildan- 
ti vagonus. Butą atsitikimų, 
kur vagonai buvo veik visai ne
apšildomi. Boberltson sako, 
kad "jeigu tie žmonės nepasi
taisys," jisai patrauksiąs juos 
tieson.

ROSA RAIŠA SERGA. a

Paskubusioji Didžiosios Ope
ros žvaigždė. Bosą Raiša, pavo
jingai susirgo ir tapo nugabenta 
į Michael Reece ligoninę.

PAPAIKĖLIS PAŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Kažkoks papaikėlis, Boleslav 
Karlovicz, užvakar mirtinai pa
šovė tūlą Fraiik’ą Makija Bris- 
lol viešbuty.!, 1182 Milwaukee’ 
gt. Pašautasai nugabenta į pa- 
viečio ligoninę. Veikiausia mirs. 
Papaikėlis nusiųstas į Bridewell 
kalėjimą.

NELAIMĖ.

Ekspliodavo vandens 
pervados.

Name 32 So. Clark gatvėj, už
vakar naktį ekspliodavo užša
lę šilto vandens pervados. Eks- 
pliozija pridarė didelių nuosto
lių budinkui ir pavojingai su
žeidė pečkurį.

NUŠOVĖ VAIKĄ, KUR 
TAIKĖSI, PAVOGT DU 
“PAJŲ.”

Gegužės 6 d., 1918 m., Frank 
Greckevičius, 10 metų vaikėzas, 
bandė pavogt du “pajų” B. Ma
cevičiaus krautuvėlėj, 12107 S. 
Halsted St. Pasigridbęs kas 
reikia vaikėzas norėjo pagėgti. 
Kraųtuninkas tečiaus pastvėrė 
revolverį ir paleido tris šū
vius. Vaikas tapo sunkiai pa
šautas. Vaikėzas tuoj nuga
benta į paviečio ligoninę, kur po 
ilgos ligos praeitą subatą mirė. 
Krautuvninką buvo įsakyta a- 
reštuot.

————— eiL'i'' 
ILGI SIJONAI ** ;
“NEPRAKTIŠKI.”

National Shoe Travelers’ as- 
sociacijos viršininkai mano, 
kad jaunų ir senų panelių sijo
nai privalo būt IHrumpi. Praei- vesta byla- dar prieš vieną pro

tą subatą dšsoęiacijos viršinin
kai buvo surengę šaunų baukįe- 
tą Congress viešbutyj, kur tapo 
priimta rezęliuęija, būtent kad 
“ilgi sijonui yrą ir nepraktiški 
ir nesą n i tarų s, nes trukdo liue
sai eisenai*”

.Vietoj ilgų sijonų jaunos ir 
senos panelės privalančios len- 
kinties augštomis... kurpėmis.

NEVYKUSI KELIONĖ.
Pons Anthony Arhan ilgai 

gailėsis vykęs į Chicagą. Užva
kar policija jį areštavo ir paso
dinus į traukinį nubugdė atgal į 
Detroitą. Ten jisai reikalingas 
tūlai poniai May Sakowsky, ku
ri sako, kad tas Anthony pabė
gęs iš Detroito kariu su jos pi
nigine ir 3,000 dolerių. \

Star ir Garter teatre, (žiūrė
kite apgarsinimą) pradedant va 
kar diena, šią visą savaitę bus 
statoma — po du syk į dieną — 
Fred Irvvino juokažaislė (bur- 
lesųue) su dainomis ir muzika.

Tai vienas puikiausių Fred 
Irwin’o veikalų.

Apart didelio choro, dalyvaus 
taipgi keletas įžymių lošėjų.

Šiam veikalui parūpinta tam 
tikra muzika, puikios sceneri- 
jos ir drapanos.

CICERO

Miesto valdžioje nesusipratimas 
—vamas-varho nepažįsta.

Sausio 2 d., Liberty svetainėj 
— 52nd ir 22nd PI. įvyko Lietu
vių Laisvamanių Fed. 2-ros kp. 
prakalbos. Prakalbų niekas ne
sutrukdė. Kalbėjo Harold C. 
Mulks, advokatas, kuris vedė 
bylą prieš Cicero miesto valdi
ninkus ir policiją, ir T. Kučins
kas. Mulks savo kalboje dau
giausiai palietė Liet. Laisv. Fe
deraciją su Cicero valdyba, by- 
los nuplikius, kuriuos jis taip 
aiškiai išdėstė, kad kiekvienas 
galėjo suprasti, jog Ciceros val
dyba painformuota klerikalų, 
taip žemai nupuolė, užmiršo įs
tatymus ir savo pareigas, jiems 
vieta kur kitur, o ne užimti u- 
rėdiis,” užreiškė kalbėtojas. Ku
činskas, kalbėdamas irgi nesi
gailėjo Ciceros valdybai bei po
licijai smerkimų. Kučinskas, iin 
dainas faktus iš istorijos pripa- 
rodė, kad dvasiškija niekuomet 
ir niekada nesisltlengė eiti prie 
progreso; bet visur ir visada 
progresui pinkles statė.

Turiu primint, kad ir šioms 
prakalboms taipgi išanksto bu
vo prisirengta nors kuom už
kenkti, Buvo keletas klerikalų 
pasiuntinių, o taipgi ir šio mie
sto advokatas. Kalbant Kučin
skui, vienas klerikalų vaikėzų 
sltengesi veik visą jo kalbą per
duot advokatui anglų kalboje. 
Tečiaus, kaip jau minėjau, dva
siškiai, Ciceros viršininkams 
ir policijai iš kalbėtojų pusės te
ko labai karčių pipirų, bet nie
kas nedrįso prakalbų sutrukdy- 
ti. Po prakalbų prasidėjo rin
kimas aukų delei galutino iško. 
vojimo laisvės žodžio šiame 
miestelyj, Pašokęs miesto ad
vokatas užsimanė sutrukdyti ri
nkimų aukų, ir pašaukęs poli
cijos vežimą nuvežė aukų rinkė
jas A. Daujotienę ir dr-gę Tu- 
mosienę į policijos stotį. Vė
liau užstačius salės savininkui 
Chas. Charlsonu’i kauciją tapo 
paliuosuotoš. Nors ir trukdy
ta aukų rinkimas, bet žmopės 
buvo duosnųs — metė dolerius, 
niekurie ir penkis dolerius. Au
kų surinkta $32.85.

Sausio 4 d. įvyko aukų rinkė
jų teismas. Teisėjas išklausęs 
apkaltinimų, pasikrapštė pa
kaušį ir pasali visiems eiti na
mon. Reiškia areštavimas bu
vo neteisėtas ir aukų rinkėjos 
nebuvo plrie njiekų prasikalto
sios.

Dabar vėl beabejonės bus už- 

greso trukdytoją, kuris drįso be 
jokio prasikaltimo tąsyti mote
riškes į policijos sitolį, teismą 
ir pažemintį jų garbę. Pasta
rasis atsitikimas dar labiaus 
paskatins Ciceros žmones, j ieš
kančius teisybės, kovoti iki pa
skutinio įtempimo prieš kleri
kalus ir jiems tarnaujančius siu 
miesto valdininkus, kad apgy
nus teises, kurios yra šios ša
lies įsta/tymais garantuotos vi
siems savo piliečiams, nulaužti 
jų ragus, taip, kad jie daugiau 
nedrįstų statyti žabangų ant 
progreso kelio. —Koresp,

BRIDGEPORT

Pasitarnavo... “revoliucinei 
darbininkų klesai.”

Vakar įvyko SLA. 36 kp. su
sirinkimas. Tarp kita jame bu
vo pakelta klausimas apie atšau
kimą praeitojo susirinkimo mi- 
/tarimo, kuriuo buvo paaukota 
Lietuvos Laisves Fondą n 150 
dolerių. Vadinas, Nario prana
šavimas išsipildė: skymimnkm 
atsiekė savo. Ir atsiekė tik a- 
čiu tani, kad jiems atėjo pagal
bon tasai bunčius lietuviškų 
“aidoblistų," su kuriais dabai 
susifhroliavo “draugas" Joscph 
V. Stilsonas. Tie “aidoblistai,1 
prisidengę Lietuvių Socialistų 
Sąjungos ketvirtosios kuopos 
vardu, išleido tūlą paškvilį, 
pavardytą “Lietuviška politika 
ir fondai." Juo puikiai pasinau
dojo suklerikalėję p. Balučio pa- 
sekėjai-tautininkai. Vienas jų, 
atsinešęs tą lapelį, pradėjo pasa
koti, kad Lietuvos Laisves Fon
das yra niekai (lygiai taip pal 
pasakoja ir “draugas" Stilso
nas!), kad juo nepasitiki ir pa
tįs socialistai" ir todėl kuopa 
negalinti aukot savo pinigus 
“nežinia kam...” Matydami to
kį “dbkųmentą," tūli lengvo bu
do nariai įiatikėjo skymininkų 
tvirtinimams ir nutarė atsaukt 
pirmesnį nutarimą.

Vadinas atžagareiviai atsiekė 
savo tikslą, o Joscph V. Stilson, 
Geležėlė, Kukutis ir kompani
ja atliko didelį patarnavimą... 
“revoliucinei darbininkų kle
sai." Susipraltusieji Chicagos 
lietuviai darbininkai įsidėmės 
šitą jų “patarnavimą.”

—Buvęs Susirinkime.

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
▼akaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Akron, O. — Sausio 11 d., LSS. 244 
kp. lavinimos vakaras. Tema: Ar 
galima prašalinti iš LSS. ypatišku- 
mus ir frakcinius nesutikimus? Pra
džia 7:30 v.v. 50 So. Huron st. To
dėl visi atsilankykite į viršminėti) 
vakarą. —Komitetas.x

LSS. 81 kp. prakalbos įvyks sausio 
8 d. Liuosybčs svet., 1822 \Vabansia 
avė. Be to dainuos Liet. Soc. Vyrų 
choras. Prasidės 7:30 vakare. Kvie
čiame lietuvius atsilankyti.

—Komitetas

LMPSA. 25 kp. rengia DERATUS 
utarninke, sausio 7 d., K. of P. svet., 
11037 Michigan avė., Roseland, l|l. 
Debatuos A. Janušauskas su M. X. 
Mockum temdje: “Ar Dievas Mote, 
rims yra prielankus”? Pradžia 7:30 
v.v. —Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks seredoj, sausio 8 d., 7:30 
v.v.. M. Jankaičio svet., 4837 W. 14 
St. Visi draugai ir draugės būtinai 
atsilankykite, nes yra svarbių reika
lų aptarti. —org.. K. Vaitekūnas

Cicero. — LLF. 2 kp- susirinkimas 
bus utarninke, sausio 7 d., M. P. Ja
nkaičio svet., 4837 W. 14 st. Pradžia 
7:30 v.v. Visi nariai dūri būti, nes 
turime svarbių reikalu. Taipgi bus 
renkama valdyba 1919 metams. 
Kviečiame ir naujus narius, kurie 
manote įstoti. —P. Daubaras.

LMPS. 9 kp. choro rep>eticija po 
vad. P. Gugienės, atsibus kiekvieną 
seredos vakarą lygiai 8 v. Mark Whi- 
te svet., Halsted ir 29 gt. Visos dai- 
ni/iinkės malonėkite lankytis. Kvie? 
Čiame ir naujas, kurios mylite dai
nas, atsilankyti. —Raštininkė.

Jaun. Liet. Am. Taut. Kliubo meti
nis balius įvyks ned., sausio 19 d., 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Pra
šytume, kad kitos draugijso tą die
ną nerengtų panašios pramogos.

—Komisija

LLF. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, sausio 7 d., 
8 vai. vak., 3356 S. Halsted si. šis 
susirinkimas bus gana svarbus. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

LSLA. 226 kp. metinis susirinki, 
mas įvyks šiandie, sausio 6 d., Liuo- 
sybės svet., 1832 Wabansia avė., 7: 
30 v.v. Malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų, t aip
gi nepamirškite atsivesti naujų na
rių.. —Valdyba

Town of Lako. — LMPS. 58 kp. 
rengia didelį koncertą ir balių su- 
batoj, sausio 11 d., Turncr-E|iijošiaus 
svet., kertė 46 ir Wood galvių. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pusė vakaro 
pelno skiriama LSS. Aps. Fondui ir 
pusė atidai Mot. Balso.

—LMPS. 58 kp.

LMPS. 58 kp. lavinimos susirinki
mas įvyks utarninke, sausio 7 d., 
8 vai. vakare. Davis Square Parko 
svet., kertė 15 ir Paulina gi. Visos 
narės kviečiamos atsilankyti.

—Organizatorė.

K^nsington. — LMPSA. 67 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks sausio 
G d., 7:30 vai. vak Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visos 
narės kviečiama atsilankyti ir nau
jų atsivesti. *l'urime aptarti daug 
svarbių reikalų. —Sekr. U. M.

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. Apšvie
tus Komisijos nauju noru (?!) susi
rinkimas įvyks paned., sausio 6 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros svetainėje, 
3001 So. Halsted si. Meldžiu visus 
narius būtinai atsilankyti. Katrie iš
rinkti valdybon 1919 m. turės pri
imti nuo senos komisijos visus da
lykus. \ J. J. JonuševičiuR.

Ateities Žiedo Vaikų draugijėlė 
cljoro repeticijos, vadovaujant p-lei 
Sianiuliutei, atsibuna kiekvieną ne- 
dėldienį, 2 va|. po pietų, Mark Whi- 
te svet., Halsted ir 29 gt. Ateities 
Žiedo nariai lankykitės ir atsiveski
te naujus. —žiedo Globėja F. S. K.

Cicero. — Cicero Lietuvių Koope. 
racijos metinis susirinkimas įvyks 
Panedėlyj, Sausio 6 d., 7:30 vai. vak. 
S. žvibo svetainėje, 1317 So. 50th 
Avė., Cicero, III. — Malonėsite visi 
šėrininkai atsilankyti dėl aptarifho 
svarbių reikalų ir patyrimo Bend
rovės stovio. Ii' bus visos admini
stracijos arba valdybos i'inkims— 
1919 melams.

—V. Stankus, C. L. Koop. sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugų, pažįstamų 

Jono Kubiliaus ir Jono Sirtauto; 
seninus gyveno Rockford, 111.; taip
gi ir. Petro Bridikio, kuris gyveno 
Chicago, III., ii' Jono Gudžiūno. — 
Meldžiu atsišaukti kaipo gerai pa
žįstami ii* senai matyli draugai šiuo 
adresu: John Urbailis, 
2304 Russell St., Detroit, Mieli. 
---- ;--------------------------------------

Pajieškau brolio Jono žičkaus, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Batakų parap., gyvena Chieagoįe. 
Jis pats malonės atsilankyti ar kas 
jį žino malonėkite pranešti.

Frank žičkus,
2101 W. Coulter st., Chicago

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

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

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

Tcl. Pullman 312

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiai> 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų* taip motery ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra 
stiem^darbams.

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

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

VYRAI, KURIE KALBA LIETUV1S- 
KAI—SUNAUDOKITE SAVO

LIUOSA LAIKA.
Mes organizuojame lietuvių sky

rių ir reikalaujame keletą energin
gų, užtikimų vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdieną arba kele
tą dienų kas savaitę per visus šiuos 
metus. Jąs galite atlikti šį darbą be 
atsitraukimo nuo jūsų dabartinio 
užsiėmimo; geras pelnas. Atsišauki
te 9 iki 1 bile kokią dieną šią savai
tę arba seredos vakare 6 iki 8 vai. 
vakare arba telefonuokiĮe man. Ra- 
ndolph 7400 dėl pasimatymo. ADAM 
MARKŪNAS, ’ Lithuanian Dept., 
Room 817, First National Bank 
Bldg., 68 W. Monroe st., Chicago.

BEI KALINGA 15 prityrusių dry 
goods ir Čevcrykų pardavėjų — me
rginų.

BACHS
3641—3—5 So. Halsted st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA moterų tvarkyt skudurius 

583.’> Loomis st. Peoples Junk Sbop
HF.IKALINGI siuvėjai ant specia

lių užsakymų. Pastovus darbas, ge
ros sąlygos. The Kovai Tailors, 
731 So. \Val|s SI., Chicjigo.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.
1967 Canalport avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PABSIIHJODA STUDIJA lieluvh) 

ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo
menėn. Atsjšaukitc asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. .lamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago,, III.

PABSIDL’ODA bučernė ir groser- 
nč su namu arba mainyčiau ant ko 
kilo. Kas norite kreipkitės šiuo 
adresu. • G. G.
3553 So. Wallace st., Chicago, III.

RAKANDAI

BABGENAS
$200 Pnonogruph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ii' miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. * Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. ( liicago

EXTRA STOBAGE paRDAVIMAS 
rakandų ii' Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Vietrolą su pui
kia pastatu, taipgi $12 vertes re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skaros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At< 
darą kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėlipmis iki 1 vai.

VVestcrn Slorage, 
2810 \V. Harrison SI., Chicago

NAMAI-žEMe

PABDAVIMUI — bargenas — 2 
augštų ir beismentas medinis na
mas. 5 fialai. Visuomet išrandavo- 
jama už $809 Į melus. Skersai gat
ves nuo mažo parko. Lenkų ir lie
tuvių apgyventa viela, 4450 So. Her- 
milage avė., Savininkas

139 N. Clark si., Boom 615.
'Jei. Randolpb 5886

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

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAKINg” 

COLLEGES
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells St
137 Mokyklos Suv. Valstijoaa.

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D»- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti ‘Suknes «i 

( $10. Phone Seeley 1643
BAKA PATEK, PirinlalaUS-----  -------------------- z

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt® 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir .Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiŠkas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir ęeriau- 
slut kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kaanicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat.. prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.


