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True translation filed vvith the post-masler at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Lenkijos atgaleiviai nori pasi- 
griebt valdžią

Spartakai užgriebė Berlino 
laikraščius

Varšava skleidžia melus apie bolševikus
eteriai ir pagelbininkai nebus a- 
reštuoti.

Taipgi buvo prižadėta, kad 
ministeriai bus paliuosuoti. Iš
rodo, kad Jan Ignac Paderew- 
ski žinojo, kad pasikėsinimas 
bus padarytas ir jog jis išvažia
vo į Krokiivų, kad tuo laiku ne
buvus. Gen. Pilsudskį pasi-

KUNIGAIKŠTIS BANDĖ PASI
GRIEBTI LENKIJOS 

VALDŽIĄ.

Armijai atsisakius pagelbėti, 
suokalbis nepavyko.

VARŠAVA, sausio 5. ■— Len
kijos konservatyvu ir liberalų 
partijų nariai, |M) vadovyste 
princo Eustazi Sapicha, anksti 
šįryt padare bandymų įgyti kon
trolę valdžios, kadangi diktato
rius gen. Pilsudskį atsisakė re
organizuoti kabinetų ir įsileisti 
kiltas partijas, kaip socialistų.

Pasikėsinimas iki šiai valan
dai buvo nepasekmingas. Die- I 
na praėjo be nuostolių, apart | 
nelaimingo nusišovimo vieno 
kareivio, kuris bandė neprileis
ti are štų vidaus reikalų ministe- 
rio Thugut.

Areštavo 6 ministerius?
Vitiia iš priemonių princo Sa

picha. kuriam gelbėjo 300 ci
vilių žmonių, buvo areštavime? 
premiero Andrzej Moraczewski. 
vidaus reikalų ministerio Thu
gut. užriibežinių reikalų minis
terio JasileAvski ir Varašvos po
licijos viršininko.

Pranešama, kad 6 nariai ka
bineto vis dar tebėra kaliniai? 
ir galbūt bus laikomi kaipo už 
stovas, nors tas yra užginčyti 
gen. Pilsudskio buveinėj Belvi 
dore pulociuje.

Bandymas pradėtas užemitm 
visų valstybės ofisų ir buveinė? 
Varšuvos garnizono De Saxe 
pa Jociuj e. Buveinė buvo varto
jama princo Sapiehos ir jo pa- 
gelbininkų. Jo vyriausiu kari
niu pagelbininkų buvo pulkinin
kas Januszgtis (lietuvi Janušai 
lis?), kuris pasirengė turėti ke- 
eltą pulkų kareivių dėl prince 
Sapiehos. Kareiviai lėčiau ne
atvyko.

Konservatyvų ir liberalų pie
nas, kaip pasirodo, nepavykę 
ne tik dėlto, kad jie negalėje 
laikyti gęn. Pilsudskį kaliniu 
be t vyriausia dėlto, kad gene
ravo štabo viršininkas Szeptic- 
ki atsisakė leisti armijų vartoti 
politiniams tikslams.

Kalinis suėmė areštuotojus.
. Po areštavimui ministerių 
persi rėdė civiliais oficieriai are
štavo pulk. Szepticki Jo viebutyj 
ir paliepė jam eiti į De Saxe. 
Kada jis atvyko į buveinę, jis 
paliepė sargybai areštuoti žmo
nes, kurie, jį areštavo. Tas bu
vo padaryta. Szepticki taipgi 
mą su princu Sapieha, taip kat 
jis neleis armijai dalyvauti po
litiniuose dalykuose.

Grupė opozicijos spėkų nuė 
jo į Belvidere polocių, kur jie 
tapo areštuoti, kada jie pasakė, 
jog atvyko kalbėties su naujai 
sudaryta laikine valdžia. .

(jen. Pilsudskį 5 vai. šiandie 
po piet nuėjo į De Saxe ir turė
jo trumpą ir karštą pasikalbėji
mą su princu aSpieha, taip, kad 
pagalios princas sutiko atsiža- 
dėfti savo bandymo, jei jo ofi- na prieš Lenkijos šovinizmų ir sergančius influenza žmones.

šaukė Paderevvskį pasitarimui 
kaslink naujo kabineto.

Vardai Vilniaus, Lvovu ir 
Kijevo yra užrašyti krauju rau
donomis raidėmis palei vakari
nį rubežių Rusijos ir desėtkai 
mažesnių mie*4*ų, miestelių ir 
dvarų, esančių tarp miestų taip
gi yra sunaikinti bolševikų.

True translation filed \vilh the nost- 
naster at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI MUŠASI UŽ 
LVOVĄ.

50,000 ukrainų laiko miestą 
. apgulę.

VARŠAVA. sausio 4. — Len
kai (Irusiai gina Lvovu aprube- 
buotais burinis, bet bolševikiš
ki ukrianai, prigelbiami vokie
čių ka n uolių ir vokiečių art i le
istų, pamažu naikina miestų.

Apgplėjų skaičius apskaito
mas siekiant 50,(XX) kareivių, 
komanduojamų buvusio Ukrai
nos premjeras Ilolubovič, kuris 
>aipgi buvo pirmininku Ukrai
nos taikos delegacijos Brcst Li- 
tovske.

Ukrainiečiai grąsina vande
nio i i\ elektros aprūpinimui mie
ste, o ir maistas visai sumažėjo.

Tik keli civiliai gyventijai ga
lėjo pabėgti iš miesto iš prieža
sties netikusio geležinkelių ap
tarnavimo.

Lenkų kareiviams gelbsti gin
ti* miestų daug Lvovo piliečių, jų 
tarpe mergaitės ir vaikai.

Vietos popiežiaus delegatas 
Monsignor Ratts padarė repre
zentacijų Rymui apie cituacijų 
Vilniuje ir apielinkėj, prašyda
mas talkininkų intervencijos ir 
apgynimo prieš bolševikus Lie
tuvoj, kur yra Rymo katalikai.

Kijevas arti puolimo.
Ukrainos sostinė Kijevas, kur 

buvo gana ramu pastąrąjį mė
nesį greitai puola į bolševikų 
rankas.

Separatistų vadovas Pethira, 
sakoma, padarė sutartį su Leni
nu ir Trockiu ir Rusijos bolše
vikų kareiviai veržiasi pietų 
link.

Vokiečių kareiviai Ukrainoj 
negalėjo išgabenti savo amuni
cijos. Sandeliai vertės 18,000,- 
000 rublių, sakoma, pakliuvo į 
bolševikų rankas Kijeve.

Šiaurinėj dalyj linijos bolše
vikai stengiasi apginti Vilnių 
nuo bolševikų tvano.

(Varšava, matomai, patapo 
lizdu, iš kurio skleidžiami viso
kie melai apie bolševikus. Po 
priedanga bolševikų ji nori įti- 
krinti pasaulį, kad visi, kas ei-

didžiausį godumų pasigriebti 
svetimus žemes, yra bolševikai. 
“Kas nenori dėties prie mus —. 
tas bolševikas“ — tai Varšuvos 
žinių obalsis. Lvovą laiko ap
gulė ne bolševikui, bet rusinai, 
kuriuos lenkai engė Galicijoje. 
Hohibovič yra buržuažas ir di- 
clolis bolševikų prie&as.
i*a yra šalininkas iitsiskirimo lT- V
krainos nuo Rusijos, todėl visai 
negali veikti išvien su bolševi
kais. Todėl ir ateityj reikia vi
sas žinias iš Varšuvos apie bol
ševikus priimti su didžiausiu at
sargumu).

True translation filed vvith the post- 
mastei* at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

SPARTAKAI UŽGRIEBĖ 
BERLINO LAIKRAŠČIUS.

---------
Taipgi užėmė Wolf biuro 

ofisus.

AMSTERDAM, sausio 6. - 
Redakcijos Tageblatt, Vossische 
Zeitung, Lobai Anzeiger, Vor, 
\vacrts ir Morgen Post lapo už
griebtos ir užimtos nedėlios na
ktį spartakų, —. pasak telegra
mos iš Berlino. Priduriama, 
kad laikraščiai neiš e i s 
panedėlyj, apart Vorsvaerts, ku
ris bus išleistas revoliuciniu da
rbininkų komiteto.

Spartakai uždarė ofisus 
Wolff biuro ir žinių agentūra 
nustojo veikus.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as re(|iiired by the act of Oct. G, 1917

VĖL “REZIGNAVO.”

AMSTERDAM, sausio 6. — 
Berlino laikraščiai sako šiandie, 
kad kancleris Ebert, Pilip Schei- 
di manu ir kiti dižiumos socia
listai Vokietijos kobinete pasiū
lė savo rezignacijų centraliiam 
tarybų komitetui.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, U) 17 
VOKIETIJA PRADĖS VEIKTI 
PRIEŠ RUSIJOS BOLŠEVIKUS.

LONDONAS, sausio 6. — Vo
kietija rengiasi griebties diplo
matinių ir karinių priemonių 
prieš bolševikų valdžių, pasak 
vokiečių oficialio pranešimo, 
gauto bevieliu. Pranešimas sa
ko:

‘'Bolševikų besiveržimas ir 
buvimas Berlino Rajeko (bol
ševikų pasiuntinio) pagimdė di
plomatinį karės stovį su Rusija 
ir militaris karės stovis beveik j- 
stimaišė. Vokietija, spiriama 
reikalingumo ne tikslu užganė
dinti talkininkus, bet apgynimui 
savo pačios interesų, turi ener
giškai įsimaišyti, griebties dip
lomatinių ir karinių priemo
nių.”

True translation filed witn the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as required by the act of Oct. 6, 1917
LUXĘMBURGO KUNIGAIKŠ

TYTĖ PASITRAUKSIANTI.
---- o------

PARYŽIUS, sausio 6. — Ma
lin sakosi patyręs iš ištikimų 
šaltinių, kad Luxemburgo di
džioji kunigaikštytė Mario Ade
laide nutarusi apleisti Luxem- 
burgą dvlei ten esančios politi
nes situacijos. Situacija esu 
pasidariusi nepatogi didžiųjai 
kunigaikštytei.

4 mirė, 4 serga.
SUPERIOR, Wis.—Keleivis 

rado vieno kambario farmoą 
name arti Poplar 4 lavonus ir 4

True translation filed vvith the posl- 
master ai Chicago, III., Jan. 7, 1919. 
as reųuired b.y the act of Oct, G, 1917

V. Kapsukas 
Vilniuje

ATSIVEŽĖ DIDELj ŠTABĄ IR 
DAUG RUBLIU.

Rusija pripažįstanti Lietuvų sa
vistovia dalim Sovietų res
publikos.

Per Stockhohnų atėjo žinia, 
kad Kapsukas atvykęs iš Rusi
jos j Vilnių su dideliu štabu sa
vo pagelbininkų ir atsivežęs ge
rai rubliais aprūpintų iždų. Jis 
pranešęs per spaudų, kad Lietu
va busianti apskelbia kaipo sa
vistovi dalis Sovietų Respubli
kos, Sovietų valdžia duosianti 
Lietuvos administracijos reika
lams pinigų, o Lietuva turėsian
ti duoti Rusijai provizijos. So
vieto telegrama iš Carskoje Sič
io sako, kad Rusijos Sovietų val
užių 25 guodžio formaliai pri
pažinus Lietuvos Sovietų nepri- 
gulmybę ir pažadėjus duoti Lie-' 
buvai kiekvienų pagelbų, kad 
užtikrinus jos laisvę. Sovieto 
Centro Pildomasis Komitetas 
Petrograde pasiuntęs laisviems 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
žmonėms broliškų linkėjimų, 
pasveikindamas jsos su paliuo- 
savimu nuo svetimo užgriebi
mo, kaip lygiai ir nuo tironiš
ko carizmo, prižadėdamas pa
gelbėk jiems suorganizuoti apsi
gynimų ir nuo kitų svetimų pri
spaudėjų. — “Keleivis.”

frne translntlon filed with Ihe pnst- 
nuislrr ai Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI PASIUNTĘ 
$500,000 I AMERIKĄ.

NEW YORK, sausio 6. — Ju
sticijos depą rta meni to agentai, 
kurie, dabojo nužiūrimus vokie
čius, tapo paskirti į penkias gru 
peš bolševikų. Išsiplatinimas 
bolševizmo pripažintas “alar- 
muojančiu.”

Generalio valstijos prokuroro 
pagelbininkas Alfred L. Becker 
kaltina, kad Lenino ir Trockio 
agentai yra čia su arti $500,(XX) 
dėl propagandos.

Justicijos departamento ofi
suose pripažinta, kad padarytas 

sųrašas 2,(XX) “raudonųjų” a- 
gitatorių šiame mieste Chicago, 
Philadelphia, Detroit, Boston ir 
kitose, vietose ir esantįs surašė 
žmonės yra akylai daugiau 500,- 
žmonių yra veikliais ar pasy
viais pasekėjais bolševikų judė
jimo.

True translation filed wtth the post- 
niaster at (’hieago, III., Jan. 7, 1919, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.
LAIVYNO BORDAS PALIUO-
SUOS KAI KURIUOS PAIM

TUOSIUS LAIVUS.

John A. Donald, veikiantisis 
pirmsėdis Suv. Valstijų laivyno 
bordo, pranešė, jog bordas nu
tarė paliuotuoti iš rekvizicijos A 
m,qrįikos įriridiškus laivus, tu
rinčius nedaugiau kaip 4,000 to
nų intalpos. Kiekvienas laivas 
bus atleistas po jo pirmojo su
grįžimo į Suv. Valstijų uostų. 
Atleistieji laivai, kol nebus apie 
tai pranešta, pasiliks dar po 
bordo priežiūrą iitiik kainų ir 
prekių, ir suprantama, jog bor
das pasilaiko teisę išnaujo lai

vus rekvizuoti, jei iškiltų mili- 
tarės ar kitokios priežastys, ku
rios to reikalautų.

MOTERIS NUTEISTOS 
KALĖJIMAN.

VVASIHNGTON, — Policijos 
1u« nubaudė .iiicjit'eriH, l<n- 

rios šilkui ė bildėjimo ugnį prie

šais baltąjį namą. I rįs moteris 
nubaustos užsimokėti $10, arba 
10 dienų kalėjimai!, o trįs, jų 
tarpe moterų partijos pirminin
kė |)-lė Alice Paul, — $5.00, ar
ba 5 dienos kalėjimo. Moterįs, 
kurios atsisakė liudyti, atsisakė 
mokėti ir bausmę, nes tai butų 
prisipažinimas prie kaltės ir 
eis kalėjimai!.

True translation filed wilh Ihe post- 
inasler at (’hieago, III., Jan. 7, 1919, 
as required by Ihe act of Ori. (i, 1917

JŪRIŲ TARNYSTĖS 
BIURAS.

WASIl!NGTON, D. C. - Su
vienytų Valstijų Laivyno Bor
das praneša, kad pradedant su 
Naujais Melais, laivininkus ant 
visų pirklybos laivų, kurie Bor
do globoje, samdys centralė įs
taiga, kuri vadinsis Suv. Valsti
jų Laivyno Jūrių Tarnystės 
Biuras (Sea Service Bureau of 
the U. S. Shiping Board).

Toji įstaiga turės savo ofisus 
prie svarbesniųjų Amerikos uo
stų ir samdys visus darbininkus, 
kokie, lik reikalingi. Privati
nių asmenų valdomi laivai ga
lės naudotis Biuro patarnavi
mu tomis pat sąlygomis, kaip 
ir laivyno Bordo valdomi laivai.

Kapitonas Irving L. Evans iš 
Cleveland, Ohio, pirmiau buvęs 
kapitonu ir laivyno advokatu, 
šiandie yra perkeltas iš Bordo 
rekrulavimo skyriaus į naujojo 
Biuro viršininkas. Pas biuras 
tapo sudarytas, sujungiant to 
palies vardo įstaigą rekrutavi- 
mo skyriuje su esančiomis Bor
do veikimo įstaigomis, kurios 
ligšiolini pristatydavo vyrų ant 
Bordui priklausančių laivų.

Bordas netik suteiks darbo 
prityrusioms laivininkams, bet 
ir leis j marių darbą visus bai
gusius lavinimo kursus prie Lai
vyno Bordo. Tarpe tų bus daug 
jaunų amerikiečių, pirmiausiai 
gavusiu patyrimo savo darbe 
ant Bordo lavinimo laivų ir taip- 
pat bus jHityrusių laivininkų ir 
inžinieirų, kurie mokinos savo 
amato Bordo nemokamouse na
vigacijos ir inžinierystės moky
klose.

True trans‘i»tion filed w’th the post 
mastei* at (’hieago, III., Jan. 7, 1919, 
as required by the act of Oct. G, 1917

WASHIN(frpN, D. C.—šian
die Laivyno Boi’das’ pranešė, jog 
reikalaujama dviejų tūkstančių 
jaunų amerikiečių mokintis 
darbo prie Suv. Valstijų laivy
no. Kadangi greitai reikia pri
statyti prekių laivus, ant kurių 
dabar dirbs vien tik pirkliniai 
laivininkai, taigi nepaprastai 
daug vyrų reikia išmokinti, ku
rie galėtų užimti vietas.

Iš dviejų tuksiančių dabar rei
kalaujamų vyrų pusantro tūks
tančio užims mokinių (apprėn- 
tice) vietas, kuriuos išsiuntė alit 
marių Bordo Ajtlantiko mokyk
los iš Bostono, ir penki šimtai 
ant Pacifiko lavinimo laivo Tris, 
San Francisco.

Laiiosnorius kviečiama užsi
rašyti per kuri nops Bordo rek
rutą viino viršininką prie aptiė- 
kų arba rašyti šiuo adresu: Hen
ry Howard, director of Recrut- 
ing Service, Boston, Mass.

Theodore Roose 
velt mirė

VAKAR ŪMAI PASIMIRĖ 
THEODORE ROOSEVELT.

Buvo kartą Suv. Valstijų 
prezidentu.

OYSTEB, BAY, N. Y., sausio 
6. Anksti šįryt čia savo na
muose pasimirė buvęs Suv. Val
stijų prezidentas pulkininkas 
'l’heodore Roosevelt.

Jo mirtis buvo visai netikė
ta. Tiesa, paskutiniu laiku jis 
kil k sirguliavo, kekdą sykių bu
vo ligonbučiuose. .Jis ir dabar 
tik prieš Kalėdas buvo sugrįžęs 
iš ligonbučio ir buvo besveiks- 
tąs pilnai. Nedėlioj jis atsigu
lė 11 vai. vakare. 4 vai. ryte j< 
tarnas užgirdo jį sunkiai kvė
puojant, bet kartu jis miegoje 
natūraliu miegu. Taip jis ii 
mirė net nepabusdamas iš mie 
go. Mirė nuo embohis.

Daktarai sako, kad prieš mė 
nesj laiko Roosevelt buvo arti 
mirties nuo plaučių embalizmo

Laidotuvės į v y k s seredo 
12:45 vai. po piet iš episkopah 
bažnyčios ir bus palaidotai 
Young’s Memorial kapinėse. Lai 
dotuvės bus privatiškos.

Pulk. Theodore Roosevelt gi 
mė Ncw Yorko mieste spalii 
27, 1858, taigi buvo virš 60 m 
amžiaus. Pabaigęs pradiniiu 
mokslus lankėsi Harvard uni- 
versilcihį, kurį baigė 1880 me
tais. Už dviejų melų, 1882 m 
jis tapo išrinktas nariu New 
Yorko valstijos legislaturos. Pa
skui jis užėmė keletą politinių 
vietų, o 1897 m. prezidentas 
McKinley paskire jį laivyno sek
retoriaus pagelbininkų, kurią 
viiltą jam užimant kįlo Ispani
jos karė. Karėje jis vada va ve 
liuosnorįy pulku, bet nieku ypa
tingu nepasižymėjo.

Užsibaigus karei, jis 1899 m 
buvo išrinktas Neiw Yorko val
stijos gubernatorium, o 1900 m. 
tapo išrinktas Suv. Valstijų vi- 
ce prezidentu, o sekamais 1901 
m. jis liko ir prezidentu delei 
užmušimo prezidento McKinley 
1904 m, jis tapo anilru kartu iš
rinktas pčezidentu.

Pasibaigus jo terminui jis bu
vo išvažiavęs į Afriką medžioti, 
o vėliau lankėsi Europoj.

Sugrįžęs iš Europos, 1916 m. 
jis bandė vėl likti prezidentu, 
bet republikonų partija jo ne
nominavo, o vieton jo paskirė 
savo kandidatu antram tarnavi
mui Wm. H. Taftą. Tada Roo- 
seveltas atskėlė dalį republiko
nų ir iš jų sutvėrė progresistų 
partiją. Ji pastatė Roseveltą 
savo kandidatu į prezidentą, bet 
kaip Taft, taip ir Roosevelt pra
laimėjo rinkimuose ir preziden
tu tapo išrinktas Woodrow Wil- 
son, demokratas.

Nepavykus rinkimams jis biu 
vo išvažiavęs medžioti, šį sykį 
į pietinę Ameriką.

Paskutiniais rinkimais Roo
sevelt nebebuvo kandidatu. Jis 
norėjo, kad republikonų parti
ja jį nominuotų, bet jai nomi
navus Charles Hughes, Roose
velt atsisakė nuo progresistų 
partijos kandidatūros ir tuo ta 
partija (tapo palaidota, nes ji iš
tiktųjų ir buvo yięno Rooseyei- 
to partija. j,

Politikoje Roosevcltas buvo 
nudiiodantis pirmeivį atgalei- 
vis. Šiaip gi veikime jis buvo 
dideliu triukšmadariu. Mėgo 
visuomet kelti apie save didelį 
triukšmą ir figūruoti dideliu 
žmogum. Bet gi jam preziden
taujant neatsiekta nė vieno svar
besnio darbo, apart pasiulimo 
taikos laike rusų-japonų karės, 
r nepravesta nė vienos didesnės 

reformos.
Savo įsitikinimais jis buvo di

leliu šovinistu ir nekentė sve
timšalių, kurie nepasiduodavo 
aiamerikoninimui. Jo pasku
tiniu atsišaukimu ir buvo kvie
timas visus kovoti už vieną vė
liavą ir vieną kalbą Amerikoje 
— anglų; ypač jis kvietė kovoti 
prieš raudonąją vėliavą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 7. 1919, 
as required by the act of Oct. G, 1917
ANGLIJOS KAREIVIAI REI
KALAUJA PALIUOSAVIMO.

Suardė kempę, užgriebę veži
mus ir užprotestavo ministe
rijai.

Londonas, sausio 6. — Me
namas neužganėdinantis būdas, 
kokiuo demobilizacija yra ve
dama, sužadina neužsiganėdini- 
mą tarp kareivių Anglijoj. Be 
mmišimų Folkstone, Dover ir 
Osterley, kareiviai kitose kem- 
>ėse, kaip Shoreham, Shortland, 
Beck(*nham, Grove Park, Sy- 
denham ir kitose vietose stato 
reikalavimus perkeitimui demo
bilizacijos* sistemos.

Ypač yra didelis neužsigane- 
dinimas tarp kareivių ir armijos 
tarnybos korpusų, į kuriuos ta
po perkelti iš kitų pulkų, ka
dangi korpusai, prie kurių da
bar jie yra priskirti, bus demo
bilizuojami paskiausia.

Osterley stovintįs kareiviai su 
daužė kempę šįryt kaipo protes
tui prieš jų perkėlimąJš infan- 
terijos į armijos tarnybos kor
pusus. Jie užgriebė daugybę 
motorinių vežimų ir pervažiavo 
Der Londoną iki Whitehall, visą 
kelia sukaudami, c.

Jie sustojo prie demobilizaci
jos ministerijos, kuomet depu
tacija apsilankė pas valdininkus 
viduje. Ministerijos atstovas 
prašant deputacijai nuvyko į 
Osterley tyrinėti kareivių neuž- 
siganėdinimus, kuriems duota 
prižadas, kad tie kurie dalyvavo 
demonstracijoj, nebus baudžia
mi.

Keli tūkstančiai kareiviu sto
vinčių Shorehanii numaršavo j 
Brighlon užprotestavimui prieš 
atidėliojimus demobilizacijoj. 
Majoras kalbėjo į juos iš mie
sto salės prižadėjo perduoti jų 
nusiskundimus karės ofisui. Po 
to kareiviai išsiskirstė.

4

Sniegas šiandie ir šalčiau va
kare*; ryto giedra ir šalčiau.

Saulė teka 7:18 vai., leidžiasi 
4:35 vai. Mėnuo leidžiasi 10:35 
valandą vakare.
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Mirė Theodore 
Roosevelt.

Vakar numirė l/uvusis 
Suv. Valstijų prezidentas, 
Theodore Roosevelt. Jo as
menyje Amerikos kapitalis
tų klesa neteko vieno ga
biausiųjų savo politikierių.

Rooseveltas buvo republi- 
konas. 1912 m., kada repu
blikonų didžiuma, atsisakė 
statyt jo kandidatūrą į pre
zidentus, jisai suorganizavo 
“progresistų partiją”, kuri 
tečiaus suiro 1916 m., di
džiumai josios narių pagal 
Roosevelto paliepimą, sugrį
žus į senąją republikonų

Republikonų partijos ski
limas davė galimybės de
mokratams 1912 m. įstatyti 
save kandidatą, Woodrow 
Wilsoną, i prezidento ofisą. 
1916 m. tas skilimas dar ne
buvo galutinai užgijęs, ir p. 
Wilsonas tapo išrinktas an
tram terminui, Bet perei
taisiais metais, kongreso 
rinkimų kampanijoje, buvu
sieji Roosevelto pasekėjai 
jalu buvo galutinai susilie
ję su senaisiais republiko- 
nais, ir todėl demokratų pa
rtija tapo sumušta.

Rooseveltas buvo prog
resyvesnis (toliau matąs) 
politikierius, negu jo opone
ntai iš Tafto pasekėjų sto
vyklos. Vienok jo progre
syvumas buvo grynai kapi
talistiškos rųšies. Roose
veltas buvo griežtas gynė
jas tos išnaudotojų klesos 
dalies reikalų, kurios jiega 
ypatingai sparčiai augo kar
tu su kapitalizmo plėtojimu- 
si: jisai buvo agresyvio, im
perialistinio kapitalo atsto
vas.

Ir ne tiktai savo idėjomis, 
o ir savo budu jisai buvo ty- 
piškas to kapitalo interesų 
ir ypatybių išreiškėjas. Ji
sai buvo be galo energingas, 
be galo ambitiškas, didelis

principų žmogus. Istorija 
su republikonų partijos ski
limu ir su progresistų par
tijos suirimu parodė, kad 
savo asmeniškus tikslus ji
sai statė augščiaus už viską.

Pas Amerikos lietuvius 
garsusis “pulkininkas” irgi 
turėjo savo pasekėjų. Natū
rai is dalykas, kad jį garbin
davo tokie-nat be principu 

politikieriai, kokiuo buvo ji
sai pats.

Žodžiai ir 
darbai.

Užvakar tautininkai, pa
sinaudoję tąja proga, kad 
daugelis socialistų dalyvavo 
rajono konferencijoje, ir su
sitarę iškalno, 36-je S. L. A. 
kuopoje pervarė nutarimą, 
pagal kurį tapo atmestas 
pirmesnis kuopos nutari
mas paskirti 300 dolerių 
per pusę į Lietuvos Laisvės 
Fondą ir Neprigulmybės 
Fondą. Jie padarė dabar 
taip, kad ta visa suma eis į 
tautininkų fondą.

Sulaužė pirmesnįjį savo 
kuopos nutarimą ponai tau
tininkai pagelba negražaus 
“trikso”J Jie sulaikė pini
gų siuntimą iki šio susirik 
kimo, ir susirinkime pame
lavo, kad iždininkas netu
rėjęs “orderio” siųsti pini
gus. Tuo-gi tarpu kuopos 
pirmininkas pranešė, kad 
tai netiesa.

Pirmininkas kiek laiko at
gal atsilankė pas iždininką 
ir matė jo išrašytą čekį ant 
$300 “Lietuvos Laisvės ir 
Neprigulmybės Fondui”, ir 
pastebėjo, kad toks čekio 
parašymas yra neteisingas, 
kadangi Lietuvos Laisvės 
Fondas ir Lietuvos Nepri
gulmybės Fondas yra dvi vi
sai atskiros įstaigos. Tada 
iždininkas “suprato” savo 
“klaidą” ir po pirmininko a- 
kių parašė du čekiu: vieną 
vienam fondui ant $150 ir 
antrą antram fondui ant to- 
kios-pat sumos.

Kad teisingai galėjus ap- 
vertinti tą S. L. A. 36-os 
kuopos tautininkų pasielgi
mą, reikia atsiminti, jogei 
skirti pinigus per pusę į du 
fondu tapo nutarta tada, 
kada Lietuvos Laisvės Fon
do pritarėjų buvo didžiuma 
kuopos susirinkime. Šito 
fondo pritarėjai butų galėję, 
jeigu butų norėję, nubal- 
suot, kad visi 300 dolerių 
arba bent didesnioji dalis 
tektų jam vienam; ir pačio
je kuopoje juk progresyviš- 
kų žmonių yra daugiaus, ne
gu tautininkų. Vienok L. 
L. F. šalininkai nenorėjo ke
lti kuopoje frakcijinių kivi
rčų, ir patįs stojo už tai, 
kad pinigai butų skiriami, 
laikantis srovių lygybes pri
ncipo.

Vienok ponai tautininkai 
tą principą, kurį jie papras
tai taip garbina, prie pirmos 
progos pamynė po kojomis.

O betgi savo spaudoje jie 
nuolatos lieja graudžias a- 
šaras, jeigu klerikalai paki
ša koją jų srovei.

Tokie jų žodžiai ir tokie 
jų darbai.

Papildymui šito paveiks
lo, reikia dar pridurti, kad, 
agituodami 36-os kuopos 
susirinkime prieš Lietuvos 
Laisvės Fondą, tautininkai 
pasinaudojo tuo šmeižiančiu 
lapeliu, kurį išleido 4-osios 
kuopos “bolševikai”. Pap
rastai tautininkai baisiai 
smerkia “bolševikus”; bet 
savo tikslų atsiekimui jie 
pasinaudojo jais.

Lygiai taip daro ir visa 
buržuazija: purvais drabs
to bolševikus, o ištiesų nau
dojasi bolševizmu, kad įvy
kinus savo atžagareiviškus 
pienus. Atžagareiviai iš de
šinės ir atžagareiviai iš kai
rės darbais remia vieni ki
tus, o žodžiais siunčia vie
ni kitiems prakeiksmus, < 

Apžvalga
-----------------------»■ 1 -V

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as rcąuired by the uct of Oct. 6, 1917
SKIRTUMAI BURŽUAZIJOS 
TARPE.

Mokslinio socializmo pasekė
jams šiandie dažnai iš “kairio
sios” puses prikaišiojama, kam 
jie darą skirtumą tarpe įvairių 
išnaudotojų grupių.

Šitas priekaištas buvo nuola
tos girdimas pirmaisiais tre
jais karės metais. Kuomet so
cialistai talkininkų šalyse sakė, 
kad apsigynimui nuo Vokieti
jos utilitarizmo reikią remti kiv- 
rę, tai “kairieji” atsakydavo: 
tarp centralių valstybių ir tar
pe viešpataujančiųjų klesų tal
kininkų šalyse nėra jokio ski
rtumo; jie visi kartu sudaro 
vieną išnaudotoją klesą. Ir jei
gu darbininkai padės talkinin
kų buržuazijai kovot prieš Vo
kietijos buržuaziją, tai jie eis 
prieš savo klesos reikalus.

Socialistų partijos talkininkų 
šalyse Vakarų, Europoje šitų 
priekaištų tečiaus nepaklauso; 
jos laikėsi tos nuomonės, kad 
rėmimas kovos prieš ccntrales 
valstybes nėra priešingas darbi
ninkų klesos reikalams.

Kada Rusijoje atėjo revoliu
cija, nuvertus! carizmą, tai tie 
patįs ginčai tarpe mokslinio so
cializmo pasekėjų ir “kairiųjų” 
iškilo nauju smarkumu, čia at
sirado du klausimu: viena, ar 
reikia Rusijos darbininkams 
tęsti karę prieš Vokietiją, kad 
apgynus savo šalį nuo sunaiki
nimo ir pavergimo; antra, ar 
reikia Rusijos darbininkams 
tarties su savo buržuazija, kad 
galėjus pasekmingiau tęsti ka
rę, iki bus įvykinta demokrati
nė taika, ir kad galėjus leng
vinus sutvarkyt suirimo stovy
je paliktąją šalį.

Didelė didžiuma Rusijos so
cialistų davė pritariantį atsaky
mą į abu šituodu klausiniu. O 
bolševikai atsake į juodu atme
tančioje (negatyviškoje) pras
mėje. Jie nurodinėjo, kad tęs
ti karę prieš Vokietiją reikštų 
tarnaut Rusijos ir talkininkų 
buržuazijos reikalams, kuri c- 
santi tokia-pat, kaip ir Vokieti
jos imperialistai. Delei tos-pat 
priežasties jie atmetė ir koalici
nę valdžios formą.

Bolševikų nuomonei, paga
lios, pritarė toks didelis Rusi
jos darbininkų ir kareivių skai
čius, kad jie pasiryžo ginklais 
nuversti koalicinę laikinąją val
džią, kurią buvo pastatę Rusi
jos sovietai, ir paskui padare 
Bresl-Litovske taiką su Vokieti
joj kaizeriu. Ir “kairieji” •— 
socialistai kitose šalyse (ypač 
Amerikoje) dabar tą bolševikų 
taktiką kelia į padanges, o jų 
argumentus kartoja, kaip ko
kią neklaidingą dogmą.

Vienok nelabai lengva yra su
taikyti su tąją/“dogma” išve
džiojimus pačių bolševizmo va- 
dųr Štai, N. Leninas savo “laiš
ke į Amerikos darbininkus”, ne
senai paskelbtam “kairiojoje” 
Amerikos spaudoje, pasakoja 
apie santykius buržuazijos tar
pe visai ką kita, negu jo pamėg
džiotojai. Ve ką jisai rašo:

Ar mes neprivalome išnau
doti antagonizmą (prieštara
vimą), gyvuojantį tarpe įvai
rių buržuazijos grupių?...

Kada Vokietijos imperialr- 
zmo plėšikai metė savo armi
jas į beginklę, demobilizuo
tą Rusiją vasaryje 1918 m... 
aš be jokių abejojimų pada
liau tam tikrų sutarčių su 
Francijos monarcliistais.

Francuzų kapitonas Sa- 
doul, kuris žodžiais simpati
zavo bolševikams, bet dar-
bais buvo ištikimas Franci-

•jos imperializmo tarnas, at
vedė pas mane franeuzų ofi- 
cierių de Lubersac. “Aš mo- 
narchistas. Mano vienintėlis 
tikslas yra parblokšti Vokie
tiją”, de Lubersac užreiške 
man. “Tai yra pats savaime 
suprantamas dalykas”, aš at
sakiau jam. Bet tatai anaip
tol nekliudė man padaryti su
tartį su Lubersac’u sulig tam 
tikrų patarnavimų, kurių 
franeuzų ekspertai apsiėmė 
suteikti, kad sulaikius vokie
čių ėjimą, suardant geležin
kelių linijas...

Mes su franeuzų monar- 
chistais padavėme vieni ki
liems rankas, nors mes žino
jome, kad kiekvienas musų, 
norėtų gcriąus matyt kitą 
pakartu. Bet laikinai musų 
interesai (reikalai) buvo vie
nodi.

Ir toliau Leninas pasakoja:

Daug metų atgal Amerikos 
žmonės pavartojo šitą taktiš
ką savo revoliucijos labui. 
Kada Amerika vedė savo di
džiąją pasiliuosavimo karę 
prieš Anglijos prispaudėjus, 
tai ji taip-pat susižinojo su 
kitais prispaudėjais, su fran- 
euzais ir ispanais, kurie tuo
met valdė žymų, plotą žemės, 
sudarančios šiandie Suvieny
tąsias Valstijas.

Savo atkaklioje kovoje už 
laisvę Ajnerikos žmonės pa
darė “sutartis” su viena pri
spaudėjų grupe prieš antra 
prisptrtldėjų grupę tikslu su
silpninti visus prispaudėjus 
ir sustiprinti tuos, kurie ko
vojo prieš priespaudą.

Amerikos žmohčs pasina
udojo antagonizmu (priešta
ravimu), gyvavusiu tarpe an
glų ir franeuzų, kartais net 
kovodami pelys j petį su vie
na prispaudėjų grupe, fran- 
euzais ir ispanai^, prieš kitus 
prispaudėjus, anglus.

Tuo budu jie išpradžių per
galėjo anglus, o paskui pasi- 
liuosavo (išdalies už pinigus) 
nuo pavojingos franeuzų i'r 
ispanų kaimynystes.

Iš šitų Lenino išvadžiojimų 
yra aišku, kad jisai pripažįsta, 
jogei: viena, išnaudotojų kle
sos skiriasi į grupes priešingais 
reikalais; antra, tuos priešingu
mus darbininkai ne tiktai gali, 
o ir privalo panaudot savo kle
sos labui; trečia, pasekminges- 
nei kovai už savo reikalus, dar
bininkai ne tiktai gali, o ir pri
valo daryt sutartis su tomis iš
naudotojų grupėmis, kurių rei
kalai toje valandoje sutinka su 
darbininkų reikalais.

Taigi, bolševikų vado nuo
mone, laikinas darbininkų ėji
mas išvien su ta arba kita bur- 
žuazjijos daljm, yra principia- 
liai leistinas, net pageidauja
mas dalykas. Reiškia, gĮinfcas 
tarpe revoliucionierių galiSinti 
ne dėl principialio klausimo (ar 
valia dėties su buržuazija, ,ar 
ne, o tiktai delei taktikos klau
simo: ar tas dėjlmasi yra prak
tiškas tam tikrose aplinkybėse, 
ir jeigu taip, tai kokiomis sąly
gomis galima dėties?

Rusijos HocJaLdeniokratai, 
kaip minėjome, manė, kad dar
bininkų klesa laimes daugiaus, 
jeigu ji kartu su savo buržuazi
ja sumuš Vokietijos militaris- 
tus, negu kad Vokietijos milita- 
ristai sumuš revoliucinę Rusi
ją; todėl jie stojo už koalicinę 
valdžią ir už karės tęsimą (iki 
Vokietija nepriims demokrati
nės taikos sąlygų). Nuo bolše
vikų, kurie laikėsi priešingos 
amomonSs, jie skyrėsi taktikos 
žvilgsniu.

Gyvenimas parodė, kad soei- 
al-demokratų (menševikų) tak
tika buvo teisingesnė, negu bol
ševikų. Vįeųok, mūsiškiai bub
ševikų pamėgdžiotojai ne tiktai 

nemato to, o ir įsivaizdina, kad 
sodlal-demokratų ndsutikipias 
su bolševikais minėtame klausi
me, buvęs principialis; ir jie to
dėl, girdami bolševikus, skel
bia, kad pastarųjų oponentai 
“sulaužę principus”.

Kaip mažai tie “kairieji” iš
mano net apie savo “autorite
tą”!

Reikalauja atsakymo 
iš V. Paukščio.

Vakar P. Grigaitis išsiuntė 
antrą laišką “Laisvės” redakto
riui, V. Paukščiui, šaukdamas 
jį į Trečiųjų Teisiną dėlei šmei
žimo “Laisvės” špaltose Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos ir “Naujienų”.

Laiškas skamba sekamai:
V. Paukščiui, 
“Laisvės” redaktoriui 
Brooklyn, N. Y.
P-as Paukšty:—

Tamstos “ironijos” dėlei ma
no laiško, rašyto gruodžio 26 
d., 1918 m. ir išspausdinto “Lai
sves” 1-am numeryje, ir Tam
stos dejavimai dėlei savo “ne
turto” rodo, kad Tamsta norė
tum išsisukti nuo atsakomybes. 
Vienok aš dar karta statau Ta- v
nistai reikalavimą stoti Trečių
jų Teisman ir atsakyti už 
."melžimą Amerikos Lietuvių 
Darbininkų, Tarybos įr “Nau
jienų”, tomis sąlygomis, kurios 
tapo išdėstytos augščiau minė
tame laiško.

Reikalauju, kad atsakymas 
butų, duotas ne vėliaus, kaip 
bėgiu dešimties dienų. Priešin
gam atsitikime, skaitysiu, kad 
Tamsta nori išvengti Teismo ir 
elgiesi, kaip plunksnos bandi
tas, o ne kaip padorus laikraš
tininkas.

P. Grigaitis
A.L.D.T. Laik. K-o pirm. 
‘Naujienų” redaktorius.

ŠkaitytojuBalsai
\Už išreikštas šiame skyriuje

• nuomones Redakcija neatsako.}

KURLINK NUEISIME?

Kad ir skaudų, bet reikia pa
sakyt, kad dabar šlykšti agita
cija ir siundymai prieš lietuvius 
inteligentus vis labiau apsireiš
kia... socialistų kuopose čia, 
Amerikoj, ir dagi Gbicagoj. Tas 
ypatingai davėsi pastebėt vienos 
didžiausios Chicagoj kuopos su
sirinkime užpraeitą nedėldicnį: 
kiek ten lieta tulžies ant “inteli
gentų,” kurie savo veikimu, sa
vo raštais ir prakalbomis kėlė 
darbininkus iš miego ir sklei
dė jų tarpe klesinio susiprati
mo ir socializmo sėklą. Mat, į 
socialistų kuopas pastaraisiais 
laikais suburbėjo visokios rų
šies karštakošių, menančių sa
ve bolševikais esant (nors apie 
bolševizmą patįs menkiausios 
nuovokos neturi...): dėdamiesi 
dideliais “revoliucionieriais” ir 
norėdami tą savo “revoliucio- 
nunią” parodyti, bet nežinoda
mi kaip, šokosi kovot prieš “in
teligentus,” prieš tuos musų 
draugus, kurie per metų motus 
veike ir veikia pirmose revoliu
cinio darbininkų judėjimo eilė
se.

Aišku, kad tokiu “revoliucio- 
numu” tie karšto temperamen
to, bet dar menko išmanymo 
vaikinėliai pasitarnauja ne So
cialistų Sąjungai ir ne darbinin
kų judėjimo stiprinimui, bet jo 
demoralizavimui. Užtat rim
tesnieji draugai turėtų galų ga
le pasirūpinti, kad tokiai demo
ralizacijai butų padarytas ga
las. Gyvename tokiais laikais, 
kur visiems socialistams reikia 
visokiais budais savo dvasines 
ir moralės spėkos vienyti, o ne 
leisti jas demoralizuoti ir ardy
ti.

—Šapos Vęrgąs’

PAIN-EXPELLER
Jan anvlrA penkioe-deAlmtya metu 
kaip iita pluki gyduole yra var- 
tuojama au geriausioms paaek- 
Dieinn, išgydymui rumatizino, 
skausmu krutinėjo, ėonose ir rau
menyse, neuralgijos, atreuu di«. 
ghn|, šalčio ir kosulio.

Ūkininką Balsas
Labai gera, kad nežinančiam 

žmogui kas suteikia žinios, o 
nemokantį pamoko. Man buvo 
malonu skaityti straipsnelis 
parašytas M. Gugio Naujienų 
301 numeryj, kur jis kviečia vi
sus Amerikos lietuvius ūkinin
kus padaryti suvažiavimą, pasi
tarti apie ūkio reikalus, apie 
grįžimą Lietuvon ir veikimą 
ten ukiui pakelti.

Kitas draugas ūkininkas, V. 
M., Naujienų 305 numeryj ra
gina vėl, kad tie, kurie maną 
grįžt į savo gimtąją šalį ūkinin
kauti, būtinai turčių pirma va
žiuoti čia į amerikiečių ūkius 
padirbėti, idant susipažinus su 
šios šalies ūkio vedimu. Pata
rimas labai geras. Bet čia atei
na man klausimas: kiek rasi
me tokių žmonių, kurie galėtų

Di- 
ant

įsitaisyt reikalingų mašinų, ar
klių ir kitų naminių gyvulių? 
Gal iš šim'.o vienas ar du. 
džiuma grįš ir apsigyvens 
mažų ūkių, kur negales nė rei
kiamų mašinų įsitaisyti, nė gy
vulių užlaikyti, auginti. O Lai 
reiškia: dirbk nuo tamsos lig 
tamsos, vargk, braidyk purvy
ną ir vis niekados neturėsi pa
silsiu.

Bet vis dėlto aš manau, kad 
tie musų, kurie žvelgiame su 
vilčia priekin ir nemanome tik 
vieną dieną gyventi — kurie 
ruošiamės grįžti į gimtąją šalį, 
turime vienyti savo spėkas ir 
stoti darban. Tik sujungtomis 
spėkomis mes pajiegsime nuvei
kti didelius darbus; organizuo
tu budu galėsime įsigyti reika
lingas ūkini mašinas ir ekono
miškai pakelti šalies ūkį ir įsi
taisyti taip, kad žmoniškai ir 
be didelio vargo galėtume ir su 
mažu ūkiu gyventi. Tatai ga
lime pasiekti tik pagelba, orga
nizacijos ir kooperacijos.,

—A. G. Leliunietis

Amer. Liet. Darb. Taryba.
SKYRIŲ SEKRETORIAMS

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

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

Chicago, 111.

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienatinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų . darbininku reika
lams. Eina kas savaitė.

Dari »o premiinernla: $1.00 
ųietams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kedzie av., Ctacugo, 111.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
MftinlcrJfti, mechanikai, audėjai, fabriko* Ir aian visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžli l drungni

Neapsigauk pirkdama* pigina valstn* dldelese bonkoao. Reikalauk geriausiu. kuomet pirksi 
l’ftln-Expeiler, persitikrink ar yra IKARA, vafabaženklls ant baksiuko. 35 centai ir Gj centai uz 

bonkutę. Gaunamos visose nptiekose, ar tiesiog is Jabortonjoa.
* F. AD. RICHTER & CO., 74-80 Wa»hlngton St., New York, N. Y.

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

skelbimų,

reikalais).

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie

tes pusės. < s,

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

Kiekviename rašiny j, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos,
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p.
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popicros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai ♦
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamics šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip krimfnatiikuose 
taip ir cMlUkuose teismuose. Darė 

visokius dokumentus irpopieras.
Hanių Ofisu:

3323 S. Halsted St.
▲nt trečių lubų

Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisas» 
117 N. Durborn lt. 

tilt 43t*»ty BMk.
Tel. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotų ar faunų? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 0 ry
to iki 3 po pietų • vakarais seredo- 
mis ir suimtomis nuo 6 iki 8 vai.

Df. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
'Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezid. 10731 S. Michigan Avė. 

Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai

ir ofisui: Pullman 342.

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

DR. M. T. STRIKOL
1757 W. 47 St. ChicOfco. lt!.

Office Phone Boui. 160
Office Hours:

11 A. M. to 3 P. M.
7 to 9 P. M.

Sundays: 10 A. M. to 2 P. M.
Residence

1007 S. Ouklcy BouL
Phone secley 420



Utaminkas, Sausio 7, 1919.

Geras vidurių 
veikimas pa
taiso ž m o-

True transUlion filod with the post-j 
mastei* at Chicago, III., Jan. 7, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Iš Kanados.

gaus nervus.
Suirimas žmogaus nervų 

pats savaitni nėra labai svarbus, 
bet pavojus būna kuomet žmo
gus pameta apetitą, negali ge
rai miegoti, veido bliednunją ir 
turi galvos skaudėjimą.

Kalt uiti dėlto nieko negali
ma, bet reikia pasirodyti su ge
rai jaučiančiu žmogumi. Jisai 
jums visados rekomenduoja 
garsius Partola saldainius.

Slaptas atsiliepimas | svetimša
lius Montrealėj — kova pramo
nėse reikalaujanti išmintingos 

ir drąsios diplomatijos.

katrie greitu laiku pataisys jus 
ir pagelbės, nes tie saldainiai iš
valo užmetėjusius vidurius, 
priduoda apetitą ir daro čystą

Dėžute lėšuoja tiktai 1 dolerį, 
6 dėžutės už 5 dol.

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė 

kožnam prisiuntusiam užsaky
mą sykiu su pinigais ir šituo pa
garsinimu.

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

(67)

Milda leaicas
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Sub.ttoj 

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

1c ir ?.c kariškos mokcatj.M 
aARDIEN 
GATVflS

4 DJDF 
HALST

Ottava, Ont. — Svarbiausiais 
kanadiniais centrais paskaidy- 
mui bolševikų leidžiamos kra
štutinės ir revoliucinės literatū
ros esanti Quebeco provincijo
je Montreale ir On ta rijos 
vincijoie Toronto.

Po visų priespaudingų 
niy atkreiptą į Montrcalės
siu ir apskričio socialistus per 
keturis kares metus, galima 
drąsiai sakyti, kad socializmas 
yra nemažu daiktu šiandien

NAUJIENOS,
-'J'U-JffUlI____ J1A.

jo Montrealėj. W. D. Haywood 
keli metai atgal aplankė šitą 
miestą, manydamas apsirinkti 
jį centru I. W. W. propagandai; 
bet dalykų stovis, matomai, jam 
nepatiko, nes “Cliristian Scien
ce Monitor” laikraščio korespo
ndentui jis pasakęs, jog Mont- 
real jo nuoyione esąs “labai ge
ras ir labai konservatus mies
tas”. Vėliaus nekuria šitos or
ganizacijos nariai buvo apsis
toję Montrealėj, bet jie ndbuvo 
laimingesni už savo vadą savo 
pasistengimuose ^išdirbti sau

pro-

įmo-

joj. Ne tiktai tas, bet ir pati da
bar socializmo rūšis yra gricšte- 
sne, negi 
čia buvo 
Ji liovėsi

anoji utopinė, kur 
skelbiama pirmiaus. 
būti politine ir pata

po pramonine.

“Tiesioginis veikimas” yni 
dabar einamąja judėjimo tvar
ka. Tai visai ne prieštaravimas, 
kad bolšcvištų idėja smagiai 
patiko jaunesniems svetimšalių 
elementų vyrams ir moterims 
šitoj Kanados dalyj ir kad slap
tu bodu judėjimas sparčiai j 
plečiasi tarp jų.

Socialistų organizacijomis, 
veikiančiomis Montrealėj ir ki
tur Quebeco provincijoj yra Ka
nados Socialdemokratų Partija 
ir Kanados Socialistų Partija. 
Pirmutine jų kilo per ilgą lai
ką praeityj, antroji gi dabar y- 
ra tik likučiais, susidedančiais 
vien iš kelių inteligentų, be jo
kių pasekėjų, ar su labai mažu 
jų skaitliam. I.WAV.., kaipo or
ganizacija, niektiofiMt 1 ncprigl-

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

1RWIN’S BIG SH0W
Du syk kasdien: 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

Dr. WH!TNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
' VYRAI IR MOTERS,

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 įk UHIITNEV 
ryto iki 8 vakaro. W|« VVlll I Nt I
422 S. State St., arti Van Burcn St

Nedaliomis 10 pio 
iki 2 vai. dieną 

, Chicago, III.

YIMNATINIS KGIITRUOTAS HUSAS APTIEKORIUS ANT BK1DGEPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose "nuo $3.00 Ir aa- 
arčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjiiuaa, nervišku
mas. akiu skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios Ra
li būti nralalinto« gerų akinių pritaky- 
mn. Ištyrimas uždykų. joi perfiti ar 
skauda aki*. .Tol jos raudonos. Jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netę^k ilgiau, o jieškok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikomu a- 
kirdai iiždvkų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvar int.uojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

0. M. MESIROFF, Ekspertas. Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. ĄA buvau ap« 
tlekorius Rusijoj viri 10 meti}, Amerikoj 1& metų. M duodu paturimus DYKAI. Guliu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus Ai rekomenduoju tik GERU8 daktarus Ai esu 
draugas įmonių. 0 M. MESIROFF, 314» 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

Mohtreal ilgą laiką buvo so
cializmo centru. Dvidešimts pen 
ki metai atgal buvo ten gana 
(Milelis judėjimas, daugiausiai 
tarpe anglų ir škotų, kur retkar
čiais įšimaišydavo airys ar ame
rikietis. Karolis Marksas buvo 
dideliu autoritetu pradiniam ju
dėjimui; •rimtesnieji skaitė “Ka
pitalą” vertime, o Robert Blat- 

[cbford buvo liaudiniu; jo kny
gelė “Mcrry Engiami” (Links

moji Anglija) buvo cirkuliuoja
ma tuksiančiais egzempliorių.

Užphi lūs darbininkams iš 
Europoj sausumos (daugiausiai 
žydams iš Rusijos, Vokietijos, 
Austrijos ir Rumunijos) didelė 
permair i įvyko. Anglų kalbą 
vartojai iis judėjimas nuėjo į 
užpakal ir priekin išėjo žydai 
vadovai, lai buvo apie 15 metų 
tam atg I ir nuo to laiko socia
listų j ui ėjimas Montrealėj© di
džiumoj ' yra žydų, ar bent eu
ropinis įdėjimas.

Nuo ! trės prasidėjimo visas 
judejim s persimainė. Kanados 
Socialdemokratų Partija už
traukė ant savęs valdžios nema
lonę, kaii> sakoma, “prieš pa trio 
tiniais, ar net tiesiog pritarian
čiais vokiečiams pasielgimais”. 
Kanadoj valdžios pradėjo elgtis 
su jos ai riais kaipo sii valstybės 
priešais. Jų susirinkimai tapo 
uždrausti ir viešoji nuomonė 
privertė 'uos atsižadėti visokios 
atviros ■ ropagamtos. Tąsyk so
cialistui pradėję ignoruoti val
stybę ir dabar jų judėjimas vir
stąs sindikalistišku ar bolševi
kišku. Jie saką, kad kova turi 
būti vedama dirbtuvėse, o ne 
parlamentuose, ar įsfhtymdavy- 
bose.

Vaisi' liniai rubežiai dabar 
neskaito na nei už ką ir nuoti- 
<iai Riu joje, Vokietijoje ir Au
strijoje są sekami su pastebė
tinu atsidėjimu. Paskutiniai 
nuotikiai Europoje suteikė bai
sų stumi tam reikalui, kuris, 
yra daug platesnis, negu kokiš 
nebūk organizuotas socializmo 
padėjimas.

“Cliristian Science Manitor” 
laikraščio korespondentas sako
si kalbėjęs su daugeliu sociali
stų, kurių kiti nuo seiliaus ge
rai žinomi judėjime Montrealėj; 
ir jis pastebėjęs, kad jų minčių 
vienodumas esąs pastebėtinas. 
Girdi, jie tikį, kad revoliucija 
ateinanti pasauliniu plotu; kad 
Suv. Valstijos ir Kanada patir
siu jos pasekmes. Koresponden
tas atinesdamams didelę dalį 
to, ką socialistai sako apie atei
nančius dalykus, tiki, kad svar
bus slaptas, judėjimas ateinąs 
ir kad revoliucionieriai toje Ka
nados dalyj eina išvien su Eu
ropos revoliucionieriais, ar net 
absoliučiai pasiduodą jiems.

Sudėtinis dešimčių socialistų 
tvirtinimas esąs tokis: “Revoliu
cija ateina — ateina visu pasau
liniu plotu ir ateina čia pat 
Montrealėj. Ji ateina tokiu spar
tumu, kad jos niekas negali su
laikyti. Propaganda? Mes nerei
kalaujame jokios propagandos. 
Revoliucija įvyksta pati. Mon
trealė nėra izoliuota vieta ant 
žemlapio, kad ją pasaulinio plo
to judėjimas galėtų aplenkti. 
Mes kaip tik ir stovime šitam 
sūkuriai ant tako ir tas sūku
rys dabar sparčiai artinasi prie 

mus.

“Nemanykite išvirkščiai, dar
bininkų tarybos auga visoj 
Amerikoj ir Montrealėj mes 
taipgi nemiegame! Laikas vei
kimui dar neatėjo čia; bet jis 
netrukus aitris. Kuomet jis ateis, 
reikalingieji žmonės užims rei
kalingąsias vietas.'Kaip su val
stybe, klausiate. Mes esame val
stybe. Galybiškai visa galybė 
yra pas mus. Mes ją pasirengę 
paimti. Visame pasaulyj darbi
ninkai pradeda suprasti, kad 
kiekvienas vyras, moteris ir vai
kas turi teisę prie maisto, drabu- 
bužio ir pastogės. Teisė gyven
ti yra pirmiausiu reikalavimų 
iš pramonijos. Kapitalistai kai
po klesa nepripažįsta jokio ki
to principo kaip tik pelną — ir 
negarbina jokio kito dievo kaip 
tik dolerį. Jų dienos sparčiai

“Autokratybė politikoje nu
ėjo už tvoros. Autokratybė pra- 
monijoje seka paskui ją. Carai 
ir kaizeriai nusirito nuo savo 
sostų. Kapitalistiškieji carai, 
kaizeriai ir junkeriai visame pa
saulyj greit gaus žinią, kad pasi
trauktų. Jei jie nepasitrauks sa
va valia, tąsyk mums parsieis 
numesti. Mums nerupi kaip jie 
pasitrauks. Bet jie turi trauktis. 
Ateitis yra musų”!

Tai šitokios kalbos girdėt di- 
dėse Montrcalės gclvėse, o tie, 
kurie kalbh šitaip, visi yra ge
rai apsišvietę ir gražiai apsitai
sę žmonės.

Be revoliucinio judėjimo di
delė permaina yra matoma dar
bininkų eilėse apskritai, tarp 
vyrų ir moterų, įskaitant anglus 
kanadiečius ir čia gimusius 
kanadiečius. Yra labai atjaučia* 
nia didelis pragyvenimo lėšų 
padidėjimas ir teisingai ar klai
dingai priskai tonui valdžios kal
te tame.

Cleveland, Ohio
Iš Draugijų Gyvenimo ir 

Veikimo.

turi

Clevelandas, žiūrint į jį lie- 
uvių draugijų veikimo žvilg

sniu, yra toli atsilikęs užpaka- 
yje kitų, kadir mažesnių lietu

vių kolonijų.
Kitur kadir maža lietuvių ko- 

onija, jie turi įsitaisę savo nu
lius, kurie yra parankus susi
rinkimams, knygynui ir kitiems 
visuomenės reikalams.

Clevelandicčiai, tiesa,
mygyną, bęt jis laikoma snau
dės kambariuose, kur nėra jo
do parankamo; be to knygy- 
las yra vedamas taip blogai, 
tad negalima net sužinoti, pas 
<ą galima gauti knygos, jei kas 
nori pasiskaityti. Knygyną už
niko Mirtos Draugija ir T.M.D. 
tuopa; bet apie jį žino tik tų 
dviejų draugijų nariai. Pašali
niai nieko nežino apie jį, nes 
nieko nėra pranešama apie jį.

Kitaip yra su LSS. kuopos 
cnygynu; šitos kuopos knygius 
yra darbštus vyras ir darbuoja
si kiek drūtas.

Daktare, Šis Receptas Veikia 
Kaip Magikas” — Gydytojas 

Sako, Kad Nuxated Iron
Ūmai suteikia nustebinantį stiprumą ir energiją vyrų 

- gysloms ir skaistumą į veidus 
nervuotų, suirusių moterų.

‘Pirma paklauskite ši
mtų stiprių, sveikų 
žmonių, kuriuos jus 
susitiksite, ką jie 
naudojo savo stip
rumui ir pamatysi
te, kaip daug atsa
kys “Nuxated Iron”.
Dr. James Francis 

Sullivan, buvusis gy
dytojas Bcllevue Hos- 
pital (Išlaukinio De- 
part.) New Yorke ir 
Westchestcr County 
Hospital, sako: “Tūk
stančiai žmonių kenčia 
geležies, bet jie nežino «»«, .......
Nieko nėra kaip organiška geležis— 
Nnxated Iron greitai praturtėti kra
ują, padaryti puikias, sveikas mo
teris, ir stiprius, tvirtus vyrus.

Nepanašios senoms formoms ge
ležies, Nuxated Iron negadina dan
tų, nė'vidurių, bet greitai pagelbs
ti ir jus veikiai galite pripažinti jos 
veikmę atnaujintu jautimu ir vaikiš
ka sveikata.

Nežiūrint kokias kitas geležies 
gyduoles jus vartojate be pasek
mių, bet jeigu jus esate nestiprus ir 
nesveikas, jus palis turite padaryti 
sekantį bandymą:

Patėmykite tą, kiek ilgai jus gali
nt dirbti bei kiek toli jus galite be 
nuovargio nueiti. Po to paimkite 
dvi penkiagranes plotkelcs papras
to Nuxated Iron’o tris kartus i die
ną po valgiui bėgyje dviejų savai
čių. Tuomet vėl išmėginkite savo

savo akis

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

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
$aiiu 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
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tčmykite | mano parašą 

Valandos nuo (Mos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

t
OffKtHM.' 

MJITO.KK 
• MTOSRK

nuo stokos 
kų imti.

Virš trijų mili
jonų žmonių 

kas metas 
ima 

Nuxated Iron.

tu-

sveikata ir 
patįs pate-< 

mykite, kiek 
pasitaisėt. Kad 
visai būti tikru 
gauti tikrą orga
nišką gėležį ir ne
las formas metališkosffijjgj^f 
geležies, visuomet rei_®?^. 
kniaukite N u x a t e d - 
Iron jos originaliuose pakeliuose. 
Nuxnted Iron pudidina stiprumą, 
spėką ir pnkantrumą, švelnių, ner
vuotų, suirusių žmonių daugelyje at
sitikimų i dvi savaiti laiko.

Išdirbėjų Pastaba: Nuxatcd Iron 
rekomenduota viršęj Dr. Sullivan 
galima gauti nuo bite gero aptieko- 
riaus su arba be daktaro recepto 
ant visiško išdirbėjų užtikrinimo 
pasisekimui arba grąžinami pinigai. 
Siame mieste parduodama pas visus 
gerus aptiekorius.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
/ ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
| CARR BROS. WRECKING CO.

3B03-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Strazdas prapuolė ir jo vietą 
užėmė kitas, bet kas duos gal
vą sau kirsti, kad šitas geresnis 
už Strazdą?

Kun. Alaburda taipgi nedaug 
rūpinasi biedno žmogaus padė
jimu; jis nepaklausia, ar jis tu
ri ką rytojui, ar ne, bet reika
lauja — duok. Mat svarbus rei
kalas. Rinko pinigus stadymui 
naujos bažnyčios. Gal tas ir 
svarbus dalykas, bet — darbas 
vėžlio spartos. Pinigai buvo 
rinkta apie porą metų atgal, o 
darbo ligšiol dar nieko, nėra; 
nėra net pradžios ir kada bus 
pradėtas, nežinia. Parapijonįs 
gi nyksta vienas po kitam, at
sisveikindami su pinigais.

Progresyvių veikimas šiemet 
sumenkėjęs, nes veiklesnieji vei
kėjai, gavę pakvietimą išvažine-

Minykų 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

šluota.

rilię mokyklą, kurią lanko skai- 
lingas būrelis vyrų ir moterų. 

Bet čia taipgi nėra jokio pato
gumo. žiūrint į tuos, kurie nori 
irasihivinti ir malonu ir po
draug skurdu darosi. Kodelgi 
ietuviai negalėtų įsigyti sau na

mo, kur jie pasitaisytų kaip rei- 
daiil ir patogumą sau turėtų? 
Tas nesunku; reikia tik noras 
turėti.

Praeitą metą tautininkai ren
gėsi statyti narna, bet jų tas ren
gimas išdilo ir iš jo neliko nie
ko. Tam nepasisekimui aš ran
du priežastį neturėjime vieny
bės. Nebūvant pas lietuvius vie
nybės, atsiranda visokių gera- 
dėjų kunigų, kurie tarpe jų pa
sipinigauja ir išeina savais ke
liais. Taip buvo su kun. Srazdu, 
kuris “kirpo vilnas” kad net ver
kė kiti. Bet kur neverks, jei kas 
visus sutaupytus centus sukišo?

tyli kai peles po

Bet sunkiosios aplinkybės ne 
viską palietė. Sakysime, spekiak 
liai buvo liuosi nuo jų, o jų šie- 
mdt taip maža buvo rengiama, 
kad atsibosdavo belaukiant. Ka
me to priežastis, nežinau. <>

Pernai metais ėjo viskas spar
čiai. Šitai Draugijų Sąryšis per
nai metais rūpinosi Vaikų Drau
gijėlė, o šiemet sustojo ir visai 
pamiršo apie jų reikalus.

Ig. Tribas Draugijų Sąryšio 
susirinkime paklauso, ką Sąry
šis mano daryli su Vaikų Drau
gijėlės reikalais, bet į tą paklau
simą mažai kas domos beatkrei- 
pė.

V. Strigus ketina nenuleisti 
rankų ir po naujų metų agituo
ti, kad visi tėvai leistų mergai
tes ir berniukus lavintis muzi
kos, kurie išsigali nusipirkti 
instrumentus. Y.W.C.A. Clubas 
ketina surengti koncertą lietu
vių Manadolinų Kliubo naudai.

LSS. 3 kp. šiemet gerai vei
kia, nes turj gabų organizatorių. 
Kaip Sočialist News rašo, kuo
pa viso turi narių 223, o gerai 
stovinčių yra 205.

| Jaunų Socialistų Lyga taipgi 
turės darbštų organizatorių 
1919 m. Mandolinų Orkestrą 
žada turėti dauginus narių.

—Bemokslis.

q JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salia St.
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

_. Triephone Rockwejl 6993

I Dr. A. R. Blumenthal |
__ _ _ _ _ _ _ _  i

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
ArKn k- tuščias, kada pra 

nyksta regėjims. 
Mes varto|am 

pagerintą Oph- | 
thalmometer. Y- 
patinga (loma at- 

• ~ V kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Bouleyard 6487.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

‘Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Martison st 
Suite 6U0—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 

1739 So. Halsted St.
Pitone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

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

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

Ofisas ir Laba ra tori ja: 1025 W. lOtb 
SI. netoli Fisk St.

VALANDOS
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Nuo 1C-—12 pietų, ir 
Telephone Canal 2110. 
&412 S. Hsiated Street 
u—9 i’rto. liktai

Telephone Yprds 5032

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

ir nuo 5 iki 3 vakare

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

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

kotai, vertčs nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kehtes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedčiomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted StrM Chlcafo, III.

»■.. ■ ---------

BmHL 933 8. Ashland Blvd. Cblcac* 
T«l«pk*»« HaymarkM SI44 

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ii CHIRURGAS

Specialistas Moteriške, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lifų 

OfiMSu: 3354 S. Halateįl SU Chlcas*
ZALANDO81 10—11 ryto: *— S p Mirte 

7—8 vakar*. NadBUotaui lt—11 aianą.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegiier 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
JŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
1325 So. Halsted SL, Chicago.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
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
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 

'prisiūti timu.
Užsisakydami ir pinigus sių

sdami rašykite šiuo adresu:
“Naujienos”,

1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Dr. Leo Awotin '
lydytojas, Chirurgas, Akušeris ĮGydytojas, 

1920 So, Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIcliniewicz
Akušerijos Ko- 
ilgai praktika- 
Pennsylvanbos 

ir Phiiia- 
Pasekmin- 

prie į 
rodą 

mote-

Baigus
Jegiją; 
Ivusi
delphijoj

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondaių

visokiose ligose mote 
ims ir merginoms.

1113 So. Halsted Str.
I (Ant antrų lubų).

Nuo 6 iki * ryte, Ir 7 iki vėlo vak.
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Prakalbos
Rengia L. S. S. 81 kuopa

įvyks
SEREDOJE, SAUSIO 8 D.. 1919

LIUOSYBfiS SVETAINĖJE,
1822 Wabansia avė. (Nuriti Šiite)

Prasidės 7 vai. vakaro.
Kalbės J. A. Stilsonas apie dabartinį 
pasaulio nuotikį. Dainuos Liet. 
Soc. Vyrų choras, po vadovyste .1. 
Katiliaus. Todėl kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti.

I□ žangu dykai.
Komitetas.

Pramogai ir laiko praleidi
mui jsigykite

Juozapas Adomaitis
39 melų, mirė sausio 4 d., 9:10 
m. vakare, šv. Antano Ligon- 
bntyje.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Kauno pav., Skirsnemunės pa
rap., Švendriškių sodžiaus.

Paliko Lietuvoje savo mo
terį, sūnų ir dukterį.

Laidotuvės įvyks seredoje. 
sausio 8 <1.. 8:30 m. rvtą iš na
mų 922 W. 35th Plaee. į^v. 
Jurgio parap. bažnyčią, ištiriu 
po pamaldų Į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Pasilieka dideliame nuliū
dime brolis ir brolienė, sesuo 
ir švogeris.

Sapnininką 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75c.; be 

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

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

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

Chicago ir Apielinke
s ša

ANGLIŲ ISVEžIOTOJAI
GRŪMOJA STREIKU.

Nebenori tarties su 
samdytojais.

Jeigu ('onstrudig Tenin Ow-j 
ners’ nsiciucija neišpildys savo 
durbininkų-anglių išvežiotojų 
— reikalavimą šiandie išryto, 
pastarieji mes darbą. Darbi
ninkai reikalauja padidinti al
gas po vieną dolerį į dieną.

Ilgą laiką darbininku atstovai 
tarėsi su 8a indy tojais, ir nieko 
gera negalėjo atsiekti. Sam
dytojai nuolat tvirtino, kad dar 
bininkų reikalavimas esąs “per
daug didelis” ir prašydavo dau
giau laiko “apsimislijimui.” Tas 
laukimai darbininkams galuti
nai įgriso ir jie nutarė pastatyt 
griežtą reikalavimą. Jisai yra 
toks: Padidinkite algas, arba 
mes mesime darbą. Toliau tar
ties darbininkai atsisako. Jie 
dargi ailsisako pavest klausimą 
aribilraiijos komisijai. Atsa
kymas turi būt duotas šiandie, 
išrvto.

KRAUTUVIŲ DARBININKAI 
ORGANIZUOJASI.

Didžiųjų krautuvių bosai tu
ri naujo nesmagumo. “Ameri
kos darbininkai daeina iki pabu
dimo” — andai pasakė vienas 
d<‘parlamentinės krautuvės bo
sas. Girdi, “jie pradėjo kėsin- 
ties ir ant deparlamentinių krau 
tuvių...”

Tas “pasikėsinimas” apsirei
škia tame, kad deparlamentinių 
krautuvių darbininkai — vyrai 
ir moters pradėjo organizuo- 
tius liksiu apginti savo reika
lus prieš susivienijusius jų nau
dotojus krautuvių savinin
kus.

KĄ GALI DARBININKŲ 
ORGANIZACIJA.

Keli motai atgal, kada Cbica- 
gos janitoriai buvo neorganizuo
ti, namų savininkai jais arė ir a- 
kėjo. Už menkinusį pasiprie
šinimą samdytojai juos išmes
davo ant gatvės. Bet dabar ki
tokie laikai, ir namų savininkai

vo darbininkais. Mnt, pasta
rieji dabar yra tvirtai susiorga
nizavę: 95 nuošimčiai yra uni
jos nariai. Pastaruoju strei-

kitų pagerinimų, jąnitoriai at
siekė dar vieną ytin svarbią per
galę. Ntio dabar nė vienas na
mų savininkas neturės teisės a't-

rių nedavęs jam 15 dienų laiko 
susiradimui kito darbo. Arba, 
jeigu namų savininkas norėtų 
parodyt “ką jis gali,” taigi iš- 
vyt jam nepatinkamą darbinin
kų, jis turės užmokėt jam al
gą už pusę mėnesio iš kalno.

ganizacija.

I EBATAI!
A. Janušausko su kun. M. X. Mockum

Temoje: “Ar Dievas moterims yra Prietelius?” (

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

Rengia

LIET. MOT. PROG. SUS. 2J KUOPA

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

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

Paėmė nbtero Piftirv.

KIEK “UŽDIRBA” SKERDYK
LŲ KARALIAI SWIFT IR 
ARMOUR.

O kiek — ju darbininkai.

Šiakite jums mažas pavyzdė
lis. Du galingiausi šioj šalyj 
skerdyklų karaliai, Swift ir Ar- 
mour užpardi|tajs 'metais A‘už|- 
dirbo” lygiai dvidešimt vieną 
milioną dolerių. (ii tų dviejų 
magnatų darbininkai, kurių ska 
ičius siekia 22,000, gavo tik aš- 
tunioliką milionų... Vadinas, 
Swifto ir Armouro šeimynos —- 
keliolika žmonių — gavo dvide
šimt milionų dolerių, o dvide
šimt du tūkstančiai žmonių tik 
aštuniolika. Dabar paskaitliuo 
kitę: po kiek uždirbo (gavo al
gos) kiekvienas Swifto ir Ar
mouro darbininkas?

■ ■ ■ i - ■ - .

Gustav Goelsche, 4007 Kenmo 
re gt., vakar naktį, eidamas su 
savo draugu, ties namu 1025 
ant M o nt ros te gatvės pamatė 
smilkstančią dėžutę. Goetsche 
užsimanė pažiūrėti “kas čia do 
dalykas.” Paėmė į rankas ir™ 
dėžutė ekspliodavo. Pasirodė, 
kad tai buvo kažin kieno padė
ta bomlba.

Goetsche neteko visų kairėsės 
rankos pirštų. Sužeistasai da
bar guH Lake View lingoninėj.

APDEGĖ 90 METV 
SENELĖ.

MIRĖ DARBININKŲ IR 
SAMDYTOJŲ TAIKINTOJAS.

Šiomis dienomis pasimirė 
Hart, Schaffner and Marx fir
mos ir Amalgamated Clothing 
unijos t. v. laikomosios tarybos 
(Bord of Arbitration) pirminin
kas, p. John E. Williams. šer
menis buvo nedideliam mieste
lyj, Streaton, III., apie du šimtai 
mylių nuo Chicagos. šermeny
se, tarp kita, dalyvavo ir Lietu
vių skyriaus No. 269 įgaliotiniai

Laidotuvės buvo labai iškilmin-
3

Velionis buvo gabus ir sąži
ningas žmogus. —K. Rugis.

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS.

Valstijos prokuroro pagelbi- 
ninkas, John Prystalski, vakar 
pareikalavo, kad degeneratas- 
žudeika, Frank Clark, butų nu
teistas pakorimui. Minėtasai 
degeneratas kiek laiko atgal įsi
veržė Post Gradute. ligoninėn ir 
nušovė vieną s la u gylio ją—Solą 
Alnion.

Iš LMŲS. 58 KP. 
VEIKIMO.

Sausio 5 d. LMPS. 58 i<p. lai
kė metinį susirinkimą. Išrin
kta nauja kuopos vuldyba so- 
kančiam pusmečiui: Organiza
tore — J. Vasiliauskienė, Nuta
rimų raštininkė — A. Aleksan
dravičiūtė, Finansų raštininkė

F. Dielninkienė, iždininkė — 
M. Miravičienė, Knygė — F. 
Ambrožienė. Kuopon įstojo 4 
naujos nares. Reikia pasakyti, 
kad }>eveik kiekviename susirin
kime kuopon įstoja naujų ir vei
klių narių. Galima tikėties, 
kad greitu laiku LMPS. 58-ta 
kuoĮ>a dar labiau sustiprės. Ir 
tai nežiūrint to, kad šioje apie- 
linkėje mums tenka susidurti, 
su įvairiomis klintimis, kurias 
daro visoki visokio plauko atga- 
leiviai.

Laike savo trumpo gyvavimo 
kuopa daug ko nuveikė. Pav., 
ji surengė visą eilę prakalbų 
Town of Lake ir Brighton Par
ko apielinkėse. Beto, rengė ir 
rengia vakarus, kurių pelnas 
skiriama agitacijos bei apšvie
tus reikalams. Kuopa turi la
vinimos skyrių, o dabar nutar
ta įsteigti mokyklą, kur narės; 
galės inokinties lietuvių kalbos 
ir skaitliavimo. Tam tikslui y-! 
ra rengiamas vakaras sausio 26 
d„ M. Meldažio svetainėj. Ant
ras pramogų vakaras įvyks sau
sio 11 d., Alijošiaus svietančj, 
kertė 46 ir Wood galt., Town of 
Lake. Pusė vakaro pelno ski
riama LSS. apsigynimo Fondui,j 
o kita pusė Moterų Balso nau
dai.

Kiekvienas turėtų paremti mi
nėtos kuopos užmanymus. 7 *

.m .
w ■Įgguiijl.i I....

sulig savo sugabumu pasitengs 
tų dorbų kaip galint greičiau pa
stūmėti pirmyn. Nutarta grei
tų laiku surengti prakalbas, ku
riose butų galima arčiau supa
žindinti vietos lietuvius tuo 
klausimu ir kad išaiškinus rei
kalingumą Lietuvių Namo ir 
svetainės Ciceroj, ir kokią nau
dą tokis narnas suteiktų vietos 
pažangiajai darbininkų liau
džiai.

Šiose prakalbose taipgi bus 
užmegztus branduolys Lietuvių 
Namo ir svetainės bendrovės. 
Lietuviai ir lietuves 'bus priima
mi į bendrovės narių skaitlių į- 
inokanl tik po 50c įstojimo. To
lesnis veikimas namo reikalais 
bus rankose visuotinų bendro
vės susirinkimų bei susirinkimo 
nuskirtų komitetų.

Tikimasi, kad Ciceros draugi
jos, kliubai, kuopos ir pavieniai 
šį sumanymą su didžiausia už
uojauta parems delei savo ir lie
tuvių visuomenės labo.

Tą pačią dieną įvyko 
194 kuopos susirinkimas, 
Tamuliimienės svetainėj, 
liesus, kad Ciceroj atsinaujinb 
judėjimas reikalu statymo na
mo,. ir svetaines, pilnai užgyrė, 
ir išrinko delegatus pagelbai jau 
veikiantiems delegatams varyt 
darbą pasėkiuingiau pirmyn.

Be abejo, tą patį padarys vi
sos Cicero draugijos.

Visi išvien prie darbo, o neil
gai laukus galėsime pasidžiaug
ti savu gražiu namu ir tinkamai 
įrengta svetaine.

gat-Name 5137 Weuitworth 
vėj vakar ekspliodavo perdaug 
įkaitintas pečius. Pasekmėje 
to — mirtinai apdegė 90 metų 
senelė, F. Fayette.

GAISRAS GATVEKARYJ.
Aut kertės Wells ir Randolph 

gatvių vakar vakare urnai kilo 
gaisras Sheffield Avė gatveka- 
ryj, kuris įvarė didelės baimės 
jo pasažieriams. Žmonės klyk
dami veržėsi iš degančio gatve- 
kario. Nė vienas teČiaus nenu
kentėjo. Gaisrus kilo delei ne
tinkamo elektros pervadų įren
gimo.

BENT KARTĄ — TURĖJO 
UŽSIMOKĖT PABAUDOS.

Pagalios teisėjau Steik gavo 
progos nubausti vieną “įžymią 
panelę,” kuri andai buvo are
štuota už peržengimą patvarky
mo apie užblokavimą gatvių. 
Ilgą laiką ji spyrėsi ir nenorėjo 
stot prieš poną džiodžę. Tos 
“įžymios panelės” vardas — C. 
M. Baker.

Beit dalykas lieka neužbaigtas 
su kita josios drauge, kuri dar 
spiriasi ir atsisako stot prieš 
.džiodžę Stelhfą. Su ja, gali būt, 
turės pasimatyt pons “dėdė,” 
kad atvedus ją į kortą.

PAGERBIA ROOSEVELTO
ATMINTI. b‘

Kada gauta Žinios apie mirtį 
buvusio Suv. Valstijų preziden
to, pulkininko T. Roosevelt’o, 
miesto taryba ant vietos nutarė 
pertraukti “visokį darbą” iki se- 
rcdos — 2 vai. po pietų. Prieš

tikru rezoliucija, reikalaujanti 

kad majoras Thompson paskir 
tų specialę komisiją, kuri pa

gerbimui mirusio pulkininko 
“nuopelnų” — “kaipo valdinin
ko ir piliečio.”

RENGIA MASS-MITINGĄ.
šiandie, vakare, didžiulėj Or

chestra Hall’ėj Amalgamated 
Ciotliing Workers unija rengia 
didelį mass-mitingų. Kiekvie
nas suvejąs privalo atsilankyti 
ir išgirsJti apie organizuotųjų 
darbininkų laimėjimus.

—K. Rugis.

________CICERO
LIETUVIŲ NAMAS IR 
SVETAINĖ TURI BŪTI 
PASTATYTA.

j

Keletas metų atgal buvo 
kelta klausimas kelią Ciceros 
draugijų bei kliubų įsteigti šia
me miestelyj Lietuvių Namą ir 
svetainę. Tam reikalui buvo 
pradėta organizuoti bendrovė, 
bet užėjus karės laikui 'tas rei
kalas tapo atidėtas iki neapribo
tam laikui. '

Nedėlioj, sausio 5 d., Jono 
Marazo name susirinkę Lietuvių 
Raudonos Ęožės Pašelp. Kliubo 
bei Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystės ddegatai atnaujino 
tą klausimą ir su didžiausia e- 
nergija psrsiėirtė amt savo pečių 
vykinti fą/haiįdihgą suinanymą.

pa-

et

SLA.
Onos

—Koresp.

MELROSE PARK

Utarainkas, Sausio 7, 1919.
LSS. 4 kp. puflmėneRinis susirin

kimas įvyks seredoj, sausio 8 d., 
Mildos svet. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi nariai privalo atsilnkyti, nes 
turime daug svarbių reikalų.

—Organizatorius

LMPS. III Raj. konferencija Įvyks 
nedėlioj, sausio 19 d. (viela bus pa
skelbta vėliaus). Visos III Raj. kuo
jos malonėkite išrinkti delegatus 
irtimiausiais kuopų susirinkimais. 
)e|egatės turi Imt renkamos po vie

ną nuo kuopos ir po vieną nuo kie
kvienų 5 narių..—J. Vasiliauskienė, 

LMPS. III Raj. sek.

Akron, O. — Sauaio 11 <1., LSS. 244 
kp. lavinimos vakaras, lema: 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 viršminėlą 
vakarą. —Komitetas.

LSS. 81 kp. prakalbom 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 DEBATUS 
utarninke, sausio 7 d., K/of P. svet., 
11037 Michigan avė., Roseland, l|l. 
Debatuos A. Janušauskas su M. X. 
Mockum temoje: “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 Imtinai 
atsilankykite, nes yra svarbiu reika-

REIKIA DARBININKŲ
H EI KALINGA 15 prityrusių dry 

goods ir Čeverykų pardavėjų — me
rginų.

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

HI'JKIA motoro tvarkyt skudurius 
5835 l.oomis si. Peoples Junk Shop

Reikia merginų 16 metų am
žiaus arba senesnių dirbti į dra
panų dirbtuvę.

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

REIKALINGA mergina indų plo
vėja. Nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vak. 
Pastovus darbas. Gera mokestis.

Backinan, 
808 W. 121h St. Chicago

REIKALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe. Atsišaukite luojaus.
732 W. 19 si.. Chicago

REIKIA darbščių merginų dirbti 
Į drapanų dirbtuvę.

Percival B. Palmer Co., 
367 W. Adams si. * Chicago

REIKALINGAS Fiat janitoriaus 
pagelbininkas nevedęs. Mokestis ge
ra, valgis ir ruimas. Atsišaukite 
tuojaus.

b rank Lok i s, 
3558 Douglas Blvd. Chicago

Cicero. — LLF. 2 kp. susirinkimas 
bus utarninke, sausio 7 d., M. I*. Ja
nkaičio svet., 4837 \V. 14 si. Pradžia 
7:30 v.v. Visi nariui turi Imli, nes 
turime svarbių reikalų. Taipgi Ims 
renkama valdyba 1919 metams. 
Kviečiame ir naujus narius, kurie 
manote Įstoti. —P. Daubaras.

LMPS. 9 kp. choro repeticija po 
vad. I’. Gugienės, atsiims kiekvieną 
seredos vakarą lygiai 8 v. Mark \Vhi- 
te svet., Halstcd ir 29 gi. Visos dai
nininkės malonėkite lankylis. 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 kilos draugijso tą die
ną nerengtų panašios pramogos.

—Komisija

REIKIA porterio dirbti Į drapanų 
dirbtuvę. Geras darbas geram žmo
gui.

Parcival B. Palmer Co., 
367 W. Adams st., Chicago

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU apie $250 ir Liberty 

Bonds vertės $50. Kas radot malo
nėkite sugrąžinti už tą Imsiu (lėkiu, 
ga ir duosiu $15 atlyginimo.

O. Bartkienė, 
2152 W. 21 si., Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nč, getą vieta, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Kreipkitės antrašu: 
3158 So. Union avė., Chicago

RAKANDAI

Vartotojų Bendrovės 
veikimas.

Nors lietuvių čia nedaug, bet 
jie nenuleiddžia rankų. Jie tu
ri įvairių pašelpos ir politinių 
organizacijų, o šalia jų puikiai 
tarpsta ir Daribininkų Vartoto
jų Bendrovės valgomųjų reik
menų krauiluvė: Jau kelinti įner
tai kaip ji gyvuoja. Ir kas kar
tą įgyja didesnį vietos lietuvių 
pritarimą. šiandie ją remia 
dargi ir svetimtaučiai. Tai yra 
puikus jKtvyzdys ir kitų koloni
jų lietuviams.

Beje, sausio 11 d. koperacijos 
krautuvė rengia puikų koncer
tą Frank ir James sveitainej, 
prie Lake ir 2.3 gatvių. Koncer-

rus choras, iš Chicagos. Sve
čiai, kurie atvyks anksčiau, bus 
pavaišinti krautuvės produktais. 
Kiekvienas, kurs pritaria šitai vi 
suomenės
paremti savo atsilankymu. Po 
koncerto bus smagus balius.

—Direktorius.

(turėtų

Pranešimai
LSS. 22 kp. ir LDLD. 45 kp. ben

dras lavinimus susirinkimas Įvyks 
ketverge, sausio 9 d. 8 vai. vakare, 
Meldaž.io svet., 2242 W. 23rd Plaee. 
Lekciją skaitys D r. Charnauskis. 
Gerb. draugai ir draugės, meldžiu 
skaitlingai atsilankyti. —Komitetas

LDLD. 1-mo apskr. kuopų atydai. 
— Visos kuopos, priklausančios Ll). 
LI). pirmam apskričiui, šiuo prašo
mos išsirinkti delegatus į 1-mo Ap
skričio konferenciją, kuri Įvyks sa
usio mčn. pabaigoj, š. m. Konferen
cijos vieta ir diena bus paskelbta 
vėliaus per “Naujienas”. Kuopos tu
ri pasirūpinti minėta konferencija, 
nes joje bus svarbių reikalų apta
rimui. Konstitucijos galutinas su
tvarkymas ir daug kitokių reikalų.

LDLD. I Aps. Nut. Rašt.
Joe Klikunas.

Roseland. — šį vakarą I)owjato 
svet., 10501 Michigan avė., 8 vai. va
kare, bus L.S.M. Ratelio metinis su
sirinkimas. Visi nariai kviečiami at
silankyti. j—Komitetas.

LDLD. 45 kp. metinis susirinki
mas įvyks utarninke, sausio 7 d., 
8 vai. vakare, M. Meldažio mažojoj 
svet., 2242 W. 23 PJ. Nepamirškite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. Tarp kita naujos valdybos 
rinkimai ir tt. Kurie dar nepriguli 
taigi prašomi ateiti. —Organizator.

Roseland, 111. — LMPS. 25 kp. cho
ro repeticija įvyks seredoj, sausio 
8 d., Palmer Park svet., 8 vai. va
kare. Dainininkės malonėkite visos 
susirinkti anksčiau kaip 7:30 vai.

Vasiliausklėni. lenkta laikine vadyba. rand"si

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

Town of Lake. — LMPS. 58 kp. 
rengta dideli koncertą ir balių su
imtoj, sausio 11 <1., Turncr-Elijošiaus 
svet., kertė 46 ir \Vood gatvių. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pusė vakaro 
pelno skiriama LSS. Aps. Fondui ir 
pusė andai

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi pinkų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveiksiąs, parduosiu už bi
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargcno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. ( hieago

Mot. Balso.
—LMPS. 58 kp.

LMPS. 58 
mus Įvyks 
8 vai. vakare

kp. lavinimos susirinki- 
utarninke, sausio 7 d.,

svet., kertė 45 ir Paulina gi. Visos 
narės kviečiamos atsilankyti.

—Organizatorė.

Ateities žiedo Vaikų draugijėlė 
choro repeticijos, vadovaujant p-lei 
Slaniuliutci, atsibuna kiekvieną ne- 
dėldienį, 2 va|. po pietų, Mark Whi-

te naujus. —Žiedo Globėja F. S. K.

ASMENŲ JIEšKOJIMAl
Pajieškau brolio Jono Žičkaus, pa

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

Erank žičkus,
2101 W. Coulter st., Chicago

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

^frs. M. BagoČius, 
10731 So. Michigan avė.

Tel. Pullman 342

Pajieškau Vaitekūnų Antano, Si
mono ir Aleksandro^zflyvcna Cbica- 
goje. Paeina iš Vilkijos parapijos, 
Seredžiaus vals., Kauno gub. Kauno 
pav. Turiu svarbų reikalą. Atsišau
kti.

P. J. Latvėnas,
P. O. Box 187 Moundsville, W. Va.

J
3810 So. Lowe avė.

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandų.ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę, Cabinct Victrolą su pui
kia pasląla, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skutos seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak.

Westcrn Storage,
2810 \V. Harrison St., Chicago

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAKJNG 

COLLEGE8
6205 So. Hahted st., 2407 W. M>- 

dison, 1850 N. Wells St. p
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
ŠIO. Phone Seelev 164J

BAKA PATEK, PirmlutaM

N

Aušros Mokykla. 
..Sausio 2 1919 m. Aušros mokyklo
je Įsteigiama skyrius “Lietuvių kal
bos kliasų”. Rus 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- 
raiiĮuimo mokyklai ir sau didesnės 
naudos, pradėkite visi tuoj. Kituo
se skyriuose mokinama po senovei. 
Prisirašyti galima visada 3001 S. 
Halstcd str.

Chicago

didelis šviestis 
arba vieno vai-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDA VOJ A 

kambarys dėl dviejų 
kino.

f1A5TEH 5Y5TEI1
REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Salle^gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.


