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( X True translation filed wilh the postauaster at Chicago, III., Jan. 8, 1919,as reųuired by the act of Oct. 6,1917

olševlka Paėmė Rygą
H“

Lietuviij Raudonoji Gvardija 
netoli Vilniaus

Vėl riaušės Berline

proklamaciją užreiškiančią, kad 
galutinas mušis išgelbėjimui re
voliucijos turi įvykti dalbai*.

•. -T---
True translation filed\vith die post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

DAUG ŽMONIŲ ŽUVĘ 
BERLINE.

puolf karės lauke, kareivių 16;, 
mirė nuo ligų, oficicriai 2, ka 
reiviai 63; šiaip atsitikime už
mušti, kareiviai 4. Viso mirė 
nuo visų priežasčių oficierių 6,: 
kareivių 126.

“Gyvenimo sąlygos geriausiai 
galimos, tūluose atsitikimuose

True translation filed wilh the post- 
inaslcr 61 Chicago, UI., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

SOCIALISTŲ BYLA JURY 
RANKOSE.

Dektindariai aukaus viską kavai su 
prohibiciją

CHICAGO. — Victor Berger, 
Engdahl, Krus^e, Tucker ir Ger- 
mer, kalbinamų peržingime 
špionažo įstatymo, byla šiandie 
bus atiduota prisaikintieinsiems 
teisėjams išnešimui nuospren
džio.

Vakar valdžios prokurorai 
pasakė užbaigiamąsias kalbas.

20 žmonių žuvo eksplozijoj
DEGTINDARIAI RENGIASI 
KOVOTI SU PROHIBICIJĄ.

blaivios politikos. ICsą nė re
voliucijų nebuvo, kol netapusi 
panaikinta degtinė — dejuoja 
degtindariai, netenkantis milži
niškų pelnų.

dutiniškų iki labai gerų kituose 
frontuose.
. “Maisto sąlygos labai geros;
didžiausiu trukumu yra stokav

PARYŽIUS, sausio 7. — Lai
ke mūšių vakar tarp spartakų 
ir valdžios rėmėjų Berline, pa
sak čia gautų žinių, spartakai 
įėjo į kanclerio palocių, iš kurio 
jie atidarė ugnį į Vorwaerts.

Spartakas policijos viršinin
kas Eichhorn esą yra apsidruti- 
nęs pilyj.

Smarkus mušis ištikęs Wil- 
I hclmstrasse ir daugybė sparta
kų esą užmušta.

Nepriklausomieji socialistai 
prisidėjo prie sjiartakų ir pas
kelbė Berline generalį streiką. 
Didžiumos sociąlistai ir demo
kratai remia valdžią.

(ŽJn&os apie riaušes Berline 
reikia priimti su didžiausiu at
sargumu, ir palaukti patvirtini
mo, nes jau desektai panašių 
neteisingų žinių apie riaušes bu 
vo. Ypač neįtikėtina, kad ne
priklausomieji socialistai butų 
susivieniję sh spartakais. Juk 
dar tik kelios dienos atgal spar
takų vadas Dr. LidbkiieCht pa
sakė, kad “jokis garbingas pro
letaras negali nieko bendra tu-

True translation filed with the post-Į ..rų: nenriklaimnmnU nnliali
master *Mt Chicago, III., Jan. 8, 1919, 1011 SU ,H1)I ‘klausomais SOIiall- 
as feųuired by the act of Oct. 6, 1917 stais.” Ir kaip greit tos frak- 
SPARTAKAI KELIA RIAUŠES ei jos susivienijo, tai galėtų iš- 

BERLINE. aiškint gal lik korespondentų
--------  | fantazijos). • |

Nepriklausomieji socialistai esą 
prisidėję prie Spartakų.

Senate reikalaujama atšaukimo 
amerikiečių iš Rusijos

Paaukausią viską kovai t eismu o 
se su prohibicijos priedu.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ RYGĄ.

Lietuvių Raudonoji Gvardija 
artinasi prie Vilniaus.

LONDONAS, sausio 7. - čia 
gauta Rusijos bevielinė žinia 
tvirtina, kad Rygos uostas tapo 
paimtas bolševikų vidurdienyj 
sausio 4 d. >

Gcneralis besiveržimas bolše
vikų spėkų, einančių vakarų 
link senojoj Rusijoj yra tvirti
namas pranešime, išsiųstame 
♦bevieliu telegrafic sovietų val
džios.

Pranešama apie paėmimą 
daugybės miestelių.

Pranešimas priduria, kad lie
tuvių kareiviai užėmė Podbro- 
dzie, apie 30 mylių į šiaurryčius 
nuo Vilniaus.
Stepanovo apygardoj bolševikai 
tvirtina suėmę 3,000 belaisvių ir 
nemažai grobio.

Fotonijoj bolševikai eina ant 
Revelio ir pasiekė Čarlotenov, 
apie 30 mylių į pietryčius nuo 
Revelio.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago* III., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI NORI UŽIMTI 
VILNIŲ.

BERN, sausio 7. — Pasak 
lenkų žinios agentūros, vokie
čiai prašė lenkų valdžios liuo- 
so perėjimo per Lenkiją grįš- 
tantieins iš Ukrainos kareiviams 
Lenkams pranešta, kad jei jie 
atsisakytų, vokiečiai prasimuš 
sau kelią. 1

Lenkijos valdžia atsakyme 
užreiškė, kad vokiečių karei

viai turi nusiginkluoti pirm ėji
mo jfer Lenkiją, kad galežinke- 
lių vagonai ir garvežiai turi bū
ti atiduoti vartojimui, kad įvy
kinus greitą lenkų užėmimą Vii 
niaus ir kad lenkams butų duo
ta ganėtinai kares inedėgų už
baigimui organizavimo Lenki
jos karinių spėkų.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Jan.’ 8, 1919, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

LENKĖS KARIAUJA PRIEŠ 
RUSINUS.

LONDONAS, sausio 7. — Pa
sak Copenhageno žinios pase
kančios pranešimus iš Viennos, 
rusinu kareiviai jmėjo priekyn 
ir apsupę Lvovą, kuris yra gi
namas lenkų.

Lenkai tapo išvyti iŠ Lubačov, 
į šiaurvakarius nuo Lvovo.

Besi veržime prie Lvovo rusi
nai atakavo su 20,000 šautuvų 
12 mylių fronte. Visos lenkų 
spėkos Lvove dalyvavo mūšyje, 
jų tarpe divizija, sudaryta iš

lenkių moterų. Ta divizija ap- Ganėtinai drabužių ir kilų

moterų Jiko sd’imta. '“Abelnas ūpas yra labai 
ras.” i

ge-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LENKAI SUĖMĖ VOKIEČIŲ 

ATSTOVUS.

BERLINAS, sausio 4. — Bu
vo dar daugiau ;tšaudymos Poz- 
naniuje ir smarkus mušis Gnie- 
zno ir Strelovv gatvėse tarp len
kų ir naminės gvardijos, pasak 
čia gautų žinių.

Visas traukinių judėjimas į 
Gniezno tapo sutabdytas.

Bromberg į šiaurryčius nuo 
Poznaniaus lenkų kareivių ir 

darbininkų taryba areštavo Vo
kietijos valdžios atstovus.

COPENHAGEN, sausio 7. — 
Berlinas yra pilname stovyje a- 
narchijos ir ten prasidėjo civi- 
lė karė, pasak Politikei! MuniĮ 
cho korespondento.

Jis sako, kad jo žinia yra pa
remta ant pranešimo telefonu iš 
Vokietijos sotinės.

Visi bankai yra užsibarikada
vę ir daugybė viešųjų budinkų 
yra spartako grupės rankose.

Tūkstančiai ginkluotų darbi
ninkų iš spartako frakcijos yra 
gatvėse ir keliose vietose prasi
dėjo šaudymasis.

Kulkasvaidžių tarškėjimą ga 
Įima girdėti iš visų miesto da-

True translation filecl with the post- 
master at Chichgo, III., Jan. S, 1919, 
as reųuired by the act of .Oct. 6, 1917

REIKALAUJA ATŠAUKIMO 
AMERIKIEČIŲ Iš RUSIJOS.

Senatorius reikalauja priežasčių 
kariavimo. 132 amerikiečiai 

žuvę.

valdžius 
pąstangų 
gvardijos 
ir paim

pasirįžimą padaryti 
šturmuoti policijos 

’budinką vėliau dieną 
t i iš ten kulkasvaidžius ir ka
li uolos.

Spartakų vadas Dr. Kari Lie- 
bknecht buvo matomas šian ir 
ten apie miesitą organizuojant 
savo khreivius galutinam mū
šiui, kurio tikimasi labai grei
tai.

Adolf Joffe ir Radek, vado
vai bolševikų misijos Vokieti
joj yra Berline ir gelbsti Liebk- 
nechtui ir Rožei Luxemburg su
kelti bolševikišką revoliuciją.

Jie, imanoma, yra policijos 
buveinėj, kuri yra spartakų 
tvirtovė.

Nepriklausomieji socialistai, 
kurių vadovus nesenai pašalin
ta iš valdžios, sakoma, pilnai 
perėjo prie spartakų.

Tos dvi grupės išleido bendrą

, WASHINGT()N, sausio 7. — 
Kuomet senatorius La Follette 
senate reikalavo šiandie ištrau
kimo amerikiečių kareivių iš 
Rusijos ir kiti senatoriai kriti
kavo aplinkybes, prie kurių S. 
Valstijų spėkos ten yra užlaiko
mos, karės sekretorius Baker 
paskelbė viešai pirmą oficialį 
praneš, apie nuostolius ir gyve
nimo sąlygas amerikiečių, ka
riaujančių Archangelsko fronte.

Apie penkta dalis Amerikos 
pulko šiaurinėj Rusijoj suside
da iš Michigan ir Wisconsin ka
reivių, kurių giminės yra labai 
susirūpinę pranešimais, kad tal
kininkų spėkos yra labai pervir
šytos bolševikų ir kad joms sto
ka maisto ir drabužių.

Paskelbtasai Bakerio 'oficialia 
pranešimas yra perdavimas ka- 
blegramos nuo pulk. James A.' 
Ruggles, karinės žinybos atašė 
Archangelske, datuotos sausio 
4 d. Sekretorius Baker šiaip per
duoda pranešimą:

“Abehia sveikata amerikiečių 
kareivių šiaurinėj Rusijoj yra 
puiki.

“Nuostoliai iki šiai dienai:' 
Užmušta karės lauke ir mirė 
nuo žaidų, oficierių 3, kareiviai! 
57; sužeisti karės lauke 159; su-

i Reikalauja faktų apie 
Rusiją.

Į Kritikavime administracijos 
politikos Rusijoj, prie Senato
riaus La Follette prisidėjo sena
toriai Kenyon iš Iowa ir Norris 
iš Nebraska, republikonai ir Ki- 
rby iš Arkiųišas, demokratas.

Visi suHinka, kad senato užru- 
'liežinių reikalų komitetas butų 
priverstas išduoji prielankų ra
portą apie Johnson rezoliuciją, 
reikalaujančią iš valstybės de
partamento suteikti faktus apie 
Rusiją. ' '

Senatorius La Follette kriti
kavo pasiuntimą amerikiečių 
kareivių į Rusiją ir užginčijo, 
kad Rusijės sovietų valdžia nė
ra pro-germaniška u

Jis sakė, kad daugybe doku
mentų, parodančių tikrumą bol
ševikų tapo atvežta iš Rusijos 
pereitą vasarą ir pakartotinos 
pastangos perstatyti juos Ame
rikos valdžiai nedavė pasekmių. 
Jis pridūrė:

“Aš jauščiaus neteisingu ma
no valstijos žmonėms, jei aš ne
pavartočiau visų būdų pa tyri- 

Į mui, kokia teisė yra, kad šimtai 
Į žmonių iš Wisconsino tapo 
siųsta ir palaikomi tokiame 
lyke.”

Swanson gina sąlygas.

Užsipuolimas ant administra
cijos elgimos Rusijos situacijoj 
pasidarė taip smarkus; kad se
natorius Svvanson iš Virghria, 
demokratų narys užrubežinių 
reikalų komitete, pradėjo ginti 
jį. Jis užreiškė, kad yra dvi 
principialės priežastįs buvimo

čiaus instrukcijų jury neskaity
ta. Teisėjas kandis perskaitys 
instrukcijas šįryt 10 vai J Tiki
masi, kad jos bus ilgos, bet ju
ry tarsis apie verdiktą apie vi
durdienį.

True translation filed with the post- 
inaslcr at • ’neago. II’. Jan. 8, 1919. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PREZIDENTAS WILSONAS 

SUGRĮŽO Į PARYŽIŲ.

PARYŽIUS* sausio 7. — Pre
zidentas Wilsdnas užbaigė savo 
keliones po Anglija ir Italija, su 
grįždamas į Paryžių 10 vai. šf- 
ryt. Jis buvo lydimas ponios 
Wilsonienės ir p-lės Margaret 
Wilsoniutės.

Prezidentas yra prisirengęs 
prie pirmo susirinkimo taikiniu 
kų premierų ir politikų ir nė- 
formalės konferencijos prasi
dės ketverge ar petnyčioj. .

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, 111., Jan. 8. 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Wilsonas paliepė nuleisti vėliavą 

, delei Roosevelto.

Vakar Chicago j susirinko iš
________ 1

19 VALSTIJŲ RATIFIKAVO 
PROHIBICIJOS PRIEDĄ.

pa- 
da-

PARYŽIUS, sausio f. - Pre
zidentas Wilsonas pasirašo po 
proklamacija, uždarančia val
džios ofisus dienoje laidotuvių 
pulk. T'heodore Roosevelt ir pa
liepiančia, kad Amerikos vėlia
vos butų nuleistos pusėn stiebo, 
kur tik jos plevėsuoja pasaulyj.

——..............-U.............. ... ................. .. ......... ...........

True translation filpd with the post- 
nu’ster ai Chicągo, III., lan. 8, 1919, 
as reauired by the act of Oct. (i, 1917

lių, kurių turtas siekia vienų 
miliardą ($1,(MM),(M)()JMM)) dole
rių ir nutarė viską paaukauti 
kovai su sausaisiais kiekvienoje

smą.
Jie paėmė Levy Mayer savo 

vyriausiu advokatu ir įgaliojo

Prieš augšČiausįjį teismą jie 
pakels klausimą konsti t ucion iš
kliūto fe de ralio priedo, įvedan
čio šalyj prohibiciją. Esą, kad 
tas priedas taptų įstatymu rei
kalinga yra 36 valstijų ratifika
vimas. Tai esą pasikėsinimas 
ant asmeniškos laisvės likusių 
valstijų, nes jos tampa pavers
tos pildyti valią tų 36 valstijų ii 
įsisėsti į sausųjų vežimą, nors 
jos galbūt ir nenorėtų to. Tai 
esą pasikėsinimas ant asmeniš
kos laisvės^valstijų ir tų valsti
jų žmonių.

Bet jiems tą laisvę j>arupo gin 
ti ne todėl, kad jie tikėtų abel- 
nai į laisvės principą, bet kad

19 valstijų jau ratifikavo prie
dą prie federalės konstitucijos, 
įvedantį visuotiną prohibiciją. 
Kad tas priedas galėtų įeiti veik
mei! reikalinga 36 valstijų ra
tifikavimas.

Vakar priedą ratifikavo 3 val
stijos.

Illinois valstijos legislatura 
balsuos apie ratifikavimą prie
do galbūt sgkamą utarninką ar 
seredą.

APIE 20 ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

gelsko distrikte.
Jomis yra, pirma, neprileisti 

vokiečiams įsteigti ton submari- 
nų bazą ir, antrą, ginti didelius 
talkininkams prigulinčius san
delius nuo pakliuvimo į vokie
čių rankas. Skaičius talkinin
kų kareivių Archangelsko dist
rikte. yra 15,000 ar 20,(MM), iš ku
rių apie 2,500 yra amerikiečiai.

'ster at (’hieago, III., lan. 8, 1919, 
reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Mackensen išvežtas į 
Salonikus.

LONDONAS, sausio 6. — 
Field-marašlas von Mackensen, 
buvUsis komandnotojas vokie
čių armijos Rumunijoj, kurį 
nesenai areštavo Rųmuninjoj, 
tapo išvežtas į Salonikus speci
aliu traukiniu po stipria francu- 
zų kareivių sargyba. Jis smar
kiai protestavo prieš jo išgabe
nimą.

True translation filed w.ith the post- 
ma.iter at Chicago, 111., Jau. K, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ŠPIONAŽO BILIUS PRIEŠ 
AUGščIAUSIĄJ> TEISMĄ.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA GABENASI KA
RIUOMENĘ Iš RUSIJOS.

LONDONAS, saus. 7. —šian
die paskelbta, kad Anglijos val
džia neturi mažiausio mierio 
siųsti daugiau kareivių į Rusi
ją. Nedaugiau kaip 20,000 ang-

WASIIINGTON, sausio 7.
Įstaitiymiškumaš špionažo bi- 
liaus buvo atakuojamas šiandie 
skunde paduotame augščiausią- 
jam teismui per James A. Pe- 
tėrson iš Minnesota, nuteistą už 
peržengimą to akto straipsniais, 
parašytais janj esant republiko- 
nų kandidatu nominacijai į S. 
Valstij ų senatorius. Peterson

lų kareivių yra Rusijoj šiandie įtvirtina, kad tas aktas kliudo 
jr daugelis jų yra nekariaujan- laisvei žodžio. Jis prąšo panai- 

žęisti šiaip atsitikime 15; prigė- Lįs ir jie yra gabenami atgal kinti jam uždėtus 4 metus ka
rė, oficierių® 1, kareivių 2; pra- kaip greit galima.

bus įvesta visuotina prohibiciją, 
tuomet ponai dektindariai ne
tektų didelio pelno, kurį jie se- 
piė iš pardavinėjimo žmonėms 
kenksmingų svaiginančių gėri
mų. Jei toje laisvėje nebūtų 
jiems biznio, tai nė vienas jų nė 
piršto nepajudintų tos laisvės 
apgynimui.

Tečiaus vienas svarbus daly
kas apsireiškė dektindarių kon
vencijoj. Visi dektindariai 
jautė, kad reikalaujamos 36 val
stijos ratifikuos priedą ir kad 
jis taps Suv. Valstijų konstitu
cijos dalimi, ko dar ne kiekvie
nas sausasis drįsta tikdties, o 
tuo labiau viešai pranašauti.

Jausdami pralaimėjimą vals
tijose, todėl kldktindariai deda 
visą viltį ant kovos teismuose 
ir pavedė savo vyriausiam ad
vokatui’daryti viską ir nepai
syti nieko, nors reiktų ir visus 
pinigus —• vieną miliardą dole
rių — išleisti. Todėl galima 
Jaukti netolimoj ateįjyj smar
kiausios kovos teismuose tarp 
degtindatių ir sausųjų.

Degtindariai netik kovos tei
smuose, bet jau paleido ir pir
mą šūvį baimės į žmones. Jų 
konvencija “atrado,” kad prohi- 
bicija yra labai pavojinga šaliai 
ir ją įvedus žmones tuoj atsi
trauks nuo senųjų politikierių, 
pakrik-n:ų saliunininkų iv ims 
spiesties prie socialistų. Esą 
koks ten socialistas įuitakęs, 
kad kada bus įvesta prohibiciją, 
socialistų partija tuoj gaus 3,- 
(M)0,000 balsų, žmonės prasi-1
blaivę pasitrauks ir nuo saliu- kad jos užkalbino 3 neprisidė- 
ninės politikos ir glausis priėjusias prie streiko.

Daugiausia užmušta ir sužeista 
moter|s.

C ............- —

PITTSBURG, Pa., sausio 7.— 
Tarj) 15 ir 20 žmonių liko už-r 
mušta ir kita tiek sužeista is 
priežasties eksplozijos kįhisios 
filmų išmainymo budinke, 804 
Penn Avė. Eksplozija įvyko 5 
vai. vakare.

Didžiuma aukų buvo moterįs 
ir merginos, dirbančios augšte- 
sniuse augštuose 7 augštų name. 
9 lavonai jau išimti. Sužeistie
ji yra daugiausia apdegę, ki
tiems gi sulaužyta kaulai.

Pirmoji eksplozija išmetė dvi 
moterį per antro augŠto langą į 
gatvę. Trįs mergaitės iššoko 
per 6-to augšto langą. Jos vi
sos mirtinai sužeistos.

Ugniagesiai, kurių du liko 
mirtinai sužeisti, parodė didžiau 
šią narsą gelbėjime užtiktųjų 
ugnies, bet nedaug jiems phvy-

kč namą apsupusi.
Nuostoliai siekia $1,000,000.

4 ŽUVO EKSPLIOZIJOJ.
PINOLE, Col. — Hercules 

PoMcker Co. dirbtuvėj mažoj ek
splozijoj žuvo 4 žmonės.

LAIMĖJO 44 VAL. DARBO 
SAVAITĘ.

CHICAGO. — Arbitracijos ta
rybos pirmininkas prof. James 
Tufts paskelbė darbininkų susi
rinkime • Orchestra Hąll, kad 
Hart, Schaffner and Marx dar
bininkams (kriaučiams) suteik
ta 8 vai. darbo diena. Dirbant 
tik pusę dienos subatoj, darbi
ninkai tokiu Ibudu dirbs tik 44 
valandas savaitėj. Kartu pakel 
ta mokestis už darbą nuo 8 iki 
10 nuošimčių.

CHICAGO. — Havana-Ameri- 
can Tobacco Co. darbininkai 

k 
streikuoja. Vakar policija are
štavo 4 pikietuotojus už tai,

lėj imo.

IMPERFECT IN ORIGINAL



žemaitė.
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NUXATED

Dideles Ristynes

drožė į khiyę, nes turėjo zgauną

i.

vas į sūnūs — prisidėkit ir jus 
prie pasogos seseriai.

į

lioj tikrai atiduosiu)... Dabar
turi pinigus... Pačią kaip ir

Nuxated Iron padidi
na s t i p r u m -4 švel
niu, nervuotų, suiru
siu žmonių j dvi sa- 
vaiti raiko daugelyj at
sitikimu* Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusiu Suvienytu 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtiniy. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tieRoriaus apie tai.

turi... Dieve padėk laimingai bus Petrui net plaukai ant gal 
gyventi... Buk sveikas!.. Gėrė

r v: A
, ( S A'.'1

IZ D I IVPI I C broliai, mylėjosi, bučiavosi, šo- IyIvU ▼ LiL/10 ko |inksminosi<
Petras suglemžęs popierius 

mąstė:
... ... —Kamša berols didelė, betkaip nesenai po mirties mo-.. . skaitlius visai mažas...tineles, Petras nenorėjo vestu- , . .

- -i , x • Žolys sakė: “keturi šimtai, kc- vių kelti, bet Marce velek užny-). ., ‘ v ... . , x.
ko ožiuoties, rėkti, nebeeiti už 
Petro, kam be vestuvių. Nebe
sumano Petras ką daryti. Ne
kėlus vestuvių, daug butų ge
riau: viena, motinėlė nesenai 
palaidota — neprideretų links- 
minties; antra vėl, nebūtų ne
kokių y išlaidų. Bet, — mane
sau, — kas pačios neklauso, tas 
valgo sausa, kaip sako senieji 
žmonės. Ką daryti su jaunais, 
nori paskutines merga vi mo dio 
nas pasilinksminti. įteikia nors 
nedideles vestuvikės kelti.

KapšČių ankšta trioba; susi
kalbėjo visas vestuves kelti jau
nojo pusėje, o pas jaunosios tik 
mergų, vakarą. Pas Krjuvelj 
nebuvo kam pasitiekti, tat maž 
per savaitę anksčiau Kupstienė 
visą tvarką darė jo ukčje ir iš jo 
turto kaip patinkama taisėsi ve
stuvėms. Susikvietę savo visą 
giminę, ir muzikantus pasamdė.

Prasidėjus vestuvėms, mergų 
vakarą, Kapščiai nusivedė Pet
rą į klėtį, atiduoti jam žadėtąją 
dalį. Motina neršė po skrynią, 
vyturuodama skareles, mazgė iš 
mazgelių, davė tėvui, o tas sklei 
dė popierius Petrui, — pirma 
kėlės raudonas, paskui mėlynas, 
žalias, toliau geltonas. Skleidė, 
dėjo, sukrovė visą malką — dar 
nesuskaitė šimto. Vėl motina 

, neršė po skrynią, mazgė mazge
lius vos sutaisė iki šimtinės?

turi'... žadėjo dar broliai 
noma pameluos! Mesčiau po 
šunų, kam apgaulioja, kad ne 
ta medžiaga. Pats man vežė, 
pats bruko. O supykęs gali po
ną užvesti, parodyti, jog pavo
giau! Nučiupinėtų! Geruoju 
nėra kaip atsitraukti... By-tik 
bus šeimininkė, bus kam veizė
ti. .. Ogi kas man sugrąžins, at
sitraukus? Alus, pyragai, arie
lka.. . Pirkau, vis pinigai mokė
ti... O kiek mėsos supus lijo? 
Viskas niekais nueitų! Niekaip 
nebegaliu vienas... Metęs čia, 
kame kitur besugrobsi taip vei
kiai? Janikė nė dešimties ne
turi... Nors šimtelį įduok ant 
palukų, vis bus neprošalį. Kaip 
sakoma: pridėk ar atimk...

Jaunasis rymojo vienoje ker
čioje, jaunoji žlembė kitoje. 
Tuotarpu atvyko dvariškiai į 
vestuves. Muzikantai trankiau 
sugriežė, šokėjai šankiau šoko. 
Tuomet ir jaunoji, nubraukusi 
ašaras, šoko per visą naktį, kaip 
padukusi.

NAUJIENOS, 'Chicago, Dl

vos šiaušiasi: visi daržus jau nu
valą o jo dar bulbes kasti ne
nubaigtos.

—Kasžino, kas čia šiemet y^ 
ra? — laužė sau galvą Petras. — 
Toksai darbų nenusaikumas! 
Bėda, niekas ir nesistengia pa
skubėti. Bernas vienas gaišta 
po jaują... vieno ryto iškultą 
beria, ar dviejų, vis iki vakaro 
užtenka darbo. Mergos knybu
ri uoja bulbėse, dainuoja, dantis 
rodo — nėra kam paragint... 
Ko turi skubėti? Mano šeimi
ninkė, lygu viešnia, busis nema
tanti. Penkta savaitė, jau ga
lėjo išsilsėti po vestuvių... Mun 
kitokie darbai, ir tai užklupau 
bekepant bulbes jaujoj. Sausų 
neėda, turbut sviesto pagauna...>

Taip susinipinęs Petras, pasi-, 
žiūrėjęs į saule, ėjo į vidų. Prie
šių, išpuolė Cimbalis pienuotu 
snukiu. Žiuri, ugnavietėj išver
stas puodas pieno, katilas ant 
šono, kibirai viduryje prfeant- 
gio. Kamaros durįs praviros. 
Žiuri — katė besilaižanti, pieno 
prilakusi. Kamara prišneršta, 
puodai pripelėję, sviesto lauk- 
nešėlė atdara, gale dar truputis 
sviesto apibyrėjęs šapais; geldos 
minklinuotos, sudrėbtos pasie
nyje; koštuvas ant žemės... Ap
sidairęs Petras, eidamas vidun, 
manė: — Na, na, pamatysim to
liau.

..............  Į
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D U WHILDIN
3300-3303 Montrose Avenue

>

liepė vyresnysis. (j
-- Ir aš tiek pat — tarė ant

rasis.* *' • ■ < u >
—Tik dabar neturim prie sa-

Rudeniop. Saulelė kas rytas 
vėliau tesikelia, kas vakaras an
ksčiau gula. O dienovidžiu 
dažnai rūkas užsistoja už švie
sos, tartum pavydėdamas sau
lės spindulių žemei, neleidžia nė 
pasišildyti, Taip-pat debesįs, 
gainiojami vėjo, iš vieno pakra
ščio dangaus, kįla, ūžia lydami 
viduriu dangads ir vėl nukrinta 
kitame pakraštyje. Vienas ką 
lik nušniokštė; rodos ir vėjas 
nusiginęs nugulė. Nespėjo sau
lelė spyktelėti, beveizint ir vėl 
vėjas beatgenąs tuo pačiu ke
liu kitą debesį. Tas vėl šniokš
damas pila savo lietų. Kiek
vienas nuo savęs drėkina ir drė
kina įkaitusią per vasarą žeme
lę. Dabar jau storai purvuota 
ir nebegraži. Nebėra siubudt- 
jančių javelių, nė kvepiančių 
žolelių. Pievos nuskustos, dir
vos plikos, nurudavusios, miš
kai nuliūdę; tik po daržus dar 
šis-tas daržovių žaliuoja, ken
čia šaltus lietus ir vėjus.

Moteriškosios dabar jau prū
nija po daržus, velka kukštero
mis, arba kretilais, pila į pasto
ges kopūstus, batvinius, gelbė
jamos nuo supuvimo.

Kruvelio daržovių niekas dar 
nejudina, visi dar po bulbes te
bevargsta. Pamanius apie dar-

Trioboje ant stalo visi indai 
nuo pusryčio tebestovi. Asla 
nešluota, bulbių lupenų primy
niota; lova sujaukta. Pravėręs 
šalinę, žiuri — jo šeimininkė iš
virtusi lovoje. Priėjęs apsika-

Susidedantis iš Įvairių Aprčdalų {Dry Goods} 
Moterų, Vaikų ir Vyrų Aprčdalų - Drapanų, Ce* 
verykų ir Kaliošių, Skrybėlių ir Kepurių ir t.t
Šis Tavoras sudėtas su musų pačių Daugelis 

antTavorų bus , Padėtas

Didelės ristynės su daino- 
M mis įvyks nedėlioj, sausio 12 

d., po pietų, Apveizdos Die
vo parap. svet., Union avė., 
prie 18-tos gatvės. Pradžia 
1 vai. po pietų, atsidarys du
rys, ristynės prasidės 2-se 

f ; valandose. Risis geriausias 
ristjkas, lietuvis, Juozapas 
Bancevičius su milžinu An
tanai Aču. Jiedu risis’už lie
tuvių vardą. Antra pora — • 
Ant. Baladinskaš, kaipo pir
mutinis lietuvis mistikas, ri
sis su Frik Kuszku iš Sprin- 
gvallės. Trečia pora B. Ja
ras su J. Pišniu. Ketvirta 
pora D. Dudinskas su Levic- 
kiu. Penkta pora Obto Pra- 
potnik su Petru Kakatovi- 
Čiu. Visi matysite kurie lai
mės lietuvių vardą. Apart 
to dar dainuos vyrų kvar
tetas ir garsus lietuvių dai
nininkas Povylas Stogis. Vi
sus ųžkviečiame ateiti ir pa
matyti šias ristynes. Iškaš 
čius padengus, likusieji pi- , 

nigai skiriamį Laisvės Fondąn. šias ristypęs surengė i 
Chicagos Lietuvių Kliubas.Tikietų kainos 5Qc ir $1.00. 1

—Marcęlyte, kas čia bus, kad 
tu negali išsilsėti? Matai, jog 
aptekome darbais... reikia jau 
atsibusti...

-—Nori, kad aš tav darbus 
nugrubčiau? — atšovė pati.

■v—Nereikia tau grobstyties, 
tik reikia priveizdėti. Negana 
nenueini į lauką šeimynos pa
skraidinti, bet ir po vidų nema
tai kas dedasi: puodas pieno ug
navietėj palietas; kamaroj me
ška galvą nutruktų, katės visą 
valią gavo. Kodėl neužrakini? 
Mergos bulbes kepasi jaujoj... 
Žinai, jog sausų neėdė: pesami- 
ližauja po kamarą... Iš kloties 
vėlek niekuomet raktų neištra
uki. .. j

—Įsikišk į nosį savo raktus! 
—subambėjo pati.

—Pagaliau, nors trobą apsi
valyk, —- tęsė Petras: — kokia, 
antai, lygu kiaulininkas. Nė 
stalo nenuvalei iki pietų, pareis 
šeimyna valgyli—-gražu!..

—Papūsk į nosį! — murmė
jo pati. — Kain-gi mergas išva
rei prie darbo, kol neapsivalė? 
Ar tu mane mž mergą parsive
dė! ? Kad tu nesulauktum!

Atšoko Petras išgirdęs tokią 
meliodiją. Nustebęs, tik pečiais 
patraukęs, pamanė: — Na, na, 
pamatysim toliau.

Parbėgo šeimyna pietų. Žven
gė juokėsi po prieangį. Janikė 
įšokusi vidun sušuko:

—O Pana šventoji! Sudna die 
na po visus pašalius!.. Nė .sta
las nenuvalytas... gana gana! 
Barbe, kurk ugnį, sukimės grei
tai: pareis šeimininkas, vėl be
bambės. Te, indus nusmauk; 
aš truputį triobą apvalysiu; kol 
pietai pakais, apsisuksiu).

—O ką valgysim? — šaukė iš 
prieangio Barbė: — kruopas ka- 
žin-kas išėdęs, katilas pavirtęs... 
Čia kaulių darbai”. Pieno štai 
ežerai... gaila. Ką-tik šįryt sa
kė: “Šeimininkė pati apsisuks”, 
ot ir apsisuko! Kaži-kur ir pats 
užvirto... Kalvė uždaryta.

— Skubėkit pietus, skubėkit! 
—skraidino berniukai. — Dabar 
laikas tau šhioties? Rytoj bus 
belyjant!, tuomet išsišluosi.

Petras šalinėje, žiūrėdamas 
pro langą, kaip žemė tyjėjo. Šei
mynos žodžiai akmenimis krito gis J*di negalvoj.

Pradedant Pelnyčiui Sausio 10

3641 -43 So. Halsted Street, Chicago, III
Tėmykite į Išpardavimo Aplinkraščius

Žiūrėkite j Didelę Raudonę Iškabę
Jums ne bus vargo gauti čia lietuvę patarnautoją.
Mes turime kalbančias lietuviškai pardavėjas I

A ' ' ' > I
____________ - ----- -----------------------------

ant jo. Marce virto ant šono šeimyna pasilikus, vienas ka- 
atsidusėjusi tarė: . 1®, kitas dailino. Žvengė iš šei-

—A Jėzau! kaip galva gelia! niinįnkės ligos: Tokia jos li-
Pelras tuos žodžius jos, lygu ko-‘ga, kaip mano sveikata!
kį įnagį nusistvėrė. . _ _
lęioUą tarė:

—Nešukaukit, šeimininkė ap
sirgo... įsipilkit pietums pieno

Išėjęs į; Kitas: Tavo pati nebuvo 
tokia silpna, mirdama, kaip ma
no išgijusi...

- Neverkit, dus pagrabas: 
bus arielkos be pinigų!.. Pet
ras, kaži-ką pamiršęs, grįžo dar 
į vidų ir nugirdo tuos juokus. 
Vėlek apmaudas ji pervėrė. Nu-

ėjęs į kalvę, grobėsi darbo: ka
lė, talžė, skubėjo prakaitu apsk 
pylęs. Apie valgį nė manyti ne
manė, bet širdis kaži-ko pamo
ko. ' Po valandos įpuolęs Gorys 
į kalvę sušuko:

- O lai mano žmogelis! iš
girdus žvangant/ kaip sakyte 
kas sake, kad mano darbą paė
mei. .. Bent dumplėse padumsiu, 
nes rytojui zgaunai reikia teki
nio.. . Į namus tavęs niekuomet

negalima jsivadinti, nors čia at
sinešiau truputį skerstuvių. — 
Tai tardamas išsitraukė iš už
ančio gabalų mėsos ir dešrą, ba
ltoj skarelėj suvyniotą. — Už
kąsk skerstuvių, Petrei, — tarė, 
-y busi tvirtesnis...

Petras užmetė akį — mėsa

■ V.1. "Įy. 1 ■■

(Bus daugiau)
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Moterjs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “AŠ kentė- 
Iau nuo skausmų.... ji ra- 
o. “Aš sunykau dėl 

silpnumo manė nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

KORESPONDENCIJOS
------- . -

ROCKFORD, ILL.

GARDUI
■ i Motery Tonikas

fflmi Aš pradėjau Cardul. |10|
JįZ Trumpu laiku aš patė-I ta D

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

as visus aptiekorius.
E-73

Stasio- Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
8249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600-312

. x JJhone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted SU
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

Vyriškų Drapan y Bargenai
Nautji? neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $l.r 
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 ovei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.01 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va 
karais.

S. G O R D O N 
1415 S. Halated Str. Chtearn. III

Antanas Taujenis, 

persiskyrė su Šiuo pasauliu 
dėlios rytą, County Hospita), 49 
m. amžiaus, paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pav., Mažeikių miestelio. 
Giminės ar pažįstami malonėkite 
atsišaukti pas Jeo Pocius, 2042 S. 
Halsted st> Kas* pažįstate jo mo
terį, malonėkite pranešti, nes nė
ra kam palaidoti.

ne.

M i nyk ų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Nauja neprigulminga parapija.
Pereitais metais čia susitvėrė 

lietuvių neprigulminga parapi
ja. Dalykas buvo tokis: vietinės 
šv. Petro ir Povilo lietuvių R.-K. 
parapijos kelintas parapijonų 
nuėjo pas virš minėtos parapi
jos kleboną kun. V. K. Ta škuną 
prašyt jo, kad jis šauktų para-

parapijos reikalus; (susirinki
mo parapija neturėjo jau kelin
ti metai) klebonas gi jiems at
sakė, kad susirinkimo šaukti 
nėra reikalo, ir jo nešauks. Ta
da parapijonai nepasitenkinda
mi tokiu savo klebono atsaky
mu, susirinko nuošalioje salė
je. ir išrinko komitetą kad nu
eiti pasiskųsi! vyskupui, kad jų 
klebonas nusitaria su jais kai
po parapijonais — nešaukia su
sirinkimo. Nuėjo pas vyskupą. 
Vyskupas atsakė, kad tai ne jo 
dalykas... Jeigu jis klebonas 
(Fatber Taškunas) matys rei
kalą sako vyskupas — tai jis 
sušauks susirinkimą, gi dabar 
jeigu jis nešaukia, tai nemato 
reikalo. Komitetas gavęs nuo

vėl pas savo kleboną, iT vėl pra
šė jo sušaukti parapijos susi
rinkimą. Bet jiems klebonas at
sakė, kad “čia aš esu klebonas, 
> ne kas kitaš, ir pakol aš čia 
busiu

Nepasitenkindami
nai tokiu savo klebono pasiel- 
pmu, pradėjo nuošaliai laikyti 
susirinkimus, ir svarstyt, ką to-

susirinkimo — nebus”, 
pa ra pi j o-

rapijonai nutarė organizuoti 
neprigidmingą parapiją. Prasi
dėjo ..organizavimas, pasidarė 
>kylfrnas tarpe parapijonų: (lan
giaus hiąstantįs parapijonai 
kai|TjHu matėTRFTiepasitenluno 
kun. Taškuno tokia taktika, ir 
griežtai stovėjo už tai, kad k\in. 
Taškunas turi tartis su parapijų 
nais; kitagi tamsesnioji — ne
svarstanti parapijonų dalis sto
vėjo už kun. Taškuno pusę kad 
susirinkimo nereikia. Ir taip, 
mąstantįs parapijonai nenusilei
do nuo sayo reikalavimų, o ma
tydami kad kun. Taškunas ne- 
dskaitys su jais, pasistatė sau 
naują murinę neprigidmingą 
gražesnę bažnyčią negu kad 
.am. Taškuno,

I Kuomet prasidėjo naujos pa
rapijos organizavimas, tai kun. 
Taškunas keikė ir pravardžiavo 
savo bažnyčioj tuos parapijo
mis, kurie reikalavo, ir .tokiu 
budu manė, kad juos “atvers” 
prie savo puses; bet tas mato
mai nieko negelbėjo... Kun. Ta
škunas to nesitikėjo. Dabar jis 
pirštus kremtasi delei savo ne
tikusios taktikos, bet, jau po 
laikui. (Po sutvėrimui naujos 
parapijos sako jis turėjęs ten 
kokį susirinkimą su savo “mie
lais parapijonais”, bet jr po lai
kui.,.)

Ant Kalėdų kun. Taškunas iš
siuntinėjo atsišaukimus į sa
vo “mielus parapijomis” sekan
čio turinio: (Del vietos stokos

PURE FOOD 
PRODUCTS

WlLSON & CO.

The Wilson Label Protects Your Table

ir dėl Kares!

ynu. guoMfltett^htomank

gGatavijDel Reikalavimo Taikos 
teip pat kaip ir dėl Kares!

LAIKE visasvietinės karės kiekvienas reikalavi
mas padarytas ant Wilson & Co. buvo sutiktas, 

• * • • ir sutiktas be išsikraipymo nuo apskelbtų princi
pų ir organizacijos valdymų. Įkūrimas taikos reiškia 
dar didesnės svarbos atsakomybes.

Musų kariuomenė ir laivynas, taip pat kaip ir tie mu
sų talkininkų, iki šiol dar tarnyboje, jie turi būt pa- 
valgindyti. Žmonės kariaujančiose šalyse reikalauja 
maisto — ypatingai mėsos fr mėsos produktų. Čia na
muose reikalingumas kasdieninio maisto ištekliaus yra 
taip pat didelis kaip ir visuomet.

MES pranešame dėl abelnos visuomenės, kad mes 
ėsame taip pat prisirengę prie reikalavimo tai
kos kaip mes patįs prisirengėme prie karės. 

Wilsono ženklelis buVo padarytas kaipo saugus tikras 
nurodymas pirkėjams maisto produktų visos užtikimos 
kokybės.
Jusų pačių motina nebūtų labiaus atsargesnė arba su
manesnė pagaminime skanių valgių šeimynai negu 
mes esame parinkime, kilnojime ir sutaupyme įvairių 
Wilsono produktų. Wilsono ženklelis visuomet reiš
kia, kad produktas, kurį jis parodo, buvo sutaisytas su 
atsakančia atidžia, kurį jus galite paduoti saVo stalui.

Mes esame dėkingi kiekvienam žmogui surištam tie
sioginiu arba netiesioginiu budu su Wilsono organiza
cija, už tinkamą, aprubežiuotą apsiėjimą kuriuomi vi
si bendradarbiauja kad pagelbėjus šiai įstaigai priimti 
ir susitikti jos atsakomybėse.

Wilsono ženklelis yra užsitarnavęs nuo Majestic Kum
pio, Lašinių ir Taukų, Sutaisytų blokinėse daržovių, 
vaisių ir stalo speciališkumų; Oleomargarine, Nutmar- 
garine; Clearbrook kiaušinių ir pieninių produktų, de
šrų ir skanumynų produktų.

Red.)
Kad uždengus savo pasielgi

mą, atsišaukime kun. Taškunas 
savo mielus parapijomis kiek iš
manydamas išgirta, vadindamas 
juos “kviečiais”, (sykiu ir sa
ve) — mat jie aklai jo pusę 
palaiko, ir prašo “duosniai au
kauti”; gi neprigulminguosius 
išvadina “tranais ir kūkaliais”...

Kun. Taškunas savo atsišau
kime į “mielus parapijomis” 
kalba, kad neprigulmingoji pa
rapija “užgimus iš neapikantos 
ir savymeilės”, ir prie jos pri
klausą, arba jai aukavę daug 
atvirų bedievių ir socialistų, ir 
kad.Jie turėję

tėmikite: parapijonai nuėjo pra
šyti savo klebono kad jis su
šauktų parapijos susirinkimą 
pasitarti aį)&c parapijos reika
lus, gi jų klebonas griežtai at
sisakė su jais tartis; tada jie nu
tarė sau sutverti naują parapi
ją. Kada naujoji parapija susi
tvėrė iš priežasties savymeilės 
ir neapykantos, itai tikra tiesa, 
nes visi daiktai turi priežastį, 
ir niekas be priežasties neatsi
randa. Jei kun. Taškunas butų 
taręsis su savo parapijonais, 
tai antra parapija nebūtų “už
gimusi”. Bet tartis jam nelei
do jo tas nelemtas — “aš”; ku
ris buvo priežaščia savymeilės. 
šventraštis sako: “kas save auk
ština, bus nužemintas, o kas 
save žemina, bus išaukštintas”. 
Kun. Taškunas išaukštino save 
pastatydamas savo “aš” auk- 
ščiaus parapijonų prašymo su 
jais pasitarti, ir tokiu budu pa
sirodė savymeiliu; gi toji savy- 
meilė davė priežasties neapykan

parapijos. Taigi, bus aišku kiek
vienam, kur buvo priežastis 
savymeilės ir neapykantos, ku
ris nors kiek pagalvoja. Gi kas- 
link norėjimo i “sugriauti^ ka
talikų senąją parapiją, tai pasa
kyta tušti žodžiai neparemti jo
kiais prirodymais. Tuščiais gi 
žodžiais gali tikėti tas, kuris ne
žino dalykų stovio, arija tie jo 
“mieli parapijonai”, kuriems 
nereikia jokių prirodymų.

Pagaliaus, tai stebėtiniausias 
dalykas: a tsiša irkime, ^kaip ma
tote dabar, kun. Taškunas kvie
čia savo “mielus parapijomis”, 
ir kėsinasi paimti neprigulmin- 
gosios parapijos bažnyčią į sa
vo rankas! 
stebuklai.

■■■II I. I H I I IIĮĮI Į„ .................   II, . — , II .^ .l. — ..Į, •

AS, ADOMAS A. KARA LAUŠ KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep* 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau*nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagęlbos, nesigailėjau visoje Amo- 

: rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagęlbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto

jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėto mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Prot

1707 So. Halated St„ Telephone Canal 6417 Chicago, DL

Tai 20-to amžiaus

Užbaigia kun. Taškunas sa
vo “atsišaukimą” žodžiais: 
“Garbė Dievui ant aukštybių, o 
ant žemes ramybė žmonėms 
geros valios”; Taigi, žmonės ge
ros valios gauna ramybę. Šie 
žodžiai labai įtinka tarpe naujos 

intenciją “su-‘tai pric'š kun. Taškuną, ir tas parapijos ir kun. Taškuno: ap-

sau parapiją, pasistatė bažnyčią 
ir turi ramybę, kas reiškia — 
yra geros valios; gi kun. Ta
škunas, likęs, tuos žmones kas 
nedėldienis vis keikia ir pravar
džiuoja — negauna ramybės, 
kas reiškia — neturi geros va
lios.

—Dalykų žinovas.

WATERBURY, CONN.

Iš Ūmo rajono konferencijos.
LSS I rajono konferencija1rx«m ju UHVjy; UIIV llVJ.It£ BU" Į/uvo nuu. i.aox\uu<j, u ICTO į/cii apijv.o ** AUUJIUUV, t«pr- ....... v,*

griauti” jų parapijų... Taigi pa- privedė prie sutvėrimo naujosleidtįsieji kun. Taškuną įsisteigė • įvyko gruodžio 29, 1918 m. Dc-

legatų dalyvavo apie 50. Po 
išrinkimo valdybos buvo užklau 
sta, kokiems tikslams šaukia
mas neoficialia suvažiavimas 
(?R.). Organazatorius A. Ado
monis aiškina: Jus žinote, kad 
yra tveriamos visokios L.D. Ta
rybos, šaukiami darbininkų su
važiavimai, (tveriami visoki L.L. 
Fondai. O mĮes turime kovoti 
prieš juos, kovoti daugiau ne
gu prieš tautininkus ir klerika
lus! O jeigu katrie nesutinkate 
su mumis, tai turite prasišalinti, 
o jeigu ne, 'tai mes, bolševikai,

prašalinsime jus”.
Pirmiausiai svarstyta: Kaip 

užbėgti-už akių klerikalų-tauti- 
ninkų purvinai politikai? Kurie 
ndkurie aiškino, kad mes, girdi, 
bolševikai, turime žmonėms ai
škinti anų blogus tikslus; kiti 
gi nurodė, kad tai butų perže- 
mas darbas bolševikams; O tee
iti gailinosi, kad per ilgai sneu- 
dę...

Sekantis klausimas: Ar bolše
vikai gali dalyvauti proponuo.

(Tąsa ant *ito puslp.)
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lmo mo^s^u> £a^tų semti 
medžiagos sistematiškam 

litmuanian daily NEWt gav() lavinimuisi. Delei da- 
PubUshed Daily except Sunday by ugumo darbo, kaip prie laik- 

--------  rascio, taip ir darbininkų 
1739 SO. HALSTED ST., judėjime, ji tečiaus iki šiol 

CHICAGO/ ILLINOIS, |buvo priversta vis atidėlioti 
to sumanymo įvykinimą.

Bet dabar Redakcija pasi-l (ir net Leninas) pripažįsta 
ryžo būtinai įvykinti jį, norsI jas! Taigi prisieina žiūrėt, 
ji gerai žino, kad tatai labai 
apsunkins ją. Sistematiškas 
mokslinio socializmo išdės
tymas spaudoje darosi neap 
sieinamu reikalu musų dar

ųjį Įbininkų judėjimui, jeigu no
rima, ka*d jisai išvengtų pa- 

’12 krikimo po įtekme tos ide- 
-*0 Ijinės suirutės, kuri pasku

tiniu laiku ėmė įsigalėti ja
me.

.Taigi, pradedant ateinan
čia pėtnyčia, Redakcija įves 
tą naują skyrių, ir stengsis 
padaryt jį, kiek galint, tan
kesniu — bent kartą savai-

T«lephone Canal l50$
(•miknos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas: Canal

Užsisakomoji Kalnai
Oicago je^-pafttu:

Metams .....................  $6.00
Pusei meto .....................  3.50
Trims mėnesiams............. 1.85
Dviem mėnesiam ......
Vienam mėnesiui .......

Chicafoje—per nešiotojus:
Viena kopija..................
Savaitei ..........................
Mėnesiui..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

ti moralės galios kovoti su 
jais paskui.

Tos sutartįs, vadinasi, tu
ri negerą pusę, ir ne be rei
kalo socialistai sako, kad 
jos yra “neišvengiamas blo
gumas”. O vienok moksliš
kai protaujantis socialistai

Pinigus reikia triūsti Pačto Money 
Orderiu, kartu au uisakymu.

Matam# ................... ........$5.00
Pusei meto ............. .........  3.00
Trims mėnesiam! .. .......... 1.65
Dviem mėnesiam .. .........  1.25
Vienam mėnesiui ... .............. 65

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo S iki S:30 vai. vak.
Visur kitur užsieniuose .... 3.00 
» ...........-.-■i.—......  ' ■■■i— i .... .....

3’

Redakcijos
Straipsniai

True translntion filed with the post- 
niaslrr ai Chicago, UI., Jan. 8, 1910, 
as reųuired by Iheact of Oct. 6, 1917

Lenkai neina 
ant Berlino.

Lenkų biuras Washingto- 
ne praneša, kad lenkai nėję 
ir neiną ant Berlino.

Taip ir buvo galima ma
nyti, nes telegramų agentū
rų sugalvotasai lenkų “dri- 
ve” ant Berlino neturėjo jo
kio senso.

Ir tos agentūros paleido į 
svietą tas sensacijas, žino
ma, ne pagal vokiečių įkvė
pimą, kaip sako lenkų biu
ras. Tai buvo darbas tų, 
kurie nori sukurstyti Vokie
tiją su jos kaimynais.

Tame skyriuje dienraščio 
l Redakcija spausdins moksli
nio socializmo steigėjų ir J- 
žymiausiųjų jų pasekėjų ra
štus xbei ištraukas iš tų raš
tų; Redakcijos parašytus 
arba prisiųstus iš šalies 
straipsnius, pašvęstus socia
lizmą teorijai, istorijai ir 
taktikai; socialistų literatū
ros apžvalgai ir tt. Smulkes
nis skyriaus pienas bus pa
dubtas pačiame skyriuje.

Jo vardas bus “Socializ
mo Mokslo Skyrius”.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Iii., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 «
Socialistai 
ir buržuazija. '

lyvauja.
Jeigu socialistai, dalyvau

dami parlamente arba ko
kioje kitoje įstaigoje kartu 
su darbininkų priešais, išsi
žada savarankiškumu ir pa
tampa tų darbininkų priešų 
įrankiais, tada jų bendrada
rbiavimas yra blogas daly-( 
kas; bet jeigu ne, tai ne.

O ar mūsiškiai “bolševi
kai” žino, kad Kairys ir Bir 
žiška Lietuvos Taryboje ne
gynė darbininkų reikalų ? 
Jie ne tiktai to nežino, bet 
ir nemėgina prirodyti to: 
jiems pakanka to fakto, kad 
Kairys ir Biržiška “bendra
darbiavo” f kad “bendradar
biavo”, tai reiškia — “dar
bininkų klesos išdavikas”!

Socialistai yra priešai ne’ 
laikino “bendradarbiavimo” 
arba laikinos “vienybės” su 
ta arba kita buržuazijos da
lim, o tiktai išsižadėjimo 
klesinio savarankiškumo.

True translation filed with tho poj*- 
master at Chicago, III., Jan. 8, 1919. 
as reųuired by tlio act of Oct. 6,1917

Darbininkų Partija.
Judėjimas prasideda Iliinojuje 
patraukimui ūkininkų, —- Chb 

cagos Federacija parašė 
programų

True translation filed with thc post- 
nri.ster at Chicago, III., Jun. 8, 1919, 
as reųuired by ihe act of Oct. 6, 1917

Turbut 
naujas melas.

Telegramos iš Kopenha- 
geno vėl skelbia, kad Berli- 
ne kilusi “bolševikiška revo
liucija.” Ši jau busianti “ga
lutina”.

Liebknechto vadovaujami 
“spartakai”, girdi, jau už
grobę daugelį valdžios tro
bų Berline; bankdi esą “už
barikaduoti^. VokiaU jos 
sostinėje siaučianti baisiau
sia “anarchija”.

Mes manome tečiaus, kad 
ir šita žinia apie naują “bol
ševikišką revoliuciją” Vo
kietijoje yra melas. Juk už 
dviejų savaičių suvažiuos 
Steigiamasis Vokietijos Su
sirinkimas; koks-gi bepro
tis galėtų norėt tenai dabar 
daryti perversmą, nepalau
kęs, kol pasirodys, kokios 
nuomonės yra žmonių išrin
ktieji įgaliotiniai?

Liebknechtas-gi, nOrs ir 
mėgina pamėgdžiot bolševi
kus, bet savo partijos suva
žiavime stojo net už daly
vavimą Steigiamam Susirin
kime.

Tos sensacijos apie “bol
ševizmą” tai niekas' dau- 
giaus, kaip išmislai* sugal
voti tikslu diskrędituoti Vo

Socialistų lavini
mosi skyrius.

“Naujienų” Redakcija 
jau senai rengiasi |vesti 
dienraštyje tam tikrą sky
rių, iš kurio žmonės, norin-

kaip padarius, kad tas “ne
išvengiamas blogumas” bu
tų 'kuomažiausia kenksmin
gas darbininkų kjesai. Kaip
gi to atsiekus?

“Naujienos” jau senai da
vė atsakymą į šitą klausi
mą. Jos pasakė, kad darbi
ninkų klesa, net ir laikinai 
susidėdama su priešingomis 
klesomis, privalo niekuomet 
nenustoti savo savarankiš
kumo.

“Savarankiškumas” (sa
vistovumas) — štai tas obal- 
sis, kuriuo turi visuomet 
vadovauties darbininkų kle
sa savo kovoje,4r kuris išri
ša augščiaus minėtąją prob
lemą (klausimą, uždavinį).

Dgrbininkų klesa turi va
ryt savarankišką, nuo kitų 
klesų nepriklausančią politi- 

Į ką. Ji turi todėl organizuo- 
ties į ątskirą nuo visų savi- 
ifinkų klesų politikos parti
ją. Darbininkų atstovai 
parlamentuose ar kitokiose 
valstybės įstaigose privalo 
veikti, kaipo savo klesos at
stovai, ir but po savo klesos 
organizacijos kontrole.

Kada darbininkų klesa ši
taip. veiks, tai ji bus apsau
gota nuo didžiumos tų blo
gų pasekmių, kurių gali at
nešti laikinos sutartįs su 
buržuazija. Būdama nėpri- 
klausoma nuo buržuazijos,

I Vakar “Naujienose” tapo Į ji gali pertraukti ryšį su ja 
išspausdinta ištrauka iš Le- tame momente, kada sutar- 
nino “Laiško”, kurioje jisai tis su ja ima daryties jai 

Į sako:.... l.......... ..  kenksminga; ir sutarties lai-
,r - ku ji gali paimti iš jos visa,Mes su franeuzų mo- L / na()di ir nesi. 

narehistais padavėme vie- duotJ buržuazijai artot 
m kitiems rankas nors kai įrankį 
mes žinojome, kad mes Jei darbininkų klesa 
norėtume verciaus matyti ndnustoja sav0 savarankiš. 
vieni kitus pakartais. Bet L darydama iaikinas 
laikinai musų interesai I .g gu tam tikromig 
(reikalai) buvo vienodi. buržuazijos grupėmis, tai 
Toliaus toje-pat ištrauko-1 šios gali pagelba tų sutar- 

je nurodoma ir daugiaus 
pavyzdžių to, kaip žmonės, 
kovojantįs už savo pasiliuo- 
sayimą, kartais susideda su 
viena prispaudėjų grupe, 
kad pergalėjus antrą pris
paudėjų grupę. Tokių lai
kinų sutarčių tikslas, pasak 
Lenino, yra susilpninti visus 
prispaudėjus ir sustiprinti 
tuos, kurie kovoja prieš 
priespaudą.

Kada Rusijos bolševikų 
vadas šitaip kalba, Xai jisai 
pasako tiktai tą, ką nuola
tos skelbė ir ko nuolatos lai
kėsi praktikoje Marksas su 
Engelsu ir jų pasekėjai. Ir 
jeigu Leninas su savo vien
minčiais taip elgtųsi, kaip 
jisai čionai kalba, tai su 
jais nebūtų jokios bėdos. 

♦ ♦ ♦
Bet gerai. Jeigu socialis

tai ne tiktai gali, o ir prie 
tam tikrų aplinkybių priva
lo daryti laikinas sutartis 
su prispaudėjais, tai kaip 
apsisaugojus nuo tų negerų 
pasekmių, kurios iš tokių 
sutarčių gali gimti?

Abejonės nėra, kad kenk
smingų pasekmių jos gali 
atnešti. Viena, kada socia
listai susitaria su kokia 
nors prispaudėjų grupe (da
lim), tai jie padeda jai; tuo 
budu jie laikinai sustiprina 
savo priešus. Antra, susi
dedam! su prispaudėjais, so
cialistai susiartina su jais, 
ir iš to kįla pavojus, kad jie 
gali pakliūti po darbininkų

čių atsiekti tiktai tokių tik
slų, kurie nereiškia skriau
dos darbininkams.♦ ♦ *

Tai tokia yra susipratu- 
siųjų darbininkų ir nuosa
kiai protaujančiųjų socialis
tų taktika. Bet ant nelai
mės, pas lietuvius socialis
tus daugelis neturi jokios 
nuovokos apie ją.

Mes dažnai girdime, pa
vyzdžiui, kaip mūsiškiai 
“bolševikai” niekina tos ar
ba kitos šalies socialistus už 
tai, kad jie kada-nors yra 
padarę kokią sutartį su vieš
pataujančiųjų klesų atsto
vais. Jie šaukia, kad tie so
cialistai esą “buržuazijos 
uodegos”, “imperialistų ber
nai” ir tt. Pąskutiniu laiku 
tie “kairieji” kiek drūti der
gia Lietuvos social-demok- 
ratųs St. Kairį ir M. Biržiš
ką, kam jie, esą, “bendra
darbiavo klerikalų partijai” 
(dalyvaudami Lietuvos Ta
ryboje) !

Tų “kairiųjų” logika rei
kėtų pasakyti, kad Rusijos 
socialistai, kartu su bloševi- 
kais, “bendradarbiavo juo- 
dašimčiams”, kadangi jie 
dalyvavo Durnoje, kurioje 
buvo Puriškevičius.

Vienok joks sveiko proto 
žmogus tokių nesąmonių ne
šneka, nes socialistų dalyva
vimas kokioje-nors įstaigo
je kartu su darbininkų kle- 
sos priešais nėra blpgas pats 
savaime. Blogumas gali bu-

Chicago, III. — Organizuotieji 
lllinojaus darbininkai žengia to
liams su savo Netpriklausoinos 
Darbo Partijos pienais ir tikisi 
gauti valstijos ūkininkų para
mų. Šita jų viltis yra užtikrina
ma rezoliucijos, kurių naciona- 
lės BeĮiarlinės Lygos kovencija, 
laikyta S t. Paupyje pasiuntė 
Chicagos Darbo Partijai. Toji 
rezoliucija skamba šitaip:

“Kadangi Chicagos Darbo Fe
deracija priėmė programų, va
dinamų, Darbininkų 14 punktų, 
kuris daugelyje dalykų atatin- 
ka prograpiui organizuotų ūki
ninkų, ' priklausančių prie Uki-

Lygos, tuo gi labinus savo rei
kalavimais visuomeninio valdy
mo ir oponavimo gelžUelių, gar
laivių, skerdyklų, javų magazi-

fų, telefonų ir visų ’ kitų viešų 
patarnavimų, drauge su apvi- 
suomeninimu ir išvys linui pa
matinių gamtos turtų ir savo 
reikalavimu prašalinimo gaišt i n 
gųjų būdų ir parazitinių tarpi
ninkų bei visokio gaudymo pel
no gaminimu ir paskaidymu 
pramonės ir žemdirbystės pada
rų, idant tikrieji gamintojai ga
lėtų gėrėtis savo darbo vaisiais, 
ir sutikdami su jos reikalayi- o 
mais pasiliuosavimo nuo nacio- 
nalės skolos ir jos reikalavimu 
pilno atsteigimo, kuogreičiausiu 
laiku, visų pamatinių politinių 
teisių — žodžio laisvės, spaiulos 
laisvės ir susirinkimų laisvės, 
todėl lai bunie

nacionalio komiteto, surinkusio 
konvencijoje^ kad mes siunčia
me širdingus pasveikinimus or
ganizuotiems Chicagos ir Illino- 
jaus algapelniams ir užtikrina
me jiems savo užuojautų ir 
prisidėjimų prie jų pastangų su 
vienijimui ir padidinimui tikro
sios demokratybės, ii’ teisingu
mo laimėjimų darbininkams ir 
pagamintojams”.

Daugybės laiškų paginančių 
Chicagos Marbininkų unijos pa-

partiją, ateina nuo unijų iš vi
sų šalies kraštų. Kituose sako
ma, kad jie žadu padaryti tų pa-

va tujos Darbo Federacijos se
kretorius rašo, kad jis rengiasi 
pasitarti su savo pildomosios 
tarybos nariais, ar nebūtų gera 
duoti nariams nubalsuoti klau-

tijos Pensylvanijoje. E> C. Coo- 
per, Centralinio Amatų ir Dar- 

jBU socia^iz- išnaudotojų įtekme ir netek- ti tiktai tame, KAIP jie da- bo Susirinkimo sekretorius

Netyras kraujas t v • • v , • t4 žasčia nusišutiniinų, 
išbėrimų, žaizdų ir karbunkulų, kurie priva
lo būt gydomi išvalant kraujų. Severa’s 
Blood Purifier (Severos Kraujo Valytojas) 
atlieka tų užduoti greitai ir sąžiningai. Kai
na $1.25.

Kosulys ir Kataras nuliais svečiais. 
Kad juos prašalinus ir tuo badu išvengus 
kitų komplikacijų, imkite Severa’s Balsam 

, for Lungs (Severos Baisumas Plaučiams), 
kuris yra puikiu vaistu nuo kosulio. Kainos: 
25 ir 50 centų.
Nevirškinimas Padaro ligonį silpnu, pa

gamina užkietėjimų ir 
dyspepsiją Severa’s Balsam of Life (Severos 
Gyvasties Baisumas) pagelbsti prašalinti 
šias negales. Jis sustiprina visų sistemą ir 
sutaiso veikimą vidurių. Kaina 85 centai.

Mostis dėl Žaizdų kurį šydo greitai x netikėtai žaizdas, 
bet taipgi votis, nusišutinimą, nusideginimą 
ir susižeidhną, yra pageidaujamu draugu 
kiekviename name. Pamėginkite pevera’s 
Healing Ointment (Severos Gydanti Mostis). 
Ji yra taip-pat gera vaikams kaip ir suaugu
siems. Kaina 25 centai.

Liniment&S ,uri but vartojamas dauge- 
• lyje atsitikimų, reumatiz

mo, neuralgios ir visur, kur tik linimentas 
yra geibstančių, skaudamose vietose, nuo 
skaudėjimo ir mėšlungio Severa’s Gothard 
Oil (Severos Golhardiškas Aliejus) yra pui
kus liniments tokiuose atsitikimuose. 30c. ir 
60c.
Galvos Skaudėjimas tos, atydos. Del 

' reikalauja grei
to imkite viėną arba <lu Severa’s Wafers for 
Headache and Neuralgia (Severos Proškos 
nuo Galvos Skaudėjimo. Kaina 25c.

Sereda, Sausio, 8, 1919.
■■■SS——ĮgMĮiį .  ..............   . gĮjĮII

Severos Lietuviškas Kalendorius dėl 1919 m

DYKAI!
Neužmirškite gauti egzempliorių šio kalendoriaus jūsų apliekoje. Jis vra dalinamas dv

okai. Jei pas jūsų aptiekorių jums neliktų, rašykite tiesiog į mus. Pasakykite apie jį 
savo draugams. Mes norime, kad visi turėtų p<x vieną egzempliorių šio kalendoriaus.

I *

> W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Užtikimi Vaistai dėl Šeimynos
Po užkietėjimo P«P.ra»»«l uĮelnp galvo-.

.sukis, raugėjimas, gelt
ligė ir kitos vidurių ligos, kurias, greitai ga
lima prašalinti greitai vartojant Severa’s 
Livcr Pilis (Severos Pigulkos Kepenims). 
Jos veikia greitai. Kaina 25 centai.

Geras apetitas [ci.ški,> ąbelnai gerą svei- 
r katos stovį. Kad turėti 

ir palaikyti gerą apetitą, imkite Severa’s 
Stomach Bitters (Severos Skilvinis Bitte- 
ris). Imant laikas nuo laiko, .stebėtinai gel
bsti, dargi ir sveikiems žmonėms. Kaina 75 
centai ir $1.50.

Silnni nervai priežastis nemigos, hys- 
H terijos, nualsintas ir ner-

vuotumas. .Jeigu nori atgauti visą nervuo-- 
tą sistemą, imkite Severa’s Nervoton (Seve
ros Nervotonas). Tai yra puikus vaistas pa- 
ilsusiems nervams. Kaina $1.25.
Išbėrimai niežų žinomi kaipo ni.ež®Lx egzema, dedervinės, 
užnuodijimas, slanka, salt rheum, pleiska
nos, spuogai ir išbėrimai nuo karščio grei
tai pranyks jeigu .Severa’s Skin Ointment 
(Severus Odinė Mostis) greitai pavartosite. 
Suteiks greitą ir pageidaujamą ' pagelbą. 
Kaina 59 centų.

Skausmas Kryžiuje paprastai
* * ntin Iznlz

inkstų bet vai;
ney and.Liver Remedy (Severos Gyduolės 
nuo Inkstų ir Kepenų) pasirodys gerais vai
stais dėl pagelbos ir atitaisymo. Kaina 75 
centai ir $1.25.

i paeina 
nuo kokios nors 

O tuokart Severa’s Kid-

Moters ir Merginos tankiai pasiduoda 
negalėms ir. ne- 

tvarkumui kas trukdo joms atlikti savo die
ninius darbus. Severa’s Regulator (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
kymą su tam tikra suma pinigų tiesiai pas mus.

W. F. SJEVERA .CO., Cedar Rapids, Iowa

iš Tampos, Floridoje, rašo, 
“Mes pritarėme propozicijai ir 
priėmėme įnešimų pradėti Tam-' 
poje ir nuskyrėnie komitetų pa
rašymui programų nepriklauso
mai darbo partijai prisilaikant 
Ištarimų jūsų laiške’’.

Central Labor Union sekreto
rius rašo: “Būrys delegatų kal
bėjosi apie lų dalykų; pasekme 
buvo (a, kad buvo paduota įne
šimas, idant Cen trale Darbo 
Unija prikirtų (Jųcagos Dar

bo Federacijos vykinimui nepri
klausomos darbo partijos . Įne
šimas priimta vienu balsu”. 
Walter Ivins, Amatų ir Darbo 
Tarybos sekretorius Sauit Sic. 
Marie, Mjięhigane, rašo: “Man 
linksma pranešti jums, kad šita 
centralė vienybė priėmė šilų idė
jų vienu balsu, su užsidegimu 
net”.

Ūkininkų balsai
Ir mano žodis.

ūkininkai daug ko naudinga ir 
pamokinamo, galėtume pabriež-

Antras dalykas, mums reikia 
visais galimais budais, stengtis 
ištraukti kuodaugiausiai mie-j 
stiečių iš surukusių dirbtuvių ir 
apgyvendinti ant ūkių. Čion gy
venimas yru daug geresnis ir la
binus užtikrintas negu miestuo
se. Pragyvenę čia metus kitus,

kos ūkininkavime. Įgiję patyri-

sime gerinus ir praktiškiaus veš
li ūkio reikalus. Ir tada nerei
kės savo sunkiai uždirbtų ska
tikų praleisti ir vėl eiti, kur ko-

r*-"o juu yra padarę; taigi, drau
gai miestiečiai, nelaukite, kad

žinios arba kol esate via, važiuo-

Ringio, Wis. —J. G.

Amer. Liet. Oarb. 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 
dzin tų Skyrių sekretorių urnai 
prisiųsti man savo tikrų adre-

Man malonu, kad ir musų 
draugai ūkininkai subruzdo, ir 
spėjo vieną kitą mintį išreikšti, 
ligšiol ndlik nesirūpinome musų 
brolių miestiečių reikalais, lyT 
dagi ir savus reikalus buvome 
pamiršę. Kaikurie draugai ūki
ninkai buvo užsiminę apie su
važiavimų. Aš tam labai pritar
čiau, nes suvažiavimai, kokie 
jie nebūtų, visados yra naudin
gi. Bet mums, Amerikos ūki
ninkams, toks darbas butų per
sunkus šiame niomėnle, nes mes 
dar tebesame iškrikę ir jokių 
susivienijimų dar neturim ar
ba turime jų visai mažai. Kas 
dėl supažindinimo miestiečių su 
Amerikos ūkių, mano nuomone, 
butų labai naudinga. Jeigu tik 
“Naujienos*4 leistų savo špaltose 
apie tai rašyt, (mielai. — Red.),
tai, aš manau, mes, Amerikos, jau buvo “Naujienose”.

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

Chicago, III.

Redakcijos Atsakymi >

MKHiMKSnraHMHI

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliiknose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumenius ir popie ras x

Namų Ofisas:
3923 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Dro^er 1310

Mfesto Ofisu t 
127 N. Burbom St. 

tt 1» 49 Unity M|.
Tek Central 4411

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

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tčl. Drover 6310 
Chicago, III.

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

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui; Pullman 342.

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

DR. M. T. STRIKOL 
1757 W. 47 St. Chicago, III, 

Office Pilone Boul.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. Oakley BouJ. 
. Phone Secley 420

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne] rind Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.Saturnui, Indiana Harbor, Ind.

— jūsų aprašymo prakalbų ne
galime suvartoti, nes apie jas Aukaukite Lietuvos Laisvės

Fondam



NAUJIENOS, Chicago, flLUtarninkas, Sausio 7, 1919.
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• (Seka nuo 3-čio) * 

jamame darbininkų suvažiavi
me? čia tūli ^Laisvės* mokiniai 
ėmė šmeižt begėdiškai “Naujie
nas”, P. Grigaitį, S. Michelsonų 
ir kitus. Kalbėjo be faktų, be 
prirodymų tik vadovavosi savo 
jausmais. Jie pasakojo, kad su
važiavimų šankius tik Grigaitis; 
kad 1). Taryba' einanti negeru 
keliu. Tečiaus nepaaiškino tų jų 
negerumų. Buvo užklausta kų 
jie turi priešu rezoliucijas, ku
rias nesenai priėmė Ch.L.D. Ta
rybos konferencija. “Bolšcvi1 
kai” nieko į tai neatsakė. «

Trečias klausimas: Aukos lie
tuvių judėjimo rėmimui. Jie 
nurodė, kad aukų yisai nerei
klų. Bet paskui nutarta tverti 
prie kožnos LSS. kp. po fondu- 
kų, kad prie tų fondų negalėtų 
prieiti tos ‘‘palšosios minios’, ir 
kad į juos suplaukę doleriai bu
tų suvartoti tik ‘‘bolševikiš
kiems” tikslams.

—Vargšas.

KENOSHA, WIS.

Iš viešo lietuvių gyvenimo.

{ Sergėkite savo akis *

Sveikata ir Skilvis
tai du brangiausiu daiktu. Be gerai vei
kiančio skilvio negali žmogus turėti ge
ros sveikatos. Bet kaip tik ant nelamės 
dažnausia rudens metu žmogaus skilvis ir 
neveikia gerai, tai yra nevirškina kaip rei
kia valgid. In tai privalo kožnas atkreip
ti domų. ‘ * L

Kad prašalinus šituos apsireiškimus, 
pradėkite tuojau imti po tris tįaldainius

Katra išvalo ir pataiso skilvį ir čystija 
kraujų. Jeigu jūsų viduriai gerai nevei
kia, tai gydytojas pavydale saldainių jus 
visuomet išgydys.

PARTOLA yra geriausias draugus vy 
rų moterų ir vaikų. Kožnoje lietuvių šei
mynoje privalo rasties dėžutė PARTOLA.

PARTOLA buvo apdovanota 
aukso medaliais ir pagyrimo lai
škais šešiose visa paša ulinėse pa
rodose; būtent Londone, Pary
žiuj, Genevoj, Neapolyj, Barce- 
lonoj ir Medialianoj, už savo ge
rumų. • Nėra geresnio vaisto dėl 
išvalymo vidurių ir kraujo už 
PARTOLA.

Ji rekomenduojasi ir parsid
uoda dėžutėse po 1 dol. kožna. 
Del didesnio praplatinimo mes 6
dėžutes parduodame už 5 dol.

Užsakymus’ ir paklausimus 
si lysk i te į

APTEKA PARTOSA.
160 Second Avė.

New York, N. Y. Dep L. 1
(26)

BAGDON S. & BROS. CO.
Cleaning & Dyeing House

Viena didžiausia lietuviška Cleaning House Chicagoje, kuri yra 
išdirbta per ilgą taiki). Mes turime savo ears, vežtajam po visų 
( hieagų ir apielinlcės. Mes painiam iš namų ir pristatom i narni) 
be jokio vargu ir pigiau atliekam darbą negu kitas Cleaning House.

Mes nieko nekainuo.jam už prįstatymų į namus. O dėl kriaučių 
taipgi klynijam už Wholcsale Price. Geriausia ir greičiausia pa
tarnaujant dėl visų.

. . BAGDON’S & BROS CO.-
609 North State St. Chicago, III. Phonę Superio^ 2767

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $149 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-30.39 S. Halsted St., Chicago, III.

Du syk'kasdien: 2:15—8:15

MADISON PRIE HALSTED STREET
- BURLESQUE —

IRWIN’S BIG SH0W'
Kainos 25cz 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. f

Prilaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas. '

Šiame mieste yra apie 600 #e- 
ųvių. Kaip girdėjau nuo kuni
go, šimtas lįetuvių nepriklauso 

•)ri« bažnyčios.
Pirmeiviškų organizacijų 

ra: Lietuvių Balso Draugija, 
S.L.A. 212 kp., L.D.L.D. kp., 
.SS. 58 kp. Iš augščiau sumi- 
lėtų organizacijų darbuojasi, 
ik LSS 58 kp. Tarpe kuopos 
iraugų yra solidarumas, frak- 
inių užsivarinėjimų nėra. Nors 

daug drangų išvažinėjo, bet kiu^ 
pa skaitlingai padidėjo; tik pe
reitų mėnesį prisirašė 6 nauji 
nariai., / /
' Gruodžio 29 d. LSS 58 kp. 
urengė, Stilsonui prakalbas. 

Drg. Stilsonas kalbėję, apie da
bartinę Rusijos tvarkų ir kokios 
tvarkos turhn reikalauti Lietu- 
vai. Po prakalbų buvo renkama 
ukos, į LSS. Apsigynimo Fon- 

’ų. Aukų surinkta $43.55c. Au
kavo sekamai: S. Deikus — $5., 
V. Gusčius — $3., J. Užusclis — 
$2; M. Langevičius, A» Čepas, 
I. Bartkus, M. Jellen, R. Puo
džiūnas, Veprauskas, J. Baubo- 
ais, J. Bačiulis, K. Dumošaus- 
kas, V. Lukošienė — po $1.00; 
'J. Vaičiulis, V. F. Pulitis, Dru
gelis, Smailas, P. Lieščiauskas, 
tarpus —- po 50c.; Smailicnė — 

25c. Kiti gi nesusirašė savo pra
vardžių. Visiems Aukotojams ir 
aukotojoms, vardu LSS. 58 kp. 
tariu ačiū.

LSS. 58 kp. palydini senus 
metus, turėjo vakarėlį, su pro
gramų. Žmonių atsilankė, apie 
pora šimtų. Publikai labai pati
ko, ypatingai kada F. Raščys dąi 
navo Internacionalų palydint d. 
Vaiteliui pijami ir vienam d. 
smuiku (jo pravardę jNimir- 
šau). Ypatingai reikia ištarti 
ačiū F. Basčiui; nors Rūsčius ir 
nepriguli, prie musų kuopos,beit 
jis niekados neatsisako patar
nauti musų kuopai.

Dar turiu pasakyti, kad 58 
kp. turi lavinimosi diskusijas su 
prakalbėlėmis, kiekvienų ketvir
tų nedėldiepį, kiekvieno mėne
sio. Taigi visi kenošiečiai, ku
riems rupi šiek tiek prasilavin
ti, atsilankykite; diskusijos bu- 
va antrų valandų po pietų, so
cialistų svetainėje.

Ig. Baubonis.

/

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

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halsteč 
S t., Chicago, III.

9

NORTH WESTERN 
TRUST & SAVINOS BANK 

1201 Milwaukee Avė., Chicago, III.
“Baltas Kampas” '

Tvirčiausia Finansine Instaiga
AMERIKOJE

TURTAS $10,000,000.00
JAN F. SMŲLSKI, Prez. ; ‘

W. H. SCHMIDT, Vicę-Prez.
' , JAN A. PRZYBYSZ, Vice-Prez.

/. T. M. HELINSKI, Kasininkas

A

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

JIEMS — STOKA 
DARBININKŲ!

Viešųjų darbų komisionie- 
rius, Charles I. Francis, vajcar 
pranešė sekamų naujienų: mie
stui stoka reikalingų gatvių va
lymui darbininkų. Esu, “jei
gu ryto Chicagų aplankytų pū
ga, padėjimas butų nepalygina
mai blogesnis, negu praeitų žie
mų.”

Bet visi žino, kad darbininkų 
dabar yra užtektinai. Tų žino 
ir ko misionierių s Francis. Ga
le savo pranešinu) jis tai ir pa-
sako, Ibutenit!: darbininkai neno
rį dirbt už tokias algas, kokių 
jiems mokėdavo mękii-dvieji 
atgal.

Tai ve kame ta “didelė darbi
ninkų stoka.” Vardan tos 
“stokos” pons konnsionierius 
darąs pienų panaudot prie gat
vių valymo kalinius.

SUSTABDYS “VISOKĮ
JUDĖJIMĄ.” i

Kad suteikus “paskutinį pager
bimų” mirusiam pulkininkui, 
T. Rooseveltui.

v Chicagiečiai šiandie turės krei 
pti savo akis į rytų pusę ir per 
penkias minutes maldingai žiū
rėti... Tai bus “paskutinis pa
gerbimas” mirusiam pulkinin
kui, T. Rooseveltui. Kaip 1:45 
vai. po' pietų visose Chicagos yio 
kyklose bus pertraukta lekcijos 
ir mokiniai turės pagerbti buvu
sio prezidento atmintį — daino
mis etc. Belo, Huo pačiu laiku 
sustos vaikščioję visi Chicagos 
gatvekariai ir tur būt, nurims 
dirbtuvių raitai ir ratukai. Ke
liose vietosi' bus surengta gedu
lingi susirinkimai.

c —- 1 !..!.■

ITue translution filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KAREIVIAI JIEŠKO 
DARBO.
I ! . .
’r.

' ' . ‘ 286 buvusieji kareiviai vakar 
kreipėsi į speciajį biurų, įsteig
iau aprūpinimui darbais sugrįž
tančių iš fronto kareivių,^ Kai- 
kurie skundžiasi, kad buvusieji 
jų darbdaviai nebenori su jais

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

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

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysimą, 

. JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite i mano parašą 

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

DU. R. BlumenihaĮ į

■i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

] 12th SL Tel. Kedzie 8902 
j Paulina Tel. Western 15• 
į 3514-16 W. 12th st., arti 
J St. Louis Avė. Ir 1115-17 
j So. Paulina St., arti 12th 
I St., Chicago, III.

MOMnaraMOM

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gjinreniraas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

< * kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

galbėties, kitaip sakant neturi JOSEPH C. W0L0N 
jiems darbo. 

i c
MIRĖ MANDEL BROTHES
KRAUTUVĖS KASININKAS.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6393 
Vakarais 

2911 W. 22nd Street 
Telephone Ilockwcll 6993

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

8149 S. Morgan St., kertė 82 
k 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 uždaryta*.

Telephone Yards 687

Užvakar irtnai pasimirė di
džiulės Maudei Brothers depar- 
tamentinės krautuvės kasinin
kas, Harry Scott. Gydytojai sa 
ko, kad jisai buvo nunuodintas. 
Kieno 
nia.

ir kokiuo tikslu — neži-

Milda Teatras
VODEVILIUS !h PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Paredčtyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Moras 15c. Balkonas lėt 
Prie ?ių kainu pridudtoma ir 

1c Ir 2c kariškos -nokcKtja 
4 DTDFLi AKT?f KASDIEN 
KALSTEI JUca GATVES

DR.M.HE2ZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, yy~> 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias ' 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- C 
taisus. Į

Ofisas ir Labnratorija: 1025 W. 18th t 
BL nctoil Fiak St.

VALANDOS: Nuo .C- 12 pietų, ir j 
6-8 vtkaruis. Telej bone ..anai 3110. . r
GYVENIMAS: <412 S. Hsuted Street -

VALANDOS: 3-9 z;m, tiktai
5

MIRĖ Iš BADO. I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Paviečių ligoninėj vakar pa
simirė lula Mary Fisher, 65 me
tų amžiaus senelė, gyvenusi 
1366' Bowman gatvėj. Miritcs 
priežastis — perbadėjimas. Per 
pastaruosius vienus metus sene
lė gyveno piistclninkes gyveni
ni) U — užsidariusi nuo giminių 
ir pažįstamų.

NUSITROŠKINO 
GASU.

Name 5413 W. 25 gatvėj, Ci

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

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
l>aišcliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie- 

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galint 

platesnius tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas

lUsid. 988 8. Ashland Blvd. Cklcag* 
T«l«pb«a» Uarvarkat 1*44

DR. A. A. ROTH
KU8A8 GYDYTOJAS ii CHIRURGAM 

Specialistu Moteriškų, Vyrišką. 
Vaiką ir via* chroniški lig* 

Oficaa: 1854 8. Halated 8L, Cklcagi 
Telcpheaa Drevei

VALANDOS: 10—11 ryto;
T —8 vtkara Nedaliomis 14—lt 4i«n*.

cero, vakar rado nusinuodijusį 
gasu tūlų Vincent Dinkak (Iliu
kų?) Rasta atidarytos gaso per- 
vados. Sąužudybės priežastis 
nežinoma.

1 !,l, igy,    ■! .................. ............................

SVARBI ŽINUTĖ .1 IEŠKANTIEMS 
DARBO

Standard Oil Gompany VVhiting; 
Imi., reikalauja apie 700 darbiniu- 
kų prie įvairių darbų.K (Žiūrėkite 
šios dienos ir Subatos, sausio 11 d. 
Naujienų numeriuose ant paskutinio 
puslapio reikalavimų skyriuje). Ža
da mokėti gerą mokestį.

... .... —........ —............—' 1 ■, ...........

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st, Chicago, 111.

, „i;ų ( įu.ag;rr.r.- ’^sssavV

pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznib reikalais (kaip 
ve prenumeratos skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re« 
fikcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. 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 įihip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums 'darbų; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų nea(skyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. MHegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 t

Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
325 So. Hahdofl SL, 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. Caual 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

■Mrs.A.MIchnl8wicž
^[Baigus Akušerijos Ko- 
jggLlcKų&t ilgai praktika- 
i^vusi Pennyylvainįos 
tghospilalėse ir Phila- 
SMlelpliijoj. Pasekinin- 
Sagai patarnauja prie 
isgimdymo. Duodu rodą 

J^kvisokiosc ligose mote-| 
ims ir merginoms.

^8113 So. Halsted Str.ii® (Ant antrą lubų)
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryta, Ir 7 iki vėlo vak. Į 
rnrir-T-- ■----



Ballou St. ir Wa-

PROPAGANDOS MOKYKLOS 
KOMISIJAI.

esi iš vagonų, 
:štų ant žemės

LSS. VIII raj. Propagandos 
Mokyklos komisija yra kviečia
ma ateiti pėtnyčioje lygiai 7 vai. 
vakaro į “Naujienų” redakto
riaus kambarį.

P. Grigaitis,
Propagandos Mokyklos 

vedėjas.

už kits kito vor 
nepaisant parbm 
moterų ir senių.

linpaktas Ibuvo girdimas už 
keletas blokų.

PRADĖJO BYLĄ.

Reikalauja injunetiono prieš 
gatvekariu kompaniją.

JONAS TANANEVICIUS 
PALIUOSUOTAS.

Apeliuos į augščiausį 
teismą.

Nusibankrutijęs lietuvis 
kininkas, p. Jonas Tanapevičius, 
kuris buvo nuteistas trims me
tams kalėjimo už išeikvojimą 
savo depozitorių pinigų, tapo 
paliusuotas užstačius 5,000 dol. 
parankos. Paliuosavimas buk 
gautas nuo vyriasio Illinois val
stijos teisėjo, Duncan.

Tananevičiauą advokatas ža-

han-

Byla prieš gatvekarių įkom- 
paniją, norinčią pakelti važinė- 
jftnos kainas, pagalios prasidė
jo. Miesto advokatas v.akar 
kręi|)ės j apskričio kortą reika
lą vynu išduoti injunetioną prieš 
gatvekarių kompaniją, taip kad 
ji neturėtų teisės kreipties į Pu
blic l'tililies komisiją ir padi
dint važinėjimosi kainas — po

liijunction'i) reikalaujama 
tuo pamatu, kad kompanija su- 
žinia laužo padarytą su miesto 
valdžia sutartį, kurios terminas

stijų teisiną. Washingtone, ka
dangi visur kitur jo prašymas 
•buvo atmestas.

ANGLIŲ IŠVEŽIOTOJAI 
LAIMĖJO.

NORĖJO IŠGELBĖTI 
ĮRANKIUS.

Neteko gyvasties.

Herman VVickstrom, dailydč. 
kilus gaisrui A. J. Johnson and 
son kompanijos dirbtuve, ban-

kraustant įkrito lubos ir palai
dojo VVickstromą kartu su jo į- 
rankiais — šėlojančion ugnies 
jūron. '

(hvners asociacijos darbininkai, 
anglių išvežiotojai, laimėjo be 
'streiko. Samdytojai galų ga
le buvo privęrsti “apsimislyt,” 
kitaip sakant padidint savo diir- 
bininkams algas — po 50 ceptų 
į dieną. Bet vietoj to, samdy
tojai dabar lups daugiau nuo 
žmonių. Vakar jie paskelbė, 
kad anglių kaina turinti pakil
ti — “bent po 10 centų už to
na.”

NELAIME
NEMOKAMOS VIEŠOS VĄ^ 
KARINĖS MOKYKLOS.

Susimušė du elevatoriaus trau
kiniai, keturi žmonės 
pavojingai sužeisti.

Prie Clark gatvės, šiaurinėj 
dalyj miesto, vakar rytą susimu 
šė du viršutinės linijos trauki
niai. Abudu buvo kimštinai 
prisikimšę vykstančių į darbą 
žmonių? Keturi pasažieriai ta
po pavojingai sužeisti. Jų var
dai:

Miss Leonora Fergus, 1890 N. 
Paulina gt.

♦ Miss Helen M. Dalh, 4139 N. 
Cambell gt.

C. M. Kortba, 3503 \Vilson gt.
Mrs. A. Trimborn, 4444 Kim- 

ball gt.
Atsitikimo laiku vagonuose 

kilo dižiausia panika. Žmonės

Viešos vakarinės mokyklos 
po priežiūra Chicagos Miesto 
ApŠvietos Tarybos, atdaros ke
turis vakarus savaitėj; Panedė- 
lio, rfarninko, Seredos ir Ket
vergi), dvi valandi, pradedant 7 
valandą.

Mokinama vyrai ir moterjs 
skaityti, rašyti ir kalbėti angliš
kai. Taipgi yra pradiniai sky
riai tiems, kurie nėkiek nemoka 
angliškai, ir kiti skyriai tiems, 
kurįe mokinasi toliau.

kiekvienoj mokykloj tiems, ku
rie padavė prašymą dėl gavimo 
pilietiškų popler. ir prirengimui 
kvotimams į kortą. Paitarimai 
dykai. Mokyklos šiose mies
to dalyse:

Prakalbos
NORTH SIDE.

GOETHE-YBockvvell St. prie 
iFuIlerton. t

STOWE- 
bensia Avė.

WASHINGTON—Morgan St. 
ir Grand Avė.

VVELLS—N. Ashlaud Avė. ir 
į Augusta St.

TULEY<—(Commercial)—Po 
tomac ir N. CIareniont Avė.

SCHURZ—Milwaukee Avė. ir 
Addison St.

WEST SIDE.

JACKSON—Sholto ir Better 
St.

KOMENSKY - 21 st ir Throop 
Streets.

BPRNS 25th ir Central 
Avenue.

HAMMOND—21st 
lifornia Avė.

HEBZL- Douglas
Ltavntlale Avė.

MEDILL 14th PI.

PI. ir

Blvd.

ir

Pk.

Ca-

ir

Throop

AUST1N- Fulton
Lang Avė.*

CHANE—(Augšt.
—Oakley Avė. ir W. Van Buren 
Street.

HARRISON (Augšt. ir techn.)
241 h ir Marshall Bulvei.

St.

ir

SOUTH SIDE.

ir No.

techn.)

jr tokie — m Riomeriai, norįntįs 
pakenkti darbininkams ir t.

Geras Kostumeris gavo puma 
to prisikabinti prie vietos biznie*- 
rių todėl, kad pastarieji tą pa 
čią dieną surengė savo vakarėlį. 
Tai teisybė, kad jie buvo suren
gę šeimynišką vakarėlį, bet vi
sai kitoj svetainėj ir ne tuo tik
slu, kad pakenkus kliubiečių va
karėliui.. Nes ir tie vadinamieji 
biznieriai yra to paties kliubo 
nariai. Antra, už surengimą 
minėto vakarėlio mes neturime 
teisės kaltinti biznierius. Tai bu
vo jų metinis vakaras; tokių 
vakarų jie rengia kas metai.

Pagalios, vietos Ibdzniėrlai vi
siškai neini tokie blogi, kokiais 
juos stengiasi nupiešt tas Geras 
Kostun^eris. Jie — veik visi 
yni musų idėjos draugai. . Iki 
šiol jie netik neboikoituodavo, o 
kuolabiausiai remdavo visus mu 
sų vakarus. Dargi.tūli jų yra 
daug pasidarbavę pačiam musų 
judėjimui.

Taigi, kam tas bereikalingas 
užsipuldinėjimas? Kam tie ne
padorus prasimanymai?

—Petriukas.,
Trupinėliai.

LSS. 174 kp. nutarė surengti 
visą eilę lekcijų. Dvi lekciji 
jau buvo. Jeigu tik nariai in- 
teresuosis jomis, tai lekcijos bus 
duodama per visą žiemą. Aš

ARMOUR — 33rd ir Morgan I tečiaus tikiuosi, kad jos duos 
Streets girna gerų pasekmių.

Škvalu)- 4fitli St. ir S. Her- —o— —o—
mitage Avė. I Tą vakarą prieš Naujus Metus

PHILLIPS- 39th St. ir Prai- Keistučio Kliubo choras ir dra- 
rie Avė. Į mos skyrius surengė draugišką

ENGLEW00D—Stewart Av. vakarėlį Vakarėlis, visais at- 
ir 62nd St. žvilgiais, pavyko kuogeriausiai.

SULLIVAN—83rd St. ir Hęu- Į Publikos buvo gana daug. Su-* 
ston Avė. I laukus Naujų Metų, jaunieji,

TILDEN-—47th PI. ir Union I linkėdami vieni kitiems “geria- 
Avenue.

BOWEN—89th
tee Avenue.

FENGEH—115th ir State St.

St. ir
• .h

I usios kloties,” išsiskirstė “kas 
Manis-1 sau.”

u

je, buvo surerigt^s kitas vaka
ras. Jį surengė yieips lidtuviai 

Motery vakaras. » I verteivos-btenieriai. jų vakaras
Gruodžio 31 d. Motenj Ap. tatpjku buvo gana pasekmingas 

švietos draugija surengė sapnų I ** 
vakarą. Buvo suruoštas trum
pas, liet ytin vykęs prograine- 
lis.
užduotis atliko gerai, 
rodos, buvo patenkinta.

Pramogos tęsėsi iki vėlos na
kties. —Pašalinis.

* .burNsiBė

SaiLsio 1 d. įvyko LSS. 174 
Lošėjai ir dainininkai savoĮkp. metinis susirinkimas. Tvar- 

Publika, Įka buvo, ytin pavyzdinga, jei ne
imant domon dviejų rėksnių, 
kurie visada stengiasi sukelt 
triukšmą. Taip buvo ir perei
tame susirinkime: vos spėjo įei
ti svetainėn ir — “karė.” Gai
la, kad tokie asmens dengiasi 
socialistų vardu.

Kuopon įstojo keturi nauji 
nariai. Viso dabar kuopoje 
randasi apie 40 narių.

Beje, kovo 16 d. kuopa ren7 
gia pramogų vakarą M. Melda
žio svetainėj. Scenoj stato di
doką veikalą — “Parmazopai.” . i ' •

NORTH SIDE
Hoffmano mokyklos 
mokinių kontestas.

LSS. 37 kp. metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, sausio 10 d., 8 vai. 
vak., Malinausko svet., 1813 S. Hal
sted st. Draugai ir draugės, malo
nėkite visi kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti, neš turim daug svarbiųMa- 
|ykų aptarti.—Rašt. K. Kazlauskas.

Jaun. Vyrų Liet. Dra-škas ir Paš. 
Kliubas laikys (metinį susirinkimą 
ketverge, sausio 9 d., 8 vai. vak, Ma
linausko svet., 1843 S. Halsted st. 
Draugia atsilankykite kuoskaitlin- 
giausla, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. —Valdyba

Roselando, Kenainsctono. Wm 
Puljmnno Ir Burnsidės “Naujienų" 
Bendrovės dalininkų susirinkimas į- 
vvks sausio 10 d., 8 vai. vakare. 
Aušroje, 10900 Michigan avė. Yra 
svarbiu reikalu Ir buvusio vakaro 
komisija- teiksis prirengti 
susirinkimuįi. ■ Z

i raportą
—Komitetas.

* LSS. 81 kp. metinis susirinkimas 
įvyks ketverge, sausio 9 dieną, 7:30 
vai. vakare. Liuosybės svet. Visi 
kuopos nariai privalo ateiti ant šio 
susirinkimo, nes bus daug svarbių 
dalykų apkalbėti.

—-Rašt. P. Monkevičius.

Brighton Park. —• LDLD. 104 kp. 
metinis susirinkimas įvyks ketver
ge, sausio 9 d., A. Maženio svet.. 
3834 So. Kedzie avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai prašomi at
silankyti; i —Sekr. P. Gura.

Dr-stėS Liet. V. A. No. 1 metinis su
sirinkimas Įvyks nedėlioj, sausio 12 
d., 1 vai. po pietų, Davis Sipiare 
Park svet., 45 ir Paulina gat. Drau
giu ir draugės, malonėkite laiku at
silankyti, nes turime daug svarbių 
irikalų aptarti. Taipgi atsiveskite 
naujų (Įrangų.

Prot. Rašt. Motnz

Chicagos Liet, vyrų choro ren
giamas vaakras. kuris neįvyko lap
kričio 20 d. delei siautusios epide
mijos dabar ivvks subatoj, sausio 
11 d., M. Meldažio svet. Scenoje sta
toma vieno veiksmo komedija “Pa
siutęs studentas”.

—-Ch. L. V. Chorus.

Kenai ngton. — L. M. P. S. A. 67 
kp. rengia pirmą Teatrą, koncertą 
i r balių naudai 67 kuopos vaikų dra
ugijėlės ‘"Ateities žiedas”. Nedėlio
ję. sausio 12 d., K. of P. svet., 11037 
Michigan avė., Roseland, 111. Svet. 
atsidarys 5 vai. vak. —Komitetas

■
“Paskendusio Varpo” lošėjų susi

rinkimas Įvyks ketverge, sausio 9 
d., Meldažio sveL Visi lošėjai kvie
čiami atsilankyti — būtinai. Turi
me aptarti ytin Jsvarbų reikalą. Su
sirinkite kaip'^r. vai. vakare.—llengimo Komisija.

LSS. 22 kp. ir LJ>LD. 45 kp. ben
dras lavininios suisll*l KKtnias Įvyks 
ietverge, sausio 9 d. 8 vai. vakare, 
hddažio -svet., 2242 W. 23rd Place. 
akciją skaitys Dr. Charnaus'kis. 

Gerb. draugai ir draugės, meldžiu 
skaitlingai atsilankyti. —Komitetas

LDLD. 1-mo apskr. kuopų atydai. 
— Visos kuopos, priklausančios LD. 
.D. pirmam apskričiui, šiuo prašo

mos išsirinkti delegatus i 1-mo Ap
skričio konferenciją, kuri įvyks sa
usio mėn. 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- 
varkvmas ir daug kitokių reikalų.

LDLD. T Aps. Nut. Rašt.
Joe Klikunas.

H!
Utaminkas, Sausio 7, 1919.

Town of Lake. — LMPS. 58 kp. 
rengia didelį koncertą ir balių su- 
baloj, sausio 11 d., Turner-E|i|ošiaus 
svet., kertė 46 Ir Wood gatvių. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pusė vakaro 
pelno skiriama LSS. Aps. Fondui ir 
pusė andai Mot. Balso.

—LMPS. 58 kp.

REIKIA DARBININKŲ
KEIKIA moters rinkt skudurus į 

junk shop. Gera užmokestis.^,
Goldberg,

401921 W. 111 St.. Chicago, III.
TeJ. Pullman 989.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PnjieŠau savo kainos 'Papilės Ka- 

vaiiauckailės. Trįs metai alga) gy
veno Philadelphijoj, vėliaus išvažia
vo , Pittsburgan. Turiu svarbų rei
kalą. Norėčiau susirašinėti. Malo
nėkite atsišaukti ji pati arba kas ją 
žinote, kur ji gyvena. Paeina iš Su
valkų guh. Meldžiu atsišaukti lokiu 
adresu: t

Juozas Grelbus,
3583 E. 74 st., (jevcland, O.

REIKALINGAS barberis. Geistina, 
kad galėtų greitai dirbti. Gera mo
kestis, da.rbas pastovus. ’sr*—į

D, Lukšas,
514 *Mocn- avė., Rockdale, III.

rašta-pamesta
PAMEČIAU apie $250 ir Liberty 

Bonds vėrtės $50. Kas radot malo
nėkite sugrąžinti už tą busiu dėkin
ga ir duosiu $15 atlyginimo.

O. Bartkienė, \ 
2152 W. 24-st., Chicago

JIEŠKO DARBO PARDAVIMUI
PAJIEšKAU darbo prie bi|e kokio 

biznio; esu augęs vyras. Galiu už 
mažą mokestį dirbti, galiu skaityti, 
rašyti ir rokuoti. Jeigu kam reika
lingas toks atsišaukite laišku į Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 22.
............................  I

SIULYMAI KAMBARIŲ
Turiu pnrnndavojimui apšildomą 

kambarį delei laisvu ypatų, pavie
niui arba porai. Išlygas patirsite 
ant vietos. Atsilankyti galite tiktai 
vakarais nuo 6 iki 9. •

J Yuknis, 
4910 W. 13 st., Cicero, III.

antros lubos
«s—
REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO ^BIURAI

*
(U. S. Free Employmcnt Service) 
Jieškantiejj darbo kreipkitės šiai’ 

•dresais:
116-122 N>DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo panlpinimą vienose tuo- 

<e valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, 1 šiaip įvairias įslni* 
«as — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra 
stiems darbams.

REIKALINGA 15 prityrusių dry 
goods ir čeverykų pardavėjų — me
rginų.

BALUS
3641—3—3 So. ,Halsted st., Chicago

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

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

REIKALINGAS btičeris atsakantis 
savo darbe. Atsišaukite tuojaus.

S. Suibutis,
732 W. 19 st., ’ Chicago

REIKIA darbščių merginų dirbti 
drapanų* dirbtuvę.

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

REIKALINGAS Fiat janitoriaus 
)agelbininkas nevedęs. Mokestis ge- 
•a, valgis ir ruimas. Atsišaukite 

tuoijaus. ,
Frank Lokis, 

3558 Douglas Blvd. Chivago
*....... ■■■ ■ ' ------

REIKIA DAUG VYRŲ

Rengia L. S. S. 81 kuopa 
įvyks

SERE 1)0 J E, SAUSIO 8 D., 1919
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,

1822 VVabansia avė. (No<th Side)
Prasidės S vai. vakaro.

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

Inžanga dykai.

B U RLE Y -Barry Avė. 
Ashland Avė.

FRANKLlN—Goethe
Wells St. j

WALLER—Orchard

prie

Komitetas

St. prie

ir Cen-

Ardmo-SENN GlciAvood ir 
re ,Ave.

LANE (Aggšt. Mr tech.) 
Division ir Sedgwick St.

NORTHWEST SIDE.

BURR—Ashlaml ir Waban- 
sia Avė.

Prakalbos Paminėjimui
Kruvino Nedėldienio Rusijoje darbininkų skerdynių, 

Petrograde, Sausio 9 dieną.
Rengia \

L. S. S. 4toji kuopa

Ketverge, Sausio-Jan. j 9, 1919
MILDOS SVETAINĖJ

Pradžia 7:30 vai. vakare. ......... Padengimui lėšų įžanga 10c

Kalbės: rusiškai d. A. Stoklickis; lietuviškai kalbės 
d. d. K. . Trainis ir J. V. Stilson; deklemuos p-le V. 

Čeplinskiutė. Kviečia Komitetas.

■*.........—

Pradedami naujuosius metus 
Hoffmano ^mokyklos mokiniai 
nutarė surengti oratorinį kon- 
testą, kuris įvyks sekamą nedel- 
dienį, sausio 12 d., Saibin Hal- 
l’ėj, ant kertes Leavitt ir Hurdi 
gatvių (tarpe Division ir North 
gt.) Viso konteste dalyvaus a- 
piV penkiolika mokinių, jų tar
pe keletas lietuvių. Bus pas
kirta tam tikri teisėjai, kurie, 
užsibaigus kontestui, spręs ku
ris turės gauti pirmąją dovaną. 
Viso skiriama trįs dovanos.

Vietos lit|luviai turėtų atsi
lankyt.

Tuo'tarpu Hoffmano mokyk
lą lanko apie dvidešimts aštuo- 
ni lietuviai. Lietuvių rašybos- 
gramatikos klesa čia ytin pui
kiai gyvuoja. Smagu, kad lietu
viai darbininkai savo liuosą kli
ką sunaudoja moktfnimuisi, o 
ne smuklėse ir kitose tolygiose 
vietose.

Roseland. UL— LMPS. 25 kp. cho
ro repetici’ja įvyks seredoj, sausio 

d., Palmer Park svet., 8 vai. va
kare. Dainininkės malonėkite visos 
susirinkti anksčiau kaip 7:30 vai. 
vak., nes randasi tūlų reikalu ap
svarstyti. —Komitetas.

LSS. 4 kp. pusmėnesinia susirin- 
dmas įvyks seredoj, sausio 8 d., 

Mildos svet. Pradžia 7:30 vai. vąk. 
Visi nariai privalo atsilnkyli, nes 
urime daug svarbių reikalų.

—Organizatorius

prie visokios rųšies naujų darbų. 
Mes.turime vieną dėl jus. Pasto
vus darbas, $4 iki $5 į dieną pra
diniams. Paimkite Vvhiting karą 
prie 63-čios gatvės ir So. Park 
avė. iki Whiting, Ind., arba New 
York Central arba priemiesčio 
karus nuo South Chicago iki 
Whiting. Važiavimas 10 centų. 
Atsišaukite tuojaus j Mr. .Ciirry,' 
Eniployment bureati.
Standard Oil Company of Indiana 

Whiting, Indiana.

■a 9HS

. S. Moksleivis

BRIGHTON PARK
Kam tie prasimanymai? .

Naujienų nr. 3, tūlas Geras 
Kostumeris, ra šydą n ta s apie 
Keistučio Kliubo choro ir dra- 
mos skyriaus vakarėlį, kuris bu-

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, gera vįeta, biznis išdirbtas per 
daugelį melų. Kreipkitės antrašu: 
3158 So. Union avė., Chicagp

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamonlas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
■t—..........     i <

PARSIDUODA bučern^>4r groser- 
nė su namu arba mainyčiau ant ko 
kito, Kas .norite kreipkitės šiuo 
adresu. G. G.
3553 So. Wallace st., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė — biznis išdirbta per daug me
lų, labai geroj vieloj; gali varyti 
biznį. Priežhsjs — aš esu viena pa
ti, man persunkti.
4102 So. Campbell avė., Chicago, III.

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

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

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandu ir Victrolų. Už $50 nupirk
si xdidelę Cabinet Victrolą su puikia pastata, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dvką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

Westcrn Storage, 
2810 W. Harrison St., Chicago

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted s t, 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wella St
137 Mokyklos Suv. Valstijos# 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 

' ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
( $10. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Pirmi ai aki
____ ,,r.r-___ _ r- r,  ✓

Naujienų nr. 3, kažkoks Ge
ras Kostumeris rašo apie Nau
jų Metų vakarėlius. ReikiA pa
sakyti, kad ti^s “kostumeris” to
li prasilenkė siu' flįeisybe. Kokią 
jis turėjo teisę kabineties prie 
biznierių vakarėlio ir pravar
džiuoti juos “milionieriais” ir 
panašiai? Nė kliubiečiai nė gi 
biznieriai visai nemanė kenkti 
vieni kitiems. Antra, tie vaka
rėliai (buvo surengti ne tikslu pa 
sipetnyti, o linksmai praleisti 
laiką, kitaip sulaukti Naujus 
Metus. O tas “kostumeris” ka- 
žinką suopia! Į ką tai panašu ? 
Vyrai, liaukitės jieškoj prieka
bių dargi laikraščiuose. Su
praskite, kad tai yra negražu.

—^Choristas.
mu .'.ii. .iująg.1..., t»> iiuuesefeg

Pranešimai
j

Naujienų Bendrovės šėrininkams 
pąstaba. — Visi Naujienų Bendro
vės Šėrininkai, kurie persikėlė ki
ton vieton, bet nepermaift&te savo 
adresų pas Bendrovės Sekretorių, 
šiuo esate prašomi tatai padaryti 
(iiojaus. Jūsų adresai Naujienų Se
kretoriaus raštinėj yra būtinai reika. . . , -t i nrcmnBUS lanuuej y m uuuntii icinn.

vo surengtas sulaukimui Naujų, lingi—taigi prašom nepatingėti pa. 
Metu tom kit'i <faro labai no- rašyti atvirutę (Post Card) it pa- ivieių, tarp Kita naro lanai ne*-, K.ilsfi miin flrbii Nailiienil 
gudrių priekaištų vietos biznie
riams. Girdi, jie esą ir šiokie

* siųsti man arba Naujienų ofisam
J. šmotelis, Seki1.

10604 Edbrookę avė., Chicago, III.
Telefonas Pullman 5764.

LMPS. III Raj. konferencija įvyks 
nedėlioj, sausio 19 d. (vieta bus pa
skelbta vėliaus). Visos III Raj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
irtimiausiais kuopų susirinkimais, 
delegatės turi būt renkamos po vie
lą nuo kuopos ir po vieną nuo kie
kvienų 5 narių..—J. Vasiliauskienė, 

, LMPS. III Raj. sek.

Akron, O. — Sausio 11 d., LSS. 244 
tp. 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 viršminėtą 
vakarą. —Komitetas.

. ....—c
LSS. 81 kp. prakalbos įvyks sausio

8 d. Liuosypės svet., JĮ822 Wabansia 
avė. Be to dainuos Liet. Soc. Vyrų 
choras. Prasidės 7:30 vakare. Kvie
čiame lietuvius atsilankyti.

—Komitetas

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

PARDAVĖJAI
“Azš ypatiškia išmokysiu 5 vyrus 

nuodugniai mano užsiėmimo ir už- 
ikrinsiu jiems g<*ras Įplaukas ir 

greitą pakilimą jei jie bus atsakan- 
i. Aš taipgi paremsiu juos su $30, 
)00 apgarsinimų kampanija į Daily 
<ews ir Sunday Tribūne ir duosiu 
;iems pagelbininkus padaryti raštus. 
Atsišaukite Į Room 864, First Natio
nal Bank Bldg., 68 W. Monroe si. 
Klauskite S. MITCHELL) Sales Mgr.”

REIKIA šuruotojų moterų $2.50 į 
dieną.

Chicago Window Cleaning ('.o., 
62 W. AVashington st., Chicago 
’HART^ČHAFFNER & MARY

Reikalauja 
RANKOMIS SIUVĖJŲ

Mes galime panaudoki prityrusių 
rankomis skylučių siuvėjų tuojaus. 
Taipgi merginų, kurios gali gražiai 
sinti rankomis, mokytis siūti guzi- 
kams skylutes. Gera mokestis mo
kama’ laike mokinimosi. Atsišauki
te ant 4-to augšto.

306 S. Franklin St.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

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

LMPS. 9 kp. choro repeticija po 
vad. P. Gugienės, atsibus kiekvieną 
seredos vakarą) lygiai 8 v. Mark Whi- 
te svet., Halsted ir 29 gt. Visos dai
nininkes malonėkite lankytis. Kvie
čiame ir-naujas, kurios mylite dai
nas, atsilankyti. —Raštininkė.

I

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.

—JComisija

LIETUVIAI. “SUNAUDOKITE 
SAVO L1UOSA LAIKA

Mes organizuojame lietuvių sky
rių ir reikalaujame keleli) energin
gų, užtikimų vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdieną arba kele
tą dienų kas savaitę per visus šiuos 
metus. Jus galite atlikti šį darbą be 
atsitraukimo nuą jūsų dabartinio 
užsiėmimo; geras pelnas. Atsišauki- 
e 9 iki 1 bi|e kokia diena šia savai
tę arba seredos vakare 6 iki 8 vai. 
vakare arba telefonuokite man. Ra- 
ndolnh 7400 dėl pasimatymo. ADAM 
MARKŪNAS 
Room 847, 
Bldg., 68 W. Monroe st., Chicago.

Lithuanian Dept., 
First National Rank

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N. La Saite gat., prieš City Hali 

AtšiŠaukit ant 4-to augšto.


