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icagos socialistai rasti kaltais
True translation filcd with the post-master nt Chicago, III.. .hm. 9, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

Trockis areštavo 
Leninę,

Riaušės Berline tebesitęsia
Lenkai mušasi su bolševikais 

už Vilnių
TROCKĮ PASIDARYS SAVE

DIKTATORIŲ .

Areštavęs Leniną už bandymą 
susitarti su menševikais.

CAPENHAGEN, sausio X. 
Rusijos bolševikų premjeras Mi
kolai Lėni n tapo areštuotas pa
liepimu karės ir laivyno minis- 
terio Leono Trockio, kuris pasi
darė save diktatorių, — pasak 
Maskvos žinios į Gothenbug, 
Švedijoj, laikraštį.

Trockį paskatino padaryti a- 
, r eltą skirtumai nuomonių su 
Leninu kaslink 'bolševikų refor
mų. Leninas troško' įvykinti 
koaliciją su menševikais, arba 
nuosaikiausiais, kuomet Troc
kis geidė tęsti viešpatavimą vie
nų bolševikų.

Tnte translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
LENKAI ATSTŪMĖ BOLŠEVI

KUS VILNIUJE.

Raudonoji gvardija išvyta iš 
priemiesčių.

VARŠAVA, sausio 7. — Pir
mas mušis tarp lenkų ir Rusi
jos bolševikų už Vilnių, Lietu
vos sostinę, prasidėjo.

Lenkų avangardas išvijo bol
ševikų avangardą iš Vilniaus 
pakraščių. Bolševikai laukią 
sutiprinimų.

Vokiečiai atiduodą lenkams 
ginklus.

Laike mūšio už lenkų civilį 
užėmimą Vilniaus, keli bolševi
kų agentai nusižudę. Vokiečiu 
kareiviai mieste nori apleisti ir 
atiduoda lenkams savo ginklus 
ir kitas reikmenis, kad įgijus 
greitą išvažiavimą į Vokietiją 
per Lenkiją. Atidavimas len
kams ginklų pagerino jų spėką. 
Lenkų spėkos Vilniuje, sakoma, 
siekia 120,(XX) kareivių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reųuired by tbe act of Oct. G, 191/

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
KAUNE.

VARŠAVA, sausio 6. — Pir
mas mušis tarp lenkų ir Rusi
jos bolševikų už Vilniaus mies
tą, prasidėjo.

Du pulkai bolševikų kareivių 
artinasi prie Vilniaus iš trijų 
pusių. Tos spėkos esą gerai ap
ginkluotos ir yra arčiau 12 my
lių nuo miesto.

Rusijos valdžios agentai įstei
gė savo kvatieras Kaune, Gardi
ne (Grodno) ir Brest-Litovskc. ’

True t ranslat ion tiled with the post- 
miister at Chicago, 1)1., .Jan. 9, 1919, 
»s reųuired by the act of Oct. G,1917.
SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS, SUĖ

MĖ 31,000 BELAISVIŲ.

WASHINGT()N, sausio 8.
Pasak Omsko valdžios telegra
mos Rusijos ambasadoriui Sto- 
ckiolme, lojali Rusijos karei
viai po vadovyste. Omsko vald
žios sumušė didelę bolševikų 
armiją, suimdami 31,000 belai
svių ir daugybę karės medegos.

True translation filcd with the post- 
: master at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
1 as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PANAIKINO PRIVATINĘ: 
NUOSAVYBE.

Latviai areštavo buržuaziją 
Rygoje.

STOCKHOLM, sausio 7. — 
Pasak čia gautos iš Rygos ži
nios, visi nariai buržuazijos ta
po areštuoti Rygoje per latvių 
sovietą, kuris taipgi panaikino 
valdymą privaIi nes nuosavybės 
tame mieste.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
us reųuired by the act of Oct. G, 1917

TALKININKAI SPIRIA 
VOKIETIJĄ.

Liepia kariauti prieš Rusijos 
bolševikus.

PARYŽIUS, sausio 8. — Vo
kiečių laikraštis Deutsche Ta- 
geszeitung paskelbė keistai sen
soriuj pranešimą, kad Anglijos 
karinė valdžia Baltiko provinci
jose Rusijoj įteikė sekamą utti- 
niatuiną vokiečių konianduoto- 
jri tose apygardose:

“Ar vokiečių kareiviai prieši
nsis besiveržimui bolševikų spė
kų ir atsiims Valkus ir Veden, 
ar kitaip talkininkai įeis į Vo
kietiją.’’

Priverstų vokiečius 
kariauti.

Kalbėdamas apie šią žinią ge
rai painformuotas Paryžiaus 
Journal dės De'bats sako, kad jis 
turi priežasčių manyti, kad ji 
yra teisinga ir jeigu tas pasiro
dytų, kad tikrai taip yra, tai ga
lima tikėties žymios opozicijos 
iš liberališkų elementų Franci- 
joj ir Anglijoj idėjai bandymo 
priversti Vokietiją kariauti su 
bolševikais.

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

LENKIJOS MINISTERIAI 
PALIUOSUOTI.

VARŠAVA, sausio 7. — Tvar- šiandie

ka pilnai įvykinta Varšuvoje, 
po princo Sapieha bandymo įs
teigti koalicinę valdžią. Išvog
tieji klibinėto nariai, kurie buvo 
areštuoti Sapiehos paliepimais 
iš vėliau nesurandami, tapo su
rasti šiandie gimnazijoj po dide
le sargyba. Jie tapo paliuo
suoti.

Princui Eustazi Sapieba, ku
ris vadovavo nedėlios pasikėsi
nimu, tapo paliepta gen. Pilsu
dskio pasilikti savo name. Pulk. 
Janszagtis, vyriausias militaris 
pagelbininkas princui tapo už
darytas tvirtovėj pastatymui 
prieš karinij teismą.

True trunslntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917 
SPARTAKAI PRALAIMI MŪŠĮ 

BERLINE.

Eberto frakcija laiminti gatvi
nėse riaušėse.

LONDONAS, sausio 8. — Ke
li šimtai žmonių tapo užmušta 
mūšiuose Berline, pasak Excha- 
ngc Telegraph Copenhageno ži
nios. Iki 2 vai. šįryt valdžia iš
rodė mažiausia laikinai viešpa
čiu situacijos.

Anksti utarninko ryte Bėdi
no valdžia sutraukė kariuome
nę už miesto. Tie kareiviai yra 
prisirengę įėjimui.

Fieki-maršalas von Hinden- 
burgas atvykęs į Bėrimą.

Gatviniai mūšiai buvo ypač 
smarkus kadangi spartakai tu
ri užtektinai ginklų, paimtų iš 
amunicijos dirbtuvių Spandau.

Žinios sutinka, kad smarkus 
gatviniai mūšiai įvyko utarnin- 
kc. Pirmieji susidūrimai tarp 
valdžios ir spartako spėkų įvy
ko nedėlioję priešais Kaizerhof 
viešbutį, kada 1 žmogų užmo
tą, o 8 sužeista.

Niekurie kareivių atsigrįžo 
prieš valdžią, o kiti atsisakė kla
usyti valdžios paliepimų atim
ti Wolff biuro buveinę, pusiau 
oficialę žinių agentūrą, bet ju
rininkų divizija, sakoma, re
mianti valdžią.

Spartakai atakavo ^uižriibeŽH 
nių reikalų ministeriją, kancle
rio 'palocių ir kitas ministerijas 
panedėlyj, kada 18 žmonių li
kę užmušta.

Ką spartakai laiko.

Spartakai sulig vėliausių ži
nių laiko karališkus tvartus ir 
policijos buveinę, kur policijos 
viršininkas Eichhorn, dėlei ki 
rio atsisakymo apleisti vietą ir 
kįlo sumišimai, surinko dau
gybę ginklų, kuomet kiti spar
takų rėmėjai buvo aprūpinti 
ginklais ir amunicija, kurią jie 
paėmė užgriebdami arsenalus ir 
amunicijos sandėlius Spandau.

Gen. Groener, kurį 'nesenai 
valdžia pašalino už dalyvavimą 
rojalistų suokalbyj, sakoma, 
pasisiūlęs užimti sostinę su 40 
ištikimų divizijų.

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

Bėdinas pasiuntė $2,500,000 
Amerikos armijos išlaidoms.

COBLENZ, sausio 6. — $2,- 
500,000 atvyko į čia iš Bęriino ratifikuotas 22 valstijų, 

specialiu traukimu, ši linga, kad

suma yra pirmu mokesčiu Vo
kietijos valdžios iš/ z$6,250,()(X) 
prigulinčių už sausio mėn. iš
laidas Amerikos okupacinės ar
mijos. A vykimas šio siuntinio 
padaro viso $16,000,000, kurie 
,tapo pavesti Amerikos valdžiai 
pedengimui išlaidų okupacinių 
spėkų.

True translation turo with the post- 
niaster nt Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
•ts reųuired by the acl <»f Oct. 6. 1917.

VALDŽIA ATSISAKO 
TARTIES.

Ginkluoja darbininkus.

BERL1NAS, sausio 7. — Spar 

takų delegacija šiandie stengėsi 
pasitarti stt valdžia, bet jai bu
vo pranešta, kad valdžios nariai 
negali svarstyti jokių dalykų iki 
visi vieši ir privatiniai budinkai 
kai dabar užimti sukilėlių ne
bus apleisti.

Spartakų delegacija susidėjo 
iš Wilhelm Dittmannn, buvu
sio nario kabineto, Kari Kauts- 
ky, Breitsheid, buvusio Prūsijos 
vidaus reikalų ministerio ir ()s- 
kar Cohen, buvusio nario reich
stago.

Valdžia įsteigė rekrutavimo 
biurą princo Leopoldo palociu- 
je, priešais kanclerio palečių, 
kur, didžiumos Socialistų par
tijos nariai ir unistai yra apgin
kluojami po nurodymais naujo
jo karinio gubernatoriaus Nos- 
ke, kuriam duota didelė karinė 
gale. Liuosnorėms spėkoms 
duota instrukcijos vartoti gin
klus tik apsigynimui.

THEODORE ROOSEVELT 
PALAIDOTAS.

v.
OYSTER, BAY, N. Y., sausio 

8. šiandie Youngs Memorial 
kapinėse tapo palaidotas buvęs 
Suv. Valstijų prezidentas pulk. 
Theodore Rossevelt. Palaido
ta jį be didelių iškilmių, kaip 
to norėjo pats velionis ir jo šei- 
mina. Laidotuvėse dalyvavo 
tik artimiausi jo draugai ir val
džios atstovai. Jokių iškilmių 
nebuvo.

Tečiaus šalis pažymėjo laido
tuves. Visur vėliavos buvo nu
leistos iki puses stiebo, o kitur, 
kaip Ghicagoje — viskas apsis
tojo penkioms minutėms. Net 
gatvekariai ir elevatoriai buvo 
sustoję laidojimo laiku pagerbi
mui atminties buvusio prezi
dento.

..................ui i ......... i

JAU 22 VALSTIJOS RATIFI
KAVO PROHIBICIJOS 

PRIEDĄ.

Priedą ratifikavo ir Illinois 
valstijos senatas.

i t r..*

Kasdie vis daugiau ir daugiau 
valstijų ratifikuoja (patvirtina) 
priedą prie Suv. Valstijų kons
titucijos, įvedantį visuotiną pro 
hibiciją (panaikinantį visoje ša
lyje pardavinėjimą svaiginan
čių gėrimų). Vakar “Naujie
nose” buvo minėta, kad tą prie
dą raitifikavo 19 valstijų. Va
kar jį ratifikavo dar 3 valstijos: 
Tennessee, Idaho ir Maine.

Tokiu budu priedas jau yra 
Rrika- 

jį ratifikuotų viso 36

valstijos, arba trįs ketvirtada
liai visų valstijų Suv. Valstijo
se (viso yra 18 valstijos).

Vakar priedą ratifikavo West 
Virginia valstijos senatas. At
stovų butas balsuos tanu* klau
sime šiandie.

Vakar taipgi ratifikavo prohi- 
bicijos priedą ir Illinois valsti
jos senatas, Springfield, III. Už 
ratifikavimą paduota 30 balsų, 
prieš — 15. Atstovų bute bal
savimas gali būti atidėtas keb
lioms dienoms — iki utarnin
ko, nors galbuil kad ir šiandie 
bus balsuojama.

Jei <l:ir los dvi valstijos rati
fikuotų priedą, tuosyk skaičius 

ratifikavusių priedą valstijų 
butų 21.

True translation filed with the post- 
fnaster at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
a.s reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

1,327,800 FRANCUZŲ
UŽMUŠTA.

Sužeista virš 3,000,000.

WASHINGTON, sausio 8.
Frąncijos vyriausia komisija 
pataisymui ikišiol paskelbtų pr 
nešimų, paskelbė oficiales skai
tlines, kad nuostoliai franeuzų 
armijoj, įskaitant kolonijų ka
reivius, iki lapkričio 1 dienos 
buvo 4,762,300.

Skaičius kareivių užmuštų 
karės laukt* ar mirusių nuo žai
zdų, siekia 1,028,(XX); prie šio 
skaičiaus reikia pridėti 229,000 
prapuolusių ir skaitomų žuvu
siais, kas parodo viso 1,329,8(X) 
kareivių.

Skaičius sužeistųjų buvo 3,- 
000,000, su 435,(XX) skaitomais 
kaipo belaisviais. Trįs ketvir- 
tdaliai sužeistųjų atsigavo, ar 
pilnai, ar ant tiek, kad tiks dar
bui.

Biskį mažiau 700,000 visai ne 
gftli dirbti. Frąncijos valdžia 
apskaito, kad viso skaičius ne
tinkančių ir kurie turės būti už- 
laikimi iš pensijų sieks tarp 
800,000 ir 900,000. '

Visas skaičius užmuštų ar mi 
rusių nuo žaizdų ir netinkamų 
darbui sudaro tarp 5 ir 6 nuo
šimčių visų Frąncijos gyvento
ją
True trunslntion fiied w<th the post- 
hiaster at Chicaao, 11)., Jan. 9, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SUSIAURINA PILIETYBĖS 
ĮSTATYMUS KANADOJE.

()TTAWA, Ont. — Nauju na
tūralizacijos tiktu, kuris įėjo ga
lėti Naujų Melų dieną, kiekvie
nas svetimšalis pirm negu jis 
turės teisę prie natūralizacijos 
popierų, turi išgyventi Kanado
je, Australijoje ar kokioje kito
je šalyje Anglijos imperijoje 
penkis metus. Senasis natūra
lizacijos aktas reikalavo tik 3 
metus gyvenimo. Taipgi sulig 
naujojo akto kiekvienas išsiė
męs natūralizacijos popieras 
kokioje nors dalyje Anglijos 
imperijos, patampa naturalizuo 
tų piliečiu visos imperijos.

ORAS.

Giedra ir šalčiau šiandie ir 
ryto.

Saulė teka 7:18 vai., leidžiasi 
4:37 va. Mėnuo leidžias! 11:04 
vai. nakties.

e- . . < • . •----------- --  '

Bergeris ir k. reikalauja nau
jo bylos nagrinėjimo

Nerimavimas Anglijos armijoj 
tebesitęsia

SOCIALISTŲ PARTIJOS VIR
ŠININKAI RASTI KALTAIS.

Reikalauja naujo bylos nagrinė- į 
jimo. Paleisti už $10,000 
Kaucijos kiekvienas.

Victor Bergcr, iš Mihvaukee, 
Wis„ leidėjas Mihvaukee Lea- 
der ir vienatinis socialistas iš
rinktas pereitą rudenį į 66-tą 
kongresą ir keturi kiti Socialis
tų partijos vadovai vakar prisai- 
kintųjų teisėjų teisėjo Landis > 
teisme buvo rasti kaltais kursti-I 
me ir ne|pjališkume sulig špio
nažo įstatymo. Bergerio nutei 
simas neleistų jam dalyvaiti 
kongri'se.

Kartu su Bergerio rastais ka1 
tais kliudime karės programų) 
prieš Vokietiją ir kuriems grę- 
sia bausmės nuo 1 iki 20 metų 
kalėjimo, ar pabaudos nuo $1,- 
000 iki $10,000, ar abi kartu, 
yra:

Adolph Gėrimu*, nacionalit 
sekretorius Sočialistų partijos.

William F. Kruse, nacionaik 
sekretorius Socialistų Jaunuo
menės Lygos.

J. Louis Engdahl, redaktorius 
American Socialist ir partijos 
vadovas.

Irwin St. John Tucker, pro- 
testonų episkopalų kunigas, bu
vęs laikraštininkas ir socialistų 
kalbėtojas ir rašytojas.

Visi penki apkaltintieji liko 
paleisti kiekvienam užsistačius 
po $10,000 kaucijos iki išklausy
mo reikalavimo naujo bylos 
nagrinėjimo. Išklausimas rei
kalavimo bus sausio 23 d. Tei
sėjas Landis susilaikė nuo ski- 
rinio bausmių iki to laiko.

Jury išėjo tarties 11 vai. ryte 
ir tarėsi iki 4:48 v. po piet, bet 
tik tris sykius balsavo. Pirma
me balsavime 10 prieš 2 stovė
jo už nuteisimą, antrame 11 
prieš 1, o trečiame visi vienbal
siai išnešė nuosprendį “kaltas.”

True trunslntion filed with the post- 
masler at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
NERAMUMAS ANGLIJOS AR-

< MIJOJ PLĖTOJASI.

Presą tikrina, kad sąlygos arti
nasi prie maišto.

LONDONAS, sausio 7. — Ne
žiūrint naujų demobilizacijos 
pienų, sulig kuriais liuosi karei
viai Francijoj bus paliuosuoti 
ir laikini paliuosavimai bus su- 
varžyti suteikimui daugiau lai
vų, opozicijos laikraščiai didi
na čia kįlaučias kareivių d^emon 
straciją.

LondoB Star su antgalviu 
“kareiviai kįla; neramumas 
platinasi’’ sako, kad “pienai ne
teisingumo pagimdo sąlygas ne
toli nuo maišto. Neužsiganėdi- 
nimas plėtojasi kempėse kaip 
influėnzos epidemija.” "

Neramumas išsiplėtojo į dau
gelį centrų, kaip Aldershot, bet 
neskaitoma alarmuojančiu. Jis 
buvo apibudintas šiandie pirmi
ninko kareivių susirinkimo 
Bromlcy.

“Dunonstracijos p ra d e I a, 
kad sujudinus valdžią. Prie 
dabartinės ratos demobilizaci
jos, mesmalomai kareiviausi
me 1926 m.”

Skaitoma, kad protestai bus 
naudingais.

True translation filed with Ihe post- 
mnster at Chicago, III., Jan. 8, 1919, 
is reųuired by Ihe act of Del. G, 1917

“KARĖ DAR NĖRA 
UŽSIBAIGUSI.”

Sako Lioyd George.

LONDONAS, sausio 8. —Pre 
inieras Lioyd George šiąnakt 
paskelbė sekamą pranešimą, 
atsiliepdamas į abelną šatiksmą 
prieš vėlinimą Anglijos demobi- 
fizacijos:

“Nors kariavimas apsistojo, 
karė dar nėra užsibaigusi. Vo- 
uetijos armijos dar nėra demo
bilizuotos. Jos vis dar tebėra la
bai galingos. Niekas negali pa
sakyti ką vokiečiai darys, nė ar 
jie sutiks su taikos sąlygomis, 
vpač apie atlyginimus.

‘“Yra būtinu, kad mes palai- 
kytumėm stiprią armiją anl 
Reipo. Nekantrumas gali pra
žudyti į kelias savaites visą tai, 
kas ėmė metus narsumo ir pa- 
siaukavimo leitliėjimui.

“Demobilizacija yra prisku
binama kiek galima. Sutikmėj 
su tuo 300,000 jau tapo demo
bilizuota.”

Daugiau kareivių demonstra
cijų įvyko šiandie Londone ir 
kitur.

Reuteris sakosi sprendžiąs, 
kad negalima paliepti genrrales 
demobilizacijos iki po laikos 
konferencijos, kadangi veikli ar 
mija turi būti palaikyta tvarko
je visokiam reikalui.

Trnc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan. 9. 1919. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

PASKENDO LAIVAS.
27 žmonės prapuolė.

PARYŽIUS, sausio 7. — Pa
sak Frąncijos laivyno ministeri
jos paskelbi omali,vas Caudan 
paskendo nuo minos gruodžio 
19 ryte ties Smyrna, Mažojoj A- 
zijoj. 11 jurininkų liko išgel
bėta, o 27 prapuolė.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, UI.
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True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Trockis buk suaręs 
tavęs Leniną.

Vakar iš Kopenhageno a- 
tėjo telegrama, pranešanti, 
kad iš Maskvos gauta žinia, 
jogei bolševikų karės ir lai
vyno ministeris, ’ Leonas 
Trockis, suareštavęs bolševi* 
kų valdžios galvą, Nikalojų 
Leniną, ir pasidaręs Rusijos 
diktatorium.

Priežastis Lenino suaręs* 
tavimo esanti tame, kad bol* 
ševikų premieras nesutikęs 
nuomonėse su Trockiu. Le* 
ninas geidęs susitaikyti su 
menševikais ir nuosaikiai
siais (moderate) socialis
tais, o karės ir laivyno mi* 
nisteris tam pasipriešinęs.

Šitai žiniai tečiaus negali* 
ma tikėti, kol nebus jos pa
tvirtinimo iš tikrų šaltinių; 
nes apie Rusiją, lygiai kaip 
apie kitas Europos šalis, te
legramų agentūros skelbia

atsisakė tarties SU bolševi- Taryba. Per savo organą “Dar-;True translation filed wįth the post- kam, gi, Naujienos ne tai išrei- 
' a» a« i nH »»T l III likti ’l lill"l. ’

kais, remdamiesi tuo, kad 
sutartis su bolševikais esan
ti negalima, kol bolševikai 
neatsisakysią nuo diktatū
ros ir nepavesią visos val
džios į Steigiamojo Susim- 
kimo rankas.

Bet nedidelė social-revo- 
liucionierių kuopelė, vado
vaujama Pitigrimo-Soroki- 
no, ir kuopelė menševikų 
priėmė'bolševikų pasiūlymą 
tąja sąlyga, kad turės būt 
paskirti nauji rinkimai i Pe
trogrado sovietą, ir kad bol
ševikai turės pasiduot di
džiumos valiai. Bolševikai, 
be to, sutikę perkeisti rinki
mų taisykles, kurios dabar 
duoda jiems specialių privi
legijų. Iki šiol buvo renka
ma vienas atstovas nuo 150 
raudongvardiečių ir vienas 
atstovas nuo 1000 darbinin
kų; dabar-gi bolševikai su
tikę rinkimų taisykles pa
keisti taip, kad vienas atsto
vas butų renkamas nuo 500 
darbininkų ir vienas nuo 200 
raudongvardiečių.

Social-revoliucionierių ir 
menševikų vadai, pasak to 
korespondento, netiki bolše
vikų prižadais, kadangi bol
ševikai visur, kur tiktai tu-> 
rėjo spėkos, išmetė social- 

revoliucionierius ir menše
vikus iš sovietų.

Iš šitų aprašymų mes pa
tiriame, kokia “demokratiš
ka” tvarka viešpatauja bol
ševikų sovietuose: raudon- 
gvardiečiai, kurie už algą 
tarnauja bolševikams, turi 
septynis kartus didesnį bal
są sovietuose, negu dubi
ninkai. Ir net mėgindami 
padaryt “kompromisą7 su 
socialistų partijomis, bolše
vikai sutinka duoti darbi
ninkams tiktai vieną atsto
vą nuo 500 balsuotojų, kuo
met raudongvardiečiams jie 
duoda vieną atstovą nuo 200 
balsuotojų!

Taigi bolševikų valdžia 
yra ne darbininkų klesos 
diktatūra, kaip įsivaizdina 
jų simpatizatoriai Ameriko
je, o raudonosios gvardijos 
— kariuomenės diktatūra: 
ne proletariato diktatūra, 
o diktatūra ant proletaria
to.

»• j i »» i i n i i . a ii i 'master at Chicago, III., Jan. 9, 1919,' bininką klerikalai tuomet kiek ns required by the act of Oct. 6, 1917 
drūti atakavo Darbininkų Th- kaRISKAS LAVINIMĄSI 
rybos steigėjus, sakydami, kad 
jie esą ne tikri socialistai, o tik
tai buržuazijos pataikūnai. “Ko- 
va”-gi, kuri šmeižė Darbinin
kų Tarybą, ir “Kovos’’ pasekė
jus jie vadino “revoliuciniu pro
letariatu’’.

DIRBTUVĖSE.

True translation filed with the post- 
master ąt Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reąuitcd by the act of Oct. 6, 1917
K. KAUTSKY APIE 
BOLŠEVIKUS.

Rusijos bolševikai įveda vi
suotiną karišką lavinimąsi dir
btuvėse. Pradžia tapo padary
ta Vyborgo rajone, Petrogra
de.

Bolševikų laikraštis “Vooru- 
žionni Narod” (Apginkluotoji 
Liaudis), rašydamas apie kariš
ką lavinimąsi dirbtuvėse, sa
ko;

Didžiausia šiandie gyvenan-

priklausomųjų sočia 1-demokra
tų vadas, Karolis Kautskis, ši
taip rašo apie Rusijos bolševi
kus žurnale “Sočialistische Au- 
slands-Politiks” (Socialistų Už
sienių Politika):

Septynios aštuntosios dalįs 
tų, kurie nesutinka kovot su 
bolševikais, vadovaujasi ta
me jausmu. Rolševikai juk 
taipgi yra socialistai, sako 
jie; kovodami su jais, mes 
lošiame į ranką reakcijai, ir 
tt. šitą nuomonę tenka daž
nai /išgirsti Vokietijoje. Rel 
klausimas yra tame, kada 

/ mes padedame reakcijai: ar 
tada, kada mes kovojame su 
jais, ar tada, kada mes re
miame juos?

Remdami bolševikus, mes 
pakišame koją kitiems Rusi
jos socialistams, kuriems

kia turėt omenėje, kad bolše
vikai ir jų priešai neatsto
vauja dviejų skirtingų klesti. 
Bolševikai yra tiktai socialis
tų kuopa, kuri kovoja su vi
somis kitomis kuopomis ir 
partijomis, tame skaičiuje ir 
su socialistais, kurie nesutin
ka su jų taktika...”

‘Nedaug pas mus bediko 
dirbančių dirbtuvių, dar nud
žiaus dirbančių jose darbini
nkų.”
Tolinus tas laikraštis pripa

žįsta, kad ka įkurtose dirbtuvė
se darbininkai priešinasi tam į- 
vedimui. “Nobelio” dirbtuve, 
pavyzdžiui, užreiškusi, kad

“perdaug blogai maitina, o 
dar reikalauja kariško lavini* 
mosi”.

Iš šitų bolševikiško laikraščio 
aprašymų matome, kad tiesą 
sakė finų socialistų vadas To* 
koi, o ne žurnalo “Liberator” 
bendradarbis Williams.

Tokoi savo laiške į Nuortcvą, 
tilpusiam “Naujienose”, nuro
dė. kad Rusijos pramonija prie 
bolševikų visai nupuolė. Tuo 
tarpu Williams pasakojo, kad 
bolševikai “žino”, jogei jie su
tvarkė Rusijos industriją ge
rinus, negu ji buvo sutvarkyta 
pirma. Dabar-gi pasirodo, kad 
patįs bolševikai žino, jovei in
dustrijos stovis Rusijoje yra vi
sai blogas, nes jų organas pri
pažįsta, kad “nedaug pas mus 
beliko dirbančių dirbtuvių, dar 
mažiaus dirbančių jose darbi
ninkų”.

škia savo nuomonę, kaip mes 
kad norime! — Pastebėta, kad 
toki rimti laikraščiai, kaip Nau
jienos, daug geriau Įsirengia 
dirvą socializmui negu įsikar
ščiavusiųjų straksejimai. Atsa
kė, kad tokių laikraščių nerei
kią skaityt... Mat, darbininkas, 
neskaitydamas, gali būt bolše
vikas, įtik jau ne socialistas. 
Tai ir bėda su musų “bolševi
kais”, kad jie nieko rimta neno
ri skąityt, o jei ką ir skaito, tai 
nenori suprast ir j ieško tik pro
gų kabineties prie asmenų ir vi
sa ant savo kurpalio tempt.

—Ten buvęs.

DIVERNON, ILL.

Mirė Petras Daunis.

aiPelnyČioj, sausio 3, 1919, 
siskyrė su šiuo pasauliu Petras 
Daunis, sulaukęs vos 49 metų 
amžiaus. Buvo nevedęs; kilęs iš 
Lūkės parapijos, Šaulių apskr., 
Kauno gubernijos.

Priklausė prie Susiv. Lietuvių 
Amerikoj 9 tos kuopos; taipjau, 
kaip girdėjau, prie anglų F.O.E. 
(? R.) sosaidės, bet tikrų žinių 
neturiu. Jei kas žinotumėt, mel
džiu suteikt informacijų Aleks. 
Shimkus, Divernon, III.

Velionis ilgai nesirgo. Mirė

de.
—W. A. žilinskis.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

[Prie kiekvienos progos: susirinki
muose, pramogų vakaruose, baliuo
se, teatruose—rinkite aukų Lietuvos 
Laisvės Fondui ir siųskite jas to 
Fondo kasieriui šiuo adresu: Mr. K. 
Gugis, 3323 S. Halsted St., Chica
go, 111.]

Pastaba.

Vienas dalykas toje žinio 
je betgi yra panašus į tiesą, 
būtent: nesutikimai tarpe 
Lenino ir Trockio delei san
tykių su socialistų partijo
mis. Apie tuos nesutikimus 
buvo pranešimų jau ir pir
miau.

Pavyzdžiui, New Yorko 
“Tribūne” korespondentas 
nepersenai telegrafavo savo 
laikraščiui, kad bolševikams 
grūmojąs skilimo pavojus. 
Dalis bolševikų vadų, girdi, 
stoja už susitarimą su soci- 
al-revoliucionieriais ir men
ševikais, kadangi prievar
tos tęsimas, jų nuomone, tik
tai dar labiaus pabloginsiąs 
dalykų stovį Rusijoje. Šitos 
bolševikų frakcijos vadas 
esąs Zinovjevas, Petrogrado 
komunos pirmininkas. Zino- 
vjevas-gi, reikia 
suomet skaitėsi 
ranka” Lenino.

Antroji dalis
vadų, su Trockiu ir Buchari- 
nu pryšakyje, stojanti už 
‘"revoliucinės prievartos” tę
simą.

Tas New Yorko “Tribū
ne” korespondentas paduo
da ir socialistų nuomones a- 
pie Zinovjevo frakcijos pa- 
siulymą taikyties su socialrs 
tų partijomis. Jisai sako, 

kad milžiniška didžiuma so- 
cial-revoliucionierių, vado
vaujama Viktoro Černovo,

Apžvalga
RANKA RANKĄ 
MAZGOJA.

-i

taip:

Musų tikslas yra paliuosuo- 
ti visus prispaustuosius ir iš- 
jiaiKlojanmosius. Demokra
tija yra tvirtai susijungus ši
tuo tikslu. Įrankis šito tiks- 
lo atsiekimui yra socialistų 
organizacijos. Tas, kuris 
stato savo organizaciją augš- 
čiaus už demokratiją, nusi
deda prieš socializmų. Bolše
vikai padarė tokį nusidėjimą. 
Todėl — šalin bolševikai!

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., .Jan. 9, 1919, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Waukegan, III.
Neįvykę “debatai”.

Chicagos tautininkų laikraš-

kuopa paskutiniame mitinge 
sulaužė pirmesnįjį savo nutari
mą sulig paskyrimo aukų Lietu
vos laisvės reikalams ir nutarė 
visus 3(10 atiduot tautininkų fo
ndui. Ir sako:

keleto 
suvažiavi-

žinot, vi- 
“dešiniąja

bolševikų

Tame klausime kilo daug 
ir karštų ginčų, 
ka 
tik

Mat kelioli- 
socialistų (bet ne tikrųjų, 
Grigaithiių) stengėsi au- 
palaikyti L. Laisvės Fon-

Taigi atžagareivių tautininkų 
laikraštis vadina “tikraisiais so
cialistais’’ tuos lM)lševikuoja li
čius socialistus, kurie yra prie
šingi Lietuvos Laisvės Fondui.

“Bolševikai” savo šmeižian
čiu lapeliu suteikė tautininkams 
“argumentą” prieš Lietuvos 
Laisvės Fondą ir padėjo išsukti 
sau $150, kurie buvo jam pa
skirti. Tautininkai, alsidčkavo- 
dami jiems už tai, dabar rašo 
jiems komp Ii mentus 
ranką mazgoja.

Ranka

fcilfr' atžagnveiviškųjų tauti
ninkų komplimentai primena 
klerikalų taktiką tame laike, 

menševikai, kada pradėjo organizuoti?# A-

Faktai, kuriuos Kautskis tu
ri omenėje, kalbėdamas apie 
bolševikų nusidėjimą, yra vi
siems žinomi. Jie; viena, gink
lais nuvertė valdžią, kurią buvo 
pastatę ir laike po savo konĮro- 
1c darbininkų, kareivių ir vals
tiečių sovietai. Atliko jie šilą 
savavališką darbą už 
dienų prieš sovietų
mą. Jeigu bolševikams butų 
rūpėję demokratijos (darbini
nkų, kareivių ir valstiečių) rei
kalai, o ne savo partijos inte
resai, tai jie butų stengęsi so
vietų suvažiavime pravesti n už
tarimą, kad laikinoji valdžia 
turi būt atstatyta; tada permai
na valdžioje butų įvykusi ramiu 
budu ir butų išvengta pilietinės 
kares demokratijos tarpe.

Antra, bolševikai ginklais iš
vaikė, taip-pat už keleto dienų 
prieš sovietų suvažiavimą, Stei
giamąjį Susirinkimą, kuris su
sidėjo beveik iš vienų tiktai so
cialistų. Pagalios, jie išmetė 
iš sovietų priešingų jiems par
tijų atstovus, nežiūrint to, kad 
tie atstovai buvo išrinkti dar
bininkų, kareivių arba valstie
čių. Kitus tos bolševikų kares 
aktus — teiTorą, spaudos per
sekiojimą ir tt. - čia neapsi
moka nė minėti.

gruodžio 28, 1018, rengS deba
tus Stilsonui su Kukučiu. Pir
masis turėjo ginti bolševikų pu
sę, antrasis —■ menševikų. Ret 
kaip reikia, Kukutis nė nepasi
rodė. Matyt, nedrįso savęs ant 
juoko pasistatyt — gint tai, apie 
ką jis ne nuovokos neturi. Taigi 
vienam Stilsonui teko “svietas 
mokinti”. Ir “mokino”: bjauro
jo, kiek įmanydamas, Naujienas 
ir mlak torių, išvadimlamas 
šlykščiausiais žodžiais ir prasi
manydamas nebučiausių daly
kų. Apie Rusijos bolševikus pa
sakojo, kad jie tiek daug lapelių 
išplatinę tal’p vokiečių, jog visą 
Vokietiją pavertę bolševikais ir 
tuo budu siitruškinę visą kaize
rio monarchizmą. Vadinas, ne 
talkininkų stokos parbloškė 
kaizerio galią, bet Rusijos bol
ševikai. .

Prakalbai pasibaigus buvo 
duodami klausimai. Iš publikos 
buvo paklausta: “Jeigu Rusijos 
Tolševikai pavertė visus ‘voki 
čius bolševikais, tai kur dabar 
(tie vokiečiai bolševikai dingo, 
jeigu Vokietijos valdžia ne bol
ševikų, bet didžiumiečių ir nes 
priklausomųjų socialistų ranko
se?” Lokio klausimo, matyt, po
nas Stilsonas nelaukė, nes ban
dydamas atsakyt nupasakojo ne 
šį nė tą.

Antras klausimas buvo: Ką 
tie žmonės, kurie save “bolševi
kais” vadina, nori atsiekt ibcgė- 
diškaį,šmeiždami Naujienas, ku 
rios daug daugiau pasidarbavo 
ir dirba plačioms darbininkų 
minioms, sėdamos jų tarpe so
cializmo idėją ir aiškindamos 
darbininkų reikalus, negu visi

Aukaukite Lietuvos Laiav&lkarštuoliai “kairieji” daiktan 
Fondan. ipaimlti?” Stikoiio. atsakymas

------ skambėjo maždaug taip: O

R

Aukos Lietuvos Laisvės Fon
dą n reikia siųsti Money Orderiu 
arba čekiu Lietuvos 
Fondo kasieriui šiuo 
Mr. K. Gugis, 3323 S. 
st., Chicago III.

Aukos surinktos Li 
Fondui Ch. L. D. T. prakalbo
je parengtose gruodžio 10 d., 
Malinausko svet.: J. Laurinckas 
— $5.00; J. Jankauskas ir P. 
Rutkauskas — po $2.00; A. Rut
kauskas, I. Tamašauskas, J. Ge
lažiais, J. Dovidaitis, A. Maže
lis, Dr. Montvid, K. Purnis, J. 
Mikutis, J. Niukas, A. Indrcikus, 
A. Einoris, A. Murauskas, D. 
Karalius ir J. Draugelis — po 
$1.00; A. Puplauskas, P. Vili
mas, J. Blauzdis, J. Sabaitis ir 
J. Vaičius — po 50c.

Ačiū visiems aukavusiems.
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Laisvės 
adresu:
Halsted

Iš viso surinkta $33.65c. Pini
gai priduoti L.L.F. kasieriui.

Ch. L. D. T. Komitetas. 
$33.65c. aukų priėmiau. K. Gu
gis, L.L.F. kasier.

Aukos surinktos L.L. Fondui, 
Ch. L. D. T. prakalbose gruo
džio 13 d., M. Mcldažio svet., 
West Sidej:

J. Bakutis, .1. Klikunas, E. J. 
Spurgis, V. Sabalcvskas ir A. 
Ambrozevičia — po $5.00; J. Ru- 
zela ir I). Kuraitis — po $2.00; 
M. Daukunas, P. Povilonis, B. 
Žolinius, J. Pečiunas, K. Buožis, 
L. Noreika — po $1.00; K. Tra- 
nauskas, S. Valeckas, B. Ncdva- 
ra, Jacikas — po 50c.; ir L. Vi- 
limaitis — 25c.

Smukesnių aukų buvo $3.55. 
Išviso surinkta $40.80. Ačiū vi
siems aukavusiems. Pinigai bus 
perduoti L.L.F. kasieriui.

Ch. L. D. T. Komitetas.
Aukos surinktos Liet. Laisvės 

Fondui Ch. L. I). T. konferenci
joj gruod. 15, 1918, Aušros svet., 
3001 So. Halsted st. Suaukavo 
suvažiavusieji delegatai:

P. Grigaitis, A. Enzbigclis ir
K. P. Meškinis .— po $5.00; A. 
Petraitis — $3.00; K. Jankau
skas, V. Šatas, E. Čepulis, A. T. 
Kazlauskas ir V. Liubinas — po 
$2.00; J. Mikulskis, A. Taukevi- 
če, A. Bekeža, A. Jocius, S. Vili
okus, J. Mačiulis, J. Radavičc, 
A. Kviadaras, J. B. Zutra, J. Sto
nis, I. Žilinskas, A. L., K. K., K.
L. Kairis, J. Bruzgulis, P. Mei
lus, J. Medelinskas, N. Vilimai- 
Jis, F. Zavistas, V. Briedis, I). 
Shatkus, D. Grigas, J. Gaudai- 
lis, P. J. Sakas, J. Čiapas, A. 
Narbutas, J. Kalninė, S. Gaspa- 
railis, S. Danilavičįa, J. Griškė- 
nas, A. P. Cuiker, J. Veblauskas, 
P. Karncckas, S. Vitkauskas, M. 
Gugis, B. Kesilaite, V. Pachkau- 
skas ir P. Kaminskas — po $1.00 
II. Dargis, M. D., J. J. Čeponis, 
J. Bručas, J. Grugždas, P. Tve
ri jonas, M. Lubinas, J. Vilis ir
M. M. — i>o 50c.; P. Kalinis — 
25c.

Viso surinkta $73.65. Pinigai 
buvo ant vietos perduoti Liet. 
Laisv. Fondo kasieriui drg. K. 
Gugiui. Tariame visiems širdin
ga ačiū.

Ch. L. D. T. Komitetas.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti favo namą, lotą ar fanną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING

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

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

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

Chicago, III.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį 
Expertas Optikas

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais;

PILNA EILfi 
GRAŽNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago
L'žganėdinimas gva rantuotas.

Phone Canal 5838
Skyrius: 1906 W. 14 St., Cicero

I

Tol. Boulcvard 8329 

DarboŽmonių 

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po; 
ezi.įą ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį", 
“Kardą”, “Dilgėles” ir "Moterų Bal
sų?. -_________________________

TSrToTT BAGOČIUS I
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
G iki 9 vakare.

DISTRICT BANK:
1112 W. 35th St. Tol. Drover 6310 

Chicago, III.
Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry-

Liberty Bondsus
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous

to iki 3 po pietų* vakarais seredo-jClothing Store, atdara vakarais iki 
mis ir sukatomis nuo 6 iki 8 vai. 8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviskas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

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

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

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

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko skft- 

apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

iiininn
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Ar norite būt 
sveiki?

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyvenimu ir jo ma
lonumis

Reikalaukite tuojaus

PARTOLO
Visame pasaulyje žinomas 

vaistas išvalymui kraujo ir 
pilvo.

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turi rastis Partola.

PARTOIA rekomenduoja
ma ir parduodama didelėse 
dėžėse, kurios kainuoja tik
tai $1.00. Kiekvienos dėžės 
užteks palaikymui šeimynoj 
sveikatos 3 mėnesiams. Užsi
sakykite šiandien

DYKAI

Graži ir naudinga dovana 
visiems užsisakiusiems ir at- 
siuntusiems pinigus kartu su 
šituo apskelbimu.

160 Second avė.,
New York, N. Y. Dep. L. 1. 

(88).

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir SuhatoJ 

Pirmas Floras 13c. Balkonas 10€ 
Prie šių kainų iškaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEli ir £2-ra (JATVĖS

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Laiškų dėžutė.
1. Ar asmuo, išgyvenęs 25 

metus šioje šalyje ir turįs 50 
metų amžiaus, gali dar gaut pi
lietybės popieras?

2. Jei žmogui prapuola kokiu 
-nors būdu pilietybės popieros, 
ar gali jis gaut kitas popieras 
tame pačiame korte? Jei taip, 
tai kokiu budu?
3. Ar tiesa, kad visi atėjūnai 

netuirntįs nė pirmų popierų, tu
ri mokėt taksus, ar tik tie, ku
rie uždirba nemažiau kaip tūk
stantį dolerių per metus?

4. Žmonės kalba, kad nepi- 
liįviams, kurie norės grįžt tėvy
nėn, šios šalies valdžia atbu
sianti visą jų turtą ir tik duo
sianti tiek vežt irs, kiek kuris 
turėjo kada atvyko į Amerikos 
portą. Ar lai tiesa?

5. Kada bus padaryta galutina 
taika, ar šios šalies valdžia nu
ims cenzūrą ir sugrąžins spau
dai žodžio laisvę, kaip kad bu
vo prieš karą?

—N-nų Skaitytojas.

Atsakymai. — 1. Taip, gali.
2. Taip. Keikia nueiti į tą pa

tį kortą ir užreikšli apie tai se
kretoriui, nurodant datą, kada 
pilietybės popieros buvo duo
tos. Sekretorius pasiteiraus re
korduose ir, radęs kas reikia, 
leis išsiimti kitas popieras.

3. Mes turime šitokių žinių: 
Ateiviai, neturintįs nė pirmųjų 
popierų, turi mokėti mokesčius 
nuo savo uždarbio šiaip: nuo

STAR & GARTER
MADISON PRIE KALSTEI) STREET— BURLESQUE —

1RWIN’S BIG SHOW
cuiiiHZi .‘1 o«i — .i/i i/i i

Du syk kasdien: 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 

neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la yra ir už k:), bile tik teisingai reika
laujama; mes iškolektuosime nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turim korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti- 

, , . , jų ir Kanadoje. Pamėginamas ir musų ro
dąį jums nieko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

9b

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

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

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

300.1-3039 S. Halsted St., Chicago, III.
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DYKAI $4OO.oo DYKAI Į
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kurį rengia
BALTO DOBILO LIET. P. KLIUBAS

Sub., Sausio-Jan. 11,1919
PULASKIO SV„ 1715 S. Ashland Avė.

Meldžiame visos lietuvių jaunuomenės nepra
leisti šito vakaro, atsilankyti ir paimti viršminė- 
tą dovanų (prize) ir priegtam puikiai pasilinks
minti puikioje svetainėje prie puikios muzikos. 
Kito tokio vakaro bus ilgu laukti.

Su pagarba, vardan BDLPK. KOMITETAS

ŠALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbo rasi smagumų, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme vrn saugot savo nuo ilgu. Turint Salti ir nebandant 
ji prašalint, gali iAsivystyt i pavojingą ligą. Menkiausia niksteiejiinas 
gali vėlinu < boti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtus.

P AIN - EXPEIXER 
tai nitikri mnti namine gyduole, kurt t uvi rastis kiekvieno na
muose. h'vdymui SalMo krutinėję, skausmu donoie it* nuga
roje, inirtii iziną ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus rauni nyso ar sąnariuose Paln-Kxpeller ira geriausos.
Neapsignv pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkoac. 
Reikalaut geriausiu. Kuomet pirksi Paln-Expoller, persi
tikrink ar ■■ra IKARA. vaisbnženkiis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 05 centai už bonkntę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

Hoffman’o Prirengiamoji 
MOKYKLA

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laiką. Ateikite j musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!faliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

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

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

visa to, kiek jis uždirbo per 
1913, 1 >14 ir 1915 metus turi 
mokėti 1% (vieną nuošimtį) 
mokesčją; ir nuo visa to, kiek 
uždirbo' per 1916, 1917 ir 1918 
metus - 2% (du nuošimčiu), 
ir dar uio visą tų nuošimčių 
turi m< ėl 50 nuošimčių pabau
dos.

L Ne lesa.
5. M< s tikime.

CHICAGOsl 
I:: ŽINIOS::
PONS BANDITE — SUGRĄ
ŽINK J I ŠERNOLĘ.

Poni Ruth Mcycr labai ne
patenki ita, bet—

Jeigu tas vėpla banditas, ku
ris vakar naktį ją užpuolė ir at 
ėmė jos šernolę su 35 dol. pini
gų, turi nors kiek žmonišku
mo, tai tegul jis sugrąžina tą 
šernolę. Pinigus galįs pasilai
kyti. P ns banditas turėtų įsi
dėmėti ponios Meyers adresą y- 
ra toks: 3230 Crystal gt.

.—ė

90 NUOŠ. POLICISTŲ — 
GIRTUOKLIAUJA.

Naujasai policijos viršinin
kas, Jobu Garrity, andai rimtai 
pagrūmojo savo pavaldiniams 
— policistams: vengkite girtuo
kliavimo, arba neteksite vietos.

“Nėra atkaresnio dalyko, kaip 
matyti nusigėrusį policistą” —1 
pasakė policijos viršininkas. Ši
taip bu Ii negali. Ateityj visi 
policistai, kurie bus užtėmy t i 
girtuokliaujant, tuoj busią pa
šalinti iš tarnystės.

NEPATENKINTI POLICIJOS 
“GALVA.” /

Chicagos didieji teatrai iki- 
šiol begėdiškai išnaudodavo pu
bliką. Jų agentai dažnai lup
davo nuo lengvatikių tokią kai
ną, kokią tik galėdavo. Paga
lios žmonės pradėjo murmėti, 
dalykan įsimaišė laikraščiai ir 
vėliaus policija. Bet... ikišiol 
nieko negirdėt. Naujasai po
licijos viršininkas tylįs ir tylįs. 
Šitas tylėjimas labai įgrįsęs al- 
durmanui \Villiam R. Fetzerui, 
ir jis žadąs “pakalbėt apie jį se
kamame tarybos posėdyj.”

PATRAUK® TIESON DIRB
TUVES SAVININKUS.

Sveikatos reikalų koniisionie- 
rjus, Jotui Dili Boberlson, pa
traukė tieson didžiulės Winslor 
& Co. dirbtuvės savininkus. Kal
tinami neganėtinu apšildymu 
dirbtuvės. “Darykite ką nors 
mes šalame,, — taip skundėsi,

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvveli 6993

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suitc 600—612

Phone Haymarket 2563
Valandos: 10 jki 12 ryto 

1739 So. Halsted St. 
Pilone ('anai 4626 

Naujienų Name
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West-6126.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

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

Minykų 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose

žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresu:

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

darbininkai. Bylą veda miesto 
advokatas, Harry Miller.

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

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

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

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

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalai.

Kaina $5.00.
Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 

su pinigais į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Su v. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, .pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted St., Chicago, *111.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

______ patinga doma at- 
< t 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 
Boulevard 6487.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

9—10 ryto, nuojHJ iki. 2 popiet H 
ir nuo 6 iki 8:3W vak. Nedėlio- I 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687 
amMmMBsuaiauuMMr

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Fbk St.

VALANDOS: Nuo iC-12 pietų, ir 
6—8 vikarais. Telephone anai 3110.
GYVENIMAS: -112 S. Hai.ted Street 

VALANDOS: Z—» r.'jo, liktai.
f

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Besld. 933 8. Aahlaad Blvd. CMcagt 
Telepheae Hayaiarket 1144

DR. A. A. ROTH
BUSA8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistu Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisu: >354 S. Halsted St, Chlcagi 
Telepkeae Drorer MH

VALANDOS: 10—11 ryto; 1—»
7—4 vakare N«d«Moniia 14—11 dieną,

Telephone Yards 5834.

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

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchniewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvariijos 
hospitalčse ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
imdymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote- 
ims ir merginoms.

>113 So. Halsted Str.
(Ant antrų labą) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 f y te. ir 7 iki viln vak.



650,000 dol. dar reikia.

MIŠO

BAISI MIRTIS.

Mark Whitc Sq.

Išėmė varant;).

j skiepą.

DEARAS IŠGELBĖTAS —
Yuknis,T0WN OF LAKESako jo advokatas. lubos

NUTROŠKO DU ŽMONĖS.

se

LMPS. 58 kuopa. 732 W. 19 si.,

9

Pranešimai

džia 7:30 vai. vakare.

MotuzPi

NEPALIEČIAMI 
ŽMONĖS.

POLICISTAS SUMUŠĖ 
STREIKININKŲ

ne.
49

IŠSIRANDAVOJA 
kambarys dėl dviejų 
kino.

VIENAS NEATSILAIKĖ 
PRIEŠ ŠEŠIS.

1910 W. 13 si., 
antros

ko lavonas pasiliuosavo ir im-

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
rengia prakalbas 12 d. sausio, 6 v. 
v. 1919, 150 gi. ir kampas Norlhcote 
avė. Kalbės .1. V. SI i įsomis.

A. Kazlauskas, fin. sek.

J
3810 So. Lowe avė.

Kurie dabar tarnauja 
Suv. Valst. armijoje.

Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
metinis susirinkimas įvyks ketver
ge, sausio

Policijos viršininkas.

ge, sausio 9 d., A. Mažcnio svet., 
3834 So. Kedzie avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai prašomi at
silankyti. —Sekr. P. Gura.

norintieji mokytis 
nepraleiskite šios 

—Dr-jėlės glob. F. S. K.

Chicago ir Apielinke

———————

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., .hm. 9, 1919, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917
REIKALAUS, KAD BUTŲ
PALIUOSUOTI CHICAGOS 
POLICISTAI.

John 
Garrily, vakar pranešė, kad grei 
tu laiku miesto valdžia kreipsis 
į karės departamentą, \Vasbing- 
tone, prašymu paliuosuoti visus 
buvusiu* Chicagos policistus, 
kurie tapo paimti kariunienėn 
ir ikišiol dar nepaliuosuoli. Jų 
skaičius siekiąs apie 200 žmo-
nių.

Clricagai dabar reikalinga po- 
licistų daugiau negu kada nors 
pirma, ir mes įdarysime visa, 
kad buvusieji policistai sugrįž
tų kuogreičiausia — pasakė po
licijos viršininkas.

policistas, W. J.
N\van, Bernaująs Havana-Ame-

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na stiprumą švel
nią, nervuotą, suiru
sią žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimą. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusią Suvienytą 
Valstiją Senatorią ir 
Kongreso narią, gerai 
žinomą gydytoją ii" bu 
vusią Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

Antanas Taujems,

persiskyrė su šiuo pasauliu 
dėlios rytą, County llospital 
m. amžiaus, paeina iš Kauno gub 
Šiaulių pav., Mažeikių miestelio. 
Giminės ar pažįstjuni malonėkite 
atsišaukti pas JęO Pocius, 2012 S. 
Halsted st. Kas pažįstate jo mo
terį, malonėkite pranešti, nes nė
ra kam palaidoti.

Prakalbos Paminėjimui
Kruvino Nedėldienio Rusijoje darbininkų skerdynių, 

Petrograde, Sausio 9 dieną.
Rengia

L. S. S. Itoji kuopa

Ketverge, Sausio-Jan. 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-lė V. 

Komitetas.

jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Verte A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

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

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

rican cigarų kompanijai užva
kar užpuolė ir sumušė vieną tos 
kompanijos darbininkę->streiki- 
ninkę, p-lę Mary Maryno\vski.

mis, bandžius prakalbėti j strei- 
klauži's. Teisėjas, išklausęs 
kaltinimo, išdavė varantą are
štavimui mušeikos.

Sutriuškino vaiką ir numetė 
nuo šeštojo augšto.

Jaunasai “Jobnny” vakar ne
begrįžo iš darbo. Tuoj po 
pietų jisai mirė baisia mirtimi 
\Vord Kepp Printing kompani
jos budinkc, 166 W. Adams gt.

“Jobnny“ žaidė su dviem sa
vo draugais minėto budinko 
skiepe. Pamatęs pasiliuosavusį 

viršų, “Johnny“ bandė jį sulai
kyti ir.... pateko tarp elevato
riaus ir šaltos sienos... Vaikas 
buvo baisiai sutriuškintas, kol 
elevatorius pasiekė šeštąjį aug-

Vaiko vardas ir adresas kol 
kas nesužinota, nes... kompani
ja “nespėjusi" užrašyt jo vardą, 
nors vaikas ten išdirbęs apie 
rejetą dienų.

Paskilbusiojo žudeikos, Išari 
Dearo, advokatas, Charles Wil- 
liams, vakar pranešė, jogei jo
klientas esąs ‘išgelbėtas — nors 
laikinai.“ Vyriausiojo Illinois 
valstijos teisėjo nuosprendžiu, 
Dearo nužudymas, kuris turėjo 
būti vasario 7 d., tapo altidėtas 
Gi bylos perkratinėjimas užim
siąs apie 11

JAUNA PORELĖ.

Policijai įsakyta sujieškot tū
lą “jauną porelę, Earl Mohl’ą 
1 i metų vaikėzą ir jo numylė
tinę, Gladys Higenbotham —13 
metų. Abudu kartu ėję mokyk
lon^’ įsimylėję ir, turbūt, norė

dami apsivesi — pabėgo.

SURINKO sSo.noo DOtfiRtV-

Trumpu laiką Chicagos žy
dui surinko net aštuonis šimtus 
penkias dešimts tūkstančių do
lerių šelpimui nukentėjusių sa
vo vientaučių Europoje ir Azi
joje. Viso muifttena surinkti 
pusantro miliono dolerių. Tai
gi 650,000 dolerių dar stoka.

Visoje šalyje žydai mano su
rinkti apie penkiolikę milionų 
dolerių.

Chicagoj ir jos apielinkėse 
randasi 66 žmonės automobilių 
savininkai, kuriems pripažinta 
kuopilniausia asmens neliečia
mybe. Sakysime, jeigu koks 
nors “dėdė” užtėmytų vieną jų 
pastatant savo automobilių 
kadir viduryj gatvės, “dėdė“ tu
rėtų užsimerkt ir krapenti pro 
šalį... Toks yra įsakymas ir 

jis privalo jį pildyti — užsiiner- 

čuimasai pilietis“ ]>eržengia 
miesto valdžios patvarkymus.

Kas davė šitokį įsakymą? Po
licijos departamentas! Nauja- 
sai policijos viršininkas vakar 
pranešė, kad šiitų “metodą“ pra
vedęs buvusis {Milicijos viršinin
kas Schuettler, o vėliau ja “pra
ktikavosi“ jo pavaduotojas AL 
eock. O jis, John J. Garrity, 
irgi nematąs priežasties kodėl 
toji “mada“ turėtų būti panai
kinta.

Turime dvejopos rųšies pilie
čius: “paliečiamų“ ir “nepalie- 
čiamų.

Herman Gundlach ir Paul 
Heinz vakar naktį mutroško ga
šli savo miegruimyj, 2154 N. 
Springfield gt. Rasta pasiliuo- 
savę gaso pervados.

MIRĖ 23 ŽMONĖS.
Nuo influenzos vakar mirė 

23 žmonės. Susirgo 128 influ- 
enza ir 65 — plaučių uždegimu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 9, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 
RŪPINASI SUGRĮŽTANČIŲ 
KAREIVIŲ LIKIMU.

Miesto taryboje norima pa
kelti klausimą, būtent: kokiuo 
budu aprupinlti sugrįžtančius iš 
fronto kareivius reikalingiaiv- 
siu dalyku — darbu? Manoma, 
kad vienintelis, kuo butų gali
ma pagelbėti sugrįžtantiems ka
reiviams, tai viešieji darbai —‘ 
gatvių taisymas, naujų kelių 
pravedimas ir tt.

D-GO KENNEDY LEKCIJA.
PStnyčios vakare Swedish 

Study League svetainėj, 1041 
Newport gatvėj, soc. aldenna- 
nas nuo 27 wardos, d. John C. 
Kennedy skaitys lekciją 'tema

Pra-

PUBLIKAI.
Chicagos gatvekarių kompa

nijos dažnai kalba apie “dera
mą patarnavimą“ publikai. Y- 
pač jos daug kalbėjo apie tą pa
tarnavimą tada, kuomet norė
jo pravesti naująją gatvekarių 
sutartį. Bet dabar? Vienas 
Chicagos Journal’o korespon
dentas praneša, kad šiandie 
kompanijos operuoja vos 2,850 
karų... Gi keli metai atgal gat
vekarių skaičius sieke 3,200. 
Negana tb, rytais ir vakarais, 
kada žmonių judėjimas yra kuo 
didžiausias, kompanijos laiko 
“barnėse“ apie penkis šimtus 
gatvekarių... Ir sako, kad jos 
neturinčios ištekliaus įsigijimui 
naujų gatvekarių!

Ištikrųjų tai šituo “triksu” 
kompanijos nori “įtikrint“ pub 

liką, idant .Ji sekamais rinki
mu is priimtų atmestąją sutartį.

GERIAU MIRTIS, NEGU 
KALĖJIMAS.

Policijos stotyj tint So. Clark 
gatvės vakar turėjo vietos seka
mas atsitikimas. Negras, Ascar 
Bhie, pagautas vienam gatveka- 
ryj bekrausiant kišenins, tapo 
nuiteistas trims mėnesiams ka
lėjimo. Kada teisėjas apskelbė 
savo nusprendį, vagilis šoko 
prie lango ir išnėrė gatvėn — 
nuo šeštojo augšto. Persiskėlė 
galvą ir neužilgo pasimirė. Va
dinas, kalėjimas Ascarui pasi
rodė esąs baisesnis negu mirtis.

tis, andai sukėlė didelį skandalą 
nesveiknpročių ligoninėje, Dun- 
ninge. Biedron'as pradėjo ve
lėti vieną užžįiurėtoją. Pasta- 
ramjam šoko pagelbon kitas 
prižiūrėtojas. Nieko negelbė
jo. Tik tuomet, kada Biedro- 
n’ą apstojo ben šeši prižiūrėto
jai, jis turėjo pasiduot, bet ne- 
anksčiau, negu buvo mirtinai 
sumuštas. Biedronas vakar pa
simirė. Vienas prižiūrėtojų 
gal but bus patrauktas tieson.

NEDAUG REIKALAUJA.
P-lė Florence Nevvsome, 1251 

Wilson gt., patraukė tieson sa
vo numylėtinį, Crover Clcve- 
landą. Reikalauja įtik dešimts 
tūkstančių dolerių už sulaužy
mą duotojo žodžio — mylėti ją 
“iki grabo lentos.“

LMPS. 58 kuopos 
vakaras.

LMPS. 58 kp. rengia koncer
tą ir balių, subaltoj, 11 d. sau
sio, Alijošiaus svetainėj — 46 ir 
Wood St. (pradžia 7:30 v. v.).

Pusė vakffro pelno skiriama 
LSS. Apsigynimo Fondui, kita 
— “Moterų Balso“ naudai.

Koncerte dalyww gabiausios 
Chicagos lietuvių spėkos. Bu-

Chicagos lietuviai paremtų šį 
parengimą. Atgaleiviai jau pra
deda tyčiotics, kad musų dar
bas nueisiąs niekais. Parodyki
me, kad jų džiaugsmas yra ber-

LMPS. 58 kuopa tikisi, kad 
protaujanti Chicagos lietuvių 
visuomenę ateis jai į talką, tuo- 
labiau, kad vakaras rengiamas 
ne pasipelnymo, o apšvietos 
reikalams. Paremkite mus, 
draugai. Remdami mus jus 
kartu remsite visą musų judė
jimą.

Naujienų Bendrovės šėrininkams 
Pastaba. — Visi Naujienų Bendro
vės šėrininkai, kurie persikėlė ki
ton vieton, bet nepermainėte savo 
adresų pas Bendrovės Sekretorių, 
šiuo esate prašomi tatai padaryti 
tuojaus. Jūsų adresai Naujienų Se
kretoriaus raštinėj yra būtinai reika 
lingi—taigi prašom nepatingėti pa_ 
ru&yti atvii-ute < Post it- nu
slysti man arba Naujienų ofisan.

J, Šmotelis, Sekr.
10604 Edbrooke avė., Chicago, III. 

Telefonas Pullman 5764.

West Pullman. — Liet. Laisv. Fe
deracijos 18 kp. metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, sausio 12 d., 2 
vai. po pietų, No. 719 XV. 120 St. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti ir 
naitių atsivesti. Turime daug gerų 
svarbių reikalų. —Komitetas

LSJL.. 3 kp. susirinkimas įvyks 
subatoj, sausio 11 d., paprastoje 
svet., 4630 Gross avė. Prasidės 8:30 
v.v. Draugai ir draugės, malonėkite 
atsilankyti paskirtu laiku.

—Laikin. sekr. E. Tolišis

Liet. Kriaučių Kliubo S. P. susi
rinkimas įvyks pčtnyčioje, sausio 
10 d., Knygyno svet., 1822 Waban- 
sia avė. Pradžia 7:30 v.v. Gerbiamie
ji ir gerbiamosios, nepamirškite at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. —Rašt. Iv Jankauskas.

P. S. — Susirinkimas turėjo įvyk
ti pirmų seredų šio mėn., bet kada
ngi tų dienų pripuolė Nauji Melai 
tai prisiėjo perkelti į šių pėtnyčią.

—K. J.

Roseland. — LSS. 137 kp. metinis 
susirinkims įvyks sausio 12 d., 10: 
30 vai. ryto, Aušroje. —Komitetas

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. rengia
mos diskusijos lema: "Ar reikalin
ga šaukiamasai darbininkų suvažia
vimas,” įvyks ned., sausio 12 d., Au
šros svei., 3001 So. Halsted st. Pra
tilta 9 vai. ryto. Draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti kuoskait- 
lingiausia, idant tinkamai išdisku- 
savus svarbų dienos klausimą.

—Komitetas.

Harvey, III. — SLA. 289 kp. ne- 
paprastas susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio 12. Pradžia 1 vai. po pietų, 
Joseph Dudeck svet., 15639 S. Hal
sted si. Nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti visi, ir naujoji valdyba. 
Beiks užimti vielas. Paprastasai su
sirinkimas neįvyko lik dėlto, kad 
nepribuvo naujoji valdyba.

Kp. pirm. K. Kazanauskas.

Vaikų dr-jėlės “Ateities Žiedo” lie
tuvių kalbos pirmutinė lekcija bus 
nedė|io*je, sausio 12, pirmą vai. po 
pietų. Mokytojaus medicinos stud. 
Vitkus. Vieta 
park. svet., 29 
kaip 2:30 vai. bus vaikų choro re
peticija. ’l'aigi 
lietuvių kalbos 
progos.

LDLD. 1-mo apnkr. kuopų atydai. 
— Visos kuopos, priklausančios 1.1). 
LD. pirmam apskričiui, šiuo prašo
mos išsirinkti delegatus į 1-mo Ap
skričio konferenciją, kuri įvyks sa
usio mėn. pabaigoj, š. m. Konferen
cijos viela ir diena bus paskelbta 
vėliaus per “Naujienas”. Kuopos tu
ri pasirūpinti minėta konferencija, 
nes joje bus svarbių reikalų apta
rimui. Konstitucijos galutinas su
tvarkymas ir daug kitokių reikalu.

LDLD. I Aps. Nul. Basi.
Joe Išlikimas.

LMPS. III Raj. konferencija įvyks 
nedėlioj, sausio 19 d. (vieta bus pa
skelbta vėliaus). Visos III Baj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
artimiausiais kuopų susirinkimais. 
Delegatės turi but renkamos po vie
ną nuo kuopos ir po vieną nuo kie
kvienų 5 narių..—.1. Vasiliauskienė, 

LMPS. III Baj. sek.

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

LSS. 37 kp. metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, sausio 10 d., 8 vai. 
vak., Malinausko svet., 1813 S. Hal
sted si. Draugai ir drauges, malo
nėkite visi kuoskaillingiausiai atsi
lankyti, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti.—Bašt. K. Kazlauskas.

Jaun. Vyrų Liet. Dra-škas ir Pas. 
Kliubas laikys metinį susirinkimą 
ketverge, sausio 9 d., 8 vai. vak. Ma
linausko svet., 1813 S. Halsted st. 
Draugia atsilankykite kuoskaitlin- 
giausia, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. —Valdyba

Roselando, Konsingtono. West 
Pullmano ir Burnsidės “Naujienų" 
Bendrovės dalininkų susirinkimas į- 
vyks sausio 10 d., 8 vai. vakare, 
Aušroje, • 10900 Michigan avė. Yra 
svarbiu reikalų ir buvusio vakaro 
komisija teiksis prirengti raportą 
susi rinkim ui. —Komitetihi.

LSS. 81 kp. metinis susirinkimas 
įvyks ketverge, sausio 9 dieną, 7:3( 
vai. vakare. Liuosybės svet. Visi 
kuopos nariai privalo ateiti ant šio 
susirinkimo, nes bus daug svarbių 
dalykų apkalbėti.

—Bašt. P. Mankevičius*.

I)r-stės Liet. V. A. No. 1 metinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 12 
d., 1 vai. po pietų, Dąyis Sųuare 
Park svet., 45 ir Paulina gal. Drau
gai ir draugės, malonėki te laiku at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi atsiveskite 
nauji] draugų.

Chicagos Liet, vyrą choro ren
giamas vaakras, kuris neįvyko lap
kričio 20 d. dėlei siaut tįsios epide
mijos dabar įvyks subatoj, sausio 
lt <]., M. Meldažio svet. Scenoje sta
toma vieno veiksmo komedija “Pa
siutęs studentas”.

—Ch. L. V. Choras.

Kensington. — L. M. P. S. A. 67 
kp. rengia pirmą Teatrą, koncertą 
ir balių naudai 67 kuopos vaikų dra
ugijėlės “Ateities Žiedas”. Nedėlio
ję, sausio 12 d., K. of P. svet., 11037 
Michigan avė., Roseland, III. Svet. 
atsidarys 5 vai. vak. —Komitetas

“Paakendusio Varpo” lošėjų susi, 
rinkimas Įvyks ketverge, sausio 9 
d., Meldažio svet. Visi lošėjai kvie
čiami atsilankyti — būtinai. Turi
me aptarti ytin svarbų reikalų. Su
sirinkite kaip 8 vai. vakare.

—Rengimo Komisija.

LSS. 22 kp. ir LDLD. 45 kp. ben
dras lavinimus susirinkimas Įvyks 
ketverge, sausio 9 d. 8 vai. vakare, 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place. 
Lekcijų skaitys Dr. Charnauskis. 
Gerb. draugai ir draugės, meldžiu 
skaitlingai atsilankyti. —Komitetas

■."■y.-"1

Jaun. Liet. Am. Taut. Kliuho meti
nis balius įvyks ned., sausio 19 d., 
Meldažio svet., 2212 \V. 23 PI. Pra
šytume, kad kitos draugijso tą die
ną nerengti] panašios pramogos.

—Komisija

Town oi Lake. — LMPS. 58 k p. 
rengia didelį koncertą ir balių sn
ūdo], sausio 11 d., Turiier-E|ijošiaus 

svet., Jierlč 46 ir \Vood galvių. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pusė vakaro

Balso.
—LMPS. 58 kp

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiekeibimams kalno-:- 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
firiemonė tiek biznio tiek dar- 
>o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiausių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tukstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauia darbininkų, kas no
ri paut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija,

asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

JIEŠKO DARBO

biznio; esu augęs vyras. Galiu už 
mažą mokestį dirbti, galiu skaityti, 
rašyti ir rokuoti. Jeigu kam reika
lingas toks atsišaukite laišku į Nau-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ttiriu parandavojimui apšildonią 

kambarį delei laisvų ypatų, pavie
niui arba porai, 
ant vielos. Atšilau 
vakarais nuo 6 iki

liktai

arba vieno vai-

Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

BO PBIBODYMO BIURAI

(H. S. Free Employment Service)
.(ieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo- 
valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo

se biuruose nereikia nieko mokėt.
Yra daug vietų, kaip Chicago], 

taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams.

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

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

* REIKALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe. Atsišaukite tuojaus.

('.hicago

REIKIA darbščių merginų dirbti 
į drapanų dirbtuvę.

Percival B. Palmer Co., 
367 W. Adams si. ('hicago

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

Frank Lokis, 
3558 Douglas Blvd. Chicago

“Aš ypališkia išmokysiu 5 vyrus 
nuodugniai mano užsiėmimo ir už
tikrinsiu jiems geras Įplaukas ir 
greitą pakilimą jei jie bus atsakan
ti. Aš taipgi paremsiu juos su $30, 
000 apgarsinimų kampanija į Daily 
News ir Sunday Tribūne ir duosiu 
jiems pagelbinlnkus padaryti raštus. 
Atsišaukite į Boom 861, Kirst Natio
nal Bank Bldg., 68 W. Monroe st. 
Klauskite S. MITCHELL, Sales Mgr.”

BEIKI A šuruotojų moterų $2.50 į 
dieną.

Chicago Window Cleaning Co., 
62 W. AVashington st., Chicago

BART SCHAFFNER & MABX 
Reikalauja 

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Mes galime panaudoti prityrusių 
nkomis skylučių siuvėjų tuojaus.r

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.

BEI KALINGI vyrai ant bardo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

Ketvergaa, Sausio 9, 1919.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA moters rinkt skudurus į 

junk shop. Gera užmokestis.
Goldberg,

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

BI'.IKALINGAS barberis. Geistina, 
kad galėlų greitai dirbti. Gera mo
kestis, darbas pastovus.

511 Moen avė., Rockdale, III.

BEIKI A guzikų siuvėjų, gerų fL 
nišerkų, plauk pickers, rankų siuvi
mo ir pasiunčiamų merginų į mo
terišką drapanų krautuvę.

Percival B. Palmer Co., 
367 \V.)Adains si., Chicago, ll|.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU apie $250 ir Liberty 

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

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

PARDAVIMUI
I’ABSIDUODA bučernė ir groser- 

nė, gera vieta, biznis išdirbtas per 
daugeli melų. Kreipkitės antrašu: 
3158 So. Union avė., Chicago

PABS1DU()DA» bučernė ir groser- 
nė su namu arba 
kito. Kas norite 
adresu.
3553 So. AVallace

mainyčiau ant ko 
kreipkitės šiuo

Chicago, III.

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

RAKANDAI

BABGENAS
$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. Bezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

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

Western Storage,
2810 W. Harrison St., Chicago

PARDUODU 80 akrų geros žemės 
ir mieste muro namą. Mainysiu 

.ant didesnio namo arba storo, biz
nio arba didelės fanuos. Savininkas 
Jonas Januška, 3131 Archer avė., 
('.hicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas. 2 
fialai. 3318 So. Hoync avė. Atsišau
kite ant viršaus.

MOKYKLOS
------------------------ .... .....

VALENTINE DRESSBfAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimai, !)♦- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarautao- 
ta išmokinti jus pasiūti iiiknea ai 
ŠIO. Phoue Seeley 1641

SARA PATEK, PirmialaM

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

Del pa-

MA5TER 5Y5TEF1
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.

■


