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True translntion filed wlth the post-master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Situacija Vokietijoje 
neaiški

Daugybe prieštaraujančių žinių. 
Viena sako, Liebnecktas 

esąs užmuštas
PRIIJšTARAUJANSIOS 

ŽINIOS Iš VOKIETIJOS.

Vakar apie Vokietijų atėjo 
daugybė viena kitai prieštarau
jančių žinių. Vienos skelbė, 
kad spartakai sumušti, kitos gi, 
kad Eberto valdžia nuversta ir 
kad suHvcrta nauja valdžia, Tre
čios gi skelbė, kad Ebertas pra
šęs talkininkų užimti Berlinų, 
kad Bavariją grąsina Berlinui 
ir tt. ir tt.

Pačios vėliausios žinios skel
bia, kad spartakai yra visai su
mušti.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
VALDŽIOS KAREIVIAI SUMV- 

' SĖ SPARTAKUS.

Visi viešieji namai atimti. Spar
takai kelia riaušes kituose 
miestuose.

COPENHAGEN; sausio 9. —
Valdžios kareiviai užėmė visus, ♦
viešus budinkus Berline ir tuk-j 
stančiai valdžios kareivių vis 
dar tebeina sostinėm 
Berlingske Tidende Berlino ko- 
respondentas. kuris prisiuntė 
šių žinių sako, kad spartakai li
ko sumušti ir kad ramumas iš
dubęs yra įvykintas šiandie.

Smarkios spartakų riaušės ei
na Dresden, Bruswick, Dussel- 
dorf, Essen ir Dormund, pasak 
Politikei! Municho koresponden 
to. Keli miestai Ruhr distrikte 
yra Spartakų rankose.

Nuostoliai dideli.
Pasak Berdino žinių, gautų 

|x'r Frankfort, kruvinas mušis 
ištiko Anbalt geležinkelio Mo- 
tyj seredos naktį, kada sparta
kų grupė bandė užimti namų. 
Jie buvo atmušti valdžios karei
vių, kurie pridarė jiems didelių 
nuostolių.

Buvo smarkus šaudymasis j- 
vairiose vietose seredoj prieš 
pietus, taipgi prie Brandenbtirg 
vantų, kuriuos valdžios spėkos 
paėmė naktį. Keli žmonės liko 
užmušti ar sužeisti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6/1917
VALDŽIOS PROKLAMACIJA.

BASEL, sausio 9. — Eberto 
valdžiai ištikimi kareiviai atvv- • •» 
ko į Berlinų iš Potsdamo ir nu
vijo spartakus iki Tiergarten ir 
atsiėmė spaustuves, — pasak 
Frankfort Zeitung.

Laikraštis priduria, kad val
džia nutarė gric-hties energiškų 
priemonių ir surinko daugybę 
kareivių. Premieras Ebertas 
išteido manifestų į !“darbirin
kus, buržuazijų ir kareivius,”
pasmerkdamas spartakus, kai
po atsakomingus Už daugelio 

žmonių užmušimų ir sužeidimų.
Manifetas tolinus sako:
'"M* s dabar turime priimti 

mūšį, į kurį mes buvome įstu
mti. Mes perdaug ilgai svyra
vome ir turime būti prisirengu
siais įsimaišyti be apsirubežia- 
vimo apgynimui revoliucinės 
tvarkos. Mes atsišaukiame į 
jus delei sudarymo liuosnorės 
respublikoninės gynimo gvardi
jos. Mes neturime suloti iki 
tvarka ndbus įvykinta Berline 
ir kol žmonėms nebus užtikrin
ta galimybė naudoties taika ir 
revoliucijos vaisiais.”

True translntion filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
NAUJA PARTIJA SUTVERTA.

BEBN, sausio 9. — Teelgrtifi- 
niai pranešimai iš Berlino sa
ko, kad sukilėliai sudarė naujų 
valdžių po vardu ‘‘revoliucinis 
komitetas.” Tas komitetas su
sideda iš trijų narių — Liėb- 
mann, George Ledebour ir 
Tiek, kuris yra prezidentų spar
takų lygos.

(Ši žinia parodytų, kad galbūt 
nauja valdžia sutverta kaipo 
priešininkė Eberto-Scheidema- 
nno valdžiai, bet ne tų faktų, 
kad ji užėmė pastarosios vietų, 
kaipo pranešama yra iš Pary
žiaus).

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, iii., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

EBERTO VALDŽIA .
“NUVERSTA.”

PARYŽIUS, sausio 9. -— Pa
sak vėliausių čia gautų iš Vo
kietijos žinių, Eberto-Scheide- 
nianno valdžia tapo nuversta, 
kraštutiniemsiems laimėjus vir 
šenybę Berline po smarkaus 
mūšio.

Nauja revoliucinė valdžia ta
po paskelbta, susidedanti iš ne
priklausomųjų socialistų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LIEBKNĘCHTAB ESĄ 
UŽMUŠTAS.

/ . * ' * L . e

Berline karės stovis.
GOPENJTĄGEN, sausio 9. —. 

Dr. Kari Liebknecht esu tapęs 
užmuštas. Patvirtinimo tai ži
niai nėra.

Eberto valdžia paskelbė apgu 
limo stovį Berline.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Mušis siaučia
BERLINE,

LONDONAS, sausio 9.:— Vo-
kietijos valdžios pranešimas, 
gautas čia bevieliu sako, kad 

niekurios Berilno daljs yra sce
na kruvinų musių.

Valdžia griebiasi visų priemo
nių sunaikinti “viešpatavimą 
terroro.”

Pranešamas sako, kad tūlos 
dalįs Berlino yra be šviesos ir 
vandenio. Provizijos sandėliai 
tapo paimti spartakų ir maitini
mas kareivių ir civilių tapo per
trauktas. /

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 0, 1917

VOKIEČIAI SULAUŽĘ PER
TRAUKOS MUSIŲ SĄLYGAS.

LONDONAS, sausio 9. — Vo
kiečiai sulaužė pertraukos mū
šių sąlygas nepristatydami 865 
sunkiąsias kanuoles, 7,000 kul- 
kasvaidžių, 1,000 tranšėjų mor- 
tarų, 600 aeroplanų, 4,736 gar
vežių, 130,819 trukų ir 5,000 ve
žimų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1Q17

TALKININKAI SVARSTO 
APIE VOKIETIJĄ.,

PARYŽIUS, sausio 9. J Pre
mieras Lloyd .George bus vėly
vu prie pradinio taikos stalo ir 
kaip tik jis atvyks tuoj prasidės 
pasitarimai Quai d’Orsay.

Anglijos premieras prisiuntė 
žinią, kad jis galbūt nepasieks 
Paryžiaus prieš subatą ir prane
šama, kad jis galbūt bus sullfi- 
kytas sumišimų delei demobilh 
zacijos Anglijoj.

Premieras Clemenceau, Itali
jos premieras Orlando ir užru
bežinių reikalų ministeris Son- 
nino šiandie tarėsi su Amerikos 
deelgacija. Sakoma, kad klau
simas veikimo kaslink valdžios 
anarchijos Vokietijoje buvo 
svarstomas, bet viešpataujanti 
nuomonė buvusi, kad talkinin
kai turi palaukti Vokietijos rin
kimų pirm suformulavimo po
litikos..

Kaslink Wilhelm Hohenzol- 
lern, abelna nuomonė yra, kad 
jis turi būti išgautas ir nubau
stas, taip jau kaip ir (tie, kurie 
paliepė atgiežos žiaurmuos.

Viena keista ypatybe yra sla
ptybė, kurią kiekviena delegaci
ja uždeda apie savo buveinę. 
Atvira diplamatija nėra ant ti- 
kieto tarybininkų. Pasų korte
lės su fotografijomis yra reika
lingos, kad įėjus į Anglijos ir 
Amerikos kvatieras. Vien, tik 
anglų korespondentai [leidžiami 
į reguliares konferencijas Ang
lijos delegacijos ir niekas, kaip 
amerikiečiai, į piusų pačių die
ninės presbs /tauškimus. Vis
kas yra ant aštrių konfidencia
lių pamatų ir dideli atsargumai 
vartojami prieš prasisunkimų 
konferencijų slaptybių — ištar
tų, parašytų, ar išspausdintų.

Geri senoviniai AmerikosI • 
kaukus metodai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10. 1919, 
ąs reąuired by the act of Oct 6,1917

VOKIEČIAI BANDO SUSITAI
KINTI SU LENKAIS.

—
PARYŽIUS, sausio 9. — Vo

kietijos valdžia pradėjo tarybai 
su Įeik uis, kurie įsiveržė į Poc- 
naniaus provinciją, pasak Fran 

kfort Zeitung, kuris sako, jog 
yra vilties, kad užbaiginti ka
riavimus sutartis bus paskelbta.

  - ----- - ... I. 
I------------------------------ »

True translation filed with'the post- 
master ai Chicago, Ilk, Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TURKAI LAIKOSI GINKLŲ.

Talkininkai pasiuntė 
užtimatumų.

LONDONAS, sausio 9. — Tai 
kininkai pranešė Turkijai, kad 
jei turkų spėkos Medinoj nesu
dės tuojaus savo ginklų, Darda* 
nelų fortai bus sunaikinti.

Turkai parodė nenorą pasi
duoti sulig pertraukos musių 
sąlygomis, bet visi garnizonai, 
apart Medinos, kuris yra didžia
usias Arabijoj, sudėjo savo gin
klus po ramaus perkalbėjimo.

Fakhri Paša, komanduotojas 
Medinoj davė pasiteisinimus 
vienas paskui kijo iki talkinin
kai nebuvo priversti pasiųsti ul
timatumą Turkijos valdžiai.
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True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 19, 1919, 
as reąuired by the aęt of Oct. 6,1917
CECHAI PRIĖMĖ 8 VALANDŲ

DARBO DIENOS
ĮSTATYMĄ.

i i

Naujoji respublika pirmoji šalis 
Europoji priėmusi tą 

įstatymą. ,

PARYŽIUS, sausio 8. — Če- 
cho-Slovakija, pasaulio naujau
sia respublika, yra pirmoji šalis 
Europoj priėmusi 8 vai. darbo 
dienos įstatymą. Ji taipgi pri
ėmė apdraądą darbininkų ir de
mobilizuotų kareivių nuo be
darbes. Tas pagelgėjo sutvir- 
itinti sąlygas ir to pasekmėje 
pramonės šiaurinėje Bohemijo
je pradeda atsigauti.

Gyveninio sąlygos pagerėjo ir 
kainos nėra taip augštos, kaip 
kitose talkininkų šalyse, ir jos 
yra daug žemesnės negu buvo 
po Austrijos valdžia. Ką tik 
gautas Paryžiuje per kurjerą iš 
Pragos pranešimas sako, kad 
kiekybė duonos, miltų ir viso
kios rųšies maisto padidėjo. 
Valdžia rado šiaurinėj Bohemi
joj daugybę visokios rųšies mai 
sto, kuris buvo užvydžiai paslė
ptas buvusios maisto administ
racijos. i Vertybė rto maisto šie 
kianti daugybę milionų dolerių.

Kasyklų iškasimai padidėjo, 
kadangi betvarkė šiaurėje ap
sistojo, nes darbininkai yra už
ganėdinti žinodami, jog jų rei
kalais rūpinasi valdžia. . Išveži
mas auglių į Vokietiją pilnai ap 
sistojo ir tik tos Austrijos šalįs, 
kurios yra ekonominėse sutar
tyse su čechija gauna, kiek ga
lima yra pasiųsti. Vyriausioji 
komanda užreiškia, kad situaci
ja yra pastovi ir kad ramumas 
viešpatauja visoj Čechijoj.

Tmo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired BV the act of Oct. 6,1917

BANDA NUŠAUTI CECHUOS 
PREMJERĄ.

BASEL, sausio 9. žinia iš 
Pragos, datuota seredoj sako,- 
kad buvo bandymas užmušti 
Cecho-Slovaldjos premjerą Dr. 
Kari Kramarz.

18 metų jaunuolis AloisSta-

stny, geležinkelio klerkas, palei
do į premjerą du šūviu, bet ne
pataikė.

True translation filed with thr post- 
master at Chicago, III., Jan. 10. 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI VEIKIA.

ARCHANGELSK, sausio 7.— 
Amerikiečių ir talkininkų spė
kos atnaujino veikimą Kadiš 
fronte, vakar. Sulig nepilnų ži 
nių kvatierioj, amerikiečiai su
degino Kadiš kaimą, pasitraukė 
iš jo, ir paėjo priekyn ir atsieė- 
mė griuvėsius.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

APLEISKIT RUSIJĄ

Arba siųskit daugiau kariuome
nės, sako kareiviai.

ARCHANGELSK, sausio 7.— 
Kiekvienas žmogus šiaurinėj 
Rusijoj, kur yra tūkstančiai vie
na kitai priešingų nuomonių, su 
tinka mažiausiai viename daly
ke - - kad talkininkų konferen
cija gali pasirinkti tik du keliai 
linkui ateities Rusijos politikos. 
Ar Amerikos ir talkininkų ar
mijos turi bud iš trauktos iš už
imtų teritorijų, ar turi būti pa
siųsta užtektinai kareivių, kad 
gvarantavus apgynimą ir karia
vimo branduolį auti bolševikiš
kiems rusams.

Rusija yra perdaug didėle ir 
perdaug galinga, kad žaidus su 
ja. Mes turime nusispręstj ar 
sprendžiantį veikimą prieš bol
ševikus, ar išsinešdinti iš tos ša
lies. šiandie Amerika ir talki
ninkai žudo savo įtekmę ir pa
garbą tarp anti-bolševikų.

1 I ' . ' r " r - - - -

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

151,000 KAREIVIŲ GRJŠTA
iš Užjūrio.

1. PARYŽIUS, sausio 9. — Be
veik dvylikta dalis Amerikos 
ekspedicinių spėkų išsodintų 
Franci joj jau išplaukė. į Suv. 
Valstijas. Amerikos generalė 
kvatiera paskelbė, šiandie, kad 
virš 151,000 kareivių, susidedan 
čių iš 10,435 oficierių ir 140,- 
689 unter-oficierių ir eilininkų, 
apleido Fra nei ją.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA PASKIRfi SAVO 
ATSTOVUS.

PARYŽIUS, sausio 9. — šian 
die ofidialiai paskelbta, kad mi- 
nisterių taryba užgire nomina
cijas kaipo ’ Fra nei jos atstovų 
taikos kongrese, sekamai:

George Clemenceau, premie
ras.

Stephen Pichon, užrubežinių 
reikalų ministeris. s

Louis Lucien Kloitz, finansų 
ministeris.

Andre Tardieu, Francijos vy- 
Jriausias komisionierius Suv. 
Valstijose.

Julės Cambon, buvęs amba
sadorius Berline.

Paul Dutasta, Francijos am
basadorius Šveicarijoj bus Fra
ncijos delegacijos sekretorium.

True translation filed Avith the post-mastei- at* Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 /

Senatas vėl svarsto 
apie Rusiją

u — I —.............

A ' ' \

Generalis streikas ir susirėmimai
Buenos Aires

SENATE VĖL SVARSTOMA 
RUSIJOS LIKIMAS.

Reikaalujama, kad Amerikos 
kariuomenė butų ištraukta 

iš Rusijos.

VVASHJNGTON, sausio 9. — 
Ilgai pranašaujamas reikalavi
mas, kad Suv. Valstijų kareiviai 
butų išgabenti iš Rusijos, tapo 
pakeltas šiandie po pidt senate 
per senatorių William E. Borah 
iš Idaho.

Smarkioj kalboj jis tikrino 
kad tiesa apie Rusi ją yra slepia
ma.

Kad ji butų žinoma, sakė jis 
visi žmonės reikalautų, kad S 
Valstijos leistų pačiai Rusija 

išrišti savo reikalus.
“Jei mes turime kokį darbą 

Rusijoj,” silkė jis, “mes neturi
me kam jo išpildyti. Ar kas 
mano, kad mes galime sumušti 
Vokietiją per Rusiją su 10,000 
kareivių?

“O betgi musų kareiviai tep 
kariauja ir miršta. Jie yra 
perviršyti skaičiumi ir yra di- 
didžiausiame pavojuje.”

Senatorius Hitchcock, pirmi
ninkas senato užrubežinių rei
kalų komiteto smarkiai ginė 
administracijos politiką.

Po Borah kalbos, senatorius 
France iš Maryland prilygino 
“Amerikos kareivių įsiveržimą 
į Rusiją” prie vokiečių įsiverži
mo į Belgiją, kada jis reikalavo 
umau's atšaukimo špionažo ak
to ir visų karės įstatymų, var
žančių individtialę laisvę.

“Ar Rusija nebuvo neutrale 
šalim, kada mes įėjome į ją?”

Sena torius Hitchcock užreiš- 
kė, kad 15,(MM) Amerikos karei
vių Rusijoj — 10,000 Vladivos
toke ir 5,000 Archangelske ir 
Murmansko pakraštyj, — yni 
len kaip draugai, o ne priešai.

“Mes negalime atidaryti du
rų ištraukiant savo kareivius ir 
kviesti vokiečius padaryti nau
ją ofensivą toje linkmėj,” sakė 
Hitchcock. “Mes negalime per
žengti sutarties su talkinin
kais.”

“Ar jus nepasakytumėt kokia 
ta sutartis yra?” tikslingai pa
klausė senatorius Johnson iš 
California.

“Aš nežinau jos,” atsakė Hit
chcock.

y 4

Pasak japonų valdininkų, 
premieras Kei Hara yra priešin
gas intervencijai Rusijoj, kuri 
buto pradėta buvusio ministeri
jos gen. Terauchi.

Senatorius Hitchcosk sako, 
kad Amerikoj kareiviai yra Ru
sijoj maršalo Foch sumanymu, 
ir jie laikomi ten, kadangi ‘/vo
kiečių pavojus vis dar tehėdra.”

Senatorius Johnson vėl bare 
administraciją už nepaskelbi- 

mą savo aiškių tikslų Rusijoj. 
“Kodėl Suv. Valstijų valdžia neį
gali pasakyti žmonėms kode! 

mes ten nuėjome, kodėl musų 
kareiviai ten laikomi ir kodėl 
jie neišvežami iš ten,” reikalavo 
jis.

Sena torius Nelson, republiko- 
nas, peržvelgė Rusijos istoriją 
ilgoj prirengtoj kalboj, kurioj 
jis pranašavo greitą puolimą 
Lenino ir Trockio.

100,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA BUENOS AIRES.

Mieste paskelbta generalis strei
kas. 20,000 darbininkų susi
rėmė su kariuomene. Visas 
judėjimas mieste apsistojo.

BUENOS AIRES, Argentina, 
ugisio 9r — šiandie po piet pra- 
jidejo naujas susirėmimas tarp 
itreikierių ir valdžios spėkų 
lies Vasena geležies liejiklą.

Tuo pačiu laiku streiko judė
jimas plėtojasi ir prie jo prisi
dėjo virš 50 unijų. Mažiausia 
1(M),<MM> darbininkų streikuoja.

Susirėmime ties Vensen gele
žies liejikla 20,(MM) streikierių 
ipsupe dirbtuvę, kad išvarius 
streiklaužius. Valdžia pasiun
tė eskadroną nacionalės raito
sios policijos apgynimui strei
kierių. Ištiko susirėmimas. 
Gatvekariai ir omnibusai liko 
apversti ar sunaikinti. Vakare 
susirėmimas netik neaptylo, bet 
dar labiau išsiplėtojo ir priima 
rūsčių jiroporcijų.

Beveik visos pramonės, taip
gi transportacijos linijos tapo 
suparaližuotos 24 valandų gene- • 
ralio streiko, paskelbto protes
tui prieš “valstybės vartojimą 
spėkos” susirėmime, utarninke, 
kuriame 5 metalo darbininkai 
liko užmušti, o 30 sužeista.

Streiką paskelbė apygardos 
darbo federacija, sutverta 5 me
tai atgal unijų, išmestų iš 5-to 
dprbininkų kongreso delei jų 

kairumo.
4 vai. šiandie po piet užsida

rė visos didžiosios sankrovos. 
Tečiaus darbininkai negalėjo 
išvažinėti iš miesto, kadangi ga
tvekariai irgi nevaigšto.

ORAS.

Giedra ir šilčiau šiandie ir ry
toj., , /

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.



Pirmu kartu 
Scenoje 'statoma 
Vieno veiksmo 

juokai 
mišrus ir Mote-11037 Michigan avė, Roseland

Pradžia 6:30 v.v. Inžanga 25, 35 ir 50c.

Pirmas Teatras, Koncertas ir 
■■■■■■■■■■B /engiamas 
LIET. MOT. PROG. SUS. AM. 67 KP. IŠ KENSINGTONO

(dalis pelno eis naudai 67 kp. vaikų draugijėlės 
“Ateities žiedas”).

Nedėlioję, Sausio 12 d„ 1919

Balius
Belo Kl'N. BIMBA pasakys savo puikų pamokslą, 

o basakojis misionierius KAPUCINAS atlaikys savo nu- * 
sijas. Bus daugiau juokų, negu klojime šiaiidų. Pabai
goj šokiai prie puikios J. GniŠo orkestras.

Todėl visi norintis gražiai pasilinksminti, būtinai 
atsilankykite šin vakaran. Visų užsiganėdinimas užtik- 
vintas. Visus širdingai kviečia-atsilankyti KOMITETAS

1 * ’ . '
NAUJIENOS, Chicago, UI.

“ KLOJIME ”
Taipųi dalyvaus L. M. I). “AIDO”

rų chorai, gabiausi solistai, duetistai ir Mandolinų Or
kestrą. .

MOKYKLOS
prie raštinės darbo; pabaigusių 
pradines mokyklas, prisircngu-

šinele rašymo kursas bus page
rintas pridėjimu pamokų apie

Trisdešimts mokyklų atsida 
ris kaipo visuomenės centrai

VAKARINĖS MOKYKLOS

Vakarinės mokyklos vėl atsi
darė šių savaitę antram dešim
ties savaičių, laikotarpiui. Tris
dešimts tris mokyklos yra pasi- 
retigę pasiūlyti klesas visiems, 
kurie nori daugiau prasilavinti, 
šitų mokyklų darbas yra sutai
sytas taip, kad jis atitiktų rei
kalams šešių įvairių , grupių 
žmonių: svetimšalių, norinčių 
išmokti anglų kalbos; vaikų ir 
mergaičių, apleidusių mokyklų 
nepabaigus pradinio
skyrių kurso; jaunų merginų 
ir moterų, norinčių pasimokin
ti naminių darbų — virimo, siu
vimo ir galvos aptaisymo; visų 
tų, kurie norėtų mokyties ko-

astuonių

šių prie augštesnės mokyklos 
darbo, kuris suteiktų jiems di
plomui; ir jaunų vyrų, įdomau
jančių, technikos dalykais, k v. 
elektrybė, spaudymas ir auto
mobilinė inžinierystė.

Be šito darbo paprastose mo
kyklose bus atidaryta vakarais 
komercinė tęsiamoji mokykla 
McChirgo name, kuri buvo ap
rašyta šitoje skiltyje kelios sa
vaitės atgal. Ikišiol šita tęsia
moji mokykla buvo atdara tik 
dienomis, švietimo Taryba, no 
rėdama pagelbėti vyrams ir mo
terims neturintiems laiko diena, 
užėmė kitus kambarius, kurte 
bus ištaisyti vakariniam darbui. 
Yra rengiama pataisyti vietos ir 
mokytojų 900 mokinių. Bus 
mokinama tų pačių dalykų ka 
ir dienų. Šita mokykla bus vie
ta specialiam mokinimui vertei- 
vybės ir komercijos dalykų. Ma-

užlaikymų rašomų ji; mašinų. 
Paprastai jaunieji žmonės ka
kinos! pasiuntimu savo mašinė
lių taisomojon taisyti ir užmo
kėjimu už darbų kam kitam. 
Pradedant su šia savaite, visi, 
kurie ims šilų kursų, išmoks 
užlaikyti savo mašinas ir įran-

menkus pataisymus, jei reikės. 
Tai bus sulaupymu laiko ir pi
nigų pradiniams šitame darbe.

lieji Mokykla ties Dvidešimts 
šešta ir Wabash avė. atsidarys 
kaipo automobilinė mokykla, 
kur mokiniai galės išmokti visa 
kas reikia žinoti apie tas niašit-

TOAVN OF LAKE MOTERŲ

Didelis Koncertas ir Balius
Rengiama

Lietuvių Moterų Progrea. vio Susivienijimo 58-tos kuopos 
Tikslu paremti L.S.S. Apsigynimo Fondą ir “Moterų Balsą”

SUBATOJE

Sausio-January litų dienų, 1919
TURNERj SVETAINĖJ

t Itith and Wood Stk., Town of Lake, Chicago
Svetainė atsidarys'6 vai. vakare. Prografno pradžia G:30.

"‘•Koncerte dalyvaus įžymiausieji’artistai, po koncerto bus linksmi šo
kiai. 'Taigi meldžiame visuomenę paremti mus snvo skaitlingu atsi
lankymu. \ ______

\ Kviečia KOMU ETAS

ju ar vežeika. Didžioji Wash- 
burn mokykla, po num. 655 W. 
Fourteenth gi. bus panaudota 
kaipo tęsiamoji mokykla viso
kiems amatams mokyties. Pir-j 
minusiai prasidės dailidystės 
klesos.

Be vakarinių mokyklų atsi
darys trisdešimts klcsų įvairiose 

pramonėse, kur daugumas dar
bininkų nekalba anglų kalba. 
Skaitlius tokių pramonių, kur 
vyrai ir moteris galės išmokti 
angų kalbos, gali padidėti. Dau
gelis darbdavių sutinka duoti 
dvidešimts minučių ar pusę va
landos kasdien darbininkams 
norintiems pasinaudoti šita 
proga. Švietimo taryba apsii
ma parūpinti mokytojus. Tai 
yra proga, tiems, kurie nesnau
džia ir nori turėti tų, kų kiti ga
una.

BIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllIffl

Linksmas Teatras ir Balius
rAigia

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

Vardas pasako, koks jų tikslas. 
Daugelis ^yriĮ ir moterų negali 
pašvęsti nuolatinio laiko klosi
mam mokslui per keturis savai
tės vakarus vakarinėse mokyk
lose. Daugelis nereikalauja pra
stojo darbo duodamo tiems, 
kurie nemoka anglų kalbos, ši
tai grupei vįsuomenęs bentras 
teiks paskaitų, pasilinksmini
mų ir viešų susirinkimų. Vie
šasis knygynas tikisi parūpinti 
knygas šitiems centrams, kurie 
išdavinės jas paprastu Jmdu pa
gal skaityklos kortas, kurios le
ngva įgyti.

Aišku, kad Chicagos miestas 
bando suteikti kiekvieham pro
gų turėti mokslų ir smagumų, 
turintį šiokių tokių švietimo ve
rtę. Jei žmonės neateis, tai bus 
ne švietimo Tarybos kaltė. Ta
ryba apskelbė mokyklas įvai
riomis' kalbomis, kad visi galė
tų suprasti. Kiek tas priklauso 
nuo žmonių, parbdo pasakaitė 
apie vienų didelių, norų moterį. 
Pernai ji įsigeidė išmokti siuvi
mo. Ji nuėjoooooętreoSHRDL 
mo. Ji nuejb į artimiausių va
karinę mokyklų ir patyrė, kad 
ji buvo vienintelė moteris, kuri 
reikalavoT^įkurso. Vienai mo
teriai negali/ tarnauti mokyto^ 
jas. Ji nuėjo pas savo drauges 
ir kaimynes ir atsivedė dvylikų 
kitų moterų. Pcrdėtinė tuojau 
pasiuntė mokytojų ir darbas 
klesoje p'rlfttdėjo. Daugelis vy
rų ir motery sugrįžo kaltindami 
perdėtinę, kad neišgarsino kle- 
sų. Tai neišmintinga šitaip žiū
rėti į dalykų ir tas nieko gera 
neduoda.

Skaitlius lankančiųjų vakari
nes mokyklas prieš šventes nu- 
puolė*apie iki 5000 mažiau ne
gu paprastas skaitlius šitame 
mieste. Ateivystei mažne visai 
apsistojus tik keli nauji priside
da prie klesų. Paskutinėj i pa- 
šauka taipgi1 išaiškina sumažėji
mo dalį. Bet ateina jau normai 
liai laikai. Nauji pragumai at
viri. Žmonėms lieka atlikti sa
vo dalis ir imti tai kas duodama 
nemokamai.

Louise Montgomery.

BAKSINIS BALIUS
LEIB. GV.

,Pirma divizija

Sausio

Ūkininkų balsai.
Kur Parankiau Ūkininkaut?

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
Scenoje statomu vieno veiksmo farsas

PASIUTĘS STUDENTAS
Subatoje, Satisio=January litą, 1919 

M. Meldažio Svetainėje 
2242 VV. 23td Plato

Inžanga 35 centai ir augliau

Taigi, gerbiamoji visuomene, užkviečiame skaitlingai’ atsilankyti ant musų rengiamo vakaro, 
nes iš to vakaro jus turėsite daug linksmuirto po lošimo; keletas Chicagos eltoriį siidainuds puikių 
dalncliij; po pėrstatyrnuij ir dainų prasidės šokiai ir tesis iki vėlybos nakties. Šis veikalas lųivo 
rengiamas Noveinb. 20 d., bet iŠ priežasties siautirstoš epidemijos liko perkeltas į sausio 11 d., 
1919 m. Taigi nepamirškite atsilankyti, nes mes dedam visas savo pastangas, kad puikiausi! atli
kus savo Užduoti. Su pagarba, CI1. L. V. CIL KOMITETAS
Durįs atsidarys 5:30 vai. vakare. Lošimas prasidės 7-tij valandų vakare.

I .u tį nes-vėluokite, nes lošimas prasidės lydedam visas savo pastangas, kad puikiausiai atli- 
laiko pasišokti.Į.S iaiKO pasisoKii. x

Rergia Dr-stė
. tt L. K. VYTAUTO

ant Bridgeporto

NEDALIOJE

12 d., 19191

ina gyvu-

rkimo, tai

ninkama kurie užsi 
lių auginįmu, taipgi geriau klo
jasi negu Lietuvoj, nes čia gy
vuliai geresnės veislęs.

Kas dėl žemės p
juk nereikia pirkti kalnus, pel
kynus ar kelmynus^ kur sun
ku arba ir visai negalima dirb
ti. Turint apie trejetų tūkstan
čių dolerių, galima .,nusipirkti 
puikių ir senai išdirbtų ūkį; nuo* 
50 iki 200 akrų žeiiiės, su tro
bomis, ūkio padargais, ir net

mis atmokėjimo sąlygomis. Bet 
kas nori pirkti daug nedirbtos 
žemės, tai taipgi gali nusipirk
ti nuo l(k) iki 200 Įikrų tinka
mos ūkini žemes grynais pini
gais užmokant.

Tečiaus, kam mokėti tiek 
daug pinigų už nedirbamų dar 
žemę, kad Suvicnytjų Valstijų 
valdžia duoda kiekvienam, ku
ris tik yra šios šalies pi lietis 
(arba nors pirmas popieras tu
ri) 160 akrų žemės tasai dykai; 
o jeigu nori, tai galį gaut ir an
trų 160'akrų, bet reikia primo- 
kėt po $1.25 už akrų. Taip pri
mokėdamas po $1.25 už akrų 
gali gaut kiekvienapi (savo šei
mynos nariui po 100 akrų net 
iki 640 akrų žemęs. Valdžia ne
verčia, kad čia ar tęn turi imt: 
gali pats savo liuosu noru pasi- 
skirt ten, kur tau geriausia pa
tinka Valdžia turi paskyrus vi
so 230,657,755 aįrų'
ūkiams. Sekamose 25iose val
stijose: Alabamoj, Arizonoj, Ar- 
kansase, Californij^j, Colora-1 
doj, Floridoje Idalio, Kansase, 
.Louisianoj, Micbigand, Minne- 
sotoj, Missisšippi,
Montanoj, Nebraskoj, Nevadoj, 
Ndw Mexicoj, Nor|th Dakotoj;! 
Oklahomoj, Oregone, South Da- 
kotoj, Utab, Wasliingtone, Wi- 
seonsine ir Wyominge.

Taigi štai, žmogus turėdamas 
apie trejetų tukstapčių dolerių, 
ar negali pradėt 
O galima prasidėt 
pinigų, negu p. (i, 

Aš nesakau, kad 
nebūtų galima ge 
ūkininkaut, bet čiu 
apie “parankumų”,
sakau, kad parankiau ir grei
čiau galima prasigj’vent.

Kas dėl nemokė, imo anglų 
kalbos tai, žinoma,
bet kurie interisuojasi ukiu, te
gul pasistengia padirbėti — pa
gyventi ant ūkio metus ar dau
giau, Ir tuomet gaus progos su
sipažint su ūkio darbais ir su 
mažiau daugiau anglų kalba.

—M. A. Liberis.

žemės

Missouri,

G. V., rašydamas Naujienų 
2 num. šių metų, tarp kita ko 

klausimų: ‘'Kur steigties 
: čia (Amerikoj), ar Lietu

voj?” ir pats atsako, kad esu 
“parankiau ūkininkauti Lietu
voj, ne kaip čia’’, nes “čia, tu
rėdamas įx>rų trejetų tuksiančių 
dalerių, nusipirksi kelias d>tre
tines akrų žemės; alsi toj ęs an!t 
jos išpradžių nesumanysi nei 
kų pradėti veikti: žemė visa 
kaip pridalkstyla kelmų, prižė- 
lusi virbų, privirtus! 'balkių, ir 

ir1 be tam tikrų įttdsų nėra 
. vilties' padaryt’ tų vietų aria1- 

mą.” ' ’
AŠ čia tienihriau p. G: W. kri

tikuoti, bet tik norių nurodyti 
kaikuriuos faktus. Mano nuo
mone, tai čia daug parankiau 
ūkininkaut, ne kaip Lietuvoj, 
nes, 1) čia, Amerikoj, žemdir
byste kūrikas augščiau paki
lusi negu Lietuvoj, čia visi ukip 
darbai atliekami pagelba pui
kiai ištobulintų mašinų; 2) čia 
turim puikių kaniunikacijų gel- 
žkelių ir kiltis reikalingus žino
jimui parrankumus; 3) čia uki-1415 & H&tetfStK

ukininkaut? 
r su mažiau 
W. minėjo, 
ir Lietuvoj 

rai pradėt 
kalba eina 
todėl aš ir

yra sunku,

Vyriškų Drapauy Bargenai
Nauji, neatimti, daitytl arti užsa

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

£Tauji, daryti gatavi 
$35 siutai ir overkotal, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti jiiutaijir ovef- 
kotai, vertės nuo $25 
$5 ir augščiatl. Kelnėi 
>$4.50. Vaikinams siu 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

S: G O R D 0 N 
_____• * ULI ■

riho $15 iki 
nub $7.50 iki

kailiu paimli*

ki $85, dabar 
nuo $1.50 iki 

tai nuo $3.00

MICKEVICIAUS SVETAINĖJE
33(18-10-12 So. Morgan Street

Balius prasidės 5:30 vai. vakare
UžpraŠom visus kuoskaitlingiusiai atsilankyti j 

musų balių, nes bus gražiausias iš visų balių. Už
tai meldžiame nepamiršti atsilankyti j musų iš. 
kilmingų balių, nes busite užganėdinti.

Užprašom visus KOMITETAS

Dideles Ristynes
Didelės ristynes su daino

mis įvyks nedėlioj, sausio 12 
d., po pietų, Apveizdos Die
vo parap. svet., Union avė., 
prie 18-tos gatvės. Pradžia 1 
1 vai. po pietų, atsidarys du
rys, ristynes prasidės 2-se 
valandose. Risis geriausias 
ristikas, lietuvis, Juozapas 
Bancevičius su milžinu An
tanu Aču. Jiedu risis už lie
tuvių vardą. Antra pora — 
Ant. Baladinškas, kaipo pir
mutinis lietuvis ristikas, 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 Otto Pra- 
potnik su Petru Kakatovi- 
čiu. Visi matysite kurie lai
mės lietuvių vardą. ApąH 
to dar dainuos vyrų kvar
tetai ir garsus lietuvių dai
lininkas Povylas Stogi& Vi
sus užkviečiame ateiti uvpsf- 
matyti šias ristynes. Iškaš 
čius padengus, likusieji pi

nigai skiriami Laisvės Fondan. Šias ristynes surengė 
Chicagos Lietuvių Kliubas. Tikietų kainos 50c ir $1.00.

MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —
IRWIN’S BIG SH0W

Du syk kasdien: 2:15—8:15 IZ-i —

Moralybes Išsivysimas
. Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti pati mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

1739 So. Halsted Street

DARBAg
Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto

jo Emile Zola; Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

1840 So. Halsted Si

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Waukegan, III. Baltimore, Md.
Motery dirbinių paroda. Klerikalų mas-mltingas.

teisėjui, Georgui Weber’iui, Co- 
lumbus Junctione, Irt.

Sausio 5 dieną šių metų čio
nai buvo L.M.P. Susivienijimo 
dirbinių paroda. Užėjau ir aš 
pasižiūrėti, ką čia gerbiamos 
moterįs nuveikė. Ištiesų, teesa
ma sunešta parodon daugoka 
įvairių dirbinėlių, kaikurie la
bai gražiai padaryti. Ypatingai 
gražiai atrodė keletas durims 
užlaidų padarytų ir ąžuolo gi
lių ir kitokių medžiagų. Taip
jau gražiai pasiūta maža sukne
lė, ir vilnų siūlų mėgstąs apsiau- 
stukas. Maniau sau, kad už ši
tuos dnrbus gaus pirmą dova
ną*. Kiti dirbiniai, kuriais buvo 
apdėti stalai ir apkabintos sie
nos, daugiausia tai mėgsti bal
tiniai, kai staltiesės, abrušai, 
apatiniai drabužiai ir įvairus ki
ti Šmoteliai: numęgstas net di
delis lovai apklocĮas su paveik
slais širdies, arklo ir kieliko. 
Iš tos daugybės mezginių, rei
kėtų suprasti, kad ir čia. Ame
rikoj, musų sesutės neleidžia 
veltui laiko.

Pasibaigus programui, kuris 
gana ilgai tęsės, užreikšta nuo 
pagrindų, kad dabar busiančios 
skiriamos dovanos. — Pirma, 
štai Itain numeriui....

Prieinu artin pamatyti, kas 
čia pripažinta už gražiausi iš
dirbinį. Pasirodė, kad tai išsiu
vinėtos gėlės raudonu vienodu 
siulu, (žali, žinoma, lapai), be- 
jokio šešėlio, dyksniai visai ne
sutaikyti. Nieko čia artistiško, 
bet pirma dovana. Keista, kaip 
čia jie skiria tas dovanas: ar už 
gražiausius darbus, ar pagal 
įtekmę dirbusios tuos darbus 
ypatos? Jei taip, tai visgi butų 
neteisinga.

—P. Budrunienė.

Sausio 5 d. Šv. Alfonso svetai
nėje klerikalai turėjo prakal
bas. Kalbėjo kun. J. Žilinskas 
apie Lietuvos reikalus. Kun. Ži
linskas, kaipo Lietuvos Žemės 
Banko organizatorius, kalbėda
mas daugiausia pasakojo apie 
savo nuveiktus darbus dėl Lie
tuvos. Sakė: “Mes rašėm, dir
bom, garsinom anglų spaudoje; 
viskas gerai sekėsi, bet dabar 
atėjo momentas, kad jau neuž
tenka tik garsinti, o reikės ir 
kovoti prieš lenkus ir prieš ru
sų bolševikus”. Kagino rengti 
mas-m i tingus, kelti protestus, 
prašyti šios šalies valdžjoe, kad 
apgintų nuo tų nevydonų lenkų. 
Dabar, kaip girdėti, klerikalai 
ir tautininkai žada bendrai ren
gti didelį susirinkimą.^

— Baltimores kaikurios tau- 
tininkiškos pašelpinės draugi
jos netik ką iš iždo aukoja, bet 
dar verstinai savo narius verčia 
mokėti į Lietuvos Neprigulmy- 
bės fondą—mėnesinių duoklių 
Tokius dalykus reikėtų kitaip 
tvarkyti. Vartoti prievartą yra 
negerai. Draugijose priklauso 
įvairių pažvalgų žmonių, ir jie 
neturėtų būt verčiami remti to
kią politiką, kuriai nepritaria. 
Vienok musų tautininkai to ne
paiso. Bytik didžiumos viršus, 
tai ar nori kas, ar nenori turi 
mokėti duokles užlaikymui tau
tininkų diplomatų.

—Zigmas.

—Tamsta, pons, duok mums 
šliubą, nes mudu negalime gy
vinti be vienas antro....

— Ali rigbt — pasakė Weber 
ir išėjęs pasišaukė policistą.

Jaunoji porelė dar nesuriš
ta tapo perskirta — “jaunasai” 
į vyrų kalėjimą, “jaunoji” — 
moterų skyrium * Vakar tapo 
pasiųstas detektivas, kuris su 

grąžins juos į Chicagą.

DAVĖ BUTĄ, TURĖS UŽ
MOKĖT IR SKOLAS.

Ponas ir ponia Bishop’ai geri 
žmonės. Jie. priglaudė savo bu
te neturėjusį ištekliaus Bar- 
net Edelsoną — paliuosuotą iš 
keni|M's kareivį. Pasitarusia bet 
gi perdaug pasitikėjo savo glo
bėjų geradariogurnu: užvakar 
jis nuėjo į Fair krautuvę ir už- 
siorderiavo už 125 dolerius siu
tą.

Edelsonas dalbur sėdi kalėji
me, o geradaringi ponai Bisho- 
pai, tur būt, turės užmokėt už 
tą siutą.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Jan. 10, 1919, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
INTERNAVO DU PRIEŠO
VALDINIU.

FedenllSs valdžios įsakymu 
užvakar tapo pasiųsti į interna- 
vyino stovyklą, Fort Oglethor- 
pe, Ga., du priešo valdiniai: 
Fred lltsche ir F. A. Schumann. 
Pirmasis buk nuolat sakęs norįs 
matyt Vokietiją pergalėtoja, an
trasis — susirašinėdavęs su in
ternuotais priešo valdiniais.

DATR1JOTIZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVTNGS B 
Kapitalas ir Pe 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

NORĖJOrt?AUT"8tlUBĄ. ‘

Gavo — kalėjimą.
__________________ »

Jaunasai, 15 metų, vaikėzas 
Earl Mohle ir dvejais metais jau 
nesne Gladys Higgįnbotham, 
būtinai norėjo gaut šliubą. An
dai jiedu susitarė ir, tėvams ne
žinant, pabėgo iš mokyklos.

Užvakar jiedu pristatė taikos
...................... ■■ I...... .. ................. ■■■■■■■■ ............ I ,1.1.1.—I —

DAVĖ VĖJO — 
“SOCIALPATRIOTAMS.”

Visur kartoja vieną ir tą 
pačią “maldelę.”

“Draugas” Joseph V. Stilson

SILKINIO PLIUŠO KAUTAI
ais Kailio Kalnieriais

DIDŽIAUSIAS VYR DRAPANŲ IŠPARDAVIMAS I 2 METU

$20.00 OVERKAUTAI PO «12.88

SAVO VYRAMS KAS LINK

rytą 8 vai. dėl tų, kurie nori pirkti

Reguliariai 
$20 overkau-

Puikiai pasiųti, ant vienos arba an

pirkdami nuo Chicago Clothing House, pagarsėjusią savo staile, koky 
Ne likusieji skyriai arba apdėvėti kautai, bet pui

$32 šilkinio pliušo kautai
GRUPĖ 2. — Nustebinanti kautai pui
kaus storo audimo šilkinio* pliušo, pa
puošta su dideliu puikiu kit coney kai
lio kalniečiu, su diržais stailės; pilna* 
platumas ir 48 coliai ilgumo, merginoms 
mieros 16 iki 20 metų, moterų mieros 
36 iki 46 po

MOTERS, PASAKYKITE 
šio išpardavimo. 
Drapanų sankrova bus atdara Subatos .. , 

prieš eisiant į darbą

ma, tiesiu užpakaliu ir konservatyviai (

ads, lygus, vidutiniai ir tamsus ox

Mąstykit, kad 
padegtumėte 
nusipirkti to

ki puikų 
Šilkinis 
pliušo 
kautas 

•tiktai už 
$17.45 ir 

$22.78

Extra: 2 dideli išpardavimai dėl visų vyrų 
ir moterų.

SUBATOJE TIKTAI

Subatdje, Sausio 11-tą, mes turėsime musų didelį moteriškų žiponų išpardavi- 
mąjhiose metuose, kuriame mes parduosime puikius šilkinio pliušo kautus, už pi
giausias kainas sezonuose! Visas perviršis sandėlio nuo Superior Garment and 
Co., 1333 Broadway, New York., už specialiai nupigintą kainą. Dviejose grupėse.

Klein Bros, nupigino overkautų kainas 
be ir darbu, didžiausias sutaupymo pasiulymas nuo žiemos 1917 
kųs, nauji drabužiai. i- ♦

ItLLL- —I--- 1.
Ponas J. S. Shemiot, lietuvis par

davėjas, No. 14, kuris dirbo pas 
mus per daug metų, sugrįžo vėl, ir 
jam bus malonu pasitikti čia visus 

[savo draugus.

abiejų pusių susegami kariniai uis 
terš, pilno kirpimo drapanos su atverčiamais kalnieriais, taipgi pritaikyta for- 

.hesterfield modeliai.

970 kautai žemiau padarymo kainos
Meltpns, tvveeds, cheviots, niggerhe 

fordai, juodo kcrseys, puikus maišyti ir

$25 šilkinio pliušo kautai
GRUPĖ 1. —Puikus žieminiai kautai 

puikios kokybės šilkinio pliušo su dide
liais Šilkinio keramie arba kit Įroney 
kailio kalniečiu; su diržais modeliai, 
pilnas 48 colių ilgumas, merginų miera 
16 iki 20 melų, moterų mieros $6 iki 
46, po ,

KLEIN BROS.
HALSUI) 4 20111 STS

gerai išsimokino vieną “malde
lę” — apie* tuos “socialpatrio- 
his.” Ją jisai dabar kalba vi
sur, kur tik gauna progos.

Tokią progą jis gavo užva
kar vakare North Sidėj. LSS. 
81-ma kp. buvo surengus pra
kalbas ir pakvietus “draugą 
Stilsoną,” kad jis “pakalbėtų a- 
pie darbininkų reikalus. Bet 
pasirodė, kad tas žmogus, kur 
laike savo tarnavimo LŠS. sek- 
retoriaus-vertėjo raštinėj, vos 
pajiegė išversti savo pavardę— 
apie darbininkų reikalus kalbė
ti negali ar nenori. Visa, apie 
ką jis kalbėjo, buvo — “Hals- 
tedstryčio ponai ir sovietų kon
stitucija.” Šitą “maldelę” “dra
ugas” Joseph V. Stilsonas, kiek 
man žinoma, jau kelintu kartu 
atkartoja. \

Nežinia, ko tasai žmogus no
ri atsiekt? Jeigu jis mano, kad 
dūmimas lietuvių darbininkų 
yra “didelis rcvoliucioniškas 
darbas,” tai jis turėtų pinoti, 
kad šitą darbą jap senai varo 
lietuvių klerikalai ir jų sėbrai 

atžagareiviai tautininkai.
Ak, dabar konkurencijos ga

dynė. Matoma, ir “draugas” 
Stilsonas nori eit su jais — 
lenktynių... Dieve, jam padėk!

—Kuopos Narys. 
--------------------- :-------------------

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio ręikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per- 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver* 
te, kuriuo siunčiama raštai Rę* 
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dek 
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 — korės- 
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

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

kvi- 
ieras

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

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galini 

platesnius taraus tarp eilučių
— bent pusę colio.

LIETUVOS LAISVĖS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgaliojimas.

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi
nigai yra suvartojami, kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen

tro komiteto narių nutarimu.
4. Lietuvos Laisvės Fondas 

nusideda iš aukų ir mokesčių,

' 1 11 > ■■' ' !

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant sava ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakąlbas 
ir tt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

• >
6. Aukų rinkimu į Lietuvos 

Laisvės Fondą užsiima visi A. L. 
D. Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus 
tas, štampas ir kitas poi 
L. L. F. aukų rinkimui A
T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto. j

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiemjs įga- 

Jiojimus aukoms rinkti.' galio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa: 
rašais.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T; cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T, iždi
ninko, 3233 S. Halsted str^ Chi
cago, III.

Kl. Jurgelionis,
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

Kiekviename rašinyj, jei kas kurias lietuviai darbininkai liuo- 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti su noru sutiks užsidėti.

GERB. Naujienų i 
tytojos ir akai 

jai prašomi pirkinių i 
kalate eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.
BBa8CTnT.Tr Urr"

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
'r . •» ?

ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

' ' - 1 ' . t'

Kapitalas r Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje’ pašalpų ................ $53-813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

čįELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.'
ĮMONIŲ dpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
puSę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B, STRIMAITIS j
„307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY *

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: 
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted Street Chicago, UI.

BBa8CTnT.Tr


! ■ ^lOS Jei#u, sakysime, didžiuma Centrą Ii uis V«os Rusijos Pildo 
parlamento narių kokiame-prašia Komitetas.

Ht utmuanian daily NCW« norg balsuotų prie- Panašiu budu yra suorgani
z nota valdžia ir atskirose Rusi
jos sovietų resp*,bliH<os dalyse.

Visa Rusija padalinta į sritis 

ralius, laikydamasis parla-Į (oblasti) ir gubernijas; guben- 
mentarizmo papročių, ture- nijos dalinasi į pavietus (ujiez- 
tų pasikviest pas save Dar- dy); pavietai į valsčius; valsčiai 
bo Partijos vadą (kuriuo Į i miestus ir kaimus. 
bus parlamente William A- 
darnson) ir pavesti jam SU-Į Srities (Oblastnoj) Sovietų Ko- 
organizuot naują ministeri
ją.

Taip yra, žinoma, kolkas 
tiktai teorijoje, nes prakti
koje sunku tikėties, jogei į- 
vyktų tokia situacija, kad 

it t valdžią suorganizuotų par- 
’ tija, turinti tiktai apie pus- 

*3$! septintos dešimties narių 
[parlamente, susidedančiam I 

. Ja daugiaus kaip iš 700 narių.
Ir Darbo Partija, mato- 

“—- ma, deda daugiaus svarbos
Am ne n i Akai Redaktorių matyt gali- , ,

<oa tik nuo & iki 5:30 vai. vak. ant veikimo uz pat Limento 
visur kitur užsieniuos .... *.o°[sienŲ, negu parlamente. Ji 
Į /_____ dabar organizuoja visuose

™ Anglijos miestuose didelius iVCddKCIJOS mitingus agitacijai už de- 
mokratinę taiką, ir ypatin-OliraipSTliai |gai už Tautų Lygą.

Ji visai nenusimena delei 
nepasisekimo paskutiniuose 
rinkimuose. Darbo Partija 
nurodo, kad savo laimėjimo 
valdžia atsiekė tiktai ačiū 
ypatingam susibėgimui ap
linkybių. Viena, keletas mi- 
lionų balsuotojų nebuvo pa
grįžę iš karės lauko. Antra, 
stoka proporcionališkumo 
rinkimų sistemoje davė tą ją). 
pasekmę, kad 4,000,000 bal- Jeigu gubernijos sovietų su
sų, paduotų UŽ koaliciją, iš- važiavimas neįvyksta pirm Vi-

Published Daily except Sunday by 
Ube Llthuanlaa New» Pul>. Co- Ine.
1739 SO. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILLINOIS

šingai valdžios sumanymui 
arba stačiai išreikštų val
džiai neužsitikėjimą, tai ka-

<1i*l ysc

Telephone Canal 15M
Naujienos eina kasdien, išskiriant' 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicugo, 
UL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisako moji Kalnai
Olcagoje— pačtu:

Metams ..............................
Pusei meto ......................
Trims menesiams..........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam menesiui............

Cbicafoje—per nešiotojus:
Viena kopija........ ...........
Savaitei ............................
Menesiui........ . .................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metams ................
Pusei meto ..........
Trims menesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam menesiui .

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vyriausia srities valdžia yra

36.05
3.50
1.85
1.45

. .74

.02

.12

.M)

True translrttion filcd with the post- 
rnaster at Chicago, III., Jan 10, 1919, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

•
Neaiškumas - 
sulig Vokietijos.

Ingresas (Suvažiavimas). Vyria
usia gubernijos valdžia yra Gu
bernijos Sovietų Kongresas; vy
riausia pavieto valdžia yra Pa
vieto Sovietų Kongresas; pas
kui seka Valsčiaus Sovietų Kon
gresas, Miesto Sovietų Susirin
kimas, ir visuotinas Kaimo Bal
suotojų Susirinkimas.

Šitie sovietų kongresai arba 
susirinkimai renka pildomuo
sius komitetus savo territorijai; 
tie komitetai turi nuo 5 narių 
iki 25. Jie turi veikti po Cen- 
tralinio Pildomojo Komiteto 
kontrole.

Taigi visa galia Rusijos sovie
tų .respublikoje pareina ant to, 
kaip sudaromi sovietų kongre
sai (suvažiavimai). Apie tai 
mes patiriame įdomių dalykų 
bol še vi kų kons t i t u ei j o j e.

Pirmiausia apie Centralinį 
Visos Rusijos Sovietų Kongresą. 
Konstitucija sako, kad jisai su
sideda iš miestų sovietų atsto
vų (vienas atstovas nuo 25,000 
balsuotojų) ir iš gubernijų so-

Vakar telegramos kiek
vieną valandą piešė vis ki
taip dalykų stovį Vokietijos 
sostinėje. Viena vakarinių 
laikraščių laida skelbė, kad 
“raudonieji nuvertė Eber-| rinko apie 400 atstovų, o'2,-{«<>s Rusijos Sovietų suvažiavi- 
tą”; kita skelbė, kad “Eber- 500,000 balsų, paduotų už mo, tai atstovus į pastarąjį siu
tas suvaldė raudonuosius”; Darbo Partiją, išrinko tik- nčia iš tos gubernijos pavietų 
trečia vėl rašė, kad “sparta- tai apie 60 atstovų. Vienas- sovietų suvažiavimai, 
kai paėmė viršų ant 
džios” ir tt. *

Taigi dabar nežinia, 
tikrai dedasi Berline. 
do, kad tenai riaušių 
Numanu, kad artimiausia 
šitų riaušių priežastis tai ra-1 suotojų, pritarusių Dai*bo 
dikalių socialistų susikirti- Partijai ir milionai vyrų, Į susideda iš miestų ir pavietų so
mas su Eberto valdžia, no- kurie bėgiu ateinančių mė- pietų atstovų, po vieną atstovą 
rėjusia prašalinti Berlino nėšių bus paleisti iš kariuo-Įmio 25,000 pavieto gyventojų irt 
policijos viršininką Eichhor- menšj, 'tai jiega. Ir 
ną, kuris yra nepriklauso-1 George nelabai galės 
mųjų pasekėjas.
abejotina, kad šitas susikir-1 riavęs parlamentą, 
timas butų galėjęs privesti 
prie tokios didelės suirutės, 
kaip sako telegramos.

Reikia atsiminti, kad apie 
baisias riaušes Berline bub- 
nijama kaip tiktai toje va
landoje, kada talkininkų va
ldžių atstovai pradeda tai
kos konferencijos posėdžius. 
Norint padaryt taiką, nege
rą Vokietijai, negalėtų būt 

• geresnės priekabės, kaip “a- 
narchija Berline”.

Jeigu ta suirutė Vokieti
jos sostinėje ištiesų yra to
kia, kaip skelbia telegramų 
agentūros, tai jos kaltinin
kai labai sunkiai nusideda 
prieš savo šalį ir prieš viso 
pasaulio darbininkų ju dėji
mą. Mes vis dar norime ti
kėti, kad tarpe Vokietijos 
socialistų tokių žmonių nė
ra. /

atstovas nuo 125.000 gyvento-

, Suvažiavimą. Tuo budu Visos 
Rusijos Sovietų Suvažiavimai 
susideda iš narių, išrinktų pen
kių arba net šešių laipsnių rin
kimuose. Apskričio sovietų at
važiavimo nariai pereina per 

keturių arba penkių laipsnių ri- 
nkimus; gubernijos — per tri
jų arba keturių laipsnių rinki
mus ir tt.

Dabar apie balsavimo teisę. 
Ją turi visi vyrai ir moters, ku
riems suėjo 18 m. amžiaus. Bet 
tos teisės neturi žmonės, kurie 
samdosi bent vieną darbinin
ką.

Taigi balsavimo teisės sovie
tų respublikoje neturi ne tiktai 
fabrikantai,' bankieriai ir kito
kie ne savo darbu gyvenantįs 
žmonės, o ir smulkus ūkinin
kai, smulkus savarankiški' mei
steriai ir smulkus pirkliai — 
jeigu jie samdosi bent po vie
ną darbininką. Tokių žmonių • • tfRusijoje yra mdionai.

Pagalios apie mažumos tei
ses. Visi rinkiniai į spvietus 
yra atliekami paprasta didžiu
ma. Vadinasi, ta partija, kuri ♦
tarpe balsuotojų turi 51 procen
tą savo šalininkų kiekviename 
distrikte, gali pravesti visus sa
vo kandidatus; o partija, turin
ti 49 procentui šalininkų, gali 
negauti nė vieno atstovo. Jcigu- 
gi, renkant keletą atstovų, vie
špataujančiosios partijos balsai 
rupulį pasididintų ir pavyktų 
iraeiti vienam-antram opozici
jos atstovui, tai sovietas vėliaus 
gali padaryti naujus rinkimus ir 
atšaukti opozicijos atstovus, ši
ta tvarka, reiškia, yra visai prie
šinga proporcionališkumo sis

temai.

Pėtnyčia, Sausio 10, 1919

Už tikimi Vaistai dėl Šeimynos

imkite’ Severa’s Balsam

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA

. . . _ _ ______ - . ■ Pasakykite apie jį
Mes norime, kad visi (mėtų po vienų egzempliorių šio kalendoriaus.

Po užkietėjimo paprastai Užeina galvosūkis, raugėjimas, gelt
ligė ir kitos vidurių ligos, kurias greitai ga
lima prašalinti greitai vartojant Severa’s 
Liver Pilis • (Severos Pigulkos Kepenims). 
Jos veikia greitai. Kaina 25 centai.

niniais svečiais.Kosulys ir Kataras niniais \ svečiais. 
Kad juos prašalinus ir tuo budu išvengus 
kitų - lęomplikacijų, imkite' Severa’s Balsam 
for Lunys (Severo i Baisumas Plaučiams), 
kuris yra puikiu vaistu nuo kosulio. Kainos: 
25 ir 50 centų.

Severos Lietuviškas Kalendorius dėl 1919 m

DYKAI!
Neužmirškite gi nti egzempliorių šib kalendoriaus jusif aptickoje. Jis yra dalinamas dy
kai. Jei pas jųjų aptiekorių jums neliktų, rašykite tiesiog į mus. 
savo draugams, f'

Nevirškinimas i * 11 i—* * ’ igamina užkietėjimų ir 
dyspepsijų Severa’s Balsam of Life (Severos 
Gyvasties Baisumas) 
šias negales, jis sustiprina visų sistemų ir 
sutaiso veikimų vidurių
Netyras kraujas paprastai yra prie- 
išbėrimų, žaizdų ir karbunkulų, kurie priva
lo būt gydomi išvalant kraujų* Severa’s 
Blood Purifier (Severos Kraujo Valytojas) 
atlieka tų užduotį greitai ir sųžiningai. Kai
na $1.25.

pagelbsti prašalinti
Kaina 85 centai

Linimentas lyje atsitikimų, reumatiz
mo, neuralgios ir visur, kur tik linimentas 
yra geibstančių, skaudamose vietose, nuo 
skaudėjimo ir mėšlungio Severa’s Gothard 
Oil (Severos Gothardiškas Aliejus) yra pui
kus liniincnts tokiuose atsitikimuose. 30ė. ir 
6()c._____________ L________ | ________
Galvos Skaudėjimas atydos. Del 

J reikalauja grei
to imkite vienų arba du Severa’s VVafers for 
Headache and Neuralgia, (Severos Proškos 
nuo Galvos Skaudėjimo. 'Štaina 25c.
Mostiš dėl žaizdų ku.r.1.. ®ydo įSeiui 

netikėtai žaizdas, 
bet taipgi votis, nusišutinimų, nusideginimų 
ir susižeidimų, yra pageidaujamu draugu 
kiekviename name. Pamėginkite pevera’s 
Healing Ointment (SJVerds Gydanti Mostis). 
Ji yra taip-pat gera vaikams kaip ir suaugu
siems. Kaina 25 centai.

Geras apetitas rcHkia abelnai gerų svei-
* katos stovj. Kad turėti

ir palaikyti gerų apetitų, imkite Severa’s 
Stomach Bitters (Severos Skilviais Bitte-

* ris). Imant laikas nuo laiko, stebėtinai gel
bsti, dargi ir sveikiems žmonėms. Kaina 75 
centai ir $1.50. •

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

vuotumas. Jeigu nori atgauti visą nervuo- 
tą sistemų, imkite Severa’s Nervoton (Seve
ros Nervotonas). Tai yra puikus vaistas pa- 
ilsusiems. 'nervams. Kaina $1.25.

Išbėrimai niežų žinonii ka‘P°, ni.ežai> egzema, dedervinės, 
užnuodijimas, slanka, salt rheum, pleiska
nos, spuogai ir išbėrimai nuo karščio grei
tai pranyks jeigu Severa’s Skin Ointment 
(Severos Odinė Mostis) greitai pavartosite. 
Suteiks greitų ir pageidaujamų pagelbų. 
Kaina 50 centų.

Skausmas Kryžiuje paprastai paeina 
nuo kokios rmrs 

inkstų betvaęj/ės. O tuokart Severa’s Hid- 
ney and Liver Kemedy (Severos Gyduolės 
nuo Inkstų ir Kepenų) pasirodys gerais vai
stais dėl pagelbos ir atitaisymo. Kaina 75 
centai ir $1.25.

Moters ir Merginos tankiai pasiduoda 
negalėms ir ne- 

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

vai- antras milionas balsų Vir- Jeigu pirm Visos Rusijos So
paus Darbo Partijos pusėje vietų suvažiavihio įvyksta eti

kas butų galėjęs pakreipti rin- pieš (apimančios keletos guber- 
Išro- kimų rezultatus į griežtai pijų) sovietų suvažiavimas, tai 

yra. priešingą pusę. delegatai į pirmąjį gali būt pa-
Tie pustrečio miliono bal-|slusti iš srities suvažiavimo.

Srities sovietų suvažiavimas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Jan 10, 1919. 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Anglijos darbi
ninkai ir valdžia.

Užvakar Anglijos Darbo 
Partijos pildomasis komi
tetas ir jos atstovai parla
mente nutarė bendrame po
sėdyje, * kad Darbo Partija 
bus “oficialė opozicija”.

Kadangi ji yra parlamen
te didžiausioji partija po ko
alicijos, kuri remia valdžių, 
tai dabar skaitytųsi teisėta

Lloyd 1)() vieną atstovą nuo 5,000 mie- 
smar- pto balsuotojų; arba iš guberni- 

Bet labai|kauti, kadir laikinai užka-|.iy sovietų atstovų.
Gubernijos sovietų suvažiavi

mas susideda iš miestų ir vals
čių sovietų atstovų, po vieną at
stovą nuo 10,000 sodžiaus gy
ventojų ir pi) vieną atstovą nuo 
2,000 miesto balsuotojų; arba iš 

True translation filcd with the post-1 pavietų sovietų atstovų.
as reqt.ired by Te a'ct’of'oėt «, 19t7 l’-'viehj sovietų suvažiavimas 
RUSIJOS SOVIETŲ susideda is valsčių sovietų at-
imNCTrTTTriiA " stovų, po vienų atstovų nuo 1,-KOINS111UC1JA. ()()0 gyventojų.

e .. v. XT .. *„ Valsčių sovietų suvažiavimas Savaitraštis The Nation pa- . , . .v . . , v. . ....... . . ... susideda is visų to valsčiaus kaiskelbė Rusijos sovietų respubh-, . ... .. c . . . nių sovietų atstovų, po veną at-kos konstituciją, kuri tapo pro- . .. . . ,<.. . stovą nuo lt) sovieto narni.imta 5-ame visos Rusijos sovie- . .... , , , , ., .. ... . Šita tvarka parodo, kad atstotu kongrese, liepos 10 d. 1918 m. . . _ . .x. , „ _ . .... vybės teises yra nelygiai pada-Mcs čia pakalbėsime apie kaiku-L. . . ...... - . . Imtos tarpe miesto ir sodžiaus, nuos įdomesnius dalykus toje L,•konstitucijos terminologija yra 
neaiški, kadangi, kalbėdama a<- 
pie sodžių (pavietus, valsčius ir 
tt.), ji nustato atstovybę pagal 
gyventojų skaičių, o kalbėdama 
apie miestus — pagal balsuoto
jų skaičių; bet tas neaiškumas 
terminologijoje veikiausia yra 
tiktai tam sugalvotas, kad pa
slėpus nelygybę atstovybėje tar
pe miesto ir sodžiaus. Miestas 
siunčia į visus sovietų suvažia
vimus vieną atstovą nuo penkis 
kartus mažesnio piliečių 
čiaus, negu sodžius.

Toliaus, ta konstitucija 
do, kad rinkimai į sovietų 
žiavimus yraz visur netiesiogi
niai. Kaimai siunčia savo at
stovus į valsčių; šijtie atstovai 
iš savo tarpo, renka atstovus į 
pavietą; pavieto atstovų suva
žiavimas skiria iš savo tarpo at
stovus į

Apžvalga

Visa valstybės galia, pagal tą 
konstituciją, randasi darbinin
kų, valstiečių, kazokų ir raudo
nosios aronijos delegatų tarybų 
(sovietų) rankose. O tos tary
bos, arba sovietai, yra suorga
nizuotos sekamai:

Augščiausis valdžios organas 
yra Visos Rusijos Sovietų Kon
gresas, kuris esti sušaukiamas 
mažiausia du kartu metuose.

Sekama pagal galios didumą 
valdžios įstaiga yra Centralinis 
Visos Rusijos Pildomasis Komi
tetas, susidedąs ne dauginus 
kaip iš 200 narių, kuriuos renka 
Visos Rusijos Sovietų Kongre
sas. Šitas Komitetas pildo daug 
-maž tokias pareigas, kaip par
lamentai kitose dalyse.

Trečia pagal galios didumą į- 
staiga yra Liaudies Komisarų

skat

paro-
SUVfl-

, * v. \ i i Taryba, kuri yra nelyginant ml-valdzios įpėdinė tame atsiti- T- .* ., . i i t i j » nistenų kabinetas. Ji susidedakime, kad Lloyd George o, / is 17 komisarų, kuriuos renkaministerija butų nuversta. \
inąs vėl

F

tarpo į

Taigi balsavimo teisė ir tva
rka toje sovietų konstitucijoje 
griežčiausiai priešinga visiems 
demokratybės principams: ji y- 
ra ne visuotina, nelygi, netiesio
ginė ir neproporcionale. Tokios 
nedemokratiškos rinkinių siste
mos nėra ne vienoje šalyje.

Atstovus Rusijos sovietuose 
renka tiktai dalis žmonių. Kie
kvienas atstovas turi pereiti per 
pustuzinį kiošluvių, kol jisai ptv- 
sickia augščiausiąją sovietų įs
taigą — Visos Rusijos Sovietų 
Kongresą. Ir tas Kongresas ne 
pats leidžia įstatymus arba ski
lia pildomąją valdžią (ministe- 
rius), o tiktai išrenka Centčali- 
nį Pildomąjį Komitetą ir pada
ro keletą aplamo turinio nutu
rimų.

Be to, kaip mes parodėme 
vakar, miestuose, kurie turi di-

udonoji gvardija (valdžios už
laikomoji kariuomenė) turi ke
lis kartus dauginus balso, kaip 
darbininkai: Petrograde 150
raudongvardiečių skiria vieną 
atstovą į sovietą, o darbininkų 
atstovai yra renkami po vieną 
nuo kiekvienos tukstanties!

PASTABA.

Kadangi nespėta sustatyt paš
ilai, kurie buvo paskirti Socia
lizmo Mokslo Skyriui, tai jisai 
bus įdėtas ryto. \

L.S.S. kuopų domai.
■I ii....... I

Kvietimas bendran pasikalbėji- 
man dėl Amerikos liet, darbi

ninkų suvažiavimo.

Collinsville, Jll. — L.S.5. IKto 
ji kuopa laikytame savo susi
rinkimų gruodžio 20 d., 1918, 
be kita ko pakėlė Klausimą 
Amerikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimo reikalu. Tečiaus, 
kadangi jau buvo vėlus laikas, 
tai klausinio rišti nepabaigė, 
lik priėmė šitokį sumanymą: 
pakviesti ir kitas LSS. kuopas 
iš apielinkės bendron konferen
cijom kad išdiskusavus tą taip 
svarbų klausimą ir išrišus jį

guberniją arba į aps- 
šitų atstovų suvažiavi-i 
skiria atstovus iš savo 
Visos Rusijos Sovietų šion ar ton pusėn. Kuopa išriti-

Severos šeimyniniai Vaistai parduodami aptiekose visur. Klauskite jus pas savo 
aptiekorių ir eigų 'jus savo apiclinkčje negalėtumėte jų gauti, atsiųskite savo užsa
kymą su tani tikra suma pinigų tiesiai pas mus.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
• * r !«■

ko tam tikrą iš trijų ųarių ko
mitetą ir įgaliojo jį kviesti apie
linkės LSS. kuopos bendron
konferencijon. Komitetas pave
stą jam uždavinį pildydamas 
siuntinėja kuopoms pakvieti
mus, Tečiaus, jeigu kuri kuopa, 
dėl šiokių ar tokių priežasčių,

kuoskail- 
konf&’en-

ir negautų pakvietimo laiško, 
tai meldžiame, šiuo viešu kvie
timu vadovaujanlies, 
lingiattsiai dalyvauti
ei joj. Konferencija įvyks sau
sio 26 dieną š. m. CitĮy Hali sa
lėj, Collinsville, 111. 
kaip 10 valanda ryto.

Draugiškai, Koni-lc 
pt s. — Susižinojiniio su LSS.

18:ta kuopa reikalais malonėki

> vardu,

te kreipties ^iuo adresu:
F. Skamara iiskds,

416 Wicklif Aveinic, \ 
Collinsville, 111. 

-------  ------------------ k----- =— 
Aukos L.S.S. Apsig.

Fondui.
Cedar Rapids, lowa

Amer. Liet. Darb. Taryba.
SKYRIŲ SEKRETORIAMS.

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

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

Cliicago, III.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
siiJjyli savo namų, lotų ar farmų? 

J Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS į

CENTRAL. MANUFACTURINfi 
DISTRICT BANK

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

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

Aukoja: F. Martin $2.00; J. 
Savickas, P. Bačiulis, M. Savi
ckas, S. Savickienė, ji. Šiobis, 
A. Eisinas ir F. Džiuugis — pO

— 80c.; M.
t, K. Miniai 
rman ir A.

po 59c.; K. Bla- 
'.žaitis, M. Blažaiticne, A. Lapi
škas, V. Nąverauskas, S. Urla-

$1.00; A. Armou 
Armon, A. Guslaviči 
ga, Al. Arman, K. A 

Slankevičia

kis ir, 1. Meleckis — po 25c.
ins aukavu-Viso $14.30. Visie 

siems tariu širdingai
L Savickas.

Dr. D. J. BAGOČIUS 
’ Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisai 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 <1.
2 po i’iielų iki 4 
(i iki 9 vakare.

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

Milda Teatras 
x VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškai* mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEU i/ C2-sa GATVtS

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas 

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phone llayrnarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

* 1739 So. Halsted St.
Phbne Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedeldieniais tik Madison 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

st.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

----------------

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.



HMNMMHMIŽemaitė
Sergėkite savo akis

KRUVELIS

ATSIMETA
už kiekviena vyro ar vaiko

siutą ar overkautą sandėlyje lingi

lenkė antrų. I

12.50 drapanos

MarrškiniųPusmetinis

25,000 DARBININKAMS

(Arti Milwaukee Avė.)

Del Raudonojo Kraujo, stiprumo' iY pakantrumo

219 S. Dearborn St

pausdinta Ir Galima Gaut

Roftclando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

1739 S. Halsted115th St. ir Michigan Avė

marškinius
iš viso san-

5.00
6.50
7.50
8.50

3.25
4.88
5.62
6.38

marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai

1.85
2.15
3.15
3.85
4.85
4.85
6.35
6.35
7.65
7.65

Vyrų 
Vyry 
Vyry 
Vyry 
Vyry 
Vyry 
Vyry 
Vyrų 
Vyry

12.50 
15.00 
17.50
20.00 
25.00 
30.00
35.00 
40.00 
50.00

22.50
26.25
30.00
37.50

nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
n u pi gi n/a 
nupigHita 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta

dąbar 
dabar

verta $2.50 

$3 tavoru.

Subatos vakare 
atdara iki 9:15

Visais kitais vakarais už 
darytu 6 vai. vakre.

—Ar nesiliausit šėlti? 
idamas sušuko 
bių, o nemaž nesteigiate pasku

Manhattan 
Išpardavimas

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Nosies, Gerkles ir Plaučių

Tvirti,. Galinai Vyrai. Su 
Užtektinai Geležies Jųjų 
Kraujuje - .
Jie yra tokie, kurie gali Ir*- • 
mėti spėka ir energija. ___ji
Yra žinoma, kad virš 3,000,000 jll
žmonių kas metas • jįjį
IMA

PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidaus, po $1.19 už gal.

tuščia lo 
Prasidžių 

go sumetęs, jog nuėjo prie ka 
sėjų bulbes paskubinti. Dar ei 
na į kluonų, žiuri 
dai sukasti j kilpelių; apstojusios 
/išlos ir paršeliai atgal sklei
džia siautoja. Bernas pavirtęs 
uit pelų kupetos išsijuosęs be- 

Mikai ta u jus. Petras išblaškęs
/ištas, pabambėjęs ant berno iš- 
olo jau girdi kaip kasėjai žven
gia imi daržų ir bulbčmis laido-

Petras taisėsi imties kitrt 
Atėjo į galvų dėl visako 

rodos 
vaikščiojo po kiemų.

Namas Hart Schaffner and Marx Drapanų 
Florsheim and Regai Čeverykai

kokio 
y kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei- 
itys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykiy,

PATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS SAUSIO MĖNESYJE 
pas

Pilna knygutė L. Klein I f1 f’ ‘ 1 1 • 
štampų yra 

cash .arba

dabar 11.25 
dabar 
dabar 15.00 
dabar 18.75 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

Augstos klesos siutai ir overkautai, čeverykai, apatnešos arba1 sve- 

derkautai; kepurės ir pirštinės. (Žiūrėkite j musų cirkuliorių). 
Kainos šiame išpardavime beveik nupigintos pusiau.

Musų pusmetinis prahištinimo išpardavimas — pasiūlo 
pasirinkimą audeklų, stailių ir spalvų 
pasilieka ant drapanos. Jus atmeskite vieną-ketvirtadalį 

pirkinio. ,

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

8149 S. Morgan St., kertė 82 si. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
tai* vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yards 687

2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
6.50
7.50
8.50
10.00 marškiniai
12.00 marškiniai

VALANDOS4 Nuo 8 iki 11 ryto 
ir uuc. 5 iki t vakare

drapanos dabar 9.37 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos

gydytojų pavydale saldainių, ku 
ris paliuosuos jus nuo visų ne
smagumu ir suteiks stiprybę, 
kokių turėjo pįrmiau.

PARTOLA yra geraiusias 
draugas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kožonje lietuvių šeimynoje pra
valo rasties dėžutė PARTOLA.

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

. VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė ko- 
žnam prisiuntusiam užsakymų 
ir pinigus. Laiškus, ir užsaky
mus adresuokite:

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė.

Dep L. 1

karienę, virk pusrytį, iš jaujos 
parėjus .milžk karves, žiūrėk 
gyvulių... Padaliau dar nė pie
no niekas nesusikošia. Nors su
siplėšyk, viskas mums nepakel
si... — Kaip strypais žodžiais 
šaitdė mergos?

* Nebesiklausė iki galo Petras, 
ėjo į žemę akis įdūręs. Prieši
ninkėj atsistojęs prie savo var
stoto užsimąstė.

—Motušėlės visur buvo pilna, 
gyvuliai apveizdėli, Aė šeimyna 
nedreižė. Nesijuto, kaip viskas 
spėriai pasidirbo... darbas kaip 
ratas rietėjo... — Vaikeli, nesi
rūpink, — sakydavo, — savo da 
rbo tik žiūrėkis... O dabar kas 
paragins?.. Nebent kuomet at
sibus.. . O jei visados bus taip? 
Pas tėvus išlėkusi arba miegos 
užvirtusi?.. Pamatysim toliau.

Slisimpino Putras, net širdis 
apėjo. Nusispiov 
m.“ t iąu jiaršlukų pasiskerdęs, o 
mušiškian^T****- kaulai barška. 
Senos mėsos nebėra ko 
čia laidotuves, čia vestuvės... 
(iHjio arielka taip stipri... ne
kenktų nusipirkus... kartais po 
gurkšnelį turėti, širdžiai suska
udus nuraminti...

(Bus daugiau)

majam by kokiam neprityrusiam 

jančiam parda 
teiks jus akims _ ____

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Iallu ištirt jūsų akis ir_ pririnkti 
ums 
leku

Vyrų 60.00
Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vaikų 10.00 drapanos
Vaikų
Vaikų
Vaikų

akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
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 j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Telephone Yards 5834.

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

ATSARGUMAS - SVAR- 
B1ASIA PRIEDERME

JŪSŲ GYVENIME
Kas šiandie stengiasi kad jo vi
duriai butų nesukietėję ir gerai 
veiktų, kad kraujas visados bu
tų čystas ir kas nori išvengti į- 
vairių ligų paeinančių nuo ne
gero vidurių veikimo, lai paima 
tuojau tris ^alclainiiK*

— Reikėtų vesties Gorį į vidtj 
prie duonos
kas žino, ar kas^ipsivalė.. Į to-* 
kį kiaulininkų nepadoru, ver
čiau duonos atsinešiu...

Gorys tuoj iš antros pusės 
ištraukė pyrago abrakų ir bute
liukų arielkos už grivinų. \

—Mesk kūjį 
vilgyk liežuvį, lenk stačiai iš bu 
lėliuko, paskui užsikąsi.

Petras metė kepurę, atsipūtė 
persižegnojo ir lenkė burnų. Go- 
rys paragino 
šelis beliko. Neraginamas kan
do mėsos, ^pyrago ir nuodaliai 
viską suvalė. Pabaigęs, pasiju
to daug tvirtesnis. Nuslinko vi
si nesmagumai pųmiršo visus 
nemalonumus, dirVo ,kalė, daug 
linksmesnis. A

—Ar turi kokį dilesnį darbų 
kam apsiėmęs? — k puse Gorys.

—Turiu, — atsak

bepigu. Pati jauna, aplakstys 
visur, o tu dirbsi ir dirbsi — pi
nigus tik kalsi!..

Petras atsiduksėjo. Pabaigė 
(torio darbą. Tas užsimokėjęs 
išėjo, 
darbo 
apsižiūrėti jmi namus 
Marcelė
Gird, pensini žviegia; žiuri—lo
vys kaip išmazgotas: matyti, 
nuo pat ryto nešerti. Eidamas 
per kiemų mato kietį pravirų 
Žiuri----- svetima kiaulė be
šeimininkaujanti apie miegas. 
Išvaręs, eina vidun — taip pat 
visur tuščia (tuščiausia, kaip ir 
nuo ryto ,tikėtąja atmaina, kad 
indai nuo stalo atrinkti ir prie-

Ir po nedėlios dar šešios 
iienos!------ juokėsi mergos. •

— O kur šeimininke? Nėra čia 
os? — klausė Pdtras.

— Ogi nutempė nesenai per 
calnų tenai, — parodė pirštu į 
tų pusę, kur Marcelės tėvai.

—Ko nepašėrėte penslų? — 
bare mergas
turbūt nuo ryto nežiūrėjote?

Viską čia mes, žinai, ir ap* 
Uosi m, — ginčijo mergos. — 
:ia skubink bulbes, čia šaukia 

už kiaules, jųvalo nėra kada pa
lėkti, miltų nėra: žviegia, neė- 
la... vis mes kaltos! Virk va- DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labnratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Frsk St.

VALANDOS: Nuo 1C- 12 pietų, ir 
6—8 vkkarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: «412'S. HaUted Street

VALANDOS: F—» r;to, tiktai

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

a
Mrs.A.MIchni8Wlcz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi l’en nsy įvarti jos 
hospitalėse ir Phila- 
Selphijoj. Pasekmin
iai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose m o te
ima ir merginoms. 

1113 So. Halsted Str, 
(Ant antrų labą) 

Chicago.

Nuo 6 iki I ryto, ir 7 iki vėlo rak.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ 4Hli>- Gyvenimas yra 
JdHMk k tuščias, kada pra 

nyksta regėjims.
Mes vartojam 

jMįJryr 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 ar. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

drapanos dabar 45.00 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos

5 ŽMONĖS SUDEGĖ.
' CEDAR1 RAPIDS, la.—Fru n k 
Vcick, farmeris netoli Oxford 

. Junction, jo pati ir trįs vaikai, 
visi sergantįs itiflųenza, sudegė 
^gaisre, kuris sunaikino jų nu
liniu).

RuridL 9*1 S. Ashlard Blvd. CMeegs

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS H CHIRURGAM

SpeciaiiitM Moterišką, Vyriški, 
Vaiką ir riaą chronišką ligą 

Ofisas; *854 8. Halsted St, Chicagi

VALANDOS t 10—11 ryto: 1-8 
f~4l vtakMT4 NidMfomb 16-19 Meo*.

25,000 darbininkų VVUson ir (.<>.. 
pakuotojai duoda 'jums progų pasi
naudoti iš pelno šios kompanijos, 
perkant stocką, kuris buvo praneš
ta per Thomus E.\Wilson, preziden
tą šios kompanijos. Pienas kuris y- 
ra nustatytas dėl pirkimo šios kom
panijos common stock, su pilnomis 
teisėmis balsuoti, yra lai pridėčkas 
prie dovanų cash bonus, kuriuos ap- 
laiko darbininkai prieš Kalėdas.

Po šituo pienu -yra pranešta visi 
darbininkai galės pirkti kompanijos 
stocko po $71 už šėrą Mems, kurie 
dirba.jau du metai nūiuušant $10. 
taip pat ir.tiems, kurie ketirfa pasi
likti dirbti per du metus šioj kompa
nijoj arba tiek laiko kiek užims iš
mokėjimas šio stockoi Galima mo
kėti kas savaitė.

Kiekvienas darbininkas tiktai ga
li nusipirkti už pusę stocko kiek jis 
uždirba. Jeigu darbininkas uždir
ba $1,18)0 per metus algos gali pirkti 
už penkis šimtus dolerių stocko. Iš
dirbus darbininkui du metus šioji/ 
kompanijoj ir numirus yra apsirūpi
nama. •

Ponas VVilson pranešdamas šį pie
ną pasakė, kad turi viltį kad kiekvie
nas vyrs, moteris, vaikas ir klerkas 
pasinaudos šita proga.

“Mes tikime, kad kiekvienas dar
bininkas turi pasinaudoti proga iš 
pelno šios kompanijos ir mes jau
čiamės, kad tai yra geriausias pie
nas duoti jiems visiems progą įsigyt 
stocką savo kompanijos ant lengvų 
išmokesnių. Common stockas turi 
pilną galę balsuoti visuose surėdy
muose ir tuo pačiu laiku eina pel
nas. Stockas yra siūlomas už $71 
su nuošimčiu $10 tiems, kurie keti
na dirbti pas mus per kitus du me
lus. Taip pat tie, kurie norės už
mokėti grynais pinigais, taip pat 
bus numušta $10 neskaitant dviejų 
melų darbo.

Apsiė
miau porines šlajas padirbti ir 
apkaustyti musų klebonui. Ne
žinau /tik, kas čia radosi, kad na
miniai darbai taip susitęsė. Nie
kaip neprieinu prie pašalinių 
darbų.%. o daug jų atsirastų.

—Kas čia tau bėdos su nami
niais?. . Bulbes baigia, o daržai 
tai niekis. Moteriškosios vie
nos nuvalys. Matušės nabašli- 
kę liuob matysiu^ vilks batvi
nius lygu katė pelę. O ši tavo I t
šeimininkė juk nu jos bestovin
ti ! Subrus visos su mergomis 
ir nupus daržus.

—Bepigu, kad taip bulių, — 
pamanė Petras.

Kiek sulygai su klebonu už 
šlajas? — klausė Gorys.

—Visai pabaigtos 
važiuok
—penkiasdešimtis rublių.

—Oo! Uždarbis! Mesk ir ūkį 
prieš tokius nagus. Dabar tau

PIRMA NEGU---------- -----------------V
ant Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero 

.......  “ 1
CARR BROS. WREČKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

bti. šaukštai išsivartę ant Že
mės. Žiuri į šalinę.
va, pačios nė balso

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rylą; G.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Hoffman’o Prirengiatnoji 
MOKYKLA

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

1537 North RobeV Street

Akiu, Aus
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš-
* Sūdyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug ine- 

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

Arj rodymas mano gabumo.
uftkL Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

M. LAWHON, M. D.
(Prieš pačtų). Chicago, III.

didelį
Originalės kainos tikietas 

laike

dabar 
dįban. 7.50 
d|ibar 9.37

15.00 drapanos dąhar 11.25 
20.00 drapanos d^bar 15.00'

Vienintėlė Sankrova (’hieagoje parduodanti Manhattan 
vienintčliai lajke šių išpardavimų ir pasiūlanti pasirinkimą 
dėlto — nieko atskirto. Kiekvieni marškiniai yra nauji, švarus ir gera 

> A me stovy'je

Antanas Taujenis, 

persiskyrė su šiuo pasauliu ne. 
dėlios rylą, Counly Hospital, 49 
pi. amžiaus, paeina iš Rainio guli. 
[Šiaulių pav., Mažeikių mieslelio. 
Giminės ar pužįstanii malonėkite 
atsišaukti pas Jeo Pocius, 2012 S. 
Halsted stf Kas pažįstate jo mo
terį, malonėkite pranešti, nes nė
ra kam palaidoti.

L__ __ ___ ... .... ,_________

Paskendusis Varpas
Pelkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Xra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama 
gšlol dar lietuv 
kalą skaitys, skili 

ir vis negales atsigėrėt jo puikumu.

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

NAUJIENOS
Chicago, III.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir

aptiekoriui, auksoriui ar keliau- 
nes jie su

augi au blogo.

NUKHTED



žemaitė. Sergėkite savo akiįAttjl’
Pilna knygutė L KleinKRUVELIS štampų yra verta $2.50

HALSTED & cash .arba $3 tavoru

ATSIMETA
lingi

lenkė antrų. La

MarrškiniųPusmetinis

nenos25,000 DARBININKAMS

(Arti Mihvalikee Avė.)

Del Raudonojo Kraujo, stiprumo it pakantrumo

3003-3039 S. Kalstė

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

1739 S. Halsted115th St. ir Michigan Avė

12.50
15.00
17.50

2.50
3.00
4.00

22.50
26.25
30.00
37.50

drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos

marškinius 
iš visa sąh-

marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai 
marškiniai

Akių, Aus 
Aklumas,

1.85
2.15
3.15
3.85
4.85
4.85
6.35
6.35
7.65
7.65

nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
nupigi nta 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta 
nupiginta

vai- 
vak.

-už kiekviena vyro ar vaiko 

siutui ar overkautų sandėlyje

Subatos vakare 
atdara iki 9:15

Visais kitais vakarais už 
daryta 6 vai. vakre.

5 ŽMONfiS SUDEGfi 
- CEDAR' RAPibS, In 
Veick 
Junction, jo pati ir trįs vaikai, 
visi sergantis inflųenza, sudegė 
^gaisre 
.111 us.

—Ar nesiliausi! šėlti? 
idantas sušuko 
bių, o nemaž Besteigiate pasku

Frank
farmeris netoli Oxford

Tvirti,. Galinai Vyrai. Su 
Užtektinai Geležies Jųjų 
Krąujuje - ,
Jie yra tokie, kurie gali Ir’- • "
meti spėka ir energija.
Yra žinoma, kad virš 3,000,000 .
žmonių kas metas ■ 
IMA

Manhattan 
Išpardavimas

bepigu. Pati jauna, aplakstys 
visur, o tu dirbsi ir dirbsi — pi
nigus tik kalsi!..

Petras atsiduksėjo. Pabaigė 
Gorio darbą. Tns užsimokėjus 
išėjo. Petras taisėsi imties kito

Atėjo į galvą dėl visako 
rodos 

po kiemą.
žiuri—Jo- 

matyti, 
Eidamas

Nieko nėra likę — daug gražių mėlynų ir juodų

Augštos klesos siutai ir overkautai, čeverykai, apatnešos arba1 sve- 
derkautai; kepurės ir pirštinės.(Žiūrėkite į musų cirkuliorių). 
Kainos šiame išpardavime beveik nupigintos pusiau.

Namas Hart Schaffner and Marx Drapanų 
Florsheim and Regai Čeverykai

Vyrų
Vyrų
Vyrų
Vyrų 20.00
Vyrų
Vyrų
Vyrų
Vyrų
Vyrų

Ir po nedėlios dar šešios 
juokėsi mergos. •

— O kur šeimininkė? Nėra čia 
os? — klausė Pdtras.

- Ogi nutempė nesenai per 
talną tenai, — parodė pirštu į 
tą pusę, kur Marcelės tėvai.

—Ko nepašėrėte penalų? — 
barė mergas. — Loviaį tušti, 
turbut nuo ryto nežiūrėjote?

—Viską čia mes, žinai, ir apk 
‘iosim, — ginčijo mergos. — 
2ia skubink bulbes, čia šaukia 
už kiaules, jųvulo nėra kada pri
lėkti, miltų nėra: žviegia, nevė
la... vis mes kaltos! Virk va

karis sunaikino jų na

25.00
30.00 drapanos
35.00 drapanos
40.00 drapanos
50.00 drapanos

PATUšTINIMO IŠPARDAVIMAS SAUSIO MĖNESYJE 
pas

i Antanas Taujenis, 

persiskyrė su šiuo pasauliu ne. 
dėlios rytų, Coiinty Hospital, 49 
|n. amžiaus, paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pav., Mažeikių miestelio. 
Giminės ar pažįstami malonėkite 
atsišaukti pas Jdo Pocius, 2042 S. 
Halsted stf Kas pažįstate jo mo
terį, malonėkite pranešti, nes nė
ra kam palaidoti.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas it Labaratorija: 1025 W. lOth 
fit. netoli Pir k St.

VALANDOS 
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

6.00
6.50
7.50
8.50
10.00 marškiniai
12.00 marškiniai

ar 45.00 
bar 3.25 

4.88 
5.62 
6.38

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

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

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisds uždaryta*. 

Telephone Yards 687

klausė Gorys.
sėsk ir 

visa sava medžiaga

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

325 So. Halsted SL, Chicago.

drapanos dabar 9.37 
drapanos 
drapanos 
drapanos 
drapanos

Musų pusmetinis pratuŠtinimo išpardavimas — pasiūlo dideli 
Originalūs kainos tikietas 

laike

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

ir nuc 5 iki t: vakare

25,000 darbininkų Wllson ir Co„ 
pakuotojai duoda 'jums progų pasi
naudoti iŠ pelno šios kompanijos, 
perkant stocką, kuris buvo praneš
ta per Thomas E.\Wilson, preziden
tų šios kompanijos. Pienas kuris y- 
ra nustatytas dėl pirkimo šios kom
panijos common stock, su pilnomis 
teisėmis balsuoti, yra lai pridėčkas 
prie dovanų cash bonus, kuriuos ap- 
laiko darbininkai prieš Kalėdas.

Po šituo pienu .yra pranešta visi 
darbininkai galės pirkti kompanijos 
stocko po $71 už šėrą akietus, kurie 
dirba jau-du metai nuiuušant $10, 
taip pat ir.tiems, kurie ketirfa pasi
likti dirbti per du metus šioj kompa
nijoj arba tiek laiko kiek užims iš
mokėjimas šio stocko* Galima mo
kėti kas savaitė.

Kiekvienas darbininkas tiktai ga
li nusipirkti už pusę stocko kiek jis 
uždirba. Jeigu darbininkas uždir
ba $t,(HHI per metus algos gali pirkti 
už penkis Šimtus dolerių stocko. Iš
dirbus darbininkui du metus šioje/ 
kompanijoj ir numirus yra apsirūpi
nama. •

Ponas \Vilson pranešdamas šį pie
nų pasakė, kad turi viltį kad kiekvie
nas vyrs, moteris, vaikas ir klerkas 
pasinaudos šita proga.

“Mes tikime, kad kiekvienas dar
bininkas turi pasinaudoti proga iš 
pelno šios kompanijos ir mes jau
čiamės, kad tai yra geriausias pie
nas duoti jiems visiems progų įsigyt 
stocką savo kompanijos ant lengvų 
išmokesnių.. Common stoekas turi 
pilnų galę balsuoti visuose surėdy
muose ir luo pačiu laiku eina pel
nas. Stoekas yra siūlomas už $71 
su nuošimčiu $1(1 tiems, kurie keti
na dirbti pas mus per kitus du me
tus. Taip pal tie, kurie norės už
mokėti grynais pinigais, taip pat 
bus numušta $10 neskaitant dviejų 
metų darbo.

pasirinkimų audeklų, stailių ir spalvų 
pasilieka ant drapanos. Jus atmeskite vienų-ketvirladalį 
pirkimo.

Vyrų 60.00 drapanos da
Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vaikų 
Vaikų
Vaikų

akinius tikrai. Darbų at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

TCmykite į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

PIRMA NEGU1 PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Kernų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malevp malevojimui stubų išvidaus, po $1,19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

Chicago, Iii.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
h Gyvenimas yra

k tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

TĘfergffiĮJ Mes vartojam 
y* pagerintą Oph- 

Ir ibalmometer. Y- 
patinga d omą at- 

- ' kreipiama
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki ,__
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

ATSARGUMAS - SVAR- 
BIASIA PRIEDERME 
JUSĮI GYVENIME

Kns šiandie stengiasi kad jo vi
duriai butų nesukietėję ir gerai 
veiktų, kad kraujas visados bu
tų čystas ir kas nori išvengti į- 
vairių ligų paeinančių nuo ne
gero vidurių veikimo, lai paima 
tuojau tris ^ii»l<iaiiiiii«

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 metą patyrimą ir 
Stalių Ištirt jūsų akis ir pririnktl 
liros 
ieku

gydytoją pavydale saldainių, ku 
ris paliuosuos jus nuo visų ne
smagumu ir suteiks stiprybę, 
kokią turėjo pįrmiau.

PARTOLA yra geraiusias 
draugas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kožonje lietuvių šeimynoje pra
valo trasties dėžutė PARTOLA.

Ji rekomenduojasi ir parsi
duoda dėžutėse po 1 dol kožna. 
Del didesnio praplatinimo mes 
6 dėžutes parduoda lite už 5 dol.

VELTUI
Graži ir naudinga dovanelė ko- 
žnam prisiuntusiam užsakymą 
ir pinigus. Laiškus, ir užsaky
mus adresuokite:

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė.

Dep L. 1

karienę, virk pusrytį, iš jaujos 
parėjus .milžk karves, žiūrėk 
gyvulių... Padaliau dar nė pie
no niekas nesusikošia. Nors su
siplėšyk, viskas nnuns nepakel- 
Iti... — Kaip strypais žodžiais 
šatidė mergos?

* Nebesiklausė iki galo Petras, 
ėjo į žemę akis įdūręs. Prieši
ninkėj atsistojęs prie savo var
stoto užsimąstė.

—Motušėlės visur buvo pilna, 
gyvuliai apveizdėli, Aė šeimyna 
nedreižė. Nesijuto, kaip viskas 
spėriai pasidirbo... darbas kaip 
ratas rietėjo... —■ Vaikeli, nesi
rūpink, — sakydavo, — savo da 
rbo tik žiūrėkis... O dabar kas 
paragins?.. Nebent kuomet at
sibus.. . O jei visados bus taip? 
Pas tėvus išlėkusi arba miegos 
užvirtusi?.. Pamatysim toliau.

Slisirupino Petras, net širdis 
apėjo. Nusispiovė. — Gorys 
mat jau paršiuką pasiskerdęs, o 
mūsiškiams dar kaulai barška. 
Senos mėsos nebėra ko benorėti, 
čia laidotuves, čia vestifvčs... 
(hų*io arielka taip stipri... ne
kenktų nusipirkus... kartais po 
gurkšnelį turėti, širdžiai suska
udus nuraminti...

(Bus daugiau)

klausė Gorys.
. —Apsiė

miau porines šlajas padirbti ir 
apkaustyti musų klebonui. Ne
žinau tik, kas čia radosi, kad na
miniai darbai taip susitęsė. Nie
kaip neprieinu prie pašalinių 
darbų.x. o daug jų atsirastų.

- Kas Čia tau bėdos su nami
niais?. . Bulbes baigia, o daržai 
tai niekis. Moteriškosios vie
nos nuvalys. Matušės nabašti- 
kę liuob matysiu, vilks batvi
nius lygu katė pelę. O ši tavo 

| šeimininkė juk ne jos bestovin
ti! Subrus visos su mergomis 
ir nupus daržus.

—Bepigu, kad taip bulių, — 
pamanė Petras.

—Kiek sulygai su klebonu už 
šlajas?

—Visai pabaigtos 
važiuok
—penkiasdešimtis rublių.

—Oo! Uždarbis! Mesk ir ūkį 
prieš tokius nagus. Dabar tau

skite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite

NAUJIENOS
Sh, Chicago, III

HOFFMAN’O PRI1
šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laiką
ir pasikalbėkite su mūšų lietuviais mokiniais, kurie yri 
nėję mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą 
tojai yra draugiški. M 
dėkite DABAR.

1537 North Robey

dabar 
dabar 
dalbar 
dabaą, 7.50 
d4bar 9.37

darbo 
apsižiūrėti po namus 
Marcelė vaikščioje 
Gird, pensini žviegi 
vys kaip išmazgotas 
nuo pat ryto nešerti, 
per kiemą mato kietį pravirą 
fcinri----- svetima kiaulė be
šeimininkaujanti apie miegas. 
Išvaręs, eina vidun — taip pat 
visur tuščia Ituščiausia, kaip ir 
nuo ryto ,tikėtąja atmaina, kad 
indai nuo stalo atrinkti ir prie
angio kerčioje nemazgoti padrė
bti. ŠaiTkštai išsivartę ant že
mės. Žiuri į šalinę, — tuščia lo
va, pačios nė balso. Prasidžiu
go sumetęs, jog nuėjo prie ha- 
sėjų bulbes paskubinti. Dar ei
na į kluoną, žiuri — klojime gru 
dai sukasti į kupdtą‘, apstojusios 
/ištos ir paršeliai atgal sklei
džia siautoja. Bernas pavirtęs 
uit pelų kupetos išsijuosęs bc- 
jokaitaująs. Petras išblaškęs 
/ištas,-pabambėjęs ant berno iš- 
olo jau girdi kaip kasėjai žven
gia po daržą ir bulbėihis laido-

— Beikėtų vestles Gorį į vidų 
prie duonos, — manė, —*• bet 
kas žino, ar kas apsivalė.. Į to
ki kiaulininką nepadoru, ver
čiau duonos atsinešiu...

Gorys tuoj iš antros pusės 
ištraukė pyrago abraką ir bute
liuką arielkos už griviną. \

—Mesk kūjį
vilgyk liežuvį, lenk stačiai iš bu 
lėliuko, paskui užsikąsi.

Petras metė kepurę, atsipūtė 
persižegnojo ir lenkė burną. Go
rys paragino
šelis beliko. Neraginamas kan
do mėsos, (pyrago ir nuodaliai 
viską suvalė. Pabaigęs, pasiju
to daug tvirtesnis. Nuslinko vi
si nesmagumai pamiršo visus 
nemalonumus, dirbo ,kalč, daug 
linksmesnis.

—Ar turi kokį didesnį darbą 
kam apsiėmęs?

—Turiu, atsakė.

dabar 11.25 
dabar 13.12 
dabar 15.00 
dabar 18.75 
dabar 
dabar 
dabar 
dabar

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

■EZTSKMrs.A.Michni8Wicz
Akušerijos Ko- 
ilgai praktika-

W<vusi Pennsylvamjoa 
& rajKhospitalėse ir Phila- 
aH* mX®|Jelphijoj. Pasekmin-
k ' Patarnauja prie
* W ‘ Jg'g’mdymo. Duodu rodą 

"'v^visokiose ligose mote- 
Mr'ims ir merginoms. 
Į *So. Halsted 8tr«

(Ant antrų labi) 
Chicago.

Nuo 6 iki t fyto, Ir 7 iki tMo mk. |

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardd Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Xra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
gšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys nė sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 

ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepralei

5.00 
6.50 
7J5O 
8.50
10.00 drapanos
12.50 drapanos
15.00 drapanos dabar 11.25
20.00 drapanos dabar 15.00

Hoffman’o Prirengiainoji 
JKYKLA
NGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra- 

Ateikitc į musų mokyklą 
musų augštes- 

Musų moky- 
usų'mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra-

Vienintėlė Sankrova Cliicagoje parduodanti Manhattan 
vienintėliai laike šių išpardavimų ir pasiūlanti pasirinkimą 
dėllo — riieko atskirto. Kiekvieni marškiniai yra nauji, švarus ir gera 
me stovyje

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.

i esmi speciali- 
tas visų ligų 
ų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
Įtdjda, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug, me
ti gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prl- 

jdymas mano gabumo.
___ Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gjtdyinu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas Bemokamas.

w- »■ ™n, m. o.
219 S. Dearboni St. (Prieš pačtę). Chicago, III.

K*H< DU 8. Alhl.rd Biri. CHmi«

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS lt CHIRURGAM

Specialistas Moteriškę
Vaikų ir risų ebron

Ofisas: 3354 S. Halsted SL, Chlc*g»
V AIMANUOS: 10— H lyto; S—« 

7—8 Thknr* NidėltomU 10—1> Meną.

Nuo 10-12 pietų, ir 
Telephonc Canal 8110. 
<s<12'S. Hal-tad Street
S—9 ryto, tiktai

L,"' T''J J Ii 1.111 1 lu. .......... ,‘A k , . .u. .. r >4
■■■-T-L.—r ■—wc-x  -------- --
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JIEŠKO DARB

MIRĖ GATVĖJE

viečia visus KOMITETAS

ar kas 
i šiuo

Gera vie 
ant visa

Roseland. * 
susirinkinis J 
30 vai. ryto,

lėlio-
11037 
Svet.

Visi Ateities Žiedo nariai, ku 
pageidauja mokinties, atsi

.are, 
Yra 
aro

SUSIRGO, NUTROŠKINO 
SAVE IR KUDIKf.

SWIFTO METINE APYVARTA 
IR PELNAS. .

BANDITAI .UŽPUOLĖ 
SALIUNĄ.

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. rengia 
mos diskusijos tema

Po programo linksmi šokiai 
prie geros muzikos.

VjEIK VISĄ NAKTĮ 
FAITAVOSI Už...
KUNIGĄ.

Sako sveikatos reikalų 
komisionierius.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ 
IR PABĖGO.

Vakaro pelnas eis Lietuvos 
Laisves Fondui.

važiavo j Painsdale, Mich 
svari)

pavie
ni irsite

Pulaskio Svet
1709-15 So. Ashland Avė

NORI ATIMT Iš JO
- “KEISĄ.”

Rašt. K. Kazlaus

Ona ZebrauskieilC pajieškau 
kuris 

ešimts

varyti 
iš esu viena pa-

kevičiaus svetainėj, 8132 Vincennes 
uve.—Visi draugui būtinai atsilanky
kite, o knygų revizijos komisija ma- 

L ... I- 
Sekr. ,f. Jonulis.

LĖS VALDŽIOS AGENTUS. 
Sako, jie pavogę jo pinigus.

Paliuosuotas iš Suv. Valstijų 
armijos kareivis, Ton y Johnes. 
vakar naktį So. Clark policijos 
stotyj papasakojo sekamų isto
rijų:

REIKALINGAS buČeris. 
ta geram vyrui. Darbas 
(los.

šitas koncertas bus gražiau
sias, nes jame dalyvaus gabiau
sios sceniškos spėkos: P. Stogis 
solo ir trio, P-lė Laurynavičiu- 
tė, dr-gė Stilsonienė, Mrs Van 
Hoesen, profesorė Hinshaw Ko
nservatorijos, p. Rastowcev, p. 
J. I. Briedis ir kiti.

Harvey, III. — SLA. 289 kp. ne
paprastas susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio 12. Pradžia 1 vai, po pietų, 
Joseph Dudeck svet., 15639 S. Hal- 
sted st. Nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti visi, ir naujoji valdyba. 
Reiks užimti vietas. Paprastasai su
sirinkimas nejvyko'. tik dėlto, kad 
nepribuvo naiijoji valdyba.

Kp. pirm. K. Kazanauskas.
4910 W. 13 si., 

antros

PARSIDUODA bučernč ir groser 
nū — biznis išdirbta per daug me
tų, ]abai geroj vietoj 
biznį. Priežastis - 
Ii. man persunkti
4102 So. Campbell avė., Chicago, III

Rengia
L.vS. S. 234-to j i KUOP^

Truo translation filed with tbc pos»- 
masler at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reųiiired by the act of Oct. 6, 1917
KAREIVIS ĮTARIA FEDERA-

mos diskusijos tema: “Ar reikalin
ga šaukiamasai darbininkų suvažia. 
vilnas,” Jvyks ned., sausio 12 d., Au
šros svet., 3001 So. Halsted st. Pra
džia 9 vai. ryto. Draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti kuoskait- 
tingiausia, idant tinkamai išdisku- 
savus svarbų dienos klausima.

—Komitetas

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 
BO PRIRODYMO BIURAI

PARDUODU 4 kambarių stubos 
rakandus. Labai pigiai. Kreipkitės į 
2047 \V. 22 Place Chicago

GRAŽIAUSIAS

Koncertas

gaau tūla 
Kartu jije mut'ro- 

11 mėnesių kudi- 
Sa už u (lybės prie-

Advokatas reikalauja moters prie 
abelno namų darbo. Atsišaukite ir 
pamatykite F. G. Smith, Room 312-8, 
South Dearborn st.

BART SCHA1TNER & MARX 
Reikalauja 

RANKOMIS SIUVĖJU
Mes galime panaudoti 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 l-to augšto.

306 S. Franklin SI.

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

Wm. Girailis
1980 Canalport avė. *

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nė, gera vieta, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Kreipkitės antrašu: 
3158 So. Union avė., Chicago

Roaeland. —-LMPS 25 kp. mėnesi
nis susirinkimas Jvyks nedėlioj, 12 
d. Sausio, 2 v. po pietų Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan Avė. —Vi
sos narės malonėkite atsilankyt 
nes randasi daug svarbių reikalų. Su 
sirlnklmas kaip visados turėjo įvy
kti 19 sausio, bet iš priežasties, kai 
tą (lienų atsibus Roselnnde LMPS 
Hl-čio rajono konferencija, tai tu
rėjome perkelt, nes reikalinga išrin
kti delegates į konferencijų.

, -‘-Sekr. J. Grybienė.

Penki apsiginklavę banditai 
vakar užpuolė John Johnson sa
binių, 8791 Buffalo gatvėj. Už
rakinę atskiram kambaryj sa- 
liuno savininkų ir koshimerius, 
banditai jnisigroibč 225 dolerius 
pinigais ir 523 dolerius 
kiais ir laisvės bondais.

Piktadariai (ištruko.

Brighton Park. — LSS 174 kuopos 
lekcija teina “Socializmo principai” 
įvyks nedėlio, sausio 12 d., Mažęnio 
svet., 3834 S. Kedzie avė., lygiai 3 
vai. po pietų.—Draugai lankytojai, 
meldžiu nėsivėluot susirinkti kuo- 
daugiausia, nes įžanga veltui.

—P. Gura.

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

mas padarys jus žinovu į trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

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

J. F. Kasnicka, Per dėt i nh
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

son gatvių, 
dėlė kova, 
faitavo už... 
Riley Allen 
tai, kad tėvas Allen pasitrauk
tų, kiti — kad pasiliktų. Fai
las tęsėsi iki 2 vai. nuties. Vis 
dėlto, tėvo Alleno pasekėjai lai
mėjo: 73 balsais prieš 60 nu
tarta, kad kunigėlhrjgaljs pasi
likti. '

Faitas kilo todėl, kad tėvas 
Allen pradėjęs “perdaug drąsiai 
še *i m yni nkau t i.“

West Pullman. — LDLD 38 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks_ subatoj, 
sausio 11 d šilusio, LSS. 2^5 kp, 
me 
darugai 
lankyti

, pališiuotojų 
"r į valandų, 
pagelbininku, 
įvairių darbi- 

hotelius ir restoranus, jani- 
I. naktimis arba die- 
i, geistina apysenių, 

malinių statytojų, tinka- 
garo prižiūrėtoju ir 
vežėjų, suvirintojų,

(’HICAGA — SVEIKIAUSIAS 
ŠIOJ ŠALYJ MIESTAS.

LSS., 137 kp. metinis 
rks sausio 12 d., 10: 
ušrotje. -—Komitetas

REIKALINGI vyrai ant bordo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIU MOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKIA pirmos klesos duonkepio 
A. P. Macieassy,

11719 Michigan avė., Kensington, III

Yuknis,
Gicer 

lubos

“Ateities Žiedo“ narių domai.
Pirmutinė lekcija lietuvių 

calbos ir rašybos veikams bus 
septintadienyj, saus. 12 d. Mark 
Whi|te Sųuare parko svetainėje 
ties 29-ta ir Halsted gat. Lekci- 
, a prasidės 1 vai. po pietų ir tę
sis pusantros valandos. Mokis 
Medicinos studentas Vitkus. 

Žiedo Chorą laivins p-le S. Sta-

Todėl tikimės, kad šiuo kon 
ceriu bus visi užganėdinti. Tai 
gi kviečiame skaitlingai atsi 
lankyti.

; PARDAVĖJAI -
“Aš ypatiškia išmokysiu 5 vyrus 

nuodugniai mano užsiėmimo ir už
tikrinsiu jiems geras įplaukas ir 
greitų pakilimų jei jie bus atsakan
ti. Aš taipgi paremsiu juos su $30, 
000 apgarsinimų kampanija į Daily 
News ir Simday Tribūne ir duosiu 
jiems pagelbininkus padaryti raštus. 
Atsišaukite į Room 846 First Natio
nal Bank Bldg., 68 W. Monroe st. 
Klauskite S. MITCHELL, Sales Mgr.”

Ant VVestern, netoli 34 gat
vės, didelis rusvas automobilius 
mirtinai suvažinėjo 11 metų vai 
kežą, John McMahon, 3344 So. 
Onkley gt. Automobilius pabė
go. Policija tikrina, kad “jis 
neištrūks.“

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
rengia prakalbas 12 d. sausio, 6 v. 
v. 1919, 150 gt. ir kampas Northcotc 
avė. Kalbės J. V. Stilsonas.

A. Kazlauskas, fin. sek.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted zt, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well> 8L

137 Mokyklos Suv. Valstijoje. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir narna: Vie
tos duodartios dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes oi 
ŠIO. Phone Seeley 104>

SARA PATEK, PI r Bitei ak*

STATO “PASKENDUSI 
VARPĄ.

LIETUVIAI. SUNAUDOKITE 
SAVO LIUOSA LAIKA

Mes organizuojame lietuvių sky
rių ir reikalaujame keletu energin
gų, užtikimų vyrų dirbti su mumis 
keletu valandų kasdienų arba kele
li} dienų kas savaitę per visus Šiuos 
metus. Jus galite atlikti šį darbų be 
atsitraukimo nuo jūsų dabartinio 
užsiėmimo; geras pelnas. Atsišauki- 
e 9 iki 1 bile kokių dienų šią savai
tę arba seredos vakare 6 iki 8 vaj. 
vakare arba telefonuokile man. Ra- 
ndolph 7400 dėl pasimatymo. ADAM 
MARKŪNAS, Lithuanian Dept., 
Room 847, First National Bank 
Bldg., 68 W. Monroe st., Chicago.

Name 4720 N. Kilbourne 
vakar nusitroškino 
Tobia Miller. 
škino ir savo 
kį, Echtfardą. 
žastis liga.

LSS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, visais rajono reikalais ma
lonėsite kreipties į LSS. VIII Rajo
no sekretorių sekamu adresu: 
K. G. Trainis, 751 W. 31st St., Chi
cago, III.

Pradžia 7:36 vai. vak. Visi 
ir draugės malonėkit atsi- 

paskirtu laiku.
—Sekr. S. Tilvikas.

Valstijos prokuroro pagelbi- 
ninkai, Bell ir Michaels, parei
kalavo, kad užvestoji prieš pie
nininkų asociaciją byla hutų at
imta iš teisėjo Kavanagho ir a- 
tiduota kitam teisėjui. Mat, 
tesėjas Kavanagh ir vienas kal
tinamųjų šulas andai turėję 
“pasitarimą“ kas dėl tūlo poli
tiško “džiabo.“

PARSIDUODA bučeVnė ir groser- 
nė su namu Urba mainyčiau ant ko 
kito. Kas norite kreipkitės šiuo 
adresu. G. G.
3553 So. Wallace si., Chicago, III.

$195 nupirks augštos rųšies 88 
notų vartotų player pianų. Muzika 
ir cabinet liench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi būt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $1(1 į mėnesį. 
Atsišauki^“ LįOl W. Madison st, ka
mpas Ashland Blvd., į sankrovą ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at
dara iki 9 vai. Nedėjiomis iki 4 v.

PARDUODU 80 akrų geros žemės 
ir mieste muro namą. Mainysiu 
ant didesnio namo arba štoro, biz
nio arba didelės farmos. Savininkas 
Jonas Januška, 3131 Archer avė., 
Chicago, UI.

PARDUODU labai gražius ir ma
žai vartotus 5 kambarių forničius 
labai pigiiii. Pardavimo priežiistis 
yra ta, kad mano pati apleido ma
ne vakar rylmetyj palikdama man 
du kūdikiu, vieną 7 metų, kitą 5 me
lų, o trečią 1’X2 metų pasiėmė su sa
vim. Kam butu Ireikalingi tokie 
forniČiei meldžiu kreipties Šiuo ad
resu: M. Pūtis,
3356 S. Emerald avė., Chicago, III.

—Kur tas pašlemėkas? — pa
klausė jie.

—Ištruko... suniurnėjo pkms 
Lahollž. k

—'lai kodėl nedavei keliapini- 
gių? —tyčiojosi policistai.

Jis.,, gavo... duonos... stė
na vo Laboltzas

REIKALINGA automobilių plovė
jų, cabinet dirbėjų, prie pųneh ir 
drill preso, mašinistų 
ir bufferių, lekorių 71’A>( 
blekorių, perkuriu i 
vaikų į dirbtuvę $15 
ninku į 
torių $85, 8 .v; 
nomis, leiberi 
$4 Į dienų 
mo žmogaus, 
pagelŲininkų 
bačkų dirbėjų, medžio dirbėjų įvai
rios rųšies.

MOTERŲ reikalaujama, virėjos į 
saliunų, trumpos valandos, į skal
byklą $2.69 į dieną, indų plovėjų 
naktimis arba dienomis, su nedėlios 
arba be nedėlios darbo, moterų į 
dirbtuvę 271Xjc į valandą, darbinin
kų i hotelius prie visokjo darbo $35 
ir augščiau; taipgi prie visokio dar
bo i restoranus, trumpos valandos, 
naktimis arba dienomis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir Wesl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

PARDAVIMUI namas ir lotas. ‘ 
tintai. 3318 So. Hoync avė. Atsišau 
kitę ant viršaus.

LDLD. 19 kp. suairinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 12 d., 1:30 vai. po 
pietų prie Mark White S. (“ingine- 
room’e”) svetainėj, prie Halsted ir 
30tos gntvii). —Draugai, malonėkit 
visi atsilankyti, nes turim labai sva
rbių reikalų, o priekiam dar yra ir 
knygos “Soc. party ist S. V.“ prisių
stos iš centro, kuriąs bus duodamos 
nariams. —M. T.

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

—Laikin. sekr. F. Tolišis

Jaun. Liet. Am. Taut. Kliubo meti
nis balius įvyks ned.. sausio 19 d., 
Vfelilažio svet., 2242 W. 23 Pl.j Pra
šytume, kad kitos draugijsb tų die
nų nerengtų panašios pramogos.

—Komisija

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player 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. (.hieago

Pons Saboltz išplėtė likis. Jos 
nemelavo, tai buvo tas pats 
“gerjj levų vaikas,“ kurio čekis 
pasirodė esąs falšyvas.

Šia tau duonos... Rešta tuoj 
atiduosiu. Aš tik noriu pasikal
bėti su savo draugu.

Laboltzas nuėjo prie telefo
no pasikalbėti su savo “geni 
draugu,” o įtuo tarpu, jaunasai 
vaikezas išslinko pro duris.

Neužilgio jbėgo uždusę dė-

REIKALINGAS bnrberis. Geistina 
kad galėtų greitai dirbti. Gera mo
kestis, darbas pastovus.

Di Lukšas,
514 Moen avė., Rockdale, III

Kensington. — L. M. P. S. Z 
kp. rengia pirmą Teatrą, konį 
ir balių naudai 67 kuopos vaikui 
ugijėlės “Ateities Žiedas”. Ned 
i c, sausio 12 d., K. of P. svet., I 
iichigan avė., Roseland, III. ( 

atsidarys '5 vai. vak. —Komi

Frank W. Duha, klebonas 
John Huss čekų bažnyčios, va
kar, eidamas St. Louis gatve, 
staiga puolė žemėn ir mirė, 
širdies liga.

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

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yrą daug viėtų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies daęnininkų —. į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairins įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams

“Aš buvau paliuosuotas iš tar 
nystė-s gruodžio 19 d. Gilini sto
vykloje. Tai galite matyt ma
no popierose. KariuonHąįėn aš 
įstojau gegužės 9 d., Minnesoto- 
je. Praeitos subatos naktį aš 
buvau nuvykęs barzilaskutvk- 
lon netoli. Nortlnvustern stoties. 
Išėjus aš pasitikau žmogų su 
viena ranka, prašantį aukos. Aš 
įteikiau jam 25 centus.

“Beeinant į šalį du vyrai 
mane sustabdė. Vienas/jų iš
siėmė revolverį ir užreiškė: ‘Kar 
reivi, mės sulaikome tave* už de
gtinės panlavinėjimą.’ Jis pa. 
liepė man iškelti rankas.

“Aš atsakiau jam, jogei deg
tinės neturiu, kadangi jos ne
vartoju. Tuomet jis iškrėtė ma
ne ir pasiėmė $26.50, kuriuos 
aš laikiau mažąjame sav6 keli
nių kišeniujv. Jie pakišo man 
savo popieras, kad esą valdžios 
agentai.

“Aplinkui mus susirinko bū
rys žmonių, ir aš pasakiau, kad 
tapau apvogtas. Tuomet minė
ti vyrai mane nuvedė į policijos; 
stotį. Stotyj aš pasakiau poli
cijai, kad buvau apvogtas. Val
džios agentai tik nusijuokė ir 
pasakė, kad aš esu subhrdęs. 
Vienas jų išsiėmė mažą bonku-

Sveikatos reikalų komisionie
rius, John Dili Robertson, va
kar teikėsi pranešt smagią nau
jienėlę: Chicaga esą sveikiau
sias šioj šalyj miestas, šitą jis 
pripariMlė’ labai lengvai, būtent 
tuo, kad praeitais metais Chica- 
goj pasimirė tik 37 žmonės 
mio...'šiitinių! O Jokiame New 
Yorke esą nuo giltinių mirė net 
196 žmonės.

Hkrasi.^ juokdaris tas 
katos reikalų komisionierius

Town of Lake. — LMPS. 58 kp. 
rengia didelį koncertą ir balių su
batoj, sausio 11 d., Turner-Eliįjošiaus 
svet., kerte 46 ir Wood gatvių. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pusė Vakaro 
pelno skiriama LSS. Aps. Fonini ir 
pusė andai Mot. Balso.

—LMPS. 58 kp.

REIKIA prityrusio langų plovėjo
Chicago Window Cleaning Co., 

62 W. \Vashington st. Room 2
Chicago, III.

Kongregacionalistų bažnytu- 
, ant kertės Sheridan ir Wil- 

mkar naktį kilo di- 
Parapijonai susi- 

kunigėlį, tėvą Paul 
Vieni varėsi už

Dramatiškas Batelis, Dramos 
Draugija ir “Birutė,“ kurios 
karią buvo nutarę pastatyt G. 
Hauptmano “Paskendusį Var
ią,“ bet dcl tūlų priežasčių dar
bą buvo atidėję “neapribotam 
aikui,” išnaujo subruzdo. Va
tai’ vakare, buvo sušaukta spe
cialia susirinkimas p. Meldažio 
svetainėj. Nutarta pradėt mo- 
cinimosi darbą, taip kad prieš 
užgavėnes chica^ečiai turėtų 
irogos pamatyti senai laukia
mąjį veikalą. Pirmoji repeti
cija įvyks sekamos seredos va
ta rą (vietą paskelbs Rengimo 
Komisija).

Beje, rengėjai vakaro pelną 
skiria Lietuvos Laisvės Fondan. 
Reikia todėl tikėties, kad pa
žangieji Chicagos lietuviai no
riai rems šį rengėjų sumanymą.

PAJIEŠKAU darbo prie bim kokio 
)iznio; esu augęs vyras. Gliliu už 

mažą mokestį dirbti, galiu įkaityti, 
rašyti ir rokuoti. Jeigu kam rcnta- 
ingas toks atsišaukite laiškui į Nąu- .........................no

Mano mama labai serga... 
Ji sakė, kad tamsta man iškeisi 
šitą čekį.

Henry laibolti, duonkepis, 
1434 So. Ashland gt., pažiurėjo 
į vaikėzą ir manydamas jį esant 
“gerų tėvų vaiku,“ iškeitė rei
kalaujamą sumą.

Taip įbuvo keletas savaičių 
atgal. Vakar —

Tamstelė, mano mama la
bai serga... gal išmainysi šį če

nian<

jos neturėjai
Desplaines

rekordai rodo, kad Johnes bu
vo areštuotas praeitos subatos 
naktį. Panedėlį jis buvo per
keltas į So. Clark policijos sto
tį. Savo istoriją jis papasako
jo policijos leitenantui James 
McMahon’ui.

Chicagos Tribūne reporteris 
sako, kad Johnes esąs lietuvis 
ir kad policijos ^iršininkas Gar- 
rity žada kreipties j atsakomą
sias įstaigas, idant jos ištirtų ši
tų kaltinimų teisingumą.

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandu ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Victroją su pui
kia pastatu, taipgi $12 vertes re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros Skaros seklyčios 
sctiL 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, 
Nedėllomis iki 4 vai.

We»tern Storage, 
2810 W. Harrison St., Chicago

PARDAVIMUI bučernč. Priežastis 
nardaviino ---- niirf*. moteris ----  HCHa-
liu vienas apsidirbti.
2009 So. Halsted st., Chicago

ne 
lankykiite. Tie, kurie, turėjo 
knygas nuo pernai metų, tegul 
jas atsineša.

Kviečiame taipgi naujus vai
kus ir mergaites ateiti, kurie 
nepriklauso šitai vaikų draugi
jėlei. Tėvai, atsiveskite ir pri
rašykite savo vaikus, nes tai 
puiki proga vaikams prasilavin
ti. Mėnesinė mokestis tik 10c., 
o lekcijos — kalbos ir dainavi
mo — dykai. šitą draugijėlę 
suorganizavo ir užlaiko LMPS. 
9 kuopa.

“Ateities Žiedo” globėja,
F. S. K.

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

P. S. — Susirinkimas turėjo įvyk
ti pirmą seredą šio mėn., bęt kada
ngi tą dieną pripuolė Nauji Metai 
tai prisiėjo perkelti į šia pėtnyČią.

—K. J.

REIKIA fturuotojų moterų $2.50 į 
dieną.

Chicago Window Cleaning ('o., 
G2 \V. \Vashinglon si., Chicago

Jaun. Liet. Taut. Kliubo metinik 
susirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 
12i d., Mildos svet. (ant antro augš
to). Pradžia 1 vai. po pietų. . Na
riai kviečiami atsilankyti, nes turi
me daug svarbių reikalų. —Valdyba

■ ■ »
Dr-stės Liet. Myk metinis susirin

kimas įvyks sub.,.sausio 11; 7:30 v. 
vak., Antanaičio sveit., 3338 Aubufn 
avė. Nariai visi malonėkite atsilan
kyti, nes turime dapg svarbių rei- 
kidų. Taipgi malonėkite naujų na
rių atsivesti. —P. Orhiuski__ **'’*»■ “

Dr-stės Sus. Brolių Ltet. metinis 
susirinkimas bus sub., sausio u d., 
7:30 v.v., Ant. Valinčiaus svet., 1732 
S. Union avė. Visi nariai malonėkite 
pribūti i minėtą gusirinkimą ir už
simokėti prigulinčias mokestis. Be 
to, bus skaityta draugijos pertąisfti 
įstatai. Nut. Rašt |L Klioštoraitis.

1 1 ■
Naujienų Bendrovės šėrininkams 

Pastaba. — Visi Naujienų Bendro
vės šėrininkai, kurie persikėlė ki
ton vieton, bet nepermainėte savo 
adresų pių> Bendrovės Sekretorių, 
šiuo esate prašomi tatai padaryti 
tuojaus. Jūsų adresai Naujienų Se
kretoriaus raštinėj yra būtinai reika 
lingi—taigi prašom nepatingėti pa
rašyti atvirutę (Post Card) ir pa
siųsti man arba Naujienų ofisan.

J. šmotelis, Sekr.
10604 Edbrooke avė., Chicago, 111. 

Telefonas Pullman 5764.

Prasišalindama mano moteris nuo 
manęs išsivežė su savim ĮMi 
mergaitę vardu Stasę. I.L/.l..., 
das Viktorija. Mergaitę horėči 
siimti pas save. Kas patėmyt 
apie\ tokią mergaitę malonėkit< 
pranešti už ką busiu dėkinga

M. Pūtis, 
3356 S. Emerald avė., Chicag

Po 5 kambarius _
veniniu su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “keŠ”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinlcy 3354. Chicago

Ručine, Wij. -- LMPS. 70 k 
srinkimus jvyks ned., sausio 12 
vai. po piet, Socialistų svet., 500 Mo- 
nument S. — Visi draugai būtinai 
atsilankykite ir atsiveskite naujų 
narių. —Nut rašt. E. Kaupiutč.

Chicagos Liet, vyrų choro 
glumas vaakras, kuris neįvyko 
kričio 20 d. delei siautusios c 
inijos dabar įvyks subatoj, sausio 
11 d., M. Meldažio svet. Scenoje 
loma vieno veiksmo komedija 
siutęs studentas

PARDAVIMUI 290(i W. 38 si. 7 ii 
5 kambariu garu apšildomas namas 
$2200 cush.

McDonnell, 
2630 W. 38 St. Chicago, 111

Didžiulės skerdyklų kompa
nijos, Swift und Co., metinė apy 
varta už piritus 1918 metus 
buvo: $1,200,600,000 vienas 
bilionas du šimtai milionų dor 
lerių. Gryno pelno, padengus 
visas išlaidas, kompanija turė
jo $21,157,277.

Tatai vakar paskelbė pats ko
mpanijos prezidentas, Louis F. 
Sveift’as.

Pons Swift, vadinasi >?ali bul 

patenkintas. •

PARDAVIMUI 48 PI. netoli WaJ 
lace št:, didelis namukas, ąžuolu pa 
piioštas, $250 cash, likusius kaip ra 
ndą. $2200.

McDonnell, 
2630 W. 38 St. Chicago, III

REIKIA guzikų siuvėjų, gerų fi 
nišerkų, plack pickers, rankų siuvi 
mo ir pasiunčiamų merginų į 
lėlišku drapanų krautuvę.

Percival B. Palmer Coi, 
367 W. Adams st., Chicago, ll|

LABAf DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

«eroj vieloje 2 gatvekarių lainės po 
pus.ę bloko ir visi jtnisymni viduj, 

ant 2-j y pagy-

i LSS. 37 kp. metinis susirinkimą! 
įvyks pėtnyčioj, sausio 10 d., 8 vai 
vak., Malinausko svet., 1843 S. Hal 
sted st. Draugai ir draugės, in$lo 
nėkite visi kuoskaitlingiausiai t tsi 
lankyti, nes turim daug svarbių da 
lykų aptarti

> metų
Motinos var

nu at
imi ėl c 

t‘ man

NEDĖLIOJ

Sausio 19,1919
Piijieškau trijų draugų

Kūgio, Povilo Sližo ir Andriko Žal
iauskų. Trįs metai atgal (yveno 
Chicagoje. Vėliaus Jonas Ki gis iš- L TurjM

LDLD. 1-mo apskr. kuopų atydii. 
— Visos kuopos, priklausančios iJl) 
LD. pirmam apskričiui, šiuo prašo
mos išsirinkti delegatus į 1-mo Ąp 
skričio konferenciją, kuri jvyks ja
usiu mčn. pabaigoj, š. m. Konfert n- 
eijos vieta ir diena bus paskelbtu 
vėliaus per “Naujienas”. Kuopos ti
ri pasirupinli minėta konferencija, 
nes jole bus svarbių reikalų ap a- 
rimui, Konstitucijos galutinas j u- 
tvarkymas ir daug kitokių reikajlų.

LDLD. 1 Aps. Nut. Rašt.
Joe Kilkumis.

LMPS. III Raj. konferencija jvjįks 
nedėlioj, sausio 19 d. (vieta bus ia- 
skelbta vėliaus). Visos HI Raj. k lu
pos malonėkite išrinkti delegą us 
artimiausiais kuopų susirinkimnis. 
Delegatės turi būt renkamos po vie
ną nu<) kuopos ir po vieną nuo k 
kyienų 5 narių..—J. Vasiliauskie ič

LMPS. III Raj. sek

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Turiu parandavojimui apšildomą 

kambarį delei laisvų ypatų; pavie
niui arba porai. Išlygas 
arit vietos. Atsilankyti galite tiktai 
vakarais nuo 6 iki 9. /

reikalą. Norėčiau susirašinė- 
i. Malonėkite atsišaukti jis pats ar
ia kas jį žinote praneškite kur jis 
jyvena. Paeina iš Anykščių ąpielin- 
cės, Kauno gub. Meldžiu atsišaukti 
okiu alresu

’ Povilas Jankauskas,
4340 S. Honore st., Chici

Roselando, Kensingtono. West 
Pullmuno ir Rurnsidės “Naujienų” 
Bendrovės dalininkų susįrinklmuK į- 
vyks sausio 10 d., 8 vai. vak 
Aušroje, 10900 Michigan avė. 
svarbiu reikalų ir buvusio vak 
komisija teiksis prirengti rapį 
susirinkimuli. — Komitc

Vaikų dr-jėlčs “Ateities žiedo” Jie- 
tuvių kalbos pirmutinė lekcija bus 
nedč|ioį|e, sausio 12, pirmą vai. )o 
pietų. Mokytojaus medicinos sti (I. 
Vitkus. Vieta — Mark \Vhite S(|. 
Eiark. svet., 29 st. Ir Halsted st. Gi 
taip 2{30 vai. bus vaikų choro i?c« 

Reticija.'Taigi norintieji mokykis 
eluvių kalbos nepraleiskite šios 

progos. —Dr-jėlės glob. F. S. K.

Akron, O. — Sausio 11 d., LSS. 244 
kp., lavinimus vakaras 
galima prašalinti 
mus ir frakcinius nesutikimus? Pra
džia 7:30 v.v. 50 So. Huron si. To
dėl visi atsilankykite į viršminėtą 
vakarą. —Komite as.

Dr-stės Liet. V. A. No. 1 metinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 12 
d., 1 vai. po pietų, Davis Sųiiare 
Park svet., 45 ir Paulina gat. Drau
gai ir draugės, malonėkite laiku at
silankyti, nes turime daug svarbiu 
reikalų aptarti. Taipgi atsiveskite 
naujų draugų.

Prot. Rašt. Motnz

savo vyro Jono Žebrausko 
išvažiavo iš Grand Rapids 
mėnesių atgal fanuos pirkti. Ąš nuo 
jo 'jokios žibios negaunu 
parduoti šlubą ir norėčiau nuo jo 
jirma dasižinoti. Jeigu pats nenori 
jarvažiuoti, tai parašyk laišką, tai 
aš žinosiu ką daryt. Jis pats 
jį žinote malonėkite praneš 
adresu:

O Ona Žebrauskienė, 
P. O. Box 657, Crystal Falls

Visi draugui būtinai atsilanky
ionės atsilankyti viena valanda an 
ksčlnu


