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mastei* ai Chicago, III., Jan. II, 1919, 
as reųuired b.v Ihe net of Oct. Ii, 1917

Spartakai
sumušti

Generalis streikas
senai išrinkti Anglijos parla-

Argentinoj
Sinn Fein kol-kas veikiu vien 

išgavimui paliuosavimo tų na
rių ir daugelis susirinkimų lai
koma Airijoj, reikalaujančių 
paliusavimo kalinių. Eina gan

suos.

Spartakai matomai 
ka vilties. Jiems ne| 
šaukti šiandie savo 
susirinkimo.

Korespondentui 
Berlino pulkas raitų 
entuziastiškai remia valdžia ir

SMARKUS SUSIRĖMIMAI 
TARP STREIKIERIŲ IR KA

RIUOMENĖS TĘSIASI.

Kareiviai atsisako šauti į strei-

Basil M. Manlcy, pirmininkas 
karės darbo tarybos kaltina už 
streiką laivu savininkus. .lis 4 4 I
sako, kad savininkai sulaužė 
sutartį, atmetė, arbitraciją, ku

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LLOYD GEORGE PASKIRĖ 
KABINĖTA.

Berline žmonių liko užmušta v
nuo panedėlio.

kierius. Valdžia šaukiasi rių jiems sitdė darbininkai ir

nebeim
ti vyko su- 
šalininkų

mušiuosi*

True translation filed with the post-masler at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Lenkai išvyti iš 
Vilniaus

jurininkų.

BUENOS AIBES, saus. 10.
Pereitą naktį vidurnaktyj tapo 
paskelbtas generalis streikas vi
soj Argentinos respublikoj.

Smarkios riaušės kįlo vakar 
po piet po laidotuvių 5 darbi
ninkų. užmuštų utarninke.

Po laidotuvių tūkstantine mi 
nia sudegino pasažierinį trau
kinį ir išardė bėgius, tuo supa- 
raližuodama traukulių judėji

mą, c
Vėliau tapo sudeginta katali

kų bažnyčių ir šalę’ jos esanti 
mergaičių parapijinė mokykla. 
Minia neleido ugniagesiam; ge
sinti gaisrų.

pasirodė labai išdidus.
Nc\v Yorko miestui išprie- 

žasties streiko gresia badas, ir 
lai labai greit už 48 valandų, 
taipgi streikas sustabdė visa 
gabenimų lavinų ir maisto Ame 
rikos spėkoms užjuryj.
s Nutaria atsišaukti j preziden
tų VVilsoi.ų Paryžiuje, kad jis 
pavartotų savo įtekmę prikalbi- 

j niurni grįšti į darbų nors kol tę- 
! sis tarybos tarp streikicrių ir 
! samdytojų.

LONDONAS, saus. 10.—Nau
jasis Anglijos kabinetas bus va
dovaujamas Lloyd George kai
po premjero ir pirmo lordo iž- 
d'o. Kitais valdžios nariais bus:

Vadovas atstovų bute And- 
re\v Bonar La\V.

Vadovas lordų bute — Earl 
Curzon iš Kedleston.

Ministeriais Ibe portfelio 
George Nicoll Barnes ir Sir 
Erie Geddes.

EBERTO SPĖKOS VALDO 
SOSTINE.

Spartakai sumušti. Eichhornas 
pabėgęs.

h the post-

Oct. (i, 1917

l'rue tninslution filed wi
masler ai ( hieago. III., Jjm. 11. 1919, 
as reųuired by the acl of

MĖTĖ BOMBAS.

kurios neturėjo vieko kalbėti ir BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
VILNIŲ.

10.COPENHAGEN, sausio 
Berlingske ridinde gavo 
iš Berlino, kad valdžios aviato- 

PABYŽIUĖ, sausio 10. —Gau riai atak avo Silezijos geležinkr- 
losios iš Berlino vėliausios ži- li<> stoti bombomis si c 
nios parodo, kad valdžioš spč

•rėdos na
ktį, užmušdami 65 žnjonus.

jaunų žmonių, kurie nori gyve
nti. Tokie dalykai neturėtų 
būti; tai yra dėme ant darbinin- 
gų galios; tokios gėdos negali- to lenkus. Lenkai sušaudė bol-

žudų civilius žmones. Vokie- 
j čiai nuginklavę išvytus iš mies-

ševikų komitetų.
kulianlai, geriausiai stovi, nes 
jie gali nusipirkti maisto iš lau
ko pusės. Kiti negauna nieko

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

SINN FEIN PASKELBĖ 
KONSTINTUCŪĄ.

i lamai* Greeii|wood.
UžTubežinių reikalų - - Ar- 

tbur J. Balfour.
Kolonijų Viskontas Miller.
Karės — VVinslon Spcncer 

Churchill.
, Darbo ministeris — Sir Ro- 

bert Stevenson.^

kino susijungimų ateinančių iš 
provincijos kareivių jau esan
čiais mieste.

Spartakų pulicijos viršinin
kas Eichborn pabėgęs iš miesto.

Vėliausios žinios parodo, kad 
Eberto valdžia laimėjo pergalę 
delei rėmimo lojalių elementų, 
kurių skaičius didėjo su pros
pektais valdžios pasisekimo.

Smarkiuose mūšiuose laike 
pastarųjų 5 dienų spartakai ap- 

nuostolių.

tn the postTrue franshition filed wi 
mastei* ai Chicago, III., Jhn. 11, 1919,

REIKALAUJA LUXE 
RESPUBLIKOS.

ilei. «, 1917 
MBURGO

Didelė

Kasasi tranšėjas.
Ginkluoti streikieriai užėmė 

Vasena geležies liejiklos distrik- 
to policijos stotį, bet vėliau po
licija tvirtino, kad stotis liko at
imta.

Naktį streikiiriai išsikasė 
tranšėjas apie Vasena liejiklų.

Streiko komitetas sako, kad 
viena rota infanterijos toje apv 
ganioje atsisakė šaulį į streikie 
rius ir sudėjo savo ginklus, o 
du pulkai, atsisakė eiti į streiko 
vielų.

Oficialis Socialistų partijoj 
organas La Vanguardia rašo:' 

“Laidotuvėse utarninko au
kų dalyvavo 50,(XX) žmonių. Vi
sos unijos nutarė tęsti streikų 
neaprubežiuotų laikų, kaipo 
protestui prieš utarninko atsiti
kimus. Valdžia išsodino juri
ninkus, kadangi ji nepasitiki ar
mija.“

Apskaitoma, kad sumišimuo
se užmušta ir sužeista apie 200 
žmonių.

KAREIVIAI ATSISAKO EITI 
PRIEŠ STREIKIERIUS.

Reikalauja tarptautinio pripaži
nimo ir susirinkimo nustatymui 

valdymos.

BUENOS AIBES, saus. 10. 
Du pulkai Mayo stovykloj šian
die atsisakė važiuoti į Buenos 
Aires malšinti kįhisį generalį 
streikų Argentinoj.

Gabenimas maisto ir ledo į 
Buenos Aires apsitojo ir delei 
stokos ledo žmonės labai ken
čia nuo karščio, nes karšti; čia 
dabar siekia 100 laipsnių pa
unksnėj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 11. 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

UOSTO DARBININKŲ 
STREIKAS.

LONDONAS^ sausio 9. — Glo 
be šiandie paskelbė menamų 
Sinn Fein konstitucijų. Sinn 
Fein mano neužilgo laikyti Ai
rijos kongresų.

Konstitucija sako, kad Sinn 
Fein rūpinasi tarptautiniu pri
pažinimu Airįjos nepriklauso
mybės ir po to referendumo 
parinkimui valdžios formos. Ji 
sako, kad Sinn Fein, ‘“varde 
nepriklausomų Airijos žmonių, 
užginčis teisę ii* priešinsis va
liai Anglijos parlamento ir An
glijos sosto ar kokios nors sve 
timos valstybės leisti įstatymus 
dėl Airijos.“

Menamoji konstitucija užrei- 
škia, kad Steigiamasis Susirin
kimas turi būti sušauktas leidi
mui įstatymų dėl žmonių labo. 
Į projektų įeina apgynamoji si
stema dėl pramonių, įsteigimas 
konsulaturų ir pirklybinio lai
vyno, išvystymas inineralių tur 
tų, įsteigimas naeionalės biržos, 
nacionalės civilės tarnybos, 
Sinn Fein arbitracijos teismų, 
išdirbimas susinršimo paran
kamų, netinkamų žemių ir žu- 
vininkavimo; švietimo refor
mos, panaikinimas netikusių įs
tatymų sistemos, pagelba palie
gėliams ir (lašenusiems ir sam
dymas sveikų žntonių prie vie
šųjų darbų.

True translation nieii wlth the post- 
master at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
»s reųuired by the act of Oct. 6.1917.

RIAUŠĖS KALĖJIME.

I rue trans'ation filed w<th the post- 
mastei* at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Važiuoti iš Amerikos, 
nė į čia dar neleista

mai keliauti į užrubežį karei pa
siliovus esu nuimti, Valstybės 
Departamentas praneša, jog vi

keliavimų ir iškeliavimų sve
timšalių tebėra galėję. Jokia
me idsitikime svetimtaučiams 
neleidžiama atvažiuoti ar išva
žiuoti iš Suv. Valstijų, kol tos 
taisyklės nebus atšauktos. Yra 
manoma, jog suvaržymas atke
liauti tęsis, kol galutina taika 
nebus paskelbta, jei neilgiau.

Niekam neleidžiama prikal
binėti keliauti arba priimti mo-

mu, tiesiaginai ir netiesioginai,

stijų. Tik Valstijos Departa
mento pastatyti valdininkai ga
li duoti leidimų, ir jokio užtik
rinimo negali būti, kad.aplika-

ntas.
Del leidimo išvažiuot,

čiausiai prie savo namų, bet ne 
į uostų, iš kurio nori iškeliauti. 
Jie neturi važiuot iš namų tol, 
kol negaus leidimo iškeliauti iš 
Suv. Valstijų.

žmcniių minia parodavo prieš 
didžiosios kunigaikštytės palu
čių Luxemburge, reikalaudama 
kunigaikštytės abdikacijos ir 
paskelbimo respublik 
saugumo komitetas 
skirias ir tvarka palaikoma

iu vietoj, o mėsos, ar duonos, 
niekuomet.

“Tokių negražumų negalima 
kęsti ilgiau,“ užbaigia praneši
mas. Žurnalas sako, kad ken
čiamos kančios, vietoj sukėlus 
žmonių piktumų prieš kaltinin
kus, kaip reikėtų tikėlis, buk į- 
varo juos į apdujimo stovį.

VABSAVA, sausio 8. — Vil
nius pakliuvo j rankas Imlševi- 
kų armijos, susidedančios iš ke
lių tūkstančių kareivių, kurie 
išvijo lenkų milicijų, l uojaus 
prasidėjo skerdynė civilių žmo 
nių, dalinai dėlto, kad lenkai jia 
darė pasipritšinimų ir areštavo 
ar sušaudė narius vietos bolše
vikų komitetų.

Lenkų kareiviai, kurie netu-

ir
>s.

pa-

True translation twlth nnst- 
mastei* at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 

required hv the art of Oct. 6, 1917.
KARIUOMENĖ VYKSTA

beAmnan.

Truc translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LENINAS ESĄS UŽDARYTAS.

KREMLINE.

lias kulkas ant šautuvo ir bu
vo po komanda gi n. Veitko 
(Vaitkus?), pasitraukė*^ Lad- 
vorovų, kur juos nuginklavo vo

as

LONDONAS, sausio 10. -

r Frankfort, kritiškame mo

li u ris

(javedė save valdžiai, kmios ka
reiviai tuolaiku ėjo į miestą, 
skaičiuje tarp ir 80,000,
kiekvienas nešdamasis po .>0

Batalionas studentų tapo val
džios sudarytas ir. apginkluotas, 
o aeroplanai grųsiai skraidžiojo 
viršui spartakų užimtų budin- 
kų.

Valdžios užėmimas Raudono
sios Vėliavos redakcijos esu bu
vęs spartakams didesniu smu-

tarnavo kaipo telefono centras 
dėl Dr. Liebknecbt, Božės Lu- 
xemburg ir kitų spartakų vado
vų, kurie dabar tapo atkirsti 
nuo telefoninės komunikacijos.

Pašalinimas spartakų polici
jos viršininko Eicbhor kurio

lė dabartinius sumišimus, gal-

li ihc post- 
n. iO, 1919,

Triie Iranslalion filed wi 
mastei* at Chicago, III., Ji 
as i eqoired b.v Ihe act of Oct. (i, 1917

Rusijoje
Baisus padėjimas Viborgo ka 

Įėjime. Sovietų tyrinėjimo 
komisijos raportas.

ournai lai 
as Pctro- 
untė skir

snį, kuris nesenai buvo išspaus

PARYŽIUS, — Le J 
kraščio korespondent 
prade, Paul Eric, pasi

vi rnaja Kommuna ir yra Vibor
go sovietų prezidentu praneši
mas. Kam laikrašt s Sievier- 
naja Kommuna garsino šilų 
pranešima, sako koresponden
tas, sunkų numanyti, bet bolše
vikų žurnaluose dažnai galima 
rasti įdomių dokumentų. Vi-

dykus benešimų apie baisius d 
sidedančius to apskričio kalėji
muose, būtent, kad (Kugelis ka-

jų sėdi po šešis, aštuonis mėne
sius be teismo, nes komisijos, 
kurios turėjo ištirti jų apkalti
nimus, tapo atleistos, — nu-

są ištirti. Delegatais

WASHINGTON, sausio 10.— 
New Yorke jau kelinta diena 
streikuoja dokų darbininkai, 
Ras sutrukdė visų gabenimų 
New Yorko uoste.

Dublių, sausio 10. — Dideli 
sumišimai įvyko Minint Joy ka
lėjime, kur daugybe Sinn Fein 
narių sėdi kalėjime, kaipo pa
prastieji kaliniai, kuomet jie 
reikaaluja i lgimos kaipo su po
litiškais kaliniais. Kaliniai iš
daužę langus ir apardę kame
ras.

Steigiamasis susirinkimas, 
kurio susirinkimo diena dar ne
paskirta, nuspręs sųlygas Airi-

Sinn Fein

SENATAI RATIFIKAVO PRO- 
HIBICIJOS PRIEDĄ.

Californijos ir North Caroli- 
na valstijų senatai ratifikavo 
priedų prie Suv. Valstijų konsti
tucijos, įvedantį visuotinų pro-

cho žinia sako, kad jis pabėgo, 
kuomet Frankforto žinia sako, 
kad Ricbler, municipalis pata
rėjas ir didžiumos socialistas 
tapo paskirtas laikinu viršinin
ku Berlino policijos.

buvo pa
siųsti: Dr. Petropavlovski, kares 
komisaras Vasiilcvski ir sovie
to jiirmininkas Frilisser, kurie 
parašė šitokį pranešimą:

“Draugai, ką mes matėme ir 
girdėjome belankydami Vibor
go kvartalo kalėjimus, tai nega
lima ir įsivaizdinti.
paskalai, kurie pasiekė mus, bu 
vo teisingi, bet tikrybė yra dar 

Aš susigėdinau ir 
Prie senbjo rėžimo

Nc tik

stovų butai dar nesvarstė prie
do.

Nacoinalės Anti-Saliuninės

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SPARTAKAI NEBETENKA 
VILTIES.

BERL1NAS, sausio 9. — Val- 
lį vidurio miesto tarp Branden-

Visos valdžios pastangos su- 
taikinties streikierius su laivų 
savininkais nuėjo niekais. Ban
dyta buvo prikalbinti streikie- jos konstitucijos.
rius pertraukti streikų 48 valan- pienai apie susirinkimų yra su-
domis, bet jie atsisakė. trukdomi, kadangi 34 nariai ne-

sko drąsu pranašavimų, kad iki 
pabaigai sekamos savaitės pro- 
hibicijos priedų bus ratifikavę 
reikalaujamos 36 valstijos ir 
kad iki pabaigai šios žiemos le- 
gislatyvių posėdžių tas priedas 
bus ratifikuotas mažiausia 45, 
o gal ir 47 valstijų.

(Bielostok). Ten jie buvo vo
kiečių apiplėšti ir nuvaryti link 

WASHJNGTON, sausio 10.- tel.itorijos. '
Švedijos presos pranešimai VuL 
slybės departamentui p risimi n-! 
darni apie Trockio areštavimą Į
Lenino ir Trockio įsteigimą di

mline, Maskvoj.
Pranešimai iš Helsingfors sa

ko, kad 3-čias fipų raudonasis ' 
pulkas dalvvav(k»|)anedė|io mu-

sava skelbė, kad vokiečiai trau
kiasi iš Vilniaus, aliduodami 
lenkams ginklus ir sandėlius, 
kad lik gavus praleidimų j Vo

gi girėsi 
kareivių,

šyj bolševikų pusėje.

lurį Vilniuje 120.00(1 
kuriuos, kaip dabar 
irisipažįsta, sumušė 
'ūksiančiai bolševiku, c 7

tik keli 
o pulke*-

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917

POTVINIS PARYŽIUJE.

ir išvarė Lenkijon).
as

PAŠOVĖ SAVO PAČIĄ.

PARYŽIUS, sausio 10. — Sei
nų upes nuolatos kįla. Paryžius 
viltis, kad jis bus išgelbėtas nuo

CHICAGO. Mike Tolny, 
9325 Rhodes Avė. vakar matant 
3 jo vaikams mirtinai pašovė

nio, išrodo yra bergždžia.
Jau daug šeiminų priemies

čiuose kraustosi j saugesnes 
vietas. Vienas iš ligonbučių ar
ti upes tapo evakuotas.

Anglių trukumas neišvengti- 
nas. Taipgi bijomasi, kad ga- 
so ir elektros dirbtuvės negalės 
dirbti, kas priverstų taikos di*-

savo pačių Soti jų. Baskui ir 
pats bandė nusišauti. Dabar a- 
budu guli Burnside ligonbulyj. 
Maikis, tikimasi, išgis, 'fragil
dija ivykusi delei hurdingie-

sos.

Truc translation filed with the por.- 
mastei* at Chicago, 1)1., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

$5,000 pensija Roosveltienei 
įnešta biliuje.

WASHINGTON, sausio 9. — 
Astovas Gallivan iš Massacbu-

džia kasmet išmokėtų po $5,000 
pensijos Mrs. Editli iarow 

uose

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
PANAIKINO APKALTINIMUS

PRIEŠ “MANSES.”

NEW YORK, sausii 10. — 
Apkaltinimai prieš socialistų 
laikraštis “Masses“ ir 5 jo re
daktorius ir bendradarbius, kal
tinamus peržingime špionažo į- 
statymo, tapo panaikinti šian
die federaliame teisme, reika
laujant generaliam prokurorui
Gregory.

ORAS.

nustebau.
(valdžios) man teko būti kalė
jime. Du kartu mėnesyj mums 
duodavo švarius baltinius. Da
bar nėra nieko panašaus: celės 
neapsakomai užterštos; nei bal
tinių, nei priegalvių nėra; kali
niai baudžiama už mažiausius 
prasižengimus.

“Bet kas ypatingai biuru, tai
kalėjimo ligoninių stovis. Ligo- dalyką 11 moterų, narių Moterų' 
ninėse mes neradonąe žmonių, partijos. Visos nuteistosios ka- 
ten buvo tik rtvvos šmėklos, ku- lėiime na skelbė bndn cfroiVn

velto.

DAR DVI MOTERĮ 
NUTEISTOS.

WASHINGTON, sausio 9. -- 
Policijos teismas šiandie nutei
sė dar dvi nuderi 5 dienomis ka
lėjimai! už palaikymų budėjimo

burg vartų ir Friedrichstrasse. 
Jį išleido paliepimą draudžian- 
tpvisukias parodas.

Valdžia davė persergėjimą, 
kad jos kareiviai turi paliepi
mus šauti nelaukiant pradėdent 
spartakų Ir* šauti užmušimui, ten buvo tik gyvos šmėklos, ku- Įėjime paskelbė bado streiką.

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroj.

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

“NAUJIENOS” .
1739 So. Halsted Street

Chicago, III. ‘i

iš.i IjJ.U



Iškilmingas Balius
iii?

BAKSINIS BALIUS

MILŽINIŠKAS METINIS

KE MOTERŲ

Didelis Koncertas ir Balius
m!

JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAUTIŠKO KL1UBO

Atsibus Nedėlioję

d

i

Dideles RistynesInžanga 35 centaiadžia 6 vai. vakare.

rykite šalin tuos veidmainius...

ren gia

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

’ • i'

LOVVELL, ARIZ.

4

į Redakcijos Atsakymai įInžanga 35 centai ir ankščiau

Ju-
i

*

JONAS
JONAS

£

1»’<oncerte dalyvaus įžymiausieji 
kiai.
lankymu.

•S:S
II

N. Kuosaitis, Burnside Įdė
jome anksčiau prisiųstą žinute.

Ardvei Dangaus, Chgo.

V

•■I.

46th and V/ood Sts
Svetainė atsidarys 6 vai. vakare.

Vienintelė grj 
kos Dlrektori 
Padėkite savo 
kur yra gvara 
išmokėti ant i

, Town of Lake, Chicago
Programo pradžia 6:30.

'f-

(•pamiršti atsilankyti j musų iš
neš busite užganėdinti.

Užprašom visus KOMITETAS

$
• ’l

Bengia Dr-stė
LEIB. GV. D. L. K. VYTAUTO

Pirma divizija raitelių ant Bridgeporto

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drovcr 8G74

yukuro jus turėsite daug linksmumo po lošimo; keletas Čhicagos chorų sudainuos puikių 
■ dainų prasidės šokiai ir tęsis iki vėlybos nakties, šis veikalas buvo 
bet iš priežasties šilui tusios epidemijos li|$o perkeltas į sausio 11 d., 
atsilankyti, nes mes dedam visas savo 

Su pagarba,
pastangas, kad puikiausll atli

eti. L. V. CH. KOMITETAS 
Lošimas prasidės 7-lų valandų vakare. 

Šimas prasidės lyderiam visas savo pastangas, kad puikiausiai atli-

v.lsifc

JONAS BRENZA 
JONAS KROTKAS 
ANTANAS RROŽIS 
KAZ. MATULIS

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
Scenoje statoma vieno veiksnio farsas

PASIUTĘS STUDENTAS

‘ ‘ ‘ Ji artistai, po koncerto bus linksmi šo-
Taigi meldžiame visucmen^f paremti mus savo skaitlingu atsi-

Kviečia KOMITETAS

Bus duetai, 
tolo, “Birutės” vyrų chorus ir 
iras.

“Birutė

gerbiamoji visuomene, užkviečiame skaitlingai .alsilankyli ant inusų rengianto vakaro,

Parengtas
LIET. KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO BENO 

įvyks
NEDĖLIOJ, SAUSIO (JAN.) 12 D., 1919 M.

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE 
Kampas Union ir 18 gatvių

Pradžia 4 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.
HSaK2bUSMMSI

BALIUS

Sausio=January 19, 1919
M. Meldažio Svetainėje

2212 \V. 23rd Place

aunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas visada surengia 
gražius vakarus, taigi ir dabar deda visas savo spėkas, kad suren
gus dar gražęsųj, kaip., l$adai4se buvo. Tai bus didžiausis šokių va
karas. Prasidės šešiose vakaro ir trauksis iki vėlumos nakties 
prie geriausios muzikos, kuri grieš naujausios ir seniausios mados 
šokius, ir priegtam bus visokių žaismių. Taigi prašom, gerbiama 
visuomene, atsilankyti koskai t tingiausiai ir neapleisti tos progos, 
nes paskui gailėsitės. Visus be skirtumo kviečia KOMITETAS

SIIIIIKIIIIlifflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlOIN
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Iš Clevelando
Revoliucija šv. Jurgio 

parapijoj.

bažnyčioj pasirodė revoliucijos 
dvasia. Skambėjo maldininkų 
balsai:

Eik laukan!...
• Atimt, atimt!...

— Neduokite nė cento!... 
Išeikime!...

Dalykas toks, kad žmonės su
kilo prieš savo piemenį, kunigą 
Alaburdą. Buvusia parapijos 
komitetas tuojau randa jį kai
po nebeišlikimą piemenį ir kal
tina kunigą visokiais griekais: 
už kasos netvarką, už per neką 
laikymą parapijonų, už lygini
mą jų su keturkojais, ir tl. Ko
mitetas reikalavo, kad kun. A- 
laburda, ažuot burnojimų pa
mokslų laiku, sutvifrkytų finan
sų dalykus, du^tų apyskaitą iš
laidų, bet tasis grieštai atsisakė 
ir stvėrėsi kitokių priemonių. 
Jis, būtent, pasirinko sau naują 
komitetą iš sau ištikimų aklų 
parapijonų. kurie visa turi da
ryt, ką kunigas nori ir kurie a- 
pie parapijos rokundas jokios 
nuovokos neturi.

Nedėlioj, mišių laiku, kuni
gas liepė išdalint bažnyčioj tam 
tikras balsavimo blankutes: Se
nasis komitetas (kurio termi
nas dar nėra nė pasibaigęs) tam 
pasipriešinft ir žmonės jam pri
tarė, šaukdami: “Atimt; Neduot 
dalint!“ Kunigas, nebaigęs nė 
ki( liko aprėdyti, atsisukęs už
pakaliu į altorių, ėmė šūkauti: 
“Nedarykite netvarkos! Nauji 
komiteto nariai yra įmano iš
rinkti ir aš dabar juos prisiek
dinsiu, o jus nutilkite!...’’

Bažnyčioj pasidarė dar dides
nis trukšmas. žmonės šaukė:

—Nesulauktum!... Neduoki-

Linksmas Teatras ir Balius

Subatoje, Sausio-January litą, 1919 
M. Meldažio Svetainėje 

2212 W. 23rd Place

po perstatymui 
> Novemb. 20, ( 

1919 m. 't aigi nepamirši 
kus savo užduotį, 
burjs atsidarys 5:30 vai. vakare.

I aigi nesi vėluoki te, nes 
laiko 'pasišokti.

aillllllllllMM

BIRUTES KONCERTAS I
S 111 i s

NEDELIOJE
Sausio-Jan. 19tą d., 1919 

Bohcmian-Slovak-American Hali 
1440 West 18th Street 

Vadovauja p. St. Šimkus. Pradžia lygiai 8 vai.
“Birutė” rengia dideli, gražų koncertų. Pro

gramas bus labai įvairus ir jį išpildys geriau-

sios lietuvių nuįzikalčs spėkos, 
kvartetai, trio,
“B.” moterų choras. Taipjau Birutės mišrus 
choras padailini s daug naujų, 
dainų.

Todėl visi, ku ic norite išgirsti _____
dainų ir pasišok i prie geros muzikos i r'gražio
je svetainėje — 
neorių. Muzik

da negirdėtų 
ražių naujų 

dsilankykile Į /į “Birutės” ko.

i p. P. V. Sapaliaus.
Kvietfa

Subatą, Sausio 11, 1919.

St. Paul’s Haspital 
Medikališka ir Chirurgiška 
828 W. 35th Place, Chicago.

Tclephone Drovcr 6060.
DB. J. M. LIPSON, Administratorius

NEDĖLIOJĘ

Sausio-Jan. 12 d., 1919

MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE
330840-12 So. Morgan Street

Balius 'prasidės 5:30 vai. vakare
Užprašom visus kuoskaitlingiusiai atsilankyti į 

musų balių, nes bus gražiausias iš visų balių. Už
tai meldžiame 
kilmingą balių,

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstrc- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniui priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina ,hydrothcrapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.

I

TOWN O F LA

Ir visi urmu pradėjo eit lau- 
Įširdęs kunigas, nusimetęs 

mišių rubus, ėmč visokiais žo
džiais ardyties su senojo komi
teto nariais Bet komitetas ne
nusigando kunigo koliojimų ir 
tvirtai laikėsi savo pozicijų. Ba
žnyčioj pasirodė ir policija, (ba
liaus visi žmones išsiskirstė, o 
kunigas su savo rinktiniais dū
mė klebonijon.

Kad Rungo gaspadinė alsiži- 
nojo. jog bažnyčioj verda “leva- 
rucija” prieš kunigėlį, ir ji, ska
ra apsisupus, allbėgo bažnyčion. 
Atbėgus kai ims spiegti, rėkti 
ir visaip parapijomis kolioti, 
jog žmonės, iš karto nesupra
tę, kame dalykas, paskui, paaiš
kėjus, pasileido juokais iš tos 
užsidegusios moteriškėlės.

Iš visa ko matyt, kad kunigas 
Alaburda savo autokratišku 
šeimininkavimu parapijoj pag- 
riso parapijonams iki gyvam 
kaului, ir jie veikiausiai nebe- 
nurinis, iki jis neišsinešdins lau
kan iš Clevelando. Juk, ar šaip 
ar taip, kantrumas turi galą. 
Pinigai renkami ir renkami ba
žnyčiai, žmones moka ir moka, 
regis apie 22 tūkstančiu sumo
kėjo, o čia vis skylė. Bažny
čia nuskurus nuplyšus, lubų tin 
kas atšokinėjęs, ant galvos krin
ta. O kad pareikalauta apys
kaitų, tai kunigas, lyg norėda
mas dar daugiau ft parapijonų

“komitetą
Bet, regis, šiuo jis pastatė ant 

kortos visa ir - pralošė. Taip 
bent aš sprendžiu.

—Bažnyčioj Buvęs.

Bengiama 
Lietuvių Moterų Progresyvio Susivienijimo 58-tos kuopos 
Tikslu paremti I..S.S. Apsigynimo Fondų ir “Moterų Balsų

SURATOJ E

Sciisio=January litą dieną, 1919
TURNER ŠVETAINEJ

Pbone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Bvet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19* 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintele 
šokiu Mokykla. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpa laika* 

tokiai atsibuna kas pancdėlį ir ket- 
zergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union a ve., Chicago.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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 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. Baladinskas, 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- 
<iu. Penkta pora Otto Pra- 
potnik su Petru Kakatovi- 
čiu. Visi matysite kurie lai
mės lietuvių vardą. Apart 
to dar dainuos vyrų kvar
tetas ir garsus lietuvių dai
nininkas Povylas Stogis. Vi
sus užkviečiame ateiti ir pa
matyti šias ristynes. Iškaš 
čius padengus, likusieji pi

nigai skiriami Laisvės Flondan. šias ristynes surengė 
Čhicagos Lietuvių Kliutįas.Tikietii kainos 50c ir $1.00.

Išgyvenau čia aštuonis mėne
sius ir nežinojau, ar ynų čia 
bent vienas lietuvis ar ne, nes 
niekur jų neteko susieiti. Bet 
da'bar tuko liktai patirti, kad ir 
čia yra lietuvių būrelis. Tik jie 
labai nuo svieto atsilikę,; nieku 
nesinteresuoja, nė laikraščių jo-

Gruodžio 21 dieną Petras 
Balys vedė p-lę Antaniną Ka- 
veekaitę. Šliubą ėmė civilį. Lai
mingo jiemdviem gyvenimo! 

nėra kaip 
Šiuo laiku 
susilpnėjo

tik vario kasyklose, 
ir tie darbai žymiai 
ir darbas nelengva gauti.

Orai čia labai gražus; sniego 
nėra. Tik žmonės labai miršta 
tąja naująja liga.

—P. Lileikis.

,J

o
Prižiūrėkite 

Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs i moksliškų laipsnį 
Ekpertas Optikas 

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILĖ 
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
UŽganėdinimas gvaranluotas.

Pilone (kinai 5838 
Skyrius: 1906 W, 14 St., Cicero

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St„kampas S. Halsted SI.

Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
[i turtingi lietuviai biznieriai.
inigus i šią Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
ųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdaru Utarninkais, Ketvergais ir Subatonds iki 9 valandai vakare. 
Phncdčliais, Scrcdomis ir Pėlnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-PirnĮi. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

• DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEWICZ 
ANT IlNZBIGIKL 
JULIUS C. BRENZA.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyra ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors n« 
sveikumais Ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskoteSo 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dėm plikti?

Ar kenkia kas 18
PrlcS gydymu, aukščiau pasakytu 11- 

„ . Ku, tai stenkitės apsau*
guoti jos. TTžsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svel- 

.kattį ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu

Ketvirtojo savaite, 
GYDYMAS DYKAI.

Męs galemo perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUR \ 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaisKoteai 
Ir augina gražius plau
tus Už 10 centu arba 

krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsiuče- 
me kiekvienam dolcr- # 
Ine dėžutė Calvacura—* 
os N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau- 

, kue.” Išplaukėto Že- 
šeštoje savaite. .m,a¥ ^epausu kuponu 

» tr taškote šianden.
UNION LABORATORY, Box <31, Union,
UNION LABORATORY, «
• Box <81, Union, N. Y. •
Siūčiu i dedamas 10 centū dėl apmo

kėjimo kaštu persiutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė C«l- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus." . (Pasluskete aykiu kuponą 
susu antrašu.}
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Mums taipgi malonu
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REG.U.S

dėl persitikrinimo,

paminėkite Crispo

\HUllf'

Ha

pavyzdingiausias 
kepa geriausius

ckers — 
visuomet

- žinote juos nuo daug metų 
rti Chicagos juos žino

Kiek kartų norite krekėsų, bis 
ųuitų, pyragaičių, gardumynų įvai 
rios rųšies
kad perkate geriausius ir už ne di 
desnę kainų
Pirkite savo apielinkės grosemėje 
dabar.

ar jus visai suprantate, kad čia, Chicagoje,

ir kaipo sei 
kaipo seni drahgai jie yra dėl jūsų ištikimi.

peciaiis Pranešimas
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

ri Crispo produktų
Natūraliai gerai pamenate Crispo Soda Crackers 

čiuosius savo rųšies pyragaičius.
Atsimenate sau gerai jų žymų gruzdumą, 

: rba minkštumo.
Atsimenate jo skonį, jo t’k-ką iš pečiaus 

ištraukta šviežumą. s <
Atsimenate sau jo vienintelę kokybę ir 

atsimenate sau, kad Crispo Soda Crackers 
yra padaryti tiktai iš geriausių, rinktinių, žie
minių kviečių miltų, švariausioje, sanitariš- 
kiausioje keptuvėje ant svieto.

Todėl išnaujo maloniai imsite Crispo / 
Soda Crackers taip tankiai, kaip tik jums pa-

SAWYER BISQUIT COMPANY
HARRISON IR SHOLTO GATVĖS, CHICAGO, ILL.

Toliajus eina Crispo Graham Cra 
pilni maisto ir sveikatos — ji< 
buvo visų mylimi, ypatingai vaiMES stebimės

yra geriausia sviete keptuvė?
Tokia keptuvė yra firmos Sawyer Biscuit Company, 

kuri randasi prie Harrison, Miller ir Sholto gatvių Chicagoje.
Joje kepama Įvairios rųšies pagarsėjusius Crispo brand kre- 

1 čsus, bisųuits, pyragaičius, tidbits.
žinote Crispo produktus

\ cik kiekvienas Chicagoje ir 
per ilgą laiką kariniai reguliavimai ir atsargumas sumažina mu
sų produkciją žinomų Crispo bisųuitų, krekėsų ir pyragaičių........

O visgi per ilgą laiką negalėjome jums 
užtektinai pristatyti.

Z—Bet DABAR nereikia priiminėti dau- 
/ giau užvaduojančių.

Galite gauti jūsų Crispo bisųuitus vėl 
išnaujo ir kur norite.

ryn Karinė atsarga ir reguliavimas nuimti
nuo musų pečių.

5 Crispo keptuvė —
sviete keptuvės modelis
sviete bisųuitus, krekėsus, visokios rųšies ii

* daugume užtektinai dėl visų jūsų reikalavi
v\H mų.

Dabar jūsų apielinkės groserninkas tu- 
ir jis didžiuosis sutikti jūsų reikalavimus

atsakai!'

Niekuomet, niekuomet Crispo Gra 
ham Crackers negali būt drėgni arba iš 
sileidę.

$ Crisjpo Graham Crackers visuomet
yra sausi ir grūzdus iki pat galo.

* ^ra v’suomet skanus savo švel-
V. 2^ niu sočiu skoniu ir geriausių gryniausių 

miltų.
Jų taipgi yra jūsų apielinkės grosernėse, taipgi jų yra tiek 

ir taip tankiai kaip norite.
O ar ne užmiršote apie Crispo Lunch Bars, ką?
Jų skonis, jų pastovus ir maistingas ypatingumas, turi sa

vyje šviežumą ir gruzdamą, iš ko juos gerai atsiminsite.
Ogi Crispo laike puotos duodami prie arbatos arba Crispo 

Vanilla Wafers — atsimenate sau, |caip jie skanus su puoduku ar
batos arba kavos.

Negalime taipgi nepriminti jums Crispo Lily Flakes, tuos 
puikius, su druska, sodos krekėsus, kurie taip buvo skanus su sū
riu arba virintomis uogomis..

Tą visą atmenate gerai kaipp senus draugus 
nūs draugus — ir I _ ‘ _

I Galėtume dar toliaus be pertraukos priminti jums apie visus 
l<itus Crispo krekėsus, bisųuitusj pyragaičius ir skanumynus, ku
rie kepami garsiausioje sviete Crispo keptuvėj.

Tečiaus nereikalaujame to daryti, kadangi esame tikri, kad 
jie yra visi per geri, kad apie juos priminti.

Ir nereikalaujame pasakyti daugiau kaip vieną žodį, kad pri- 
vedus jums ant atminties puikią Crispo dėžu- —r 's.
tę, apvyniotą tris kartus, dėl apsaugojimo S •.-------
nuo atmainų oro. ''—A

Ir nereikalaujame priminti jums apie \ 
ynatingą apieką, taip ypatišką kaip ir mecha- į F&h 
nišką kuri ieina i procesą išdirbinio ir kepimo [y
Crispo produktų. Lv

Apie tą atmenate gerai. Atmindami, tu- cįp*" 
rite visiška užsitikėjimą prie kiekvienos dė- 
žutės krekėsų, bisųuitu, pyragaičių įvairios 
rųšies, kurie vadinasi Crispo.

Padaryti Geresn

MM .f/
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K i LITHUANIAN DAILY NEWP

Published Daily e.vcept Sunday by 
Ule Litbuantan News Pub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506

jvą monarchija ir patupdžius 
ant Lietuvos sosto vokišką 
princą von Urachą. Bet ka
da Vokietijoje tapo nuvers
tas kaizeris, ir Lietuvoje ta
po perorganizuota Lietuvos 
Taryba (kuri pirma stojo 
už vokišką monarchiją), tai

fUįdienos eina kasdien, išskirianti 
nedeidienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
HL — Telefonas: Canal 1506.

Ufatsakomoji Kaina:
Oicajcojo—paėtu:

Metams ..............................
Pu-nei meto .......................
Trims mėnesiams........
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje—per nešiotojus 
ViV n r kopija ..............
Savaitei .................................
Mėnesiui ..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metams .......................  8500
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Pinigus reikia nląsti I’ačto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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nedčidienius. Leidžia Naujienų Ben- šiauše prieš naują Lietuvos ninku politika randa prita-

te Lietuvos liaudies reikalą! sai nori būt “menševiku”, 
Lietuviai darbininkai pri- j bet vėla ne dėlto, kad jisai 

valo paimti Lietuvos laisvės butų nuosakesnis socialistas 
reikalą į savo rankas. Tam1 už bolševikus, o dėlto, kad 
tikslui reikia susitarimo ta- bolševikuojantieji Vokieti- 
rpet darbininkų organizaci-'jos “spartakai” kovoja prieš 
jų: reikia darbininkų suva
žiavimo.

Kreiva klerikalų ir tauti

....................................—'------ -------------L.------ y------- '----- ----------------------------------------------- J......................    .1. ------------------------- ........ !

Socializmo Mokslo Skyrius

Tarybą ir pats apskelbė sa
ve “Augščiausia Lietuvos 
Valdžia”!
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Asmeniškai Redaktorių matyt gall- 
««« tik nuo 5 iki 5:80 vai. v ak. 
Visur kitur užsieniuos* .... 8.00

Redakcijos į 
Straipsniai

True translalion filed wilh the post- 
niastrr at Chicago, III., Jan. 11, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Skandalas lietuviš
koje ‘diplomatijoje ’

Kleikalu ir tautininku Ta- *• c

rybų komitetas gavo laišką 
nuo p. Mastausko iš Euro
pos, kuriame jisai rašo, kad 
talkininku valdžios atsisako

kun. Dobužis ir p. Pakštas. 
Ir jie pareikalavo, kad Ame
rikos klerikalai ir tautinin
kai pripažintų tą uzurpato
rių “valdžią”. Musų tečiaus 
dešiniųjų Tarybų Komite
tas Washingtone pasiprieši
no tam reikalavimui ir pri
vertė Dobužj ir Pakštą pasi
traukti iš Lausanne’os ko
miteto. Tada šis pasidarė 
tų “diplomatų” priešu ir pa
rašė amerikiečiams, kad 
juodu esą niekam netikę ir 
turį būt atšaukti.

Iš Gabrio ir kunigų susi
dedantis komitetas pripaži
no “geru” amerikiečių ats
tovu tiktai p. Mastauską.

Prieš Lausanne’os komi
tetą stojo Paryžiaus komi
tetas, susiorganizavęs iš 
kun. Vilimavičiaus, inž. Gal
vanausko, p-lės Pūro, p. Ša- 
liuno ir provizoriaus Plata- 
kio. Šitas komitetas nori,

rimo žmonyse įtiktai todėl, 
kad progresyvė dalis musų 
visuomenės permažai vei
kia Lietuvos laisvės reika
luose. Gana to apsileidimo! 
laikas sukrusti!

Truc translalion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. II. 1919, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

Bergeris esąs 
“menševikas”.

i jo vienmintį Scheideinan- 
n’ą.

Bergeris buvo ir yra nuo
sakus tiktai savo oportuniz
me. Jisai visuomet eina ma
žiausio pasipriešinimo pu
sėn. Kol rodėsi, kad bolše
vikų taktika umiausiu laiku 
atneš pageidaujamų rezul
tatų, tol jisai pritarė jiems. 
Kada bolševizmą ištiko fias- 
co (nepasisekimas), tai jisai 
nusigręžė nuo jo.

Bergerizmas (arba schei- 
demannizmas) ir bolševiz
mas yra dvi pusės to paties 
medalio.

Pradedant naują skyrių,
Socializmo Mokslo Skyriuje, kuris šiandie 
m kartu pasirodo “Naujienose,’’ mes, kaip

žadėjome, stengsimės duoti 
muši tų žmonių, kurie nori i 
ži‘nti su socializmo mokslu.

Darysime mis tai, spausd 
lūs ir ištraukas iš raštų tų i: 
losi autoritetais socializmo 
pirma mokslinio socializmo s 
šiųjų jų mokinių, 
.šilam skyriui pagamintus, K 
darbių straipsnius, 
diskusijoms apie įvairius si 
ir darysime

nuodugniau susipa-

ndami jame raš- 
ašylojų, kurie skai- 
nokslo: taigi, visų-

Taipgi (li'sime j jį specialiai 
•dakcijos ir bendra- 

Re toąliiosime jame vietos 
t cializmo klausinius 
i lizino literatūros.

pasitenkinti išspausdinimu liktai dviejų straips 
uiti — šio ir dar vieno 4- vienos prakalbos iš

Tai

arba Lenkijos, arba Rusijos 
dalim. Susivienijus su Len
kija-Lietuva luvetų auto
nomiją: o jeigu lietuviai to
kio susivienijimo nenorėsią, 
tai jie patapsią Rusijos da
lim be jokio užtikrinimo au-

ninku ir kovotų prieš len
kus. Bet Paryžiaus komite
tas sutiko priešą nr Mastau
sko asmenyje. Pastarasis 
apskundė Amerikos valdžiai 
kun. Vilimavičių.

Ir dabar tie komitetai ir 
atskiri asmens varinėja 
prieš kits kitą intrygas ir 
stengiasi kiekvienas savo 
pusėn pakreipti Amerikos 
lietuvius, kad gavus iš jų pi
nigų. * * *

Talkininkų valdžios visai

vį Lietuvos susijungimą su 
Baltiko šalimis (Latvija, Es- 
tonija ir Livonija), kadangi 
tai esą prielankus vokie-

Tuo budu pasirodo, kad 
visa musų dešiniųjų srovių 
politika ėjo klaidingu keliu. 
Tų srovių atstovai skelbė, 
kad jie iškaulinsią Lietuvai

Tai tokia šlykšti “maka- 
molė” yra ta musų dešiniųjų 
“diplomatija”.

O Amerikos klerikalai su 
tautininkais renka iš žmo
nių aukas šitos “diplomati
jos” reikalams! Jie sukolek- 
tavo tam jau dešimtis tūks
tančių dolerių, pasakodami 
lietuvių visuomenei, kad iš 
to busianti nauda Lietuvai. 
Ar ne humbugas tatai yra?

“Vienybė Lietuvninkų”,
valdžių. Mes jiems visuo
met nurodinėdavome, kad

pasaulio demokratijoje, o ne 
“gerose” valdžių “širdyse”; 
nes tos valdžios atstovauja 
reikalus ponijos, kuri gyve
na iš svetimos skriaudos ir 
pavergimo.

Dabar kiekvienas gali ma
tyti, kad tiesa buvo musų 
pusėje. Klerikalų ir tauti
ninkų “diplomatiška” politi
ka pasirodė muilo burbulu.* * *

Bet ta politika se tiktai 
nedavė jokių vaisių, o da ir 
diskreditavo save skanda
lais, kilusiais musų “diplo-

istoriją, nori dabar suversti 
kaltę ant klerikalų ir sako, 
kad klerikalų pasiuntiniai 
Europoje ir klerikalų rėmi
mas Lausanne’os komiteto 
“pastatė Lietuvą ant pražū
ties kranto”. Bet ar vieni 
klerikalai kalti, kad iš tos 
“tautiškos diplomatijos” iš-
ėjo tiktai purvai?

Ar tautininkai nerėmė 
klerikalu? Ar jie nėjo to-

už savo reikalus. Paskui ta klesa turėjo tiek 
pakilt protiškai, kad ji pajieglų teoretiškai su
prast savo judėjimų. Vieną ir antrą aplinkybę 
sutvėrė liktai besiplėtojus kapitalizmas.

Masinis dirbantis proletariatas yra kapita
lizmo produktas, Gana anksti jisai pradeda ju
dėt, gindamasis nuo išnaudojimo. Pirmuosius 
savo kovos budus streiką ir boikotą jisai per
ima nuo viduramžių amato darbininkų; dažnai 
ir pirmųjų jo organizacijų formos yra ne dau
giau, kaip viduramžių amatninkų susivieniji
mų kopijos. Ret savarenkę kovą proletariatas 
vedu pradžioje liktai ekonomijos dirvoje. Poli
tikoje, kiek jisai veikia, tai tiktai kaipo kitų kir
šų įrankis. Viešpataujančiosios klesos, besivai- 
dvda.mos tarp savęs, neretai pačios išvilkdavo

nuveikus savo priešus.
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Tautininkų ir klerikalų 
spauda rašo apie lietuviškų 
“diplomatų” veikimą Euro
poje tokių istorijų, kad pri
sieina stebėties net ir žmo
gui, turinčiam neaugštą 
nuomonę apie tuos “diplo
matus”. Ji praneša apie 
kvailas ir šlykščias intrygas, 
kilusias Lausartnc’oje ir Pa
ryžiuje.

Lausanne’oje (Šveicarijo
je) buvo komitetas, suside
dąs iš p. J. Gabrio, kun. Pu
rickio, kun. Bartuškos ir dar 
dvejeto kunigų. Savo laiku 
žmonės iš to komiteto dar

Kiek laiko atgal mes rašo 
me, kad Victor L. Berge r, 
vienintelis socialistas, perei
tą rudenį išrinktas į Suv. 
Valstijų kongresą, užreiškė 
vieno laikraščio atstovui, 
jogei jisai nesąs bolševikas, 
bet labai gerbiąs juos už jų 
energiją; bolševikų nuomo
nėms ir taktikai jisai visai 
nepritariąs.

Dar griežčiaus išrinktasis 
kongresmanas išsireiškė tuo 
klausimu teisme, kur jisai 
kartu su keturiais kitais so
cialistų partijos vadais bu
vo kaltinamas už peržengi
mą šnipavimo įstatymo.

Socialistų spaudos atsto
vo, David Karsner’io, apra
šyme tos bylos sakoma, kad 
Victor L. Berge r vadinęs 
save teisme “Socialist par- 
liamentarian” ir “American 
Menshevik” ir pasmerkęs 
Vokietijos Spartako grupę, 
vadovaujamą Liebknechto, 
kaipo panašią į “B(/lševik 
crowd in Russia”.

“Pagarbos” bolševikams 
šituose Berger’io žodžiuose 
jau nematyt.

Toliaus socialistų kong
resmanas teisme tarp kitko 
pasakė taip:

“Leninas yra galva ir 
smagens bolševikų judėji
mo Rusijoje, bet aš ma
nau, kad galima pasakyt, 
jogei tikrai konstrukty
vus ‘smagens randasi pas 
menševikus”.

“Bolševizmas nesutinka 
su mano pažvalgomis”. Ir 
Bergeris išreiškė nuo
monę, kad veikiausia di
džiuma socialistų Ameri
koje laikosi kitokių paž- 
valgų, negu bolševikai^

sis po Dėbso socialistų vadas 
Amerikoje šiandie jau atvi
rai stoja prieš bolševizmą, ir 
net mano, kad bolševikų 
nuomonėms nepritarianti 
Amerikos socialistų didžiu
ma.

Vienok nereikia užmiršti 
to fakto, kad visai nesenai 
tie patįs socialistų vadai 
kaip siena stojo už bolševiz
mą. Pats Bergeris ne tik-

Ar tautininkai pritarė Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybai, kada ji visoje šaly-^tai rodė didžiausią simpati- 
je kėlė protestus prieš Ka- ją Rusijos bolševikams, o ir 
revičius ir Bartuškas? Ar mėgino pamėgdžioti jų tak- 
tautininkai stojo už Lietu- ” 
vos liaudies teisę nuspręsti 
Lietuvos likimą?

Tautininkų politika Lie
tuvos klausime buvo tokia- 
pat anti-demokratiška ir in- 
trygantiška, kaip ir klerika
lų. Ir jie ėjo su klerikalais 
išvien per ugnį ir per van
denį. Todėl tas “tautiškos 
diplomatijos” subankrutiji- 
mas yra dėmė ant abiejų de
šiniųjų srovių.

Lietuviai darbininkai tu
ri pagalios pasakyti musų 
klerikalams ir tautinin-

tiką. Juk tai jisai, būdamas 
socialistų kandidatu į sena
torius, mažiaus kaip metai 
laiko atgal statė reikalavi
mą, kad Suv. Valstijos tuo- 
jaus atšauktų ^kariuomenę 
iš Europos: t. y. išsireiškė 
už separatinę taiką su Vo-

Karės klausime Bergeris 
ėjo tuo pačiu keliu, kaip ir 
Rusijos bolševikai, bet ne

True translalion filed wilh the post- 
niaster ai Chicago, III., Jau. 11, 1919, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917

Bolševikai priešai 
Socialistų Inter
nacionalo.

Keletas dienų atgal mes 
šioje vietoje pastebėjome, 
kad lietuviškieji bolševikuo- 
tqjai savo spaudoje smer
kia Socialistų Internaciona
lą, vadindami jį “supuvusiu” 
ir sakydami, kad jisai susi
dedąs iš “carizmo”, kaize- 
rizmo ir imperializmo rėmė
ju”.

Bet tokios-pat pozicijos 
sulig Internacionalo' laikosi 
ir bolševizmo originalas — 
Rusijos bolševikai. Jie šio
mis dienomis bevieliu teleg
rafu nusiuntė Vokietijos 
“Spartako” grupei ir Aus
trijos komunistų kuopai il
gą pranešimą, kuriame pa-

ir
K. Kaulskio veikalo “Sociali: Revoliucija”, 
bus liktai kaip-ir įžanga į tvos dalykus, kuriuos 
mes ketiname išgvildenti čionai vėliaus.

Straipsniu “Kas yra šių 
mes pradedame seriją raštų, 
sime išdėstyti socializmu iš «>’ c.
tiškus jo pusės.

dienų socializmas

istoriškos ir filozo-

kurią pradedame 
numeryje, bus vi
ję veikalas. Kad t

•spausdinli šiame “Naujienų”
■sai naujas lietuvių lileralurc
joje negrinėjama labai aktualiai klausimai, to

Jeluvių literatūroje 
turime kolkas dar 

įlies autoriaus para-

nercikia nė nurodinėti. I 
tiems klausimams pašvęstą

\nl Rytojaus
cijos” (išleido L. D. L. D.)\

Norinčių bendradarbiaut šiame skyriuj mel
džiame kiek galint gerinus ipdirbli savo raštus. 
Geriaus yra rašyti mažiau bet turiningiau. Drau
gams, kurie norės, kad R dakcija paaiškintų 
vieną
me patarnauti, jeigu tiktai 
daug tolinsis nuo to, kas tuo laiku bus gvilde
nama skyriuje. -

Nenorime, kad skail 
gei šis skyrius išmokins 
yra negalimas dalykas,
rai pažinti reikia išstudijuoti lomus knygų, 
sa, ką mes čionai statome savo liksiu, lai — pa
dėti mokinlies socializmo ir paskatinti skaityto
jus

ar kita socializmo klausimą, neatsisakysi- 
jų klausimai neper-

juos socializmo.

prie mokinimosi.

Kas yra šių dienų socializmas.

i-

bininkų judėjimas tečiaus nėjo išvien su socia
lizmu. Jisai buvo greičiau priešingas socializ
mui. Darininkų judėjimas susivienijo su sočia- 
lizinu liktai apie pereitojo šimtmečio vidurį - 
žymiam laipsnyje, ačiū šios gadynės socializmo 
mokytojams Marksui ir Engelsui.

Socialė revoliucija.
K. KAUTSKY.

Įžanga pirmajai laidai.
rašinys kilęs Amsterdamo Socialistų Kny- 
Draugijos dėka—draugijos, didžiumoj su-gyno 

sidedančios iš akademikų, kurie buvo pakvietę 
mane kalbėti ten ir Delfte. Tarp mano pasiū
lytųjų tomų buvo taipjau ir “Socialė Revoliu
cija”. Kadangi draugai abiejuos miestuose su
liko, kad kalbėčiau tąja pačia lema, tai aš, ne
norėdamas to paties pakartoti, padalijau ją į 
du iš paviršiu žiūrint visai viena nuo antro ne
priklausomų, o betgi savo turiniu ankščiai besi- 
rišančiu referatu: “Reforma ir Revoliucija” ir 
‘ Ant Rytojaus po Soeialės Revoliucijos”.

sanne’on tarptautinė socia
listų konferencija.

Tame pranešime bolševi
kai sako, kad jie nedalyvau
sią Lausanne’os konferenci
joje, kurios tikslas esąs at
gaivinti “geltonąjį Interna
cionalą”. Ir tęsia toliaus:

Kad atsvėrus tą išda
viku ir kontrrevoliucio
nierių Internacionalą, ku
ris yra tveriamas aiškiu 
tikslu padaryt susivieni
jimą prieš viso pasaulio 
proletarinę revoliuciją, 
visų šalių komunistai turi 
greitai suglausti savo ei
les aplinkui trečiąjį revo
liucinį Internacionalą, ku
ris jau gyvuoja ir kuris 
neturi nieko bendra su at
viraisiais social-imperia- 
listais, nė su pseudo-re- 
voliuciniais socialistais, 
kurie ištiesų remia pir
muosius, kadangi jie neat
skiria nuo jų ir net neat
sisako dalyvauti šitų iš
davikų, melagingai pasi
vadinusiųjų socialistais, 

konferencijoje.
Savo pranešime bolševi

kai tvirtina, kad šitame kla
usime jiems pritartą komu
nistai Finlendijoje, Estoni- 
joje, Lietuvoje, Ukrainoje, 
Baltojoje Rusijoje, Lenkijo
je ir Holandijoje; ir tikį, 
kad jiems pritarsią “spar
takai” Vokietijoje, komu
nistai vokiškoje Austrijoje, 
kairysis social-demokratų 
sparnas Švedijoje, Šveicari-

MacLean’o Anglijoje, Deb- 
s’o Amerikoje ir Loriot’o 
Franci joje.

Tie “komunistai” ir “kai
rieji” kone visose paminėto-

dėlto, kad jisai butų didelis siose čionai šalyse sudaro 
radikalas, o dėlto, kad jisai palyginamai menkas socia- 
nepajjegė pergalėt savo na- listų atskalas. Bolševikai 
cionalistišką jausmą, kaipo , dabar nori šitas atskalas 

kams: Nekiškite nagų prie'vokietis. galutinai atplėšti nuo orga-
bavosi”, kad pavertus Lietu- Lietuvos, jeigu nesupranta- Kituose-gi klausimuose ji- nizuotojo tarptautinio jso-

a darbininką klesos

kitose gadynėse nc-Beturčiai nė dabar, ni 
susidėjo vien iš darbininku 
prostitutės, žemesnioji policija, samdomieji ka
reiviai ir daugelis kitokių žmonių taippat pri
klauso prie proletarų arm 
tuo jie stovi dar toliau, ne
lizinas remiasi produktyvu proletariato dalim, 
darbininkais. Neproduktyviai proletariato 
elementai esti liktai išimtinuos atsitikimuos prii> 
lankus socializmui. .Teigu-gi aplinkybės sitsi-

jos, bet nuo socializ
mu buržuazija. Socia-

elementų miniose, lai ji c

nęs tarpi' Rymo imperijos 
vo didžiumoje gyvenusių

ionai priima ypatingą 
tuksiančiu melu at- €

ne darbu, o valstybes

nu reikalavimus, kad visuomenė kitaip sutvar
kytų darbo įrankių valdymą, bet vartojimo prie
monių maisto, rūbų, gyvenamų namų ir lt.— 
bendrumas (komunizmas).

Krikščionjs (ias mokslas yra žinomas vardu
žmones dalin-

tųsi išvien valgiu ir drabužiais; bei \aigio ir dra
bužio gaminimtis jiems t 
kaip dangaus paukščiams 
šku, kad visuomenė, pašei

lip-pat mažai rūpėjo

nis! krikščioniu, moks- 
riktai toliai, kuliai ne

būtų išsibaigęs ankščiau sutaupytieji jos pro- 
Krikščionią komunizmasdūkių ištekliai.

Dabartinio, darbiniu!

bimo priemonių darbo
Iki socializmas pasi 

idėja, praėjo daug laiko.

ne-

spausdinti. Priešinties tani aš, žinoma, neturė
jau pamato; tečiaus, idant raštas galėtų pla
čiau pasklisti, maniau, kad geriau butų, jeigu 
jis butų išspausdintas partijos spaustuvėj. Ma
no nuomonei mielai pritarė ir kalbamieji drau
gai olandiečiai. f

Kas čia išdėstoma, lai anaiptol nėra mano lai
kytos kalbos stenograma. Rašydamas ją, aš 

šian ir ten išreiškiau minčią, kurias, kalbėda-

rato rėmuose, o ne knygą rašiau.
Šio veikalėlio tikslas pats savaime aiškus, ir 

nėra reikalo ką-nors daugiau aiškinti. Ypatin
go tečiaus tikslo turėjo jis Olandijoj dėl to, kad 
neužilgo prieš mano kalbas, kurias laikiau ba
landžio 22 ir ,21 dienomis š. m. [1902 j, buvusis 
minisleris P i e r s o n, kalbėdamas viešame su
sirinkime, užreiškė ir tvirtino, kad proletariato 
revoliucija būtinai induti subyrėti dėl viduji
nių priežasčių. Mano referatai buvo tiesioginis 
į lai atsakymas. Ponas minisleris buvo toks 
malonus, kad atsilankė ir mano referato paklau-

ja, nesiteikė nė žodžiu atsakyti į mano išvadžio
jimus.

Re aplamosios ir vielos propagandos tikslų, 
dar patsai, didesne dalim, akademinis mano 
publikos pobūdis vertė mane savo referatams 
pasirinkt soeialės revoliucijos temą. Mat, aka
demikai tai paprastai toki žmonės, kuriems 
sunkiausia susitaikinti su revoliucijos minčia - 
bent Vokietijoj. Tiesa, Olandijoj, regis, dalykas 
truputį kitai]) stovi, ir mano klausytojų ūpas ten 
mane labai maloniai nustebino. Mano referatai 
nesukėlė nė jokių prieštaravimų, bet vien tik pri
tarimą. Ir aš tikiuos, kad tai nepaėjo vien tik 
iš tarptautinio mandagumo. Olandų akademi
kuose marksizmas turi visą eilę stambių atstovų.

tarimo, koki jie rado olandiečiuose. Pastariem- 
siems, už jų draugišką priėmimą manęs, laikau 
savo malonia priederme šioje vietoj dar karta

Jškojo, sicializmo 
ts ne vartojimo, o
komunizmas.

dai^Fdarbininkų klesos tarti nuoširdžios padėkos žodį. 
Ltspradžių turėjo atsi-
pakankamai skaitlinga Berlin-bTicdenau, Rirž. 2, 1002.

dir

aryt ga yra Socialistų Partijos Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
Olia- dalis. Šalies, lygiai kaip ii ketinate pirkti ar parduoti, 

tarptautinėje, politikoje ji
Amerikos Socialistii Par

tija klausime Internacionalo 
stovi priešingoje bolševi
kams pusėje. Ji netiktai 
neskaito Socialistų Interna
cionalo “geltonu” ir “social- 
imperialistišku” bei “išdavi
kišku”, o ir nutarė siųst sa
vo delegatus į Lausanne’os 
konferenciją (kuri paskirta 
20-ai dienai sausio). Socia
listų Partijos delegatai į tą 
konferenciją yra Jqhn M. 
Work, James Oneal 
gernon Lee.

Lietuviu Socialistų

cializmo judėjimo ir si} 
iš ju nauja “Interna 
lą”. ‘

kos.
Bolševikai ir bolševikuo- 

jantįs elementai, kurie nie
kina Socialistų Internacio
nalą, atsimeta nuo socialis
tų.

r Al-

Siįjun-

Kazimieras Guos

Micsto Ofisus* 

ttT N. Desrborn St.
W 13 Unity Bldg.

T«l. Central *411

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civili&kuosc teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 13J0

Liberty Bomlsus 
dalj išmokėt:), hondsuft ir war 
savings slamps nuperka už casli 
Ėmei and Co.. 740 \V. Madison st., 
kampas st.. kampas Halsted st. 
Rnoni 232. 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Storo, atdara vakarais iki 
■S vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

ar 
mainyti savo nanif). lotą ar fanną? 
Ar reikią insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreinkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drovcr 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
mis ir subatoinis nuo 6 iki 8 vai.
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V. Kadugys.

Topolis.
Pusnynuos vieškelis išnyko.
Baltai užlyginti laukai.
Dangus užsidengė pilkai,— 
Rudens grožybių nebeliko.. .

l ik viens prie vartų ties mumis, 
Lyg sargas, topolis svyruoja, 
Žalia viršūne dar linguoja 
Ir tyliai verkia šakomis...
Jauni berželiai, gražios liepos,
Ką vakarais sakas kugždu, 
Turtingą rūbą paside 
Žiemužei einančiai paliepus...
l ik augštas topolis negelsta
Nors daug jo lapų nuriedu,—
Ir šakos nuoginas kasdie...
O vėtra ūžia, vėtra šėlsta...
Taip miršta rykas skausmuose, 
Kuomet ant perdurtos krutinės 
Jau pila pusnįs sidabrinės 
Jam tylų kapą laukuose...

Nušvietimai.
Lai visos šių Naujų Metų die

nos atnešti visiems palaimos 
šviesybę.

l ie, kurie atneša šviesybę ki
tiems, apšviečia ja savo pačių 
gyvenimą.

Puiku suprasti ir žinoti, kad 
Mintis pagimdyta niekad nebe
miršta. Taigi, tverk mintį iš vi
sos Praeities ir perduok ją visai 
Ateičiai.

(N.L.)

Mes mokinamės stovėti ir 
vaikščiuoti, šnekėti ir rašyti. 
Be t nieks nemokina mus my
lėti. Meile priklauso mums kai
po musų gyvybė. Kaip dangiški 
kūnai pritraukia viens kitą ir 
yra palaikomi amžinu pritrau
kimo įstatymu, taip dangiškos 
sielos glaudžiasi viena prie ki
tos, ir yra surištos kartu amži
nais meilės įstatymais, (lėle ne
gali žydėli-bujuoti be saulės 
šviesos ir žmogus negali gyven
ti be meilės.

NUXATED
Nuzated Iron padidi
na stiprumą švel
nių. nervuotų, suiru
sių žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugely j at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

I
R
O
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įgyvendink Meilę pasaulyje 
ir tada dangus ,visomis savo pa
laimomis ir garbėmis, taps rea
lybe. Meilė viskas. Meilė raktas 
gyvybei; jos įtekmė krutina pa
saulį.

Gyvenk kam nors. Daryk ge
ra; ir palik užpakalyj savęs do
rybės monumentą, kurį Laiko 
audra neįstengtų sunaikinti. 
Užrašyk savo vardą malonumu 
meilėj ir labdarybėj širdyse tų, 
su kuriais tu susitinki. Geri dar
bai žibės kaip žvaigždės ant dan 
gaus.

įsigyk entuziazmo. Kada tu 
busi entuziastiškas, tu busi ir 
palaimingas.

Dabar filosofų amžius. Buvo 
laikai, kuomet žmonėms budti- 
vo nepaprasta mintyti savitu 
hudu. Ir kiekviena nauja min- 
•tis, tada buvo apšaukiama bere- 
tikybe: vėliau - garbinama 
kaip koki dievystė. šiandien 
stojosi kitaip. Visi mes dabar 
mokinamės laipsniškai mintyti; 
ir mintydami, mes darome ste
buklus. Mes sakome kalnui: 
“Sukrutėk!” Ir kalnas kruta. 
Mes nuvejame nuo savo kelio 
visas kliūtis, trukdančias musų 
pažangą prie tikrenybės stovio. 
Ar tai ne garbingas dalykas būti 
absoliučliii savo paties laikalų 
diktatorium. Mintijantis žmo
gus ištikrųjų yra stebuklų dary
tojas.

Nelauk gerų ūpų. Išdirbk sa
vo palies ūpą — apveik jį. 
Dirbk. Daryk ka-nors. Imkis 
darbų tvirtu protu, — ir geras 
ūpas tuojau tau ateis.

Biblijos pranašai, — turbūt, 
matė inluitivį mokslo amžiaus 
progiedrulį, kuomet jie sakė, 
kad ši žemė taps ateityje rojaus 
scena. Tiktai mokslas tegali iš
gelbėti pasaulį. Ir kas daugiau 
galėtu?

Ačiū Augščiausiam ! Vienpu
siškos religijos pradeda trupė
ti; dogmos nyksta; geležinė ba
žnyčios ranka nustojo savo ga
lybės. Ir žmonės dabar nusiima 
drausmę nuo savo protų, — ir 
gali įeiti į savo pažinimo dievini 
mį ir susirasti savo Dievą. 

• • •
Svajokime apie prakilnius 

daiktus ir dirbkime dėl jų. Skai
tykime. tyras ir geras knygas. 
Knygos yra medžiaginis pasau
lis; svajonės — saldus rojus. 
Gerų knygų skaitymas nuves 
mus i palaimą.

Omnia Vincit Amor.

Mokinkimės protauti 
rimtai.

Tegul neįsižeidžia mano drau
gai jaunuoliai šituo “keistu 
antgalviu”. Tūlam gal pasiro-

Kur Laikote Savo Pinigus?
Laikykit Pinigus Gerame Saugume Banke ant Bridgeporto

Central Manufacturing District Bank
| a State Bank I

Turtas Virš $5,000,000.00
Dabar yra geriausia laikas perkelti pinigus. UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 
Sausio (January) 15, 1919 j šią stiprią visame apskrityje banką, gausite 3%
nuo 1 Sausio (January).

Suvienytų Valstijų btus pinigus namie,
valdžia, pačtų bankai, 
miestas Chicago ir 
didžiausios korpora
cijos laiko savo pini
gus šiame banke. Dė
lto neatidėliokite pra
dėjimą dėti pinigų į 
šį Stipriausi Valsty
binį Banką ant Brid
geporto su turtu virš 
$5,000,000.00. Nelai
kykite sunkiai užefir-

prie biznierių ant pa
laikymo arba kitose 
nesaugiose vietose, 
kur kas valanda jie 

gali žūti, bet atneški
te i Central Manufac
turing District Bank, 
kur pinigai bus visiš
kai saugiai, gausite 
3% (procentą) ir su
mą ant pareikalavi

mo.
bankinę knygelę, o mesNorintis perkelti pinigus j SfĄ BANKĄ, atneškite 

perkelsime jūsų pinigus su procentais dykai ir išduosim musų bankos kny-

Perkelkit iš nesaugių vietų arba pradėkite dėti pinigus į ŠIĄ STIPRIAU
SIĄ BANKĄ, o busite užganėdinti.

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, III.
Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų kasdien. Subatomis 9 ryto iki 1 po pietų.
S. L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Skyr. Ved.

dys, kad aš noriu pasityčioti iš 
“musų draugų-veikėjų”. Nieko 
panašaus. Man čia neapeina 
atskiri asmens, ir jeigu vieną-ki- 
tą aš suminėsiu, tai tik dėlto, 
kad pati pamatinė šio straipsne
lio mintis atsiektų veikiamo ti
kslo.

Tai ką gi reiškia protauti rim
tai? Protauti rimtai reiškia jieš- 
koti gyvenimu Ibei atskiruose 
jo apsireiškimuose teisybės. Ir 
ne bet kokios, o ypatingos - - 
šiame atsitikime — savo klesos 
reikalų teisybės. Imsime vieną

gyventojui tik-ką nusikratė sun
kų despotų jungą. Nusikratė 
todėl, kad tasai despotas buvo 
jiems įgrisęs “iki gyvo kaulo”. 
Sakysime, šito sukilimo pirmo
siose eilėse dalyvavo socialistai. 
Bet kada lapo nuverstas tasai 
despotas ir jo gauja — kasgi

cialislai? Vykini socializmą! 
atsakys tūlas mano draugas. 

Ali right. Už socializmą kovoja
mu ir aš ir mano draugas. Mes 
norime, jį pravesti. Ir juo grei
čiau, tuo butų geriau. Apie tai, 
rodos, negali būt jokio ginčo. 
Bet toji šalis, kurioje aš ir ma
no draugas veikiame, yra toli 
atsilikus nuo kilų kultūrinių ša
lių. Josios pramonija dar neiš
vysti ta, modernusis šių dienų 
proletarijatas neskaitlingas. Di
dele dauguma žmonių dar ti- 
G “senovės prietarais”, o kas 
degiausia — jiems labai sūri
ui persiimti naujosios gadynės, 
Socializmo idėjomis. Jie visi
ški nemoksliai: 70 nuoš. nemo-

is, kuo galima prie jų prieiti, 
tai “gyvasai žodis”- prakalba, 
referatas cite. Bet prakalbos, re- 
’eralai etc. yra lik paskatinimo 
>ei agitacijos budai. Ir lai nepa
rastai sunkus. Ne kiekvienas €

referentu. Tai aišku kaip diena.
Tai kaipgi dabar juos įtikinti, 

kaip pravesti tai, už ką? kovoja
me aš ir mano draugas, socia
lizmą? “Senovės prietarų” ske' 
bėjai per eiles metų gąsdin 
žmones socializmo baulbu. Ji 
nuolatos kartodavo, kad, socii 
lizinas “sunaikins” viską: ba; 
nyčias, tikėjimą, šeimyną i 
“šventąją” kiekvieno savast 
Žodžiu, žmones, tuomet bus 
priversti būt vergais. Tie “tau 
sos apaštalai” veikia ir dabai 
tik netaip drąsiai, ne atvirai.

Kas dabar daryli sociali* 
tams? Jie privalo ką nors dary
li, nes kitaip — jų priešai gali

AS, ADOMAS A. KARALAUŠKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

- - - •• ’ ----- —Bitteria, Kraujo valyto-
duolės, tai po suvartojimui 

_____ ,_____ atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
_ _ _ ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu

matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų- Bėgių 3 mėųesių išgerdavau kas M* 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria.lr po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dfikuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTI0N J. Baltrenas, Prot 

1707 So. Halsted St„ Telcphone Canal 6417. Chicago, HL

i sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
koj ir u£ rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterią, Kraujojralyto 

jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyu-„“-, Ui r~ Z-.Ut“ 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo

susivienyti, patraukli su savim
minias ir sugrąžinti senąją, “iš 
Dievo malonės”, tvarką!

Visiems yra žinoma, kad mu
sų priešo abaze yra didelių skir
tumų. Vieni jų yra “amžini tam
sybės apaštalai”, o kili norėtų 
“žengti progreso keliu”, žinoma, 
nelekiu, kokį skelbia socialistai. 
Jie taipjau priešingi visiems 
svietiškiems ir dvasiškiems “pa- 
leptiniams”.

Prieš socialistus dabar stovi 
svarbus klausimas: eilli vie
niems ir pralaimėti, ar laikinai 
susidėti su tais elementais iš
“musų priešų lagerio” ir sumu
šti nepermaldaujamus visokios 
pažangos priešus, kitaip — pa
sirinkti iš dviejų blogumų vie
ną gerinusįjį?

šičia gludi rimto protavimo 
branduolys. Nuo lo, kaip aš ir 
mano draugas jį išrišime, pri
klausys musų veikimas ir to vei
kimo pasekmės. Jegu mano 
draugas, j nieką neatsižvelgiant, 
norės eiti “savu keliu” — bus 
bloga. Mudu neteksime, ir lo, 
ką buvome iškovojo. Mat, jeigu 
dalykas eitų lik apie gerus ma
no draugo norus all right, 
aš sutikčiau. Bot aš žinau, kad 
žmogaus norai yra vienas daly
kas, o jų ivykinimas, kitaip ga
lėjimas juos pravesti yra kitas.
--------------------- ------ .........................- ...... . Į ■

(Seka ant 6 pusi.).

Citizens State Bank
Melrose Park, III.

Mokame 3% bž padėtus pinigus.
Dėkite pinigus į

Tvirta Vietinį Taupymui. Banka
Sis bankas yra po valstijos priežiūra

BANKAS SU LAIKRODŽIU
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STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE—

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

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mbs galini iškolektuot dėl jūsų visokias 

neal!gaunarnas skolas, notas ir visokius 
bera^t iškils skolų išjieškojimiis tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, bizrtie- 
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge
ruoju atsjlyginti. Nepaisome kokia ska
la >rą ir už ką, bite tiįc teisingai rėi^a- 
laūjuma; įneš iškotelduosimę nežiūri rt t1 

A kur ir kokiam mieste jus! gyyjenyfcį nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų badas 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui •Turim korespofldeniuy, k()ijek|orius* ir 
advokatus visose didyste SgVienytv Valsti
jų ii’ Kanadoje. P’ameginimas ir musų ro

dą jums nieko nekasiuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo.: ,.., . ,

INTERSTATE LEGAL SEMVIČE AOENCY
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

iškalėki uosime ne

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotograflsas.

Mes traukiams 
paveikslus dieno 
mis ir vakartis.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darba at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halntėd 
St., žale MiMos 
teatro.

toi

[kirtikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepart’yvi- 

šką laikrašti; tik $1.00 matams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Jriekipč.5 svaru Pri- 
siųskijo nuCrkę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, llart, Michigau.

fūr.A.MontviiJ
[Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madlson st. 
Suįte 60(1—612 

rhotre ui^markot 2563 
. - i Valųnjbš; 10 iki 12 ryto

17.39 So. Halsted St.
Pilone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

> * • Nedįterdieniuis lik Madison St.
Į ofise.

į Rezidencijos letefonas
I West 6126.
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Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijoa; 
Tikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėlį užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš gabu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

Juk labai maža rasime tokių, 
kur butų paitenkinti dabartiniu 
dalykų stovių, o vis dėlto, jie 
nesupranta kaip tatai prašalinti! 
Taigi musų pareiga yra duoti 
jiems tą supratimą, (ii einant 
prie šilo ims turime stengties, 
kad sąlygos, kuriose mums pri

Tokių svajotojų mes turime 
daug. Pav., andai, kuomet Jaun. 
Skyriaus vedėjas parašė trumpą 
straipsniuką, nupeikiantį tulus 
“karštakraujus” straksėto jus, 
tai vienas to paties skyriaus ben
dradarbis, Pašulnietis, tuoj nu
šoko į anarebistuojantį Broo- 
k'lyno laikraštį ir iškoliojo kaip 
tik mokėjo. O kitas, “amžinas 
redaktorius” ir laikraščių ma-

“Mano Gydytojas
Taip daug vietinių lietuvių vai1" ' 

TOLA pasirodančia geriausia pa 
išvalymo kraujo ir pilvo. Ji m 
organizmą j normalį stovį.

PARTOLA
Gydytojas pavydale saldainių

Aplaikė daugybę užsitarnau
tų pagyrimų.

Kasdie aplaikoma su padėka- 
vonėmis laiškai. Čia patalpin
sime vieną iš jų: 
I’-nas Partos!

Su šiuom 
ir prašau 
PARTOLA. 
skrynutė.

Pripažįstu, kad ta pati geriau
sia iš visų mano išmėgintų vaisių, 
kriausia pagelba, todelgi nuo širdies rekomenduoju savo vi
siems pažįstamiems.

įdedu vieną dolerį

Tai bus jau šešta

nimosi susirinkimus”. Būt jie 
nepadarė jokio progreso. Dau
gelis jų, tik per didelę “mukų”, 
šiandie pajiegia parašyt savo 
vardą ir pavardę ir sužinojo 
kad teisingas jų partijos var
das yra socialistai, o ne “cicili- 
kai”... Ką gi, didelis progresas.

Tiesa, viena- kita paskaitėlė 
pasįlaike ylių rimta. Bet tik 
“viena-kita”. Visi kiti “spyČiai” 
ir “referatai” - kažinkoks pa
drikas minčių šiupinys. O pa
staruoju laiku dalykai susidėjo 
taip, kad pirmą vietą ten uži
ma... bolševizmas, kurio jau
nuolius “mokina” toks paskil- 
busis lietuviškų “aidoblistų” 
patauŠka, kaip Geležėlė ir kiti.

Ko galima sulaukti iš lokių 
“lavinimosi” susirinkimų? Visa 
ko — tik ne rimto protavimo.

Kitas Įiavyzdėlis. 'Tūlos kuo
pos nariai nutaria įsteigti savi
tarpinio lavinimosi mokyklėlę. 
Ir pirmame susirinkime nuta
ria “išrišti” tokį dalyką — so
cializmas ir krikščionybė! Ką 
jus manote? Draugai, kurie 
dar neturėjo progos susipažinti 
su aplamais socializmo mokslo 
klausimais, jau nori išrišt koks 
yra skirtumas tarp socializmo 
ir krikščionybės. Juk tai yra 
begalo naivu.

Tai ve prie kokių nesąmonių 
prieina musų lavinimosi darbas. 
Ilgiau šitai|) būti negali. Drau
gai privalo pagalvoti, rimtai pa
galvoti, ir daryli tam 
Musų lavinimosi darbas 
būt sutvarkytas taip, kad 
neštų naudą, o ne Blėdį,
tikiuosi, kad mano draugai jau 
nuoliai, perskaitę šį j straipsnelį, 
rimtai.pagalvos ir pasistengs su 
rasti įtinkamą būdą jiašalinimui 
dabartinio blogo.

Prabilkite, draugai!
—Naujas Chicagietis.

flIlHllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlM
ll ~ . HThe Roseland State Savings Bank |

115-ta Gatvė ir Michigan Avenue

Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 
Viso Turto $1,600,000.00 

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaitasios. O jos šimtą kartų pato
gesnės bus tada, kuomet bus su
mušti patįs aršiausieji “tamsy
bės apaštalai” visokio plau
ko reakcionieriai, lie “Dievo pa- 
leplinių” šalininkai.

Socialistai, kurie nori pasitar
nauti savo organizacijos ir, ap
lamai, darbininkų kiesos reika
lams, privalo vadovauties ne 
jausmais ir “gerais norais”, o 
rimtu protavimu, mokėjimu su
prasti visuomenės plėtojimosi 
įstatymus. Ir ne bei kokius, o 
tuos, kuriuos mums išaiškino db- 
dvsis darbininku mokslininkas- 

v v
revoliucionierius, Karolis Mark
as. Socialistas, kuris nori eit 
savu keliu”, kuris savo veiki

mą nemoka ir nenori derinti c
prie esamųjų aplinkybių, nėra 
socialistas. Jis yra svajotojas ar 
kas nors daugiau.

stą “trupinį” — apie šundakta
rius ir sąšlavyną... Dargi, užsi
lipęs ant to, jo paties “išrasto” 
sąšlavyno, “amžinasai redakto
rius” stipriai riktelėjo: “Ura!”...

Atdara Seredos Vakarais

EXTRA - EXTRApersiimti K. Markso filozofija y 
ra sunku. Bet nėra negalima. Ta 
tai jaunieji mano draugai ir tie 
“seniai” (kadir “amžinieji re
daktoriai”), 
daug kalba apie

U W 3*

PATROLA pasirodė ti-

D»H DOCTOK

Timofeev.
Mes skaitome, kad panašus atsišaukimai apie PARTOLA 

užtektinai dėl to, kad visi vartotų ją ir džiaugtųsi jos verte.

■Buk Sveika
Nepavelyk iŠ nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti isinėrę j jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
eitų bėdų paseks. Lai- 
cyk savo vidurius va-

Kas dar nėra mėginę saldai
nių PARTOLA, neatideiiokite, 
jeigu branginate savo sveikatą.

PARTOLA rekomenduojama 
skrynutėse kainuoja 1 dolerį. 
Del patogumo žmonių mes iš
siunčiame 6 skrynutes už 5 do
lerius. Kiekvįename name tu
rėtų rastis PARTOLA.

DYKAL
Graži ir tinkama dovanėlė 

kiekvienam prisiuntusiam užsa
kymą ir pinigus sykiu su šiuo 
apgarsinimu.

Laišką su pinigais adresuoki-

APTEKA PATROSA, 
100 — 2nd Avė., Dept. L. I. 

New York, N. Y.
(106)

St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Weatern 15 
351 6 W. 12th at., arti

ouis Avė. Ir 1115-17 
. Paulina St., arti 12th 

t., Chicago, Iii.
TH

(kadir
kurie, dabar taip 

revoliucinio 
o” reikalus, geriau 

padarytų sudorodami tą bergž
džiai praleidžiamą laiką mokini- 
muisi ir pirmoj vietoj — rimto 
protavimo.

—Veteranas.

Lav'nimos klausimu.
Pastaroji! laiku Amerikos lie

tuvių jaunuomenė pradėjo rū
pintiems vadinamu “lavinimos 
klausimu.” Ypač taipažymu pas 
mus, Chicagoje. Kas nedėldie- 
nį (ir “šiokiomis dienomis”) 
yra rengiami lavinimos susirin
kimai. Daugiausia jų rengia L.

gulą, 
turi 

jisai

Specialiai Del Šio Mėnesio
300 sėdynių teatras bus parduodamas

labai pigiai už cnsb arba mainysiu už gerų tuščių arba pagerintų 

nuosavybę.

Mes gvarantuojame jums gryno pelno $100.00 i savaitę.

Ateikite nedėlioję arba bile kokių dienų savaitėje ir mums bus 
labai malonu parodyti teatrų ir išaiškinti sąlygas.

SAN DERA WAJER & CO.,
4244 Archer Avė. Arti Albany Avė.

Ofisas atdaras visų dienų nedėlioję.

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip-
rus jai, todėl ji varto-, 
davo Black-Draught, f 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį Šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 

Reikalauk tikro- 
brd’o 25c už kre-

E-75

M j

v

Tai yra geras dalykas. Lavin- 
ties-mokinlies privalo Jijekvie- 
nas. Bet, anot los lietuvių pa
tarlės nevisa yra auksu, kas 
žiba... Nevisa yra gera, ką mes 
įpratę vadinti lavinimosi. Kada 
žmogus nori la vi n ties, tai jis 
privalo pasirinkti tinkamą lavi
nimosi būdą; o kada kas nors 
nori lavinti kitus, tai jis pir
miausia turi būt gerai susipa
žinęs su tuo dalyku, kurį jisai 
mano aiškinti kitiems. Apie tai, 
rodos, nereikėtų nė kalbėti. Bet, 
deja, pas mus daroma kaip 
tik atbulai. Todėl, mano many
mu, šitą klausimą reikėtų pa
gvildenti rimtai ir surasti tin
kamų būdų, idant pastačius la
vinimosi reikalą tvirtais pama
tais. Manau, kad Jaun. Skyriaus 
vedėjas paragins šio skyriaus 
(bendradarbius ir (Šiaip (musų 
jaunuomenės vekėjus išreikšti 
savo nuomones viešai (Vedėjas 
jau kulis kartus ragino bendra
darbius
kėjus”, kad jie kreiptų (lomos 
į savo

Dr^TaTBAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Midhigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan
Avė., Roselandl III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pnllmnn 342.

2 po pietų iki 4 
(i iki 9 vakare.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Siįirgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tol. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2tlTYląrshall Blv.
Tel. Roękwell 1681.

ir “jaunuomenės vei-

PRANEŠIMAS

PINIGU TAUPYTOJAMS
Karė su visais savo neužsitikėjimais jau praėjo. Atsargus, svarstan

tis ir ištikimas pilietis privalo atkreipti domų į šį, apgarsinimą ir išpildyti 
savo pareigą grąžindamas į banką pinigus, kurie išlaiko nuo savo įsikū
rimo visą eilę karių ir pavojų. Tokia bunka yra NORTH-WESTERN 
TRUST & SAVINGS BANK. Jeigu neturite pasidėję pinigų, dėkite da
bar. Jeigu jau turite, pridėkite dar prie tų padėtų pinigų.

NORTH WESTERN TRUST &
SAVINGS RANK

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

Turtas $10.000.000.00

organizacijos reikalus.
— S. S. ) — Jaunuomenės Sky
riuje. Priešingai, musų 
mosi darbas nueis 
kinis”...

šiame šifrai psnelyj aš

lavini
mui) ta-

tenkin-

nurodymais, būtent: 
“lavinamos” šiandlie.
S.J.L. I-moji kuopa senai jau 
rengia vadinamų “lavinimos su
sirinkimų”. Turėjau laimės juo
se dalyvauti. Ir turiu pasakyti, 
kad jie buvo -----  bergždi. Ži
nau visą eilę draugų, kurie lan
kėsi ir lankpsi į tuos neva “lavi-

kaip mes 
Šiakite. L.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prUkaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir * ?-»a GATVĖS

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Office Phone Boul. 160 
Office Hours:

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

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

1007 S. Oakley Boul.
Phone Seeley 420

Bridgeport Painting & Hardware Company
» (Not inc.). į)
Painting, Decorating, Paper Hanging, Calcimining and Graining 

Paints, Oils, Varnishes, Brushes, Calciminc, \Vall Paper
Glass, hardvvarc etc.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

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

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

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

Geriausi
Lietuviški

REKORDAI

Nosies ir Gerklės
■

Keblumai
Priežastis nervų li

gos — Galvos skaudė
jimo — Širdies arba 
plaučiu klinčių—Ne- 
miegojinho naktimis ir 
t. t.
AR JUS TURIT ŠIUOS 

APSIREIŠKIMUS?
Ar jus miegate atda

ra burna?
Ar jus knarkiate miegodami?
Ar jus atbundate sausa gerkle 

blogu skoniu burnojo?
Ar jus greit pagalinate šaltį?
Ar jus turite katarą?

\ Ar jums tankiai skauda kaklų? 
' Ar jūsų glytis varva iš gerklės?

Ar jus Čiaudite ir tt.?
Ar jus sunkiai alsuojate?
Tas visa reiškia tūlą keblumą. 
Neapsileisk tuo. Ateik šiandien. 
Aš suteiksiu jums pagelbą mano 

20 metu patyrimo ir tūkstančiai li
gonių išgydyta.

Dr. F.O. CARTER
Kalbama lietuviškai

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
Specialistus

120 S. State St. 2as Augšlas

ir

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamufi- 
tų overkotų.

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

S. G O R D 
1415 S. Halsted Str,

O N 
Chicago, JUL

Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 
kuris patinka ir prisiųsk pinigus, aš jums nusiųsiu į namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame.
ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.

E. 3348 — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiutė”.) 
E 3796 -— Bernužėli Nesvoliok. Eisiu maniai pasakysiu. 
E 3349 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
E 3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.
E 3797 — Jau kad Aš Augau. Šią Ncdėlėlę.
E 3840 — Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.

3841 __ Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
2356 — Lietuva, Tėvynė musų. Tykiai Nemunėlis teka.
2358 — Darbininkų Marselietė. Sukeikime kovą.
2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
2393 — Saulelė Raudona. Jojau Dieną.

E 2394 — Už šilingėlj. šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).
ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.

E 3905 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigrandink, Mergele.
E 3906 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dieną. «

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAL 
T.‘_ ___" Vakarinė daina.

3244 —• Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
3245 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.

E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 __Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurka.
E 2224 — Mano laivas, daina. Į sveikatą, maršas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.
3625 — Miškas tižia. Sudiev Lietuva.

E 3842 — Sveika Marija. . .
E 1247 — O kur buvai, dieduk mano. Įd. Bradumcnė ir Vaškevičius. 

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

— Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
— Raseinių polka. Kazokas, valcas.
— Sttmbriškių polka. Jurgiuko kazokas.
— Polka nuo Rudos. Mažrusiška polka.
— šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas.
— Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.
— Kalnų augšturnas, valcas. Kariškas maršas.

Gudri, mazurka.
Esu garbingas yyras. 

šok i ratą.

E
E 
E
E

E 3190 — Tris berneliai. 
F

1

i

E 2651 
E 2652 
E 3315 

3316 
2580 
2581 
25h* r _
2706 — Žemaičių polka. 
2397 — Klumpakojis. Kokietka, polka.
3798 — Kur vėjai pučia J
2705 — Visur linksma.

E 1700 — Galopas

I 
I 
r 
i 
i

MONOLOGAI
1248 — Velnias ne Boba (dvi daljs)
1170 _ Antanas su Baltru, ir Kur Bakūžė Samanota.
1249 — Mano Palvis ir Antanas su Baltru.
2342 — Siuvėja ir Po Dvigalviu ereliu.
2343 — Ant Vienos Galvos ir Žuavų Marsas.

Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.0Q iki 
Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo veltui.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, Illinois

$300.



Subata, Sausio 11, 1919.

lr-> Pirmas Teatras, Koncertas irBalius
■■■■■■■■■■■i rengiamas ■■BESKSLSMBaSBBBBB
LIET. MOT. PROG. SUS. AM. 67 KP. Iš KENSINGTONO 

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

Nedelioje, Sausio 12 d., 1919
K. ofP. Svetainėj

11037 Michigan .avė, Roseland

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

(UMMI
Pirmu knijtu 

tomp 
smoKLOJIME Vieno veik| 

juokai
Taipgi dalyvaus L. M. D. “AIDO” mišrus ir Mote 

rų chorai, gabiausi solistai, duetistai ir Mando|inu ()r 
keslra.

Belo KUN. BIMBA pasakys savo puikų pamokslų, 
o basakojis misionierius KAPUCINAS atlaikys savo mi
sijas. Bus daugiau juokų, negu klojime šiaudų. Pabai
goj šokiai prie puikios .1. Grušo orkestrus,

Todėl visi norintis gražiai pasilinksminti, būtinai 
atsilankykite šin vakaran. Visų užsigaiiedinimas užtik
rintas. Visus širdingai kviečia atsilankyti KOMITETAS

ConcertaS ta mokykla, kurioj “niokyto- 

jaulų” tokie Slilsouai ir Gclcžč-
Mokiniai reikalauja savo .. .

L. S. S. 234-toji KUOPA buvo

NEDĖLIOJ

Sausio 19.191S
draugas

lietuviškų aidoblistų, 
jisai dabar “veikia,” 
džiaugti. Jie atliko

“•bunčius” 
su kuriais

v<>, 1 ad butų išmokėta jų pini-

mi į jų mokyklų.

Pulaskio Svet
gailis.

sausio 11 
nėj, 1822 
gai 
bai

įbansia Avė. Brau-■ 
susirinkite visi, nes yra la-

Kviečia pirm. Druskio.

SUMUSfi IR ATĖMĖ
ŠERNODę.

Ponia C. Slierman kreipėsi į

le, kurioj butą apie 50 dol. 
nais pinigais.”

gt-y-

tė, dr-gė Stilsonienė, Mrs Van 
Hoesen, profesorė llinsbaw Ko
nservatorijos, p. Rastowcev, 
dr-gė Kukutienė ir kili.

kia‘i, kurie vedė prie didesnio 
apšmeižimo d. P. Grigaičio as
mens, jiems pasidarė leistini. 
Kitokio išėjimo nebuvo, ir d. P. 
Grigaitis vakar rezignavo; re

mokėtų pinigų, tečiaus nutarė 
tęsti lavinimosi darbą. Nutar
ta p rorgonizufoti mokyklą ir 
mok uties ne po Aštunto Rajo
no f imi. Tuo tikslu išrinkta 
spec įlė komisija, kuri sutvar
kys . isus einamosios valandos

AREšTAVO PONĄ 
“KAPITONĄ.”

Policija vakar \niČiupo

Todėl tikimės, kad šiuo

gi kviečiame

kon-
Tai- 
atsi-

Lšdėstęs priežastis, kurios

tis atsisveikino su savo moki
niais ir išėjo.

atua

CHI
OR(

jin ta lekcijos.

AGOS POLIUI J A 
ANIZUOJASI.

—Rep.

ave užsitarnavusiu 
Pasirodė, kad tai bu 
tonas, o paprastas

Po programo linksmi šokiai Taigi, faktiškai Soc. Propa-

Kviečia visus KOMITETAS
joti nėra. Jeigu oficialiai ji ir 
gyvuos, kaipo VIII ra j. įstaiga, 
jeigu joju ir bandys “mokylo-

Aukaukite Lietuvos Laikvėš 
Fondan.

lės, tai ji bus visa kas, lik ne so
cialistų mokykla. Pagali**;, 
palis mokiniai, kurie ikišiol lan

KAPITALAS 

$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

PERKELK SAVO PINIGUS 
------------ į Lietuviu Valstybini Banką ------- ------  

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia

1,244,674.97
DEPOZITO AUGIMAS 

Kovo 3. 1917 (atidai 
Rugpjūčio 4, 1917 . 
Gruodžio 31, 1917 . 
Liepos 2, 1918 .... 
Lapkričio 2, 1918 .. 
Gruodžio 31, 1918 .. 
Visas turtas siekia

288,556.89
418,661.63
600,079.07
765,523.56

. 945,789.40
1,244,674.97

Perkelkite savo pinigus i Universal State 
Banką. Ant pinigų padėtų iki sausio 15 d. gau
site nuošimtį už visą mėnesį nuo pat Naujų Me
tų. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus.

Lietuvių Valstyhinis Bankas auga taip sparčiai dėlto, kad yra 
stiprus ir saugus bankas po aštriausia priežiūra ir po nuo
latine užžiura ištikimų direktorių ir banko valdininkų, turin
čių platų ir ilgmetinj patyrimą bankiniuose reikaluose.
t niversnl State Bank? žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryna kapitalą 
ir pervirsi siekianti <225.000.00. <» su virs 100 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriams da didesni užtikrinimą — žodžiu 
sakant, Universal State Bankas yra tai “Lietuvių Finansinis 
Verd tinas”.
t niversal State Bankas yra netik saugus, het ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos vakarais 
iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams atlikti savo 
bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir be nuosto
lio. štame banke kiekvienas gali ff*»4’talbCti savo prigimtoj 
kalboj be kitų tarpininkystės.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St. Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų, Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų, Utarninko ir Su
batos vakarais iki 8:30 valandai.

io gandai apie “streiką.” 
s nors” labai suširupino 
iškilsiu Chicagos policijoj 
ėjimu. Policistai nepa-

“Pių rastus lėberis šiandie už
dirbę daugiau negu mes,” skun
džiasi policistai. Bet atsakomo-,

NUTEISĖ DU ŠOFERIU.
Teisėjas Graliam vakar mitri 

sė du YelIoAv Cab kompanijos 
šoferiu, Louis Frankel ir How- 
ard Benson. Turės užsimokėt 
po 100 dol. palbaudos ir pasėdėt 
no 30 dienu kalėjime. Abudu

molų panele.

taisii s blogą dalykų stovį.

ir... : ’islreikuoli, jeigu nebus iš-

SVARBIOS PRAKALBOS 
CICERO J. !

Byloj, sausio 12 d. Ciceros
• * I ' I > •

gi n( i dar nepatvirtinti,, 
d< , “kas nors” jais labai 
sint no:

lojo ims kelti suiručių!

vis
su

ROPLFNUOJA PASTATYT 
OSVELTUI PAMINKLĄ.

Cl :cagos biznieriai tariasi a- 
pi ' j įstatymą didelio paminklo 
aini įčiai mirusio pulkininko, 
T: (h Roosevclto. Sausio 1|) d. 
ji si.rinks į Auditoriumą ir

bus nutarta statyt painiu 
ii ant vielos bus sudaryta

aukas “į Roosevclto fondą” ir 
parinks paminklui vietą. Malo
ni i tečiaus, kad geriausia vieta 
busianti “kur nors” palei Des- 
plaines upę.

SUMAŽINO POLICIJOS 
IŠLAIDAS.

Chicagos policijos “biudže
tą;” už. einamuosius melus lapo 
žymiai sumažintas, būtent nuo

nansų komisija šilą savo žings
ni teisina tuo, kad ‘‘miesto ižde* 
nėra pinigų.”

DEBATAI.

(anglų kalba) debtdus nedėlioj, 
saus. 12 d., 2:30 vai. po pietų, 
Colonial Hali Salėj, 20 W. Rim- 
dolph St. Tema: Ar socializ
mas pašalins musų ekonomi
nius blogumus? —- Prof. Paul 
Troob išrodinės tvirtinamais ar-

priešinamais.
Tą pačią dieną ir toj pačioj 

svetainėj, lik vakare, 8 valandą, 
Womans Fonini rengia vėl pa-

sijos. Bus taipjau ir muzikos 
programas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS. .
Pirmyn Mišrus Choras turės 

susirinkimą šiandie,* subatoj,

_ e__

tainčj.
ir kiti. Bus kalbama apie tai,

hiinę. Kiekvienas lietuvis pri
valo atsilankyti, 
landą po —Cicerietis

NEŽINO, 
DARYT.

KĄ TURIS

tamsta, ką dabar

automobilių šalia mano ir, va
žiuojant, vienas jų įšoko mano 
trokan.... Aš, tamsios, netekau 
700 dolerių pinigais ir tiek pat 
čekiais. Girdit, ka. aš turiu da

Nicholas
vakar naktį skundėsi 
Manderfield, važnyčia,

kompanijai. Warren gatves 
nuovados kapitonas jam nieko

žinoti į namus ir dalyką persta
tai kompanijos užveizdai.

—Kuomet policija gaus or
derį. —t mes pajMkosime tų

tonas.

ŽUDEIDA NESVE1KA- 
PROTIS.

Pagalios, kuturi daktarai pri
pažino ,kad tariamasai p-lės 
lola Almon užmušėjas, Frank

dėlto, trįs daktarai tvirtina, jo- 
gei ('laikas, kadir nesveikapro-

Clarkp byla nagrinėjama tei
sėjo Kavanagli korte. Mano-

PABĖGO IR NUSINEŠĖ 
TĖVO TAURINĮ.

Jaunoji, 15 melų, Violet Na- 
bel būtinai norėjo likti garsia 
lošėja. levas Nabel tečiaus

Ši įstaiga yra vienin
telė Valstijinė Banka 
ant Northwest Sidc mokan
ti 3% pelno j melus už pa
dėtus pinigus KETURIS 
SYKIUS KAS METAS (Sau
sio 1-mi). Balandžio 1-nią, Liepos l-insj).

Depozitai padėti iki arba 
prieš Sausio 18-tą duos nuo
šimtį nuo Sausio l-mos, 
1919.

TURTAS VIRŠ 
$1,500,000.00

Atdara Subatos vakarais

savo akis |

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

Aš turiu 15 metę patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintu.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

KRAUSE savIngs BANK
1341 MILWAimEE AVĖ - NEAR PAULINA.

SENIAUSIA BANKINĖ IŠTAIGA ANT NORTHWEST SIDE.

Hoffman’o Prirengiamoji 
MOKYKLA

HOFFMAN’O PlURENGJAfifoJI MOKYKLA mokin 
šyli ir angliškai kalbėli į labai tflimpą laiką. /" " “ 
ir pasikalbėkite su musų lietuviai; mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui j kolegiją ir universitetų, 
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi, 
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street
T---------------------------------------------------

nuėjęs

300 dolerių. Juos išsiėmus juo 
duktė iįr išduotus ‘‘savais ke
liais.”

KONDUKTORIUS NUSIVEŽĖ 
JOS ŠERNOLE.

- Och, mmru šernolė!* Pons 
konduktoriau, girdi - sustab
dyk karą! Mano šernolė...

vusi ponia L. Nallz, 2903 \V 
\Vallon St., vieno pono kunduk 
loriaits, kurio gatvekaris vaik 
Šio California gatve. Pons kon 
dūk torius sako, neatkreipęs jo 
kios alidiožios ir nuvažiavęs si 
ponios Naltz šernolu ir pinigais.

SUGRĄNžINO
“.JAUNĄJĄ.”

13 metų Gladys IligginboU 
baru, 0117 So. Paulina SI., ku
ri andai buvo ištrukus su savo 
numylėtiniu, Earl Molile, i (Ko
lumbus Junelion, O., ir ten bau-

žinia levams. .los numylėtinis

me: tėvas turįs prisiusi kelpini 
gi u.

TIKRAS TURTAS.
Linkių jums laimingų Nau 

jų Metų, turto, bet ne lik pini

mes
ugybės tokių atviručių 
gavome ir nėra nei jokios !

gui didžiausias turtas, štai pas

Vanok, ICager PI., Baltimore, 
Md., kuris tapo mums prisiųs
tas Gruodžio 20, 1918.

negero ūpo, Ibet dabar jaučiuo
si labai gerai nuo tada kaip pra
dėjau vartoti Triner Americau 
E'lixir of Biller Wine, kuris ma
ne gerai sutaisė ir jaučiuosi kaip 
naujai atgimus.”

jimas, blogas lipas yra greitai 
prašalinamas per American E- 
lixir of Biilter Winu. Visose 
vaistinyčiose $1.10. Išsisuki
mai, supulimai, reumatizmas, 
neuralgija, lumbago ir kiti skau

nėr Linimenlas 35c. ir 65c. vi
sose. vaistinyčiose, per pačią

Palauk, vaikeli, dar (u to 
kla jaunutė, mažai tenuvoki...

Vakar tečiaus Nahal patyrė 
kad io duktė net nerdanif nusi-cn8°’ bl.

Joseph Triner Company, 1333

m jus skaityti, ra- 
Ateikile j musų mokyklų

Musų moky-

(Arti Milwaukee A ve.).

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Dr. A. B. Btunicnihal 
oo 

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Chicagoje yra geriausia kep
tuvė firmos Sawyer Bisųuit Co
mpany, kuri randasi prie Harri- 
son, Miller ir Sliolto gatvių Chi
cagoje. Joje kepama įvairios 
rūšies ('rispo brandi krokėsus, 
bisųuits, pyragaičius, lidbits. Ži
not Crispo produktus nuo daug

cagoje ir arti Chicagos juos ži

ilgiausias sviete keptuvės modo 
lis kepa geriausius sviete bis- 
(piitus, krekėsus visokios rųšies.

ūkas turi Crispo produktų — 
pamenate Crispo Soda Cra
ckers atsakančiuosius savo 
rūšies pyragaičius. Atsimenate 
jo skonį, jo tik-ką iš pečiaus iš
trauktą šviežumą. Alsinu, aute

liktai iš geriausių, rinktinių, 
žieminių kviečių miltų, švarau- 
sioje, sanitariškiausioje keptu
vėje ant svieto.

Toliaus eina Crispoš Graliam

ikalus jie visuomet buvo vi
su mylimi, ypatingai vaikų. 
Niekuomet ('rispo Grabam

ba išsileidę. Crispo Grabam 
•Crackers visuomet yra sausi ir

Jie yra visuomet skanus ge
riausių miltų. Jų taipgi yra jū
sų apielinkčs grosernčse. O ar 
užmiršote apie ('rispo Luncli 
Bars? J u skonis, jus pastovus ir 
maistingas ypatingumas turi 
savyje šviežumą ir gruzdumą.

Kiek kartų norite krekėsų, bi- 
sųhilų, pyragaičiu, gardumynų 
įvairios rųšies — dėl persitikri
nimo, kad perkate geriausius ir 
už didesnę kainą paminėkite

sernėje dabar

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

3119 S. Morgan St., kertė >2 «t 
Chicago, III

SPECIALISTAS.
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų

OFISO VALANDOS:
9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet f. 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždaryta*. |

Telephoiie Yards 6$7 
______________ ____________ _________ K

> tuščias, kana pra g 
nyksta regėjims. S 

J‘,r. i Mes vartojam » 
pagerintų Opb- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

- ' kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdcldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 17 st 

Telcphone Yards 4317 
Boulcvard 6187.

0R. M. HERZi.lAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas Ir Lnbnratorija: 1025 W. tStb 
St. nctoii Fuk St.

VALANDOS: Nuo iC-
6—8 v*.karais. Telerhonc 
GYVENAMAS: . 'T2 S. ’

VALANDOS: x

Z pietų, ir 
~nal 2110. 

k led Street 
t ik tat—

3109 S. Morgan si. (T

>032

r v to

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS h CH1RUK(.A> 

Moteriška, Vyrliktj,
Vaikų ir visą chronišką ligą

OfUaa 1854 S. Hulmeė S< . 
frtaok-m* bro’or 9J4J

4 "t 1) r,to: t ,i«b|
7 F. l# -lt

Telcphone Yards 583*1.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo S iki 12 
jš ryto ir'nuo 7 iki 9 vai. vak 
3325 So.. Halsted St.. Chicago.

Dr. Leo Awoiin H
Gydytojas, Chirurgas, Akušerio 
1920 So. Halsted Stn Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tcl. (Janai 4367.

Tel. Yards 3654. AKUšERKA Į

Mrs.A.Michnlewlcz
us Akušerijos Ko-' 

-Kiją; ilgai praktika-' 
usi PennBylvanljos 

hospilalese ir Phila-, 
.lelphijoj. Pasekmin
gai patarnaują prie 

mdymo. Duodu rodą 
iose ligose moie- 

ims ir merginoms.
8113 So. Halsted Si r.

(Ant antrų lub() 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, Ir 7 iki vėlo v«k.

----- -------—..



J t

D| So. Englovood. — LSS. 170 kp 
metinis susirinkimas įvyks nedėiioj, metinis susirinkimas Įvyks subatoj,

■ 12 d. sausio, kaip 10 vai ryto J. Būt- —-1 - “ ■' « «« •>'»'
; krvičiaus svetainėj, 8132 \ ineennes

Naujienų Bendrovės Arfininkams ąv<’- 
Pastaba. — Vi 
vės šėrininkai, 
ton vieton, bei nepermainėlv savo 
adresų pas Bendrovės Sekretoriuj 
šiuo esate prašomi taflii padaryti' 
tuojaus. Jūsų adresai Naujienų Se
kretoriaus raštinėj yra būtinai rcika

Pranešimai
i Naujienų Bendro- 
kurie persikėlė ki-

Visi draugai būtinai atsilanky
kite. o knygų revizijos komisija ma
lonės atsilankyti viena valanda an- 

•Sekr. J. Jonulis.ksčiau.

— —

/

Went Pullman. — LDLD 38 kuopos

N A U JI E N O.S, Chicago, BĮ
. —--------------------------------  ---------------- -----------

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Subata, Sausio 11, 1919
PARDAVIMUI NAMAI-ŽEM* DRAUGIJOS

sausio 11 d sausio, LSS. 235 kp. na
me. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
(larugai ii' draugės malonėkit atsi
lankyti paskirtu laiku.

—Sekr. S. Tilvikas.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, gera vieta, biznis išdirbtas pel

DIDI’.LIS BARGI'NAS 
namai ant pardavimo, vienas Kandis

Prasišalindama mano moteris nuo 
manęs išsivežė su savim 1’6 melų 
mergaitę vardu Stasę. Molinos var
das Viktorija. Mergaitę norėčiau at
siimti pas save. Kas patėiuytumele 
apie tokią mergaitę malonėkite man 
pranešti už ką busiu dėkingas.

M. Piltis,
3356 S. l-'.merald a ve., Chicago, III.

3J58 So. Union avė.
Mickevičius, Iždin.

726 Park Avė.
Sokelis, iždo glob.

Kreipkitės antrašu:, niiniaS | pį ugyvenimų, kitas anl 3 
( hieago urngyvenimų ir krautuvė, kampinis Juozas 

ledas. PardJvimo priežastis savinin.. 
įkas gyvena anl farmos. Labai yra 
Igcia proga nusipirkti labai pigiai 

savininkas atvažiavo tik 
dieni,i, galit pasimatyti 

Btalsleilo ofisas atdaras

\Vis.
Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,

417 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Mikvaukee avė. 
J. N. Pall, Daktaras Kvol.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

PARSIDUODA bučernė ir gro .el 
nė su namu arba mainyčiau anl ko 
kilo. Kas norite kreipkitės šiuo

Tau L Kliuho metinis 
i vyks ncdėlioj, sausio 
svel. (anl antro augš-

Jaun. Liet.
susirinkimas
12 d., Mildos
to). Pradžia I vai. po pietų. Na
riai kviečiami atsilankyti, nes turi
me daug svarbių reikalų. —Valdyba

VladasRoseland. — LMPS 25 k p. mėnesi
nis susirinkimas Įvyks nedėiioj, 12 
d. Sausio, 2 v. po pietų Aušros kam- 

10900 Michigan Avė. —Vi
sos nares malonėkite atsilankyti 
nes randasi daug svarbių reikalų. Su

• liti

tingi—taigi prašom nepatingėti pa. I buriuosi
P«-Į ............

I III .1 i iiiniirii y m •/•y

.„m. . į sirinkimus kaip visados turėjo įvy- ... ..
Cliiciufo III kli 19 sausio, bet iš priežasties, kad kūnas ivyks sub., sausio 11, 7:30 v.

, y.iiu <ig<», , ■> i ... i., i \ii»v i . ... ...........:a:................ t i..1.

siųsti man arba Naujienų ofisam 
J. šmotelis, Sekr.

111664 Edbrooke avė..
Telefonas Pullman 5761.

Roseland. — LSS. 137 k p. metinis 
susirinkims įvyks sausio 12 d., 10: 
30 vai. ryto, Aušroje. —Komitetą*

ta dieną atsibus Rosehmde I.Ml’S 
lll-čio rajono konferencija, lai tu
rėjome perkelt, nes reikalingu i.-rin- 
kli delegates j konferenciją.

—Sekr. .1. Gryl».'e!)č.

Dr-HtėH Liet. Myl. metinis Husirin-

vak., Antanaičio svet., 3338 Auburn 
avė. Nariai visi malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių rei
kalų. Taipgi malonėkite naujų na
rių atsivesti. —P. Orlauski

Aš, Ona Žebrauskienė pajieškau 
savo vyro Jono Žebrausko, kuris 
išvažiavo iš Grund Rapids dešimts 
mėnesių atgal farmos pirkti. Aš nuo 
jo jokios žinios negaunu. Aš noriu 
1 ................ . ................................ ! •
pirma dasižinoti. Jeigu pats nenori 
parvažiuoti, tai parašyk laišką, lai 
aš žinosiu ką daryt. Jis pats ar kas
• • v ♦ t i ......... j. i: y. i....

('.hieago, III

anl ke- 
nedėlio- 
nedėlio-

PARDAVIMUI bučernė. Priežastis 
pardavimo - mirė moteris — nega- 

parduoli šlubą ir norėčiau nuo jo ’*1 • .... . i........... ............... : 21)119 So. Ilalsled st., (’hicago

4817 \V Cicero, III

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. t.a Saite St.
I'eleplioiir Centrui 639J

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Teiephone Rockvvcll 6993

LDLD. 19 kp. susirinkimas jvyks 
ncdėlioj. sausio 12 d., 1:30 vai. po 
pietų prie Mark White S. (“ingine- 

ėj. prie Ilalsled ir 
Draugai, malonėkit30los gatvių.

visi atsilankyti, nes turim labai sva
ibiu reikalų, o priekiam dar y:;: ::

i ti.n'lt i v I \ ** tl
yra ir 

Knygos "Mic. pariy įsi \. prisių
stos iš centro, kurios bus duodamos 
nariams. —M. T.

Dr-atės Sua. Brolių Li>et. metiniu 
susirinkimas bus sub„ sausio 11 d., 
7:30 v.v„ Anl. Valinčiaus svel.', 1732 
S. Union avė. Visi nariai malonėkite 
priimti į minėtą susirinkimų ir už
simokėti prigulinčias mokestis. Be 
to. Ims skaityta draugijos pertaisyti 
įstatai. Nul. Rašt. M. Klioštoraitis.

Raumatizmas Sausgėla
Nrsikankvkite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND mo 
slis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie d»u 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pačtą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III. 

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydyties. kai
na 50c.

t

PARSIDUODA diionkepyl?la lie
ii žinote malonėkite pranešti šiuo |UVju jr lenkų apgyventoje vietoje 

' i Biznis išdirbtas gerai nėr daug meadresu:
O Ona Žebrauskienė,

P. O. Box 657, Crystal Falls, Mich
■ tų. Kreipkitės šiuo dresu: 

Petrauskas,
3518 l'mcndd nve., Chicago, III.

PajicŠkau savo sesers Marijonos ------------ [ ”
Lekailės ir brolio Simono, Kauno PARSIDUODA bučernė ir groser- 
IMiv. Kas juos žinote praneškite ar- nė — luzuK išdirbta per daug nu- 
>a jie patįs tegul atsišaukia. tų, labai geroj vieloj; gali varyti

Simonas Grikšas, biznį. Priežastis — aš esu viena pa-
1633 N. Lincoln st

Mūrinis namas 3 lubų augščio, po 
6 kambarius, su visais intaisymais, 
tas yra puikiausias namas ant Erne, 
rald avė. Kaina 8 1500; reikia įmokė
ti liktai $500, likusius anl lengvo 
išmokėjimo. Nepraleiskite tos pro
gos. Niekados nealsieis toks puikus 
namas už tokią mažą kainą.

M. I. Kiras, 
3331 So. Ilalsled st., Chicago, III.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 \V

Antanas Slrolc, Pirm, pag.,
2018 S “

Kaz. Demereckis, Nut. i
3338 So. j

Vinc. Buiskas,,Fin. rašt

34 st.

Auburn avė.

Ardžiauskas, Konti
Cicero, ll|.

Racine, WI«. — LMPS. 70 kp. su- 
srinkimas Įv.Cks ned., sausio 12 d., 2 

••alistu svel., 500 Mo- 
Visi draugai būtinai 

naujų
numint S.
a’silanky kitę ir atsiveskite
narių. —Nul rast. E. I

I SS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, visais rajono reikalais ma-

no s”kri torių sekamu adresu: 
K. G. '•'••ainis, 751 \V. 31sl St. 
cago, III.

Brighton Park. — LSS 174 kuopos 
lekcija lema “Socializmo principai’’ 

I., Maženio 
., lygiai 3 
lankytojai, 

kuo-

svel., 3831 S. Kedzic avt 
vai. do pietų.—Draugai 

j meldžiu nesivėhiot susirinkti 
i daugiausia, nes Įžanga veltui.

po pietų.

Gura.

i j^yks 
paprastoje

LSJL. 3 kp. susirinkimas 
subatoj, sausio 11 d., l 
svel., 1630 Gross avė. Prasidės 8:30 
v.v. Draugai ir draugės, malonėkite 
atsilankyti paskirtu laiku.

—Laikin. sekr. 1'. Tolišis

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

Viena didžiausia lietuviška Cleaning House Chicagoje, kuri yra 
išdirbta per ilgą laikų. Mes turime savo cars, vežiojau) po visą 
( hieagų ir apielinkes. Mes paimam iš namų ir pristatom į namą 
be jokio vargo ir pigiau atliekam darbą negu kitas Cleaning House.

Mes nieko nckaimmiam už pristatymu į namus. O dėl kriaučių 
taipgi klynijam už \Vholesale Price. Geriaušia ir greičiausia pa
tarnaujant dėl visų.

BAGDON’S & BROS (O.
Chic m o. Iii. Phone Superior 2767

Reumatismo Worm’o
‘ Reumatiško ir Abe'no Skaudėjimo Gyduoles

Pilnai Užtikrinton Gyduolės nuo REUMATIZMO \ isose Formose
Grąžinamu Pinigai, Jei l zganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

išdirbtos ir Užtikrintos tik per
Į CARL F. W0RM
I .3460 SOUTH HALSTED STR1 ET, CHICAGO, ILLINOIS

Per Pučių — $1.10.

West Pullman. — Liet. Laiav. Fe
deracijos 18 kp. metinis susirinki
mas iv\ ks nedėiioj, sausio 12 d., 2 
v.d. po* pietų, No. 719 W. 120 St. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti ir 
naujų atsivesti. Turime daug gerų 
svarbių reikalų. —Komitetas

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

—Komitetas.

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

A. Kazlauskas, fin. sek.

Harvey, UI. — SLA. 289 kp. ne
paprastas susirinkimas bus nedėiioj, 
sausio 12. Pradžia 1 vai. po pietų, 
Joseph Dudeck svet., 15639 S. Hat- 
sted st. Nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti visi, ir naujoji valdyba. 
Reiks užimti vietas. Paprastasai su
sirinkimas neĮvyko tik dėlto, kad 
nepribnvo naujoji valdvba.

Kp. pirm. K. Kazanauskas.

Vaikų dr-jėlės “Ateities Žiedo” lie
tuviu kalbos pirmutinė lekcija bus 
nedėlioję, sausio 12, pirmų vai. po 
Dietų. Mokytojaus 
Vitkus. Vieta — 
nark. svet., 29 st.
kaio 2:30 vai. bus vaikų choro re- 
oeticija.
lietuvių 
progos.

medicinos stud. 
Mark AVhite So. 
ir Halsted st. Gi

Taigi norintieji mokytis
nepraleiskite šios

1-mo apskr. kuopų atydai. 
kuopos, priklausančios I.D. 

LD. pirmam apskričiui, šiuo prašo
mos išsirinkti delegatus į 1-mo Ap
skričio konferencijų, kuri įvyks sa
usio mėn. pabaigoj, š. m. Konferen
cijos vieta ir diena bus paskelbta 
vėliaus per “Naujienas”. Kuopos tu
ri pasirūpinti minėta konferencija, 
nes joje bus svarbių reikalų apta
rimui. Konstitucijos galutinas su
tvarkymas ir daug kitokių reikalų. 

LDLD. I Aps. Nut. Rašt.

LDLD.

Joe Klikunas.

VIENATINIS RKGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BlllDGKPORTO
teUAUGIEMS

Vkiniu) aukso rėmuose nuo $3.00 ir eu- 
ifiėiau. Sidabro rvmuoee nuo $1.00 -ir 

Pritaikome akinius uidykij. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nęrviėku- 
mss. akių skaudėjimus, užvilkimas ir 
tt. yra vaisinis įvairių ligų, kurios ga
li Imti prašalintos gerų akinių pritaky- 
tnu. ištyrimas uždyką, jei perėti ar 
skauda aki*. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akfs silp
sta, uelę^k iLiau, o jieikok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienarą pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad me* kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit pa* mane. AS buvau ■!>-

LMPS. III Raj. konferencija įvyks 
ncdėlioj, sausio 19 d. Aušros sve
tainėje, 10900 Michigan avė., ant 2 
lubų, Roseland, III. Visos 3 Raj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
artimiausiais kuopų susirinkimais. 
Delegatės turi būt renkamos po vie
nų nuo kuopos ir po viena nuo kie
kvienų 5 narių..—J. Vasiliauskienė, 

LMPS. III Raj. sek.

('hieago,Il|. H, man persunki).
- 4102 So. Campbell avė., Chicago, III.

.ĮIEŠKO darbo
______________ ___ __ _ PARSIDUODA STUDIJA lietuvių

PAJIEAKAU darbo prie bile kokio ir lenkų apgyventoje vietoji. Biznis 
biznio; esu migęs vyras. Galiu už išdirbtas per melu. Prie pnl lie- 
mažą mokestį dirbti, galiu skaityti, tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie- 
rašvli ir rokuoti. Jeigu kam reika- j žaslis—savininkas paimtas

* • -.v 1*. 1 Ml... ! M.................... A I .. ! X . 1. 1 1 M urnUiH

$200 nupirks medini namą. 2 la
bu augščio 5 ir I kambariai. Pra
džia $700, likusius išmokėsi! kaip 
rlmdų. Tas namas randasi ant 31 
ir \Vallace st.

M. J. Kiras, 
3331 So. Ilalsled si., ('.hieago, III.

Ant.

Ant.

liūgas toks atsišaukite laišku į Ni 
jienų ofisų pažymėdami No. 22.

Galiu už išdirbtas per 15 melu. Prie pat lie 
e 

karino 
irm- menėn. Atsišaukite asmeniškai 

ha laišku adresu: K. .lamoi tas, 
1739 So. Ilalsled SI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Turiu parandavojimui apšildomą 

kambarį delei laisvu ypatų, pavie-1 
niui arlJl porai. Išlygas patirsite! 
ant vielos. Atsilankyti galite liktai 
vakarais nuo 6 iki 9.

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

antros lubos

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ii 

deimanto adata, parduosiu 
iTaipgi puikų Playcr Pianą

ISSIRANDAVOJA šiltas kambarys 
dėl vieno arbfr'del dviejų vaikinų su 
valgiu arba be, prie laisvų žmonių. 
Atsišaukite 2842 W. Thomaas SI., 
2 lubų.

į, ' vėlinu
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, iii- 
vonus, Įiaveikslus, parduosiu už bi
le teisingą pasini} mų. Nepraleis 
kitę šio bargeno. Rezidemfij:'

MOKYKLOS
r VALENTINE dressmaking

COLLEGES
F205 So. Halsted st., 2407 W. 

disnn, 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Suv. Valstijos* 

Siuvimas, Petrcnų Kirpimas. 
signing. dėl Idznk? ir namų Vle 
los duodamos d\kai Diplomui 
L»ngvi išmokėjimai Gvgruotm 
♦a išmokinti Jus pasiūti sukfiei 
>»0. Phoiie Stelty 164.1

HaK.4 PATEK. I‘lr(nl*l«**

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU apšildomo ruimo Na

ujienų apielinkėj, pas mažų ir lais
vų šeimynų. Geistina, kad šeiminin
kė valgyt pagamintų. Kas turite to
ki arba kas žinote meldžiu greitai 
pranešti laišku.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, piliclyslės, dailiarašvs- 
t ės.

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

MES1ROFF,
Jei j’|» aeruate ir reikalaujate patarimu arba
tiekorinr Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rusiAkui. viG-tiK. Aš rekomenduoju t k GERUS daktarus. A6 e*u 
dr-meaa ♦menių. S M MESIROEF. SO. MORGAN 8T.. CHICAGO. ILL

Akron, O. — Sausio 11 d., LSS. 244 
kp. lavinimus vakaras. Tema: Ar 
galima prašalinti iš LSS. ypatišku- 
mus ir frakcinius nesutikimus? Pra
džia 7:30 v.v. 50 So. Huron st. To- 

atsilankykite i viršminetų 
—Komitetas.

3124 So. Union avė.
Sinkus, I kasos glob.,

1025 Montgoinery St.
Burba, II kas. glob.,

2917 \V. 39th SI.
Kaz. Vaitkus, Maršalka, 

833 \V. 3.3rd 
Iždin.

819 \V. 351h 
atsibuna kas 
kiekvieno

I. Antanaičio svet., 
avė., ('hieago, III.

Anl. Antanaitis,

Susirinkimai 
sutintos vakari)
8 vai.,
Auburn

Place

Street 
antrų 

mėnesio, 
3338 So.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GANAVIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1421 S. lOth st.

Fr. Maknrevičia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avė.

Baltrušaitis, Prot. rast.,
1602 Indiana avė.

Tūlis, Turto rašt,,
719 Alabama Avė.

Benionis, Iždin.,
1424 So. 111h St.

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,

Mot.

Mot.

avė.
Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,

1623 Indiana avė.
Jurgis Montvila, Maršalka,

1336 Erie avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

““fnyčia kiekvieno mėnesio. Eagle 
Hali svel.

A.

EXTRA STORACjE i'aRDAVIMAS 
rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Victrolą su pui- 

T Tarnus I kia paslata, taipgi $12 virtęs J'e-
1739 S Halsted St ’ chirnun kordų mokėjusių $200. Mės turime1739 S. Halsted st., (.Imago kck>(;J $15() lik*)S skuros,Seklyčios

..........u-1    -—-i'!1!-"-'!!.!-! 1-■■■?setų, kaip nauji, bus par ‘
REIKIA DARBININKU i geriausią pasiūlymą. Alsinu 

----------------------------- ;---- ------- —3—(dykų. Liberty Bondsai bų 
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- už mokestį. 

BO PRIRODYMO BIURAI ' ’..... ’......1:‘

luotą už 
čiama už 
s priimti 

..L Atsišaukite tuojaus. Al-
' dara kasclien nuo 9 ryto iki 9 vak 
• t i — i • • • 1" ,4 _.1; Nedaliomis iki 4 vai.

AVeslern Sloragc, 
2810 W. Ilarrison SI., Chicago

Aušros Mokykla. 
..Sausio 2 1919 m. Aušros mokyklo
je Įsteigiama skyrius ‘ Lietuvių kal
bos kliasų”. Bus mokinama 2 sy
kiu j savaitę, po 2 vai. kas vakarą.

kus. kuris per kelis metus mokyja- 
vo Valparaiso universitete. Del pa
rankiniui mokyklai ir sau didesnės 
naudos, pradėkite visi tuoj. Kituo-I 
so skyriuose mokinama po senovei. 
Prishiašyti galima visada 3001 S. 
Ilalsled str.

J.

P.

J.

C. W. of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBA

Chenaitis, pirmininkas,
4812 W. 15-th St.. Cicero, III. 

Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
1732 N. Lincoln si r 

nutarimų raštininkas,
1965 Evcrgreen avė. 

finansų raštininkas,
1356 N. Hoync 

iždininkas,
1685 Milwaukec

Susirinkimai alsibuno pirmų 
n.včių kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wilwaukee avė. 7:30 v. v.

Kalnine,

Galskis,

Katilius,
avė.

avė.

(U. S. Free F.mploynient Service) ' 
Jieškantieji darbo, kreipkitės šiais i

116-122 iy. pEA^BORN ST.

105-107 SO. JEFFERSON ST
Už darbo pųrupinimų visuose tuo- labai pigiai, 

se valdžios istėigtuose ir užlaikomuo
se biuruose npmtkip nieko mr'

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, i ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

PARDUODU labai gražius ii• nui- 
i vartotus 5 kambarių forničitis 

Pardavimo priežastis 
omuo-1 vra ui, kuo mano pati apleido ma- 
dcči |ne vakar rylmetyj palikti >ma_man 

du kūdikiu, viena 7 metų, kilų •> me
tų, o trečią 116 melų pasiėmė su sa
vim. Kam butų reikalingi tokie 
forničiai meldžiu kreipties šiuo ad_ 

M. Pūtis,

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTEL1S, 
1606 So. Halsted sL> Chicago

resu:
('hieago, III.

rųšies 88 
ą. Muzika 
a kartu.

Aip naujas 
;. Paims 

|j mėnesį, 
nišerkų, plack pickers, rankų siuvi-: Atsišauk11“ 1,;01 \V. Madison si. ka
ino ir pasiunčiamų merginų į mo- niĮ)as Ashland Blvd., į sankrovą ir 

klauskite skyriaus 20. Sankrova at
dara iki 9 vai. Nedėliomis iki 4 v.

REIKIA guzikų siuvėjų, gerų fi 
nišerkų, plack pickers, rankų siuvi

teriškų drapanų krautuvę.
Percival B. Pahner Co., 

367 W. Adams st., ('hieago, III.

Advokatas1 Teikalauja moters prie 
abelno namų darbo. Atsišaukite ir 
pamatykite F. G. Smith, Room 312-8, 
South Dearborn st.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
ras®;?

L4 --Ub

J.

$195 nupirks augšlos 
notų vartotų playcr piam 
ir eabinet bcnch duodan; 
Playcr pianas yra geras k 
ir turi būt parduotas tuojaus 
$25 užmokėt iškalno, $10,i

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

mas padarys jus žinovu j trumpą

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė. 

čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble St. 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblcnz st. 

M. Žukas iždininkas, 
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

(J.

į Atsišauk’*“ AV’.......... a ..i?.niv

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA pirmos klesos duonkepio. Jonas Januška, 
A. P., Macieassy, t Chicago, III.

11749 Michigan avė., Kensington, III. ---------------------

PARDUODU 80 akrų gtįros žemės 
ir mieste niuro namą, 
ant didesnio namo arba 
nio arba didelės fanuos. Savininkas 

3131 Archer avė.,

Mainysiu 
storo, biz-

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų, mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
kai pigių kainų.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rų — bile stailčs arba (lydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCftOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to augšto

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų 

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

Gali bul prnšalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
<>djla, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 
ų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
■••»<hnias mano gabumo.

\š atitaisau kreivus akis be skausmo vienu

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

Prot. Rašt. Motuz

REIKALINGAS 
tą geram vyrui, 
dos.

bučeris.
Darbas

Wm.
1980 Canalport avė.

(lirai t is.

PARDAVIMUI namas 
fialai, 3348 So. Hoync avb 

ant visa- kitę ant viršaus.
Gera vie

Chicago

ir lotas. 2
Atsišau-

DKAb’G 'OS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Sam. Venckus, pirminikas.
1903 Ruble str. 

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
664 W. 18 St. 

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50th avė., Cicero, III. 

Frank Micklin, turtų raštininkas,
1906 S. Union Avė. 

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21 st Str. 

Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas,
3041 W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrų nedėldienj 
kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Ilalsled St., ir kampas 19-tos gat.

LABAI DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA nauji miniai labai 

geroj vielojigviuj - oy.’'. -n .—. .

REIKIA prityrusio langų plovėjų, pusę bloko ir visi įtaisymai viduj.
Chicago Window Cleaning Co., 0 kambarius ant p-jų pagy- 

62 W. \Vasbington st.
Chicago, III.

liooin 2 veninių su beizmantais ir kam, reik

Priiuil <m akinius teisingai.
Pašilai imas nemokamas.

M. LAWHON, M. D
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtų). Chicago, III

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

—Ch. L. V. Choras.

PARDAVĖJAI
“Aš ypališkia išmokysiu 5 vyrus 

nuodugniai mano užsiėmimo ir už
tikrinsiu jiems geras įplaukas ir 
greitą pakilimų jei jie bus atsakan
ti. Aš taipgi paremsiu juos su $30, 
600 apgarsinimų kampanija į Daily 
News ir Sunday 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.”

gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba a važiuokite 
)as G. Virbalailj, 4448 S. Sawyer Avė. 
Teiephone McKinley 3354. ('.hieago

PARDAVIMUI 2906 \V. 38 st. 7 ir 
5 kambarių garu apšildoiiias namas, 
$2200 cash.

McDonnelI, 
2630 W. 38 SI. ( hieago, IH.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Laikinašai Komitetas:

p. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S Halsted St., Chicago, III

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago, III.

A. LALLS, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chicago, 111. 

GUGTS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, Iii

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicagc, 11!
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, 111 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.. Chic<Tgo, JH

DR-TES MEILES LIET. AMERIKOJ 
.. VALDYBA (CICERO, ILL.):

K.

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49th Avė.. Cicero, 111.

Kazimieras Rladikas. vice-prez., 
Antanas Morgevich, prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III.
Izidorius AVedeckis. fin. rašt.,

555 W. 14th St. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Rainius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Rladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

i Dr. \VH1TNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
roš arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų art>a inkstų liga arba jeigu jus turite roilllia- tizma, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, gal vos skaudėjimų, pasitarkite su manimi.-

Ofiso valandos 9 ilfll IT N C V Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Ūla VI H R I Rifai iki 2 vai. dienų
422 S. State St., arti Van Buren St., ('hieago, III.

&

I ♦ Kcnsington. — L. M. P. S. A. 67 
i kp. rengia pirmų Teatrų, koncertų 
ir balių naudai 67 kuopos vaikų dra
ugijėlės “Ateities žiedas”. Nedėlio
ję. sausio 12 d., K. of P. svet., 11037 
Michigan avė., Roseland, III. Svet. 
atsidarys 5 vai. vak. —Komitetas

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Gera mokestis. Pastovus darbas.
627 W. 18th St., Chicago

PARDAVIMUI 48 PI. netoli Wa|- 
laee st., didelis namukas,į ųž.uohi pa
puoštas. $250 cash, likusiius kaip ra
ndą. $2200.

McDonnelI, 
2630 W. 38 SI. (hieago, III.

* t

REIKIA merginos prie abelno na
mų darbo. Šeimyna susideda iš dvie
jų užaugusiu žmonių. Atsišaukite va
karais nuo 5—8 vai. vakaro.

Behnont 2617.

PARSIDUODA 2 akrai puikios, ly
gios juodžemės arti Bhie Island, III. 
miesčiuko. Apgyventa apielinkė, nei 
skersai gatvės randasi 
mas. L-.,..... . —----
apielinkėj. Geriausia žei

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.
J. Gustaitis, pirmininkas, 

2902 W. 39th SI., Chicago, UI.
P. Jakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, III.

PI.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

P.

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

—Komisija

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

—LMPS. 58 kp.

KEIKIA DAUG VYRŲ

prie visokios rųšies naujų darbų. 
Mes turime vienų dėl jus. Pasto
vus darbas, $4 iki $5 i dienų pra
diniams. Paimkite Whiting karų 
prie 63-čios gatvės ir So. Park 
avė. iki Whiting, Ind., arba New 
York Central arba priemiesčio karus nuo South Chicago iki 
VVhiting. Važiavimas 10 centų. 
Atsišaukite tuojaus i Mr. Curry, 
Employment bureau.
Standard Oil Company of Indiana 

Whiting, Indiana.

■

i puikus 
Darbo randasi užtektinai 

nė dėl

ną, 
šioj 
dar-

žovių auginimo arba paukščių, kur
galima padaryti gražaus 
vasarų ir sveikai gyventi 
gi kas pirks tuojaus.

pinigo
. Kaina pi

Charles Z. Urniek,
14542 So. Wood st.,

per

Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alecc 

Dnnelavičia, Iždininkas, 
1617 N. VVincbester av., Chicago 

J. Jakubauskas, komiteto narys, 
3362 Lowe avė., ('hieago, 

J. Šmotelis, komiteto narys 
10601 b'dbrooke avė., Chicago, 
W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carsc avė. 
No. 15900, Harvey, 

J. Vilis komiteto narys, 
2538 Frankfort St. Chicago,

I

AR LAUKIPROųOS
$300 nupirks murini namą 2 lu

bų augščio ant 2 pragyvenimų, po 
5 knnibąrius ir baseinei tns 7 pčdo ■ augščio, su visais intaisvinais. Kai- , 
na tiktai $3400. Mokei u; Ii kaip ran- ’ 
dą. Nanųis randasi gražioj vieloj ant ' 
Rrirltfnnnrtn į Ignas Baubonis, Prot. Sekr.

* 728 Park

m
Ilk

III.

111.

III.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

If. Labanauskas, Pirm.,
818 Albcrt Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.

Bridgeporto.
M. J. Kiras,

3331 So. Halsted st., Chicago, III. Juozas Baubonis, Fin. sekr.

■Z|

Kazimieras Rugis, pirmininkas,
1714 \Vabansia avė.

S. Galiackas, irm. pageli).
3525 S. Union avė.

L. Antonavičia, nutarimų rašt.,
1713 Ruble St.

Juozas Kezius, turtų rašt.,
4109 Montgoinery ;

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted i 

Kazimieras Yaras, kasos globėjas,
1742 S. Union Avė.

Fr. Girdwainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

J. Jankevičia, maršalka,
726 W. 181h st.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatų po pirmai dienai kiekvieno mėnesio. 8 vai-, vakare. I). Shimaičio svet., 1750 S. Union avė. BčRyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino |- 
stojimo mokėsti tik iki 1 doleriui, o

st.


