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M jsiai
Georg Ledebour areštuotas

X

Paderewski pašautas

Berline pertraukti

Ir Luxemburg paskelta respublika
MŪŠIAI BERLINE 

PERTRAUKTI.

BERN, sausio 12. — Vėliau
sia žinia iš Bcrlino sako, kad 
pasirašyta |x> pertrauka mūšių 
tarp valdžios ir spartaku ir kad 
kariavimas apsistojo.

True translation filed with the post- 
imister at Chicago, III., Jau. 13, 1919, 
as rcquired by tie act of Oct. (>, 1917

BREMENE SUSIDARĖ RES
PUBLIKA; SMERKIA 

EBERTĄ.

BASEI,, sausio 12. — Pasak 
pranešimo iš Municho, sociali
stinė respublika tapo paskelbta 
Bermene.

Bremene komunistai užėmė 
vil tas didžiumos socialistu ka- K 
reivių ir darbininkų taryboje ir 
pasiuntė pranešimą Ebertui, 
reikalaujant), kad jis rezignuo
tų.

Pranešama taipgi, kad jie pa
siuntė telegramų Rusijos bolše. 
vikams, išreikšdami viltį, kad 
Rusijos ir Vokietijos revoliuci
jos bus pergalėtojos.

Truė translation filed with the post 
inaster at Chicago, III., Jan. 13, 1919. 
as required by Ihe act of Oct. (>, 1917

LEDEBOUR IR MEYER
AREŠTUOTI.

BERLINAS, sausio 11. — No 
priklausomieji socialistai Ge
org Ledebour ir Ernest Mever 
tapo areštuoti kareivių ir oficie- 
rių. Kaltinimas prieš juos dar 
nepaskelbtas. Ledebour buvo 
vienu įš veikliausių vadovų 
prieš Eberto valdžią.

Pėtnyčioj po piet eskadronas 
spartakų bandė įeitj į Tageblatt 
budinką motoriniu vežimu su 
raud’ona vėliava po priedanga, 
kad jie nori išvežti užmuštus 
ir sužeistus. Valdžios karei
viai sulaikė vežimų ir rado žmo
nes, apsiginklavusius revolve
riais ir rankinėmis granatomis.

Spartakai, sakoma, neteko 20 

užmuštais ir 40 sužeistais trijų 
dienų inušyj apie Brandenbur
go vartus, vakariniame pakraš
tyje UnttT den Linden.

True translation file<l with the post- 
inasler at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BERLINO SUKILĖLIAI
SUMUŠTI.

PARYŽIUS, sausio 12, — Pu
sią u-ofieiali pranešimai iš Bėr
imo parodo, kad sukilimas puo
la jiegose ir nebėra abejonės^ 
kad Eberto-Scheidcmanno val
džia tapo išlaikyta lojolių ka
reivių, kurių disciplina sustip
rėjo buvimu von Hindenburgo.

Spartakai pasi rodo perkėlė 
kovų į provincijas, kur jie, kaip 
išrodo, laimi, ką jie pralaimėjo 
sostinėje.

Kar 1 Liebknecht paskelbęs 
“raudonųjį terrorų” ir diktato- 

rystę. Proletarai paskelbę ge- 
ncralį streikų “išgelbėjimui re
voliucijos’ 'ant sausio 19 d., ku
ri yra paskirta diena rinkimų 
i visuotina susirinkimą.* v c

Laimėję kituose 
miestuose.

Kuomet spartakų veikimas 
Berline išsivystė į partizantiškų 
karę, su plėšimu maisto sandė
lių kaipo vyriausiu tikslu, sma
kus mūšiai išsivystė Muniche, 
kur valdžia uždraudė visokias 
demons.1 racijas.

Sumišimai Dresdene užgniau 
žti, bet Stuttgarte spartakai yra 
viešpačiais miesto salėj ir mu- 
nicipalė taryba tapo paleista.

Skaičius streikierių Westpha- 
lia apygardoj siekia dabar 100,- 
(MM>.

I'rue translation filed with Ihe post- 
inasler at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
is required by the act of Oct. 6, 1917

LIEBKNECHTAS GYVAS.

COPENHAGEN, saus. 12. 
šiandieninės iš BerlinoVBGKš 
šiandieninės žinios iš Bcrlino 
sako, jog pranešimas, kad Dr. 
Kari Liebknecht liko užmuštas, 
yra neteisingas.

Po smarkaus mūšio sparta
kai atidavė Rudol Moss spaus
tuvę. Pasidavimas buvo besą
lyginis, kadangi spartakai buvo 
pilnai apsupti valdžios kareivių.

Kada valdžia atsiėmė Vorwa- 
erts budinką, jie atrado 125 spa
rtakus užmuštus mūšyje.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as reųuired by Ihe act of Oct. (>, 1917

Suėmė 300 spartakų.

BERLINAS, saus. 11. - < Vor- 
waerts spaustuvė tapo artinta 
kareivių po smarkaus mūšio. 
300 spartakų esu paimta belais- 
vėn.

Pert runku mūšių tarp vald
žios ir spartako spėkos laikinai 
sustabdė mūšius. Pertrauka 
mušiu padaryta |>čtnyčios na- 
ktį.

True translation filed wilh the post- 
miister at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKŲ PIANISTAS PADE- 
REWSKI PAŠAUTAS.

Pašovę ji bolševikai.

LONDONAS, sausio 12. — 
Pasak Exchange Telegraph ži
nios iŠ Copenbageno, perduo
dančios pranešimą iš Vienuos, 
lenkų vadovas Ignac Jan Pade- 
rewski tapo lengvai sužeistas 
žmogaus, kuris įėjo į jo kamba
rį, viešbuty] Varšuvoj ir palei
do vienų šūvį.

Keli bolševikai įmaišyti suo
kalby] jį užmušti, tapo areštuo
ti.

True translation filed wilh the post- 
inasler at (’hieago, III., Jan. 13, 1919, 
as required by Ihe act of Oct. (>, 1917
LUXBMBURG PASKELBTAS 

RESPUBLIKA.

Didžioji kunigaikštytė 
pasitraukė.

PARYŽIUS, sausio 12. — Re
spublika lapo paskelbta Luxem- 
burge. Didžioji kunigaikštytė 
Marie-Adelaide pasitraukė į sa
vo dvarą netoli sostinės.

Atstovų butas atlaikė triukš
minga susirinkimų, iš kurio vi
si klerikalai demonstratyviai 
pasitraukė.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as rcquircd by the act of Oct. (i, 1917

BOLŠEVIKAI SKERDŽIA
VOKIEČIUS.

BERLINAS, sausio 11. —Pa
sak VVinning, buvusio Vokieti
jos pasiuntinio Baltiko provin
cijose, bolševikai skerdžia vo
kiečius Baltiko provincijų sek
cijose, kurios papuolė po bol
ševiku kontrole, v

True translation filed with the post- 
inaste" ai Chicago, III., Jau. 13, 1919, 
as reijuired by Ihe act of 0ct. 6, 1917
BULGARIJA NETEKO 101,234

KAREIVIŲ UŽMUŠTAIS 
IR SUŽEISTAIS.

SOFIA. Bulgarijos nuosto
liai karėje buvo: užmušta ir p ra 
puolė 101,221; sužeisti 1,152.- 
399 ir belaisvių 10,<325. Į tas 
skaitlines neįeina nuostoliai lai
ke pasitraukimo iš Makedoni
jos, kada daueglis mirė nuo in- 
Huenzos, pavargimo ir bado ir 
90,(>00 liko paimta belaisvėn.

True translation filed wilh Ihe post- 
niaster at (’hieago, III., Jan. 13, 1919, 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917

GENERALIS PROKURORAS 
GREGORY REZIGNAVO.

WASHIN(rT()N, •sausio 13.
Suv. Valstijų generalis proku
roras nuo 1914 metų, Thomas 
Watt Gregory rezignavo delei 
“piniginių atsakomybių’’ ir su
grįš prie praktikavimo advoka
tūros. Prezidentas sutiko su 
jo pasitraukimu kovo 4 d.

Gregory rezignacijos laiškas, 
datuotas sausio 9 d. ir preziden
to atsakymas išsiųstas kabeliu 
iš Paryžiaus sekamų dienų, ta

po paskelbti šiandie Baltamja- 
me Name. Generalio prokuro
ro laiškas atidengia, kad jis jau 
senai mase apie pasitraukimų 
iš savo vietos ir svarstė tų daly
kų su prezidentu pirm Wilsono 
išvažiavimo užjtiriu. z.

True translation filed with the post- 
master at (’.hicago, III., Jan. 13, 1919, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

POLICIJA UŽPUOLĖ SINN 
FEIN KVATERĄ DUBLINE.

DUBLIN, sausio 11. — Sinn 
Fein organizacijos kvatiera Har 
courth gatvėj tapo užklupta šį
ryt policijos.

Užklupikai rado lapelius ad
resuotus į. Amerikos kareivius 
Airijoj. Lapeliai stato lokį 
klausimų: Ar jus laimėjote ka
rę, kad nukalus Airijai rete
žius?“

Jie priduria:

“Mes pagelbėjome laimėli 
jūsų nepriklausomybę. Ar jus 
pagelbėsite laimėti musų.“

True translation filed with Ihe post- 
master at (’hieago, ll|., Jan. 13, 1919, 
as required by the act of Oct. (i, 1917

ANGLŲ SUBMARINŲ PA
SKANDINTI KARĖJE LAIVAI.

Laike karės anglų submari- 
nos paskandino 23 priešo kari
škus laivus, 14 transpartų, 6 a- 
municijos ir reikmenų laivus, 2 
sandėlių laivus, 53 garinius lai
vus ir 197 žeglinius laivus. Nė 
viename atsitikime nebuvo pa
skandintas pirklybinis laivas 
pirm negu įgula nuplaukė sau
gumo!).

True translation filed with Ihe post- 
master at (’hieago, III., Jan. 13, 1919, 
as required by the act of Oct. (>, 1917

5 laisvės paskolos kampanija 
balandžio mėn.

WASH1NGT()N, sausio 12.
Pradėjimas penktos Laisvės pa
skolos kampanijos balandžio 
6 d., dviejų metų sukaktuvėse, 
nuo paskelbimo karės Vokieti
jai, yra svarstomas iždo valdi
ninkų, bet nuosprendžio dar ne
padaryta.

True translation filed with the posl- 
inaster at (’.hicago, III., Jan. 13, 1919, 
as rcquired by the act of Oct. (», 1917

PALIUOSAVO Iš ARMIJOS.

WASHINGTON, sausio 11.
1,500 sąžiningų priešininkų, jų 

tarpe ir tie, delei kurių reikala
vimo paliuosavimo nuo kariau
jančios tarybos buvo priskirti 
prie kitokių tarnybų, tapo pa
leisti iš armijos.

True translation filed with ihe post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917

SOCIALISTAI NESUSITAIKO 
TAIKOS KLAUSIME.

GENEVA, sausio 12. — Tarp
tautinė Socialistų konferencija, 
kuri turėjo įvykti kartu su tai
kos konferencija Paryžiuje šian 
die tapo atidėta neaprubežiuo- 
tam laiku, delei skirtumų tarp 
paliestų šalių.

STANFORD, Conn. — Vietos 
sanatoriume vakar pasimirė vic 
nas iš žymiausių Amerikos ak
torių John Mason.

True translation filed wilh the post- 
maslcr at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as required by the act of Oct. 6, 1917
ANGLIJA PRADĖJO DEPOR

TAVIMĄ SVETIMŠALIŲ.

LONDONAS, Sausio 12.
Gruodžio mėn. 630 internuotų 
svi limšalių priešų lapo išsiųsti 
atgal į jų šalis. Jie yra palie
gėliais ar senesniais už karinį 
amžių. Valdžia nusprendė, 
kad nebėra reikalo ilgiau laiky
ti priešo civilius žmones karia
vimo amžiaus ir sausio 6 d. 750 
civilių išplaukė į Vokietijų.

Ledinė žvakė užmušė 
žmogų.

KANSAS CITY. — Daniel Mi- 
bler lapo užmuštas ledines žva
kės, kuri svėrė keletu šimtų sva
rų, nukritusios nuo stogo 5 aug- 
štų namo.

'I'rue translation filed with the post- 
inastcr ai (’.hicago, III., Jan. 13, 19R), 
as required by Ihe act of Oct. (i, 1917

Kareiviai privertė rezignuoti 
du valdininku.

EVANSVILLE, lud., saus. 9.
Du demokratai nariai pavie

to komisionierių ir Henry Bucu 
le, kurį komisionieriai išrinko 
pavieto advokatu, tapo priversti 
rezignuoti iš savo vietų, kada 
509 kareivių nuėjo į Vander- 
burgh pavieto salę ir reikalavo 
sugrąžinimo Albert J. Vene- 
man, demokrato, kaipo pavieto 
advokato.

RATIFIKAVO PROHIBICI
PRIEDĄ.

os

W. 
už- 
ijos 
pil-

CHARLETON, W. Va.
Virginia valstijos legislatun 
baigė ratifikavimų prohibie 
priedų. Tai jau 23 valstijos 
nai ratifikavo tą priedų.

Aktorė serga.

LOS ANGELES, Cal.
lis gręsia Mary Pickford, 

Mir- 
vie-

nai iš garsiausių krutomųjų pa
veikslų artistei. Ji serga in- 
fluenza ir vargiai pagysiaiįti.

ORĄ S.
Giedra ir biskį šalčiau šiandie 

; ir galbūt ryto.
Į Saulė teka 7:17 v„ clidžiasi 
j 4:41 v. Mėnuo leidžiasi 4:40 v. 

nakties. .

Kareiviai šaudo streikierius
21 žmogus žuvo traukinių susi

dūrime
STREIKIERIUS ŠAUDO

KULKASVAIDŽIAIS.

Daug darbininkų užmušta 
Buenos Aires.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 11. Valdžios kareiviai 
vartojo kulkasvaidžius prieš 
streikierius, kada pastarieji bu
vo užpuolę ant krasos budinko. 
20 darbininkų užmušta, o 60 su
žeista kitoj atakoj ant Vasena 
geležies liejiklos.

Nors 5 vai. po piet pasklido 
žinia, kad streikas oficialiai už
baigtas, bet šaudymasis tebesi
tęsė ir vėliau įvyko daug smar
kių susirėmimų. Streikas užsi
baigė tik Vasena liejikloj ir sim 
pa t i jos streikas, bet nėra per
mainų visuotiname streike.

Armour gyvulių skerdyklų 
darbininkai prisidėjo prie strei
ko. Streikieriai apsikasė ir lai 
kosi preš kariuomenę.

Vakarviešcduose ir pereitos 
nakties susirėmimuose užmuš
ta 72 žmonės ir, kaip tūlų ap
skaitoma, apie 800 sunkiau ar 
lengviau sužeisti.

Mieste jaučiama didelė stoka 
maisto.

SUSIRĖMIMAI MAŽĖJA, BET 
NEAPSISTOJA.

Unijų susirinkimai uždrausti 
Galbūt 1,000 žmonių 

žuvo.

BUENOS AIRES, saus. 12. - 
Susirėmimai pereitą naktį su
mažėjo, bet jie vis dar tebesitę
sia. Ypač užpuldinėjama ant 
ant policijos stočių. Visi val
džios budinkai apstatyti karino 
mene.

Laikraščiai pripažįsta, kad 
skaičius užmuštųjų yra daug 
didesnis, negu policija pripažį
sta. Keli socialistų vadovai ap
skaito, kad apie 1,000 liko už
mušta, bet niekas neskaito, kad 
žuvo mažiau 100.

Gcn. Dellepaine yra paskelb
tus kariniu diktatorium. Naci- 
onalis studentų komitetas pasi
siūlė jam stverties ginklų prieš 
darbininkus, bet jis pasiulimą 
atmetė.

Vis daugiau ir daugiau ka
riuomenės gabenama j miestą.

Gen. Dellpaine išleido paliepi
mą, draudžiantį darbininkų or
ganizacijoms laikyti susirinki
mus.

Kongreso palocius yra gina
mas artilerijos ir didelės ka- 

rifuomenės. šiąnakt tikimąsi 
įvedimo cenzūros visoj respub
likoj, taipgi ant kabelio.

Laukiama taipgi natijų susi
rėmimų.

Pasimirė aktorius.
LONDiONAS, sausio 12. —Sir 

Charles Wyndham, 82 m. am
žiaus,, per virš 50 metų dalyva
vęs scenoje, pasimirė čia šįryt.

21 ŽMOGUS ŽUVO TRAUKI
NIŲ SUSIDŪRIME.

Nemažai sužeista. Viename 
vagone visi žmonės užmušti.

. DATA VIA, N. Y., sausio 12.
21 žmogus liko užmuštas ir 
daugelis sužeista, trįs jų mirti
nai šįryt arti South Byron susi
dūrus dviem New York Central, 
traukiniam. Southvvestern Li
mited traukinis ėjęs į vakarus, 
užvažiavo iš užpakalio kitam 
traukiniui, kuris sustojo prisi
kabinimui extra garvežio.

Užpakaliniame pirmo trauki
nio Pullman vagone visi žmo
nės liko užmušti. l'ik keli iš 
užmuštųjų yra pažinti, nes la
vonai labai suardyti.

Kodėl atsitiko nelaimė dar 
nežinoma. Visi pavojaus ženk
lai buvo pastatyti, tą matė dau
gelis liudininkų. Kodėl inžinie
rius užvažiavusio traukinio jų 
nematė nė jis pats negali pa
sakyti.

DARBO PARTIJA NOMINAVO 
KANDIDATUS.

CHICAGO. — Naujoji Nepri- 
karklausomoji Darbo partija sa 
vo susirinkime vakar nominavo 
kandidatus į tris miesto ofisus.

Į mayorus — John Fitzpat- 
rick, Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas.

J miesto klerką — John Ki- 
kulski, lenkų organizatorius gy
vulių skerdyklų darbininkų.

| miesto išdininkus Knute 
G. Torkelson, dailydė.

John I'itzpatrick paskelbė, 
kad partija nepriims pinigų 
kampanijai nuo kitų, kaip tik 
darbininkų.

Buvęs aldermanas Rodriguez 
pašilraukė iš Socialistų partijos 
ir prisidėjo prie naujosios par
tijos..

Kandidatai į aldermarus bus 
nominuoti vėliau.

INFLUENZA BAIGIA NAIKIN
TI GYVENTOJUS.

WASHilNGTON, Ant salos 
Tahiti, salų grupėje Pacifiko 
vandenyne nelemtoji intluenza 
baigia naikinti gyventojus. Iš 
12,000 salos gyventojų pirmą 
mėnesį mirė septinta dalis. Slė
nesnieji gyventojai visi išmirę. 
Tikėtasi buvo, kad epidemija 
savaimi ajjsistos siautusi, bet 
ji nekil k nemažėja, bet dar di
dėja. Gyventojai iš niekur ne
turi jokios medikalės pagelbos.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.
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Užsisakomoji Kala*:
Chicago je—pačtu:

Metams .........................
Pusei meto ................... •
Trims mėnesiams.........
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Metams ...........................  IJ-JĮJĮ
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Asmeniškai Redaktorių matyt gali
na tik nuo 5 iki 6:30 vaL vak. 
Visur kitur užsieniuose •••• »00

Redakcijos 
Straipsniai

True translalion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos 
valdžia.

Tapo paskelbta naujo An
glijoj ministerių kabineto 
sąstatas. Kaip ir buvo gali
ma laukti, jisai susideda di
džiumoje iš konservatorių; 
nes ir į parlamentą tapo iš
rinkta dvigubai didesnis 
skaičius konservatorių, ne
gu liberalų.

O ministerių pirmininkas 
Lloyd George, kuris suorga
nizavo tą kabinetą, skaitosi 
radikališku liberalu. Bus į- 
domu pažiūrėt, kaip jisai ga
lės veikti su tokiais ministe- 
riais; ypač, kad rinkimų lai
ku jisai prižadėjo daug viso
kių pažangių reformų. Jeigu 
jisai pildys savo prižadus, 
tai neras pritarimo ministe
rių kabinete; o jeigu jisai 
pataikaus konservatoriams, 
tai neteks užsitikėjimo žmo- 
nyse.

True translalion filed wilh the post- 
niuMer at ChicuKo, III.. .Jan. 13. 1919. 
as rc<]uirc<l by the act of Oct. 6, 1917

gui nesutikti su visa did
žiuma ir leidžia jam sten- 
gties pertikrinti didžiu
mą, jogei ji klystanti, o 
jisai esąs teisus — tokia 
yra tos demokratijos, ry
šis, už kurią kaltinamieji 
kovojo per visą savo gy
venimą.”
Nuteisimas penkių socia

listų vadų už skelbimą karės 
laiku nuomonių, priešingų 
valdžios politikai, yra nusi
dėjimas prieš vieną pamati
nių demokratybės principų 
— nuomonių laisvę. Todėl 
jisai sukelia protesto jaus
mą kiekviename teisybę my
linčiam žmoguje.

♦ ♦ ♦

Bet žodžius, kuriuos pasa
kė apie demokratybę socia
listų advokatas, mes priva
lome atsiminti ne tiktai ta
da, kada turime reikalą su 
valdžia. Jeigu mes demokra
tybės principų gerbimo rei
kalaujame iš tų, kurie per
sekioja socialistus, tai tuos 
principus mes privalome 
gerbti ir patįs.

O ar mes darome taip? 
Deja, anaiptol ne visuomet.

Pažiūrėkite, kokie dalykai 
dedasi musų socialistų orga
nizacijoje. Jeigu tenai žmo
gus išreiškia nuomonę, nesu
tinkančią su didžiumos nuo
mone, tai ta didžiuma daž
nai puola ant jo, kaip ant 
aršiausio priešo: ir iškolio- 
ja jį, ir apšmeižia, ir net 
stengiasi visai atimti jam 
balsą.

Susirinkimuose tokių kuo
pų, kurias kontroliuoja va
dinamieji “bolševikai,” jų 
oponentui kartais neduoda
ma nė išsižiot: “bolševikai” 
parėkauja, paskui pervaro 

(Įnešimą “uždaryt diskusi
jas” — ir užbaigtas klausi
mas.

Tas varžymas oponento 
nuomonės dabar jau priėjo 
daugelyje “bolševikiškų” 

kuopų iki galutinio absurdo. 
Kuomet kuopoje prasideda 
diskusijos dėl kokio suma
nymo, tai “bolševikai” pap
rastai jau nė argumentų ne
paiso: jeigu kalba “jų žmo
gus”, tai jie pritaria, nežiū
rint ką jisai kalbėtų; jeigu 
kalba “ne jų žmogus,” tai jie 
priešinasi, taip-pat neatsi-

paskui keturis “spartakus”, 
apginkluotus šautuvais. Ga
tvė prisigrudus žmonių, ra
miai žiūrinčių į tą medžio
klę. Du spartakai ištruko, o 
du tapo pagauti. Bet karei
viai ne tiktai nebaudžia jų, 
o ir neareštuoja: tiktai ati
ma šautuvus ir paleidžia. 
Kada pasipiktinusieji žiūrė
tojai klausia, kodėl kareiviai 
taip švelniai elgiasi su 
jais, tai jie atsako: “Mums 
liepta dauginus nieko neda-

Toliaus tas pats korespon
dentas sako, kad per visą pa
skutinių riaušių laiką milži
niškos žmonių minios grū
dosi gatvėse ir piečiuose; da
bar tos minios išnyko, kada 
atėjo kareiviai iš fronto ir 
ėmė daryt tvarką.

Jeigu Berlino gatvėse bu
tų ėjusi tokia atkakli ir kru
vina kova tarp dviejų gink
luotų spėkų, kaip skelbė tele
gramos, tai minių grudimasi 
gatvėse ir valdžios paliepi
mas nedaryt jokios skriau
dos “spartakams” butų vi
sai negalimi dalykai.

Apie atskirų frakcijų sti
prumą Berline savo nuomo
nę išreiškė Šveicarijos fede- 
ralio parlamento narys, so
cialistas, Jean Sigg, kuris 
tik-ką pagrįžo Genevon iš 
Vokietijos sostinės. Jisai sa
ko, kad spartakai tarpe vyrų 
turi Berline apie 20,000 iki 
25,000 pasekėjų, nepriklauso 
mieji socialistai 40,000 iki 
45,000, o didžiumiečiai, iš ku 
rių susideda dabartinė vald
žia — nuo 350,000 iki 400,000. 
Pats Sigg, kiek mes apie jį 
žinome, simpatizuoja nepri- 
klausomiemsiems.

Iš to matyt, kad “sparta
kai” Berline daugiausia ką 
gali padaryt, tai triukšmo, o 
ne “revoliuciją.”

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as rcųuired by the. act of Oct. 6, 1917

Jugoslavai.
Daugumui žmonių jugo-slavų 

klausimas atsirado drauge su 
kare. Bet, antrų vertus, jis ne
išėjo iš jos; vienok jis gali lošti 
ilgų rolę politiniuose Europos li
kimuose.
Jugo-Slavija tai nauja ir pastovi

Trumpai sakant,

Rusija ir 
taika.

Eina gandas, kad taiki
kli valdžios svarsto klausi
mą, ar priimt į taikos konfe
renciją Rusijos atstovus.

Sumanymą duoti taikos 
konferencijoje balso Rusijai 
pakėlusi Anglija. Priešinga 
jam esanti Franci ja.

Anklijos pienas esąs toks, 
kad Rusijos frakcijos turi 
partraukti tarpusavinę kovą 
taikos derybų laiku, tuomet 
joms visoms butų duota at
stovybės teisė. Bet Franci- 
ja nenorinti įleisti į konfe
renciją bolševikus.

Amerikos pozicija nežino
ma. Ji veikiausia stos už 
Rusijos dalyvavimą.

Šitokie santykiai yra no 
tiktai ne demokratiški, o ir 
stačiai negalimi pastoviam 
organizacijos gyvavimui. 
Nuomonių varžymą žmogus 
gali kentėti tiktai iš prievar
tos. Bet į socialistų/organi- 
zaciją žmonės juk stoja lais
vu noru. Jeigu jie neranda 
joje vietos išreikšti ir apgin
ti savo nuomonės, tai ji da
rosi jiems bereikalinga.

Taigi demokratybės prin
cipų reikia patiems socialis
tams laikyties. Tiktai tada 
galima iškovot jų pripažini
mą valstybėje ir visuomenė
je.

kalbanti gimininga kalba ir uži

manti plotų šiaurėje iki austrų 
Styrijos, o pietuose iki Albanijos 
Pirma karės kroatai ir slovincai 
neturėjo nei vieno draugo tarpe 
Europos tautų, šiandien pa
saulis yra pasirengęs priimti jas 
į tautų šeimynų ir pripažinti, 
kad jugo-slavai, esantieji Artimų 
jų Bylų klausimo esme, po
draug laiko Tolimųjų Rytų kai
po ir Vakarų klausimo gijas.

Pasižiurėjus j žemlapį matyt, 
kad jugo-slavų žemės, api
mančios didis Dalmatijos pa
kraščio, Bosnijos-1 Icrcegovinos, 
Slavonijos, Kroatijos, Karniolos 
Karintijos ir Montenegrijos, ne*-

Truc transl.ilion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Demokratybe ir 
mažumoe teises.

True translalion filcd with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1919, 
as reųuhed by the act of Oct. 6, 1917

“Spartakų 
revoliucija ’

padaro vienų nepertraukiamų

Iš tų supainiotų ir priešta
raujančių žinių, kurios atei
na iš Europos, dar vis iki 
šiol negalima numanyt, kas 
tikrai dedasi Berline.

Telegramos skelbia, kad 
tenai dar vis tebesitęsia “bai 
si revoliucija.” Bet viena 
tiesiog iš Vokietijos sostinės 
atėjusi korespondencija ši-

laikų slavais. Ketvirtame šiniL. das bus: Serbų, Kroatų ir Slo- 
metyje prieš Kristų jie paplito vincų Karalija, o karaliaus var- 
ryitiniu Adrijos juros pakraščiu 
ir po artimas salas ir nusidangi
no į vakarines Macidoiujjos dalis 
pasiekdami pietuose Epyrų. Pi
lypas Macedoniškas užkariavo 
tą kraštų iki Drinos upei ir to
kiu budu pasidarė dvi dalįs: II- 
liria (iraeca ir Illiria Barbara. 
Pirmoji, dabartinė Albanija vė
linąs buvo prijungta prie Macc- 
donijos ir illyrai, vieliaus pagar
sėjusieji jurų plėšikai, susidūrė 
su romėnais, kurie juos užka
riavo.

Toliaus mes girdime apie il- 
lyrų šalį Dalmatijos vardu, kuri 
padarė pietinę Illyrikos diacezi- 
jos dalį ir tęsėsi į šiaurę jki Du
nojaus upei. Ji apėmė naujo- 
vinę Kroatiją, mažne visų Bos
niją, Dahnatijų, Hercegoviną, 
Monlenegrijų ir šiaurinę Alba
nijos dalį.

Už šimtmečių vėliaus slavų 
govėdoms nuo pa-Dunojo apsi
gyvenus Balkanų passalyj, llly- 
rijos vardas buvo užmirštas vi
sai. Napoleono Pirmojo įsaku 
1809 m. valdyba vadinama Illy- 
rų provincijomis buvo jo sutve
ria iš žemių paimtų nuo Austri
jos. Jos apėmė Karniolų, Ka- 
rintijos dalį, didžiumų Kroati
jos, Dahnatijų, Istirijų, ir Fume. 
Napoleonui puolus, šitos provin
cijos tapo suvienytos į karalijų 
po Austrijos imperatoriumi. 
Nekurios permainos padaryta 
jos rubežiuose. Buvo dvi gu
bernijos, Laibacho ir Triesto, 
pastarasis buvo sostine. Šitas 
padalinimas paiteko iki 1849 m. 
kuomet karalija tapo padalinta 
administratyviais tikslais į Ka
rinti jos ir Karniolos kunigai
kštystes ir Gorcos, Gradiškos, 
Istrijos ir Triesto pakraščio ap-

dus bus: Sėjikų, Kroatų ir Slo- 
vincų Karalius.

Po tai paskelbai buvusios rei- 
clisrato jugostnvų 'jMitlainenti- 
nės grupės prezidentas ir keli 
Agramo Nacionalės Tarybos na 
riai susiėjo Šveicarijoje su Ser
bų valdžios atstovais ir jugo
slavų londoniniu komitetu ir 
sutiko su serbų ministerių pir
mininku Pašiču, kad visos že
mės, ‘‘apgyventos tirštomis ser
bų, kroatų ir slovincų masėmis 
už dabartinės Serbų karalijos 
sienų” tur susidėti su tuja šali
mi į vienų nedidinamų valstybę.

Tokiu bildu, netrukus gal iš
vysime Iridžių jų Serijjų su de
mokratine konstitucija, kuri at
stovauja ne paprastų monarchi
nį išaugštinimų, bet karalystę 
gimusių iš Austrijos išdrasky- 
mo ir liuosa valia sutvertų iš 
sunkiai iškovotos tautos laisvės.

Skaitytoju^lalsai
l Ui išreikštai šiame 
nuomones Redakcija ne

skyriuje
atsako.}

Provincijos ir vienuolika val
dybų, kurias vėliaus padarė iš 
jų Austro-Vengrija, išskiriant 
Fiumę ir tikrosios Vengrijos ju
go-slavų apskričius, it u re j o ne

mus.
Fiumės valdžia buvo truputį ge
resne negu miesto taryba, o ve
ngrų apskričiai dalyvavo buda- 
pestinio parlamento jstatymda- 
vyboje, Bosnijos*Hcrcegovinos 
seimas neturėjo galės įstatymų 
leisti, jis buvo sutvertas tyčia, 
kad apgavus Europą. Buvo per
daug aišku, kad šilo skirtumo 
tikslu buvo padalinimas j ilgo-

Imkime pirmų. Kas kartas laikraštį ar knygų, iš kurių jis

DARBININKŲ SUVAŽIAVIMO 
REIKALU.

Naujienos buvo pakėhisios 
klausimų apie Amerikos lietu
vių suvažiavimų. Kaip girdėti, 
kaikurios organizacijos atsisa
kė suvažiavimų remti.

Taigi dabar kįla klausimas: 
:acijos turi 

už visus 
br tai dar-

narių; ar jos atsako 
darbininkus, jeigu p 
bininkai nustos to, ko jie galėti 
atsiekti bendrai susieję ir pasi-

Musų darbininkai mulkinam 
visų, kas tik nenori, kad jau ir 
tokios organizacijos, kur turi 
kelis šimtus ar tūkstantį narių

visų

darbininkų 
dėlto,

eina iš miesto į tikins gyventi,'apie ūkio plėtojimų ir tobulini- 
nes jiems nusibodo jau vaikš-1) 
čioti nuo vienų dirbtuvės vartų i 
>rie kilų. Jie mato, kad senai- j 
vės sulaukus ir nebepajiegiant 
abrikuos duonos pelnyties, jie 

atsidurs gatvėj. Didelė vienok 
didžiuma nepažinodami Ameri
kos ūkininko gyvenimo sųlygų, 
rijosi pasijudinti iš miesto. Gi 
kurie ryžtasi pradėt ūkininkau
ti, tai, susitikę su sunkia prad
žia, nebetenka drųsos toliau va- 
ryties ir grįžta, viskų pametę, 
atgal į miestų, šitokių apsireiš
kimų galima ir reikia išvengti. 
Bet kaip? Ne kitaip, kaip tik 
organizuotu ūkininkų veikimu. 
Ūkininkai, turėdami savo orga
nizacijų, mokėtų surast tinka
miausių būdų einantiems į u- 
kius miestiečiams padėti, kaip 
antai rašinėdami į tuos pačius 
laikraščius reikalingų žinių ir 
naudingų patarimų ūkininkams 
rengdami paskaitas miestie
čiams, etc. Tarp Amerikos lie
tuvių ūkininkų yra pakankamai 
išsilavinusių ir šviesių žmonių, 
kurie galėtų čia daug padėti; be 
to, kiek žinau, yra keletas dagi 
baigusių agrikultūros mokyk

las, kurie, beabejo, neatsisakys 
prisidėt darbu.

Antra — kad padėjus mies
tiečiams eiti į ūkius.

Daug yra miestiečių, kurie 
norėdami cit į ukius gyventi, 
bet nežinodami, kaip ir kur su
siradus sau tinkamų ūkį, krei
piasi į agentus. Bet, deja, mu
sų tie agentai patįs apie ukius 
nieko nežino, ir jie nekalti, jei
gu žmogui įkiša visai netinka
mos žem"s ūkini. Be to, yra 
ir nesąžiningų agentų, kurie 
žmones tiesiai prigauna. Esant 
tikjninkų, organizacfijaf, žmo
nės, norėdami eiti į ukius, žino, 
tų kur kreipties dėl informaci
jų apie vietas, žemę, kainas ir 
ekonomines vietos svųlyga.s etc.1 
Jiems nereikėtų atsidėti ant a- 
gentų malonės ir tikėti jų pasa
koms. Kiekvienu reikalu jie ga
lėtų kreipties į ūkininkų susivie
nijimo centrų, o centras, supin

darbininkų

mums suvažiavimo reikalų. Aš 
norėčia paklausti, ki|ir kiti dar
bininkai, kad jie duoda sava- 
valiauti keliems varde
Amerikos lietuvių ( arbininkų? 
Gal tiems ponams 
suvažiavimo nereikia 
kad jie darbininkų |bijosi? Jie 
turlbut, tik iš vardo
švietėjais statosi, bet kada rei
kia pasirodyti tarpe 
šokių minčių, tai jie bijosi. Jie 
giriasi esą revoliucicnicriai; bet 
kada reikia minios vesti, tai bi
josi net savo šešėlio! Bijosi, kad

minios vi-

inų. lų didelę spragų galėtų 
užtaisyti lietuvių ūkininkų or* 
gnnizaoja informacijomis, raš
tais, paskaitomis ir t.l. Dar dau
giau, tokia ūkininku organiza
cija galėtų leisti vieną kitų mu
sų jaunuomenes į augštesnes a- 
grikulluros nuri yklas, kuri.? pa
skui atsimokėtų nuims savo dar 
bais šimteriopai.

Visa tatai iuf’i.‘u būt apsvars
tyta ir pradėta veikti. Šie. klausi-

miestiečiams kaip ir ūkinin
kams. Ir aš tikiuos, kad jie to 
nepraleis pro ausis. Juk jau ir 
miestiečiai ima pažint ūkio ver
tę, ir šiandie ūkininkas jau ne- 
bežeminamas taip, kaip būdavo 
seniau. Ūkininkai užima visur 
pirmų vielų, šitie pasaulio nelai
mių metai parodė, kaip brangus 
yra geras ūkininkas.

Tatai sukruskime rupiu ties 
savo reikalais. Jie nebeatideda- 
Ini.

Kitų sykį aš parašysiu, ką nu
veikė Kanados ūkininkai, kada 
jie susijungė ūkininkų organi
zacijom — M. Gugis.

tų teisingiausių informacijų ir 
patarimų.

Trečia. Kad Amerikoj nepa
lyginamai geresnė ūkio vedimo 
metodą ne kaip Lietuvoj, tatai 
visi žino. Per pastarąjį dešimt
metį Amerikos ūkis padarė ypa-

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Subatos numeryje, straipsny
je “Skandalas lietuviškoje ‘dip
lomą t^kj e’”, antroje špaltojc 
klaidingai sustatyta sekamas 
sakinys: “Į tų komitetų įstojo ir 
Lietuvos klerikalų pasiuntiniai, 
kun. Dobužis ir p. Pakštas. Vie
toje “Lietuvos” turėjo būt Ame
rikos.

Straipsnyje “Bolševikai prira
šai Socialistų Internacionalo”, 
ištraukoje, sustatyta: “...ka
dangi jie neatskiria nuo jų...’’. 
Vieloje “neatskiria” 
neatsiskira.

turėjo būt

Redakcijos Atsakymai į
Nežinomam, Chgo. — Asme- 

hiškiems pasibarimams ne lai
kraštyj vieta.

Sav. vakaro Komitetui, Cice
ro. — Tamstų pranešimų gavo
me tik vakar iš ryto, kada laik
raštis buvo atspausdintas. Pra
nešimus reikia siųsti iš anksto.

Amar. Liet. Dari). Taryba.
SKYRIŲ SEKRETORIAMS.
Amerikos Lietuvių Dartbiiiin- 

ką Tarybos skyriams čarteriai 
jau yra pagaminti.. Todėl, ka
me lik yra įsisteigusios Am. 
Liet. Darb. Tarybos Skyriai, mel 
dzin tų Skyrių sekretorių urnai 
prisiųsti man savo tikrų adre
sų, idant galėčiau pasiųsti čar-

idant tokia bu<iu atšalinus vie

nų dalį nuo kilos ir nedavus 
joms susijungti. Kartais jugo
slavai bandė susilaikyti su savo 
prispaudėjais ir prikalbinti juos 
įsteigti tokias sųlygas, kurios 
suteiktų jugoslavams laksvų po
litinį, kultūrinį ir ekonominį be- 
siplėtojimų. Beit dvil valdančios 
tautos, “vokiečiai ir vengrai, 
nors būdamos monarchijoje ma 
žuma, niekuomet nesutiko nei 
kiek išsižadėti savo hegemoni
jos (vadovystės) nusileidžiant 
deniokįratybei ar dėl atstatymo 
Austro-Vengrijos valstybės ant 
geresnių ir teisingesnių pama
tų. Tokiu budu gyvastis, laisvė 
ir vienybė pavirto tautino dom
ina visiems jugoslavams kur 
tik jie gyveno.

Visuomenei apskritai buvo 
abejojamu dalyku ar busimasis 
jugoslavų kraštas panorės dėtis 
su Serbija ir sutverti panserbų 
svajonių Didžiųjų Serbiją, ar ne. 
Bet paskelbti iš Korfu nepalie
ka tame abejonės. Jugoslavų 
valstybė, kaip ji yra rengiamų 
pagal šitų paskelbų, neina prie 
nieko mažesnio kaip susivieniji^ 
mas visų serbų, kroatų ir slovi- 
ųeų. Konstitucija šitps Didėsčs 
Serbijos busianti, “demokrati
nė ir parlamentine monarchi
ja po Karageorgevičių dinastija, 
kuri visuomet dalinasi tautos 
idealais ir.jausmais, statančiais' 
tautos laisvę ir valių aųgščįau

t mažai kn

kuodąu-

ta minia jų nepaklaidytų, 

sakysiu, patys turbi 
teišmano apie vadov;

Kur geras vadovas, jis minios 
nesil)ijo, bet priešingai: trokšta, 
kad minios rinktų
giausia, kad dalykų galėtų gerai 
išdiskiLsuot, nes kur daugiau 
galvų, ten daugiau ir minčių. 
Bet jeigu tik statytįes mokytu, 
o savo mokslų slopti; arba ginu
siu ties vadovu, o nieko nevado- 
vauli ir tik rėksmingus straip
snius brukti į laikraštį — ne 
vadovas!

Taigi darbininkai. ' 
klausimų, kas tik galite, ir ne
duokite keliems kalbėti varde 
visų.

Lietuvos ūkis visados tstovejo 
ant žemo išsivystymo laipsnio, 
gi per paskutinius ketverius me
tus jis turėjo dar labiau nupulti. 
Jei nebus pagalbos iš šalies, jis 
negalės veikiai pakilti ir progre
suoti, nes neturės šaltinių pro
gresavimui.

Taigi čia Amerikos ūkininkai 
vėl gali ir turi ateiti pagalbon 
organizuotu darbu.

Vienas Wisconsino senas lie
tuvis ūkininkas rašo man, kad 
šis dalykas labai esąs svarbus 
ir vykintinas. Jis sako, kad tu-, 
lėtų Būt pasiųsti keliaujantis 
prelegentai, kurie savo pamoko
mis supažindintų lietuvius su 

Amerikos tikiu taip, kad tatai 
butų gulima pritaikyti ir Lietu
vos ūkis. Gaila lik, kad šis ma
no draugas wisconsinietis nepa
aiškino klausimo, būtent,' kas 
pasirūpins tais prelegentais, kas 
jiems už jų darbų atlygins, Juos 

turi

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

Cliicago, 111.

1

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

8323 I. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mlrato
11T N. Deirborn St.

31II U Unity BMg.
T«l. Central £411—Boblaukio Juozas.

— — , . Į, i ••
Idžios, vietoje buvus viena pro- 

Ivincija, Jugo-Slavija buvo pa
dalinta tarp dviejų monarchijos 
dalių ir netyčia vėl padalinta į 
11 valdybų ir 14 statymdavybių. 
Ta vienuolika valdybų buvo: 
Kroalija-Slovonija, Bijeka (Fiu 
me), Dalmatija, Istrija, Triesto 
miestas ir apskritys, Gorica, Ka- 
ruiola, Kariutija, Slyrija, tikro
sios Vengrijos jugo-slavų ap
skričiai ir Bosilija-Hercegovina.

Grįžkime valandėlei atgal toli- 
niojon istorijon. Jugo-Slavijos 
žemės istorija, plačiai imant, 
prasideda uuo administratyvio 
vardo IIIiricuni. Aųų laikų gy
ventojai buvo vadinami illyraU

Ūkininkų Balsas
Ukiiūkų Susivienijimo 

Reikalu.

luvių Ūkininkų sus1 vienijimas? 
Del labai daug priežasčių, ku

rių svarbesnės:
L Kad supažindinus miestie

čius su Amerikos ūkiu.
2. Kad padėjus i lies Rečiams 

eiti į ukius.
3. Kad turėjus bu 

pažindinti gimtosios 
pinkus su šios šalies ūkio siste-

kuri leidžia vienam Žmo- viai vienoje vietoje vejasi ir visai nesigiminiuodavo su šių visa ko.” Tikras valstybes var- ma.

Bergerio ir'kitų keturių 
socialistų byloje jų advoka
tas Stedmanas, laikydamas 
paskutine kalbą, pasakė:

“Demokratija, kuri ne- - -----------
gerbia mažumos nuomo- taip aprašo sceną kovos tar- 
nės, yra visai ne demokra- pe valdžios kariuomenės ir 
tija. Bet demokratija, Spartakų”: Valdžios karei-

užlaikys? šis klausimas 
būt gerai apsvarstytas.

Be to, reikia prisipažint, kad 
mes palįs, Amerikos lietuviai u$ 
kininkaj, esame kai-kurie labai 
dar toli atsilikę nuo tikrai pa
žangaus,. mokslinio ūkio vedi
mo budo, 'l okio atsilikimo prie

sų nemoka deramai anglų kal
dų kaip su 

šalies ūki ti; arba kad kiek ir sugeba, tai 
neturi kantrumo, greitai pavar
gsta skaitydamas ir meta šalin

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo ųami], lotą ar fauną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į

CEKTRAL MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK

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

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų • vakm ais seredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stanips nuperka už casli 
Erne! and Co.. 7<0 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Rooin 2^1, Stos vhš Eamous 
Clothing Store, araara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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True Iranslation filed \vith the post- ša, kad Lietuvon 
master at Chicago, III., Jau. 13, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

So. Boston.
PROTESTO PRIEŠ LENKUS 

MITINGAS.

2 d. sausio Lietuvių Salėj įvy

kų kariuomenės veržimąsi Lie
tuvon. Publikos prisirinko pil
na didžiulė Lietuvių Salė. Dau
giau kaip trečdalis publikos tu
rėjo stovėti negaudami sėdynių. 
Apie 8 valandą ant pagrindų 
pasirodė Mikas Petrauskas ir 

atidarė susirinikmą. Atidary
damas, jis praneša, kad šį mi-

tikslu išnaudoti taip svarbų šį 
momentų. Taręs keletą žodžių 
apie nuo senai didesniųjų vals-

das, jis sako, kad atėjusios ži
nios iš Lietuvos mums prane-

kų kariuomenė ir lodei jis įna
šo, kad susirinkimas apie tai ap
svarstytų. į šį mitingų esą pa
kviesti trijų srovių kalbėtojai, 
kuriu kiekvienas išdėstysiąs sa- 
vo nuomonę ir gal būt busią ga
lima prieiti prie kokio nors re
zultato. Pirmiausiai jis pri
stato “Sandaros" redaktorių K. 
Norkų, šis, srovių neužgaulio
damas, kalba apie lenkų nuo se
nai daromas lietuviams intri
gas. Jo nuomone, dabar lenkų 
imperialistai, neva apgynimui 
nuo bolševikų, su savo kariuo
mene veržiasi. Lietuvon, norėda 
mi juos pavergti. “Sandaros“ 
redaktoriui pabaigus, antras kai 
ba, kaip jį pirmininkas pristatė, 
“Gudas nuo katalikų srovės.“ I

Pastarasis kalba, kad šį pa
saulio karė panaikinus didžiau
sių Europos valstybių senąsias 
tarp jų senas sutartis ir rūbe-1 
žilis. Dabar kiekviena šalis no-

pasisavinti 
žemės, tei-

kalbėtojas

i

se. Kiekvienas norintis

atsilikimuose 
uuslojime a-

Visai Lietuviu Kolionijai
gerai žinoma, kad visuose suge
dimo virškinimo 
galvos skaudėjimo,
pelito ir abelname sugedimo vidu
riu atsitikime reikia suvalgyt Par- 
tolos prieš miegą, kad sekantį ry- 

ir atnaujin- 
pra šalins 

rga-

ta atsikelti sveikam 
tam žmogui. Partola 
kenksmingus elementus iš or 
nizmo, išvalys vidurius ir kraują

I
riu t i užgriebti bei 
sau ktrodaugia tįsiai 
šių ir >t. p. ir t. p. 
nieko apie lenkus, 
nuvažiavo pas Rusijos bolševi

kus ir atrodo, kad jie esą tokie 
pat politikieriai, kaip ir visi ki
ti, norintįs svetimų žemių. Kai
po faktą jis ėmė bolševikų (?!) 

i surengtas Finlandijoj skerdy
nes ir užreiškė nepasitenkinimą 
bolševikų lindimu Lietuvon.

Trečią kalbėtoją pirmininkas 
persta to socialistą S. Michelso- 
ną. Pasirodžius jam ant pa
grindų publika jį sutiko dide
liais aplodismentais. Išlėto ir 
ramiai jis užreiškia, kad kaip 
pirmieji kalbėtojai, taip ir jis 
turįs pilnos laisvės išreikšti šia
me dalyke savo nuomonę. — 
Apie Rusiją čioųai kalbėti, sako 
jis, butų nevieta, bet kitiems 
kalbėtojams padarius ant jos [padaryta didelė skriauda, jeigu 

Į užmetimų, aš noriu nušviesti Į kokiai nors svetimai spėkai bu- 
dalykus remdamasis faktais. | tų leista įsiveržti ir be to jau 
Man nerupi juos teisinti — tę-| dideliai nuterioton Lietuvon, 
šia jis — ir nemanykite, kad ašį Protestuodami prieš imperia- 
pats esu bolševikas, bet aš no- listinius lenkų žygius, mes pra- 
riu |x?i dalyti dalykus tokiais, Į šome Suvienytų Valstijų pa- 
kokie jie yra. naudoti savo įtekmę, kad šis

Kalt damas apie lenkų ka-1 Lietuvos priešų pasikėsinimas 
riuoim lės veržimąsi Lietuvon butų sustabdytas, ir leista Lie- 
jis užn škė, kad prieš lenkų ini-l tuvos likimą nuspręsti patiems 
litarist: s, kaip ir prieš kiekvie-ljos žmonėms.
uos tai los, —> mes protestuoja-[ Mes taipgi prašome Suv. Val
ine, b(\ niekad prieš lenkus kai-lstijų valdžios, kuri taip gausiai 
po tau i ir niekad prieš lenkus | šelpia kitas nuo karės nukente- 
darbini

BIRUTES KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ

Sausio-Jan. 19tą d., 1919
Bohemian-Slovak-American Hali

1440 West 181h Street
Vadovauja p. St. Šimkus. Pradžia lygiai 8 vai.

“Birutė” rengia didelį, grąžą koncertų. Pro
gramas bus labai įvairus ir jį išpildys geriau-

sius lietusių muzikalės spėkos. Bus duetai, 
kvartelių, trio, solo, “Birulės” vyrų choras ir 
“B.” motorų choras. Taipjau Birulės mišrus 
choras padainuos daug naujų, da negirdėtų 
dainų.

Todėl visi, kurie norite išgirsti gražių naujų 
dainų ir pasišokti prie geros muzikos ir gražio
je svetainėje — atsilankykite į šį “Birulės” ko. 
ncertą. Muzika p. P. V. Sarpaliaus.

Kviečia “Birutė”

ti

ti šešiose Visapasauiinčse Parodo- 
pa matyti šias dovanas gali užeiti į Par- 

tolos vaistinę ir persitikrinti.

tvarko, 
pat pn 
kojęs ; 
su kini

savo teises;
Ir kadangi buvo skelbiama, 

jog ši karė taipgi buvo vedama 
už paliuosavimą pavergtų tau
tų,-—

Tai Lietuvos žmonėms butų

kus. Prieš savo tautos I j tįsias tautas, ištiesti pagalbos 
neprietelius ir senosios I ranką ir . Lietuvai, kurios žmo- 
palaiky tojus, mes taip-1 nes irgi miršta badu.
(*s tuoj ame. — Nupasa- 
ie vyskupo Karevičiaus

Šios rezoliucijos kopijos tu
ri būt pasiųsta Valstybės Depar-

Geriausi įįf,
Lietuviški ZjK

REKORDAI®
3

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 koz.nas.

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

Vulužfi (iš Operos “šicnapiulė”) 
oliok. Eisiu mamai pasakysiu.
žmones. Kur Tas šaltinėlis.

3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.
3797 — Jau kad Aš Augau, šią Nedčlfilę.
3840 — Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.
3841 — Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
2356 — Lietuva, Tėvyi
2358 — Darbininku Mi
2392 — Sveiki Broliai
2393 — Saulelė Raudot
2394 — Už šilingėlį.

E. 3348 — Suktinis. Valia, 
E 3796 — Bernužėli Nesv 

3349 — Privedi no SeniE
E 
E

ii Sergėkite savo akis f

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

PARTOLA rekomenduo
jama ir parduodama puškė- 
se po $1.00. Publikos pato
gumui parduodame 6 Parto- 
los puškės tik už 5 dolerius. 
Kiekviename name turi būti 
puškė PARTOLOS. (81).

Graži ir naudinga dovana 
kiekvienam prisiuntusiam 
užsakymą ir pinigus drauge 
su šiuo apskelbimu.

Laiškus ir užsakymus ad
resuokite:

APTEKA PARTOSA;
160 Second avė.,

New York, N. Y. Dep. L. 1.

Hoffman’o Mokykla
HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra

šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laiką. Ateikite į musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų Rūgštes
nėje mokykloje prisirengimui į kolegijų ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi.- Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street

ko, kad ir pas mus čionai esą 
žmonių, kurie svetimo kraujo 
lietuvišku karalių džiaugėsi. 
Tūli žmonės bijo, kad neatsitik
tų Lietuvoj tas, kas atsitiko Ru
sijoj. Kas-gi atsiliko Rusijoj? 
Darbiu 'kai paėmė valdžią į sa
vo rai ;as, įsteigė dahbininkų- 
-soyieli valdžią', išbalindami be
turčiams ir norintiems dirbti 
žmonėms žemes. Publika smar
kiai p’ jo). Pabaigoje kalbė
tojas į irdina žmonių, ne senai 
atvykti ių iš Rusijos vardus, 
kurie papasakoja, kad Rusijoj 
nėra taip, kaip šios šalies tur
čių spauda juos piešia. Pasi
baigus prakalboms pirmininkas 
prašo rūkų padengimui šio mi-

autoriui McCall, Mass. senato
riui Lodge ir paskelbti spaudo-

Perskaičius šią rezoliuciją 
pirmininkas rengiasi leist dėl 
nubalsavimo. “Prašau balso,“ 
pasigirdo iš publikos. Visi su
žiuro. A|$isloją nedidelio ūgio 
žmogus ir pradeda peikti bol
ševikus. “Tylėk, sėskis,“ šau
kia visa salė. Šis atsiprašinė
ja, kad jam pirjmininkas sutei
kęs balso ir jis turįs užbaigti, 
ilx?t susirinkimui nedavus jam 
kalbėti, jis atsisėdamas pasako, 

sukas nužudęs kun. 
Antras gauna balso 
Jis pradeda pasakoti,

(Arti Milwaukee Avė.).

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- ~ ąt gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 
gydžiau pasekmingai Šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
rodymas mano gabumo.

k Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu
gydymu.

jMfckjRhur Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

■«

nigai I įsią padalinti tarpe tri
jų srov ų. Pirmininkas prane
šęs, kr l aukų surinkta $57.23, 
skaito rezoliuciją. Jį skamba 
taip:

“Protesto rezoliucija prieš 
lenkų grobikus.

ge, kuriame dalyvavo visų 
musų srovių žmonės, sausio 2 
dieną, 1919 m., Lietusiu Salėje, 
kertėj E. ir Silver sis., So Bos
ton, Mass.

Mes, So. Bostono ir apielin-

Mirskį. 
Plepis. 
kad mes nuo savęs (reiškia, nuo 
socialistų) nieko nesame įgalio
ję čionai atstovauti; bet susirin
kimas neduoda ir jam kalbeli. 
Pirmininkas padaręs tvarką, 
sutinkančius su rezoliucija pra
šo pakelti rankas. Publika pa
kelia rankas. “Dabar, kas prieš 
— pakelkit rankas,“ sako pir
mininkas, “Plepy, kelk,“ šaukia 
susirinkimas. Plepis ir kele
tas kitų balsuoja prieš.

Uždarius mitingą žmonės pa
sigavo bolševikuojantį klerika
lą ir bolševikuojantį socialistą 
pasisveikinimui.

—Reporteris.
armija kėsinasi užimti Lietuvos 
sostinę Vilnių, susirinkę Lietu
vių Salėje, Sausio 2 d., 1919 m., Westville, III

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

Dr. WHITNEY

Jeigu jus kenčiate su kokia uors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, uustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UIIHTNK?V Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Nilą VVI1I I IIEL I iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, 111.

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

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

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

Kadangi lietuviai nuo praisto- 
riškų laikų apima Pabalti jos 
kraštą, kaipo skirtinga tauta, 
kurios kalba ir būdas su lenkais 
nieko bendra neturi;

Kadangi lietuviai per ilgus 
laikus buvo suvysto ve tauta ir 
nuo 1772 melų kuomet Rusija 
-su Vokietijų pavergė, lietuviai 
iki šių laikų nesiliovė kovoję už

Prakalbos.
Nedėliojo, sausio 5, LSS 26 

kuopa surengė prakalbas Krū
melio svetainėje, išaiškinimui 
Lietuvos reikalų. Publikos at-

(ė musų. Tykini Nemunėlis teka, 
irselictė. Sukeikime kovų. 
Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai, 
a. Jojau Dienų.

šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).
ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.

Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigraudink, Mergele.
E 3906 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dienų.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAI.
3190 — Trįs berneliai. Vakarinė daina.
3244 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
3191
3245
3192

E 3291

E i: 
E

E 3905 —

I 
i 
F

— Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
— Gimtinė šalis. Sunku gyventi.
— Giedu dainelę. Gegužinės daina.
— Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 — Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurka.

2224 — Mano laivas, daina. Į sveikatą, maršas. Orkestrą.
ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.

3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
3842 — Sveika Marija.

E

I_____ ____________
E 1247 — O kur buvai, dieduk mano. Įd. Bradunienė ir Vaškevičius.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

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

g kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 fki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

8149 S. Morgan St., kerte 82 sL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612

Phone Hayniarket 2563
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėklieniais tik Madisoų st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.
*

Kalbėtoju buvo pakviestas “Dar 
bo” redaktorius Kl. Jurgelionis 
iš Chieagos. Jis faktais parodė 
visus Lietuvos atžagareivių iš
davikiškus darbus ir veidmainy 
sies, kaip čia Amerikoje taip ir 
Lietuvoje, kurie su vyskupu Ka 
revičium priešakyje nori apkal
ti Lietuvą tamsybės retežiais. 
Parodė, kad jie nenori laisvės 
ir gerovės numarintiems Lietu
vos žmonėms ir kad jie vedimui 
savo atžagareiviškos politikos 
vilioja iš žmonių pinigus, idant 
galėjus užkrauti ant Lietuvos 
sprando vergijos jungą, kur vie 
špatautų tamsybė, priespauda, 
vargas ir prietarai. Ragino vie
tines progresyves draugijas or-

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

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

. Kariškas maršas.
, Gudri, mazurka.
Kokietka, polka.

Esu garbingas vyras.
Šok į ratą.

E 2651
2652
3315
3316
2580
2581 „ .
258M — Kalną augštumas, valcas.
2706 — žemaičių polkja.
2397 — Klumpakojis. I
3798 — Kur vėjai pučia.
2705 — Visur linksmai

E 1700 — Galopas

E
E 
E

I

E

MONOLOGAI
1248 — Velnias ne Boba (dvi dalįs)
1170 — Antanas su Baltru, ir Kur Bakūžė Samanota.
1249 — Mano Palvis ir Antanas su Baltru.
2342 — Siuvėja ir Po Dvigalviu ereliu. %
2313 — Ant Vienos Galvos ir Žuavų Marsas.

Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kalaliogų pasiunčiamo veltui.

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

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo; akis

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs moksliškų laips
Expertas Optikas 

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE 
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
U žgan ėd i n imas g va ra n t notas.

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

nį

ganizuoUes į vieną tarybą ir 
bendromis spėkomis veikli Lie
tuvos laisvės reikalams.I 

Susirinkusiuosius ky 
kauti Lietuvos Laisvės
kaipo vienintelei Lietuvos 
svę ir darbininkų reikalus 
nančiai įstaigai.

Lietuvos Laisves Fondui 
kavo sekančios ypalos:
A. Stokis, F. Bendoriui, M. Pe- 
siene, Chas. Sročius, 

dvilas, St. Konstantine 
50c: P. Budrikas, p-ni
nė, F. Gruzdis, Bas. Warnagis, 
ir W. Lavocka; smul

?te au-
Fondui

Įni
k

au- 
po $1.00

vich; po

<ių aukų 
$12.47; viso labo $2O.[79c.

—P. Mauras.,

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

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

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikutę.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslą apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2A>0 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija t 1025 W. 18th 
St. nctoii Fi.ik St.

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

VALANDOS: 0—» tiktai-

Telephone Yurds 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago į

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuc 5 iki 8 vakr.re

RmM. III S. Ashland Biri. Cbleage 
T»leph«B« Hayaiarket 3544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

Specialistu Moterišką, Vyriški, 
Vaiką ir visų chroniškų ligi 

Ofisai: 8354 S. Halsted SL, Chicag»
Drvv«r MM

VALANDOS! !•—11 ryto; 1—S mHMS' 
7-« vakare Nydėltomb IS-ll

Telephone Yards 5834.

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

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 
- rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.
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LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

DR. M. T. STR1KOL 
1757 W. 47 St. Chicago, 111.

Office Phone Boul. 161) 
.Office Hours:

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

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

1007 S. Oaklev Boiik
Phone Seeley 420

Chicago ir Apielinke F
•----------------- --------------------------------------- .... ...... ............. ■ ,— gas

Į JONAS SIRUTIS į A. a. Jonas Sirutis paliko žino 
ną (gimimu Matikių Bukayec-

amžiaus dukterį. Amerikoj tu
ri brolį Vitalį, gyvena Brook-

šiuo pasauliu Jonas Sirutis, su-

kininkai nutarę pasirodyti. A- 
pie septyni šimtai žmonių-strei- 
kininkų šiandie pikietuosių pa
lei La Šalie viešbutį.

Tatai, tur būt, bus daroma tik 
dėl demonstracijos, nes streik- 
Jaužių mjinėto vienbučio

UŽPUOLĖ BRANGAKMRNŲ . 
KRAUTUVŲ.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RAKANDAI

LEWIS LAIMĖJO.

savi-

Du nežįstanii banditai

krautuvėlę

apie už 3,000 dol. brangakme 
nų.

Prasišalindama mano moteris nuo 
manęs išsivežė su savim ll/j metų 
mergaitę vardu Stasę. Motinos var
das Viktorija. Mergaitę norėčiau ai 
siimli pas save. Kas patėmylumėle 
apie tokią mergaitę malonėkite man 
pranešti už ką busiu dėkingas.

M. Pūtis,
33.>6 S. I.merald avė., Chicago, III.

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau-

CICERO

Vyriškų Drapanų Barbenai
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 pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str.. Chicaffo. III

męs rugpiučio 18, 1886). Jo

mirtis buvo beveik netikėta. Iki 
paskutinių dienų jis dirbo Nau-

pelnyčiu, pasijutęs negerai, ap-

linio vystymus laipsnio, o kar
iu dar ir širdies liga, pakirto jo

Milda ! eatras
VODEVILIUS !K • AVEIKSLA1 

) odevilians Permaina.

A. a. Jonas Sirutis buvo ki
lęs iš šimulių kaimo, Liudvina
vo parapijos, Mariampolės ap-

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kairu p.i->«iit°ma ir

4 DIDELI AKT?! h ASDJeN

i ikoj išgyveno šešerius metus. 
Čia atvykęs jis pirmiausia dir
bo ’inotypistu prie Vienybės

Radzevičią, Chicagoj. Lietu
voj paliko vieną brolį Boleslo
vo.

Velionis priklausė SLA. 36-tai

ir LDLD 19-tos kuopų narys.

po pietų kūnas bus išvežtus iš 
namų, 1721 Ruble St., į kremą-

LSS. 4-tos KUOPOS NARIŲ 
DOMAI.

malonės šiandie susirinkti Auš
ros svetainėn, 3091 So. Halsted, I
kaip 8 vai. vakaro, idant pasi
tarus dėl atidavimo paskutinio 
patarnavimo mirusiam musų 
draugui, Jonui Siručiui, ir da
lyvavimo laidotuvėse.

T. G. Trainis, Sekr.

Taika demokratų 
“kempėje.“ Iš draugijų veikimo.

Valstijos prokuroras, Mac- Sausio 5 d. S. Žvibo svetai-

Aš, Ona Žebrauskienė pajieškau 
savo vyro Jono Žebrausko, kuris 
išvažiavo iš Grand Bapids dešimts 
mėnesių atgal fanuos pirkti. Aš nuo 
jo jokios žinios negaunu. Aš noriu 
parduoti šlubą ir norėčiau nuo jo 
pirma dasižinoli. Jeigu pats nenori 
parvažiuoti, tai parašyk laišką, lai 
aš žinosiu ką daryt. Jis pats ar kas 
jį žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

O Ona Žebrauskienė, 
P. O. Bos 657, Ciyslal l’alls, Mieli.

jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
te teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. ( Im ago

EXTRA STOBAGE PaRDAVIMAS 
rakandų ir Vietinių. Už $50 nupirk
si didelę Cabincl Victrolą su pui-

mayoras Harrison, galės palin
kėti “geriausio pasisekimo“ — 
James Hamilton Lewi’sui. Chi- 
cagos demokratų kempė sutiko 
nominuoti jį į majorus.

Kliubo metinis susirinkimas. Iš 
svarbesniųjų nutarimų pažymė
tini vra šie nutarimai:

kandidaturų žada remti abi de

“reguliariai” ir Dunnc’o-O’Con 
nell’o sekėjai. Vadinas, kitam 
geram žmogui ten jau nėra 
vietos. Hoync ir Harrisonas, 
kurie rodė didelio palinkimo 
prie majoro “džiabo,” dabar

buvo pašaukti dėdės Šamo tar
nystei!, bet dabra sugrįžę norė
tų ir vėl būti kliubo narinis, lai 
didžiuma balsų tapo nutarta 
priimti juos kaipo pilnus na
rius, jeigu užsimokės pridera
mas duokles pradedant nuo ta
da, kai buvo paliiiosuoli. Pas
tarieji pilimi suliko su lokiu pa
siūlymu ir įstojo kliuban.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
I.ekailės ir brolio Simono, Kauno 
pav. Kas juos žinote praneškite ar
ba jie patįs tegul atsišaukia.

Simonas Grikšas, 
1633 N. Lincoln si., (Jiicagojlj.

Pajieškau Sirtauto Nikodiino, Kau
no gub., Raseinių pav., Sęniunų pa 
rupijos, ir Pelro į ):iti«ill<>s. Kaimo 
gub., Kaseiniij pav., Veneržio parap. 
Trįs metai algai gyveni ant Bridge- 
port. Meldžiu atsišaukti.Meldžia atsišaukti.

3521 Dcodor si., Indiana llarbor, Ind

somi žmonės. taisymas kliu'ho konstitucijos.

Boselių, paeinančių iš Kauno gub., 
Raseinių ir Ukmergės pav., Meldžiu 
atsišaukti. Br. Šamas,
4556 S. Marshfield avė., Chicago

J IEŠKO DARBO

kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą $150 tikros skuros seklyčios 
setu, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite luojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

\Vestern Storage,
2810 W. Harrison St., ('.hieago

PARDUODU labai gražius ir ma
žai vartotus 5 kambarių forničius 
labai pigiai. Pardavimo priežastis 
yra ta, kad mano pati apleido ma
ne vakar rytmety! palikdama man 
du kūdikių, vieną 7 metų, kitą 5 me
tu, o trečią 1 metų pasiėmė su sa
vim. Kam butu reikalingi tokie 
forničiai meldžiu kreipties šiuo ad
resu: M. Pūtis,
3356 S. Emorald avė., Chicago, III.

Miuykų 
Kunigy 
Darbai
Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

prie K<'l<'ivio, So. Bostone. Nau
jienoms pradėjus eiti, pavasa- 
rvj 191 I melų jis su savo šeimy
na atvyko Chicagon ir čia iki 
pat paskutiniųjų dienų dirbo 
Naujienose kaipo raidžių renka- 
iTĮpsios mašinos operuotojas.
r Turėdamas pamatinio moks
lo jis buvo baigęs penkias
klesas Marijampolės gymnazi- 
joj velionis mėgo daug skai-

REMIA STREIKUOJANČIUS
VIEŠBUČIŲ DARBININKUS.

PADĖJO BOMBĄ.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

! Rostone regis jis buvo vienas 
; organizatorių vaikų mokyklė
lės ir patsai ją vedė. Dirbda-

1 inas gi prie Naujienų, be ine-

pečkurių, elektrotechnikų ir ke
lių kilų unijų valdybos nutarė 
kreipties į La Saliu, Fort Dear
born, Sherman ir Grand Paci
fic viešbučių managerius tikslu 
“sutaikyti“ juos su jų streikuo
jančiais darbininkais — virė
jais ir patarnautojais. Jeigu ta
tai nepasiseksią, tuomet minė
tos unijos dėsiančios visas pa
stangas, kad deramai parėmus 
savo draugus unijistus.

Nežinomas piktadarys 
naktį padėjo bombų ties 
4101 Washinglon gatvėj, 
stoliai nedideli.

EIS KALEJIMAN.

i tas nuo karto prisidėdavo dar 
i ir plunksna.

kapitalas
$200,000.00

PERVIRŠIUS

$25,000.00

True translation filed with lliė post- 
master ai Chicago, 111., Jan. 13, 1919, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
H1TCHCOCK SUGRĮŽO.

“IVažuvulsis“ federalės val
džios investigatorius, Milan M. 
Ifitehcock, pagalios vakar su
grįžo “iš kur nors.“ Kur jisai

pasakyti. Vaikšto gandai, kai 
atsakomosios įstaigos pasitei-

vakar
namu
Nuo-

syti tik vieni vyrai. Dabar nu
tarta. kad j kliuba butų priima
ma ir moters, 
rinkta specialu komisija

Pajieškau darbo barbernėje vaka
rais subatomis ir nedėliomis.
314 So. Union Avė., Chicago, III.

$195 nupirks augšlos rųšies 88 
notų vartota player pianą. Muzika 
ir cabinet bench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir Imi luti parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $10 j mėnesį. 
Atsišaukiu* 1001 \V. Madison si. ka
mpas Ashland Blvd.. į sankrovą ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at
dara iki 9 vai. Nedėliomis iki 4 v.

Tuo liksiu iš
kąri JIEŠKO KAMBARIŲ

PABSIDUODA keturių kambarių 
slubos rakandai. Visai pigiai. Krei
pkitės šiuo adresu
2047 \V. 22 PI., 1 lubos iš priekio

Dcgeneratas-žiuleika, Frank 
Clark, kur andai įsiveržė Post 
Gradutu ligoninėn ir nušovė

mon, užvakar tapo nuteistas

Tą pačią dieną ir tas pats tei
sėjas nuteisė ir kitą žudeiką, tū
la Clvde Dennis — taipjau “am-
žinam terminui.

NEPATAIKĖ.

Trįs jauni vaikėzai — Arlhur 
Bonauski, oStephen Cciphy- ir 

Lco Seimanovski — užvakar

mų. Ant Montrose gatvės, ša
lia eleva torio stoties, jaunieji

konstitucijų ir paduoti ją narių 
apsvarstymui.

Kad davus žmonėms progos 
įstoti kliuban be įstojimo mo
kesčių, lapo nutarta, kad per 
keletu sekamų susirinkimų no- 
rintįs priklausyti į kliuba, galės 
įstoti liždyką, t. y. nereikalau-

PAJIEŠKAU apšildomo ruimo Na
ujienų apiclinkėj, pas mažą ir lais
vą šeimyną. Geistina, kad šeiminin
kė valgyt pagamintų. Kas turite to
kį arba kas žinote meldžiu greitai 
pranešti laišku.

T. Tanius,
1739 S. Halsted si., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIUBAI

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI 2906 W. 38 si. 7 ir 

5 kambarių garu apšildomas namas, 
82200 cash. t

MeDonnelI, 
2630 W. 38 St. Chicago, III.

čių.“ Ciceriečiai, pasinaudoki
te ta proga.

—Kliubo Narys.

PARDAVIMUI 48 PI. netoli Wa]- 
lace st., didelis namukas, ąžuolu pa
puoštas. $250 cash, likusius kaip ra
ndą. $2200.

MeDonnelI, 
2630 \V. 38 SI. Chicago, III.

MOKYKLOS

tuo

Pranešimai

PERKELK SAVO PINIGUS 
---------- į Lietuviu Valstvjinį Banka------------  

UNIVERSAL STATE BANK 
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien Auga 
Stipryn ir Stipryn. Banko Turtas Jau Siekia 

$1,244,674.97 
===== DEPOZITŲ AUGIMAS 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917 ....................
Gruodžio 31, 1917 .....................
Liepos 2, 1918 ................. •....
Lapkričio 2, 1918................. .
Gruodžio 31, 1918.......................
Visas turtas siekia .....................

SUŽEIDĖ TRIS DETEKTIVUS.
Ant kertės 18 ir Michigan gt. 

vakar naktį susikūlė didžiulis 
policijos autoiųobilius, pasiųs

tivų seržentui Walter Mishe-
r’iui. Pasekme tečiaus. buvo

Naujienų Bendrovės šėrininkams 
Pastaba. — Visi Naujienų Bendro
vės šėrininkai, kurie persikėlė ki
lnu vieton, bet nepermainėte savo 
adresų pas Bendrovės Sekretorių, 
šiuo esate prašomi tatai padaryti 
luojaus. Jūsų adresai Naujienų Se
kretoriaus raštinėj yra būtinai reika 
tingi—taigi prašom nepatingėti pa. 
rašyti atvirutę (Post Card) ir pa
siųsti man arba Naujienų ofisam

J. šmotelis, Sekr.
’ 10604 Edbrooke avė., Chicago, III. 

Telefonas Pullman

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip (’hieagoj, 
tai]) kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įslai 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papro 
slieros darbams.

Advokatas reikalauja moters prie 
abflino namu darbo. Atsišaukite' ii 
pamatykite I*'. G. Smith, Boom 312-8 
South Dearborn si.

{ VALENTINE DRE8SMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. M>- 
dinon, 1850 N. Weli« SL

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namu. Vie
los duodamos dykai. Diplomai.

Į Lengvi išmokėjimai. Gvaranteo- 
* to išmokinti jus pasiūti sukata ai 

$10. Phone Seelev 1643
! BARA PATEK, PlrmfalakJ

man.

lerių pinigais.

5764.
REIKIA pirmos klesos duonkepio 

A. P. Macieassy,
11749 Michigan avė., Kensington, III

Lynch ir John Russell — tapo 
pavojingai sužeisti.

“UŽMIRŠO“ SAVO 
PRIŽADUS.

LMPS. III Raj. konferencija 
nedalioj, sausio 19 d. Aušros 
laiuėje, 10900 Michigan avė., 
lubų, Bosetand, III. Visos 3 Raj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
artimiausiais kuopų susirinkimais. 
Delegatės turi tint renkamos po vie
ną nuo kuopos ir po vieną nuo kie
kvienu 5 narių..—J. Vasiliauskienė, 

LMPS. III Baj. sek.

ant 2
BEIRAI. INGAS 

ta geram vyrui, 
dos. •

bučeris.
Dailias

Wm.
1980 Canalport avė.

Girailis,
Chięago

REIKIA prityrusio langų plovėjo.
Chicatfo \Vindow Cleaning Co., 

62 W. Washington st. Boom 2
Chicago, III.

$ 16,754.95
. 288,556.89
. 418,661.63
. 600,079.07
. 765,523.56
.. 945,789.40

. 1,244,674.97

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
OPERATORIŲ STREIKO 
NEBUS.

Krutaniųjų paveikslų opera-

Gaso kompania ir vėl “užmir 
susi“ savo prižadus. Išnauji

Jaun. Liet. Am. Taut. Kliubo meti
nis balius įvvks ned., sausio 19 <L, 
Mcldažio svet., 2242 \V. 23 PI. Pra
šytume, kad kitos draugi.jso lą die
ną nerengtų panašios pramogos.

•Komisija

PARDAVĖJAI

Kada operatorių uni-

to atsakymo, “niuving pikčių

nesutinka mokėti tiek, kiek tei
kėsi užrašyt ant bilos koks nors 
“nepatyręs darbininkas.“ Pir
mo pagrąsinimą gavo tūla pa
nelė, Rose Jackman, 2615 Pot- 
wyne gt.

LMPS. 9 kp. rengia di< 
rtą sausio 25 d. 1919 m. p 
žio svet. Koncertas rengiama 
(lai pasižymėjusios lietuvių 
jos, gerb. J. Žcmaitčs-Žyiųontienės. 
Chicagos Liet, draugijos 
prašomos nerengti tą die 
Šios pramogos. Rengimo K<

į konce- 
. Melda- 

nau- 
rašyto-

maloniai 
ną pana- 
omitetas.

Repeticija veikalo su “Mie
NUSINUODINO.

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

Lietuvių Valstijinla Bankas auga taip sparčiai dėlto, kad yra 
stiprus ir saugus bankas po aštriausia valdžios priežiūra ir po 
nuolatine užžiura ištikimų direktorių ir pasekmingų banko 
valdininkų, turinčių platų ir ilgmetinį patyrimą bankiniuose 
reikaluose.

Universal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryna kapitalą 
ir perviršį siekiantį $225,000.00, o su virš 400 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriams da didesnį užtikrinimą — žodžiu 
sakant. Universal State Bankas yra tai “Lietuvių Finansinė 
Tvirtovė”.

Universal State Bankas yra netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos vakarais 
iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams atlikti savo 
asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir 
be jokio nuostolio, šiame banke kiekvienas gali kalbėti savo 
prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

To pasekmės buvo tokios, kad 
samdytojai sutiko padidint o- 
pera toriams algas. Dabar kiek
vienas operatorius gaus 90 cen
tų į valandų, arba nemažiau 30 
dolerių į savaitę.

“BOMBARDUOS” LA SALLE 
VIEŠBUTĮ.

šiandie La Šalie viešbutyj bus 
nepaprastas bankietas, kuriame 
dalyvaus ir provost maršalas 
Crowderis. Tatai, kaip sako 
virėjų ir patarnautojų unijos 
p re zidentas Parkeris, ir strei-

val. vakare, 3355 So. Union 
šikai prašomi nesivėluoti.

ti Noru” 
d., 7:30 
avė. Lo-

naktį nusinuodino jauna pane
lė, Helena Bielecka. Saužudy- 
bės priežastis — “nelaiminga 
meilė.

TURĖS UŽSIMOKĖT 
50 TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ.

Roseland. Aušros Knygy no palai
kančiu draugijų delegatu susirinki
mas įvyks ularninke, sausio 14 d., 
7:30 vai. vak, 10900 Michigan avė.

Visi delegatai senieji ir naujai iš
rinktieji kviečiami atsilankyti, nes 
ir yra daug senų reikalų, kurie turi 
būti užbaigti tvarkoje.

Rašt. F Bruškaitė.

nuodugniai mano užsiėmimo ir už
tikrinsiu jiems geras įplaukas ir 
greitą ])akilimą jei jie Ims atsakan
ti. Aš taipgi paremsiu juos su $30, 
000 apgarsinimų kampanija į Daily 
Ne\vs ir Sunday Tribūne ir duosiu 
jiems pagelbininkus padaryti raštus. 
Atsišaukite į Boom 816 First Natio
nal Bank Bldg., 68 W. Monroe st. 
Klauskite S. M1TCHELL, Sales Mgr.”

BEIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Gera mokestis. Pastovus darbas.
627 W. 181h St., Chicago

REIKIA merginos prie abelno na
mų darbo. Šeimyna susideda iš dvie
jų užaugusių žmonių. Atsišaukite va
karais nuo 5—41 vai. vakaro.

Belmont 2617.

PARDAVIMUI bučernė. Priežastis 
pardavimo — mirė moteris — nega
liu vienas apsidirbti.
2009 So. Halsted st., Chicago

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St. TS5 Chicago, III.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų, o Hiibatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų. UTARNINKO ir 
SUBATOS VAKARAIS iki 8:30 valandai.

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pnllman 842.

Vai.: 9 ryto iki fl d.
2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

Jei kaip, tai daktarai R. Ro- 
binson Du f f ui Mena nopasek- 
minga' operacija kainuos lygiai 
penkias dešimts tūkstančių do
lerių. Andai jisai norėjo “su
grąžint regėjimą“ tūlam Gott- 
lieb Hjn’ui. Operacija tečiaus 
juvo visai nepasek minga: Hi- 
n’as vihai neteko regėjimo. Pa
starasis dabar patraukė dakta
rą tiesinu. Reikalauja 50 tuk- 
stančių dofcrių už padarytų 
*‘dėmečių.“

Penkių draugysčių įgaliminių ar. 
ha centro mėnesinis sus rinkimas 
įvyks panedėlvj, sausio 13 L, sausio 

1919 m. po No. 22 4 W. 23 
('hieago, III. Mcldažio | svet. Vi- 

tsilanky-

/ v.v
Pt
si įgaliotiniai malonėsite
ti, nes yra daug svarbių diįdykų ap_

—1-’*, Sekr. J. Dal)idski.svarstyti. Sekr. .1.

Cicero. — Cicero Liet. I 
si vakari) komisijos nariu

Cicero. — Cicero Liet, lavinimo
si vakarą komisijos narių susirin
kimas įvyks nedėlioj, samdo 12 d., 
į M. Jankaičio svet. Piatlžia 9:30 
vai. ryto. Reikia 
riuos svarbius klausimus. 4-Valdyba

kaiku-

PARSIDUODA duonkepykla lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vieloje. 
Biznis išdirbtas gerai per daug me
lų. Kreipkitės šiuo dresu:

Petrauskas,
3518 Emorald avė., ('hieago, UI.

PARSIDUODA buČernė ir groser- 
nė — biznis išdirbta per daug im
tu, labai geroj vieloj; gali varyti
t i. man persunkti.
4102 So. Campbell avė., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typcvvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
lės.

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

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

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Peti enos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi-

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
AtsiŠaukit ant 4-to augšto.

DRAUGIJOS
PABSIDUODA STUD1.LV lietuvių 

ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 melų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo
menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., ('hieago, III.

PABSIDUODA bueernė ir groser- 
nė, gera vieta, biznis išdirbtas per 
daugelį melų. Kreipkitės antrašu: 

*., ('hieago

Cicero. — L. M. PS. 1 J kuopos 
metinis susirinkimas į vyk.M panedė- 
lyj, sausio 13 d., 7:30 v.v., M. P. Jan
kaičio svet,. 4837 W. 14 st. 
malonėkite laiku susirinkti 
ug yra svarbių tarimų ir itsiveskit 
naujų narių. —Rašt. A. Dočkienė. 3158 So. Union avė

panedė-
Draugės 

, nes (la-

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 melams:
S. S. Meškauskas, Pirm.,

3752 So. \Valtace st.
K. Kunca, Vice-pirm^

3126 So. Lowe avė.
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lowe avė.
rašt.

2856 W. 38 PI.
J.
J.

Gustaitis, fin.
žilvitis, ižd.

t 841 W. 33 st.

STUD1.LV

