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

Rožė Luxemburg 
areštuota

Bolševikai paėmė Lidą

Anglai užėmė Vokietijos ųiiestą.
8 šimtai žmonių areštuota 

Buenos Aires
(’ONSTANCE SPARTAKŲ 

RANKOSE.

BERN, sausio 12. — Vokie
čių garnizonas Constance, Ba
dene, prisidėjo prie bolševikų ir 
įgyjo pilnų kontrolę mieste. Ka
reiviai užėmė miesto salę ir nu
ginklavo gyventojus.

Revoliucija skaitoma reakci
ja prieš sumušimą socialistų 
rinkimuose į Badeno nacionalį 
susirinkimą, kuriame buržuazi
nės partijos laimėjo didelę di
džiumą.

True translation filed with the post 
mastei' ai Chicago, III. Jan 1-1. 191! 
as required by the act of Oct. (», 191’

ANGLAI UŽĖMĖ DUS-
SELDORF.

COPENHAGEN, sausio 12.- 
Pasak žinios iš Berlinp, anglų 
spėkos užėmė Dusseldorf, kuris 
buvo spartakų rankose.

True translation filed xvith the post 
mastei' at Chicago, III. Jan 14, 191! 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1913

SOCIALISTAI SUMUŠTI
BAVARIJOS RINKIMUOSE.

BERN, sausio 13. — įvykę 
šiandie rinkimai į Bavarijos na- 
cionalę taryba buvo žymiu pa 
sisekimu centristų (klerikalų) 
nuosaikiųjų socialistų ir konse
rvatyvų. Nepriklausomieji so
cialistai ir spartakai liko pilnai 
sumušti.

True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, III. Jan 14, 191T 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ROŽĖ LUXEMBURG 
AREŠTUOTA.

Berlino sukilėliai sumušti.

BERLINAS, sausio 13. — Si
lezijos geležinkelio stotis, kuri 
buvo paskutine svarbiausia spa
rtakų tvirtuma Berline, dabar 
yra rankose valdžios spėkų.

Spartakų gynėjai neteko drą
sos, kada kareiviai pradėjo ren
gt i es prie atakos ant stoties, ii 
jie pabėgo be bandymo ginti.

Išsiskirsčiusius spartakų gru
pės vis dar mušasi įvairiose vie
tose arti stoties, bet greitai iš
vaikomos.

Rožė Luxemburg, susivieni
jusi su Dr. Kari Liebknecht, va 
dovavime sukilėlių spartakų 
spėkomis Berline, tapo areštuo
ta valdžios kareivių, — pasak 
pranešimo į Taeglische Runds
chau.

Areštas sakoma, 'buvo pada
rytas, kada pereitą naktį karei 
viai valė cenltralinį ofisą, kur 
Dr. Liebknechto sūnūs taipgi 

tapęs paimtas.
Tarp įvairių bolševikų guštų, 

kurios tapo Išvalytos valdžios 
kareivių, yra ofisas Rusijos bol
ševikų telegrafo agentūros “Ro
s ta,** kuri tarnavo kaipo bolše- 
vikų propagandos kvatiera ir tai užmatė ant jų virves ir vil-

taipgi dalyvavo išdalinime Ru
sijos pinigų suteiktų sparta
kams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RADEK AREŠTUOTAS 
BERLINE.

LONDONAS, sausio 13.-Pa
sak pranešimo iš Berlino, Kari 
Radek, vienas iš Rusijos bolše
vikų pasiuntinių Berline, tapo 
areštuotas.

Taipgi valdžios spėkos paėmę 
Boettzmv bravūrą.

Pranešimai iš Berlino paro
do, kad spartakų spėkos neteko 
1,300 žmonių užmuštais nuo 
pradžios sukilimo ir kad daug 
daugiau yra sužeistų.

rruc transl.Mion filed wilh the po?t- 
naster at Chicago, III. Jan 14, 1919 
‘s FyųHlJHl k* .‘Iii? PPl- 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
LIDĄ.

Eina ant Balstogės.

VARŠAVA, sausio 10. — Bol
ševikų kareiviai eina linkui 
Varšuvos iš Vilniaus palei gele
žinkelį. Jie jau užėmė Lidą 
(Vilniaus gub.) ir jų liksiu yra 
Balstogė (Bielostok). Jie įgi
jo 17 garvežių Vilniuje ir sako
ma, kad vokiečiai davę jiems 
vagonų. Tikimąsi, kad jų be- 
uveržimas bus greitesnis, negu 
buvo prieš paėmimą Vilniaus. 
Gen. Falkenhayn 10-ta vokiečių 
aTųiija esą yra koncenitruojama 
Balstogėj dėl demobilizacijos.

Lenkų spėkos kariauja prie 
snukių aplinkybių. Einantįs iš 
Varšuvos kareivini yra lengvai 
pasirėdę ir jų čeverykai netinka 
žiemos kampanijai.

I'rue translation filed wilh the post- 
•naster at Chicago, III. Jan 14, 191!) 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Paderewski sužeistas 
lengvai.

GENEVA, sausio 12. — Len
kų vadovas Ignac Jan Paderew- 
ski tik lengvai buvo sužeistas 
užpuolime ant jo Varšuvoje, pa
sak jo draugų gautos telegra
mos. Jis, sakoma, tebetęsią sa 
vo darbą su gen. Joseph Pilsu
dskį apie rekonstrukciją Len
kijos valdžios ir pienuoja prie
mones prieš bolševikus.

i ............. . i ■
800 ŽMONIŲ AREŠTUOTA 

BUENOS AIRES.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 13. Iš valdžios šalti
nių patinta, kad 300 streikierių 
ir agitatorių tapo areštuota Bu
enos Aires nedėlioj. Įskaitant 
šiltos areštuotuosius, tarpe pa
starųjų trijų dienų viso areštuo
ta 800 darbininkų, Niekurie jų 
pasipriešino areštui, bet policis- 

te nuvilko į policijos stotis..
Sakoma, kad tarp areštuotų

jų 80 nuošimčių yra rusų, 10 
nuošimčių kilų svetimšalių Jir 
tik 10 nuošimčių tikrų argenti
niečių.

Kaliniai yra uždaryti milita- 
riuose barakuose. Jie skelbia, 
kad judėjimas bus atnaujintas, 
gegužės 1 d., bet valdžia mano, 
kad areštavus streiko vadovus, 
panašus sumišimas daugiau ne
beatsikartos.

Buenos Aires generalis strei
kas užsibaigė ir viskas pamaži 
grįžta į normales sąlygas.

True translation filed wilh the post- 
maslcr at Chicago, III. Jan 14, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

PRAŠO NESTEIGTI 
RESPUBLIKOS.

LONDONAS, sausio 13. Lu- 
xemhurgo valdžia išleido prokla 
macui), atsišaukiančią į žmo

nes prieš judėjimą įsteigimui 
respublikos ir raginančią remti 
dinastiją. Proklamacija pas
kelbia, kait didžioji kunigaikš
tytė Mario už reiškė savo pasi
rengimą abdikuoti, jei jos pa- 
silaikymas sosto butų klintim 
valdžios nuosprendžiu jieškoti 
ekonominio susivienijimo su 
talkininkų valstybėmis, ypač 
Francija ir Belgija.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI TRAUKI
NIŲ SUSIDŪRIME.

i _____
PHILADELPHIA, sausio 13. 

— 7 žmonės užmušti, ir 12 su
žeista užpakaliniame Reading 
geležinkelio traukinių susidūri
me šiąnakt lies Port Washing- 
ton.

AREŠTAVO 17 MOTERŲ.

WASHINGTON, sausio 13.— 
17 moterų šiandie, tapo areštuo
ta už demonstraciją prieš Baltą
jį Namą ir bandymą sukurti 
budėjimo .ugnies.

SPRINGFIELD, III. - Dun- 
can McDonald referendumu ta
po išrinktas Illinois Darbo Fe
deracijos prezidentu. Jis pir
miau buvo sekretoriu-iždininku 
Illinois ankliakasių unijos.

JAU 24 VALSTIJOS RATIFL 
KAVO PROHIBICIJOS 

PRIEDĄ.

Vakar prohibidijos priedą 
prie Suv. Valstijų konstitucijos 
ratifikavo jau 24-ta valstija. Ja 
yra — Washington valstija. Bei 
kia, kad tą- prieitą ratifikuotų 
dar 12 valstijų.

Arkansas valstijos atstovų 
butas 92 balsais prieš 2 irgi ra
tifikavo priedą. Dabar ratifi
kavimas eina valstijos senatai).

Galbūt šiandie ratifikavimo 
klausimas bus svarstomas Illi
nois valstijos atstovų bute. Lau
kiama smarkių ginčių, nes bu
tas yra pasidalinęs pusiau ir kol 
-kas abi pusės, kaip sausieji, 
taip ir šlapieji tikisi pergalės. 
Illinois valstijos senatas jau ra
tifikavo priedą.

Californijos valstijos atstovų 
butas, kur senatas irgi ratifika
vo priedą, balsuos tą klausimą 
galbūt šiandie, ar kurią kitą die
ną šią savaitę.

ORAS.

Gi<B^ šiandie ir ryto; nedi
dele permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:16 v., leidžiasi 
4:43 vai. vak»

JONO SIRUČIO LAI
DOTUVĖS.

A.a. drg. Jono Siručio lai
dotuvės įvyks seredoj, sau
sio 15 d., 2 vai. po piet iš 
namų, 1724 Ruble St. į 
Montrose kapinių krema- 
toriją, Crowford ir Foster 
Avės.
Draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III. Jan 14, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Susirūpinimas 
dėl Rusijos.

PARYŽIUS, sausio 13. — Ne
žiūrint lordo Northcliffo užrei- 
škimų, kokia veikiausia busian
ti talkininkų politika link Ru
sijos, pasirodo, kad jokių žing- 
niu tuo dalyku dar nedaryta. 
Northcliffo palinkimas, idant 
bolševikų valdžia butų pripažin 
ta, turi didelės reikšmės dėlto, 
kad jis patsai yra konservą to. 
rilis, turi labai artimų santykių 
su Anglijos valdžia ir visados 
greitai suodžia, kaks iš kur vė
jas pradeda pusti.

Pažymėtina ir vardai, ku
riuos jis nurodo. Būtent, Ar- 
thuras Rausome, Londono Dai
ly Ne\vs korespondentas Petro
grade, yra radikalas. Savo ko
respondencijose jis labai palan
kus bolševikams. Raymond 
Robins, galva Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Rusijoj, kurs su
grįžęs Amerikon pilnu užjauti
mu bolševikams, sako, turįs o- 
ficialių dokumentų, parodančių 
kad bolešvikai nebuvo talkinin
kų priešininkai. Bot jis nega
lėjo pasiekt prezidento Wilso- 
no ir tuos dokumentus įteikė 
pulk. Ilouse. Kaipo Raudono
jo Kryžiaus valdininkas, jis bu
vo po karine disciplina ir turė
jo tylėti, nes valdžia jau buvo j 
patikėjus Georgė Creel’io padė
jėjui, Sissonui, kad bolševikai 
esą vokiečiams parsidavę: Sis- 
sonas mat prirodinėjo tatai do
kumentais, kurie veikiai buvo 
įtarti, kaipo klastingi.

Turi greitai nuspręsti veikimo 
būdą.

Talkininkams parsieina luo- 
jaus nustatyti aiškus veikimo 
būdas sulig Russia, kad pu ten
kinus viešąją nuomonę Euro
poj. Čia prezidentas Wilsonas 
susiduria su keblumais savo da- j 
bortiniame padėjime. Jam par
sieina vadovauties Europos pir
meivių pažvalgomis, o rėmian- 
tieji jį pirmeiviai, kaip parodo 
atsitikimas su Italijos socialis
tais, yra priešingi tam, kad jis 
laikosi išvien su talkininkais 
klausime siuntimo kariuomenės 
Rusijon, kurį čia jie vadina ka 
riniu įsiveržimu, nors Amerikos 
administracija užgina, kad tai 
nėra įsiveržimu ir sako, kad 
kareiviai pasiųsti vien čecho slo 
va'kų išgelbėjimui.

Prezidentas, žinoma, nori su
siklausyti su savo liaudiniais 
rėmėjais Europoje. Beto, An- 
glijoje kįla vieša nuomonė, ku
rią lordas Northcliffe spėja e- 
sant tam, kad prisivertus vald
žią, o Amerikos ekonominiai 
patarėjai reikalauja, kad Rusija 
butų atidaryta vaizbai sykiu su 
Vokietija.

Europai nusibodo karė. 
4 X

Tolesnės galimybės kariniam 

besikišimui į Rusiją visai ne
matyt. Visai Europai karė nu
sibodo. Tikrai norėtų kištis 
viena Francijos valdžia. Fran
cijos tikslai komerciniai. Pran
cūzai yra paskolinę caro vald
žiai daleles sumas pinigų. Ši
tie skolintojai dabar norėtų, 
kad Rusijoje butų nustatyta to
kia valdžia, kuri pripažintų ši
tas skolas ir mokėtų palakius 
už jas. Francuzų veikimbudis 
linksta prie intervencijos visur.

Svarbiausis francuzų savait
raštis, pašvęstas užsienio poli
tikai “Europa Neuville,” sako, 
kad Francija darbu remia Dmo 
xvskio sąryšį Lenkijoje ir kad 
Francija yra pasiuntusi stiprią 
karinę misiją Kaukazan, ka<l 
Rumunijos kariuomenė lavina
ma francuzų generolo Berlhe- 
lot yra įsibriovusi Ukrainon, 
bet tai vis mažesni žygiai, kurie 
neapima karės, kuomet įsikiši
mas į Rusiją reikštų karę.

Dabar kiek vienas tą pripažįs
ta ir tai yra antra priežastis per
mainymui politikos Rusijoje. 
Pasiuntimas Komisijos Rusi
jon,, susidedančios iš tokių vy
rų kaip Robins ir Rausome, ku
rie pritaria bolševikams sutei
kia progos ištraukti talkininkų 
ir Amerikos kareivius iš Rusi
jos ir podraug išgelbėti savo 
vardą talkininkų ir Amerikos 
valdžioms.

Pavyzdys duotas Vokietijoj 
kovojimo bolševizmo maistu ir 
gal tolinus atidarymu vaizbos ir 
pramonės, kad suteikus darbo 
bedarbių minioms, tai|) pat tin
ka ir Rusijai. »

Amerika gaudama viršuĮsa- 
vo ginčuose kas <lel gelbėjimo 
Vokietijos, nustatė tolesnių ka
rinių veikimų klausimą Rusijo
je, net jei Europos žmonėo ir 
sutiktų toliau kariauti.

I'rue translation filed with the post- 
muster ai (’hieago, III. Jan 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i. 1917

Raudonasis Kryžius gelbės 
Rusijos belaisvius 

Vokietijoje.

PARYŽIUS, sausio 12. — Rei
kalai vis dar tebesančių Vokie
tijoje karės belaisvių, kurių 
skaičius saikia ,'apie 1,000,000, 
bus prižiūrimi maj. Gari Taylor 
iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, kuris važiuos j Vokieti-
ją su Raudonojo Kryžiaus 
pedicija.

?ks-

True translation filed with Ihe post-
niasler at Chicago, III. Jan 14, 1919
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
AMERIKA NESIŲS KAREIVIŲ

LENKIJON.

PARYŽIUS, sausio 13.
Klausinėjimai oficialiuose Ame
rikos rateliuose išvilko žinią, 
kad Suv. Valstijos neapsiėmė 
siųsti kareivių į Lenkiją, kaip 
Itas buvo užminta, Paryžiaus lai
kraščių.

Žinia ;j|imė iš straipsnio 
Temps, kuris sako: .

“Amerika pranešti talkinin
kų valdžioms, kad ji yni prisi
rengusi pasiųsti Amerikos eks
pedicinius korpusus į Lenkiją. 
Tą spėka galėtų mažiausia pa
dvigubinti parautą duodamą 
dviejų lenkų divizijų pasiųstų 
iš vakarinio fronto ir leistų len 
kams pergalinčiai priešinties 
bolševikams.“

CLEVELAND, — Trįs plėši
kai vidurmiestyj užpuolė ant 
kasieriaus National Bisųuit Go., 
vežusį pinigus į banką ir atė
mė apie $8,000.

Price 2c. No. 11

Trne translation filed witn the post-master at Chicago, III. Jan 14, 1919 
us required by the act of Oct. 6,1917

Paskyrė $100,000,000 mai
tinimui Europos

Subatoį prasidės talkininkų taikos 
konferencija. Černogarai ne

nori italų kareivių
PASKIRĖ W1LSONO PRAŠO
MUS MILIONUS MAITINIMUI 

EUROPOS.

Atstovų butas paskirė gavęs 
antrą kablegramą.

Bijosi bolševikų.

WASHINGTON, D. C., sausio 
13. — Prezidento Wilsono atsi
šaukimas paskirti $100,(M)(),()(M) 
nupirkimui maisto badaujan
tiems išliuosudtiems žmonėms 
centralinės Europos, kuris bu
vo priimtas atstovų bute šią
nakt 242 halsais prieš 73, aiš
kiai pastatė bolševizmo proble
mą prieš kongresą.

Prezidentas išreiškė susirūpi
nimą biesiplėtojimu bolševizmo 
ir jo pasitikėjimą, kad maistas 
išgydis situaciją. Jis išreiškė 
savo nuomonę kablegramoje se
natoriui Martin ir atstovui Sher 
ley, pirmininkams senato ir at
stovų buto paskirimų komite
tų.

Maistas — raktas į visą 
situaciją.'

“Aš negaliu perdaug ouliai ir 
iAkilmingai raginti kongresui 
paskirimą, kurio prašė už admi
nistraciją p. Hoover maisto pa- 
gelbai,“ sako prezidento kable- 
grama. “Maisto pašelpa šian
die yra raktu į visą Europos si
tuaciją ir į išrišimą taikos. Bol
ševizmas nuolatos veržiasi vaka 
rų link, nuodija Vokietiją. Jis 
negali būti sutabdytas spėkos, 
bet jis gali būti sustabdytas mai 
sto, ir visi vadovai, su kuriais a^ 
esu konferencijoj, sutinka, kad 
sutartas veikimas šiame dalyke 
yra ūmios ir didelės svarbos.

“Pinigai nebus išleisti mais
tui pačiai Vokietijai, kadangi 

Vokietija gali pirkties sau mais
to, bet jie bus išleisti aprūpini
mui pinigais maistų gabenimo 
musų tikriems draugams Len
kijoj ir žmonėms išliuosuotų 
vienučių Austro-Vengrijos im
perijos ir musų sėbrams Balka
nuose. Aš prašau, kad jus per- 
statytumėt dalyką kongresui 
visu galimu spirimu ir spėka.“

True transhHon filed "vith the post- 
nąster at Chicago, 111. Jan 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TAIKOS TARYBOS NUSTATĖ 
PRAILGINIMĄ PERTRAUKOS

MŪŠIŲ.

Pirmas posėdis taikos kongreso 
įvyks subatoj.

PARYŽIUS, sausio 13. —Tai
kos kongreso vyriausia karės ta 
ryba šiandie po pie|t nutarė są
lygas prailginimo pertraukos 
mūšių.

Taryboj, kuri susirinko 2:30 
vai. po piet, buvo prezidentais 
Wilsonas ir Francijos, Anglijos, 
Italijos ir Japonijos delegatai. 
Tai buvo pirmas kartas, kad da
lyvavo Japonijos delegatai.

I

Sutarė sąlygas.

Oficialia pranešimas išleista

po užsidarymui karės tarybos, 
sako:

“Susirinkimas pasiekė sutar
ties apie sąlygas, kokiomis per
trauka mūšių bus .atnaujinta 
sausio 17 d. J jas įeina laivyno 
skirsniai, finansiniai skirsniai, 
sąlygos apie aprūpinimą ir pa- 
davodijimai apie sugrąžinimą 
medrgų ir mašinų vokiečių pa
vogtų iš Francijos ir Belgijos.

“Susirinkimas taipgi tęsė sa
vo svarstymus apie procedūrą. 
Buvo sutarta laikyti sekamą su
sirinkimą vyriausios karės ta
rybos seredoj, 10:30 ir kad pir
mas pilnas posėdis taikos kon
ferencijos Įvyks subatoj (sau
sio 18 d.,) 2:30 vai. po piet, už- 
rubežinių reikalų ministerijoj.

Sąlygos formaliai buvo su
rašytos susirinkime šįryt kari
nių, laivynų, ekonominių ir fi
nansinių ekspertų, talkininkų ir 
Suv. Valstijų. Maršalas F och 
pirmininkavo.

True translation filed wįlh the posj- 
laster ai Chicago, 111. Jau 14, 1919 

as reųuired by the act of Oct. G, 1917
ČERNOGGRAI REIKALAUJA 

IŠSIKRAUSTYMO ITALŲ.

BIEGRAD, sausio 13. — čer- 
nogorijos ,’nacionalis susirinki
mas jMireikalavo umaus ištrau
kimo iš Černogorijos visų Itali
jos kareivių.

Priimtoji rezoliucija skaito 
buvimą Italijos kareivių Černo- 
gorijoj, “dabar dalies naujos 
valstybės serbų, kroatų ir šlove 
nų,“ kaipo “ne padiktuotą ko- 
kio-nors karinio reikalo, kadan
gi pastovi taika viešpatauja ša-

PASIMIRĖ GARSUS 
DAKTARAS.

COPENHAGEN, sausio 13.— 
Šiandie čia nuo bronchito po il
gos ligos pasimirė Dr. Horace 
Fletcher, garsus ekspertas die
tetikoj.

Fletchcr buvo amerikietis. 
Jis buvo keliautoju, autorių ir 
lektorių, parašęs nemažai kny
gų apie maistą. Jis skelbė taip 
vadinamą “Fletčcrizmą“ —di- 
džiausį sukramtymą maisto. Jis 
pajts pirmiau sirgęs ir netapo 
priimtas į apdraudos kompani
ją, bet pradėjęs laikyties prak
tikoje savo teorijos jis greitai 
pilnai pasveikęs. Viena jo tai
syklių apie valgymą yra: Su- 
kramtyk visą maistą, net skis- 
timus; valkyg tik kada alkanas; 
niekad nevalgyk kada piktas ar 
nusiminęs.

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Haisted Street

Chicago, III.



2 ....... _ .____ NAUJIENOS,
- —————r*W" a^i w ——■—

Chicago, UI.

NAUJIKUOS
X; UfTHUANlAN DAILY NEWf‘ 

f*ublished Daily except Sundiy by 
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Carizmo priespauda pri
rengė Rusijoje dirvą bolše
vizmui. O bolševizmas augi
na naują reakciją.

Finlendijos socialdemokra
tija. Bet mes ir neketiname 
juos įtikinti; mes kreipia
mės į protaujančius žmones.

739 SU. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

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

(Yue translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III. Jan 14, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6,191/

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Finlandijos dar- 
bininkai atgijo.

Darbo Partijos 
Programas.

66.00
3.50

,7»

.02

.12

.50

Metams ............................
Ihisei meto ......................
l'i ims mėnesiams..........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui............

Chicagoje—per nešiotojui*.
Viena kopija ...... .............
Savaitei ............................
Mėnesiui............................

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
pačtu:

Metama .................................... .06
Pusei meto ........................... **jJĮĮ
Trims mėnesiams ........ .••• 1 J?
Dviem mėnesiam ................ L**
Vienam mėnesiui  ..... .03

Pinigus reikia alŲsti Paėto llouey 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Darbo Partija tapo sutverta 
tuoju tikslu, kad sulaužius galy
bę nerėpiųjų viešo patarnavimo

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vat vai. 
Visur kitur užsieniuose ....

Redakcijos
' Straipsniai
True transintion fiien with the post; 
mastei* at Chicago, III. Jan 14, LHJ 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Iš kairės į 
dešinę.

Visi mes atsimename, ko
kį didelį nusistebėjimą pub
likoje iššaukė rezultatas rin- 
kimii Vladivostoke, įvyku
sių pereitą vasarą, pradžioje 
talkininkų intervencijos.

Tuose rinkimuose laimėjo 
bolševikai, kurie gavo tame 
mieste daugiau balsų, negu 
visos priešingos jiems parti
jos kartu.

Šitą faktą bolševikams 
simpatizuojančioji spauda 

išbubnijo didžiausiu triukš
mu, sakydami, jogei bolševi
kų laimėjimas Vladivostoke 
liudijąs, kad bolševikams 
pritaria didžiuma žmonių 
Rusijoje (panašiais rezulta
tais kituose Rusijos miestuo 
se jie betgi negalėjo pasigir

Bet štai gruodžio 29 d. į- 
vyko nauji rinkimai Vladi
vostoke, ir užsienių reikalų 
departamentas Washingto- 

ne gavo žinią, kad šituose 
rinkimuos pergalėję socia
listų priešai (dešiniosios 
partijos.

sti gavo bolševikai; po jų se
kė priešingos bolševikams 
socialistu partijos; ir tik 
mažą dali balsi] gavo buržu
azinėse partijos. Dabar-gi 
tos buržuazinės partijos su
mušė^ r 
listus.

Ką-gi

bolševikus ir sočia

laikui neįstengs 
Bet šiandie su 
galime konsta- 

tasai judėjimas

Po baisių skerdynių, įvy
kusių Finlendijoje pereitą 
pavasarį kuomet {baltoji 
gvardija pagelba kaizerio 
armijų sutriuškino darbi
ninkų sukilimą, rodėsi, kad 
tos šalies darbininkų judėji
mas ilgam 
atsigauti, 
džiaugsmu 
tuot, kad 
dar gyvas!

Telegrama iš Stockholmo 
praneša, kad Finlendijos 
miestų rinkimuose, kurie 
buvo pradžioje šio mėnesio, 
daugelyje vietų social-de- 
mokratai gavo didžiumas! 
Finlendijos sostinėje, Hel- 
sinforse, kur baltoji gvardi
ja siautė ypatingu pasiuti
mu, social-demokratai vis 
dėlto iškovojo 26 vietas mie- 
sto taryboje, prieš 34, teku
sias nesocialistams.

Pasirodo, kad Finlendijos 
darbininkų judėjimas buvo 
jau taip tvirtas, jogei ir bai- 
siausis kraujo liejimas nepa
kirto jo jiegų. Socializmas 
toje šalyje, mat, augo ir sti
prėjo laipsniškai. Jisai rė
mėsi Stipriomis darbininkų 
organizacijomis ir augštu 
darbininkų kulturingumu. 
Jeigu jisai butų išdygęs Li
mai, kaip grybas po lietaus, 
tai reakcija po nepasekmin- 
go sukilimo butų sutrempu
si jį (taip gali atsitkiti Rusi
joje, jeigu tenai reakcija pa
ims viršų).

Atgijimas Finlendijos dar 
bininkų judėjimo matyt ir 
tame, kad tenai įvyko suva
žiavimas, sušauktas suorga
nizavimui naujos social-de- 
mokratų partijos (nes seną
ją partiją suardė nepasek- 
mingas sukilimas ir jo pa
sekmės). Jame dalyvavo 246 
delegatai iš visos šalies. Sių
sti delegatus į suvažiavimą 
atsisakė tiktai nedidelis skai 
čius darbininkų, dar neišsi- 
gydžiusių nuo bolševizmo.

Social-demokratų suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
kuri pasmerkia bolševizmą 
ir šaukia Finlendijos darbi
ninkus organizuot socialde
mokratinį judėjimą, politinį 

i ir ekonominį.
Be to, suvažiavimas užrei- 

škė, kad Rusijos bolševikai 
neturi teisės kalbėt Finlen- 
dijos darbininkų klesos var
du. Jisai reikalauja, kad 
Finlendija butų demokratin- 
nė respublika, kurioje visa 
įstatymų leidimo galia butų 
seimo rankose; seimas turįs 
rinkti ir respublikos prezi
dentą trejiems metams. •

Dabar mes paklausime 
orotaujančiųjų lietuvių dar
bininkų kas yra kompeten- 
tiškesnis spręsti apie Rusi
jos bolševizmą: ar tie žmo
nės, kurie žino apie jį tiktai 
’š pačių bolševikui pasigyri
mų ir iš pranešimų dvejeto 
amerikoniškų reporterių,

kapitalistų kompanijų ir atža- 
gareiviškųją laikraščių, kurie 
šiandien valdo musų viešąjį gy
venimą. Ji buvo sutverta tam, 
kad įsteigus tikrąja demokraty- 
bę visuose viešuose, reikaluose 
ir suteikus išraišką musų idea
lams bei lukestims didžiulės ini 
nios vyrų ir moterų, kurių nau-

padaro tikrąjį pamalą visokiai 
pažangai ir gerovei.

Korporacijos yra pasigėrę 
nuo galybės. Gazo kompanija 
siuntinėja nematytas sąskaitas, 
nepasirūpinusi net perskaityti 
saikrodžių. Jei kas pasipriešina 
jos plėšimui, tai ji tam uždaro

ilijos pagal savo nuosavybes tei 
’.es negalinčios imti daugiau 
kaip po penkis centus, pakelia 
kainą važiavimui iki šešią cen
tą. Viršutinės gatvekarią lini
jos, taip pat negalėdamos imli 
langiau kaip penkis centus už 
važiavimą, rūpinasi gauti leidi
mą iš Valstijos Viešojo Patar
navimo Komisuos skaityti se
ptynis centus. Visa tai yra daro
ma tam, kad apmokėjo daly
bas nuo įdėlio, kurio milionai 
yra vandeniu, neatstovaujančiu 
jokio tikro įdėlio.

Nors republikoną ir Demo
kratą partijos turi pilną kon
trolę ant miesto ir valstijos val
džią ir nors jos eikvoja tukstan 
čius dolerių ištyrinėjimams ir 
byloms, bet jos neduoda reika
lingo apsaugojimo vartotojams 
nuo gūdžiųjų korporaciją. Prie
žastis to nesunku rasti! Už kuli
są yra nematomoji valdžia — 
dižturčiai, kurie užlaiko ir kon
troliuoja abi senąsias politikos 
partijas.

Didžturčiai valdo Cbicagą.

Jie valdo ją per miest. tarybą, 
kuri leidžia nelemtus patvarky
mus gazo kompanijai ir galve- 
karių kompanijoms.

Jie valdo per Valstijos Vie
šojo Patarnavimo Komisiją, ku
ri visuomet nusprendžia korpo
raciją naudom

kuris, pirmininkaudamas švie-

siu ir netikusiu valdymu per il
gus metus, kad jais negalima 
pasitikėti. Jie pardavė mus kor
poracijoms. Jie nuvarė miestą 
į bankrutumą, o sąšlavų ir peles 
nų krūvos auga musų užpaka
linėse gatvėse.

Ištikro laikas nuvalyti musų 
gatves, priekines ir užpakali
nes, kurios, galų gale, tik paro
do tą supuvimą, kuris yra sle
piamas nuo visuomenės akių. 
Bet visų pirma mes turime ap
valyti musų miestinę valdžia. 
Mes turime laimėti kovą už dc- 
mokratybę čia pat, namie.

Turėdama šitą tikslą omeny
je Darbo Partija, prašo visų, 
žiūrinčių priekin piliečių pa
remti jos programą ir kandi
datus ateinančiuose rinkimuo
se. Suvienytomis jiegomis mes 
tikrai laimėsime ir paskubinsi
me tą diena, kuomet Chicago 
bus liuosu miestu — Miestu

Visi Darbo Partijos kandida
tai pasižadėjo balsuoti ir dirb
ti šitam programai:

1. Miestd n uoga v urnas ir 
veikdinimas.

Viešojo patarnavimo korpo
racijų tvarkymas buvo liepa vy
kimu. I>arbo Partija yra prie
šinga teikimui kokių naujų pri
vilegijų ar nuosavybės teisių 
viešojo patarnavimo korpora
cijoms. Jį stengsis visomis jie- 
gomis įgyti miesto nuosavuma 
ir veikdinimą visų viešųjų pa-

rius, gazo ir elektros šviesios 
sistemas kuogreičiausiu laiku. 
Ji sutiks mokėti tik už aktualę 
fizinę tų nuosavybių vertę. Jo
kio atsižvelgimo neprivalo būti 
į nuosavybės teises ir kitas taip 
vadinamas nepajudinamas ver
tes.

Darbo Partija absoliučiai 
priešinasi padidinimui važinėja
mos kainos viršutiniais ir aug- 
štutniais karais augščiau pen
kių centų.

2. Demokratybė. mokyklose.

Per metų metus atkaklus gin
čas eina dėl kontroliavimo mu
są viešoms mokyklomis. Ant 
dugno šitas ginčas turi vieną vi-

Utarninkas, Sausio 14,1919

Severos Lietuviškas Kalendorius dėl 1919 m

DYKAI!
Neužmirškite gauti < .__
kai. Jei pas jūsų i ptiekoiių jums neliktų, rašykite tiesiog į mus. Pasakykite a, ‘ ; 
savo draugams. Męs norime, kad visi turėtų po vienų egzempliorių šio kalendoriaus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

cgzeinpliorių .šio kalendoriaus jūsų aptlekoje. Jis yra dalinamas dy- 
, Pasakykite apie jį

Užtikimi Vaistai dėl Šeimynos
Kosulys ir Kataras d«bar yra kasdie

niniais svečiais. 
Kad juos prašalinus ir tuo budu išvengus 
kitų komplikacijų, imkite Severa’s Balsam 
for Lungs (Severos lįalsanias Plaučiams), 
kuris yra puikiu vaistu 
25 ir 50 centų.

nuo kosulio. Kainos:

Nevirškinimas P«d ’ro sŲp™. p»- gamina užkictejįinų ir 
dyspepsiją Severa’s Balsam of Life (Severos 
Gyvasties Baisumas) pagelbsti prašalinti 
šias negales, Jis sustiprina visų sistemų ir 
sutaiso veikimų vidurių. Kaina 85 centai. ----------------------------- p-----------------------Į---  
Netyras kraujas p»pjast«i yrą. prie- žascia nusisutinimų, 
ISbėrimų, žaizdų ir karbunkulų, kurie priva
lo būt gydomi išvalant kraujų. Severa’s 
BJood Purifier (Severos Kraujo Valytojas) 
atlieka tų užduotį greitai ir sąžiningai. Kai
na $1.25.

Linimentas V11.’* T! vartojamas daugelyje atsitikimų, reumatiz
mo, neuralgios ir visur, kur tik linimentas 
yra geibstančių, skaudamose vietose, nuo 
skaudėjimo ir mėšlungio Severa’s Gothard 
Oit (Severos Gotbardi.škas Aliejus) yra pui
kus liniments tokiuos^ atsitikimuose. 30c. ir 
00c.______ Į
Galvos Skaudčjinias tos atydos. Del F reikalauja grei
to imkite vienų arba du Severa’s Wafers for 
Headache and Nouralgia (Severos Proškos 
nuo Galvos Skaudėji^no. Kaina 25c.U).

Mostis dėl žaizdų k«« «ydo ,«.rc;tai T netikėtai žaizdas, 
bet taipgi votis, nusi&utinimų, nusideginimų 
ir susižeidimų, yra pageidaujamu draugu 
kiekviename name. ; Pamėginkite Severa’s 
Healing Ointment (Severos (lydanti Mostis). 
Ji yra taip-pat gera vaikams kaip ir suaugu
siems. Kaina 25 centai.

Po užkietėjimo paprastai užeina galvą- 
* sukis, raugėjimas, gelt

ligė ir kitos vidurių ligos, kurias greitai ga
lima prašalinti greitai vartojant Severa’s 
Liver Pilis (Severos Pigulkos Kepeninis). 
Jos veikia greitai. Kaina 25 centai.

Geras apetitas "'«*'» ąbe.lnal gerą svei- 1 katos stovį, kad turėti 
ir palaikyti gerą apetitų, imkite Severa’s 
Stomach Bitters (Severos Skilviais Bitte- 
ris). Imant laikas nuo laiko, stebėtinai gel
bsti, dargi ir sveikiems žmonėms. Kaina 75 
centai ir $1.50,

Silpni nervai priekis nemigos, hys- 
tenjos, nualsintas ir ner

vindamas. Jeigu nori atgauti visą nervuo- 
tą sistemą, imkite Severa’s Nervoton (Seve
rus Nervotonas). Tai yra puikus vaistas pa- 
ilsusicms nervams. Kaina $1.25.
Išbėrimai niežų žinomi kaipo niežiu, 

T egzema, dc(k)*vine.s, 
• užnuodijimas, slanka, salt rheum, pleiska

nos, spuogai ir išbėrimai nuo karščio grei
tai pranyks jeigu Severa’s Skin Ointment 
(Severus Odinė Mostis) greitai pavartosite. 
Suteiks greitą ir pageidaujamą pagelbą. 
Kaina 50 centų.

Skausmas Kryžiuje Paprastai paeina nuo kokios nors 
inkstų betvatys. O tuokart Severa’s Kicl- 
ney and Liver Remedy (Severos Gyduolės 
nuo Inkstų ir Kepenų) pasirodys gerais vai
stais dėl pagelbos ir atitaisymo. Kaina 75 
centai ir $1.25.

Moters ir Merginos pasiduoda negalėms ir ne- 
tvarkumui kas trukdo joms atlikti savo die
ninius darbus. Severa’s Regulator (Severos 
Bcguliatorius) yra širdingai rekomenduoja
mas gydymui tokių negalių. Kaina $1.25.

kymų su tam

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Severos šeimyniniai Vaistai parduodami aptickose visur. Klauskite jus pas savo 
aptiekorių ir eigų 'jus savo apielinkėje negalėtumėte jų gauti, atsiųskite savo užsa.

i ikrą suma pinigų tiesiai pas mus.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsikoĄ

truputį plačiau pažvelgti ir pa-Jauja, tai tada galėsime ir ap
galvoti, kokių rezultatų sulauk-’vertinti jų darbus. Jei bus ver
šini, jeigu ir mes imsime taip ei ti pritarimo ir pagyrimo — pa

girs! m; jei papeikiami—papeik 
sime. Bet dabar čia mes turime 
lik savo spėkas vienyti ir stipriu

gties, kaip rytiniai “bolševikai", 
kurie bjauriausiais šmeižtais ir 
Purvais drabsto ant savo drau-

tatai reiškia? 
reiškia višų-pirma, 

kad bolševikų stiprumas rė
mėsi tiktai laikinu žmonių 
upu. Tą ūpą buvo žymiam 
laipsnyje sužadinęs talki
ninkų įsiveržimas. Kada ti
pas persikeitė, žmonės pa
krypo į griežtai priešingą 
pusę.

Antra, augščiaus minė
tieji faktai rodo, kad bolše
vizmas stiprina reakciją. 
Perdaug didelis žmonių tem
pimas į kairę iššaukia, po 
tūlo laiko, griežtai priešingą I šbuvusių Rusijoje po kele- 
tendenciją visuomenėje; ir| 4 mėnesių ir nemokėjusių 
jeigu ilgai taip dalykai tę
siasi, tai ta priešingoji ten-1 įmonėmis — ar Finlendijos 
dencija taip susistiprėja, pocialistai, gyvenantis po 
kad pagalios paima viršų. I Rusijos bolševikų šonu ir 
Iš vienos kraštutinybės žmo-Teikusieji su jais išvien suki
nės puolasi į antrą kraštuti-| laiku?
nybę. Reakcionierių stiprė-l Aklieji bolševizmo garbin- 
jimas dabar apsireiškia ne I tojai, žinoma, pasakys, kad 
vien Vladivostoke, o ir visa* pora reporterių jiems yra

kinti tokias demokratybės įmo
nes, kurioms buvo leidžiama 
tapti musą viešose mokyklose.

Jie. valdo per augšluosius po
licijos viršininkus, kurie be tei
sybės panaudoja savo galią bau
ginimui straikininką ir unijinių 
sargybų ir net prisako areštuo
ti organizatorius dalinančius 
plekalus, kviečiančius ateiti j 
unijos susirinkimą.

Jie valdo per Asesorių Tary-

sųsvarbiausį klausimą, būtent, 
ar musų mokyklos turi būti ve
damos kaipo dirbtuvės parupi- 
nimui pigių, klausių darbinin
kų didiesiems kapitalistams, ar 
jos turi būti vedamos kaipo 
švietimo įstaigos, išvystymui 
laisvą, nepriklausomų Ameri
kos piliečių.

Amerikos Partija stoja už 
kuogeriausią švietimą Chicagos 
vaikams, — už tąjį švietimą, 
kuris išvystytų kiekvienų vaiką 
fiziniai, protiniai ir doriniai. Ji 
stoja už tą švietimo sistemą, 
kuri išvystys pasitikėjimą savi
mi ir padaris kiekvieną vaiką 
veikmingu piliečiu tinkamu de- 
mokratybei. Ji stoja už tą švie
timo sistemą, kuri suteiks kiek
vienam vaikui kokį naudinga

Apsisvarstykime ką darą.

vikai ir vienas

iet susikalbėt su Rusijos

didžiuosius

ries numažina mokestis turtin
giems bankininkams, korpora
cijoms ir departaminems san
krovoms, o užkrauna didesnes 
naštas ant smulkiąją namą sa
vininką.

Jie valdo per
dienraščius, kurie, apgina spe- 
eiales privilegijas, 
ir iškraipydami teisybę.

Didžturčiai šiandien karaliau 
ja ir tik milžiniškas politinis ir 
pramoninis perversmas suge
bės sulaužyti ją galią. Tušti se
nųjų partiją politikierių paža
dai negali jau apgauti nei vie
no protaujančio 'balsuotojo. ši
tie profesiniai vietų palaiky t o- 
jfti yra lik neina tomas valdžios

nutylėdami

kultūrinių mokslų, kurie yra 
butini supratimui gyveninio ir 
gerojinuiisi juo.

Darbo Partijos kandidatė, 
jei bus išrinktais, pastatys švie
timo Tarybą po užžiura tų mo
kyklų, kurioms rupi šitie idea
lai ir kurios tikrai atstovauja 
žmones, kurią vaikai lanko mo
kyklas. šita taryba paves švie
timo darbą atsakantiems moky
tojams, kurie bus gerai apmo
kami už savo patarnavimą. Vi
siems priklausantiems mokyk
los sistemai bus užtikrinta žo
džio laisvės teisės, draugavimo- 
si laisvė ir užtikrinimas vietos 
iki priedermės bus ištikimai pil
domos.

(Bus daugiau).

VVAUKEGAN, ILL. — Kurie- 
nekuric gerbiami draugai užsi
puola ant manęs, kam aš savo 
korespondencijoj N*ų 293 mini, 
p. m. pabriežiau, kad j vielos 
socialistų kuopos organizato
rius buvo nominuota du bolše- 

menševikas ir
kad menševikas buvo išrinktas. 
Nors aš neesu nė bolševikas nė 
menševikas, betgi tie draugai 
užsipuola ant manęs, kam aš 
nepritariąs bolševikams. Girdi, 
čia esąs lik vienas lietuvių sky
rius. Tai tiesa, kad vienas sky
rius, bet tame skyriuje yra to
kių draugą, kurie savęs socialis
tais nė nesivadina, bet tik bolše
vikais. Tuo vardu jie visur 
skelbiasi. Taigi, jei aš irgi pa
vadinau juos bolševikais, tai 
jiems tik garbės padariau.. Ko-

gų čikagiečią ir demoralizuoja 
visą darbininką socialistą judė
jimą. Kada tokie save vadinan
tis bolševikais nieko nebepro- 
laudami šmeižia ir purvais dra
bsto savo draugus ir tuo sėja 
didžiausią demoralizaciją soci
alistą eilėse ir ardo darbininką 
vienybę, tai jie išliesą daugiau 
pasitarnauja klerikalams, negu 
patįs klerikalu agentai. Nes tik 
maliauskiniai .organai pataiko 
lokiais purvinais žodžiais drab- 
stylies į socialistus ir visą pažan
giąją darbininką visuomenę.

Kodėl aš nepritariu bolševi
kams? O šiai delko: mes ne
turime nė jokią tikrų žinią apie 
tai, kas dedasi ten, kur jie vieš
patauja, ir nežinom, ar jie gėrei 
daro, ar blogai. Aš visai netikiu 
tiems Slilsoną pasakojimams

ti, o ne jas demoralizuoti ir ar
dyti. — Girios Paukštis.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas i
117 N. Dearborn St.

IllllJUnlty 8WS.
Tel. Centrą! 4411

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

visokius dokumenius irpopieras.

Namų Ofisas:
6326 S. Hilsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drorer 1310

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotų ar farmų? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTORING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.
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me Sibire ir visoje Rusijoje, didesnis autoritetas, nėgu agentais. Jie pripė-tėdfc išMrktv

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
FondaiL

Aš esu socialistus-internacio- 
nalistas ir neseku aklai nė bol
ševiką ne ją oponentą menševi
ką. Stengiuos pažinti tik ir vie
nus ir antrus lygiai ir patsai vis
ką svarstau.

Toliaus, kur aš savo kores
pondencijoj pasakiau, kad “nė 
šimtas klerikalu, agentą geres
nio darbo nebūtą atlikę’’, tai 
neturėjau omenėj vien tik Wau- 
keganą, bet visą Ameriką. Wau- 
kegane ligšiol dar buvo gana ra
mu; bot jeigu ir mes, vvjaukega- 
niečiai, užsikrėsime ta suiručių 
liga, tai toli juk nenužengsime. 
Aš visai nesijaučiu nusidėjęs so- 
icaaližmo principams palyginda
mas tufus musą “bolševikus’’ 
su klerikalais. Tik bandykite

kiu toms žinioms, kurias skelbia 
apie bolševikus laikraščiai, nes 
los žinios eina per ponų cenzo
rių rankas ir baisiausiai viena 
kitai prieštarauja. Taigi ginčy- 
ties ir karščiuoties dėl dalyku, 
apie kuriuos mes jokiu tikru ži
nią neturime, yra darbas visai 
neprotingas, ir tuo labiau smer
ktinas, kadangi tie ginčai ir kils

A V i • f '

As netr< Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry- 
'to iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war 
savings slainps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halstcd si. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.
«-..... -..... —....

ypač socalistų vienybę, o (stipri
na ją priešą — atžagareivią tau
tininku ir klerikalu — jiegas. 
Juk tik aklas gal to nemato, kad

Todėl liaukimės tą neišmin- 
gą ir patiems pragaištingą dar
bą dirbę—-pjudę it&rp savęs soči 
alistus ir darbininkus. Kada tu
rėsime. tikrą, žibių, kaip ištiesų 
yt» tėn, kur bolŠėvikai viėšpa-

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Sliite 600—612

Phoue Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St. 
Phoue Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

. West 6126.



Utarninkas, Sausio 14,1919

Apsisaugojimas 
nuo reumatizmo

Terre Mante, Ind linis visos kasyklos sausos An- . Po programų! ėjo So

Pastarame laike, kada orai 
būna drėgni ir lietingi, daugu
ma pradeda jausties gavę retu- 
mutizmą, nes jaučia skaudulius 
visame kūne. Pajutęs tai kož-

Daugelis kitur gyvenančių 
lietuvių klausė manęs, koks čia 
darbininko kalnakasio padėji
mas ir darbo sąlygos. Delio no
rėčiau čia kai ką paaiškinti.

ti šita skaudulį.
Medicina sako, kad reumatiz 

mas žmoguje pradeda .ras lies

sigauna į kraują. Suprantama, 
kuomet kraujas būna sugadin-

da skaudėjimas visame kūne.
Prašalinti šitą pavojingumą 

galima saldainiais Partola, kat
rie išveja iš kraujo visus nety
rumus, apsaugoja nuo tolesnio 
suteršimo, sykiu prašalina visus 
kūne jaučiamus skaudulius ir, 
kaip sakoma, kaulų laužymą.

Saldainiai Partola yra didžia* 
usias priešas visų nešvarumų, 
katrie dasigauna į kraują ir jį 
|xigadina, padaro netyrą. Todėl 
Partola pasirodo geriausias dra
ugas žmonių, katrie serga reu
matizmu.

Tuos, katrie neserga reumati
zmu, Partola apsaugoja nuo jo. 
gi tie, kurie turi reumatizmą, 
palengvins skausmus ačiū išva
lymui organizmo.

Partola rekomenduojąs! ir

tu kalnakasys eina pas savo 
darbo rublis, kurie prikvipę po
žeminiu dvoku. Nežiūrint to, 
vilkies ir eini į darbą. Atėjus 
arčiau prie kasyklų jau trauki 
į save nemalonų, iš ša f to garuo
jantį požeminį orą. Kad kartais 
ryto gražumas ir meilumas ža
vėjo žmogus sielą ir vilioja 
kuoilgiaus pabūti lauke, bet tuo 
pasidžiaugt tau nėra kada: rei-

penkių pėdų augštumo; viršus 
drūtas, negriųva. Dailbas gali
ma gaut. Uždirbama nuo 50 iki 
150 dolerių per dvi savaiti,

[ darbą pėkščiam negalima 
nueiti, važiuojame traukiniu. Iš 
čia eina keturi kalnakasių trau
kiniai.

Šiame mieste gyventojų skai
toma apie 70 tūkstančių, viso
kių tautų; lietuvių skaitoma 
apie 300 žmonių (suaugusių). 
Lietuvių inteligentų nėra. Vcr- 
telgų-biznierių taipjau nėra.

L.B.P. Draugija

tenka per tris mėnesius visai šei
mynai.

Dėžutė Partola privalo rasties 
kožnoje lietuviškoje šeimynoje. 
Partola yra geriausias draugas 
kaip suaugusių, taip ir vaikų.

Užsakymai turi būti adresuo
jami taip:

APTIEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

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

myn ir užsidegęs lempukę į sa
vo dirbamąją vietą. Nuėjęs pir
miausia turi apsižiūrėti, ar kar
tais nėra susirinkusių guzų ir 
padėto fajerbosio parašo, kad 
gazų yra. Jeigu tokią notą ran
di, tai negalima eiti tol, kol ateis 
fajerbosis ir prašalins gazus. 
Jeigu parašo nėra, tai eini tie
siai. apsižiūri, koks oras vidui, 
ar tvirtai viršus laikosi, ir jei 
visa kas gerai, tai ir pradedi sa
vo dienos darbą. Darbas tęsia
si nuo 7:15 vai. ryto ligi 3:15 
vai. po pietų, vadinasi, aštuo- 
nias valandas. Kai dėl išlaidų, 
lai tas eina pagal uždarbį. Jeigu 
uždirbi 100 dolerių per dvi sa
vaiti, tai išlaidų esti $13.50, be 
to dar reikia mokėti “šotfaje- 
riams” (šovinių degė j a ms) ir 
suverikams, kas išeina 40 cen
tų dienoje (kasdien); organiza- 
cijon reikia mokėt kas mėnesis 
nuo 2 iki 3 dolerių. Visa tatai

apie 60 dolerių. Kasyklų gi
lumas ne vienodas — nuo 100 
iki 500 pėdų, (lažo nevisur esti, 
dažniausia jo esti ten, kur ka
syklos gilios. Vandens taipjau

lamas pigius vaistus dideles* tmnkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pain-Espuller, persitikrink ar yra 1KARA. vaisbaženklis ant bnkshiko. 35 centai ir 05 centai už 

bouknty. Gaunamos visose a pliekose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. R1CHTER & CO., 74—80 Wasliingtou St., New York, N. Y.

rami

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainicrlai, mechanikai, audėjai, fahrikos ir siap visokio 
darbininkai, dirbanti \iduj ir lauke, yra amžiui draugai

PAINEXPELLER
Jau suvirš penkios dtšimtys metu 
kaip Aitu pluki gyduole yra var
iuojama su geriausioms pasek
mėms. ižuydymui ru mat i amo, 
skausmu krutinėję, Aonose ir rau
menyse, neuralgijos, streuu die
gimu, Šalčio ir kosulio.

Pirma divizija raitelių ant Bridgeporto
Turiu už garbę pranešti visuomenini ir užprašom atsi
lankyti. Viršminėta Draugystė rengia BAZARA

Mickevičiaus Svetainėje, 3308-10-12 S. Morgan St.

Prasidės Scredos vak. 7 v. Sausio 15 d. 1919 ir 
tęsis iki Sausio 26 d. 1919

Kožną vakarą bus visokie grojimai, lošimai. Galėsite labai 
linksmai praleisti vakarą ir įžanga dykai Nepamirškite atsi
lankyti ir pamatyti mus ir praleisti laiką su mumis.

Su tikra pagarba Komitetas

Dideles Prakalbos .
Rengia L. D. L. D .19 kuopa 

Ketverge Sausio 16 d. 1919 m.
MILDOS SVET., 3142 So. Halsted Street
Kalbės Dr. A. Montvidas ir adv. K. Gugis

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga svetainės lėšų apmokėjimui 10 centų 
be to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti.
Rengimo Komitetas

& 4;

ISTAR & GARTER
R . MADISON PRIE HALSTED STREET
■ ... BURLESQUE —

i W o N D E R
''■■M kasdien: 3:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

kimus visai menkas, dargi “Sie
tynas” ir tas snaudžia, nors sa
vo įstatuose turi užsibrėžęs gra
žių tikslų: skleisti mokslą tarp 
lietuvių, platinti lietuvių litera
tūrą, e i c.

Boikotų jau pabusti ir pradėt 
šį tą gi resnia veikti vielos lietu
viams.

plojimu
kiai. Kad ir buvo nemažų išlai
dų, bet pelno kuopai liko, nes 
ant šokių priėjo nemažai ir sve
timtaučių. Kas ypatingiausiu, 
kad vietoj alaus buvo duota ka
va, kuri pasidarė taip populia- 
riška, kad nespėjom ją pilti. 
Kuopos iždas reikalavo dapildy- 
mo. 179 kuopa neskupi, duoda 
visur, kur lik darbininkiškas 
judėjimas reikalauja aukų. Au
kavo vietos ir šalies rinkimams, 
LSS. Apsigynimo Fondui, vie
tiniam socialistų fondui ir ki
tur. Kuopos nariai iki šiam lai
kui buvo 
Nepaisant 
nesidalina 
frakcijas,

pusėtiname sutikime, 
nuomonių skirtumo, 
į griežtai priešingas 

kaip tai girdima iš

vauja visuose judėjimose su
sidėjus su vietos anglų organi
zacijomis.

Trumpoj ateityj kuopa keti
na surengti kitą vakarą su pro
gramų. Lauksiu.

—P. M.
—K. P.

Moline, III Akron, Ohio

-------------IŠPJAUK ŠITĄ------------
Iš Ko Nuxated Iron yra padirbtas
Jo Formulos Kompozicijos Prisiektas Statementas

Jis daugelyje atsitikimų padidina stiprumų ir pakantrumų 
menkų, nervuotų, suvargusių žmonių j dešimt dienų laiko.

Direktorių Board įgaliojo plačiau- Kaip iš žemiau sekamo bus maty
sią publikaciją Nuxated Iron kompo- ta du Nuxated Iron’o svarbus ingre- 
zičijos prisiektą statemenlą vieno iš dieniai (Iron Peptonate ir Glycero 
plačiausiai vartotų tonikų, sveikatos phosphales) yra labai brangus pro- 
ir kraujo budavotojų pasaulėje, k 
palįs žmones galėtą ekzaminuot 
spręst pagal jo užsltarnavima.

Tas konservatyviai yra apska 
ta, kad ši pažymėtina f 
yra vartodama per 3,01 
įmetus vien Amerikoj, 
rle jį vartojo ir stipriai pagyrė

ui 
ir

dūktai, kuomet suliginama su daugu
ma kitų tonikų.

Sergėkite savo akis Į

• mieste yra pusėtinas 
lietuvių. Turi kelias or- 

jas: tris pažangiąsias ir 
dvi bai.lytines. Pažangiosios or- 
ganizai i jos, 
čia, yi 
veikim 
rengė I

skaičių

Musų ypatiškumai ir netvarku- 
mas.

kaip visur taip ir 
• pirmutinės visokiuose 
ose. L.D.L.D. kuopa su- 
I <1. gruodžio, 1918, pa- 
inimo vakarą, kuris 
įvyko kaip iš agitatyvi- 
ip ir iš finansiškos pu

siu. Ka<! ir snigo tą dieną ir sve
tainė buvo labai neparankioj 
vieloj, bet žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Pasišokti atėjo 
ir keli svetimtaučiai. Progra
mas Ir vo trumpas, bet gerai 
išpildyt s. Publika buvo pilnai 
užganė, inta ir žingeidauja ka
da vėl bus toks ^y^aras. Be 
abejonės kuopa pasinaudos pro
ga išpildymui žmonių pageida
vimo ii trumpoj, ateityj surengs 
dar m; gesnį vakarą ir patoge
snė j s\ dainėj. Monologą “Sen
mergė’ išpildė d-gė Dočkienė; 
d-gės Maliorienė ir Janulienė 
išpildė duetą ir ant galo d-gė 
Maliorienė, akompanuojant 
d-gei Tumosienei smuiku, su
dainavo porą dainelių, kurios 
publiki i labai patiko. Po pro
gramai prasidėjo šokiai, kurie 
tęsėsi iėi pirmos valandos ryto. 
Pelno LDLD. kuopai liko, už ką 
kuopa taria širdingą ačiū atsi
lankiusiems.

Neretai laikraščiuose pasiro
do iš musų miestelio korespon
dencijų, bet jose nepa tėmi jau, 
kad butų kalbama apie musų 
ypatiškumus ir netvarką, kurie 
pas mus yra. Tiesa, tokiais daly
kais nėra ko girtis; man ir ne
malonu tas pasakoti, bet jei pa
gerėjimo nematyt ir dar tas sto
vis vis eina aršyn, lai reikia sa
kyti, kadir nemalonu.

Pas mus yra didelė didžiuma 
jaunų nevedusių, o kariais ir ve
dusių. kurie myli dažnai suktis 
vyras su motėria vienas aplink 
kitą. Kitiems niekas daugiau ir 
nerupi, kaip tik suktinis.

Žinoma, tame dar nieko blo
ga. Bet kitaip yra su musų orga
nizacijų susirinkimais: diskusi
jos, svarstymai vedama tokiu 
budu, kad sunku apsiklausyti; 
kiekvienas rėkia, ir kiek tik jis 
drūtas. Bet riksmo dar negana; 
susirinkimininkai visuomet ima 
pyktis; vienas ant kito užsivari- 
nėja, vienas kitą peikia; kiekvie
nas skubina duoti kitam infor
macijų, nors pas jį patį infor
macijų šaltinis labai menkas. 
Ir keista, kad ne tam pritaria
ma, kuris šaltai ir visapusiškai 
dalyką svarsto, bet tam, kuris 
daugiau išrėkia.

sausio, 1919, vakarą su progra
mų. Programas susidėjo iš vai
dinimo “Kares Nuotaka’’, dainų 
vietinio, nesenai suorganizuoto 
mažo chorelio (trijų vyrų ir tri
jų moterų) ir poros monologų.

nant. Publikos buvo daugiau 
negu tikėtasi. Iš apsireiškimų 
-buvo aiškiai matoma, kad atsi
lankiusieji buvo didžiai užganė
dinti. Kuopa paėmė vieną ge-

je. Ypatigai katalikams labai 
paliko visas vakaro surengimas 
ir apgailistavo, kad jiems nesi
seka taip surengti. “Ką maeija,” 
sako “su socialistais nesusily
ginsi. Jie visko turi ir moka su
naudoti”. Imant aplamai, teat
rą sulošė geriau negu buvo lau
kiama nuo amatorių. Tik kei
stas buvo publikos apsiėjimas:

tai, ten ji gardžiausiai nusijuo
kė... Nežinia, ar čia artistams 
nenusisekė tuos punktus sulo
šti kaip reikiant, ar gal čionyk
štė publika nesuprato rimtumo 
tų punktų. Vištiek, perstatymas 
padarė į žiūrėtojus tą įspūdį, 
kurio dėlei buvo lošiama. — 
Monologai buvo išpildyti d-go 
Ažgausko ir d-gės Mikalauskie
nės gerai. Ant galo chorelis su
dainavo poftį dailių, už ką pu
blika apdavanojo gausiu delnų

Šitaip darydami mes, ištikro, 
niekur nenueisime. Reikia pra
dėt su galva gyventi. Vietoje to 
begalinio sukimosi, pradėkime 
lavintis, reikia išmokti, kaip be 
užsikarščiavimo ne tik išreikšti 
savo mintį, bet ir išklausyti sve
timą. Tąsyk pas mus rasis tvar
ka, dings užsivarinėjimai ir ypa- 
liškumai ir musų susirinkimai 
bus rimtomis sueigomis, kur 

musų gvil- 
ir pasimo-

mes ištikro išrišime 
denamus klausinius 
kinsime.

Tėmykitc į LSS. lavinimosi 
susirinkimus, kurie būva kas 
antrą ir ketvirtą subatą vakarais 

’d S t. prasdeda 
—Merginas Mylįs 
——„ H

7:30 vai.

ATSIDARYS NAUJAS 
MEAT MARKET IR 

GROSERNE
Sausio 16d. viskas bus užlai

koma 1-mos rūšies ir pigiau 
kaip kur kitur. Išbandymui 
atsilankykite visi.

Tamistų pirmas atsilankymas 
padarys nuolatiniais kostumeri- 
ais. Mes užtikriname.

Bridgeport Mcat Market
W. B. JUCIUS ,

utinio 
Sirmula dabar 

0,900 žmonių 
Tarp tų k,u- 

ji 
yra daugelis gydytoją buvusią susi
nėsime su gerai žinomais ligonbu- 
čiais, Suv. Valstijų Senatorius ir 
Vice-Prezident nominuotas Charles 
A. Townc; buvusieji Kongreso na
riai; žymus S. V. Armijos Genero
lai (Atsitarnavę), teisėjas Atkinson, 
Suvienytųjų Valstijų nusiskundimų 
teismo Vvashingtone ir buvęs Svei
katos Komisijonierius Kerr, Chicla- 
g<).i<\

Laikraščiai visur yra pakviesti rier 
spausdint šį slatementa savo skaity
tojų labui. Yra patartina, kad dak
tarai laikytų rekordą savo ofisuose, 
kad jie galėtų duot pilnus atsaky
mus ligoniams apie lai žingeidau-i 
jautiems. Kiekvienam patariama,! 
iŠsikirpt šį ir laikyt sau. Prisiektol 
slatcmenlo kopija bus kiekvienaml 
reikalaujančiam išsiųsta. Ji yra Se-| 
kauti:

Iron Peptonate (Special specific 
Standard) Saikas paduota žeminus. 
Sodium GlyceropnoHphates U.S.P.

(Monsanto.) 
Calcium Glycerophosphates U.S.P.

(Monsanto.)
P. E. Nux Vomica U.S.P.
Cascarin Bitter
Magnesium Carbonate
Po. Ginger U.S.P.
Oil Cassia Cinnamon U. S. P.
Calcium Carbonate Precip. U^.P.
Kiekviena dviejų tabletą doza Nu- 

xated Iron talpino savyje pusantro 
grano organic iron formoje specia- 
Jio ypatingumo iron peptonate Stan
dard, kuris, musų nuomone, turi vir
šiausias kokybes, negu bile žinoma 
irono forma. Vartojant kitų išdir- 
bysčių Iron Peptonate, mes galotu- 
me įdėt tokį pat saiką vartojame 
ron plotkelčse už piginus, negu \ 
nas ketvirtdalis musų kainos, ir va r 
lojant melallic iron, mes pasiekiu 
mčm to paties už mažiaus negu vie 
na dvylikta musų kainos; bet t 
darant, mes turėtume geriausiai 
nomą pavojingą gydymo veikimą 
Glyserophosphates vartotas Nu 
ted Iron’e yra vienas brangiausių 
nomą toniko ingredientų. Jis d 
ginusiai yra rekomenduojamas 
Dudavojimui nervu jiegos ir to 
padidina proto veiklumą, nes gly 
ro-phosnhates yra 
sierą labai panašiame stovyje į

1
i e

aip 
ži-

ži- 
liui- 
su- 

jiegos ir lodei 
„ JCC- 

sakoma taip ną 
1 tai, 

kaip jis yra randamas nervų ir sme
genų celėse pas žmogų.

Esant šiokiose aplinkybėse, pagu
nda atskiesti, ką kita ton vieton į- 
del daugybę žmonių labai paliečia, 
už tai reikalinga būt atsargoje, ir 
žiūrėt, kad kiekviena bonka butų 
aiškiai pažymėta su vardu “Nuxated 
Iron” per Dae Health Laboratorijas 
Paryžiuje, Londone ir Detroite U. S. 
A. nes tik šis yra tikru daiktu. Jei
gu Jus esate kitas irono formas var
toję, be 
do, I.../, 
bes. T' 
kiekvienam pirkėjui, arba sugrąži-

, tie pasekmių, tas dar neparo- 
kad Nuxated Iron jums nepagel- 

Mes užtikriname nžganėdinimą
name Jums pinigus.

Kalbant apie Nuxated Iron Dr. A. 
J. Newman, pastarojo laiko polici
jos chirurgas Chicagoie ir buvęs na
minis Jefrerson Purk Ligonbučio 
chirurgas, Chlcagoje sako, kad tas 
Jnivo prirodyta per jo paties išmegi- 
tninius, kad tai viršija Bile prirengi- 
hną, kokį jis kuomet matė ir varto
jo dėl pagaminimo raudonojo krau
jo, subudavojimo nervų ir sustipri
nimo muskulų. Dr. J. J. W. Arm- 

l.stcd Grove Hill, Ala. pabaigęs kla
bamos Universitete medicinos fakul
tetą, Mobile, 1883, sako: “Atsitiki
muose, kuomet aš vartojau Nuxatcd 
Iron, aš radau naudingesnes pasek
mes, negu iš bile prirengimų, kuomet 
kokius aš esu vartojęs bėgyje 34 me
lų praktikos.” Dr. R. B. Baugh, 
Polkville, Miss., pabaigęs Memphis 
ligonbučio Kolegiją, Memphis 1898, 
sako: “Aš visuomet prirašau Nuxa- 
led Iron, kuomet atbudavojimo to
nikas esti reikalingas”. Nuxated I- 
ron dažnai padidina stiprumą ir pa
kantrumą pas menkus, nervuotus,* 
suvargusius žmones j dvi savaiti.

IšDIRBĖJV PASTABA: Nuxated 
Iron nėra paslaptinis vaistas, bet ap- 
tickoriams visur gerai žinomas. Ne
panašus senoms inorganic iron for
moms, šis lengvai prisitaiko, neuž
gauna dantų, neapjuodina jų, nes ne
sugadina vidurių. Nuxated Iron nė
ra rekomenduojamas sunkiose ligo
se, bet liktai, kaip tonikas, kraujo ir 
stiprumo budavoto'įas. (Ligos atsiti
kime, visuomet tarkitės su savo šei
mynos gydytojumi ir pasitikėkite jo 
patarimams). Jeigu abejojate, ar jum 
reikalinga vartot tonikas, pasiklau
skite pas savo gydytoją, nes mes ne
norėtume jums parduot Nuxated I- 
ron, kuomet jis Jums nereikalingas. 
Jeigu jus vartojate jį, ir jums nepa
gelbėjo, praneškite mitins, o mes su
grąžinsime jums pinigus. Parsiduo
da visose gerose apliekose. Dae 
Health Laboratories, Detroit, Mieli.

, ,j MFU...VA* ■> dW ..............................................  ■■■■---- ----------- --

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

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

1537 North Robey Street

Musų nioky-
Pra-

(Arti Milwaukee Avė.)

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą, Rėmų ir Stogams Popiero

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

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

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietą iki 4 
6 iki 9 vakare.

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

3227 So. Halsted Street %

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslą apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
Žyvenime ir pamokinama, kaip 

mogui apsisaugoti nuo viso
kią ligą. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus šią- 
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Neužsitikčkit 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 patyrimų ir 
galiu , *- —
jums 
lieku

Jei 
lingi,

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika
lu es 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.

Dr. A. R. Blumenihal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga (loma ai

* • kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. k a m p. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertčs 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 dolerią.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tą overkotą.

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 O N
1415 S. Halsted Strw Chicago, III.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarą, 50c. 
Gaunamas “NAUJIENŲ

Knygyne, 1739 So. Hafstec 
St., Chicago, UI.

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

3149 S. Morgan St., kertė 12 «L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZM'N
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
fit. netoii Fnk St.

VALANDOS: Nuo iC- 13 pietų.
6-8 vikarais. Telephone Ccnal
GYVENIMAS: :-412 S. Rabted Street 

VALANDOS: 0— 0 tyto, tiktai-

Telephone Varde 5032

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

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

Btill »S 8. A>hla«d BIt*. Chlca** 
1*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM 

Specialisto Moteriški, Vyrišką, 
Valką ir Tisą chronišką Ilgą 

Ofisu: 1354 S. Halsted SL, Chicar 
Tclcpboa* Dr»v«r MII

VALANDOS: !•—11 ryto; t—S
7--U vakar*. 1*—X* 4iouq.

Tclephone Yards 5834.

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

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

rusiškai, i
Valandos: 10—12 rytų; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsyl^aifijos 
hospitalėse ir Phila- 
Jelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodą 
visokiose ligose m o te
ini s ir merginoms.

KI113 So. Halsted Str.
(Ant antrą lobą) 

Chicago.
Nuo 6 iki • ryte, Ir 7 iki vėlo v*k.
....r i i m i "ri—



Utarninkas, gausio 14, 1919

Chicago ir Apielinke
1 ingi s, savo saliune, 12048 So. 
Halsted St. Visą to priežastis 
esą — vaidai.«. •./

Pašautasai atiduotas į Pūli
niai) ligoninę. Jo gyvastis e-

Tuo tikslu manoma surengti kiekvieno žodžio buvo mini 
mas tas nelabasis P. Grigaitis

Cicero. L. S. S. 138 kp., Mišraus 
Choro repeticija kuri turėtų įvykti 
ateinančiam Ketverge, neįvyks, mo-

PARDAVIMUI

o buržųių uodegų, tai be skai- bylojąs negales Imli.
JAUNIEJI PRASIŽENGĖLIAI. / , 

Praeitais 1918 met. jaunųjų
KALBĖS FR. WALSH IR 

W. B. COCHRAN.

Didelis protesto susirinkimas 
prieš kalinimą T. Mooney 

ir W. K. Billings.

Šiandie vakare North Side 
Turner Hali svetainėj, 822 N. 
Clark St. kalbės du žymus kal
bėtojai: buvusis Karės Darbo 
Tarybos pirmininkas Fr. P. 
Walsh ir 1\ Mooney'o advoka
tas, Wm. B. (’ochran. Be ją 
bus dar daugelis kitų plačiai pa
garsėjusių kalbclbjų. Visi jie 
nurodinės kaip galima butu iš
gelbėti iš kalėjimo rP. Mooney, 
ir W. K. Billings, kurie yra nu
teisti visam amžiui kalėjimo.

Susirinkimą rengia Naciona- 
lis Darbo Kongresas .kuris įieš
ko bildu atitaisymui neteisingu
mo padaryto Californijos teis
mo darbininku vadovanias.

REIKALAUJA 35 MILIŪNŲ 
DOLERIŲ.

•Kad galėjus sukti ) įsą m 
valdžios mašineriją.

Vadinamoji finansų komisija 
vakar galutinai apskaitliavo,

kiek ir kuriam miesto valdžios 
departamentui reikės pinigų lai
ke šią 1919 melu. Neminint 
atskirą departamentą, viso mie
sto valdžios reikalą vedimui 
reikės virš 35 milioną dolcrią.

Didžiausia suma — 19 milio
ną doleriu - išpuola policijos 
reikalams. Poliau: gaivią tai
symui netoli pusši’što inilio- 
no doleriu; ugnagesių departa
mentui puspenkto, sveikatos 
dcparlamcnlui apie du milionu 
ir rinkimą reikalams - • —virš 
vieno miliono dolcrią.

Aplamai, šiais melais miesto 
valdžios išlaidos padidėjo virš 
septyniais milionais dolerią.

šita biudžetą miesto taryba 
dar gali padidinti arba suma
žinti.

LIETUVIS PAŠOVĘS 
LIETUVf.
Pašautasai veikiausia mirsiąs..

Mums pranešei, kad praeitą 
pėlnyčią. sausio 3, apie 19 vai. 
vakaro. \Vesl Pulhnanc lapo 
pašautas jaunas, 18 metą lietu
vis, Kulešis. Jį pašovęs lietu
vis saliunininkas, .Jurgis Ester-

areštavusi ir reikalaujanti dide- tiri daug darbo. Jisai turėjo 
nuspręsti likimų 18,397 jaunų 
prasižengėlių — abiejų lyčių.

čiaus.
Matyt, tas uodegų specialis

tas tarnauja klerikalams kaip 
įmanydamas — vardan savo 
bolševizmo.

rijų įmesime Seredoj, Sausio 15 d., 
7:30 vai. vakare, M. P. Jankaičio sve- 

. tainėj. <18.37 \Vest I liti Street. Dai
nininkės ir dainininkai 
skiliu laiku.

bukite pa
Hiidinskas

KAPITALAS
$200,000.00

• PERVIRŠIUS
$25,000.00

PERKELK SAVO PINIGUS 
----------- j Lietuviu Valstyjinį Bankų------------  

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) $ 16,754.95
Rugpjūčio 4, 1917 ........................   288,556.89
Gruodžio 31, 1917 .......................... 418,661.63
Liepos 2, 1918 ................................ 600,079.07
Lapkričio 2, 1918 ............................ 765,523.56
Gruodžio 31, 1918 .............................. 915,789.40
Visas turtas siekia ......................... 1,244,674.97

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

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

Universal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi grynų kapitalų 
ir perviršį siekiantį $225,000.00, o su virš 100 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriams da didesnį užtikrinimų — 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:.3O valandai, duodant progų darbininkams atlikti savo 
asmeniškus bankinius reikalus tie atsitraukimo nuo darbo ir 
be jokio nuostolio. Šiame banke kiekvienas gali kalbėti savo 
prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted Si. '■« 'srs Chicago, Iii.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų, o siibatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų. UTARNINKO ir 
SUBATOS VAKARAIS iki 8:30 valandai.

—J. Galvidis.

PARDAVIMUI bučernė. Priežastis 
pardavimo — mirė moteris — nega
liu vienas apsidirbti. 
200!) So. Ilalsled st., Chicago

KOVA SU BANDITU.
Du nepažįstami banditai va

kar rytą bandė pasipinigauti 
VValltT ITarris'o saliune, 1461 
W. Lake gatvėj. Ir jeigu ne 
“dėdė VValter Copeland, negras.

lių teČiaus buvo pakliuvę jau 
antru ar trečiu kartu. “Pirma- 
karčių” butą tik 3,923.

Susirinkimas.

laike savo metinį susirinkimų.

Einant pro saliuną policistas

“sargas.” Policisito butą stip
resnio ir jis, partrenkęs bandi
tu ant aslos, šoko prie antrojo,

nius. Pastarasis jį pasitiko 
dviem šūviais, kurių vienas ne- 
alsiekė dikslo, o antras “užsprin 
go” revplverio vamzdyj. Po 
trumpos imtynės policistas nu-

ir nusivedė į stotį. Ten jis pa
sisakė esųs paliuosuotas prasi-

Antrasis banditas ištruko.

DAUG ŽMONIŲ SUSIŽEIDĖ
ANT SLIDŽIŲ ŠALYGATVIŲ.

“Chicagos šalvgatviai. tai tik-
ra Dievo korone” — šijaip 
dai pasakė vienas įžymus

an-
Pi- 
sli-

gai susižeidė (puldami) keturi 
asmens: |M>lieistas, vienas vyras

sėtkų gavo progos sunkiau ar 
lengviau “prisiitrenkti.”

mastei’ at Chicago, III. Jan 14, 191!) 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917.

KADA JIS “UŽMIGO,” O 
KADA “ATSIBUDO.”

Federales valdžios investiag- 
torius, Milai) M. Hitchcock, ku
ris stebėtinu budu buvo pražu
vęs" lapkričio 21 d., 1918, va
kar teikėsi papasakoti laikraš- 

korespondentams, būtent: 
jis “atsirado.”

vę “didelis-didelis automobi
lius stipriai smogęs į jį ir... 
Pons Hitchcock nebeatsimena

sibudęs” tamsiame traukinio 
vagone, toli-toli nuo Chicagos

• “šautuose.” Vėliau jis su
žinojo, kad “laimingojo atsibu
dimo” diena vadinasi sausio 8. 
Nenorėjęs tikėti, kad jo “mie-

vys delito, galų gale jis įsitikinęs

Paklaustas ar jo pasišalini
mas neturi kokio nors ryšio su

chcock tai kuogriržčiausia už
gynė.

NOR NUVALYT GATVE
KARIŲ LINIJAS.

Atsakomosios įstaigos rūpi
nasi, kad miesto taryba praves
tų tokį patvarkymų, kuris drau
stų prekių vežiotoji! ms “painio
tis ant svarbesniųjų gatvių,” 
kuriomis vaikšto gatvekariai.

VAISINGI METAI.
Cook apskričio kortui pernai 

buvo labai vaisingi mėtai. Viso

Korto įplaukos nuo tų “įvairių

ir kįhis svarbesniems klausi
mams nariai svarstė rimtai.

Teisybė, buvo ir aštresnių su
sikirtimų, pav., priėjus klausi
mui apie atsimetimų nuo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ta-

I.DLD 1!) kp., rengia 
ketverge, Sausio 16 d., š. 
Svetaingj. Kalbės Dr. A. 
adv. K. Gugis ir dainuos 
Lietuvių Vyrų Choras. Pradžia 7:31) 
vai. vnk. 
11 i ogiausi u i

prakalbusį 
m. Mildos/ 
Montvidas 

('hieagos
Kviečia visus kuoskai 
atsilankyti KOMITETAS

Suvienyt;) Valgomų DaiLietuvių Suvienyta Valgomų Dai 
ktų Bendrovė laikys savo metini su 
sirinkimų Seredoj, Sausio 15 d. 8 
vai. vak., A. Žilevičių Svetainėj, .361 
Kensington Avė. Būtinai susirinki
te visi šėrininkai, nes yra daug sva
rbių reikalų. Kviečia Direkcija

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

Petrauskas,
3518 Emcrald avė., Chicago, UI.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė — biznis išdirbta per daug me
tų, labai geroj vietoj; gali varyti

Ii, man persunkti.
•1102 So.* Campbell avė., Chicago, III.

RAKANDAI

True translation filed with Ihe post- 
master at ('hicago, III. Jau 14, 1919 
as reųuircd by the net of Oct. 6, 1917 
IŠTRUKO ŠEŠI 
PRASIŽENGĖLIAI.

Šeši vyrai, nuteisti už pabėgi
mų iš armijos, vakar naktį iš
truko iš Fort Sheridano. Jų 
vardai: Bobert E. Osvorne, Wil- 
liam 
Prohl,
Orr ir Bay McDoniels. 
ja įieško pabėgėlių.

rie kuopos nariai smarkiai tam 
pasipriešino, vienok didžiuma 
narių nubalsavo atsimesti. Tai
gi ir LSS. 81-oji kuopa oficin-

LMPS. IH Raj. konferencija įvyks 
nedėlioj, sausio 1!) d. Aušros sve
tainėje, 10900 Miehigan avė., ant 2 
lubų, Itoseland, III, Visos 3 Baj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
artimiausiais kuopų susirinkimais. 
Delegatės turi Imt renkamos po vie
nų nuo kuopos ir po vieną nuo kie
kvienų 5 narių,.—J. Vasiliauskienė, 

LMPS. III Baj. sek.

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už. $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingų pasiūlymų, 
kilę šio bargęno. B 
1922 So. Kedzie avė. ( hicago

Beje, j kuopą įstojo 5 nauji 
nariai, jų tarpe 2 moteris.

—St. Narkis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

?.• Bro\vn, \Vellington 
Ed\vard Il.inckel, Tracy

Polici-

NAUJA JUOKŽAISMĖ.
Star and Garter teatre 

šių savaitę 'bus duodama viena 
geriausių juokžaismių, Won- 
der Show. Lošime dalyvauja 
pasižymėję komikai: George P. 
Murpliy, p-lė Primrose Seamoti 
ir kiti.

viso

NELAIMĖ ANT 
GATVEKARIŲ.

Ant kertės Paulina ir Harri- 
son gatvių vakar naktį susimu- 
Y • se Ashland

zas, jauko, buvo pagedęs, visu 
smarkumu smogė ėjusiu sker
sai Paulina gatvę Adams-Harri- 
son gatvekarin. Pasekmėje to 
— trįs vyrai ir keturios moters 
tapo sunkiai sužeisti.

RODRIGUEZ IŠSTOJO 
Iš PARTIJOS.

Buvęs socialistų aldermanas 
nuo 15-tos \vardos, William Bo

tai padare, nepranešama. Sa
koma tik tiek, kad Bodriguez 
pranašauja, jogei naujoji parti
ja “turės apimt visų šalį.”

PALEIDO KETURIS ŠUVIUS. 
Tik vienas pataikė.

Susirūpinęs savo moters ir 
kūdikių likimu, kurie susirgo 
ispaniška iijfluenza (Philadel- 
phijoj), Peter D. Jozick vakar 
bandė nusižudyti Jackson par
ke. Jozick paleido savin net 
keturis šūvius, iš kurių tečiaus 
tik vienas atsiekė tikslo. Jo
zick nugabentas į St. Bemad’s 
ligoninę. Veikiausia pasveiks.

NORTH SIDE
Triukšmadariai nenurimsta.
Vietinės kuopos susirinkime 

sausio 9 dienu, daug triukšmo 
sukėlė musų bolševikaujantįs 
elemenilai.

Į susirinkimų suėjo visi susi
tarę, ir tie, kurie nebuvo lankę

(Kiek mes pailyrėme iš dau
gelio 81 kp. narių, tai šis kuo
pos susirinkimas buvo blogiau- 
sis, kokių kuopa yra keda-nors 
turėjusi. Vadinamieji 
vikai” ne liktai kėlė Ir

Pajieškau savo brolio, Juozapo 
Knašiaus. Jis paeina iš Spurganų 
sodžiaus, Tirkšlių apskričio, Telšių 
apigardos, Kauno rėdybos. 
Petronėlė I)razdauskaitė-i'ičškicnė

Aubiirn, III.

JIEŠKO DARBO

EXTBA STORAGE haBDAVIMAS 
rakandų ir VieVrolų. Už. $50 nupirk
si didelę Cabinet Vielinių su pui
kia pastato, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletu $150 tikros skaros seklyčios 
sotų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausių pasiūlymų. Atsiunčiama už 
(tykų. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokesti. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo !) ryto iki !) vak. 
Nedėliomis iki 4 vai.

VVestern Storage, 
2810 W. Ilarrison St., Chicago

“bolše- 
iukšmų, 

kad nedavus kalbėli rimtes
niems kuopos nariams, o net 
kartais ir švilpė. Ačiū šitokiam 
triukšmui ir slapiam susitari
mui ir dar ačių prirašymui tų 
“naujų narių,” bolševikai ir 
pervarė keleto balsų ( idžiuma 
nutarimą atsimosi nuo L. 1). c.
Tuo, žinoma, jie pažemino kuo
pą. Red.) 
Apie tų patį.

Sausio 9

Pajieškau darbo barbernėje vaka
rais subatomis ir nedaliomis.
3113 So. Union Avė., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ

d. buvo 81 k p. susi-

GABAGE, pienai gatavi dėl 10 au
tomobilių, viela randasi tarp 33 ir 33 
So. Ilalsled SI., kas nori eiti į garage 
bizni gali pastot savininku su mažu 
kapitalu, arba (urėdams namų. Jūsų 
namas bus priimtas taip kaip ir cash 
pinigai. Savininkas pastatys garage 
su savo pinigais. Galės likusių sko
lų išmokėt kaip jus norėsit ar mėne
sine ar metine mokestis. Platesnių 
žinių kreipkitės.

M. J. KIBĄS
3331 So. Ilalsled Street, Chicago, III.

PARDUODF labai gražius ir ma
žai vartotus 5 kambarių forničius 
labai pigiai. Pardavimo priežastis 
yra la, kad mano pati apleido ma
ne vakar rylmetyj palikdama man 
du kūdikiu, vienų 7 metų, kitą 5 me
lų, o trečių 1’/j melų pasiėmė su sa
vim. Kam butų reikalingi tokie 
forničiai meldžiu kreipties šiuo .ad
resu: M. Piltis,
3356 S. Emcrald avė., ('hicago, III.

$195 nupirks augšlos rųšies 88 
notų vartota player pianą. Muzika 
ir cabinet beneh duodama kariu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi būt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $10 j mėnesį. 
Atsišaukite 1001 \V. Madison st. ka
mpas Ashlaml Blvd., j sankrovų ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at
dara iki !) vai. Nedėliotais iki 4 v.

kuopai.
Stilsono

nepaprastus 
Mat, tūli 
“instruktiti '

81-niai

labai
REIKIA DARBININKŲ

NAMAI-žEMe

suįručių. Slilsonas jau senai 
žinojo, kad vietinės kuopos na-

“kairumo” ir “dešininio” ne
veizint to, kad vieni daugiau 
pritarė ‘‘dešinumui,” (> kili “kai 
rumui.” .lis, matoma, nutarė

sudaryti didžliu- 
Tuli “kairieji” ga

vo patarimų atsivesti savo mo
teris, o pats ‘draugas] Stilsonas 
atsiuntė viena “ 
ketvirtos kuo|>os.
rikiavę” musų “1

Pasirupinta

susi

lė “svarbų klausimų” —- alsi- 
incsl nuo Am. Liet. Darbininku

ps vardijimų 
ir jos rcniė- 

() Stilsono rekomenduo- 
srado, kad

simų” tūli “kairieji 
jo įvairių “gražių 
Am. L. D. T-ai, 
jams.
tasai draugas dargi i 
“taryba nesusidedla 
rialų ir neatstovauja
to reikalus...” Paskui

menka didžiuma.
“draugo” Stilsono

VALSTYBINIAI NEMOKAM! DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

tuo-

(U. S. Frce Employment Service)
.1 ieškau tieji darbo kreipkitės šiai* 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

BEIKI A prityrusio langų pjovėjo.
('hicago Window Cleaning ('o., 

62 W. \Vashington st. Boom 2
('hicago, III.

PARDAVĖJAI
“Aš ypališkia išmokysiu 5 vyrus 

nuodugniai mano užsiėmimo ir už
tikrinsiu jiems geras įplaukas ir

Ii. Aš taipgi paremsiu juos su $30, 
000 apgarsinimų kampanija i Daily 
Ne\vs ir Sunday Tribūne ir duosiu 
jiems pagelbininkus padaryti raštus. 
Atsišaukite į Robin 816 First Natio
nal Bank Bldg., 08 W. Monroe st. 
Klauskite S. MITCHELL, Sales Mgr.”

liepta 
ran- 

jų butą

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

PEIKIA merginos prie abelno mi
nui darbo, šeimyna susideda iš dvie
jų užaugusių žmonių. Atsišaukite va-

Belniont 2617.

Susipratusieji darbininkai le- 
čiaus mokės apvertimi tų deino-

BEIKTA prityrusių moterų pa-

10!) So. Jcfferson Street

Darbininkas.

PABDAVIMUI 2906 W. .38 st. 7 ir 
5 kambarių garu apšildomas namas, 
$2200 cash.

* McDonnell, 
2630 \V. 38 SI. Chicago, III.

PARDAVIMUI 48 PI. netoli Wa]- 
laee st., didelis namukas, ąžuolu 
puoštas. $250 cash, likusius kaip 
ndų. $2200.

McDonnell,
26.30 \V. .38 St. Chicago,

STOCK’AI—šeROS.

m.

Del pinigt; trukumo parsiduoda 
labai pigiai 200 .šorų Buck Bdn Oil 
and Bet*. Co., po $1.50 už šėrų. Kom_ 
panijos kaina $2.00. Galite pirkti 
bile dali jų. Moka dividendo po 
$30.00 kas tris mėnesiai arba $129.00 
per melus. Kompanijos turtas la
bai greitai auga; jau turi ižgrežę !) 
šulinius, 8 aliejaus 1 gazo. šilas sla 
kas gerai žinomas lietuviams, taigi 
pasinaudokite iš šitos progos, nes 
derybos eina užpirkti plotų žemės su 
16 šulinių. Jeigu nupirktų, tai stokus 
pakils ir mokės daugiau dividendo 
Pašykite ar ypatiškai atsišaukite po 
5-lai vai. vak.

A. PUSHINSKAS
1000 W. Jackson Blvd., ('hicago, UI.

MOKYKLOS
VALENTINE DREŠSMAKING* 

COLLEGES
6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma

dison, 1850 N. Wella St.
137 Mokyklos Suv. ValstiJoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraotao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknas ai 
ŠIO. Phone Seeley 1643

8ARA PATEK, PirmlalakiBUKI A patyrusios merginos prie 
belno namų darbo. Aukščiausia 
mokėsi is.

II. Leserman 
3-Čias apartamentas, 5238 So. Bark 
Avenuc, Chicago, III.Pranešimaikaip po metus laiko. Be to, vi

si tie žmogiukai atsivedė ir sa
vo moteris (kurios niekados 
nesilankė į susirinkimus), kad 
tik kaip nors sumušus tuos “so- 
cialpatriotus,” tuos nelabuosius. 
Jų matyt butą susitariusių, kad 
išstojus iš Lietuvių Darbininkų 
Tarybos ir jiems pasisekė, nors 
ir laikinai pervaryti savo užma
čias.

j imas an,t gatvekarių linijų yra 
didėlė skriauda pasažieriams” 

pasakė vienas biznierių orga
nizacijos narys.

BEI KALINGAS BABBEBIS atsa
kantis, kuris supranta savo darbų. 
Gera mokestis. Pėtnyčiomis, Suba
tomis, ir Nedaliomis. Arba lik Su
batomis ir Nedaliomis.

Jaun. Liet. Am. Tftut Kliubo meti
nis balius įvyks ned., Sausio 1!) d., 
Meldažio svet., 2242 W 23 PI. Pra
šytume, kad kitos drangijso tų die
nų nerengtų panašios pramogos.

—Komisija

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. UMHON, M. D.
. Dearbom St. (Prieš pačtų). Chicago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie tių kninę oJ^aitoma Ir 

1c ir 2c kju-Pkoo <no|festjs 
4 JUOKI i AKIAI KASDIEN 
U4 f.STEO !r ’ t-ra GATVES

220!) \Vest 23rdStreet, Chicago

LIETUVIAI, SUNAUDOKITE 
SAVO LIUOSA LAIKA

Mes organizuojame lietuvių sky
rių ir reikalaujame koletų energingų 
užlikimų vyrų dirbti su mumis kele

219 S

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street11 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

lios dienos atgal čia buvo atsi
lankęs tūlas aklloblistų frientas 
ir sake tokį pamokslą, kur kiek 
įmanydamas purvino jam ne
patinkamas organizacijas, laik
raščius ir ypatus. Kone prie

LMPS. 9 kp. rengia didelį konce
rtų sausio 25 d. 1919 m. p. M. Melda
žio svet. Koncertas rengiama nau
dai pasižymėjusios lietuvių rašyto
jos, gerb. J. žemaitės-žymonlienės. 
Chicagos Liet, draugijos maloniai 
prašomos nerengti ta dienų pana
šios pramogos. Renginio Komitetas.

Roseland. Aušros Knygyno palai- 
kančių draugijų delegatų susirinki
mas įvyks utarninkc, sausio I I d., 
7:30 vai. vak, 10900 Miehigan avė.

Visi delegatai senieji ii’ naujai iš
rinktieji kviečiami atsilankyti, nes 
ir yra daug senų reikalų, kurie Im i 
būti užbaigti tvarkoje. .................. .—

Rašt. F. Brnškaitė. Street, Chicago? III.

nų kas savaitę per visus šiuos me
tus. Jus galite atlikti šį darbų be 
atsitraukimo nuo jūsų dabartinio 
užsiėmimo; geras pelnas. Atsišauki
te !) iki 1 bile kokių dienų šių savai
te arba seredos vakare 6 iki 8 vai. 
vakare arba telefonuokite man. 
Handolph 7400 dėl pasimatymo.

ADAM MARKŪNAS 
Lithuanian Dept., Boom <817, First 
National Bank Bldg., 68 W. Monroe

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lų — bile stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėti nis
118 N. La Šalie gat.. prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.


