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Lietuvos valdžia protestuoja 
prieš vokiečius .

ŽydŲ pogromai Ukrainoje

Rusija gręsina Šveicarijai. Boise- 
vikai Varėnuose. Spartakų su= 

kilimas užgniaužtas
LIETUVOS VALDŽIOS 

PROTESTAS.

Kam vokiečiai negynę Vilniaus 
nuo bolševikų.

STOCKHOLMAS, saus. 13.— 
Lietuvos valdžia užprotestavo, 
kam vokiečiai atidavė Vilnių 
rusų bolševikams. Proteste sa-

k:i<l Vokietija buvo pa
sižadėjus Vilnių tol. kol

busianti suorganizuota ir ap
rengta lietuvių armija, bet da
bar. kaip tik. pasirodę bolševi-1 
kai, tai vokiečiai bematant ėmę 
ir atidavę jiems miestą plėšti.

Lietuvos valdžia stipriais žo
džiais pranešė apie tai taipjau 
ir laikinąja! taikos komisijai. 
Paskalai, kad buk lenkai turį 
kų-nors bendra su užėmimu 
Vilniaus, esu neteisingi. Vokie
čiai pasitraukę iš Vilniaus sau
sio I dieną, pavakaryj, o ant 
rytojaus miestą užplūdę bolše
vikai.

ŽMONIŲ SUKILIMAI PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Koelnische Zeitung korespon- 
(k'ntas Lietuvoj rašo, tam laik
raščiui, kad dėl revoliucijos Vo
kietijoj. Lietuvos sostinėj Vil
niuje, taipjau Gardine ir Mins
ke kilę dideli žmonių pasišiau
ši mai prieš vokiečių kariuome
nes. Ypač dideli buvę sumiši
mai Gardine. Korespondentas 
sako, kad dideli vokiečių amu- 
niųijos sandėtliafi kažkur tapę 
susprogdinti. Vokiečių kariuo
menė esanti sudembralizuota, 
ir susi rūpinus kuogreičiau pa
sitraukti iš Lietuvos, bet šalta 
žiema labai trukdo jai tatai pa
daryti.

LIETUVUVIŲ LEGACIJA 
BERLINE.

BERLINE, Vokietijoj, atida
rė jau savo buveinę vokiečių 
dabartinės valdžios pripažinta 
IJetuvos legacija (pasiuntiny
bė). Pasiuntiniu yra Dras. J. 
Saulis, legacijos patarėju — 
Purickas, ir legacijos sekreto
rium — Penkaitis.

True translation filed with the post- 
inaslcr ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

2,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
PRZEMYSLYJ.

Ukrainiečiams bombarduojant 
miestų.

GENĘVA, sausio 1 t. — 2,000 
žmonių tapo užmušta Prze- 
mysl, Galicijoj, |xr ukrainie
čius, pasak žinios j Vienuos Ne- 
ue Freie Presse.

Ukarainiečiai bomba r d a v o 
Pržemysl per keletu pereitų 
dienų iš sausumos ir oro ir są- 
lygos mieste esu baisios,

Gaso ir elektros dirbtuvės su
naikintos ir mieste nėra švie

No. 12

sos. Vandens ir maisto taipgi 
sloka.

True translation filed svilti the post- 
nuisler ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as rr<|iiii*ed by the art of Oct. 6, 1917

‘DAUG ŽYDŲ UŽMUŠTA 
POGROME.

Berdičeve įvyko žydu 
skerdynės.

VARŠAVA, sausio 13. — Pra

nešama. kad pogromas įvyko 
Berdičeve, kitaip žinome kaipo 
Ukrainos žydų sostinė, kadangi 
jis yra apgyventas beveik vienų 
žydų. Pogromas ištiko iš prie
žasties valstiečių bandymo nu
ginkluoti miliciją, kurią žydai 
organizavo savęs apgynimui vi
suose centruose, kadangi jie 
jautė jog tas bus reikalinga 
žlugus Maskvos valdžiai.

Gautosios žinios sako, kad 
keli šimtai žmonių liko užmuš
ta. o daug šimtų žmonių su
žeista.

Čia skaitoma, kad Ukrainos 
vadovo Petlura kontrolė susilp
nėjo. nes kitaip jis nebūtų da- 
leidęs pogromo, kadangi jo po
litika pirmiau buvo apginti žy
dus kur lik galima.

True translation filed xvith tlie post- 
master ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VARĖNAI BOLŠEVIKŲ 
RANKOSE.

Bolševikai eina ant 
Varšavos.

VARŠAVA, sausio 13. — Bol
ševikų spėkos veržiasi ant Var
šavos Irijomis geležinkelių lini
jomis. .Jie eina iš Vilniaus ir 
praėjo uZdarce ir Vardinis (Vil
niaus gub.). į pietvakarius nuo 
Lidos jie pasiekė Mosty, ant ry
tinio kranto Nemuno upės. Ki
tos eil’ės artinasi prie Brest Li- 
tovsko.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan.15, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917
RUSIJOS BOI^EVIKŲ ULTI

MATUMAS ŠVEICARIJAI

GENEVA, sausio 14. — Bol
ševikų valdžia Petrograde tele
grafavo ultimatumą Šveicarijos 
tederalei valdžiai sakantį, kad 
jei 30 bolševikų, kurie tapo are
štuoti ir uždaryti Savantan tvir
tovėj, Valais kantone, nebus 
paliuosuoti prieš vasario 1 d., 
30 Šveicarijos piliečių Petrogra
de bus sušaudyti be teismo.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PLENUOJA 
TRANS-S1BERIJOS GELE

ŽINKELIO KONTROLĘ.
■■■■■ I

WASHJNGTON, sausio 14.

pio kontrolę Trans-Siberijos ir 
Chm i jos Bylų geležinkelių be
veik tapo padaryta ir ambasa
doriui Morris Tokioj 'paliepta 
Amerikos valdžios važiuoti į 
Vladivostoką dalyvavimui iš
dirbinu* smulkmenų.

Talkininkų komitetas susidės 
iš po vieno atstovo nuo Chini- 
jos, Japonijos, Suv. Valstijų, 
Franci jos, Anglijos, Italijos ir 
Omsko valdžios Siberijoj ir bus 
po rusų prezidentyste.

True translation filed with Ihe post- 
niasler ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reųulred by Ihe act of Oct. (i, 1917

SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS.

ODESSA, sausio 9. - - Gen. 
Dcnikin, anti-bolševikų vadovas 
pi( linėj Rusijoj smarkiai sumu 
šė bolševikus ant Kurna upės, 
Kaukaze. 1,000 belaisvių su
imta. Gen. Denikin taipgi pa
ėmė Aleksandria Gruševska.

True translation filed xvilh Ihe post 
niasler ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

ROEAEVIKAI LAIMĖJE 
UKRAINOJ.

Paėmę Kijievo miestų.

LONIX)NAS, sausio 14.
Nej>utvirtinta bevielinė žinia iš 
Kijevo sako, kad Ukrainos di
rektoratas puolė. Valdžia mie
ste dabar yra bolševikų rankise.

True translation filed svilti the post- 
master at Chicago, III., Jan.15, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

SPARTAKŲ SUKILIMAS
UŽGNIAUŽTAS VISUR.

RERLINAS, sausio 12. — Eb- 
erto valdžia šiąnakt yra užsiti- 
kiuti savo fiziniu išsigalėjimu 
apginti rinkimus į nacionalį su
sirinkimą sekamą ncdėldienį 
(sausilo 19) prieš prievartą iš 
spartakų ir nepriklausomųjų 
socialistų šaltinių.

Sukilimas abelnai, kaip išro
do, buvo pasekmingai užgniau
žtas vyriausia dėlto, kad val
džia pasišaukė naujus karei* 
vius, kurie pasiėmė dalyką į sa
vo rankas ir nutarė Liebknech- 
to pasekėjams neteikti pasigai
lėjimo. Užreiškitoma, kad ke
lios ateinančios dienos bus liu
dininkėmis įvedimui dar aštres
nių ‘kalinių priemonių tikslui 
išnaikinti bolševizmą.

Policijos viršininkas Richter 
Inoj po užėmimo vietos vieton 
Eichhorno, išleido dekretą, pa
skelbiantį Eichhorno valdžios 
dekretus panaikintais.

“Saugumo ir tvarkos intere
suose,’’ pasakė naujasis polici
jos viršininkas pasikalbėjimo, 
“yra reikalinga, kad pabėgę su
kilimo vadovai, kaip Eichhorn, 
Liebknecht ir kiti, būti] areštuo
ti. Mes esame suėmę Georg 
Ledebour, Meyer ir Dr. Liebk- 
ncchto sūnų, bet ne Rožę Lu- 
xcmburg ar Radek” (vienas Ru
sijos bolševikų pasiuntinių).

Ramu kituose miestuose.

Pasak čia šiandie gautų ži
nių, tvarka pilnai tapo įvykin
ta miestuose už Berlino, kur 
spartakai buvo laimėję. Spau
dai!, 'kuriame paskelbta karės 
stovįs, yra ramu. Spartakai 
Hamburge tapo areštuoti kari
nės policijos, kuri vos apginė 
juos nuo įpykusių žmonių.

Spartakų) vadovai Dresdene, 
kada juos areštuota prisipažino, 
kad jie taikėsi spėka nedaleisti 
rinkimų į nanionalį suisirinki-

Sutantis talkininkų komiteto a- mų.

True IrnnrJatlon filed with Ihe posl- 
ninster ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reqiiired by Ihe act of Oct. (», 1917

Darbo Kongresas
DARBO KONGRESAS DARO 

PLENĄ PALIUOSAVIMUI 
MOONEY’O.

Gynimo Lyga, iš 1,000,090 nariu 
rengia visuotinų streiką kaipo 

paskutinę priemonę.

Darbo Kongresas kalba apie 
visuotiną streiką privertimui 
paliuosavimo 'l'omo .1. Mooncy 
ir Warren Bilings, dviejų uni
jos narių, uždarytų kalėjime 
San Pranciškoje visam amžiui 
už menamą dalyvavimą padėji
me bombos prisirengimo paro
dai San Pranciškoje du melai 
atgal, kur apsčiai žmonių buvo 
užmušta.

Programą didžiąjam streikui, 
kaipo paskutinei priemonei iš
gavimo paliuosavimo Mooncy 
ir Billings, sutaisė Tarptautinė 
Darbininkų Gynimo lyga; jis 

buvo pitcliiotim vtikur nacioiui- 

linui darbu kongresui jo pirmu- 
tiniame |x>sėdyje, laikytame 
North Side Turner Hali svetai
nėje, po num. 822 N. Clark gt.

E. D. Nolan, raštininkas-ka- 
sininkas Tarptautinės Darbi
ninkų Gynimo lygos, organiza
cijos turinčios dabar daugiau 
kaip 1.000,000 narių, sutvertos 
tyčia tuoju tikslu, kad apgynus 
Mooney ir Billings, pasako
jo veikimo pienų.-* Yra laukia
ma, kad kongresas jį priims.

Pirmiausia žadama kreiptis į 
Suv. Valstijų Justicijos skyrių, 
reikalaujant, kad butų išduota 
raštas Habeas Corpus, reikalau
jantis ištyrimo khlinių kaltės 
per federalį teismą, pasiremiant 
tuomi, kad nebuvo prisilaiko
ma prideramo nagrinėjimo. 
Tam nepavykus kreiptis į kon
gresą ir prezidentų, reikalau
jant, kad jie padarytų tokį įsi
kišimą galimu. Viešumas y 
rh patariama kaipo antras bū
das.

Trečias ir paskutinis būdas 
užvardyta “Visuotinas Strei
kas;” šitas veikimas išdėta ši
taip:

‘‘.Jei federalis palliuosavimas 
nebus suteiktai ir įstatymdhvy- 
bė nesiskubins ką daryli, tą 
syk darbininkai priversti bus 
panaudoti, kaipo paskutinę 
priemonę, savo ekonominę jie- 
gą, — boikotą ar streiką.

“Darbo Kongresas privalo 
apsvarstyti nustatymą galutinės 
datos, po kuriai streikas bus 
pradėtas.”

Streiko klausimas manoma 
padtioti ni^alsav|nuii kiekvie
nai unijai ir lokalui Amerikoje.

Suvažiavime dalyvauja pen
kiolika šimtų delegatų iš visų 
susivienijimo valstijų. Yra 
daug moterų tarpe delegatų. 
John Fijtzpatrick, Chicagos 
Darbo Federacijos prezidentas 
pirnisėdžiavo vakar rytmetinia
me posėdyje. Savo įžengiamoj 
kalboj jis palietė vietos politi
nį padėjimų.

“Chicagos federacija nėra po
litikierių prilaižoma ir ji nėra 
jokio politikos vanago uodega,” 
tarė jis. “Ji susi j ieško savo 
dirvų ir užima jų. Ji nedreba 
prieš bankininkus ar kitas kle- 
sas.”

Konvencija tęsis tris dienas. 
Manoma, kad bus svarstoma ir 
kiti darbo klausimai. Adolph 
Germer, nesenai nuteistas soci
alistų byloj, padavė rezoliuciją

kurioj reikalaujama amnesti
jos ir laisves visiems politi
niams kaliniams.

PRAŠALINO NE UNIJISTUS 
DELEGATUS.

CHICAGO. — Nacionalis Dar 
:o kongresas išliuosaviinni 'l'lio 
mas .1. Mooney po ilgų ginčų 
vakar nedidele didžiuma balsų 
nutarė nepriimti delegatų, ku
rie nėra pasiųsti amatinių uni
jų, tuo pašalindami iš kongreso 
visus delegatus nuo kitokių ne
gu unijos darbininkų organiza
cijų. I no laiku pašalinti ir at
stovai nuo Socialistų partijos ir 
I, W. W.. Viso pašalintųjų yra 
apie 50 delegaJtų. Abelnai kon
gresu vadovauja Am. Darbo 
Federacijos dvasia.. Be fede
racijos atstovybė pripažinta tik 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers ir geležinkelių darbinin
kams. y

Frue Irnnslalion filed with the post- 
nuisler at Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. (>, 1917

HI’A.KTA.KA.1 VAI.1)0
BREMENĄ.

______
Didžiumos socialistai 
laimėjo rinkimuose.

BREMEN, sausio 13. Spar
takų spėkos laikinai kontroliuo
ja valdžią Bremene, po sukili
mo. Spartakai lapo sumušti 
vitlliniuose rinkimuose didžiu
mos socialistų ir padarė tą pa
sek m i ugą pervdrsmą, Ikad ne- 
daleidus didžiumos socialistams 
užimti savo vietas. Visi buržu
aziniai laikraščiai yra po spar
takų cenzūra ir komunistinė re
spublika tapo paskelbta.

True triinslntion filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as rcqtiired by the act of Oct. (i, 1917 
SUKILIMAS PORTUGALIJOJ 

UŽGNIAUŽTAS.

LONDONAS, sausio 14.
Bevielinė žinia iš Lisabonos pra 
neša apie, užgniaužimą sukili
mo Portugalijoj. Žinia pridu
rta, kad laivyno arsenalas ir 
torpedinių laivų naikintojas Gi- 
ralda tapo atsiimti ištikimųjų 
kareivių.

Smarkus sukilimai ištiko ne
senai Portugalijoj, ypač Opor- 
lo, kurį užėmė “demokratai” ir
partizanių bandos. Daug žmo
nių liko užmušta ir sužeista, 
kada’ buvo pasiųsti kareiviai j- 
vykiinimui mieste tvarkos. Si
tuacija skaitoma lakai rūsčia.

True translation filed with the pnst- 
inaster at Chicago, Ilk, Jan.15, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Liebknechtas sužeistas.
LONDONAS, sausio 14. Pa

sak Amsterdaųio žinios, Dr. 
Kari Liclhknecht tapo snukiai 
sužeistas mušyj Berline. ži
nia nepaduoda smulkmenų.

True translation fikd with the post- 
niaster at Chicago, UI., Jan.lf, 1919 
as reųuired by the act of Oct. u, 1917

PABĖGO I DANIJĄ.

COPENHAGEN, sausio 14.— 
Pasak aia gautų žinių, Dr. Kari 
Liebknecht įsibėgęs iš Berlino į 
LeiĮhsigą. Porcijos viršinin
kas Eichhorn, pasak Berlino 
VonMaerts, pabėgęs į Datoj ją.

Giedra šiandie ir ryto; nedi
dele permaina tempera tufo j.

Saulė teka 7:16 vai., leidžiasi 
4:44 vai. Mėnuo teka 5:31 vai. 
vakare*

800 žmonių žuvo Buenos Aires
Generalis streikas paskelbtas Peru
800 UŽMUŠTI, 5,000 SUŽEISTI 

BUENOS AIRES.

Riaušės mieste tebesitęsia.

BUENOS AIRES, saus. 14.— 
Apskaitoma, kad apie 809 žmo
nių užmušta ir apie 5,000 žmo
nių sužeista susirėmimuose su 
kariuomene Buenos Aires laike 
generalio streiko. Iš sužeistųjų 
1,500 yra ligonbučiuose.

Socialistai, kurie ikišiol rėmė 
streiką, atsisakę toliau remti 
streiką ir kilusią betvarkę.

Nežiūrint kad 800 žmonių li
ko areštuota, riaušės tebesitęsia. 
Nuo stogų ir iš langų buvo Sam
doma į policiją, kariuomenę ir 
gatvekarius, taip, kad galveka- 
rių judėjimas turėjo apsistoti.

Streikas geležinkelių darbi
ninkų tebesitęsia ir dar plėto- 
jani. Nuo valKtžios vnkloinų 

geležinkeliŲ, streikas dabar per
simeta ant privatiškųjų.

tos, už metų laiko.
Sausieji nepasiganėdina, kad 

priedas bailų ratifikuotas reikia
mų 36 valstijų, bet varysis ir 
toliau ir jie tikisi, kad iki vasa
rio 1 d. priedą ratifikuos ma* 
žinosią 40 valstijų.
Į j <.

Be 7 valstijų vakar (aipgi ra
tifikavo priedą Nrbntska vals
tijos senatas ir Utah atstovų 
butas. 'Uos dvi valstijos už
baigs ratifikavimą šiandie ar 

ryto.

Pažymėtina tai, kad visos val
stijos, kur tik buvo svarstomas 
priedas, jį ratifikavo. Nėra nė 
vienos valstijos kuri butų atme
tusi priedą. Didžiuma ratifika
vusių valstijų yra ir dabar sau
sos.

MONTEVIDEO, Uruguay.
Uraguay valdžia, bijodamos! 
sukilimų, prašalino iš armijos 
visus svetimšalius.

14 ŽMONIŲ ŽUVO GAISRE.

KALAMAZOO, Midi. — Gal
būt 14 žmonių žuvo gaisre, ku
ris sunaikino Wilwer viešbutį. 
2 žmonės žuvo, o kitų nesuran
dama. Dabar kasinėjama griu 
vėsiai.

GENERALIS STREIKAS 
PERU.

Užpuolė ant arsenalo.

True Irnnslntion filed with the post- 
nuister at Chica"o. III., Jan.15, 1919 
as required by the act of Oct. 0, 1917
SKAIČIUS PASIUTINIŲ DUO

TŲ KIEKVIENAI ŠALIAI 
KONFERENOlJOJE.

LIMA, Peru, sausio 14. — 
Streikiijrių būrys užpuolė ant 
arsenalo, bet buvo nuvyti karei
vių. Buvo ii- daugiau mažes
nių susirėmimų tarp streikie- 
riu ir kariuomenės. Buvo bau 
dyla sudeginti Callao geležinke
lio stotį.

Visoj Peru respublikoj pas
kelbta generalis streikas. Va
rio kasyklų darbininkai jau su
streikavo. Komunikacija irgi 
sutrukdyta, o vienomis visai 
pertraukta.

DAR 7 VALSTIJOS RATIFI
KAVO PROHIBICIJOS 

PRIEDĄ.

Bereikia tik 5 valstijų 
ratifikavimo.

Vakar buvo diena didelės per 
galės sausųjų, nes 7 valstijos 
ratifikavo priedą prie Suv. Val
stijų konstitucijos, įvedantį vi-' 
suotiną prohibiciją. Dar nie
kad ratifikavimas priedo nėjo 
tokiais dideliais šiuoliais kaip 
vakar. Už tai jmis sausiuosius 
labai <t'i<lclis cižian^sinas. Va- 

kur jie Chicagoj laikė susirin
kimą ir nutarė visomis j jėgo
mis veikti įvykininmui prohibi- 
cijos.

Illinois valstijos atstovų bu
tas vakar 84 balsais prieš 66 ra
tifikavo priedą, nors ir buvo 
smarkių susirėmimų, nes atsto
vų butas buvo skaitomas Sla
piųjų tvirtove.

Vakar priddą ratifikavo se
kamos valstijos: Illinois, Alaba- 
ina, Arkansas Califomia, India
na, Kansas ir North Carolina.

Tokiu hudu priedą jau ratifi
kavo 31 valstija. Viso gj reikia 
36 valstijų, taigi trūksta dar 5 
valstijų. Skaitoma esant ga
limu, kad reikalingos 5 valsti
jos ratifikuos priedą laike at
einančių 24 valandų. Tada 
priedas prie konstitucijos skai
tysis priimtu ir įeis galėn, ro

PARYŽIUS, sau. 14. — Skai
čius atstovų įleistų 'kiekvienai 
šaliai turėti taikos kongrese, 
kaip paskelbta ne oficialiai ir 
gali būti pakeistas, nors prak
tiškai sutartas yra sekamas:

Suv. Valstijos! .............. 5
Anglija .. ^...................  5
Fra nei j a ...........................5
Italija ............................. 5
Japonija ...........................5
Brazilija ................... 3
Belgija ........................... 2
Serbija ..............................2
Graikija ......................... 2
‘Lenkija t............4.............. 2
Čecho Slovakija ............. 2
Rumunija .....................  2
Chinija .......................... 2
Kanada ......................... 2
Auslt rafija 1..................... 2
Pietinė Afrika .............. 2
Indija ............................. 2
Naujoji Zelandija ............ 1
Portugalija ...................  1

Kitoms valstybėms, kurios 
nepaskelbė karės Vokietijai, bet 
vien pertraukė diplomatinius 
ryšius, bus duota kiekvienai po 
vienų balsą. Apie Rusijos at
stovybę dar nenutarta.

Atstovybė kokia bus duota 
Jngo Sla vijai dar nenutaria, 
bet skaitoma beveik tikru, kad 
kroatai ir slovėnai turės atsto
vybę lygią serbams. Nieko ne
daryta apie Černogoriją iš prie
žasties politinės situacijos pasi
dariusios delei caro Nikola at
sisakymo pripažinti žmonių no
rą susivienyti su Jugo-Slavija.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.
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Eberto-Scheidemano val-

Telephone Canal 1506
•Mujienos eina kasdien, Išskiriant 
aedėldienhis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halstcd St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Ufataakomoji Kalasi
’lhlcafo  j e—pačtu:

Metams ..................................
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams ........ <
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui.........

1 ".hicagoję—per neiiotojus
Viena kopija.......................
Savaitei ....................................
Mėnesiui........................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
uačtu:

Metais ................................ 15.00
Pusrirneto ........................ 3.00
Frima mėnesiams ............. 1.65
Dvieln mėnesiam ............. 1-25
Vienam mėnesiui ................... 05

Pinigus reikia .‘dusti Pačto Uoney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

presnė, negu pirma. Ji ma- 
'•> i žiaus pasiduos ne tiktai “sp- 

| artakų”, o ir nepriklauso- 
mųjų socialistų įtekmei. O 
betgi ji yra socialistiška val
džia ir ją kontroliuoja prole
tariatas-

nepažindami ' nei

$6.00
3.50
1.85

.02 

.12

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
na tik nuo 5 iki 5:3(1 vai. vak. 
visur kitur užsieniuose .... *00

į Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed with the post- 
inastcr ai Chicago, III., Jan.15, 1919 
as reųuired by t ne act of Oct. 6, 1917

Spartakų 
maištas.

Telegramos praneša, kad 
“spartakų” maištas Berline 
esąs numalšintas. Jų vadai 
esą pabėgę arba suareštuoti 
Trobos, kurias “spartakai’’’ 
buvo užėmę, atimtos iš jų. 
Daug “spartakų” užmušta 
mūšiuose ir dar daugiau su
imta.

Taigi išrodo, kad tas bol 
ševikuojančiųjų Vokietijos 

socialistų sukilimas buvo ga- 
napimtas dalykas. Jie,ma 
tyt, ištiesų kėsinosi nuverst 
Eberto-Scheidemano kabine
tą ir pasigrobti valdžią į savo 
rankas.

Artimiausia sukilimo prie 
žastis buvo prašalinimas Ei 
chhorno iš Berlino policijos 
viršininko vietos. Valdžia 
norėjo tton vieton pastatyt 
savo partijos žmogų, kad 
tvarkos saugojimas mieste 
butų jos rankose. “Sparta
kai” pasipriešino tam, žino
dami, kad kourųet policija 

bus pilnoje Eberto kontro
lėje, tai jie nebegalės .taip 
laisvai varyt savo triukšmi
ngą agitaciją ir daryt obstru ' 
kc’ją Steigiamamjam Susi
rinkimui.

Bet, “spartakų ”jiegos, 
matyt, buvo nedidelės. Jie 
ilgokai laikėsi prieš valdžią 
tiktai todėl, kad jie iškarto 
buvo užėmę visą eilę svarbių 
centrų mieste, ir kad valdžia 
norėjo, kiek galėdama, iš

vengti kraujo liejimo. Mū
šiai ėjo ne tiek gatvėse, kiek 
trobose ir aplinkui trobas, į 
kurias buvo susimetę apsi
ginklavusiųjų “spartakų” 

būriai.
Eberto valdžia dabar vie- 

kiausia darys visa, ką tiktai 
galės, kad išblaškius “sparta 
kų”jiegas ir atėmus ginklus 
iš jų pasekėjų. Steigiama
sis Susirinkimas, kuris turi 
būt išrinktas už savaitės 

laiko, dabar tur-but galės 
susirinkti be jokių kliūčių.

“Spartakų” sukilimas bu
vo, be abejonės, kontr-revo- 
liucijiniF darbas. Jo vadai, 
tiesa, norėjo pastūmėt revo- 
liuciją pirmyn; bet faktiškai 
jie pakenkė revoliucijai, su

keldami visame pasaulyje 
abejonę subg to, ar Vokieti
jos darbininkų klesa suge
bės sutvarkyt šalį, ir diskre
dituodami radikalį Vokieti-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.. Jan.15, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Nepriklausomieji 
Socialistai už 
Steigiamąjį 
Susirinkimą.

Vyriausia Berlino nepri
klausomųjų social-demokra- 
tų organo “Die Freiheit” re
daktorius, Hilfferding, rašo 
savo laikraštyje, lapkričio 

23 d.
Mes esame tvirtai įsitiki

nę, kad socializmo valan
da atėjo. Turi būt nusta

tyta, kurios pfddukcijos 
šakos yra pribrendusios 
socializavimui, ir turi būt 
nuspręsta, kokios priemo
nės reikės pavartoti soci

alizavimui kitų sričių..
Steigamojo Susirinkimo 
klausimas neprivalo mus 
skaldyti. Mes nenorime 

amžinos darbininkų ir ka
reivių Tarybų diktatūros. 
Mes skaitome sušaukimą 
Steigiamojo Susirinkimo 

neišvengiamu dalyku. Stei
giamasis Susirinkimas 

yra ne kliūtis socializmui, 
o socializmo įrankis. Tik
tai šitokiu pamatu yra ga
limas bendras musų veiki-’ 
mas valdžioje.

Kiekvienas protaująs 
žmogus pritars šitiems žo
džiams. Tas,kuris yra įsiti
kinęs, kad Vokietija yra pri
brendus socializmui, negali 
manyt kitaip, ka»p-kad did
žiuma Vokietijos žmonių 
stoja už vykinimą socializmo 
tvarkos. O jeigu taip, tai 
jisai negali abejoti ir apie 
tai, kad už socializmo vyki
nimą išsireikš ir Steigiama
sis Susirinkimas, kuris bus 
išrinktas visuotinu ir lygiu 
piliečių balsavimu.

Jeigu didžiuma narių Stei
giamam Susirinkime butų 

priešinga socializmui, tai 
reikštų, kad dar neatėjo lai
kas vykinti socializmo tvar
ką. O šitokiam ^atsitikime 
butų bergždžia ir mėginti ją 
vykinti. Steigimas sociali

zmo tvarkos prieš didžiumos 
valią yra nesąmonė, nes ne
gali būt pasaulyje tokio da
lyko, kaip anti-demokratiš- 
kas socializmas-

Gerbiamasai Pirmininke:
Skaitau savo priederme 

pranešti Tamistai:
1. Kad parinkimas jūsų de

legatų Europon išskiriant p. 
Mastauską yra nepavykęs.

2. Kad nei kun. Dobužis, 
nei p. Pakštas, neturėdami 
tam tikro visuomeninio išla
vinimo,

prancūzų nei anglų kalbos, 
nepratę buvoti
draugijoj
atlikti ant jų uždėtos prieder
mėm. •

3. Vienintelis p. Mastaus- 
kas, puikiai kalbėdamas ang
liškai ir pratęs buvoti augš- 
tesnese sferose, tepateko į 
diplomatų tarpą tiek pirma 
Čia Šveicarijoj, tiek paskui 
išvažiavęs Paryžiun. Vien 
jo veikimas yra pozityvus ir

augŠtesnėj
— fiziškai (negali

yra daugiau Yankee,negu lie
tuvis.

4. Kitu <lu jūsų delegatu 
kun. Dobužis ir p. K. Pakštas 
negalėdama nei susikalbėt 
nei neprieidami prie tikri 
diplomatų, turi pasitenkinti 
“pletkų“ nečiojimu nuo Lie
tuvių pas Lenkus, pas Latvius 
ir atgal. Kokia iš to nauda 
(ar geriau sakant blėdis)

buvo čia su jais p. Majaus
kas tai dar juos šiek valdė, 
bet jam išvažiavus Paryžiun, 
tuodu jūsų diplomatu visai 
iš vėžių išėjo ir lygsvaros mis 
toję vien kenkia Lietuvių klau 
simui musų vidujinius gin
čus vilkdami į Lenkų ir Lat
vių taq)ų.

5. Nei kun. Dobužis, nei p. 
Pakštas neprisidėdami prie 
jokių musų organizacijų, ne 
labdaringų, nei politiškų, nei

Lietuvos naudai, nei prie mu
sų leidinių, bet pretenduoda
mi visur kištis, kelia tik anar
chiją musų gyvenime netu
rėdami elementariu takto.

6, Atsižvelgiant j visų virš- 
nųnėtų aš skaitau atkreipti 
jūsų domų į tai, kad panašių

užlaikymas be jokios naudos 
Europoj už kruvinų skatiką 
darbininko yra sungus prasi
kaltimas.

Taigi aš patariu abudu virš
un nė tu delegatu kuogreičiau 
atsišaukti. Su pagarba,

Apžvalga
Truc translstion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan.15, 1919 
as rcquircd by thc act of Oct. 6, 1917
KLERIKALŲ ATSTOVAI 
EUROPOJE.

J. Gabrys, 
L.l.B. vedėjas.

'Tautininkų spauda, kuri pas
kelbė šitą laišką, spėja, kad p. 
Gabrys dabar pradėjo bičiuliuo- 
ties su lenkais. Karės pradžio
je jisai meilinosi prie talkinin
kų, paskui susiuostė su kaize
rio agentais, o dabar jau mėgi
na prisišliet prie lenkų. Todėl 
jisai ir p. Mastauską (trečią kle
rikalų delegatą) južlaria. Mas- 
tauskas iki 1918 m. veikė tarp 
lenkų; į lietuvišką politiką ji
sai įsimaišė tik|tai ačiū musų 
klerikalams, kurie, neturėdami 
tinkamų žmonių, padarė jį sa
vo įgaliotiniu Washingtone, 
kur jisai tarnavo kaipo leitenan
tas aviacijos korpuse.

Mes jau rašėme, kad p. Gab
rys su keletu kunigų ir su Ame
rikos klerikalų delegatais suda
rė Lausanne’joje komitetą, ku
ris a p s i š a u k ė “Augščiausia 
Lietuvos Valdžia“. Tautininkų 
ir klerikalų lyderiai,1 Wasbingto- 
ne tečiaus atsisako pripažinti tą 
“valdžią“ ir jnivcrtė du delega
tu, p. Pakštą ir kun. Dobužį, pa
sitraukti iš Lausanne’os komi
teto. Tada p. Gabrys supyko ant 

’dtų delegatų ir (paira še apie 
juodu klerikalų “Tautos Tary
bai“ sekamo turinio laišką:

Prue translation filed with the po it- 
mastei’ at Chicago, III. Jan 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Darbo Partijos 
Programas.

3. Geresnės darbo sąlygos.

Darbo Partija stoja už pilną 
pripažinimą darbo unijos visuo
se miesto valdžios skyriuose, 
už aštuonių valandų darbo die
ną ir ketu/rinsdešimts keturių 
valandų savaitę, išskiriant tas 
vietas, kur trumpesnės valutir 
dos jau yra dabar ir už padidi
nimą Hiokestu's ant tiek, kad 
užtektų padengti visus pragyveu
ųimo lėšų prieaugius. mintojais.Tautos Tarybos, Amerikoje.

Ji stoja už griežtų prižiūrėji
mų Civilės Tamybės įstatymų 
ir užtikrinimų vietos visiems 
darbininkams, kurie atlieku sa
vo darbų pakakinamai.

Ji stoja už panaikinimų kon
traktinės sistemos visuose vie
šuose darbuose, kaip sakysime 
gatvių grindimas, srutynių ir 
šalygatvių dėjimas. Tokis dar
bas galima padaryti gerai ir 
taupiau tiesiog miestui samdant 
darbininkus aštuonių valandų 
darbo diena ir unijine alga.

Darbo Partija reikalaus, kad 
policija butų neutrale visuose 
pramoniniuose ginčuose; kod 
policija nesikištų į unijos orga
nizatorių dai'bn ir kad unijinių 
darbininkų teisės butų tiek pat 
apginamos kaip ir darbdavių 
teises. Didžiuliai vcrtėiviai pa
daro policijos skyrių savo sto
vimųjų kariuomene. Ji nepriva
lo būti niekieno kariuomene. 
Policistai privalo apsaugoti pi
liečių gyvastis ir nuosavybę nuo 
smurto straiko ar uždarymo lai
ku taip, kaip ir visokiu kitu lai
ku, liet straikininkai yra pilie
čiai ir jų gyvastįs bei nuosavy
be taipgi privalo būti apsaugota 
nuo buožių ir revolverių mi
sa nulytų mušeikų ir profesio
nalių straiklaužių, kuriuos par
sigabena darbininkų neapken- 
čiantieji bosai suirutei kelti ir 
paskui bėdai mesti ant darbi-

6. Teisingas mokesčių dėji- kalų ir kiti valdybos nariai,—.
mas ir Sveiki finansai.

šeši metai atgal Chicago turė
jo antviršio kasoje $3,000,000. 
šiandien miestas yni subankru- 
tijęs ir turi skolinti, kad apmo
kėjus bėgamąsias išlai 
kvojimas miesto pinigų 
reikalingų viršininkų ir 
dinamų žinovų turi būti 
dytas ir turtingieji išsisukinėto 
jai reikia priversti, kad 
mokėtų jiems pripuolai 
kastis.

rtas. Ei
nu t be- 
taip va- 
sustab-

• • vjie ūž
iąs mo-

7. Savyvalda ir Suv 
mas.

enodiji-

Uvo Heli Icllj—*—| 
organizatorius ir raštininkas, 
nepridavė man savo adresų. Per 
tą laiką nebuvo nieko veikta, 
nors konferencijoje buvo nu
tarta daug ką veikti.

Taigi, draugės ir draugai pra
dėkime ką veikti, nors dabar, 
šaukim kuogreičiausia rajono 
konferenciją; nieko nelaukę, ap 
larkimb kur ją laikysime ir ka
da, o konferencijoje vėl susit
varkysime ir pradėsime veikti 
smarkiau.

Draugai sukruskime!

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI4845 Boring Avė.
Darbo Partija stoja už pil

niausią savyvaklos saiką Chica- 
gai, idant šito miesto 
galėtų patįs išrišti savo 
klausimus ir vesti savo 
reikalus be įsikišimo iš

Ji stoja už suvienod
tos valdžią, kur visa įstatymda- 
vybinč gale butų paveda Mie
sto Tarybai ir visa adniinistra- 
tyvė gale majorui ir jo
niams. Sanitarumo Aįkskritys, 
Apskričio Komisininkų Taryba, 
įvairios p^rkų tarybos ir kitos 
vietinės valdančios įsil igos tu-

žmonės 
vietinius 
vietinius 
kitur.
ntą vic-

BURNSIDE, ILL.

Klaidos atitaisymas,

7 laidoj p.

Draugijos

atskirti

vietinės va
ri būti painiikintos ir jų galės

Naujienų sausio 
Pašalinis padavė 
“Moterų Apšvietos 
vakarą gruodžio 31 d. Tą vaka
rą rengė ne Moterų Apšvietos 
D-ja (tokios čia visai nėra), bet 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gija. Kaip kad ir p. Pašalinio 
minėta, vakaras buvo malonus 
ir publika buvo patenkinta.

—Uršulė Kuosai t is

Motery Tonikas
Aš praeičiau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresne, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
tery duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

inW,Mli

ministrą tyviams miesto val
džios viršininkams. Pamatine 
svarba yra itas, kad žmonės vi
suomet turėtų kontrolę ant nia- 

per įni
4. Sveikatos apsauga.
Kiekvienam piliečiui sveikata 

turi didžiausią svarbą — ypač 
darbo žmogui. Jo sveikata yra. 
jo turtu. T<xlel Darbo Partija 
reikalaus, kad sveikatos skyriui 
butų suteikta užtektina gale ir 
pakankamas iždas užtikrinimui 
visiems žmonėms naujovinės 
medicinos ir sanitarumo mok
slo pravartumų. Ypatingai rei
kia pabraukti įmonės užlaiky
mui augšto laipsnio stiprybės 
pas žmones ir apsaugojimas nuo 
ligos. Daug geriau ir pigiau ap
saugoti nuo nelaimių ir ligos 
negu gydyti beapsauginių ir ne
sandarių sąlygų aukos. Miesto 
Tuberkulozo) Sanatorija su savo 
vaistinėmis atsieina suviršum' 
$3,000,090, o metinės šitos įstai-į 
gos užlaikymo lėšos išneša su- 
virš $600,000, bet ji nei pradėti 
negali apžiūrėti visų tų, kurie 
jon atsišaukia. Kovai su tuber- I 
kulozu ir kitomis ligomis Dar
bo Partija reikalauja aštraus 
veikimo šitais ruožtais:

a. Pariųjinti sunitarius ir sma 
gins namus kiekvienai šeimynai; 
Chicagoje. Besaulės ir beorės’ 
bakūžės bei nuomynės turi bū
ti sugriautos. Miestas privalo; 
pristatyti gražių namų ir išnuo- 
muoti juos ar parduoti išmoke- 
stimis, kurios padengtų lėšas.

b. Apšaukti nemielaširdingą 
karę visoms prastai išvėdina
moms ir nesanitarioms virtu
vėms, keptuvėms, dirbtuvėms 
ir fabrikams.

c. Apeleklrinti garinius gel- 
žkelius ir apvalyti gatves, išven
giant durnų ir dulkių.

d. Išplėsti sistemą parkų, žais- 
laukių, drausgtrių ir gimnasty- 
nių ir parūpinti geresnę tarny
stę karais, žnionėrffes nuvažiuo
ti paežerėn vasaros mėnesiais.

c. Ištaisyti viešas apsitaisymo 
stotis tinkamose vietose visame 
mieste.

f. Pasirūpinti dažnu ir laikas 
į laiką nuvedimu sąšlavų .

5. Sumažinti pragyvenimo
lėšas.

Kaipo priemonę sumažinimui! 
vargo, pagimdyto visuotinu ir 
vienvaliniu maistų brangimu 
nit'S siųkmie įsteigti aplamines 
ir retai line s miesto turgvietes 
i|r krautuves su šaudyklomis. 
Šitos turgvietes turėtų būti įtai
sytos tokose vietose, kad jos ga
ištų prašalinti pirkliavimą mai
stais ir suvesti žmones su ūki- 

naiupna iiaiupcio iiaiaivu oi.

lunkais ii’ kitais maistų paga-»Rooni 232, 2ras augštas, virš Famous

atymda-

ciativą, visuotiną balsavimą ir 
atšaukimą. Darbo Partija pa
rems tokią valstijos įs 
vystę, kuri bus reikalinga įvy-
kinimui šito programoj.

DaHbo Partija yra pasirįžusi 
įvykinti kiekvieną priemonę 
augščiau minėitamc programe, 
bet tas nėra jos paskutiniu ti
kslu. Partija stos už kiekvieną 
priemonę, kuri ugdins darbinin
kų gerovę ir atves mus arčiaus 
prie pilnos dėt nok ra ty bes. Dar- 
do Partija stengsis išrinkti vi
sus viršininkus ir išgauti viso
kią įstatymdavystę, kuri yra rei
kalinga įvykinimui viso progra- 
mo. šitaipos prasidėjusi prieran 
ga nepasibaigs iki Chicago iu> 
bus liuosa politiniai ir pramoni- 

• • mai.

L. S. S. XII RAJONO KONFE
RENCIJOS NARIAMS.

jieškojo imt “Naujiem.is“ rajo
no valdybos. Aš, bildu mas vie
nu tos jieškomos valdybos na
riu, pranešu tik tą, kad nuo pe
reitos XII rajono konf erencijos, 
kuri buvo gegužio (mėnesyje 
1918 m

Bell System

Žodis“Good-by” pabaigoj pasikalbėjimo 
per telefoną yra ne tiktai mandagu
mas tarpe tų kurie kalbėjosi, bet teip- 
gi yra aiškus ženklas, kad pasikalbė
jimas yra pabaigtas ir kad resyveris 
tuvi būt,. užkabintas be jokio neman
dagumo.

Ne užmirškite pasakyti Good-by kuo
met užbaigiate per telefoną kalbėti.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Kazimieras Gugis

Micsto Ofisas»

117 N. Durtom lt. 
.13 Unlty Bldg.

Td. Central 4411

KRAUSE SAVHMGS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuos?. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

ttll 1. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131#

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotų ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popiefas ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS i J

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

Bankas atdaras: Dienom! ~ _ 
to iki 3 po pietų: vakarais seredo-

Tel. Drover 6310 
m

nuo 9 ry- 

mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Milda Tedtraš
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permina.
Panedėlyj, Ketverge iii Subatoj 

Pirmus Moras 15c. Balkonas 16c 
Prie šių kainą prisKaitomn ir 

1c ir 2c kariškos mokcstjs 
4 DIDELI AKTAI hASDIEN
UAT.MTVJO i-' TVftS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsu 
srtVings stamps nuperka 
Einel and Co.. 740 W. » 
kampas st.

ir war 
už cnsh 

adison st., 
kampas I|alsted st.

Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis uuo 10 iki 1.
Clothiug Store, atdara v

ši įstaiga yra vienin
telė Valstijinė Banka
ant Northwest Sidc mokan
ti 3% pelno i melus už pa
dėtus pinigus KETURIS 
SYKIUS KAS METAS (Sau
sio 1-iną, Balandžio 1-mą, 
Liepos 1-mą, Spalio 1-mą).

Depozitai padėti iki arba 
prieš Sausio IS-tsj. duos nuo
šimti nuo Sausio 1-mos, 
1919.

TURTAS VIRŠ 
$1,500,000.00

Atdara Subatos vakarais

SENIAUSIA BANKINĖ IŠTAIGA ANT NORTHWEST SIDE.

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

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

1537 North Robcy Street (Arti Milwaukee Avė.).

BAGDON S. & BROS. CO.
Cleaning & Dyeing Housc

Viena didžiausia lietuvišku Cleaning House Chicagoje, kuri yra 
išdirbta per ilgą laiką. Mes lurime savo cars, vežiojani po visą 
Chiragą ir apieliukes. Mes pąiniam iš namų ir pristatau i namą 
be jokio vargo ir pigiau atliekam darbą negu kitas Cleaning House. i

Mes nieko nekainuojam už pristatymą j namus. O dėl kriaučių 
taipgi klynijam už Wholesale Price. Geriausia ir greičiausia pa- | 
tarnaujam dėl visų.

BAGDON’S BROS CO.
609 North State St. Chicag^), HL Phone Superior 2767
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Įstatymai
Reikalauja

Milwaukee, Wis

Kad kiekviena gydoma 
gelba užlaikytų švarius ir 
kenksmingus elementus, 
to-gi mes, ant savo pilnos 
komybės, gvarantuojam,

ne-
Dcl- 
atsa-

Kuopos susirinkimas. .Parama 
Debsui. .Lietuviu kalbos mo

kykla. Progresyviai kruta.

Tai visapasaulinė — žinoma 
pagilini išvalytojo kraujo ir vi
durių, pripažinta Gydomam 
skyriuje VVasbingtonc, kad jo
je nesiranda jokių kenksmingų 
elementų.

Saldainiai
Įgyti, veikia
Tinka dėl suaugusių ir vaikų.

PARTOLA buvo apdovanota 
auksiniais medaliais ir pagyri
mo atsišaukimais ant šešių Pa

Gruodžio 29 d. LSS. 119 kp. 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą. Šitame susirinkime buvo 
nutarta kelti painėjimo verti da
lykai. Pirmiausiai raštininkui 
perskaičius jo gautą atsišauki
mą nuo komiteto E. Dėbso bv- 
lai vesti, atsišaukimas tapo 
priimtas buvo nutarta drg. 
Dėbso reikalui paaukoti $5.00. 
Pereitame susirinkime kuopa

The Wilson Label Protects Your Table
Partola skanus va- 
greitai ir lengvai.

gynimo Fondai! ir $5.00 purė 
mimui rusų dienraščio 
Mir” .

“Novi

lyje, Barcclonoje ir Mediolenijc, 
už savo gerą pasižymėjimą.

Nėra geresnės pagelbos dėl iš- 
valynio^krhujo ir vidurių; kaip 
PARTOLA. Ji rekomenduoja
ma ir parsiduoda skrynutėse po 
1 dolerį. Del patogumo žmo
nių, išsiunčiame 6 skrynutes 
tik už $5.

Užsakymus ir laiškus siųski- 
v €>

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2-nd Avė., Dep. L.

New York.

Nariai taipgi visur aukoja 
kiek galėdami kovai su reakci
ja.

Atėjus prie naujų reikalų, 
pirmiausia buvo nutarta laiky
ti du kuopos susirinkimu mė
nesyje: vieną šeimynišką, antrą 
lavinimosi. Be to, nutarta įs
teigti mokyklą mokintis lietuvių 
kalbos, aritetikos ir parlamen
tarių teisių, šitas sumanymas 
rado karštą pritarimą. Buvu- 
sis Vai pa raišo moksleivis J. A. 
Dementis apsiėmė mokinti. A- 
bejones nėra, kad turėsime ge
rą mokytoją ir galėsime daug 
pasimokinti.

Mokykla bus l'piversity Sett- 
lemenl svetainėje, 861 Ist Avė.

Sutaisymas ir paskaidymas gyvenimo 
reikmenų turi savyje didelę atsakomy
bę. Pildymui šitos atsakomybės du daly

kai reikalingi — veikimbudis ir organiza 
cija sugebanti to veikimbudžio laikytis.

(101)

ATSIDARYS NAUJAS
MEAT MARKET IR 

GROSERNE
Sausio 16d. viskas bus užlai

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

Tamistu, pirmas atsilankymas 
padarys nuolatiniais kostumeri- 
ais. Mes užtikriname.

rytą. Lekcijos prasidės 9 vai..
Mokslas prasidės nuo sausio 26

Mokyklą galės lankyti visi, 
kas tik norės — vyrai ir mote
rį s, jauni ir seni; mokykla tei
kiama visiems. Kas lik norite 
mokytis, pasinaudokite šita pro- 
ga.

Musų progresyvieji sukruto

Musų veikimbudis sulig kiekvienu varto
toju musų išdirbinių yra išreikštas musų 
obalsyje “Wilsono Lėbelis apsaugoja jūsų 
stalą.” Tai yra musų kodeksas. Tai 
yra musų užtikrinimas. WilsonoW 
pavidalo lėbelis yra jums užtikrinimu 

i kad už jo yra visas tikslo teisingumas, 
l sugebumas ir mokėjimas, kokie tik 
A yra žmogui galimu. Jis sako, kad 
w kiekvienas Wilsono išdirbinis yra at 
» renkamas, čiupinėjimas ir sutaiso- 
® mas su tokiu pat atsižiūrėjimu, ko 
to kiu yra sutaisomi jūsų pačių stalan.

WILSONO organizacija yra organiza
cija galvotojų—vyrų sugebančių pa 

daryti Wilsono veikimbudį tikru. Mes 
vartojame savas mašinas išdirbystei; mes 
vadovaujamėsi mintimi musų užvaizdoje j 
ir musų paskaidoje. Nei vienas, kuris j 
nesugeba turėti vartotojo žvilgsnio nėra 1 
gana dideliu ir gana platum, kad jis ga- 
lėtų dalyvauti šitos kompanijos vedime. BĮ

Musų užtikrinimas Wilsono išdirbinių 
yra besąlyginis. Tai yra vienintelis 
užtikrinimas vertas patikėjimo ir duo 
darni jį atsidedame ant teisingumo 
kiekvieno vartotojo musų išdirbinių. į 
Mes patVrėm, kad musų rėmėjai yra j 
teisingi ir mes sakome, kad jie vi- 1 
suomet ras mus tokiais pat—ir kad A 
musų lėbelis stovės už šitą musų H 
veikimbudį visuomet. U

Bridgeport Meat Market
and Canipany

W. B. JUCIUS
3227 So. Halsted Street

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Jinomas per IK me- } 

tų kaipo patyręs pydyto jas, chirurgas J 
Ir akušeris. 1

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- $ 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiaa , 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- C 
taisus. 1

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th < 
St. netoli Fisk St.

VA’.ANDOS: Nuo K—12 pietų, ‘ 
6—8 vakarais. Telephone Canal
GYVENIMAS: *12 S. Rsi.-t«d Street

VALANDOS: L—9 ryte, tiktai. y

LD. 56 kp. savo susirinkime, 
laikytame gruodžio 22 d. nutarė 
surengti pramogėlę, kuri susi
dės iš prakalbų, deklamacijų ir 
muzikos. Taipogi nariai gaus 
senai laukiamą knygą “Istorija 
Socializmo Suv. Valstijose”.

Šita pramogėlė bus nedėlioję, 
sausio 19 d. University Sc 11 le
ment svetainėje, 861 Ist Avė* 
Prasidės 2:30 vai. po pietų.

Kurie norite linksmai laiką 
prak išti ir daug ką naujo išgirs
ti, nepraleiskite progos.

— Užventiškis.

o

Iš Rockfordo

Dr. A. R. Blumenthal
Progresyviškų Draugijų Domai.

Šitas atsižiūrėjimas veda musų 
darbą. Jūsų pačių motina negalėtų 
būti atsargesnė, rūpestingesnė, 
ar turėti didesnį norą jums > pa- 

i taisyti taisydama 
i valgį šeimynai.
B /

numylėtą v

iii

Mes norėtume jausties, kad žmo
nės prašanti Wilsono išdirbinių 
yra mu^ų draugais. Mes brangi
name jų patarimu—ar tai butų i 
pagyrimas ar papeikimas. Jis i 
pagelbsti mums tverti toliau 1 
šitą musų įstaigą ir palaikyti 
visuomenės užsitikėjimą. K

rncbtk

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
i Gyvenimas yra

* tuščias, kada pra 
jgMušftSpl nyksta regėjims.

Mes vartojam 
TOjf’ pagerintą Oph- 
p thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
» kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Bockl'ordo Draugijų Tarybos 
metinis susirinkimas įvyks 16 
diena sausio , 7:30 vai. vakare, 
K. Vokietaičio svetainėj, 1012 
So. Main St.

'rodei visų Prog. Draugijų 
atstovai į Draugijų Tarybą ma
lonėkite būtinai atsilankyti, nes 
tai bus nepaprastai svarbus 
susirinkimas, kuriame, be kit
ko, bus tJriania apie tolesnį Ta
rybos gyvavimą. Taigi bus rin
kimai naujos valdybos.

Tarybos Sekr. S. H. Diokas.

Prašyk Pas Savo Sankroviirinką Wilsono Išdirbinių. Pakeitinių Neimk.

D R. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St., kerti 12 st 
Chicago, IH.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

PATEKO BĖDON.
Teisėjo Cavelry įsakymu va

kar buvo areštuota tūla poniu
tė, Ella Burkc, 1033 N. Dear-

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

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

Bet kadą pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Rsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rfižimae 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavan kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria,*ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiai* 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417 Chicago, III

DR. A. A. ROTH 
BU8A8 GYDYTOJAS ir CHIRUBGAM 

Specialistas Moteriški, Vyriški, 
Vaiki ir visų chroniški liffi 

Ofiaaa: >254 8. Halsted 8L, Chicar 
T«l*9h«a« Drevar Mtl

VALANDOS.
7_ 8 vakarą. Nedlltomia lt—-11

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
$aliu 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., Chl
Kampas 18-tos gatvės‘ “ “ * “ -- - - -

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto

janl savo “pažįstamus, 
sius į šaltąją.

Telephone Yards 5032

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

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

Dr.A.Montvid
I Dr. D. J. BAGOČIUS 

Lietuvio Gydytojas ir 
Chirurgas

I Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
■ Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, Iii.
I Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 342, 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

TMMiHTOMHTOHMTOTOHMI

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1>K. M. T. STRIKOL 
1757 W. 47 St. Chicago, III.

Office Phone Boul. 160 
Office Hours:

11 A. M. to 3 P. M.7 to 9 P. M.
Sundays: 10 A. M. to 2 P. M.

Besidence 
1007 S. O akle v Bouj.

Phone Seeley 420

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madison st 

Saite 600—612
Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone ('.anai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijas telefonas

' West 6126.

..................... .. ..... .. ...............

VyrišktiDrapany Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
830 iki 850, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
835 siutai ir overkotai, nuo 87.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu painul- 
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki 885, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 83.00 
iki $7.50. ,
Atdara kasdieną, nedėtomis ir vi
karais.

S. G O R D O N 
1415 8. Halsted Str^ Chicago, RĮ.

3109 S. Morgan st. CIricago

VALANDOS: Nuo H iki 11 
ir nuo !> iki 3 vak'.n

ryto

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22hd Street 

Telephone Central 6990

shland Avė., Chicago, 
. „ j

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

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

Telephone Yards 5834.

D r. PJL Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ' 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So- Halsted St, Chicago. I

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
Baigus Akušerijos Ko- 
Jegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvan'ijos 
hoHpitalėae ir Phila- 
įJelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
[gimdymo. Duodu rodą 
[visokiose ligose mote
tam ir merginoms.

£113 So. Halsted Str. 
| (Ant antrą lubų) 

Chicago.
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kapitalas
$200.000.00

PERVIRŠIUS
$25.000.00

Chicago ir Apielinke

-Kų tamsta supranti žodžiu

užmokėjus nz vainiką, n 
atiduoti dgei Sirutienei.

KENSINGTON
Moterą vakaras.

JONO SIRUČIO LAI
DOTUVĖS.

Sereda, Sausio (Jan.) 15
■ing.lMm JJ JgSMgĮĮĮĮIĮĮJĮ.ĮI_.l

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RAKANDAI
Pajieškau savo brolio, Juozapo 

Knašiuos. Jis paeina iš Spurganų 
sodžiaus, Tirkšlių apskričio, Telšių 
apigardos, Kauno rėdybos. 
Petronėlė Drazdauskailė-Tičškirnė

Auburn, III,

PERKELK SAVO PINIGUS 
----------- į Lietuvių Valstyjinj Banką------------- 

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

$1,244,674.97

A.a. drg. Jono Siručio lai
dotuvės įvyks šiandie, sau
sio 15 d., 2 vai. po piet iŠ 
namu, 1724 Ruble St. į 
Montrose kapinių krema- 
toriją, (’rowfoi;d ir Foster 
Avės.
Draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.

teklivns.
()b, lik-ką užmušiau du vy

ru, kurie kėsinosi imt manęs 
su kardais... pasiaiškino negras.

Ponai “dėdės“ davė jam lei
dimą “apsigyventi vienoj gele
žinėj kamoroj, kol bus ištirta 
ar Lonzo kalbėjo tiesą.

RASTA-PAMESTA

...... — DEPOZITU 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 ................................ 945,789.40
Visas turtas siekia .......................... 1,244,674.97

SUDEGĖ DIDELIS 
SANDĖLIS.
Nuostolių padaryta už 
100,000 dolerių.

no didelį llovų. stalų ir pečių 
sandeli, 3622 So. Morgan gat-

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.

su namu ir prekėmis, 
pridarė nuostoliu apie 
tuksiančiu dolerių.

ARE8TAVO TURTINGĄ 
ADVOKATĄ.

Tūla Leonove Cnrne areštavo 
paskilbusį advokatą, John C. 
Knox, vadinamą “šauniuoju 
Jackų.” Ponia kaltina jj pasi
savinimu... jos žiedo. Nevei
zint to, kad advokatas stengės 
pakrėsti “nekalto jumoro,” tei
sėjas visiškai nesijuokė ir pa
liept’ ponui advokatui užsista- 
tyt dešimts tuksiančią dolerių 
kaucijos. Oucli!

DEL JAUNOS PANELĖS.
'lai dėl (jaunosios, |6 metų

Lietuvių Valstijinis 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 ilgmetinj patyrimų bankiniuose 
reikaluose.

Universal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryna kapitalų 
ir perviršį siekiantį $225.000.00. o su virš 400 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriains 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 y ra 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.

rioms kompanijoms.
Viso, 

gaisras 
už 160

Jeigu
spėję atvykti laiku, nuostoliai 
butu buvę daug didesni: ačiū 
ją apsukrumui apie du trečda-

LAUKIAMA DIDELIŲ

Chicagos republikonų “kem
pėj“ laukiama dideliu peštynių.

Theodore Lavvrencc dabar turi 
“kaitini akis“ ir klausytis jau
nosios žioples pasakojimą “kaip 
ten buvo.“ šeimynos reikalą 
kortas, manoma, išnešiąs labai 
neprielankų ponui kapitonui

VAIKAI — BANDITAI.

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

lyderiai — dabartinis miesito 
majoras Thompson, Charles E. 
Merriam ir municipalio korto 
teisėjas/ Harry Olson. Pasta
rasis, beje, “perdaug nesiva-

tą užpuolė mažos krautuvėlės 
savininką, L. Sullivaną, 4314 
W. Madison gi. Pastarasis ne
teko 25 doleriu. “Visi tris vai-

Sulliva-
nas.

BAZARAS
Rengia Dr-ste Leib. (iv. I). L. K. \\TAL 10

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

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

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

jo oponentas, Merriam, pasi
trauktu. Tuomet jis “drąsiai 
stotą prieš \Vm. Hale Thomp- 

sona.“ Bet Merriain nė nema
nąs pasitraukti. Labai galimas 
daiktas, kad Brundageo- Denee-

sėją Olsoną priimti kandida
tūrą. O po to, galima laukti

LONZO TURĖJĘS “MAŽĄ 
NESMAGUMĄ.”

mui,” ir kreipės j vieną detek-

BRIDGEPORT
Susirinkimaš.

Utarninko vakare, sausio 13

kp. nepaprastas susirinkimas, 
sušauktas liksiu pasitarti apie 
paskutinį patarnavimą miru
siam drauigui, a.a. Jonui Siru
čiui.

Išrinkta šeši nariai, nešti kar-

Juzeliūnas,

Kožną vakar:) bus visokie grojimai, lošimai. Galėsite labai 
linksmai praleisti vakarų ir ,įžanga dykai Nepamirškite atsi
lankyti ir pamatyti mus ir praleisti laikų su mumis.

Su tikra pagarba Komitetas
l ------------------------------- —.............................. <

Oli, tamsta pons, mano va
rdas yra Lonzo... Taip, Lonzo.

vo automobiliu.

šiame na-

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 centu

be to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas

ine.
— Kaip? — atsiliepė nusiste

bėjęs detektivas.
—Tamsta, pons... kelyj į 

Grand Bapids aš turėjau mažą 
nesmagumą...

kuopos iždo mirusio draugo 
žmonai ir dukrelei. Reto pa
vieniai nariai sutiko paaukot nu 
pirkimui vainiko. Aukojo se
kami draugai: V. Kosinskas, J. 
Jasinskas, J. Jnnušnuskis — po

STAR & GART ER
MADISON PRIE HALSTED STREET 
----- BURLuESQLJE--------

VVONDER SH0W
kasdien: 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

219 S.

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
tu 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. LAWHON, M. D.
(Prieš pačtą). Chicago, III.

UXATED 
IRON

i Jeigu jus nesate tvir- 
i tas arba sveikas, jus tu

rite patįs padaryti seka
ntį bandymų: patėtnykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus gu- 
lito nueiti nnovm'įęio. 
Tuokart paimkite <ln pe
likių tfwnų pICskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išničginkit sa
vo stiprumų ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada- 

: rė ši išmėginimų, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grųžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptickorhis.

nėję buvo surengtas pirihas L. 
MPS. 67 kp. vakaras, kinio pel
nas (ar pusė) skiriama įkūri
mui vaiką draugijėlės “Ateities 
Žiedo.“ Vakaras pilnai pavy
ko. Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi malėsi, buvo paten
kint i. Vakaro programas nu
sidėjo iš lošimo veikalo “Kloji
me,“ deklemacijos, mmĮidalinu 
orchestros, kun. Bimbos ir Ka
pucino “pamokslą,“ monologo, 
dialogo ir dainą. Visi savo už
duotis atliko gerai.

Pamesta $1000.00 po $20. Kas 
rado meldžiu sugražinti aš duosiu 
$300.00 radybų:
.1. Tičkus, 370 Kensinglon Aventie

* Chicago, III,

BARGENAS
$20(1 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingų pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kcdzie avė. Chicago

.ĮIEŠKO DARBO

Pajieškau darbo barbernėje vaka
rais suimtomis ir nedaliomis.
3-113 So. Union Avė., Chicago, III.

RF]IKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

EXTRA STOBAGE PARDAVIMAS 
rakandu ir Viclrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cąbinet Viclrolų su pui
kia pasiūta, laipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
kelčių $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausių pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis iki 4 vai.

2810 W. Harrison St., Chicago

Kaip girdėjau, jau šį mėnesį 
danių pradėt organizuot vai-

mų. Vadinas, LMPS. (>7 kp. 
pasiėmė ant savęs svarba ir imu 
dingą darbą. Užtai ir niblika 
noriai lankėsi j vakarą. (iry
lio pelno liksią apie $120.00.

Bcikia (lalinkėti k 
pasekmingo veikimo.

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yru daug vietų, kaip Chieagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip Įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDUODU labai gražius ir ma
žai vartotus 5 kambarių forničius 
labai pigiai. Pardavimo priežastis 
yra ta, kad mano pati apleido ma
ne vakar rylmetyj palikdama man 
<lu kūdikio, vieną 7 metų, kitą 5 me
lų, o trečią 1 ’Zj metų pasiėmė su sa
vim. Kam balų reikalingi tokie 
forničiai meldžiu kreipties šiuo ad
resu: M. Pūtis,
3356 S. Emerald avė., Chicago, III.

NAMAI-žEMe

—Mis.

Liet. Soc. Propagandos Mo
kyklos susirinkimas įvyks Ket
verge, sausio 16 d., Miklus svet. 
ant 2-ru lubą.

Mokyklos Komitetas.
ii. ■■■■ ■■ .i. ■■■»■■»■   ’JCgSJį— Yf“?

Pranešimai

REIKIA prityrusio langų plovėjų.
Chicago \Vindow Cleaning Co., 

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

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

McDonnelI, 
2630 W. 38 SI. Chicago, III.

REIKIA prityrusių moterų pa- 
lišiuti metalų. Gera mokestis.

109 So. Jefferson Street

PAHDAVIMVI m 1’1. netoli Wal- 
lace st., didelis namukas, ąžuolu pa
puoštas, $250 cash, likusius kaip ra
ndų. $2200.

McDonnelI, 
263(1 W.z38 SI. Chicago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS

LMPS 29 kp mėnesinis susirinki
mas iviks Seredoj, Sausio 1.) <1. 7:30 
vai. vak., Viešo Knygyno Svetainėj 
1822 \Vabansia Avė. Drahgės ma
lonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Teipgi at
siveskite naujų narių. J. Si įsiunienė

REIKIA patyrusios merginos prie 
belno namų darbo. Aukščiausia 
mokestis.

11. Leserman 
3-eias apartamentas, 5238 So. Park 
Avenue, Chicago, III.

LDLD 86 kuopos susjriifikimas į- 
vyks Ketverge 16 <1. Sausio. 7:30 v v 
Liusybės svet. 1822 Wabaiisia Ąve. 

i Nariai malonėkite ateiti iif atsiimti 
knygas “Istorija Sol 
Teipgi yra daug neatsiėmusių kny- 
minėtų knygų 1917 melų, taigi kurie 
neatsiimsite minėtų knygų iki sc 
kaino susirinkimo, pagal 
nutarimą, knygos pasiliks 

Rašsl. J

Meškauskas, V. Klionba, A. 
Kružis, P. Juzeliūnas, F. Mic
kis, J. P. Markus, A. Kemėža, S. 
Geležinis, J. Gasiunas, Jul. Že
maitė, Ig. Urmonas, J. Jakubau
skas, M. Titiškis, B. Ramanau
skas, V. Kundrotas, J. šimbe- 
lis, K. Gugis, J. Stilsonas, A. 
Gabris, P. Zaleuckas, A. F. Kaz
lauskas — po $1; J. Grinevi
čius, K. P. Miškinis, K. Budris, 
.1. Leigus ---- po 5Oc; A. Auclic-

kas 25c. Viso aukų surinkta 
$31.65. Visiems aukavusiems 
tariu širdingą ačiū. —J. Gr.

Pranešimas.
■ - -A

Kam reikalinga atvežti anglis, ar
ba malkas, ar persikelti iš vienos 
vietos kiton 
greiti ir __
lonėkitc kreiptis j mane.

S. S. SL1AŽAS 
1907 So Halsted Srteel, 

Tel Canal 2619

ar persikelti iš 
kiton, ^visiems patarnausiu 
r nebrangiai. Reikale nų»-

CJiicago

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

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

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

Valsl

kuopos 
kuopai.
Galvidis

') kuoposRockford, Hl: 
mėnesinis susirinkimas įvyks 19 d. 
Sausio 191!) m. 1:30 valandą po pietų 
Vega Hali, kertė 1511) Avė.

LIETUVIAI, SUNAUDOKITE 
SAVO LIUOSA LAIKA

Mes organizuojame lietuvių sky
rių ir reikalaujame keletu energingų 
užtikimų vyrų dirbti su mumis kete 
tų valandų kasdieni) arba keletu die
nų kas savaitę per visus šiuos me
lus. Jus galite atlikti šį darbą be 
atsitraukimo nuo jūsų dabartinio 
užsiėmimo; geras pelnas. Atsišauki
te 9 iki 1 bile kokių dienų šių savai
te arba sercdos vakare 6 iki 8 vai. 
vakare arba Iclcfonuokile man. 
Randolph 7100 dėt pasimatymo.

ADAM MARKŪNAS 
Lilhuanian DepL, Room 847, Kirst 
National Bank Bldg., 68 W. Monroe 
Street, Chicago, III.

Del pinigu trukumo parsiduoda 
labai pigiai 200 šėrų Buck Bun Oil 
and Ref. Co., po $1.50 už šėrą. Kom
panijos kaina $2.00. Galite pirkti 
bile dali jų. Moka dividendo po 
$30.00 kas tris mėnesiai arba $120.00 
per metus. Kompanijos turtas la
bai greitai auga; jau turi ižgrežę 9 
šulinius, 8 aliejaus 1 gazo. šitas sta 
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 
Rašykite ar vpatiškai atsišaukite po 
5-1 a i
1000

vai. vak.
A. PUSIIINSKAS

W. Jackson Blvd., Chicago, III.

.. . - . jr (Jlh SI
Draugės ir draugai meldžiu atvykti 
paskirtu laiku, randasi svarbių rei
kalų apsvarstymui.

Rašt. A. Meldažis

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTELIS.
1606 So. Halsted st., Chicago

LDI.D 56-ta kuopa rengia viešas 
prakalbas, Nedėlioję, Sausio 19 d. 
1919 m., 2:30 po pietų Settlement 

Įsi Avė. Milvviu kee, Wis. 
Programas susidės 

prakalbų 
Ko in i t etas

svet 861
Inžanga dykai.
iš muzikos, deklemacijų ir

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

riją turėsime Seredoj, Sausio 15 d., 
7:30 vai. vakare, M. P. Jankaičio sve
tainėj, 1837 West t liti Street. Dai
nininkės ir dainininkai bukite pa 
skiriu laiku. A. Rudinskas

LDLD 19 kp., rengia prakalbas, 
ketverge, Sausio 16 d., š. m. Mildos 
Svetaingj. Kalbės Dr. A. Montvidas 
adv. K. Gugis ir dainuos Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. Pradžia 7:30 
vai. vak. 
tlingiausiai

Kviečia visus kuoskai 
atsilankyti KOMITETAS 1

Lietuvių Suvienyta Valgomų Dai 
kli.i Bendrovė laikys savo metinį su 
sirinkimų Seredoj, Sausio 15 d. 8 
vai. vak., A. žilevieio Svetainėj, 361 
Kensinglon Avė. Rutinai susirinki
te visi šėrininkai, nes yra daug sva
rbių reikalų. Kviečia Direkcija

LMPS. III Raj. konferencija įvyks 
nedėlioj’, sausio 19 d. Aušros sve
tainėje, 10900 Michigan avė., ant 2 
lubų, Boscland, III. Visos 3 Baj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
artimiausiais kuopų susirinkimais. 
Delegatės turi būt renkamos po vie
ną nuo kuopos ir po vieną nuo kie- 
kvieną imi-ivji..-- J.

LMPS. III Raj. sek.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau gašpadinčs, merginos 

arba našlės, nuo 30 m. iri senesnės, 
kuri norėtų važiuoti 
tesnių žinių suteiksiu 
ant šio adreso : 
A. T* 937 Muskcgon 

Grand

į krajų. Pla-

Bapids, Mieli,

Kas matėte, kad Gruodžio 30 d. 
apie 4 vai. vak. automobilius per
mušė apie 11 melų mergaitę prie 
19tos ir Halsted SI. Atsišaukite j 
Motiejus žičkus. Bus atlyginta. 
822 VVest 19th Stret, Chicago

Pajieškau savo puseserŲ: Marijo 
nos ir Uršulės Sakaičių; Marijona 
po vyru M’iŠkauskienė, Kauno gub. 

I Telšių pav., Plungės parap., Bireinų 
i kaimo. Taipgi ir pusbrolio Tama 
Į šausko. Atsišaukite patis arba kas 
l.žinote praneškite man už kų busiu 

dėkingas. ,
K. Tranauskas ■

2342 S Leavitt Street, Chicago, 111.

PARDAVIMUI
Pirkite Garage arba Mainy

kite ant Namo nes yra 
Gera Proga

GABAGE, pienai gatavi dėl 40 au
tomobilių, viela randasi tarp 32 ir33 
So. Halsted St., kas nori eiti į garage 
biznį 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 moline mokestis. Platesnių 
žinių kreipkitės.

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

Ar jus gaunate kokį PELNĄ nuo 
tų šėrų kuriuos jus pirkote.

Pirkite šorus Buck Run Oil and 
Refining Co.,ir gaukite tos kompani 
jos pelnų kuri išmoka Buck Bun 
Oil and Refining Co., yra operuo
janti bile kokių pagaminančių ali
ejų kompanija ir išmokėjo šėrus 25 
per cenl. pelno nuo Rugpjuči o1918 
Dabar šėrai parduodami po $2.(19 
už šėrų ir pakils iki $2.50 už šėrų į 
keletu dienų

Siuskite savo užsakymus šiendien 
Joe 

care of Chas.
110 So Dearborn Street, Chicago, III 

Laiškus rašykite lietuviškai

Brainsta
A. Wood and Co

MOKYKLOS

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

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

Petrauskas,
3548 Emerald avė., Chicago, III.

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vieloje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KrJK.ALiMiA MrJUiLNA prie na 
mų darbo mažoj šeimynoj, (ievas 
užmokestis. Atsišaukite nuo 6 iki 9

3323 So Halsted Stret, ant 2-rų lubų 
Tel. Drover 9687

REIKIA BUČERIO, PASTOVUS 
DARBAS, GERA ALGA, 
ILLINOIS MARKET CO. 3132 So. 
Halsted Street

BEI KALINGA merginų ir apyse 
nių moterų prie tvarkymo plunksnų 
Pastovus darbas, Gera mokestis 

1833 S. Halsted Street

RAKANDAI
$195 nupirks augštos rųšies 88 

notų vartotą player pianų. Muzika 
ir cabinet beneh duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi būt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno. $10 į mėnesį. 
Atsišaukjle 1601 W. Madison st. ka
mpas Aslilahd Blvd., į sankrovą ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at
dara iki 9 vai. Nedaliomis iki 4 v.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
la išmokinti jus pasiūti suknea ai 
•10. Phone Seeley 1648

BAKA PATEK, Pirtnlalaki

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA I
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.
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Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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


