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Užvaldę Lietuvą
y-.."-ša-? am* af J. .L1.1 S—

Lietuvos valdžia len= 
ky rankose

Uždare burnas atstovams į taikos 
kongresą

LENKAI UŽVALDĖ LIETUVA

Associated Press telegrama iŠ 
Londono, datuota sausio 16, ske 
Ibiu:

Lenką valdžia paėmė laikinai 
į savo rankas Lietuvos adminis
traciją, idant apgynus šalį nuo 
bolševikų — taip skelbia gauta 
šiandie telegrama iš Varšavos. 
Toks žingsnis padaryta prašant 
Lietuvos respublikos preziden
tui.

Trne translation filed with the po»t- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as requirrd by the act of Oct. 6, 1917
TAIKOS DELEGATAMS UŽRI

ŠTA BURNA.

Suv. Valstijų presą protestuoja 
prieš naują tarybos patvarkimą.

PARYŽIUS, sausio 15. Už
rišimas burnos taikos konferen
cijai, buvo (mvartotas šiandie 
vyriausios karės tarybos. Šio 
ryto posėdyj priimta rezoliuci
ja uždaranti burną taikos atsto
vams už taikos susirinkimų. 
Ji uždraudžia delegatams svar
stymą visų dalykų atsitinkančių 
uždarytuose posėdžiuose Quai 
d’Orsay ir ji sulaužė žinių susi
dūrimą tarp taikos misijos ir 
presos.

Delegatai gali tęsti savo die
nines konferencijas su laikraš
tininkais, bet turi apsirubežiuo- 
ti oru, prospektais derliaus .ir 
panašiais dalykais. Jie neturi 
kalbėti apie dalykus, delei ku
rių taikos kongresas renkasi. 
Žinios apie sesijas bus aprube- 
žiuotos trumpais dieniniais pra- 
nešimias. Paskui to gali sekti 
antrą dieną išpildymas iš pro
tokolo. *

Neduoda paaiškinimo.

Jokio oficialio paaiškinimo 
nėra apie tą patvarkymą, nors, 
sakoma, sulaužymas pasitikėji
mo iš pusės niėkurių korespon
dentų galbūt prisidėjo prie to.

Tas žingsnis reiškia, kad “at 
viros taikos sutartįs, atvirai pa
darytos,“ bus paslaptim užpa
kalyj užrakintų ir saugojamų 
durų. Rezoliuciją, sakoma pa
davę franeuzai ir buvo remia
ma FFancijoe, Italijos ir Japoni 
jos; jai priešinosi Suv. Vaistu 
jos ir Anglija.

Protestuoja.

Amerikos presą tuojaus pa
darė smarkų protestą. 200 A- 
merikos laikraščių ir žurnalų 
korespondentų, per jų komitetą, 
pasiuntė notą prezidentui Wil- 
sbnui* sakančią, kad toks pat
varkymas % užchloroformuoja 
tinkamą viešumą ir atima žmo
nių opinijai teisę prie žinių.

Anglų korespondentai taipgi j 
paraše smarkų protestą, kurį į

jie pasiuntė Uoyd George per AUKAUKITE LIETU VOS 
Sir George Riddell, kuris atvy- LAISVES FONDAN.

žeistų ir užmuštų riaušininkai korporaciją Distillers’ Security 
nusinešę.^ 1 Corporation.

, ko į Paryžių specialiai tarnauti 
I kaipo tarpininkas susinėsimų ir 
i žinių tarp premjero ir presos.
Ta taisyklė yra lygi aštriausiai 
cenzūrai apie taikos konferen
cijų veikimą.

True translation filed wilh the post- 
Jhaster at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as rc<|tiired by the net of Oct. 6, 1917
PERSERGSTI TALKININKUS

LAIKYTI ARMIJAS NE
PALIESTOMIS.

Karė gali atsinaujinti bile 
valandą.

LONDONAS, sausio 15. — 
Central News užreiškia, kad iš 
priežasties talkininkų svarsty
mų Paryžiuje, visas prospektas 
demobilizacijos įgyjo ūmias ir 
svarbias permainas, parodomas 
aštrių, sąlygų reikalaujamų iš 
Vokietijos atnaujinimui pert
raukos mūšių.

“Pagal autoritetą ’neabejoti- 
no pobūdžio,“ sako Central 
News, “galima pasakyti, jog 
Europoj egzistuoja situacija, 
prie kurios karė vėl gali iškilti 
bile valandą. Talkininkų ka
rės taryba padarė nutarimą, ku
ris reiškia, kad Anglijos žmo
nės klydo priimdami taiką už 
realybę. Tas nuosprendis reiš
kia, kad naujoji Anglijos minis
terija turi permainyti visą ar
mijos demobilizacijos pieną.

“Nuosprendis yra, kad Angli
ja proporcijoj savo karinei spė
kai turi palaikyti okupacijos ar
miją ant Reino dar per daugelį 
mėnesių. Jei nesenai paskelb
tas greitas padidėjimas demobi
lizacijos tęsis, už kelių mėnesių 
nebus Francijoj armijos išpil
dymui pareigų, kurios bendru 
nuosprendžiu talkininkų jtapo 
uždėtos ant Anglijos pečių”.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reųuired by the het of Oct. 6, 1917
BRAZILIJOS NAUJAS PREZI

DENTAS MIRĖ.

Dr. Rodriąues Alves imrė 
Rio Janeiro po ilgos ligos.

RIO JANEIRO, Brazilija, sau 
šio 16. Dr. Rodriques Alves, 
išrinktasis Brazilijos preziden
tas pasimirė šiandie. Jis tūlą 
laiką sunkiai sirgo.

Dr. Alves priėmė ' paskutinį 
patarnavimą katalikų bažny
čios trečiadienio vakare.

Pagal konstituciją turės būti 
rinkimai naujo prezidento.

Dr. Francisco de P. Rodri- 
quez Alves buvo vienu žymes
niųjų Brazilijos politikų. Jis 
buvo prezidentu nuo 1902 iki 
1906 m. ir buvo vieninteliu kan 
didatu į prezidentus 1918 m.

True translatlon filed with the post- 
masler ai Chicago, III. Jan. 17, 1919 
ns reųulred by the act of Oct. 6, 1917

MAITYKLOS SUV. VALST.
GEGUŽĖS 1 D.

Sako Frank Morrison.

WASIlIN(rTON, D. C., saus. 
16. - “Kuomet vyrai iš kariuo
menės bus paleisti, tai mes apie 
gegužio 1 d. turėsime maityk- 
las kiekviename pramonės cen
tre. Po 'to gal prasidės staty
mo darbas ir kaikurie vyrai 
gaus darbo.” pasakė Amerikos 
Darbo Federacijos sekretorius 
Frank Morrison į kongreso at- 
civystes komitetą. 

•  ............——— ---—................

HOLLANDIJOJ LAUKIAMA 
REVOLIUCIJOS. 

4 **

Karininkų sargyba 
Leydene.

AMSTERDAM, Hollandija, 
sausio 16. Kilus paskaloms, 
kaip praneša Het Volk, buk Ho- 
1 landi joj ža<lanti revoliucija kil 
ti, Leydene, kuris stovi viduke- 
lyj tarp Amsterdamo ir Rotter- 
damo, pastatyta karininkų sar
gyba miesto butui ir telegrafo 
raštinei daboti.

50 ŽMONIŲ MIRĖ NUO “FLU” 
CHICAGOJE.

Bėgyje pastarųjų 24 valandų 
Chicago j e mirė 27 žmonės nuo 
influenzos ir 23 nuo plaučių už
degimo. Tuo pačiu laiku buvo 
182 susirgimai influenza ir 69 
plaučių uždegimu.

BUCERNIŲ DARBININKAI 
DIRBS TIK 8 VALANDAS

CHICA(X). — Pagalios ir ’bu- 
černių darbininkai, kurie nese
niai dirbdavo po 16 valandų į 
dieną, dabar dirbs tik 8 valan
das. Bučcrnių savininkai ir jų 
darbininkai jau padarė apie tai 
sutartį .

Subatomis bučernės bus at
daros iki 9 vai. vakare.

1.000 darbinin
kų žuvo streike

ARGENTINOJE STREIKAS 
PASIBAIGS.

Mažne 1,000 užmuštų ir 5,000 
sužeistų riaušėse.

BUENOS AIRES, saus. 16.— 
Darbininkų Vadai konferencijo
je su prezidentu Irigoyen sutiko 
atšaukti visus streikus, kurie 
yra dabar vedami Argentinoje, 
išskiriant vieną, kuris beveik 
suparalizavo laivų plaukiojimą 
uoste. •.1

Suskaičius nelaimingus atsi
tikimus įvykusius per praeitą 
savaitę, pasirodo, kad nuo 850 
iki 1,000 žmonių yra užmuštų 
ir nuo 3,500 iki 5,000 sunkiai 
sužeistų. Galbūt, kad galuti
nes skaitlinės bus dar didesnės 
nes manoma, kad daugybę su- 

True translalion filed wilh the posl- 
inaster ai Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as rcųuircd by Ule nei of Oct. (>, 1917 

38 valstijos
ratifikavo 

prohibicija.
AMERIKA PIRMUTINĖ DI

DŽIŲJŲ ŠALIŲ Už 
. BLAIVYBE.

36 valstijos patvirtino negėrimo 
įstatymą; įeis galėn už metų.

/ f - ’ <

Suv. Valstijos vakar užbaigė 
įstatymdavystės procesą balsa
vimo už panaikinimą svaigina
mųjų gėralų vartojimo. Kuo
met atėjo žinia telegrafu, kad 
trisdešimts šešta valsitija, Neb- 

raska patvirtino negėrimo ak
to pataisymą, negėrimo agitaci
jos vadai pasako, kad šitas nu- 
balsavimas yru didžiausiu do
ros jstatymdavystės darbu visa
me pasaulyj. ,

Lenktynes dėl garbės vardo 
valstijos nusprendusius balsuo
ti, jau baigėsi. Nebraska buvo 
pirmutinė, paskui sekė Missou- 
ri ir Wyoming.

Pataisymas federalės konsti
tucijos, draudžiantis dirbimą ir 
pardavinėjimą svaiginančių gė
ralų įeis į galią už metų nuo die
nos jo galutinio užtvirtinimo.

Tuo tarpu gi šalis taps nege
riama nuo liepos 1 d. sulig pre
zidento paskelbta kaipo karės 
priemone, jqi (prezidentas ne
atšauks jos pirma tos dienos.

Istorija kovos su svaigalais.

Kongresas ,prieįmė rezoliuci
ją, teikiančią pataisymą atski
roms valstijų įstatymdavyboms 
vidui verdančių besirengimų 
prie karės 1917 m. Senatas pri
ėmė rezoliuciją rugp. 1 d. 65 
balsais prieš 20, o atstovų butas 
gruodžio 17 d., 282 balsais prieš 
128.

Mississippi įstatymdavyba bū 
vo pirmutinė, kuri patvirtino; 
tai buvo sausio 8 d., 1918 m. 
Po jos sekė kitos keturiolika 
valstijų; iš tų paskutinė buvo 
Louisiana, kuri pataisypią pa
tvirtino rugp. 8 d.

Rudeniniuose rinkimuose gė
rimo ar negėrimo klausimas 
buvo svarbiausiu dalyku dižiu- 
moje pasilikusių valstijų, bet 
bąlsavimas ' nepaliko abejonės, 
kad Suv. Valstijos bus pirmu
tine didžiąja šalimi, kuri varto
jimą svaiginančiųjų gėralų at
mes.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reQuircd by the act of Oct. 6, 1917 

Distiliuotuoju! rengiasi ekspor
tuoti svaiginamus gėralus.

NEW YORK, sausio 16. — 
Distiliuotujai, laukdami už me
tų įvedimo negėrimo visoj ša
lyj, padarė pienus perdirbimui 
disteliuotuvių ir išgabenimui 
degtinių ir kitų svaiginamų gė
ralų į kitas šalis. Norman R. 
Sterne, pirmininkas Trans^Oces 
anie komercines korporacijos 
naujai suorganizavo pagelbinę

DARBININKŲ KONGRESAS.

C III C A Cr O. — Laikomoji 
Nprlh Side Turner Hale salėj 
darbininkų konvencija 'Lamo 
Mooney reikalu vakar gavo iš 
Scattle, Wash., nuo darbininkų 
organizacijų telegramų, kuriose 
pasižada duot visą į manomą 
paramą, jeigu butų paskelbtas 
visuotinas streikas gegužės 1 
dieną tikslu, kad privertus val
džią paleisti Tomą Mooney, pa
smerkto visam amžiui kalėjimo 
katorgai.

Šitie užreiškimai sukėlė dar 
karštesnio ūpo kongrese daly
vaujančiose miniose. Dennis 
E. Balt, delegatas iš Detroito, 
kurs buvo pasiūlęs tam tikrą re
zoliuciją, pasakė karštą kalbą, 
kuri sukėlė didžiausio,entuziaz
me. Batt pasakė:

“Šį suvažiavimą mes vadina
me Mooney gynimo kongresu; 
bet mes kovojamu ne vien tik 
už tai, kad apgynus Mooney. 
Mes reikalaujame daug dau
giau: mes reikalaujame amnes
tijos visiems politiniams nusi
kaltėliams. Ir dar daugiau: 
mes sitkiamės paimti į savo ran 
kas visas rekonstrukcijos prob
lemas ir parodyti pasauliui savo 
jiegas.“

Paaiškėjo, kad tam tikslui 
reikia pinigų, sutarta kad pra
džią padarytų dėlegaftai, kiek
vienas apsiimdamas duoti vieną 
dolerį. Kaži-kas pajuokavo, I, 
kad laikraščių reporteriai turė
tų pamokėti po dešimt dolerių 
kiekvienas. '

Ne, taip negalima, i— atsa
ke kongreso pirmininkas Ed. 

W. Nolan. — Mes netikini į tą
są lion without represėntation, 
o reporteriai čia balso neturi.

—Tai reikėtų juos tarabonyti 
Įaugau, — atsiliepė vėl balsas.

- Ir to nereikia, — užreiške 
vėl pirmininkas Nolan: — mes 
juk netikime. į spaudos laisvės 
varžymą.

Visi linksmi juokavo, bet re
porterių niekas daugiau nebe
kliudė.

Be abejo, kad radikalia kong
reso elementas nesitenkins vien 
svarstymu ‘ Mooney reikalo, 
šian ir ten kalbama, kad busian 
ti įnešta rezoliucija, reikalaujan 
ti sujungti šimtus darbininkų 
unijų, prisišliejusių prie Ameri 
kos Darbo Federacijos, dvyli- 
kon milžiniškų internacionalų, 
kurie butų po kontrole penkių 
žmonių komiteto ir veiktų ben- 
rai su Internacionale Darbinin
kų Gynimo Lyga. • ’

Šalę to bus paduota kita re
zoliucija reikalaujati paiiuosa- 
vimo Mooney ir visų kitų poli
tinių ir industrinių kalinių. Ki
taip kils visoje štilyje generalit* 
streikas.

Iš visos šalies gaunamos^ yra 
telegramos nuo unijų pritarian
čios visuotinam streikui ir pri
sižadančios jame dalyvauti.

Nepastovus šiandie; galbūt 
lietus ar sniegas; ryto apsiniau
kę ir šalčiau.

Saulė teka 7:15 v.; leidžiasi 
4:46 vai.

True translatlon filed wttn the post, master at Chicago, III., Jan 16, 1919 
us reąulred by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija skelbia karę 
bolševikams

, 1 « f

Liebhecktas esąs areštuotas. Rožė 
Luxemburg užmušta

BERLINAS RAGINA KARE 
PRIEŠ LENKUS IR RUSUS

Sako, bolševizmas yra mirtis so 
cializmui. 

---------
Londonas, sausio 16.—čia 

gautas “atsišailkimas į Vokieti
jos šalį”’, išsiųstas iš Berlino o- 
ficialiu bevieliniu telegrafu, tik
rina, kad “yra reikalas ginti ša
lį prieš lesikų aneksionistus“ ir 
tęsia:

“Ne mažesniu mums darbu 
yra apginti musų rubežių prieš 
naują Rusijos karinį despotiz
mą, kuris nori uždėti ant mus 
per karinę jiegą savo anarchis
tines sąlygas ir paliuosuoti nau
ją pasaulinę karę, kurios teatru 
butų musų šalis. Rolševizmas 
reiškia mirtį taikos, laisves ir 
socializmo.“

Rašo naują konstituciją.

Atsišaukimas mini ateinan
čius rinkinius kaipo įvyksian
čius “prie laisviausio balsavimo 
pasaulyje nusprendimui konsti
tucijos Vokietijos valstybės“ ii 
priduria, kad dabartinė valdžia 
rašo konstituciją, kuri “apgina 
laisvą teisę apsisprendimo ša
lies prieš kontr-revoliucijas ir 
terrorizmo pastangas“.

Pastangos yra dedamos, sa- 
ko, “padaryti taiką apsaugojan- 
čią laisvę Vokietijos šalies ir ku 
ri duotų galimu sudarimą tau
tų unijos, kuri duotų apgynimą 
prieš naujos karės pavojų”.

Atsišaukimas, po kuriuo pasi
rašo premieras Ebertas ir nariai 
jo kabineto, Philipp Scheide- 
mann, Landsberg, Gustave Nos- 
ke ir .Wissel, tikrina, kad “tvar
ka įvykinta Berlinė”’ ir kad va
ldžia yra pasiryžusi visais jai 
prieinamais budais neleisti pasi
kartojimo “panašių bjaurumų”.

Buržuazija laimėjo rinkimuose

Beveik pilnos žinios apie Ba
varijos rinkimus parodo, kad 
premiero Kurt Eisner partija ga 
vo tik 75.000 balsų iš visų virš 
2.500.(XX) balsų . Į

Klerikalai gavo virš 1.000.000 
ibalsų, o didžiumos socialistai— 
90.000.

Eisnerio partija ir nepriklau
somieji socialistai gavo tik 4 iš 
viri 156 susirinkimo delegatų 
ir didžiumos socialistai 50, kuo
met susivienijusios buržuazinės 
partijos turi 102 atstovus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reiiuired by the act of Oct. 6,1917

LIEJBKNECHTĄ SUĖMĖ 
KAREIVIAI.
' ' i

Laiko viešbuty] Eden. 

knechtą suėmė šiandien oficie- 
riai ir kareiviai raitosios šaulių 
divizijos saugojančios Berliną.

Spartakiecių vadas, girdi nu
vesta į puikų Eden viešbutį va
karinėj Berlino dalyj. Po pra
nešimui, kad jis nuvesta į tą vie* 
šbutį, tuojaus tapo nukirsta pri
vatiniai {telefonai susi nešimui 
su viešbučiu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 11)19 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ROŽĖ LUXEMBURG ESANTI 

NUŽUDYTA

LONDONAS, sausio 16.—Pa- 
ak žinios iš Berlino per Copen- 

Jiageną, viena iš veikliausių spa 
rtakų vadovą Berline, Rožė Lu- 
xemburg tapo nužudyta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917
46 I. W. W? NARIAI RASTI 
KALTAIS KONSPIRACIJOJ

SACRAMiENTO, Cal., sausio 
16.—Visi 46 kaltinamieji I.W. 
W. konspiracijos byloje šiandie 
Suv. Valstijų distrikto teismo 
čia jury tapo rasti kaltais .

Verdiktas “kalti kaip yra ka
ltinami“ tapo išduotas 6 vaL, po 
to kai jurCsbuvo išėjęs tarties 
4:35 vai. 

<

Suv. Valtijų teisėjas Frank H. 
Rudkin iš Spokane uždės baus
mę ryto.

Rašymas ir platinimas “poe
mų“ ir dainų, grąsinančių kapi- 
talistiniems parazitams su ‘seab 
cat’ ir ‘Woobly’ (sabotažo) pa
vojum yra tarp veikimo prime
tamo apkaltinime 46 I.W.W. na 
riams, teistiems už konspiraci
ją-

Kaltinamieji atsisakė ginti 
save ar liudyti teisme.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA EVAKAVIMO 
BUKOVINOS.

BERN, sausio 16,-r-Pasak te
legramos iš Kijevo, Ukrainos 
valdžia pasiuntė Rumunijai ul
timatumą, reikalaujantį evaka- 
vimo Bukovinos. Paskelbta, 
kad Ukrainos kareiviai eina lirt- 
kui Bukovinos fronto.

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

“NAUJIENOS” * 
1789 So. Halsted Street

Chicago, UI.BERLINAS, saus. 15. —Spar- 
takiečii/ vadą, drą, Karolį Lieb-



Žemaitė.

KRUVEL1S
(Tąsa)

Po saulės grąžos, apykalėd- 
žiais sutvirtėjo žiema. Sustyro 
sukietėjo žemė į ragų. Vande
nis stiklais apsigrindė ir viskas 
apsiklojo baltu sniego patalu. 
Dienos ramios,' be vėjo, nors sau

NAUJIENOS, Chicago, HL

tėtes, bet s|X‘igo niekaip neįvei- kur išvažiavo- Vos į pavakarę — Duokš, —• sako, — tučtuo-
kia. 0 naktimis — ko beklausi, 
net sienos, tvoros pyška, o žvai
gždelės ant dangaus ribele riba. 
Ant žemės sniegas po kojomis 
cypia. Keliai susivažinėjo kaip 
ant stiklo. Kur pakliūk, nosies 
tiesumu gali kiaurai važiuoti, 
niekas nekardo-

Žmonės subruzdo sujudo po 
miškus darbu uties. Nė Krūvelių 
nesnaudė- *

Vieną šviesų šaltą rytą kažin- •

GRAŽIAUSIAS

Koncertas
Rengia L. S. S. 234-oji Kuopa

Nedelioj, Sausio-Jan. 19,1919
Pulaskio Svetainėje

170D-15 So. Ashland Avė. 4 ..

šitas koncertas bus gražiau
sias, nes jame dalyvaus gabiau
sios sceniškos spėkos: P. „S t ogi s 
solo ir trio, P-lė Laurynavičiu- 
tė, dr-gė Stilsonienė, Mrs Van 
Hoesąn, profesorė Hinshaw Ko
nservatorijos, p. Rastowcev, 
dr-gė Kukutienė ir kiti.

Taipgi statomą vieno veiks
mo vaizdelis: “pabėgėlis iš Si- 
birijos”

Veikiančibs ypatos: Tabas — 
pabėgėlis J. Rostowcev,

Marė — jo žmona A. Z. K.
'l odei tikimės, kad šiuo kon

certu bus visi užganėdinti. Tai
gi kviečiame skaitlingai atsi
lankyti.

Po programo linksmi šokiai 
prie geros muzikos.

P-lė Laurinavičiutė Kviečia visus KOMITETAS.

besugrjžo, arklys ir pats abudu 
apšarmoję- Beniai po darinę 
bastinėjos!, o moteriškos, žino
ma, po vidų- Mergos kerčioje 
benkstė batvinius skusti, o šei- 
hibiinkė rankas susiėmusi ant 
šilto mūriuko sėdi. Pasienyje 
kubilas akmenų prislėgtas, an
tras — batvinių dedamas. Pet
ras įčųęs vidun nosį susuko. Nu 
sipurtinęs sniegą, siausdamas 
ėmė bambėti: %

—Apsileidusius lygu kiaulės!! 
Į ką jus triobą pavertėte? kiek 
čia purvo, sniego prisinešė, kiek 
žemės anlt grindų prisimynė? 
Kopūstais prismirdusi. Ar-gi ne 
galėjoj skusti ir raugti prieši
ninkėj? Ta trioba niekuomet 
dar to neinate!....

— Arne tavo čia kaičia? Dar 
bambės- — atsiliepė .pati — 
IVišininkėj užsitiesei su savo 
šlajomis, kurgi besidėsi? Galir 
ma ir čia nosį prajukti.

Petras dantis sukandęs sėdosi 
užstalėj, graibėsi peilio duonai. 
Moteriškos nė viena nesi judini 
iš vietos.

— Duokite pietų, — tarė Pet
ras žegnodamos.

— Viralo nebėra, — tarė Jani- 
kė, pažvelgusi į šeimininkę.

— Ko nepalikote batvinių?— 
murmėjo Marcė- — Bene aš ki
šenėje ką nešiojuos? Galit pasi
imti.

Nieko nebus reikia va
riam pasij ieškoti.

Pasakęs Petras ėjo pro duris, 
nes atsiminė turįs dar apmau
dui burnelę. Įėjęs į priešininkę 
nusiėmė iš kerčios nuo lentynos 
buteliuką, pasižiurėjo dar prieš 
langą, lenkė vieną, lenkė antrą 
burną ir vėl pastatė. Kamaroje 
atsipjovęs lašinių, įsinešęs pjau
stė žalius ir su duona valgė;
* Janikė pašokusi įbogino skau 
radą.
A ■ ■■■  *1.1 ■ ■—■Ilgi II M ■ I I — II ■ ■ ■ ■ —<

jau paspirginsiu, ugnies yra...
Išbėgo nešina ir beveizint at

gal įnešė lašiniu* čirškiančius, 
cibuliais kvepiančius. Ant stalo 
pametė lentikę, ant tos pastatė 
prieš Petrą skauradą.

Marcė iš paniūrų, baltomis žiu 
rėjo į Janikę, o Barbė, ėmė bar- 
ties:

— Lakstyk nelakščiusi, gaišk 
kažikur; nė sj vakarą nepabaig
sime! Lygu nėra kam ir be ta
vęs paspirginti? Dyka sėdi... 
nebent galvą Pradės gelti...

Petras bevalgydamas išraudo
navo, apšilo ir drąsos įgijęs ėmė 
kalbėti:

— Nusipirkau miško, reikia 
keliu naudoties. Byloj pat va
žiuos vaikiukai kirsit!. Mano šei
mininkėle, pasirūpink šiltesnių 
a j m Darų va ikiiuika m s—suveizėti, 
sutaisyti vilnonius autus, piršti 
nes... Gana sėdėti rankeles su
sinėrus.

— Kaip iki šiol apsidarė be 
manęs, taip pataikys ir rytoj. Be 
ne aš juos kelnėmis vilksiu? —- 
atšovė pati-

— Vilkti niekas neprašo, — 
Petras juščiai tarė — bet reikia 
sutaisyti, sulopyti, paduoti- Tam 
šeimininkė... Kogi parėjai, kad 
taip nenori nė pirštu pirštą Pa
keisti? Kaip negėda tokiai jau
nai taip tingėti?.. Mano matu- 
šėlė senelė buvo, o žiūrėk kaip 
dirbo! Butum nespėjusi paskui 
jos nė per slenksčius žargstyti, 
gautum į padelkas kibties...

Mergaitės susilenkusios paty
liais kukėjo. Marcė šniukščioda 
ma, tartum rėkdama, bambėjo. 
—Ko čia nori iš manęs, ko neiš
sitenki? Vis tą savo skrabę pri
kaišiodamas... Ar aš tau sių- 
liausi, kad mane vestum? Tau 
ne manęs reikėjo, tik mano pi
nigų! Bene tu mane nusisamdei, 
kad darbo priveizi, kaip kokią 
piemenę? Po nosies bambėda
ma vilkosi kailinius, siautės!

ffffinycičff SAusio (Jan.) 17
SB

Užgesinimas pragaroI
Didė Linksmybė Visoms Tautoms ir Abelna Taika

* po Didžio Sumišimo
“Ant-žemės prispau dimas žmonių... Taip kad žmonės apalps iš baimes ir laukimo 

tų daiktų, kurie ateis ant viso svieto. O kaip tas p rasideda, žinokite, kiul Karalys- 
ftč Dievo prisiartino”. — Ev. Lukošiaus 21: 25, 26, 31

rengia Sus. Biblijos Tyrinėtojai
VIRŠUJ PADUOTOJ TEMOJ ĮVYKS PRAKALBOS

•* . ' J -

Subatoje, Sausio-Jan. 18 d., 1919
7:30 vai vak. /

K. of P. Svetainėj
11037 Michlgan Avenue, Roseland

Tikslas prakalbų yra civilizavi mas, apšvietimas, pamokinimas

:..,t Milionai žmonių išsiųstų ant amžinų kančių, bus išliuosuoti, pargrįs. Velnias, ku
ris juos kankino, bus surištas. Sielvartingos ir graudingos'"širdįs tų, kurie neteko 
savo mylimų, brolių ir seserų šioje karėje, bus atgaivintos šiame išguldyme.

Įžanga Dovanai, Nebus nė jokios Kolektos
P.S. Iš Chicagos imkite State St. gatvekarius, 119-*Micliigan arba 119-Morgan.

Išlipkite ant lll-tos gatvės. Eikite pusę bloko atgal.

Vakaras Su Programų
RENGIAMAS

RUBSIUVIŲ UNIJOS
A. C W. of A. Skyriaus 269

Ned., Sausio 19 d., 1919
Pradžia 5 valandą po pietą

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

ATLAS SVET.
1436—10 Emma gat., netoli Milvvaukee Avė.

Inžanga 25c su Karės~Texais
.-i-    1 .i... i.    » i. i.ui —.i.H .. ........................... 1 Mini. iiM»i«i»i m ■.m— i ul^i   ■l.ilyl.l.ll i«| »llll    

Šis vakaras yra rengiamas su įvairiais pamar- 
ginimais, dainomis ir kitokiais užimančiais daly
kais Kiekvienas kuris atsilankys galės smagiai 
laiką praleisti.

Kviečia rengimo Komitetas,
269 8KIRIAUS.

I skepetą ir išėjo pro duris.
— Supykusi bent drabužius 

vaikiukams Parneš, — mane Pe
tras. — Reikia eiti padėti sujieš 
koli... Pamatysiu toliau...

— Kame yra pernykščios vy
rų pirštinės? — jki klausė mer
gų- -

— Klėtyj ant grėdų sukabin
tos ant kastikės- Ten antai ir 
kelnės milinės, viskas kupetoj 
— vardijo Janikė.

Išėjęs Petras žiuri, klėties du- 
rįs uždarytos. Kurgi ji 
dingo? — pamanė. Įėjęs prie 
varstoto išlenkė paskutinę bur
nelę. Primiršęs drabužius ėmė 
drožti, grąžyti, darbuoties apie 
dirbamas šlajikes. Sutemus te 
padėjo darbą-

Vakare susirinkus šeimynai j 
vidų, pasakojo, kur ir kiek nu
pirkęs miško- Tuomet atsiminė 
apie apdarą. Žvalgėsi, kur jo 
šeimininkė. Žiuri—įvirtusi jam 
lovoje. Užsidegęs žiburį gavo 
jieškoti berniukams šiltesnių 
drabužių.

Bėdos, bėdos, kad ne Kalėdos; 
ateis Kalėdos, bus tos pačios bė
dos, Taip ir Kruveliui. Nors 
Ibuvo bėdos prieš Kalėdas, bet 
vis dar pusė bėdos, kol papras
ta šeimyna tęsė metus, lyg žy
das ratus laukė Kalėdų, bet se
nu papratimu apėjo gyvulius ir 
apyvoką. Atėjus Kalėdoms, Pe 
t r a s g r ą ž ia o šeimyną

kitiems metams, o pati nė vie
nam nė murkt! Nė vienas ir 
negrįžo. Vos tik Janikę sulaikė 
Petras nors kokiai savaitei, kol 
kitą gausiąs. Kiti visi išvaikš
čiojo. Tuomet į sitvo varstotą 
Petras nė paveizėti nebeturėjo 
laiko. Negana namų darbai, 
bet dar reikia važineties šeimy
nos samdylies.

(Bus daugiau)
—___________k,...  --------- —-

- ---- -.. — ------- -

Palaiminimą 
ir Sveikata

suteikia kožnai šeimynai dėžutė 
PARTOLA taip, kaip tie pagar
sėję saldainiai išvalo kraują ir 
vidurius, gerai veikia ir prašali 
na:

Blogą vidurių virškinimą, 
Pamestą epetitą ir 
Galvos skaudėjimą.
Tūkstančiai pagyrimo laiškų 

patvirtina' gerą veikimą PABTO | 
LA. Daugelis didžiuojasi savo 
sveikata pasidėkuojant vartoji- 
muį PABTOLA. /

Saldainiai PARTOLA malo
nus ir skanus. Dėlto juos ga
lima duoti taipgi ir vaikams, 
jeigu jus mylite savo šeimyną 
ir branginate sveikatą, užsaky-

Puikus Teatras ir Balius
Rengia L.S.S. 43čia Kuopa

Scenoje statomu 1-uo akto Br. Vargšo drama

“Penktas Prisakymas”
Subatoje, Sausio-January 18tą d., 1919

1 Frank & James Svetainėj
23‘Čia ir Lake gatvės, Matrose Park, III.

Šis veikalas dar pirmu kartu yra satomas Melrose Park’e. Jo 
turinys paimtas iš Rusijos revoliucijos laiką, ir yra svarbu kiek
vienam lietuviui jį matyt Beto, čia kiekvienas galės puikiai basi 
linksminti prie puikios muzikos, nes 43 čioji kuopa deda visas 
spėkas, kad surengus ši vakarą kpopuikiausiu, kad užganėdinus 
atsilankiusi] publikų. Kviečia vius atsilankyti Rengimo Komitetas

Viešos Tarptautiškos Prakalbos
SU PUIKIU PROGRAMŲ

Pagerbimui žuvusių Darbininkų kruviname
■ Nedėldienyje 9-tų Sausio Petrograde

Rengia suvienytomis spėkomis LŠS. VIII Centralinis 
komitetas, Rusų socialistų 5-ta kuopa ir Lenkų 

socialistų propogandos biuras
Nedelioje, Sausio 19 diena

2-rų valandą po piet
. Columbia svetainėje, kampas Paulina ir 48ta gatvė 

Bus geri kalbėtojai Lietuvių, Rusų ir Lenkų kalbose 
Visi darbininkai kviečiami atsilankyti ir išgirsti 

kalbėtojus aiškinant darbininkų reikalus'
Inžang Dykai Kviečia Komitetas

° i ........... ------------------- --- i..... i .iii.irvkJfan

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

X»3 W. Madison st.
~ _ Saitą 600—612

Phonė Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1730 So. Halsted St.
Phone Ganai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro • 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise. v .
Rezidentijos telefonas

Kit tuojaus dėžutę PARTOLA.
PARTOLA, yra geriausias 

draugas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimynoje 
privalo rastis PARTOLA-

PARTOLA rėkomenduojasi ir 
parsiduoda didelėse dėžutes, ku 
rios kainuoja tik po 1 dol., 6 dė
žutės už 5 dol. (195)

VELTUI.
Graži ir naudinga dovanėlė kož 
nam prisiuntusiam užsakymą 
ir pinigus sykiu su tuo pagarsi
nimu.

Laiškus ir užsakymus adre
suokite:

APTEKA PATROSA
160 Second Avė.

Second Avė.
Nėw York, N. Y. Dept. L. 1?

Svarbią Paskaitą
RENGIA LRS. 37-ta KUOPA 

temoje . . , „
“Taikos Taryba, tautų Jiyga ir Internacionalas

Skaitys d. P, Kukutis, pėtnyčioje

Sausio 17 d., pradžia 7:30 vai. vakaro
MALINAUSKIO svetainė'je, kampas Halsted ir 1‘J-ta gatvč 

Po paskaitos bus viešos diskusijos. 
Malonėkite visi atsilankyti.

įžanga dykai. Kviečia KOMITETAS,

kasdien: 2:15ML15

MADISON PRIE HALSTED STREET- BURLESQUE —
W0NDER SH0W

KaRteš 35c< iki 75c



Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

vieno, kuris jj turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
kurie tai žino, su virš tris me
tus. Aš mėginau gyduolę po gy
duolės. gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelba kokią aš • 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
aš suradau vaistą, kuris mane 

išgydė visai ir jau daugiau nie
kuomet negrjžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo ir dargi gulėdavo ant pa
talo nuo reumatizmo ir tas gel
bėdavo kiekvieną kartą.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis nuo bilc kokios formos 
reumatizmo ligos pamėgintų šią 
stebėtinai gydančią spėką. Ne
siųskite nė cento; tiktai atsiųs
kite savo vardą ir adresą ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus ji suvartosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo krtitią, vieną 
doleri, betgi su*-,raskite, aš ne
noriu jūsų piiHgų iki jus busite 
galutinai ^užganėdintas juos iš
siųsti. Ar t-»i ne puiku? Kam gi 
ilginu kentėii, kuomet toks pozi- 
tyvis pagelbėjimas tokiu bildu 
yra jums siūlomas dykai? Nea
tidėliokite. Rašykite Šiandien. 
Mark H. Jackson, No. 618 E. 
Gurney Rldg., Syracuse, N. Y. 
Mr. Jackson yra atsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra 
teisingas.

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SI0UX CITY, IA.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

arba tiesus ii* trumpas 
kelias j sveikatą.

(Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškiihai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kiu ligy. - Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drutuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Ar Norite, kad Jūsų taupomieji 
pinigai buty visai saugus?
Tai dėkite juos į musų banką kontroliuojamą Federalės Valdžios, 

Valstijos ir Susivienijimo Chicagos Bankų—(Clearing House). -

NoMestern Trust & Savings Bank
1201 MILWAUKEE AVENUE

Bankas atdaras kasdien iki 4:30 vakaro, Utarninkais iki 8 vai. vak 
Subatomis iki 9 vai- vak.

JAN. F. SMULSKI, Prez.
W. H. SCHMIDT, Vice Prez.

JAN A. PREBIS, Vicc Prez-
T. M. HELINSKI, Kasierius

!
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•KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEB.

Ekspliozija Cudahy’o dedykloj 
išgąsdino šermenis bažnyčioje.

Sausio 1 d. vietos lietuvių Šv. 
Antano bažnyčioj buvo šerme
ninės pamaldos Akromų šeimy
nos. B. Akromas, kuris ilgoką 
laiką gy veno No. Omahoje ir bu
vo plačiai žinomas vietos Iii tu- 
tuviams kaipo pažangus ir re
miantis ]Kižangiųjų žmonių dar 
bus biznieris, nusipirko ūkę 
npielinkėje Lincoln Loop, kur 
keliolika lietuvių jau nuo senai 
gyvena, ir tarpe jų yra jau pra- 
tm tėjusių, ir ten savo šei
myna išsikraustė. Kada užėjo 
epidemija, pp. Akromų šeimy
na taipgi buvo jos aplankyta; 
ji paguldė į lovą visą jų šeimy
ną. Akromienė pati gavo užde
gimą plaučių ir pasimirė. Liku
si, ms So. Omahoje giminėms 
n Skalaujant, velionės kūnas bu
vo' pargabentas į So. Omaha ir 
čia buvo apvaikščiojhųia jos 
šermenis.

Minėtą dieną apie 1 
dą dienos nulydėjo jos kūną į 
bažnyčią, prisirinko ten pusė
tinai daug žmonių. Čia, kunigui 
pamokslą besakant, įvyko bai
sioj trenksmas. Žmonės, išsigan
dę, paliko kunigą ir nabašninkę 
bažnyčioj ir visi urmu išbėgo 
laukan. Visi bėgo, patįs nežino
dami kur, ir vienas kilo teira
vosi kas čia atsitiko. Jų buvo 
manyta, kad garinis katilas po 
bažnyčia sprogo ir bažnyčia ga-

’vnlan-

Bet toji jų baimė buvo berei
kalinga. nes ckspliozija atsiti
ko toli nuo bažnyčios, Cudahy’o 
dcdykloj (pakaimėj), kur spro
go vienas didžiulis katilas tam 
ruime, kmVgliceriua daroma iš 
kaulų. Žmonių niekas nežuvo. 
Ekspliozijos trenksmas buvo 
toks didelis, kad per tris ar kc- 

tk‘dyklas visi langai namuose 

jo Q gatvės namai; smuklės ir 
krautuvės IH<o be langų. Tarp 
jų išbįrėjo langas ir A. Poškaus 
skutyklos, kur yra “Naujienų” 
stotis.

—A. A. Zalpis.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Nuo visų pinigų padėtų nė vėliau kaip Sausio 18-tą 
duodame nuošimtį nuo Sausio 1-mos. Galima pra
dėti taupyti nuo vieno dolerio.

Turtas $10,000,000
Didžiausias bankas žiemių - Vakarų miesto pusėj

BENLD, ILL.

Influenzos liga mirė čia du 
S.L.A.’ 155-tos kuopos nariu: 
Mikas Audriejaitis, nevedęs vy
ras, palikęs apie šešis tūkstan
čius, dolerių turto, ir Povylas 
Katauckas, palikęs moterį ir vie 
na kūdikį. Jis mirė Virtkne, III.

Praeitais metais įsikūrė 
čia dvi kuo|>os: Lietuvių Lai
svamanių Federacijos kuopa ir 
Liet. Moterų Progresyviojo Su
si vienijimo kuopa.

Gruodžio 22 p. m. buvo 
r čia sušauktas viešas vietos lie
tuvių susirinkimas delei sutvar
kymo aukų rinkimo Lietuvos 
reikalams. Po ilgų svarstymų 
ir diskusijų paskirti tam tikrus 
rinkėjus, kurie su naujų metų 
pradžia pradėtų aukas rinkti. 
Bet kadangi dab'ar Ameriką 
yra įvairių fondų, kurie tarp sa
vęs varžosi, tai susirinkimas 
nutarė surinktųjų aukų nesiųst 
nė vienam fondui, bet laikyti 
pas save iki bus galima gaut 
tikrų žinių iš Lietuvos: tada tos

du i, kurs i>asirodys geriausiai 
atstovaująs darbininkų * reika
lus. (Toksai fondas čia ir yra, 
būtent, Lietuvos Laisves Fon
das, įsteigtas prie Amerikos Lie-

gas. Streikas tęsėsi keletą die
nų, pagalinus buvo priversti grį
žti atgal darban tokiomis sąly
gomis, kokias kompanija pa
diktavo. Taigi streikas buvo vi
sai pralaimėtas, o tai dėl te, kad 
išėję streikuot darbininkai bu
vo neorganizuoti ir tarp jų ne
buvo vienybės. Buvo ir tokių 
palavykų, kurie pirma karštai 
agitavo streikuot, bet kada 
streikas kilo, tai jie pirmutiniai 
biėgo pas bosus darbo prašyti ir 
teisinties, kad jie nekalti, kai) 
kiti juos sugundę: “mister, my 
voz krėizi, ai don von go straik, 
ai von vork”... Bet tai buvo ge
ra lekcija darbininkams, būtent, 
jie pamatė, kad be organizaci
jos jie niekados nega|i kovos 
laimėti: Taigi dabar sukruto or- 
ganizuoties, steigti uniją. Nori
ma suorganizuot visus Dc Kal
bu i/r Sycamore darbininkus. 
Sausio 9 dieną buvo sušauktas 
susirikimas Viking Hali salėj, 
East Lincoln IligliNvay. Būrys 
susirašė imi jon ir yra vilties, 
kad toliau dalykai ris dar ge
riau. Kitas susirinkimas įvyks 
sausio 11 dieną, toj pačioj sve
tainėj.’

Lietuviai darbininkai taipjau 
neturėtų atsilikti, bet k uos t ru
piausiai ra šy ties steigia mon imi 
jon. Darbininkų laimėjimai ir 
išganymas yra tik jų tvirtoj or
ganizacijoj ir solidarume.

Darbininkas.

tavos Laisvęs Fondo kaisieriaus 
adresas toks: K. Gugis, 3323 S. 
Halste.l St., Chicago III. — 
Red.). Kolektoriai turės eiti kas 
dvi savaiti kolektuot. Aukų rin
kimo komitetan išrinkta: T. Da- 
niulevičia, sekretorius; K. Ru
daitis, kasierius. Kolektoriai T. 
Daliiulevičia ir J. Balsaitis rinks 
aukas j>o Benldą, Wilson City, 
Gilespie, kasyklose No. 3 ir No. 
1. Kitu du kolektorių, K. Skai
stis ir Jonas SLriėkis kolektuos 
po So\\Tville ir White City ar
ba No. 15. Taigi kur ą'tsilankys 
tie kolektoriai, lietuviai tegu 
ui atsisako aukoti kiek išgalėda

mi savo broliams sunaikinto « 
tėvynėj sušelpti.

—J. J. Guzevičia.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

So. Boston.
Sausio 12 d. Lietuvių svetai

nėj buvo prakalbos, parengtos

Puišiutė dviem atvejais. Pirmoj 
dalyj kalbėjo apie žmonių pasi
kėlimą, daug apiė save manymą 
—apie savo mažą “aš” ir apie 
L.M.P. Susivienijimą, jo tikslus

DE KALB, ILL.

Darbininkų judėjimas.

ki-Kiek laiko atgal buvo čia 
lęs Am. Steel kampanijos dar
bininkų streikas dėl 4o, kad 
kompanija pradėjo mažinti ai-

apie bolševizmą. Bet tarpais ji 
tsj l>olžc-viziiuį aižLino įKvivlcs- 
čiai, augštyn kojomis. Galima 

tvirtai sakyti, kad ji apie bolše
vikus mažai težino; o jeigu ji 
juos pažįsta gerai, o taip mums 
juos perstatė, tai ji tyčia netie
są kalbėjo, nes d. Puišiutė, kaip 
ir kili tos rūšies musų bolševi
kai kad daro, apkrovė bolševi
kus liaurų vainikais ir nemžpel- 
nytais nuopelnais. Pavyzdžiui, 
d. Puišiutė tvirtino, kad tai Ru
sijos bolševikai nuvirtę Vokieti
jos kaizerį, sukeldami revoliu
ciją, o juk visi gerai žinom, kad 
Vokietijoj sukėlė revoliuciją Vo 
kietijos žmonės, darbininkai ir 
kareiviai, ir tai tik po to, kaip 
talkininkų armijos sutriuškino 
Bulgariją, italai ausitrus, anglai 
turkus ir Francijoj ir Belgijoj 
talkininkų armijos pradėjo lau
žyti Hindenburgo spėkas. Tai 
yra faktas, kad taip, o ne kitaip 
buvo. To kad ir visi kairieji 
jus negalite užginčyti. Bet jei
gu bandote tai daryti, tai mes 
sakom, kad jus čia patįs klystat 
ir kitus klaidinate. Įr tuo jus nu 
sidedate socializmui. Socialis
tai turi būti teisingi, ir tai visa
me teisingi; jeigu jie toki nėra, 
tai jie nėra dori socialistai, juos 
bulių galima pavadinti klerikalų 
draugais: nes tik klerikalai da- 
ykus savo parapijonams išvir
kščiai aiškina—meluoja. So

cialistai niekad neturėtų meluo
ti, nes tai yra žema ir ne socia- 
istiška.

Publikos buvo pilna svetaine, 
apie 500 žmonių; aukų surinkta 
$14.(X). Naujų narių kuopon prj 
siraše penkiolika,- Raulinaitis.

SIOUX CITY, IOVA.
Aukos L.S.S. Ąpsigynimo 

Fondui: J. Markūnas, P. Raz- 
monas — po $2.00; J. Juknis, 
V. Budreika, J. Budreika, J. Bi
liūnas, J. Stankevičius, J. Ma- kių kalbėtojų kaip Dr. A. Mon- 
zura, J. Markūnas^-J. Kuproms, tvidas. ■Namų Neturįs

Ponas Shemiot ihuhų gerjd 
žiu n inas generalin pardvėJaH 
Hiigręžo. Klauskite lietuvio 
pardavėjo No. 14

Subatoj Tiktai! Didelis Vienos Dienos Išpardavimas

500 SUKNIŲ
ŠILKO IR AUDEKLO

Moterą ir merginą suknės už mažinu 
negu materija viena kainuoja Su 
botoje liktai!

$6 SUKNE UŽ $3.97

šis skyrius susidedu iš puikią šilki- 
i

nio poplino ir vilnonią Panama su
knią puikią stailią. Subatoj po$3.97

VERTOS

$6.00

Didelis pasiūlymas pagarsėjusių Brumbaek $4.00 darbininkų kelnių— 
Geri kašmierai. Subatoje už pusę regullarės kainos

Nors “substandars” negunėtinumo yra nežymus ir nieko nekenks 
dėl dėvėjimo kokybės. Mieros 34 iki52. Subatoje po

A. Tilla, V. Jadževičius, P. Čio
pas,- J. Lnnskas. P. UVbonas.

Iii, K. Aponskįs, T. Murkimas, 
J. Adamonis, IG Urbonas, P. 
Pučinskas, F. Tumas, J. Balčiū
nas, K. Ksįaušas, P. Urbonas, J. 
Pilkauskis, V. Linkevičius, A. 
Ja nieką s, J. Petronis, B. Dollf 

po 50 centų; J. Vaičiūnas — 
30c.; A. Podžiunas — 25c. Viso 
$26.55. L.S.S. 241 kuopos įga
liotas aukų rinkėjas.

< Jonas Markūnas.

WAUKEGAN, ILL.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE.........

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

kus ir k;ulturiškus reikalus.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

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

Sausio 12 d. socialistų parti
jos lietuvių skyrius buvo suren
gęs prakalbas paminėjimui 
Kruvinojo Nedėldienio (sausio 

■9, 1905). Kalbėtojas buvo iš 
Chicagos Dr. A. Montvidas, kal
bėjo rimtai, įieutžgaudamas nė 
vieno. Aiškino, kaip rusų dar
bininkai dirbo išviena su inte
ligentais, dėlto ir jų darbas at
nešė gerų pasekmių. Kalbėtojas 
nurodė, kaip tie žmonės mąsto 
klaidingai, kurie sako, kad rei
kią kovoti prieš inteligentus, o 
ypač prieš lietuvius, ir prasivar
džiuoja socia'l-patriotais. Tie 
draugai, kurie vadina tokius pat 
socialistus, kaip ir jie pajtįs, vi
sokiais nebūtais daiktais, labai 
blogai darą. Kalbėtojas išreiškė 
vilties, kad tie ginčai tarp socia
listų lik laikiniai: jid turės pasi
baigti. Bel.kol-kaš jie neša daug 
blėdies socialistų judėjimui,* o 
tuo naudojas musų priešai — 
klerikalai ir tautininkai. Užbai
gęs prakalbą kalbėtojas paagi
tavo publiką, kad rąšylųsi prie 
socialistų.. Pasekmes buvo go 
ros: prisirašė šeši nauji nariai.

Daktaro A. Montvido kalba 
visiems patiko. Publikos buvo 
pusėtinas būrelis susirinkęs. 
Butų gera turėjus daugiau to-

KLEIN BROS.
HALSUI) A 201h STS.

Sudatoje tiktai

Vyrai! Čia Yra Didelė Naujiena Del 
Subatos

Reguleriai |fri |irQ „į 6a 
$4.00 mZLIlEd UI 

4

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-; 
trUotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą ’ 

gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

A. B. STRIMAITIS
k307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY.

WAUKEGAN, ILL.

Musų storasis klebonas pra
dėjo smarkią agitaciją^ kad su
rinkus kuodaugiau pinigų'šv. 
Kazimiero mergų klioŠtoriui. 
Kas šventadienis bažnyčioj ra
gina parapijomis nesigailėti do
lerių mergnamiui, o šiaip vaka
rais vaikščioja su savo vyčiais 
iš buto į bulių kolektuodamąs. 
Gaila žmonių, kurie duoda pi
nigus tamsybės lizdams steigti 
ir užlaikyti. Pinigai reikalingi 
ne niergnantianis, bet gdrcsh 
niems tikslams, štai visi laukia
me, kad veikiai atsidarys keliai 
susižinuoti su savo broliais už
jūry] pasilikusias. Pradės eiti 
iš ten šauksmai nuo tėvų, bro
lių ir seserų, ašaromis maldau
jančių pagalbos. Tai pagalbai 
teikti turime tausoti skatiką, o 
ne kunigų davatkoms šerti.

—Laisvės Aitvaras.

Mes turime geras vietas lie* N 
tuviam ir lietuvėm pardavė
jam ir pardavėjom

i

SPECIALIS PIRKINYS
Nepaprastas pirkinys nuo Rytinių 

išdirbėjų* Moterų ir merginų mie 
ros 2 skyriai

$12 SUKNES $7.33 -

šis lotas susideda iš labai puikią 
suknių iš taffcta, salino, inessalin ior 
šilkinio Subatoje tiktai po

<

VERTOS

$12.00

A

“Dirva” paliovus eiti.
Iš Clevelandb miups rašo:
“Vietos laikraštis “Dirva” 

jau mirė. Leido jį vietos biznie
rius, sulenkėjęs lietuvis A. B. 
Barloszevivicz. “Dirva” neturė
jo pasisekimo. Iš pradžių tas 
laikraštis mat buvo neva “be- 
partyviskas”, paskui virto “ka
talikiškas”, gabaus “tautietiš- I 
kas”, ir tilo nuolatiniu bemai- 
nynni švarko negalėjo rasti sau 
užuojautos skaitančio] visuo- i 
suomenėj.

Dabar vietos katalikai stro
piai veikia, kad atsikračius nuo 
savo klebono kunigo Alaburdos, I 
o parsikvietus kunigą KenieŠį. 
Jeigu kunigas KeuieŠis atvyks, 
tai jis vargiai apsieis be savb 
organo. Na, o liovusios Dirvos 
spaustuve atliekama, galės, pa* 
ėmęs, leLsfti kokią-nors, kadir 
“Gyvojo Rožančiaus”, gazie^ 
tą...”
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True translation filed with the Rost- 
niaster at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 0, 1917

Slapta 
diplomatija.

Telephone Canal 1504
Ntujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
ID. — Telefonas: Canal 1506.

UžaisakomoJI Kalnai
CklcagoJe—pačtn:

Metams ................................ 36.06
Pusei meto ..........................J JO
Trims menesiams............ L85
Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam menesiui................ .  ./■

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.......................... 02
Savaitei ................................... .12
Menesiui.....................................S0

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .............................. Oį.00
Pusei meto .......................... } 00
Trims menesiams .............. 1-05
Dviem mėnesiam .............. 1^5
Vienam menesiui..................... 65

Pinigus reikia siusti Pačto ISoney 
Orderiu, kartu su užsakymu._____

Asmeniškai Redaktorių matyt gali- Į 
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
Visur kitur užsieniuose . • • • 1.00 

-----—■- > ■ — |

Redakcijos
Straipsniai

Didžiausia paskutinių dienų 
sensacija yra augščiąusiosios 
karinės tarybos nutarimas, kad 

i taikos konferencijos dalyvauto 
jai neprivalo pasakoti laikraš
čių atstovams apie tai» kas de
dasi konferencijos posėdžiuose.

Ta augščia tįsioj i karinė tary
ba susideda iš talkininkų ir A- 
nierikos valdžių atstovų. Prieš 
jos nutarimą energiškai užpro
testavo Amerikos ir Anglijos lai 
kraščių korespodentai. Jam, 
matoma, priešinosi šių dviejų 
šalių valdžių atstovai augščiau- 
sios karinės tarybos susirinki 
me; bet Franci jos, Italijos ir Ja
ponijos balsai paėmė viršų, f

Taip išrodo, kad taikos kon 
ferencija bus slapta. Žmonės 
žinos apie ją tiktai tiek, kiek 
praneš pačios konferencijos pa

taikos sutarties

apie sumanymo
Henderson užsi-

True trnnslntion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

Slaptoji diplomatjija Palieka 
galioje, nežiūrint to, kad vald
žios 
priėmė prez.
principus. Darbininkai, 
ma, protestuos prieš tai.

pertraukdamos mūšius, 
Wilsono taikos 

žino-

Politika.
Amerikos Darbo Federacijos

tai (aidoblistai), priešinasi dar
bininkų dalyvavimui politikoje. 
Jie priešinasi darbininkų orga 
nizavimuisi į politinę partiją ir 
kovai už įstatymišką darbo są
lygų pagerinimą. Jie sako, kad 
vieniulėlis darbininkų kovos į- 
rank\ turi būt unija.

Vadovaudamiesi šilais princi
pais, Amerikos Darbo Federa
cijos vadais su *Gompersu pry- 
šakyje, šiandie'stoja prieš stei
gimą savarankiškos darbo par
tijos (panašiai, kaip ir aidobliz 
mu užsikrėtusieji musų *kai- 
rieji”). Apie tai jie kalba ir sa-

True translation filed with thej)ost- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reguired by the act of Oct 6,1917.

Lenkai valdo 
Lietuvą.

apie pokarinę rekonstrukciją- 
Komitetas, parašiusia raportą.

valdyba, suko, kad praeities pa 
tyrimas “pilnai pateisina bepar- 
tyvišką Amerikos Darbo Fede-

Iš Londono ateina žinia, kad 
Lenkijos valdžia laikinai paė
musi į savo rankas Lietuvos val
dymą, tikslu apginti ją nuo bol
ševikų. Tas žingsnis esąs atlik
ta pagal Lietuvos respublikos 
prezidento prašymą.

Apie kokį “Lietuvos respubli 
kos prezidentą” čia eina kalba, 
mes nežinome. Tokio “čino” 
Lietuvoje iki šiol dar nebuvo. 
Mūsiškių klerikalų atstovai Eu
ropoje rašė, kad Lietuvos vald 
žios pirmininku esąs p. Volde
maras; ir šiomis dienomis buvo 
žinia, kad p. Voldemaras nuvy
kęs Londonan. Ir iš Londono 
dabar ateina telegrama apie tą 

•lenkų valdžios žingsnį.
Ar tad nebus tiktai tas p. Vol

demaras ir parūpinęs Lietuvai

pasveikinimo kalbos įteiktos 
preziclentui Wilsonui Amatinės 
Uriį jos parlamentinio komiteto 
ir Darbo Partijos pildomojo ko
miteto; sveikina jį ir kitus, ku
rie dirbo mažne visų priimtai 
Tautų Lygos idėjai kaipo vie
nintelei įmonei karėms išvengti 
ateityje; ir reikalauja, iš Angli
jos oficialės delegatijoa Taikos 
Kongresą n, kad aiškų įsteigimą 
Tautų Lygos ji padarytų viena 
pirmučiausių 
sulygų.”

Kalbėdamas 
parom tinumą
minė apie nesenai buvusius rin
kimus. Mat, jų oponentai panie
kos pirštu rodė Į susirikimą dėl
to, kad jame tiek daug sumuštų 
kandidatų figūruoja, bet, girdi, 
ar dabartinėj demonstracijoj 
yra kas tokio, pateisinimui nu
siminimo jausmo. Girdi, mums 
sako, kad rinkimai pastatę dar
bininkus į jiems prideramą vie
tą. Tą visi pripažįstame.

“Aš neturiu ntįi mažiausio 
noro užginčyti šitam pasaky
mui. Darbininkai dabar yra 
parlamentine opozicija šitoj ša
lyj.” Jų reikalu yra priešintis. 
Prie dabartinių aplinkybių jis, 
girdi, nežinąs svarbesnės poli
tiko rolės kajp veiksmingas, iš
mintingas ir tveringas besiprie- 
šiirinias. Jis net nežinąs, ar mi- 
nisiterių pirmininkas negeidžia, 
kad darbininkų eilės parlamen
te nebūtų tokios stiprios. Rinki
muose jų kandidatai gavo ma
žne keturis kartus daugiau bal
sų kaip (>crnykščiuose rinki
muose.

“Jei visi kareiviai butų buvę 
namie, tai Darbo jMirtija tikrai 
butų ne antra, bet pirmutinė.”

Priminęs Clemenccau nese
nai pasakytą kalbą, Henderson 
pasako, kad jis visai nesutinkąs 
su juo kas dėl pajiegos lygsva- 
rumo ir prieškarinę istoriją jis 
aiškino visai kitaip. Galybes 
lygsvarumas buvęs, tik jis nesu
laikė išsiveržimo karės, o jei 
hutų buvusi Tautų Lyga, tai ši
ta apgailėtina pasaulio karė ne
būtų atsitikusi.

tu pas badu marinamas silpnas 
moterįs ir vaikus sumuštose 
šalyse. z

Po jos, išėjus kalbėt Bcrnard. 
Shaw, každkas paklausė jo, 
“Kokiai amatinei unijai prikla- 
ausai?”. “Raštininkų susidr
augavimui ir gyvenimą padarau 
daugiausiai šmotiniu darub,” 
atšovė jis.

J^Ramsay Macdonald, kuris 
buvo sutiktas ilgu šauksmu, pa
sakė, kad dabartinis parlamen
tas pasikvieite pašalinę pagelbą. 
Jis prasidėjo nelygumu ir val
džia gavo ^didžiumą netikėtai. 
TVįs milionai koalicinių balsų 
davė apie 400 narių, o suviršum 
2,500,(MM) darbininkų balsų da
vė vos 60 narių.

Tautų Lygos dvasia yra de
mokratinis bendras veikimas, 
sakė Macdonald tolinus,' ir val
džia, kuri tikrai nori sutverti 
tokią lygą, turėtų būti greita pa
sitikti demokratybę. ^Rapkos 
ištiesus į lygu, neturi būti ran
komis nuo l)owning (pūkų) ga 
tvės ar Whitehall’ės (baltosios 
menės), bet rankomis pasaulio 
dirbtuvių.

George Lansbury pasakė, kad 
Wilspr 
sai toks^kaip senosi 
Partijos, nM jKyrtf 
jų idealams ir kaipo tokį jie tu 
rį kiek galėdami paremti. Pa
galinus rezoliucija tapo primta

viltį, kad jie susivienis su kitų 
šalių darbininkais tam, kad įs
teigus tarptautinį socializmą.

Kitas peikė talkininkų karinį, 
įsikišimą į Rusiją; treti prašė 
patariamosios šalies tarybos, 
kad butų sutaisyta taryba iš so
cialistų organizacijų tam, kad 

sociplistų spaudos afs-įsteigus

rezoliucijos reikalavoKitos
iš valdžios apvisuomeninimo že
mės, anglių kasyklų ir gelžke- 
lių ir įsteigimo valstybės vande
ninių kelių; dar kitos užreiškė 
Jconfirencijos pasipriešinimą 
priverstinei tarnybei kariuome
nėje, reikalavo iš valdžios pa
naikinimo konskripcijos tuojau 
ir protestavo prieš atsikartoji
mus nuteisimo kalėjimai! sąži
ningųjų priešininkų kares ir po
litiniu kalinių.
Susivienijimas Nepriklausomo 

sios Darbo Partijos ir Darbo 
Partijos buvo patvirtintas dide
le didžiuma balsų.

sipirkti kelionės tikietą, užmo
kant po 2 centu už kiekvieną 
mylią iki savo namų. Jei pas
kiau susimisli važiuot arčiau ar 

• toliau, tuomet reikia mokėt po 
3 centus myliai. Kaip tik jau 
turi tikietą , tuojau gauni paliu- 
osavimo paliudijimą. Gavęs 
paliudijimą, eini tiesiai į trauki
nį ir namo!

Tai šitokioj tvarkoj eina pa 
liuosavimas. Aš netvirtinu, kad 
visur taip: gal kituose lageriuo
se kiek kitaip daboma, bet tokia 
sistema yra Camp Pike, Arki, 
kur aš tarnavau.

—Paliusuotasis.

Polemika
Del Onutės “žodžio”.

bar pasakys klerikalai su tauti
ninkais?

Ta, “bepartyviška politika , 
kaip visiems yra žinoma, susi-

kų partijų (dažniausia demo
kratų) kandidatus; o šitie kan
didatai sislematiškai apgaudavo 
darbininkus po rinkimų, nciš- 
pildydami nė vieno savo priža
do. Tik A. 1). F. vadai to dar 
nepastebėjo.

Bet min£ tasai raportas rodo, 
kad A. 1). F. viršininkai vis dėl 
to jau ima suprasti politikos 
reik&nę. Klausime įstatymu,, 
pagerinančių darbo sąlygas, ji
sai sako jau visai ne tą, ką pa 
(trasiai skelbdavo p. Gomper- 
šas. Raporte reikalaujama, kad 
viešo ir pusiau viešo naudojimo 
si įstaigos butų paimtos į fede- 
rajės valdžios rankas arba bent 
pastatytos po fe (^^ lės Vald
žios kontrole. Tolinus, tame ra
porte reikalaujajma įstatymų, 
draudžiančių vaikų darbą ir nu-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii. Jan. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Judėjimas Anglijoje;
Darbininkų vadovai londoninėj 
demonstracijoj paremia prezi
dento VVilsono pasiulimą kaipo 

arčiausią idealui.

Londonas, Anglija (Penkta

nuos ir moterims už lygų dar-

Organizuotųjų darbininkų 
minios tečiaus jau žengia to
linus. Jos ne tiktai reikalauja I 
pagerinančių įstatymų, o ir ima 
tveri įrankį tų įstatymų iškovo 
jimui. Gompersas* su kompa
nija turės eiti paskui tas minias, 
jeigu nendrės palikti “genero
lais be armijos”.

kysiamų visuose svarbiuose 
pramonijos centruose visoj ša
lyj po Amatinės Unijos Kongre
so parlamentinio komiteto ir 
Darbo Partijos pildomojo ko
miteto globa parėmimui 'grei
to įsteigimo Tautų Lygos kaipo 
neatimamos taikos padarymo 
dalies, prasidėjo vakar demon
stracija Al bert Hali svetainėje^

Stuart Bunning vedusia susi
rinkimą, pasakė, kad susirinki
mas esąs išreiškimu didelio pa- 
sirįžimo užbaigti karę aptvisa- 
dos ir iškilmingu protestu bei 
(irasergejimu diplomatams, ku
rie turį padaryti daugiau negu 
pa kalbėt i apie Tautų Lygos rei
kalą. Darbininkai, girdi, esą 
viena didele minia, kuri galėtų 
pagelbėti prezidentui eWilsonui, 
o tarptautiniai darbininkai esą 
vienintele jiega, kuri tikrai tiki 
taika. 1

Paskui Arthur Henderson įne 
še šitokią rezoliuciją:

Hondersun užbaigdamas, turėtų 
būti pačiu pirmutiniu klausimu 
Taikos Konferencijai, nes nutę
simas, ar atidėjimas jo butų 
pragaištingu. Delei to jie darbi
ninkų judėjimo vardu sveikinę 
didįjį Amerikos demok ra lybės 
vadą ir dėlto jie remsią jį jo pa
sistengimuose padaryti laisvų
jų žmonių lygą gyvąja tikrybe. 

P-ni Philip Snowden, kuri 
parėmė rezoliuciją, buvo pertr
aukta, jai suminėjus Leniną 
ir Trockį. Ji pasakė, kad ji 
nemažiau nž ką inemifk šalyje 
stojanti už prezidentą Wilso- 
ną, kuris yra geriausiu burzua- 
zu—jei jį tokiu ji galinti pava
dinti, bet kartais jai parseidavo 
klausti savęs, ar prezidentas 
Wilsonas visu pilnumų ir aiš
kumų supranta Tautų Lygą, 
kuri viena galėtų užtikrinti 
pasauliui taiką. Jos nuomonė 
Tautų Lyga bus atsiekta,’ bet 
tas, kas bus sutverta, bus nauju 
susijungimų, valstybių lyga 
pasipriešinimui žmonių lygai 

Vien pareiškimui savo žod
žių, p-ni Sno|w.deii paklausė, 
pav., ar Trockis bus Taikos kon
ferencijoje. J t paiškino, kad 
ne proponuojanti jo, tik ji 
norinti pasakyti tai, kad jei ne
bus rūpinamasi, tai Tautų Lyga 
bus sutverta kapitalistiniais pa
nirtais.

Paminėjusi apie Airiją, kur, 
kaip ji sako, naujas parlament
as yra geriama, ji paklausė, 
kaip Anglijos žmonės gali už
tikrinti apsispivndimą Taikos 
Konferencijoje, kuomet Airijos 
žmones susiremia su Agnli.įos 
kariuomene ir kaip Tautų Ly
ga gali būti sutverta apsupimu, pasveikino vokiečių darbninkus 

šė šitokią rezoliuciją: “Kad ši- marinimu badam Rusijos ii- su nuvertimu militaristų, ir ka
las susirinkimas prisideda prie įsiveržimu jon, arba upu šukei- pitalislų valdžios, išreikšdamas i stotį, kur kiekvienas turi nu-

Supratimas lygos nevi- 
jr^Darbo 
arčiausias

True translation' filed with the post- 
master at’Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Kaip paliuosuoja 
karevhis.

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Darbininkai žada tu
rėti dienraščius.

Anglijos darbininkų vadas pa
sakoja Edinburgho konferen
cijai apie didelę politikos ga
lybę, kurių Darbo Partija ti
kisi laimėti.

Manau, didžiuma lietuvių ne
žino, kaip sutvarkyta armija, 
todėl čia trunrpai pažymėsiu or
ganizacijų dalis, ir kaip dabar 
kariuomenė demobilizuojama.

Pirmiausia, nuo mažiausios 
organizacijos eina prie divizijos 
šiaip: Kompanija, tai yra apie 
250 žmonių (infanterijos t- y. 
|>estininkų, skyriuje); keturios 
kompanijos, sudaro vieną bata
lioną; tris batalionai kompani
jos ir vienas provizijos batalio 
nas sudaro regimontą (pulką); 
trįs arba keturi regimentai sa

tatai buvo daroma tilo išrokavi- 
mu, kad įsigijus daugiau “kovo
tojų” prieš P. Grigaitį ir Nau
jienas-

Dar vienas dalykėlis: Kodėl ta 
Onute dangstosi slapyvardžiu? 
Jeigu ji mato esant geru dalyku- 
viešai apkaltinti sau nepatinka- 
.mus asmenis, tai turėtų neuž
miršti ir pati savęs, būtent pasi 
rodyt prieš visus kas ji do viena- 
Kitaip tariant, norėčiau žinoti 
su kuo turįs reikalą.’&aip, jeigu 
ji ir ateityj slapstysis už pseudo
nimų, aš užreikšiu, kad į tokiuis 
jos rabinus visai nekreipsiu do 
mos. Tai butų (icržemas darbas.

— J- Z. šimbelis.

Atsišaukimas į Lietuvių Chorų 
Susivien. Valdybą.

EDINBUGH, Škotija (Sep- 
lintadienis). škotų dalies' ne
siklausomosios Darbo Partijos 
conferencija buvo laikyta vakar 
Edinburgho, pirmsėdžiaujant J. 
Maxtonui, kurs sakė, kad pas
kutiniai visuotini rinkimai pa
rodė jog partija padariusi dido- 
į žingsnį nuo 1910 iri., dabar 
mrtija turinti parlamente du 

škotu nariu.
J. Ramsay MacDonald, kuris 

kalbėjo konferencijai po pietų, 
pasldęe, kad nužudymus vielų 
Žemutiniame Brite nėra ant vi
sados; toji pozicija, kurią jie u- 
žėmė turitfmli galutinė ištarmė; 
kalbėtojas gyrė škotus už tai, 
ką jie yra nuveikę.

kitos, sakė jis, kurias Nepr. Dar
bo Partija gali laimėti, koalici
jai pradėjus irti, ir jei tik butų 
buvę (langiaus švietimo ir orga
nizavimo prieš dabartinius rin-

daro vieną diviziją.

Demobilizavihias esti sekan 
mai: Divizijos (kempes) augš- 
tesnioji kvaliera įgauna įsaky
mą iš \Vashingtono nuo karės 
sekretoriaus, kurie skyriai pir
ma paleisti; tuomet divizijos 
vyriausybė duoda įsakymą regi- 
mentų augštesnjąjai kVatierai; 
regimentas instruktuoja batali 
onųir kompanijų oficierius, kad 
tam ir tam laikui butų gatava. 
Kompanijų ofisai dirba išsijuo
sę. Oficicriai ir raštininkai su 
padėjėjais peržiūrinėja kiekvie
no žmogaus tarnystės rekordus, 
išpyldo blankas, klausdami, ką 
veikiai civiliam gyvenime, kiek 
uždirbai ir ką manai veikti. Ke
lioms dienoms praėjus esti gene- 
ralis kareivių sveikatos egzami
navimas. Surašinėja ant tam ti
krų blankų kiekvieną klintį. Pc 
to kompanijos ofisas padaro pa- 
liuosavimo paliudijimus, imda 
mi užrašus iš egzaminavimo

Laisvės nr. 101 buvo išspaus
dinta tūlos Onutės straipsnelis 
antgalviu “Ir mano žodis”. Ta 
Onutė, neva, kritikuoja mane 
už mano straipsnį, tllpusį Nau
jienų nr. 265, 1918.

Ta Onute daro daug nepama
tuotų įtarimų. Aš pasivelysiu 
atsakyt tik į kalkiniuos jos pra
simanymus.

Pirmiausia, Onutė norėtų už 
gii\čyt, kad lokių žmonių, — 
ekstra bolševikų,—apie kuriuos 
aš rašiau, visai nėra. Tegul ji 
geriau apsidairo, o pamatys ir 
išgirs kaip “draugo” Geležėlės 
sekėjai gieda seną savo giesme
lę apie “tiesioginį veikimą”, a- 
Pie “politiško veikmo netinka
mumą” ir lt. Visi jie dabar yra 
sugarmėję į soealstų organzaci- 
ją ir varo savo darbą. Nurody
ti juos vardais nematau reikalo.

Toliau. Onutė bando užgin- 
čyt, kad “draugo” Geležėlės į 
brukimas į LSS- 4 kuopą nebu
vęs sugalvotas iškalno. Girdi, 
apie Geležėlės darbelius nieks 
nežinojęs... Keista, keista! Ta O- 
nutė, kuri žino visokių nebūtų 
dalykų, o apie “draugą’1’ Geležė
lę, apie kurį buvo rašyta visuo
se musų laikraščiuose, nič nieko 
nebežino... Matoma, Onutė ne
girdėjo nė tų perspėjimų, kurie 
buvo nžreikšli kuopos susirin-

Waukegan, III, — Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos Mi
šrus Choraę savo mėnesiniame 
susirinkime sausio 12 dieną nu
tarėm vienbalsiai įstoti į Lietu
vių Chorų Susivienijimą. Neži
nodami to susivienijimo valdy
bos buveinės, kreipiamės šiuo-

vo adresą reikalingam susižino
jimui.

Choro vardu, ' A. Bitvinskis
, 1034 Prcscot St.,

No. Chicago, III.

Amer, Liet. Darb. Taryba.
SKYRIŲ SEKRETORIAMS.

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

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

Chicago, III.
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kinius, tai ir dabar butų buvę į blankų ir tarnystės rekordų. Pa-

brukla į socialistų organizaciją. 
Je, lai bent “nežinojimas”!

Onutė pasakoja, kad susirin- 
me, kuriame buvo svarstyta a- 
pie atsimetimą nuo Lietuvių 
Darbininkų Tarybos, “visą triu
kšmą kėlė... Naujienų šali
ninkai! Turiu pasakyt, kad to 
visai nebuvo. Rimtesnieji na
riai tik nurodė, kad straksėji- 
mas čia nevietoj ir kad praeitas 
susirinkimas negali būt skaito
mas legaliu, nes iš 172 pilnai už- 
oimuJ^usių narių jame dalyva
vo vos 35. Pagalios, kada buvo 
kalbama apie “draugą” Geležė
lę, tai jo sekėjai taip visa “sufik 
.šiuo”, kad balsą gavo lik tie,

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kele

tas metų atgal, kuomet kėliau skry
nią. Daktarai sakė, kad vienintėlė 
viltis mano išgydymo butų operaci
ja. Paraiščiai man nedavė gero. Ga
lop aš suradau ką nors tokio, kad 
veikiai ir visiškai mane išgydė. Me
tai ėjo ir trCikis neatsikartojo, nors 
aš dirbau, kaipo karpenteris, sun
kiai. Nereikėjo nė operacijos, nė 
gaišti laiko, nė kėblumų. Aš netu
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil
ną informaciją apie tai, kaip jus ga
lite susirasti pilną išsigydymą be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
lugene M. Pujlen, C.arpcnter, 1018 E. 
darcellus avė., Manasquan, N. J. 
Geriau iškirpkite šią pastabą ir pa
rodykite visiems tiems, kurie yra 
patrukę — jus galite išgelbėti gy
vastį arba nors sulaikyti nelaimę 
latrukimo ir rūpesti ir pavojų nuo 
operacijos.

Kazimieras Gugis
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Veda vitokius reikalus, kaip kriminaliikuote 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumenius ir popieras i
Namų Ofisas:

332) S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

$

R

Miesto Ofisast
H7 N. Deirborn St.

tilt nUnityBMt.
Tel. Central 4411baigus rengti paliudijimus, (iš

daro tam likpus geležinkelių če
kius. Klausia, kur tavo namai, 
ly. iš kur draftųotas, ete Po tais 
čekiais kiekvienas tur pasirašy
ti. Paskui kareiviams duoda įsa
kymą sugražinti kareiviškus dai 
k Uis ir drabužius — visus, išski
riant reikalingųjų užsivilkti ir 
baltinių. Pagalinus kompanijos 
ofisas parašo laiškus į kiekvieno 
kareivio namus (tėvams) ir ki
tą, dieną vyrai jau gauna įsaky
mą būt prisirengusiems tą ir tą 

I valandą apleist barakus.
Kiek čia linksmumo, kiek dži- 

aūksmingo kareivių šukavimo 
ir krykštavimo—negali ne apsa
kyt.

Besiartinant tai valandai, su
krauna lovukes paskirtim vieton 
pašluoja barakų ritmus, sušilai? 
so siutkeisius. Laikui atėjus

vieloje šešių dvidešimts atsto
vų.

Kapitalistų spauda, saįė jis 
toliaus, sprendė, kas bus vado
vais ir kokia bus politika Darbo 
Partjios; bet, girdį, jai nereikia 
rūpintis tuo; partija pati pasi
rinksianti savo vadovus, apsi
rinksianti savo politiką ir atlijo- 
sianti savo darbą taip kaip ji iš
mananti.

“Darbo Partija”, sakė MacDo- 
nald, turi turėti savo kasdieninę 
spaudą Londone, Glasgovve ir ki 
tur 
vaičių jie turės dienraštį Londo 
ne, 4> ateinančiuose rinkimuose 
jie turį turėti vietoje 360 kandi
datų 560 ir tuo iššaukti kovon 
mažne visus šalies rinkėjus. A- 
teinančią savaitę, girdi, jie pas- 
skelhią oficialę opoziciją Žemiu- • • • • tiniame Bute, o po kilų rinkimų 
busią ne opozicija, bet valdžia.] viską Pasiėmę maršuoja į kva-

Toliaus priimta daugybė, re- jįermeįstrio ofisą, kur gauna al-

is tikisi, kad už kelių sa

po 3^ cento nuo mylios. Pa
siėmę pinigus maršuoja tiesiai

šingos puses kalbėjo lik keli. Ir 
tie patįs balsą gavo veikiausią 
“per klaidą...

Vienoje vietoje Onutė susig
riebia ir sako, kad “prieš Geležė 
lę nebuvo faktų”. Keista, ką ji 
vadina faktais? Aš nurodžiau, 
kada ir kur tas “draugas Geležė
lė šmeižė socialistus. Tai (Jatvir 
tinti gali visa eilė drųtigų, kurie 
palįs girdėjo to “draugo” kly
kavimus apie socialistų partiją. 
Ko daugiau reik?

Negana to, Onutė sako, kad 
“draugas” Geležėlė sutikęs at
šauki savi šmeižtus. Onultė tur
būt visai negirdėjo kaip ten kal
bėjo jos draugas Geležėle. Kada 
buvo reikalauja, ikad Geležėlė 
atšauktų paleistus ant socialis
tų organizacijos šmeižtus, tai 
jis netik kad nesutiko atšaukti, 
o visi jo sėbrai (kurie teų buvo 
didžiuma) nubalsavo, kad toks 
atšaukimas nėra reikalingas... 
Vadinas, šituo jie faktiškai už- 
gyrė “draugo” Geležėlės šmei 
žim lis.

. ............... . ■

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodoviliaus Permaina.' 
i’anedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Žię kainę priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN • 
HALSTEO lt GATVĖS

Ar reikia paskolos ant jusą praper
šų? , .Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTR1GT BANK

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

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

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings slamps nuperka už cash 
EmeJ and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st.. kampas Halsted st. 
Rooni 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais ikiIPi.iLn ur La? AUV.i Clothing Store, atdari vakarais. Puiku, ai fit. Aišku, g va], Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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Pėtnyčia, Sausio (Jan.) 17

Perviršio Sandelio
Pratuštinimo

Tinto trąnslation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. Jan. 17, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Liet. Ukėsų Dr-jos atsišaukimas 
Į visus Amerikos lietuvius iš
dirbtas L. U. Dr-jos susirinkime 

gr. 15 d., 1918m.

Subatoje 
atdara iki 

9:15 vai vak
o* 1HALSTED a 14 T? STS

1 ■'•A'fct.V'. »i Taupykite L. 
?flein prekybos 

Štampas

Sergėkite savo akis

Išpardavimas
DABAR TĘSASI

Kainos pozityviai pigesnės negu kur nors ki-

tur Chicagoje. 1 Aukščiausios vertės kiekviename . I
departamente\iusų didelės sankrovos.

Mes jums galime duoti geresnį patarnavi-

mą ir geresnes vertes negu jys rasite kur nors ki

tur.

The People’s Store
GATELY BROS. Savininkai ' • 

11201-3-5-7 Michigan Avcnue Roseland

Mokinkis Angliškai Namie
PILNAS gORESPONDENCIJINIS KURSAS 

PATAISOME VISAS UŽDOTJS

30 Lekcijų s,° Dabar $2
JEIGU LEKCIJA NEPATIKS, GRAŽINSMĖ JUS PINIGUS

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
aš> Ii. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti vi 
ą anglų kalbą namie Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus 

(Dykus taip suprantamai ir pertikrinančiu bildu, kad mokinys netik gali, 
bet turi viską atsiminti. Jos perstoto dalykus taip aiškiai ir praktiškai, 
kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžia! i mo 
kinio mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolii visko 
neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviŠkon kaibon 
taipgi yra praktiškas.

»
Pirma lekcija susideda i.4 8 didelių puslapių—visos kitos iš 4 

.....Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mo 
kinus"išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunči į mo- 

‘lataisymą klaidų nieko nereikia ino-
prL

paaiškinamą nusiųsime kartu su

South Bostono Lietuvių 
Draugija atsišaukimu į 

visas lietuvių draugijas ir pa
vienius žmones priftidėti prie 
įvykdinimo sekančių,, klausimų: 

Kadangi Lietuva buvo terio- 
jaina per keturis karės metua ir 
tai apiplėšta įvairiais budais ir 
šiandienų jau Lietuva badauja, 
tūkstančiai kūdikių ir senelių 
miršta iš alkio ir šalčio;

Ir kadangi Lietuva dar pat
valdystes neturi ir netur tiesos 
gauti paskolų iš pasaulio valsty
bių dėl pirkimo maisto ir apda
ro, —

Todėl mes šiandienų atjung
dami tas visas Tėvynės nelai
mes nutarėm kreiptis į visas Lic 
li.vių kolonijas Amerikoje, o lu
to‘ausiai Massaclmsetts valstijoj 
šr ūkti suvažiavimų dėl išradi
mo guriausi) budo, kaip mes 
k '.©greičiausiai galėtume suau- 
k uti nors $1,000,000 vien dėl 
n usto ir drabužių badaujan
ti ms Lietuvos gyventojams.

Mes S. Bostono Lietuvių Ukė- 
s; Draugija, išrinkome A. Ku
šį jvičių, J. Kuzmauskų, ir J. P. 
T. inilą, ir įgaliojome juos dary
ti atsišaukimų į visas draugijas, 
lt kraščius ir pavienius veikė- 
ji idant gauti pritarimų šiuose 
k’ ilsimuose:

1. Sušaukti visų draugijų ir 
p vienių veikėjų seimų visų lic 
ti.vių gyvenančių Amerikoje

Mes,

Sis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros, popieyos 
lekcijų. 1____
didelių puslapių.
r . '
kyklą dėl pataisymo klaidų. l ž pataisymą klaidų nieko m 
Rėti. Pataisytas užduotis mokykla gražina mokiniui tgal, Apie 
siuntinčtjimąužduočių dėl pataisymo, 
lekcijomis* » ,

Štai ką musų mokinys skao apie msuų kursą, išmokės ngliškai:
“Gerbiamieji:—. ........... . . ' ' _ [

dėką už jūsų atsakanti mokinimą ir populeriškas lekcijas jūsų metodos 
Jussų mokinimu estu užganėdintas visais žvilgsniais.
konsultaciją (patarimus), 
Su augšta pagrba, JOSEPI

Turime Šimtus panaši, ------, . ... .
po $10.00 už kursą, yr taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, 
mokėdamas dabar tik $2.00už tą-patį kursą, “ * ' x x“,‘ .....
dabar. Vėliaus gali ižut per všlu, Atmink, 
kuršy po ^2.00 kiekvienų, Po to ir vėl bus po $10,00 kiekvienas kursas, 
Mes paskyrčme sius 500 vien likti delei išplatinimo savo puikios meto
dos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk$2.00 šianbien Įndėk markių už 
15c dėl iškaščių prisiulimo kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu ne
patiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo, męs sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina 
tik $10 (Ml, bet tamista dabar turi proga gauti jį už $2.15, su markėmis. 
Naudokis šia proga, dabar, ir prigelbėVmums išplatinti musų praktišką 
metodą. Prisiųsk pinigus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsi.

AMEBIKAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 
3103 So. Haisted SU Chicago,III.

..Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums pa-

Taipgi.ačiu ir už 
Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus.. 
t KIJAUSKAS. Norristown, Pa„ July 11, 1917 
i laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję 

_ > 
Bet užsirašyk tftojaus — 
mes siusime tik 500 šių

tai šauktis į viso Bostono ir 
apielinkės draugijas ir pavie
nius žmones prisidėti prie suren 
g .no lietuviams aukavimo dic- 
n :.

2. Kad išrinkti bepartyvišką 
šelpimo komisiją iš visų musų

rbiamųjų partijų, draugijų ir 
vienių žmonių. Šelpti badau- 
tčius Lietuvos gyventojus be 
rtumo tikėjimo arba partijos 
rsitikrinimų.
3. Kad supirkti maistų ir dra

bužius čionai Amerikoje ir gau
ti iš valdžios arba per Raudo
nąjį Kryžių laivus ir pasiųsti

g

’f

OVERKAUTAI

Pora

pora

Drapanos geriausios rūšies, kurią kiek
vienas didžiuosis dėvėdamas. Stori 
ulsters ir ulstcretls, tūli su siūle ap
linkui juosmenį, pamušta šilku, šilką 
vata pamušta ir vilnoni kautai.

J

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

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

3003-30&9 S. Haisted St., Chicago, III.

Kareivis ir jūreivis kuris nori civilių drapanų, vertelgų žmogus 
kuris laukė atmainos oro—kiekvienas žmogus kuris gali žiūrėti to- 
liaus negu dabartinis sezonas —Kreipkitės šį didelį išpardavimą

Subatoje mes ddame ant padavimo, du specialius skyrius oven- 
kautų kurius mes nupirkome daug žemiau kaina, iš tikrųjų, pi 
giausia kaina per keletą metų. Kiekvienas drabužis puikiausios 
kokybės matarijos, puikiausio pasiuvimo ir i naujos stailės Šis 
yra tikrai proga sutaupymui pinigų-

Kautai pardavimui po .

$12.50
Kuriuos mes galėtume 
pažymėti $25 sezone

. Priduria aplinkui — waist ir panel už
pakaliu stailės, trijų tamsių spalvuotų 
peronų, teipgi ulster ir Chesterfiehl 
kautai, maišytų arba lygių petrenų ge
ro vardo dirbtuvės.

Kautai pardavimui po

$19.50
Kūrins mes paprastai 

pažymėtumem po $35.

* .t. * .<

Specialis Išpardavimas Vyru Ceveryku
Vyrai pripratę nešioti čeverykus geresnės 
brangins šią pirkimo proga.

Kostumersko darbo čeverykai iš mahogany ir rudos 
padaryta ant populiario Angliško kurpalio. 'Tvirtais 
puspadžiais visų mierų ir platumų

Vyrų čeverykai padaryti iš gun 
metai tūlio skaros. Angliškas 
kurplis. Gerais tviątais puspa
džiais Subatoje pora... \

$2.95

rūšies pa-

lėlio skutos;
skilios K

Vyry darbiniai čeverykai Aukštc-

daro iš rudos elnio skaros, sudėti

$2.45

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

^aliii 
jums 
lieku

Jei 
Ungi,

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai. 
jum> akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Catinga doru a at- 

reipiama i vai- 
? ryto iki 9 vak. 

nedūldien. nuo 10 iki 11 dieną.
kus. Vai.: nuo 9 ryto

4649 S. Ashland a v. kam p. 47 st
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487.

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
*U, moterį; ir vaikų, pagal naujausias 
metodas Xrltay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VA\A^iDOS: Nuo tc~-12 pietų. /? 
5—8 vikšriais. Teleph^nt anai 
GYVENIMAS: Haisted Street

VALANDOS: 9 -/.o, tiktai.

TelephcnL Ysrdj: 5032

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

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

1537 North Robey Street

I. Gaut iš valdžios paveliji- 
n: į rinkti aukas paskirtoj „die
ni j dėl badaujančios Lietuvos.

5. Visuomeniškame suvažia
vime nutarti ir apskelbti šventę 
Lietuvių aukavimo dienoj ir 
apvaikčioili Laisvės atgavimo 
dienų su parodomis ir prakal
bomis ir atsižymejimu aukomis 
dėl badaujaničioš Lietuvos.

6. Kad butų užduotis kiekvie
nos didesnės lietuvių kolonijos 
Amerikoje pasiųsti nors vienų 
laivų su maistu ir drabužiais ba
daujantiems Lietuvos gyvento
jams

kia iš mus ų rankų pagelbos!
Tat suteikime pagelbų ba

daujantiems Lietuvos gyvento
jams, kurie jos iš mus, Ameri
kos lietuvių, dideliai laukia, nes 
jų išsigelbėjimo nuo bado mir
tie® viltis dedama ant Amerikos 
lietuvių. /

Lietuvių Uk. Dr-jos
Valdyba.

P. S. šitų atsišaukimų siun
čiam visiems laikraščiams, vie
tinėms draugystėms ir neku- 
riems pavieniams veikėjams. 

Sutinkantieji veikti šiuose vir
šui paminėtuose klausimuose, 
meldžiam suteikti mums žinių 
ir išrinkti tam tikslui komiteto 
narių adresus, per laikraščius ir 
per laiškus sekančiu adresu:

A. Ivaszkevicz,
315 Broadvvay, S. Boston, Mass.

3109 S. Morgan st. Chicago

(Arti Milwaukee A ve.).

....  ....  ... ................................. - - ■ I'-"—...... ...  

tie: Vielas A. Olandei’, Jūreivių 
J. P. McGrath, pirmuoju vice

prezidentu; Edward Garbine, 
antruoju vjce-prezidentu; Mi

elinei Whalen, trečiuoju vice
prezidentu; Thonias Kelly, ke
tvirtuoju vice'-prezidentu; Jo- 
seph W. Marton, penktuoju vi- 
ce-prezidentu; Al. Tawers, šeš
tuoju vice-prezidentu; Emil 

Reiijhold, septintuoju vice-pre
zidentu ir WaldO Cross, devin- 

viiiluoju vice-prezidentu; visi 
jie padhro pildomųjų tarybų; 
globėjais yra William Janipel, 
Jerry Kaili ir Bert Gray.

levičius T. V., 11/Dalgis ir M. 
Koris — po 50 centu. Smulke
snių aukų 15.00;, Viso labo 
$61.(M).

—Vakaro Komitetas. 
$61.00 aukų priėmiau. Ačiū. 
, K. Gugis, Ižd.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL 
Tclephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Tclephone Central 6990

V ALANUOS* Nuo P iki 11 ryta 
ir n ik h ik)*!; ■a kare

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 

• Gyvenimas ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kerti 81 at. 

Chicago, III.
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yards 687

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
8514-16 W. 12th at., arti 
St. Louia Are. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Iii.

urkish; /

1TH

klausimai yra bepartyvi- 
ncTeikalauja partyvišku- 
todėl musų So. Bostono

McDonald, socialistas galva 
IHinojaus Darbo Partijos.

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 ma»o gabumo,

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaikau akinius teisingai
Pati tarimas nemokamas.

*■ W. M. LAWHON, M, D.
(Prieš pačtą). Chicago, UI.

mo ir 
Lietuvių Vketų Draugija, susi
dedanti iš katalikų, socialistų ir 
tautininkų, vienbalsiui nutaria 
icciplis į visus žmones, kad įvy
kinti tuos ir tuksiančius kitų 
dausimų viešam suvažiavime 
visos Amerikos veikėjų dėl la
bo badaujančios Lietuvos ^y- 
ventojų.

Todėl broliai katalikai, įbro
liai tautininkai ir broliai socia
listai bandykime dar sykį suei
ti akis j akį aukščiau paminėtuo
se klausimuose ir pamėginkime 

įvykdinti viešame Lietuvos 
žmonių suvažiavime Ameriko
je ir padarykime talkų tarpe 
musų visų Veikėjų, idant butų 
didžiausia pasekmė gelbėti mu
sų brolius, seseris, tėvus ir ku-

(Specialė korespondencija)

CHICAGO, 111. Sausio 14 d. — 
Tik-ką pasibaigusiu visuotinu 
balsavimu vienas senųjų veikė-jgo, fll.] 
jų socialistų judėjime šitoj val
stijoj Duncan McDonald iš Spri- 
nglieldo tapo išrinktas Illino- 
jaus Dailbo Federacijos prezi
dentu. Jis užims vietų John H. 
Walkerio, kuris yra atsižymė
jęs darbininkų judėjime ir se
iliaus yra buvęs socialistu.

McDonald pra angliakasių li
nijos nariu; jis ilgų laikų buvo 
Darbininkų raštininku kasibin- 
ku. Keli metai atgal jis buvo 
Komiteto nariu nuo IHinojaus.

McDonaldo išrinkimas Illino- 
jaus Darbo judėjimo galva, 
James H. Mmircrui (nųo sėliai 
užimant tokia jau vietų Pensyl- 
vanijos darbo judėjime, socialis-

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

[Prie kiekvienos progos: susirinki-j 
inuose, pramogų vakaruose, buliuo- 
sp, teatruose—rinkite aukų Lietuvos* 
Laisves Fondui ir siųskites jas to 
Fondo kasieriui šiuo adresu: Mr. K. 
G u g i 'B, 3323 S. Haisted St., Chica-

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas .tas pats rezidencijai 
ir ofisui k Pnllman 342.

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

Tclephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner j
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Haisted St.. Chicago.

219 S. Dearborn St

Dirbkime broliai visi iš vieno 
dėl Lietuvos laisvės ir neprigul- 
jnybčs ir gelbėkime nelaimin
gus, nuo katės nukentėjusius
Lietuvos gyventojus, kurie lau< ‘Y>s viršininkai buvo išrinkti ši-

racijų kalyje.
Kiti Oliuojaus darbo fedėraci-

Chicago. — Aukos surinktos 
North Sidčs D-jų Sąryšio vaka
re gruodžio 29, 1918: A. Gude
lis $5.00; A. Korsak — $2.00; 
Viki. Danilevičiūte, J. Matelis, 
K. Kidis, J. Gičiunas, J. Čepaitis, 
D. Juronis, V. Kudirka, V. Če- 
panskis, H. Gabris, Anl. Vihilis, 
<1. Butkus, V. .lašniaiilas, A. Bip- 
kevičia, B. Rajūnas, J. Pojeda, 
P. Jurgelionis, P. Matelis, St. 
Jankauskas, S. Vaškelis, K. Ma
telis, V. Šatas, A. Jusi u te, K. 
Morkus, A. Petrauskas, P. Wal- 
iace, (Ui. Bakanas, F. Surgis, 
V. A. Kazukauskas, V. Pačkau- 
skas, F. Miškimas visi po 
$1.(10; A. Shikas, M. Čeponis, 
B. Zaloga, V. Navikas, P. Švel- 
nis, K. Rugis, B. Kereckis, B. 
Kibortas, N. Kazlauskas, M. Čer
nių te, A. Garška, 1C Ciną lis,

Pranešimas

B«zt£ 938 8. AahUad Blvi. Chiean

DR. A. A. ROTU 
RUSAS GYDYTOJAS lt CHIRURGĄ* 

SpecialUta* Moteriške, Vyrišką, 
Vaikų Ir viaų chroniškų ligų 

Ofiea*: 1354 S. Haleted SU Ch’cagt
Kc.'epIioB* *4>S

VALANDOJ > »•- 11 O to; S—1
į. ;i N«14!toiyi« 10- 11 4ltn%

Kam reikalinga atvežti anglis, ar
ba malkas, ar persikelti iš vienos 
vietos kiton, visiems patarnausiu 
greiti ir nebrangiai. Reikale ma
lonėkite kreiptis j mane.

S. S. ŠL1AŽAS 
19JJ7 So llalsti'd Srteet, Chicago 

' 'Jei Canal 2619

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

fenn.<.) .sL,J,AaiJirv°vcr,cotai’ vcr^s nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.
A Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai;ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas gailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai fr over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar

Kelnes nuo $1.50 iki
H-50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki ♦p7tt)0.
Atdara kasdieną, nedfiiorois ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S, Mtdated ftr^ Chicago, glĮĮ«

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So.) Haisted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

«—I    .................... M———.

į

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchniewicz
Baigus Akušerijos Ko- 
egiją; ilgai praktika
vusi pennay Ivanai jot 
hospitalese ir Phila- 
ielphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
imdymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote- 
ims ir merginoms.

3113 So. Haisted Str« 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 Iki 9 ryto, ir 7 iki vile vak. i



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pftnyčia, Sausio (Jan:) 17

LMPS. lll-čio RAJONO 
KONFERENCIJA.

Nedėlioj, sausio 19.

Liet. Moterų Progr. Susiv. 
lll-čio rajono antra konferenci
ja įvyks nedėlioj, sausio 19. Au
šros svetainėj, 10900 Michigan 
Avė., Roseland., III.

Visos LMPS. kuopos iš Illi
nois ir \Visconsin valstijų, šiuo 
kviečiamos dalyvauti — pri-

TEISĖJAS GRŪMOJA 
VARANTU.
O miesto advokatas 
tyčiojasi.

Teisėjas Steik turi ypatingą 
“keisą.” Andai jxdicija jam 
pristatė “dvi įžymi paneli.“ Jos 
pi įžengė tam tikrus miesto val
džios pailvarkymus parking 
ordinance. Kitais žodžiais, jos 
pasistatę savo automobilių to
kioj vietoj, kur žmonių judėji
mas kuodidžiausias ir nuėję sa-

JAUNUTĖ KNYGŲ
MYLRTOJA.

Name 1313 So. Springfield 
/gatvėj vakar pasimirė jaunutė 
knygų mylėtoja, Lucille Brandt 

8 melų amžiaus. Mirė nuo 
perdaug įtempto skaitymo ga- 

• vilai pavojingą smilgelių ligą.

NUĘAUM “ŠALTO NAMO“ 
SAVININKĄ.

Tamsta, vadinus, sakai, 
kad tos ponios Hiatas neganėti
nai apšildomas? teisėjas Sile- 
\vard kreipės į vieną ponios Au
na Ekhind, 6125 I>rexel gt., nuo 
mininkę.

Taip, tamstos malonybė —

Norintieji gauti A.'a. Jono bi
ručio paveikslų, priduokite sa- 
yo antrašus ar pričiupkite į Nau 
jienas, adresuojant: J. P. Mar
kus, 1739 So. Halsted St.

NORTH 'SIDE
Naujienų 11-tame numeryje 

tilpo Darbininko koresponden
cija, kur rašoma neteisybės. 
Jis rašo, buk Stilsonas atsiuntęs 
vieną prezentą iš 4-tos kuopos. 
Turiu pasakyti, kad iš 4-tos kp. 
buvo atsilankęs (lik vienas d. 
Markus, kuris visiškai nedaly
vavo balsavime, ne balso nepra
šė. St. Nerkis.

siunčiant savo įgaliotinių į kon
ferenciją. Delegačių gali siųst ir 
nepriklausančios rajonui kuo
pos. Joms bus leista įstoti lai
ke konferencijos, kurioj jų dele
gatėms bus suteikta sprtndžia-

zvais keliais “užmiršo“ jį.
N< veizin t to, kad anotuoto

sios yra “įžymios asu bos.“ tei
sėjas Steik pasiryžo mibausti 
įas. Bet jau kelintu kartu jos 
atsisako jNisirodyt teisėjo kūni

jos namas visuomet šaltas - - 
šaltutėlis....

—Gerai: 100 dolerių pabau
dos ir teismo lėšos teisėjas 
trumpai užreiškė.

Ponia Auna dabar visi vadina
masei baisas. Delegaitės reikią bariu. Ir daro tai patariamos 
rinkti sekamai: po vieną nuo miesto advokato Beigheimerio! 
kiekvienų penkių narių pilnai ( To, kur veda prieš‘jas bylą... 
užsimokėjusių reikalingas nario Kelis kartus tas “įstatymų do
moki stis. į Nulojus“ reikalavo, kad teisėjas

Butų ge istina, kad kuopos į-. panaikintų užvestą bylą. Tei- 
teiktų savo delegatėms kuodeli- sėjas jo nepaklausė. Vakar dar

šalto namo savininke.

giau girų sumanymų kuopų, 
rajono ir viso Susivienijimo 
naudai. . Pasirūpinkite, sesu
tės!

Kuopos, kurios delei kokių 
nors priežasčių negalėtų atsių
sti savo delegačių į konferenci
ją, bet norėtų prisidėti prie su
stiprinimo lietuvių moterų dar
bininkių judėjimo naudingais 
patarimais-įnešimais ’— prašo
mos siųsti juos sekretorės ar 
organizatorės adresu.

Gerb. delegatės teiksis nesi- 
vehioti. Konferencija prasidės 
lygiai 10:30 vai. ryto.

LMPS. lll-čio rajono sekr.
J. Vasiliauskienė,

706 Garfield Avė.,
Chicago. III.

SOC. PROPAGANDOS MOKY
KLOS LANKYTOJAMS.

Lekcija šiandie — Aušros 
svetainėje.

Sekamoji lekcija, kurią duos 
d. P. Grigaitis Soc. Propagan
dos Mokykloje, bus šiandie, sau 
šio 17 , paprastoje vietoje — 
Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St.

Visi mokiniai, kurie yra pri
sidėję prie perorganizuotosios 
mokyklos, prašomi atsilankyti 
laiku — lygiai 8 vai. vakare.

gi jis griežtai užreiškė, būtent: 
bėgiu 18 valandų “įžymiosios 
pa m lės turi pasirinkti vieną iš / w 
dviejų ateiti kortam ar tei
sėjas išduos va rantus ir palieps 
jas atvesti prievarta.“

Beigheimeris gi viešai paskvi
li, kad teisėjo grūmojimas yra 
tuščias: “įžymiosios panelės“ 
nestos prieš jį. Taip padaryti 
joms patars teisių departamen
to raštinė!

šitaip tie žmonės žiuri tvar

kos ir įstatymų.
NUTARS MEŠTDARBĄ. 
Reikalauja padidint algas 
ir sutrumpint darbo laiką.

American Baikvay Exprvss 
kompanijos darbininkai — va
žnyčios ir konduktoriai — va
kar* naktį 1,508 balsais prieš 62 
nutarė mesti darbą, jeigu nebus 
išpildyti jų reikalavimai. Dar
bininkai reikalauja padidint al
gas - po 30 dolerių į mėnesį 
ir astuonių valandų darbo die
nos. Reikalavimai turi ’but iš
pildyti bėgiu 24 valandų, vadi
nas iki šiandie. Priešingame 
atsitikime darbininkai mėsių 
darbą.

Unijos viršininkai sako, kad 
darbininkai ilgiau laukti nega
li. Jie laukia nuo pradžios lap
kričio mėnesio ir nieko nesulau
kia“ — pasakė vienas jų. ’ “O 
Dabar gaunamomis algomis, 
mis negalime pasilaikyti.“

IR PONS PIKE!
Gaso kompanija fiadarė dar 

vieną “neleistiną klaidą.“ Mie
sto iždininkas gavęs bilų, kur 
reikalaujama dvigubos sumos 
negu jis mokėdavęs iki šiol. 

'Kadir iždininkas, vis dėlto, jis 
nesutikęs mokėti “kiek neišpuo
la.“ Gaso kompanija turės pa
ltu isy t savo “klaidą.“

NEPAVYKO.
Du nepažįstami negrai bandi

tai vakar užpuolė mažytės pan- 
šapes savininką, Max Fogclso- 
n’ą 8 So. Clark gt. Pasigrobę 
kas reikia banditai leidosi 'bėg
ti. Fogelsonas pastvėrė revol
verį ir pradėjo vyties. Jis vei
kiausia nebūtų prisivijęs, jei 
vienas banditų, bešokaitt per 
tvorą nebulų ant jos “pasikę- 
ręs.“ Atbėgusi policija paliuo- 

jsavo jį nuo smaigsčio ir nusive
dė į kalėjimą.

—

BRIDGEPORT
Rado užmuštą lietuvį.

Sausio I I d., apie 7 vai. ryto, 
tūla moteris, ėjusi gatve, ra
do ėlėj užmuštą lietuvį, Juozą 
Genulį, gyvenusį 3641 S. Union 
Avė.

Sakb, kad tą naktį Juozas bu
vo išėjęs su tuhi savo draugu, 
kuris sugrįžęs į namus apie 12 
vai. nakties — taipjau sumušilas. 
Jis netekęs laikrodėlio ir pini-

Policija buvo sulaikius lą Juo 
zo draugą ir jo šeimininkus.

A.a. Juozas Genulis buvo'ne
valęs žmogus, įapic 39 metų. 
Policija įieško piktadarių.

—J. B. A.

pelnas buvo paskirtas politinių 
kalinių rūkalams ir pasiųstas 
į .Soc. Partv’jos Apsigynimo 
Fondą. Viso pasiųsta $31.12.

Smagu, kad sesės inoterjs ne
užmiršta savo draugų ir .gelbs
ti juos kiek išgali. Tikiu, kad 
vietinė kuopa ir ateityj bus pa
vyzdžiu visoms lietuvių draugi- 
joms.

Pastaruoju laiku kuopa pra
dėjo stiprėti ir narių skaičiumi 
ir iždu. Tai yra tiesioginis at
sakymas j klerikalų dūkimą, 
kuriu, pastaruoju laiku buvo už
simoję ant pažengtojo lietuvių 
judėjimo. Aišku, juo labiau 
dūksta musų klerikalai, tuo grei 
čiau jie parodo žmonėms savo 
tikrąjį veidą. Pirmyn, sesutės!

—Nare.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PaJicškiiu pusbrolio Julijono Ba- 

lovičijais, Kauno gub Telšių pav. 
(iadunavo parapijos sodz. Pplinskių 
apie H) melų Ainerikdj. Ir Adomo 
Valvičiaus randasi Chicagoj, turiu 
svarbų reikalą,’jie pat|» arba kas 
Žinote meldžiu atsišaukti.

Petras Mikalauskas, 
1123 So. Clintdn St., Chicago, III.

rasta-pamEsta
Pamesta $1000.00 po $20. Kas 

rado meldžiu sugražinti aš duosiu 
$300.00 radybų:
J. Tičkus, 370 Kensington Avenne 

Chicago, III.
- --------------------L. ------------------------------- L. -g-*

NAMALžEMe

CICERO

Ciceriečiai pasiryžo įsigyt 
nuosavą svetainę.

Nedėlioj, sausio 12, p. M. Jau

Pranešimai
L. M.> Apšvietus Draugijos repeti

cija įvyks panedėlyj, 26 d. sausio, 
8 lą valanda vak. Aušros svetainėj, 
3001 So. Halsted SI.

Visi lošėjai ir lošėjos, mokinėsite 
alsilankil paskirtu laiku

Rengimo komisija.

BRIGHTON PARK. — Visų lietu
viškų draugijų susirinkimas įvyks 
subaloj, sausio 18 d., 7 yat. vakare 
T. Maženio svetainėj, 3334 So. Kėd
žių avė. Draugijų įsiuvai malonėki 
te atvykti lygiai paskirtu hku. Gi los 
draugi jos, kur dar neturi išrinkę sa 

_ h.w,i

LSS 234 kuopos metinis susirinki-

mas įvyks Nedėlioję, Sausio 19 d. 
10:30 vai. rylą, Seltlemeul Svd. 
4630 Gross Avė. Bus renkama kuopos 
valdyba. Teipgi darbininką, seka
nčiu! baliui. Nariai pnvolo atsilan 
kvtj A A Vasiliauskas, seki

LMPS 9 kp mėneHinis susirinki- 
mas įvyks Subirtoje IK Saus <>, 7:.W 
vakare, l’ellovvship svet. “31 V,,<s 
33 place Visos narės malonėkite 
alsilankyti. —Valdyba

Pajieškau savo brolio Adolpo Neį
mano, kuris paeina iš Libnvos, pas
kutinį syki gyveno South Bend, Imi. 
Kas žino aM>a jis pats malonės pra
nešti, Imsiu dėkinga ir sugrąžinsiu 
kaštus.

HELENA PEROLIAVICZ, 
5004 Addison St. Chicago, III.

DVI GEROS PROGOS
Parsiduoda visai pigiai, 2-jų au

kštų namas, labai geęoj vietoj, na- 
namas visai gerame padėjime, <iu 
pagyvenimai. Bandos neša į jnė 
nes| $26.00, | melus $312 Kaina šio 
mimo tiktai $1650. Turi buti pa 
rduotas į «visai trumpą laiką. Ma 
žas įinokėjimas ir lengvos išlygos. 
Pirkite ši namą luojaus, nes ant jo 
į trumpą laiką uždirtisite $700

1 ...............*------ -- ---------- L‘-.......... . ...............

Teismas Nusprendė 
$12.500.00

Augšlesniojo teismo posėdininkai pas teisėją liūgo Ptln išnešė 
nuosprendį prieš Illinois Central gelžkelio kompanijų sumoje 
$12,50Q 00 naudon Valerijos Vaišvilienės, 837 West 33rd place, kai
po paveldėtojau turto po savam mirusiam vyrui Kazimierui Vai
švilai, kuris lapo užmigtas rugp. 1 <l„ 1914 m, jam bedirbant minėtai 
kompanijai vagonų antspaudžiuoloju josios važbastotyj ties So. 
Water St., Chicagoje Jis buvo pagautas tarp dviejų vagonų, va
gonų varinėt jam s garvežiu trenkus į traukinį, kuomet jis buvo prie 
savo darbo. , » v

Sausio 30 d , 1917 m. teisėjas McKinley toj pačioj byloj išdavė 
nuosprendimų nt $3500. Tai buvo pagal sutarimų padarytų su 
gelžkelio kompanija kitų “advokatų”, kurie sakėsi atstovauju p-nių 
Vaišvilienę tuoju laiku. Bet tai buvo be nąšlčs sutikimo ir jos ži
nios Našlė sužinojusi apie šitų nusprendimų, pasamdė kaipo 
savo advokatus David K. Tone ir Frank A. Rockhold, 10 South La- . 
Saite Street ir Šitie advokatai minėtų nusprendimų $3500 atmetė

Nagrinėjimas šitos bilos per paskutines penkias dienas pasibaigė 
šiandien teisėjo liūgo Pam nuosprendimu priteisiančiu $12,500.00. 
P-nios Vaišvilienės advokatai pp Tone ir Rockhold yra labai pa
sekmingi vedime bylų už asmeninius sužeidimus su geležinkelių 
kompanijomis ir didelėmis korporacijomis ir yra išlaipiėją dideles 
sumas panašiose bylose lietuviams, lenkams ir kitokių tautų Žmo
nėms. P ns Rockhold kadaise yra buvęs rusų vice konsolių Ghi 
cagoje ir tokiu bodu sužinojo apie daugybę rusų ir kitų Europos 
tautų.

P nas Adolfas Petrolewitz. 5004 Addison St, Chicago, gelbėjo pp. 
Tone ir Rockhold’ui susekti dalykus susirišančius su Vaišvilienės 
byla ir buvo perkalbėtoju tarp liudininkų ir advokatų: Jis buvo 
atsidavęs tyrinėjimui šitoi panašių bylų per kelis metus. Jo 
(vrin&Jimas pngelbBjo surasti davacliis, parndandius Paktus, rolka- 
lingus išlaimčjimui šitos bylos J

- V

ĮIEŠKO darbo
Pajieškau darbo prie janitoriaus 

arba porterio. Esini patyręs alsą 
kančiai visą darbą.
W. Stalon, 2523 S. Throop Street

PAJIEŠKAI' DARBO už džienito- 
rių arba taip prie namų. Esu jblai- 
vtis, negalėdamas shnpoj dirbti, ap 
siimčiau, kad ir už mažesni atlygini
mą. Atsišaukite J. B. 1311, So, 49th 
Avi, Cicero, III. 2nd flal.

REIKIA DARBININKŲ"
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frec F.mployment Service) 
JieŠkantieji darbo kreipkitės šiai* 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo parupinirną visuose tuo 

se valdžios (steigtuose Ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokio* 
rųšies darbininkų — | fabrikus, | ka
syklas, | ukius, | šiaip Įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, laįp moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra 
stiems darbams.

» -
REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge

ra viela pakeleiviams.
LIETUVIŲ KOTELIS, 

1600 So. Halsted si., Chicago

Antra proga štai koke—2jų au 
kštų, muro namus, 5 ir 6 kambarių 
vidui viskas nau’ja, ąžuolo grindys, 
2 maudynės ir 3 baltos “sinkus”, 
abelnai sakant: labai puikus ir ge 
ras -namas, labai gero>j vietoj. Ban
dos neša $45.00 į mėnesi šis na
mas pilnai vertas $5200.00, bet kas 
į trumpą laiką pirks šį namą, gaus 
liktai už $3950, teipgi mažas įino_ 
kėjimas ir lengvos išlygos Kas- 
link yiršminėtų 2*jų namų atsišau
kite tiesog j savininko reprezentantą

Juozas J. šilkas
Liberty Land and Inveslmcnt Co. 
3301 So. Halsted SI, Chicago 

Tel. Boulevard 6775

BARGENAS - Ašluoni 4 kamba
rių Halai, kampas, lotas, visi įtai
symai , ir išmokėta Rcndos $672 
Kainu'už viską $5700. Išmokėjimui 
McDonnelI, 2630 VVest 38lh Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

6 kambarių mūrinis namas, lotas 
30 x 125, maudynė, gesas, elektriką 
vandeniu apšildoma, ąžuolu papuo
šta, beizmenlas, skalbykla Išmokė 
iimui $3400.
McDonnelI, 2630 Wesl 38lh Street

2flalai, 4 po 4, lotas 50 x 125, 
arti Archer į r Francisco, Len 
gvi išmokėjimai, $2400 
McDonnelI, 2630 West 381h Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.
PARDAVIMUI pigiai namas ir lo

tas. 2 flatai Atsišaukite į
i 3348 So. Hoyne Avė.

‘PIRMUTINĖ MOTERIS.“ 
Nuteista 14 metų 
kalėjiman.

Ponia Hilda Exlund yra “pir
mutine moteris visoje (’ook pa- 
viečio istorijoj,“ kuri tapo nu- 
bausila kaipo pirmo laipsnio 
žmogžude. Prisaikintieji teisė
jai vakar rado ją esant kalta, 
o teisėjas Thomas Winde pas
kyrė jai bausmę — keturiolikai 
metų kalėjime.

Hilda Exlund buvo kaltinama 
1 mirtinu sumušimu savo vyro 
| spalių 16 d. praeitais metais. 
Kaltinamosios advokatas bandė 
priparodyt, kad jo klientė “tik 
gynėsi,“ bet po it o, kaip liudi
ninkai papasakojo jos gyveni- 

i mą, o prosekutorius apreiškė, 
kad storoji ponia Hilda, sve
rianti 230 svarų, nieku bildu ne
galėjusi būt užpulta “savo vyro- 
žvirblio,“ sverusio vos pusant
ro šimto svarų — teisėjų nuo
sprendis buvo “guilty!“

kaičio svetainėj įvyko viešas su
sirinkimas Lietuvių Svetainės 

staitymo reikalu. Kalbėjo adv. 
K. Gitgis, K. Majauskas, Lemon- 
tas ir K. Adomaitis. Nu rodi- 
nėjo reikalingumą turėti nuo
savą Lietuvių Svetainę ir ragino 
visus kuogreičpiusia pravesti tai 
gyveniman. Taippat nurodinė
ta bendrovės organizavimo bu
dai. uŽmonių buvo daug ir jų pri
tarimas stačiai neapsakomas. 
'I'ą dieną Ibermroyėn įstojo apie 
šimtas naujų narių. Viso, su 
seniau įstojusiais bendrovė da
bar turi netoli pusanltro šimto 
narių.

Tai rodo, kad ciceriečiai ga
lų gale pasiryžo įsigyti nuosa
vą svetainę. Valio!

Bendrovės susirinkimai bus
laikomi kiekvieno mėnesio pir
mą ir trečią nedėldienį J. Neffo 
svetainėj, 1500 So. 49th Avė. 
Pradžia 10 vai. ryto. Sekamas 
susirinkimas bus nedėlioj, sau
sio 19 . Kiekvienas bendrovės 
narys privalo atsilankyti ir nau- 
jtų atsivesti. —Koresp.

Moterų vakaras. į

LMPS. 43 kp. buvo surengus 
(kada — Red.) balių. Visas

WLADEK ZBYSZKO

WLADEK ZBYSZKO

Subatos vakare, Sausio 18 tų, 
8:15 vai. vak. M. Tomasze,wskio 
svet., 8801 Comnicrcial Avė. 
Wladek Zbyszko su Chas Haitis 
Pasauliočeninpionu iš Indianapo 
lio. i

— Kitos dviejos ristynes bus 
nedalioje po pietų, sausio 19-tų 
pradžia 2:30. Lietuvių bažnyti 
nej vetainej, 1810 Union Avė. 
Wladek Zbyszko, risis su Tony 
Achis, didelis lietuvis čempio
nas, Peter Katauski su Geo. Pe- 
ters, graikas čempionas., Otto 
Ppapotnik su Geo. Bertz. š

Nedėlios vakare sausio 19-tų, pradžia 8:15 vai- vakare. Jas- 
kalskio svet. 4833-35, So. Throop St. Wladek Zbyszko su John 
Gelstoriu, Peter Katauski su Geo. Greger. Panedėlio vakare. 
Sausio 20-tą Wladek Zbyszko risis su Christ Hasen, didelis šve
das. Tikietai j visas ristynes 50c, $100, $1.50. Kares toksai 
turi būti mokami už vi4»s tketus.

Pastaba. Per statytojų kladą p. Frank Juskos paveikslas 
įdėta į vietą Ačio ant didžiųjų posterių. Taip kad p. Ačas ri 
tąsi bu. p. Zbyszko, r»e p- Junkn. I> «s Juška prisižuHe.io l>nti 

rislynfse kaipo žiūrėtoja.

LSS...VIII rajono kuopų valdybų 
susirinkimas aptarimui propagandos 
mokyklos reikalu įvyks pėlnyčioje, 
Sausio 17 d., kaip 7:30 vai vakaro, 
Aušros svetainėje, 3001 S Halseld SI. 
Visi kuopų valdybų nariai dalyvau
kite, yra svarbių reikalų

1 K G Trainis, Sekr

’ REIKALINGA MERGINA prie na 
mų darbo mažoj šeimynoj. Geras užmokestis.’ Atsišaukite nuo 6 iki 9 
vakare.
3323 So Halsted Stret, ant 2-rų lubų 

Tel. Drover 9687

REIKA’LINGA merginų ir apyse 
’nių moterų prie tvarkymo plunksnų 
Pastovus darbas, Gera mokestis 

1833 S. Halsted Street

Ant pardavimo naujas mūrinis
na mas, šešių pragyvenimų, trįs 

fialai po penkis kambarius. ’l'rjs 
Halai po keturis kambarius. La
bai gražioje vietoje, Šviesus iš visų 
pusių. Už visai pigią kainą. Prie
žastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant formų. Namas randasi 
po No. 3356 Emerald Avė.

Joe Daynelis

LSS. 37 kp rengia paskaitą tema: 
“Tauti; Taryba ar Internacionalas” 
Po paskaitos bus diskusijos. Pa-v 
skaita bus pėtnyčioj, Sausio 17 d. 
7:30 vai vak ' Malinausko svetainėj 
1843 S Halsted Street. Draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti nes 
svarbu kiekvienam pasiklausyti.

Komitetas

Lietuvių Socialistų Propagandos 
Mokyklos lekcija įvyks pėtnyčioj 
17 d. Sausio, 8 vai. vak Aušros sve
tainėje.

RockforcL III: LS.S75 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 19 d. 
Sausio 1919 m. 1:30 valandą po pielų 
Vega Hali, kertė 15th Avė. ir 9th St 
Draugės ir draugai meldžiu atvykti 
paskirtu laiku, randasi svarbių rei
kalų apsvarstymui.

Bašt. A. Meldažis

LDLD 56-ta kuopa rengia viešas 
prakalbas, Nedėlioję, Sausio 19 d. 
1919 (ni., 2:30 po pietų Settlement 
svet 861 - Įsi Avė. Mihvaukee, Wis. 
Inžanga dykai. Programas susidės 
iš muzikos, deklemacijų ir prakalbų

Komitetas

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

LMPS. III Raj. sek.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU brolio Jono žičkinis, 
Kauno gub. Raseinų pav. Baltakių 
parai). Miniškšlučių sodos Pirmi 
«u gyveno Chicago, UI. o dabar ke
turi mėnesiai kaip jis prapuolė. 
Gavau laišką nuo vieno draugo, 
buk jis miręs Minneapolis, Minu, 
tai nėra tikrų žinių ar jis miręs ar 
gyvas tai prašau pačiam atrašyti, 
ar kas jį žinote malonėkite pranešt 
už tą tariu ačiū.

Frauk žičkus 
z2101 W. Caulter Str. Chicago, U!

Pajieškau savo puseserų: Mari jo 
nos ir Uršulės Sakaičių; Marijona 
po vyru Miškauskienė, Kauno gub. 
Telšių pav., Plungės parap., Bireinų 
kaimo. Taipgi ir pusbrolio Tania 
šausko. Atsišaukite palis arba kas 
žinote praneškite man už ką busiu 
dfilcin^as.

K. Trunauskus
.2342 S Leavitt Street, Chicago, III.

Reikalaujama moteris arba mer 
gina nuo 35 iki 46 melų amžiaus 
švariuose namuose už gaspadinę, 
Geru viela ant visados užtikrinta 
dėl geros moteries mažame miestelyj 
100 mylių nuo Cbicagos, atsišaukite 
į 132 \Vesl Stre.pt, Westvile, III. 
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REIKALINGA^ BUČERIS moka 

utis darbą, Gera viela, pastovus dar
bas. 1980 Canalport Avenue 
_____ • '.....ZĮ,,.._________ ____

REIKALINGAS' BARBERIS atsa
kantis, kuris supranta savo darbą. 
Gera mokestis. Pėtnyčiomis, Subir
tomis, ir Nedėlipinis. Arba tik Su
imtomis ir Nedėlibniis.

S. J. Spurgis 
2209 VVest 23rd Place, Chicago, UI.

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekartų lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
)as G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago
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STOCK’AI—ŠĖROS.

REIKIA operuotoji) prie sijonų. 
Mes turim pastovų darbą visą laiką.

KAHN AND ROSENTHAL,
1714 W. Division St.

REIKIA pirmos klesos preserio 
prie moterų žiponų ir siutų. Nedėli 
nis darbas. Gera mokestis geriems 
žmonėms. Pastovus darbas.

BERGMAN AND COHL, 
212 So. Markei St.

AR JUS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tų serų, kuriuos jus pirkote.

Pirkite Šerus Buck Run Oil and 
Refining Co.. ir gaukite tos kompa
nijos pelną kurį išmoka Buck Run 
Oil and Refining Co., yra operuojan 
ti bile kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnegici. Dabar šė- 
rai prduodami po $2.00 už šėrą ir 
pakils iki $2.50 už Šėrą Į trumpą lai 
ką.
Siuskite savo užsakymus šiandien 

J. BIRSHTON, 
care of Chas. A. Wood and Co. 

110 So Dearborn St. Chicago, III.
Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

MOKYKLOS

REIKALINGA, mergina arba mo
teris prie taisymo valgyti. Kambarį 
duosiu Gera mokestis-

J. SAK()L()\VSKI,
1624 VV. North Avė.

REIKIA vyrų ir moterų, bučerių, 
kimščjų ir dešrų vyniotojų. Geros 
sąlygos ir mokestis.

BERT PACKING CO.,
176 Green St.

PAJFEŠKAU kriaučkos, merginos, 
kad butų be šeimynos. Turėtų pa 
liudijimą nuo gerų žmonių. Dykai 
ruimas, šviesa ir šiluma. Padarytų 
savo darba ir prižiūrėtų mano biznį, 
keųdžių štorą, 10 valandų dienos 
darbas, gera vieta, apgyventa lietu
viais ir gražus štoras. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą. Klauskite No. 24

PARDAVIMUI
PARSIDUODA duonkepykla lie

tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas gerai per daug me
tų. Kreipkitės šiuo dresu:

Petrauskas,
3548 Emerald avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI kriauČšapa, gera 
vieta. Priežastis pardavimo - važiu
oju j kitą miestą, Atsišaukite į 
Naujienų ofisą laišku No. 23

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ii 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir' miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis- 
kito šio HarKeno. Bezidcrurtin 
1922 So. Kedzie avė. Chicago
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VALENTINE DRES8MAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella St

137 Mokyklos Suv. Valstijoaa. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, 'Do- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantio- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa «š 
$10. Pbone Seeley 1643

SABA PATEK, Pirmialaki

PIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvai ir treitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškas, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Prepiratory School
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. I

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

mas padarys jus žinovu j trumpą 
Ištikto

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, Perdčtinis
118 N. La Šalie prieš City Hali 

Atsišauklt ant 4-to augSto.

Stre.pt

