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Liebknechtas ir Rože Lu- 
lemburg užmušti

Vokietija turinti užmokėti $12,500, 
000,000 atlyginimo

KAROLIS LIEBKNECHTAS IR 
ROŽĖ LUXEMBURG 

UiMViTI.

Rožę Lnxeinburg užmušė mi
nia, o Liebknechtas nušautas 
jam bandant pabėgti nuo areš

tavusių jį kareiviu.

BERLINAS, sausio 16. Dr. 
Karolius Liebknechtas ir Bazė 
Luvemburg tapo užmušti.

Kada tapo patirta vakar, kad 
I>r. Liebknechtas ir Rožė Lu- 
xeinburg yra Eden viešbutyje 
vakarinėj dalyj miesto, greitai 
susirinko minia ir šturmavo 
viešbučio karidorių, kad užpuo
lus ant jų. %

Abu tapo nuvestj prie šoninio 
išėjimo iš viešbučio, bet mii ia 
užbėgo už akių kareivių bandy
mui išgelbėti Luxemburg. .Ji 
tapo minios sumušta iki neteko 
sąmonės ir tada įmesta i auto
mobilių, kuris manė ją nuvežti 
kalėjimai).

Keletą bloku toliau a u tomo- € €
Kilius tapo sulaikytas antros mi 
nios ir kada patirta apie buvi
mą jame Luxem'burg, žmogus 
užšoko ant pakopos ir nušovė 
ją, pataikydamas šūvį į galvą. 
Lavonas tapo išvilktas iš auto
mobilio ir nuneštas. Sprend
žiama, kad jis tapo įmestas į 
kanalą, bet nesurasta jo.

Tuo pačiu laiku Dr. Liebk
nechtas tapo oficierių ir kar i- 
vių išgabentas kitu automobiliu 
ir buvo vežamas į Maobit kalė
jimą. Važiuojant per Tiergnr- 
ten automobilius sustojo delei 
sprogimo seninus. Oficieriai 
paprašė Dr. Liebknechtą išl'p- 
ti ir buvo manoma paimti ki
tą automobilių ir važiuoti la
lėjimam Belaukiant Dr. Lkb- 
knecht bandė pabėgti ir buvo 
nušautas kareiviu, kurie tikė o-c

si to bandymo iš jo pusės.
Kada Dr. Liebknechtą arės- c

luotą name jo gimines Manh »i- 
mer gatvėj vakar ryte, jis visai 
neprisipažino kuo esąs. Nuve
dus jį į Eden viešbutį, jis bu
vo apjieškotas ir jo monogra
ma “K. L.” tapo rasta ant jo 
marškinių.

Dr. Liebknechto suėmimas į- 
vyko delei nugirsto detektivų 
pasikalbėjimo telefonu, įkuria
me jis ir Božė Luxemburg su ;i- 
tasė susitikti namuose tūlo M< r- 
cusson, VVihnersdorf įrieinies- 
lyj. Policija sako, kad Manu- 
ssonų namas jau nuo senai bu
vo spartakų susirinkimo vieta.

Liebknechto bandymas pa
bėgti buvo pąskutine desperati
ška pastanga įgyti laisvę žmo
gaus, kuris vos pereito spalio 
apleido kalėjimą. Kada jį ve
žęs automobilius sulūžo, jis bu- 
vo persergėtas prieš kokį nors delegacijos, pertraukos sutar-

bandymą pabėgti. Vadovavęs 
oficierius paklausė Dr. Liebk
nechto, kuriam bego kraujas iš 
žaizdos galvoj, padarytos lazda 
vieno narių minios, ar jis jau
čiasi galįs nueiti keletą šimtų 
mąslų iki sekamos gatvės, kur 
galima rasti kitą automobilių.

Dr. Liebknechtas atsakė, kad 
galįs ir visi nuėjo. Priėjus prie 
medžių grupės Dr. Liebknecht 
pastūmėjo arčiau buvusį prie 
jo kareivį ir puolė į Tiergarten 
krūmus. Kareiviai paliepė 
jam suloti. .lis neatkreipė ati
dos i jų reikalavimus ir keletas 
šūvių tapo paleista į jį.

Viena kulka užgavo jį kak
lai), tiesiai tarp pečių ir jis be
veik ant virtos mirė.

Valdžia šiandie paskelbė, kad 
aplinkybės, prie kurių įvyko 
mirtis Dr. Liebknecht ir Božės 
Lu.vemburg, bus ištirta ir seks 
baudimas, jei pasirodys, kad 
sargybos kurios nors aukų ne
išpildė savo pareigų ar kuo nors 
prisidėjo prie tragedijos.

True Iranslnlion filed vvith Ihe post- 
ina.ster al Chicago, III., Jai). 18, 1919 
as reųuired hy Ihe act of Oct. (j, 1917 
VOKIETIJA TURI UŽMOKĖTI

$12,500,000,000 TALKI
NINKAMS-

Atlyginimui už nuostolius Fran- 
cijoj ir Belgijoj.

BERLINAS, sausio 17. Per
trauka mušiu lapo prailginta.

Sutartis prailginanti perlTau- 
ką tapo pasirašyta ketverge po 
piet valstybės sekretorius Mato 
Erzberger, atstovaujančio Vokie 
tiją, sako žinia iš Treves.

Sulig vaikščiojančių žinių,va
lstybės sekretorius Erzberger pa 
sakė valdžiai, kad maršai, b'och

I reikalavo iš Vokietijos $12,50H, 
i 006,000.

Iš los sumos .$7,500,000,000 
buvo atlyginimui vokiečių pri
darytų nuostolių šiaurinei Fra- 
ncijai ir Belgijai ir .$5,000,000,- 
000 buvo už kitus nuostolius.

Kaipo gvarantiją užmokėji
mo, talkininkai reikalavo kont
rolės Vokietijos geležinkelių ir 
miškų.

True translation filed witti the post- 
master at Chicago, III., Jan. 18, 15)19 
as rcquired hy the art of Oct. (i, 1917 
PERTRAUKA MŪŠIŲ PRAIL

GINTA VIENU MĖNESIU.

PARYŽIUS, sausio 17. - Ofi-I 
cialiai šiandie paskelbta, kad 
mūšių pertrauka, su permainy
tais keliais svarbiais paragra
fais, tapo prailginti vienu mėne
siu.

“Po konferencijos T r c v e s 
tarp maršalo Foch ir vokiečių

Dr. Kari Liebknecht.

lįs lapo prailgintos vienus sėne- 
siui,” sako pranešimas.

“Sutartįs apie agrikaltures 
medegas, Bussijos karės belais
vius, laivyno sąlygas ir sugrąži
nimą medrgų paimlų iš užim
tų distriktų, tapo pasirašytos.’’

True transVntion filed*vvith the post- 
master at Chicago, III., Jan. 18, 191!) 
as required by the act of Oct. 6, 1917
FRANCIJA TURI PASILAIKYT 

REINĄ

Sako maršalas Foch.

TREVES, sausio 15. Marša
lo Foch įsilikrinimu yni, kad 
Reinas turi būti padarytas pert
vara tarp Vokietijos ir Franci’ 
jos- Jis išsireiškė tai aiškiai šia- 
tlie, kada jis priėmė Amerkos ta 
ikraščių korespondentus. Mar
šalas čia yra sąryšyj su susirin
kimu apie prailginimą pertrau
kos musių su Vokietija.

Maršalas Foch nurodė sunku 
mus, kurie tapo apgalėti ir pa 
sakė, kad taika turi būti lygi kai 
na i pergalės. Vokietja dabar 
buvo sumušta, sakė jis, bet'su sa 
vo turtais, ypač žmonėmis, atsi
gavimas į palyginamai trumpą 
laiką yra galimas. Dabar reikia 
talkininkams ištirti kaip išven
gti tolimesnių užpuolimų.

True translation filed vvith the posl- 
inaster at Chicago, III., Jan. 18, 15)19 
as required by the act of Oct. (i. 1917 
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA

LISTAI ATSISAKO DĖTIES
PRIE VALDŽIOS.

AMSTERDAM, sausio 16.— 
Pasak čia gautos iš Berlino ži
nios, tarybos centralinės karei
vių ir darbininkų su nepriklau
somaisiais socialistais ir so
čiai demoknitais liksiu išdirbi
nio bendro socalistinio progra- 
mo nedavė didelių pasekmių ir 
nepriklausomieji socialistai at
sisakė prisidėti prie valdžios.

J............. .............
Reikalingas expertas 

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

DARBININKŲ KONGRESAS.
MM M ■ .M—.M t

Svarsto apie kovą už paliuosa- 
vima Mooney.

i—Į—

Vakar darbininkų kongresas 
Chicagoj pradėjo svarstyti apie 
budus veikimo paliuosavimui 
Thomas J. Mooney iš kalėjimo, 
kuriame jis yra palaidotu visam 
amžiui.

Paduota įvairių pasiūlymų, 
kuriuos rezoliucijų komisija su
grupavo. Ji pasiūlė tris žings
nius paliuosavimui Mooney. 
Jais yra:
'1. Atsišaukti į federalę vald

žią paimti bylą iš California 
valstijos valdžios rankų, ar at
sišaukti į Californijos legislatu- 
rą, kad ji peržiūrėtų savo baus
mių kodeksą, taip kad leidus 
Mooney atnaujinti bylą.

2. Propagandos kompanija, 
kad privertus Valdžią paliuosuo 
Ii Mooney.

3. Visuotinas streikas.
Paskutinis bodas kovos (vi

suotinas streikas) iššaukė did- 
žiausį pritarimą. Delegatai nu
rodinėjo, kad visi legalės kovos 
budai išsemti ir nieko nebegali
ma veikli teismuose. Vienatiniu 
budu bcliekt. tik visuotinas strei 
kas.

Tiktai buvo ginčų apie strei
ko laiką. Vieni nurodinėjo, 
kad geriausia butų paskelbus 
streiką Darbininkų šventėj 
gegužės 1 dieną, bet rytinių vai 
stijų delegatai sakė, kad tarp 
rytinių valstijų darbininkų vi
suotino streiko idėja dar nėra 
ganėtinai pribrendusi, todėl rei 
kia atidėti streiką vėlesniam ail 
kui iki liepos 4 dienos, kad 
darbininkai galėtų geriau prie 
jo prisirengti. Niekas tam la
bai nesipriešino ir išrodo, kad 
streiko diena bus paskiria lie
pos 4 d., o iki to laiko, šalę 
smarkiausios agitacijos ir orga
nizavimo darbininkų prie to 
streiko, bus vartojami kiti re
komenduoti budai kovai už pa- 
liuosavimą Thomas J. Mooney 
ir Warrcn K. Billings.

ORAS.
Giedra šiandie ir ryto; nedi

delė permaina temperatūroj.
Saulė teka 7:14 v., leidžiasi 

^ 4.^47 valandą.

'l'rue translation filed vvith Ihe posl- 
niasier at Chicago, III., Jan. 18, 19151 
as re<|iiii'ed by Ihe act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA AMNESTIJOS
POLITINIAMS KALINIAMS

Taipgi ištraukimo Amerikos ka 
riuonienčs iš Rusijos.

Darbininkų kongresas Chica- 
goje vakar priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią amnestijos (pi 
liuosavimo) visiems politiniams 
kabliams ir tiems, “kurių sąžine 
(neleidžia jiems lieti žmonių kra
ują”-

Antroji priimtoji rezoliucija 
reikalauja ištraukimo Amerikos 
^kareivių iš Rusijos.

Rezoliucijos bus pasiųstos 
Prezidentui, kongresui ir Ameri 
kos Darbo Federacijos konven
cijai.

True lr:»rsl;ition filed wilh Ihe posl- 
master :il Chicago, III., Jan. 18, 1919 
ns reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
EBERTAS NEPASIRAŠYS PO 

“JIEGOS TAIKA”

AMiSTERDAM, sausio 17.
Pasak žinios iš Berlino, Vokieti
jos premjeras Ebertas grasino 
rezignuoti, negu priimti atsako
mybę už pasirašymą po “laika 
jiegos”.

True translation filed vvith the pnst- 
nmslcr al Chi<*aH<>, III., Jan. 18, 191!) 
as reuuired by the act oi Oct. 6. 15)17
ČERNOGORAI SUSIRĖMĖ SU 

SERBAIS.

Ištiko smarkus mušis

PARYŽIUS, sausio 17.—Pa
sak Černogorijos atstovų, gnutų 
oficialių žinių, mušis su dide
liais iš abiejų pusių nuostoliais, 
ištiko^ delei menomo serbų pri
verstino bandymo panaikinti 
Černogorijos ncpriklausomobę.

Sakoma, kad 20,000 černogo- 
)U dalyvavo sukilime prieš scr- €
bus.

True translation filed vvitli the post- 
niaster al Chicago, III., Jan. L)l.) 
as required by the act oi Oct. b, 1J17

POLITINIS NERAMUMAS 
VENGRIJOJ.

Prezidento grafo Karolyi pozi
cija nėra tvirta.

BERN, sausio 16. — Pasak 
čia gautų žinių, Viengrijoj yra 
didelis politinis neramumas ir 
pozicija grafo Karolyi, kaipo 
respublikos prezidento yra toli 
nuo tvirtos. Socialistai yra la
bai veiklus ir reikalavo, kad 
vienas jų butų paskirtas į svar
bią vietą - vidaus reikalų mi- 
niselriu kabinete, kurį sudaro 
grafas Karolyi. * t

Budapešto policija areštavusi 
3,000 nužiūrimų ateivių ir palie
pta juos išvaryti. Bolševikų va
dovas Samueli taipgi esąs areš
tuotas.

»

STREIKAS PEįRU.

LIMA, Peru, sausio 17. — Vi
sas veikimas ir pirklyba apsis
tojo Lima ir Gallao miestuose, 
Peru, iš priežasties ten kįlusto 
streiko. Lima streikieriai nu
tarė streikuoti ncaprubežiuotą 

laiką. Gatvekariai nebvaigšto.

460 žmonių žu
vo ant laivo

Leninas esąs atvykęs į Barceloną, 
Ispanijoj

4G0 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO

Lr.ivas užvažiavo ant minos ir 
paskendo.

RYMAS, sausio 17.- Kada fra 
neuzų laivas Chaouia užgavo mi 
ną Messina pcrlhkoj, 460 iš 690 
buvusių ant laivo pasažierių ir 
įgulos, žuvo.

Laivas plaukė iš Piraeus į Ko- 
nstatinopolį ir paskendo už 4 mi 
nučių po užgavimui minos. Dau 
gelis iš 230 išsigelbėjusių jų yra 
sužeisti eksplozijos ir nuvežti į 
Messina ligonbutį. Chaouia pir
miau buvo Koeningin Wilhelmi 
na laivas.

True trunslntion filed \vilh the po<t- 
masler al Chicago, III., Jan. 18, 1919 
as re<|iiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

RUSIJOS BOLŠEVIKAI VĖL 
PRAŠO TAIKOS

Prižada talkininkams sustabdyt 
savo propagandą.

COPENHAGEN, sausio 17 
Pasak Sočiai Demokratei), bu
vęs bolševikų ambasadorius Lo
ndone, Maxini Litvinov, pašinu 
tė notą prezidentui VVilsonui, 
užreiškiančią, kad Rusijos bol
ševikų valdžia yra pasirengusi 
sustabdyti savo pasaulinę pro 
pagundą, jei talkininkai sutiks 
stoti su ja į taikos tarybas.

True translation filedxwith the posl- 
master at Chicago, III., Jan. 18, 15)1!) 
as reųuired by the act of Oct. (>, 15)17
KONTR REVOLIUCIJA KILUS

PETROGRADE.

HELSINGFORS, sausio 17 
Pasak žinių, iš Revelio, Pctrogra 
de kįhisi kontr revoliucija ir Kol 
ešvikai pradėjo visuotiną skubų 
pasitraukimą rytų link iš.Esto- 
nijos.

'l'rue translation filed with the pnsb 
master at Chicago, III., Jan. 18, 15)1!) 
as rcquired by the act of Oęk G. 1917

LENINAS ESĄS ISPANIJOJ.

Išlipęs Barcelonoj.

MADR1D, Ispanija, sausio 17.
- Pasak vietos laikraščių, Ru
sijos bolševikų premjeras Nlko- 
lai Lenin yra tarp rusų, kurie 
šiomis dienomis išlipo Barcelo
noj.

SUSPENDAVO KONSTITUCI
NES GVARANTIJAS 

BARCELONOJ.

LONDONAS, sausio 17. — Pa 
sak gautos iš Madrido žinios, Is 
panijos valdžia išleido dekretą, 
kurio supenduojama konstitu
cinės gvarantijos Barcelonos 
provincijoj.

(Suspendavimas konstituci
nių gVarantijų reiškia pavedi
mą viso valdymo į kariuomenės 
rankas kuoplačiausį karės 
stovį. Barcelonos provincija y- 
ra Katalonijoj, kur yra didelis 
judėjimus už pilną tos šalies 
dalies autonomiją. Barcelona 
kuvo centru to judėjimo ir iš 
ten buvo vedama smarki agita
cija už Katalonijos autonomiją. 
Valdžia buvo benusileidžianti 
ir sutiko paduoti reikalavimus 
Katalonijos parlamentario ko
miteto. Buvo tikimasi, kad 
Ispanijos parlamentas, kada su
sirinks sausio 20 d. priims rei
kalavimus, nes Ispanijos politi
nių vadovų komisija pritarė 
Katalonijos autonomijai. Ma
tyt valdžia prisibijo sukilimo 
Barcelonoj, jei Kalalonijai ne
bus duota autonomijos ir grie
biasi kraštutinių priemonių, 
kad užbėgus tam sukilimui už 
akių).

MADRID, sausio 17. Premie 
ras Ramanones po susirinkimui 
Ispanijos kabineto pasakė lai k 
raščių korespondentams, kad jis 
nebus nustebintas niekuo, kas 
gali atsitikti Barcelonoj. Kabi
netas svarstė situaciją Barcelo
noj, kuri yra labai rusti.

True translation filed wilh the pnsf- 
master at Chicago, III.. Jan. 18, 191!) 
as reąuired by the act of Oct. (>, 15)17 
TAIKOS DURJS DALINAI AT

DAROS PRESAI.

Įsileis rašytojus į visus, apart 
slaptų posėdžių.

PARYŽIUS, sausio 17. — Tai
kos konferencija šiąnakt pada
rė savo pirmą nusileidimą vie
šajai nuomonei dalyke viešumo. 
PČnkios didžiosios valstybės po 
apsvarstymui presos reikalavi
mų,, kad užraktas butų nuim
tas, nutarė atidaryti duris ke
liais coliais. Jos nutarė įsilei
sti presos atstovus “pasitikti pil
ną konferenciją, bet prie reika
lingų atsitikimų posėdžiai gali 
būti laikomi kameroj.”

Kitais žodžiais sakant, kores
pondentai gali ten būti dėl kal
bų, bet kada prieina tikrasis da
lykas, konferencija gali pradėti 
slaptą posėdį ir korespondentai 
turi išsinešdinti.

Skaičius presos atstovų, ku
rie bus įleisti, nenutarta, bet de
legatai kalba apie 15, duodant 
po 3 keturioms didžiosioms vai 
stibėm ir 3 kitoms valstybėms.

Atidarant ryto ryto posėdžius 
kongresas galbūt įsileis visus 
presos atstovus. Delegatai nu
spręs tai ryto.

Hipyje pastarųjų 24 valandų 
Chicagoje 24 žmonės mirė nuo 
influenzos ir 11 nuo plaučių už 
degimo, * ,
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GRAŽIAUSIAS

Koncertas
KRUVELIS

(Tąsa)

tesi------ - ---

Dykai $300 Dovanų ant Šio Maskinio Baliaus

Rengia L. S. S. 234=oji Kuopa

Nedelioj, Sausio-Jan. 19,1919
Pulaskio Svetainėje

Ashland Avc.1709-15 So.

P-lė Laurinavičiutė

Šitas koncertas bus gražiau
sias, nes jame dalyvaus gabiau
sios sceniškos spėkos: P. Stogis 
solo ir trio, P-lė Laurynavičiu- 
tė, dr-gė Stilsonienė, Mrs Van 
Hoesen, profesorė Hinshavv Ko
nservatorijos, p. Rastoųfcev, 
dr-gė Kukutienė ir kiti.

Taipgi statoma vieno veiks
mo vaizdelis: “Pabėgėlis iš Si- 
birijos”

Veikiančios ypatus: Tabas — 
pabėgėlis J. Rostowcev,

Marė — jo žmona A. Z. K.
Todėl tikimės, kad šiuo kon

certu bus visi užganėdinti 
gi kviečiame 
lankyti.

Po progranio linksmi šokiai 
prie geros muzikos.

Kviečia visus KOMITETAS.

Sykį parvažiavo truputį įkau
šęs ir kažiko piktas. Žinoma, 
kaip be pietų, o čia vakarienė 
dar nekaista. Janike per dieną 
apie gyvulius, žygius — truputį 
suvėlavo; o šeimininkė, prasike
pusi kiaušinienės, bebrėkštant 
užkandusi, jau tvarsėsi lovoje. 
Pasidairęs Petras po vidų, neini 
rimdamas apmaudu ėmė ištiesų 
jau barties.

Ar žinai ką, Marce? kentė
jęs, aš kentėjęs, pagalinus im
siu tave perti! Argi tu negali 
peni kokio darbo nusitverti?

x\

Sub., Sausio 18,1919
M. Meldažio Svet

2242 W. 23rd Place.
i .

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tai-
skaillingai alsi-

MILŽINIŠKAS METINIS

BALIUS

nulyti: bent aš negaišiu. Dabar 
iš tavęs kaip iš ožio tekio: nė 
taukų, nė plaukų. Per kiauras 
dienas naktis tiksoti, ar lai gra
žu? Po biesais, kad būtum kiau
lė, papjauti galėtum. Dabar tik 
mano ūkį bjauroji. Nė šeimy
nos negalima gauti!...

— Samdykis mergas. — did
žiau įužfšęjj šaukė: — žiūrėkis! 
Man mergos nepriklauso. Kodėl 
motinėlė pati susisamdydavo? 
.lei/ncsamdysi — viena dirbsi 
Pamėtysime., kiek tu begulėsi 
kaip Janike išeis?

— Papūsk į nosį sau ir savo 
Janikci! — Marcė pusbalsiu ba
mbėjo. — Kaip ikišiol be manęs 
samdei, taip gali ir dabar. Man 
čia rupi, kad negauni! Lįsk sau 
i nosį..

—Matyti, nieko neįveiksiu,— 
tęsė Petras. — Parsivesiu ryto

JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAUTIŠKO KLIUBO

(ras čia mudviejų kaltas ir kaip 
lu dirbi. Tuomet iškasys tau 
nugarą!

Po vakarienes, rymodamas 
sau vienas Petras durnojo:

— Kiek man nuostolio, kiek

Klebonas, nebesu kurkęs, misipir 
ko šlajikes: šmikšt man pen
kios (lešjmtjs!... Vieną ir pasku-

Lietuvių Baltos Rožes 
Pašelpinis Kliubas

Meldžiame visos lietuviu jaunuomenes ne- 
praleisti šio vakaro; atsilaikyti ir paimti 
viršminėtą dovana (prize) ir p rieto puikiai 
pasilinksminti puikioje svetainėje prie pui
kios muzikės. Abelnai, lokio vakaro greit 
nesulauksite* Su pagarba varde L.B.Ž.P.K.

KOMITETAS.

Atsibus Nedėlioję

SausioJanuary 19, 1919
dyti. Visuomet algas iš šalies 
uždirbau. Motinėle, motinėlė!

M. Meldažio Svetainėje

Pradžių 6 vai. vakare. Inžanga 35 centai

Truc translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 18, 1911) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kiek ir kokias taksas mo
ka nepiliečiai.

Ištraukos iš įstatymo apie jeigu 
taksas.

JBIRUTES KONCERTAS!
' ------- T-UTrr-rr—~ wnn-—wwr~P —

sios lietuvių muzikalus spėkos. Bus duetai, 
kvartetai, trio, solo, “Birutės” vyrų choras ir ■= 
“B.” moterų choras. Taipjau Birutės mišrus 
choras padainuos daug naujų, da negirdėtų 
dainų. t »•

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

Kviečia “Birutė”

NEDĖLIOJĘ
Sausio-Jan. 19tą d., 1919

Bohemian-Slovak-Amcrican Hali
1440 West 18th Street

Vadovauja p. SI. Šimkus. Pradžia lygiai 8 vai.
“Birute” rengia didelį, gražų koncertų. Pro

gramas bus labai įvairus ir jį išpildys geriau-

(Valdiškas pranešimas)

Ineigų taksoms įstatymas rei
kalauja, kad darbdaviai užlai
kytų du nuošimčiu (procentų) 
visų ineigų už 1918 melus nuo 
samdinių (darbininkų), kurie 
nėra piliečiai ir nemano šioj ša
ly gyventi. Kiekvienas asmuo, 
kuris laikinai šioj šalyj gyvena, 
ineina į tą gyventojų rųšį.

Kiekviena? asmuo, kuriam 
reikia mokėti taksas nuo ineigų 
ir kuris nepriduoda savo aps- 
kai t Kavinio iki kovo 1 dienai 
kiekvienų metų, užsitraukia 
baudos 50% nuo sumos, tak
soms priklausančios. Tikreny
bėje bauda negali būti mažesne, 
kaip $20.00 ir nedidesnė, kaip 

.000.00. Kiekvienas asmuo, 
kuris sudeda melagingą apskai- 
tliavimą, užsitraukia baudos 
$2.000.00 ir vienus metus kalė
jimo.

Svetimšaliai, kurie neišreiškė 
noro šioj šaly apsigyventi, turi 
užsimokėti 1% nuo visų savo 
ineigų už 1913 metus, prade
dant kovo l d., už visus* 1914- 
1915 metus, ir 2% už 1917-1918 
metus.

To bus reikalaujama kiekvie
nais metais, kol įstatymas ne
bus pakeistas.

Prirengkite savo 
skaitliavimą taksų 
kuris atsilankys, t.
savo uždarbius kiekvienais n 
tais nuo 1913 metų, taipgi k 
dirbai visu tuo laikotarpiu.

Vakaras Su Programų atlas svet.
w 1 136—1(1 Emma gat., netoli Milvvaukec Ai

RENGIAMAS

RUBS1UVIŲ UNIJOS
A. C* W. of A. Skyriaus 269

Ned., Sausio 19 d., 1919
Pradžia 5 valandų po pietų

1136—10 Išmina gal., .............. ...... ......
Inžanga 23c su Karės Tesais

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

Kviečia rengimo Komitetas,
269 SKIRI AUS.

Subatoj, Sausio 25, 1919

pradžia lygiai 7:30

ta akompanuojant P. Gugienei. 
Papuošimui koncerto bus pat’ 
vežtas naujas pianas John

i-lė Bukauskaitė, P. Slo_ 
pasižymėjęs lenkas komi*

dainininkų spėkos —p.1 
is. Birelės Moterų ir M i

KONC RTA
DR. VIRO. NARBUTT

Physlcian & Surgeon 
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
3001 Mest 22nd Street 

Tel. Lawndatc 660, 
Gyvenimas: 2111 Marsball BĮ v.

Wįr>‘Ck-(Vęn l^L 
iMi f A r

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cago je ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 8674M. Meldažio Svet,

22 12 W. 23rd PI.

niekais. Kad bent bartųs, po 
Šuninis... Sakęs jai, ar ne, viš
tide. Murmės tik po nosies — 
nežinai ko trukusi. Susineršusi, 
susiraukusi, nė su žmogum do
rai nepašnekės. Rodos, nė nio 
kas guodžiasi nė šneka, o po 
žmones kaip j varpą muša. Ką 
t.ik nepašnekinsi,

gins:
viena ėda.
ra, mergoms visi darbai...
na, bene, prasimokys pasilikusi 
viena. Pamatysiu toliau.

ineigų ap- 
kolektoriui, 
y. pasak\

surengiaTautiškas KliubasJaunų Lietu
gražius vakarus, taigi ir dabar deda visas savo spėkas, kad suren
gus dar gražesnį, kaip kadaise buvo, 'l ai bus didžiausis šokių va
karas. Prasidės šešiose vakaro ir trauksis iki vėlumos nakties 
prie geriausios muzikos, kuri grieš naujausios ir seniausios mados 
šokius, ir prieglam Ims visokių žaismių. Taigi prašom, gerbiama 
visuomene, atsilankyti koskaitlingiausiai ir neapleisti tos progos, 
nes paskui gailėsito. Visus be skirtumo kviečia KOMITETAS

*0

WLADEK Z BYSZ KO
Subatos vakare, Sausio 18 tą, 

8:15 vai. vak* M. Tomaszcvvskio 
svet., 88.01 Commercial Avė. 
Wladek Zbyszko su Clias Haitis 
pasuuliočenmpionu iš- Indianapo 
lio.

— Kitos dviejos rislynės bus 
nedėliojo po pietų, sausio 19-tą 
pradžia 2:30. Lietuvių bažnyli 
nėj vetainėj, 1810 Union Avė. 
Wladek Zbyszko, risis su Tpjhy 
Achis, didelis lietuvis čempio- 

auski su Geo. Pe- 
čempionas* Ollo

WLA1>EK ZBYSZKO

Gclstoriu, Pelei’ Kaiauski su Geo* Gregcr. Paųedėlio vakare. 
Sausio 20-tą VVladek Zbyszko risis su Christ Hpsen, didelis šve
das* 'Likietai į visas rislynės 50c, $100, $1.50. Karės feksai 
turi būti mokami už visus Įkėlus.

Pastaba. Per statytojų kladą p* l'rank Juskos paveikslas 
jdėla į vietą Acto ant didžiųjų posterių. Taip kad p. Ačas ri 
tusi su p. Zbyszko, pe su p* Juška. Pas Jus^ą pri^ižpdėjų būti

tuoj ir spi- 
J'a vo pati nieko nedirba, 

šeimynai juoda put- 
Na,

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Rytmečiu pabudęs Petras gai- 
dykste net nustebo. Jo pati taip 
anksti jau atsikėlusi, abidvi su 
Janike, besikubančios aplink 
pusrytį. Pašokęs ir jis kaip 
švinta išėjo prie gyvulių. Ne
spėjo apsišerti kaip Kupstienė 
prisistatė. Kaipgi nepaleis lie
žuvį ant Peitro, kaip neužniks 
barties:

'l*u bedušninke, svietoėdy! 
Susprogai išlupęs iš musų to
kius pinigus, susprogai, suėdei 
mergaitę! Užvarinėji, užveisi 
darbo! Pagaliaus mergomis ap
leidai! Kam ėmei? Ko lindai 
prie musų, kad savo namie tu
rėjai?! Naudos tau lik reikėjo!*1

[Prie kiekvienos progos: susirinki* 
nuosc, pramogų vakaruose, baliuo
se, teatruose—rinkite aukų Lietuvos 
Laisvės Fondui ir siųskite jas to 
Fondo kasieriui šiuo adresu: Mr. K. 
G u g i s, 3323 S. Halsted Št., Chica
go, I1I.J
Lietuvos Laisvės Fondas.

Chicago — Jaunų Lietuvių 
Kliubas aukojo per Juozapą Ve- 
blauską.............................$25.

Phoenixville, Pa. — Pr. But
kus...................................... $5,00

Foxcroft, Me. — Geo. Tuina- 
sa ..................$1.00

per J. Ascitą......................$5.00
Westville,.UL — Per Kl. Jur- 

gelionio prakalbas, sausio5, per 
St. Koifstantiną c
•- K. G ūgis, Ižd.

i Redakcijos Atšakiai
Ten Buvaulam, Hockforde. 

Ką galėjome, suvartojome.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
ristynėse kaipo žiūrėtoja.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK KAJNAS
ant Durų, lA'.ntij, Rėmų ir Stągams Popiero

SPECIALIAI: Malcta melCvojlmui stubų tšvidaas, po $1.19 už gal
C ARR BROS. WRECKING

3003-3039 S. HaUtod St.. . ui.

i JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Tolephone Central 6390 

Vakarais
2911 W/22nd Street

Tąlephone Central 6990
---------- , ........... .... ----

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsuš ir war 
savings stamps nuperka už cash 
vmęl and Co., 740 W. Madison st., 

3130 S Tlnlnfftii kampas st., kampai Jlalslcd si. 
SI., Sale MM, austas, virš Kamnus

» fp.etro.- Clolhing htore, atdara vakarais iki
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

FotOgrafisas. 
(Mes traukiam*' 
paveikslus dien 
mis ir vakarais

Jaimavedžiion- 
duodame kuopų 
kiausias dova
nas. Tąrbą at 
llekanl gerai i’ 
pigiyi.
3130 S “ '

Bo programai šokiai, skrajo
janti krasa, žaibai ir sniegas, 

pelnas žemaitės naudi. 
Kviečia LMPS. I) kuopa

STAR &GARTER
MADISON l’KIE HALSTED STREET— BURLESQUE—
W O N D E R S II O W

kasdien: 2:15—8:15 Kainos 25c. jki 75c.

JUS GALETE ISAUGIH

PLAUKUS
Pasekmingas, moks* 

llškas gydymas dykai 
dėl vyru Ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ai’ pllnkl, bei pra
dedi plikti?

A t* kptilci'i Ir o a f 41
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu H- 

SU, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. t žsakykete lluostrota kny* 
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Farašita europos gar

bingo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,-—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje' savaite,

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURV 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
k rasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—* 
oš N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
ku*.” Išplaukėte že- 

Vežtojo savaite. .m,a? atspaustą kuponą ir siuskote Aianden.
UNION LABORATORY, Box «1, Unlęių

UNION LABORATORY,
> Box 4S1. Union, . N,-Y. r
Siusiu i dedamas 10 centu dej apmo-* 

kejlmo kaštu persiutlmd, meldžiu ftslu* 
stl man tojaus jusu dolerine dėžutė Cąk, 
vacura N. 1 ir knygutė “Teisybe Apie 
Plaukus.” (PaplusKtetie sykiu kuponą, vf 
4usu autrpdy.) ? ,



iubftta, Sausio (Jau.) 18 NAUJIENOS, Chicago, I1L

If Lietu
The New

Lietuviška Užeiga 
Southern Hotel

PROLG OWSKIS, SAVININKAS 
13th Street

Donorą, Pa

LEOPOLD K.
Michigan Boutevard and Chicago, III.

-tarkų

The New
L. C. PRANZ, Mgr. a 

Michigan Boulevard ir 13-ta gatvė, 
Vienas blokas tolumo nuo Terminai St

R. R. ir taipgi galima privažiuoti 
Chicagoje gatvekariais

Southern

nuo

Hotel
Chicago, 11). 

ir Michigan Centrui 
visų gelžkelio stočių 

iki Hotelio

Didžiausias Kotelis Chicagoj
Pamėginkite THE NEW SOUTHERN ir jums labiaus patiks 

negu visi kiti. Paraukus, ramus ir mandagus patarnavimas, čia 
galima susikalbėti lietuviškai su kiekvienu patarnautojų.

EUROPF.IšKAS PI.ENAS 
į dieną

Vienai ypatai ...............  $1.00 ir $1.50
Dviem ypatoui ................  $2.00 ir $2.50

Kambariai su atskira maudyne 
į dienų

Vienai ypatai...................... $1.50 iki $3.00
Dviem ypatom ................ $2.50 iki $5.00

Ten yra 300 kambarių, 200 iš jų su maudynėmis, visi aprū
pinti tyru šaltu vandeniu.

Naujienų num. 3-čiam š. 
pastebėjau korespondenciją 
Donorą, Pa., parašu “Donorie
tis”. Butų gera, kad p. “Dono ' 
rietis” ir dažniau rašinėtų, Jjet 
tik tiesą, o ne melus.

“Donorietis” rašo, kad “V. B. 
buvęs klerikalų agitatorius, o 
paskui Pristojęs prie tautinin
kų.” čia aš “Donoriečiui” pasa
kysiu, kad aš niekad neesu bu
vęs pokiu klerikalų tarnu. Tie
sa, prigulėjau metai suvirš lai
ko atgal prie Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 8-tos kuopos, iš ku
rios turėjau pasitraukti dėl “kai 
riųjų’užsivarinejimų. Bet'LSS. 
tai nėra jokia klerikalų draugi
ja. O gal “Donorietis“ mano at
bulai?

Tolinus “Don.“ rašo: “tauti
ninkų agitatorius ima agituot: 
Šv. Jurgio d r. aukojo tiek ir 
tiek; šv. Petro ir Povilo tiek ir, 
tiek”. Iš “Don.” pasakymo aiš
ku, kad jis rašydamas kores
pondenciją turbūt sapnavo. Juk 
minėtais vardais draugysčių vi-1 
sai nesiranda ne lik Donoroj, 
bei ir apielinkėj! Lietuvių U- 
kėsų Kliubo susirinkime aš pa
daviau įnešimą paaukaut kiek 
nors Liet. Neprig. Fondui. Išgir 
dę tokį mano įnešimą musų 
“kairieji” bolševikuojantįs vy- Į 
rukai pakelė lermą, kad, girdi, 
nereikia duoti nei vieno cento | 
Lietuvos reikalams,
kad visas susirinkimas 
paaukauti, tie “kairieji“ 
nė ir Lietuvos Laisvės 
bet jau buvo per vėlu:
suolą paskirt i$l(X).OO Liet. Ne
prig. Fondan- Bet ar istie.su 
tiems “kairiemsiems” rūpėjo 
Lietuvos Laisvės Fondas? Ar

III.
* v 
IS

Matydami, 
pritarė 
atsimi- 
Fondą,1 
’nubal-,

18Player Pianų Suvėluota APIE KĄ JIE SKAITO?
nusiųsti dėl švenčių reikalavimo, duoda jums retų progų

SUTAUPYTI $135
18 Player Pianų — pirktų čia prieš Kalėdas — buvo su

vėluota nepaprastu prieš šventes traukinių užėmimu ir bu
vo gania dabartiniu laiku. Prieš Kalėdas šie puikus instrumen
tai butų parduoti po .$500. Dabar, rečiau negu juos sugrąžino at
gal, išdirbėjai paskyrė mums didelį nupiginhną, dėlto mes galime 
pasiūlyti šiuos puikius playcr pianus — naujus ir iš visų atžvil
gių gerus — už didelį sutaupymą $135.

Kiekvienas šių puikių $500 in f \ 1®^
strumentų bus parduota taip ii-
gai kiek užteks iš 18 už nepap V ■ a ■
rastai specialę kainą

Mes taipgi pasiūlom? 
musų 1919 Kerzheim 

Kleinola
Player Piano.

Pilnas įrengimas, su priedu 
geso arba elektros lempos, 
suoliuko, uždangalu ir dvi
dešimts muzikos rolių jūsų 
naČių pasirinkimo, VISKAS | 
UŽ.............................. '$485 j
Lengvi išmokėjimai — ne- i 

rokuojame nuošimčio
ianų ir Player Pianų *

Pagarsėjęs Kerzheim Pianas—Specialiai
West Side Naiųas Cable Nelgon

Jūsų senas 
pianas arba 
kalbama ma
šina bus pri
imta mainais 
ir bus pada
roma gera 
sutartis.

KLEIN BROS
1 * PIANO STORE M

2027-29 South Halsted St.

$175

Atdara Su. 
balos vaka
rais iki 9:15 
Kitais va
karais atda
ra pagal su 
tartį.

Prieš musų departamentinę krautuvę.

NEPADARYKITE KLAIDOS Atci1(’.nlnlill niusV sankrovą atminkite tikrų vardą ir vietą.

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

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

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

1537 North Robey Street

pinosi Lietuvos Laisvės Fondu 
galima suprasti iš šito ve pavyz- į 
džio: 7 (b .gruodžio, t.y. dieną ( 
prieš Lietuvių Ukėsų Kliubo su-1 
sirinkimą, jie surengė prakal
bas (arba “prokliamaci jas,” 
kaip buvo ai>gai‘siniinii<>.s pažy

Citizens State Bank
Melrose Park, III.

Mokame 3% už padėtus pinigus.
Dėkite pinigus į

Tvirta Vietinį Taupymui Ranka
Šis bankas yra po valstijos priežiūra

BANKAS SU LAIKRODŽIU

(Arti Milwaukee Avė.).

Bridgeport Painting & Hardware Company
• • - . (Not inc.).

Paintįng, Decorating, Paper Hanging, Calciinining and Graining 
Paints, Dils, Varnishes, Brushes, Caicimine, Wall Paper

Glašs, hardsvare etc.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto.

3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

lietuviams gerai žinomą lenki
ninką V. Pūką, aa. “Švyturio” 
redaktorių! Išdergė, Inos, kui'ie 
tik renka aukas Lietuvos reika
lams, rinkėjus išvadino net ir a- 
gilavo, kad niekai neduotų nei 
vienam fondui. Ir dar ant ryto
jaus jie atsiminė Lietuvos Lais
vės Fondą... Matyli, jie turi

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS*
Akiniai aukso rėmuose nuo 13.00 Ir «u- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo |1.00 Ir 
auK&čtau. Pritaikome akinius tildyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
inu. Ištyrimas uidykų, jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopu, jei blogai matai, jei akla silp
sta, netęsk Ilgiau, o j ieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap-

S. M. MESIROFF,

trumpą atmintį. O gal ir pas
juos taip kaip Biblijoj: lai ne-

tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarim-ua DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai eeu 
drausraa įmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Teismas Nusprendė 
$12,500.00

r

žino kairėj i, ką daro dešinėj i“. -
V. P- Banionis,
L. Uk. Kliubo hašt.j

Rochester, N. Y.
Iš LSS- 7-tos kp. veikimo.

Iš visų kuopų ir draugijų, ku

darbininkų, suvažiavimas, kurį 
šaukia A. L. D. Taryba?. Pasiro 
dė, kad Rochesterio socialistai 
nepritaria suvažiavimui dėl dve
jų priežasčių. Viena, kad tą dar 
bininkų suvažiavimą proponuo- 
ja šaukt tokios ypatos (suvažia
vimą proponavo ne “tokios ypa
tos“, o Amerikos Lietuvių Dar-

Kalbūjo apie “Lietuvos padėji
mą nuo U-to šimtmečio iki šių 
dienų“ dviem atvejais. Pertrau
koj drg. Millerienė deklainavo. 
Drg. M. Duseika smarkiai pas
merkė tautininkų ir klerikalų 
diplomatus, kurie dirba Lietu
vos pragaiščiai. Ant drg. M- Du- 
seikos klerikališki-tautiški sina-

Augštesniojo teismo posėdininkai pas teisėją Hugo Pam išnešė 
nuosprendį prieš Illinois (Central gelžkelio kompaniją sumoje 
$12,500 00 naudon Valerijos Vaišvilienės, 837 West 33rd place, kai
po paveldėtojas turto po savam mirusiam vyrui Kazimierui Vai
švilų!, kuris tapo užmu’tas rugp. 1 d„ 1914 m, jam bedirbant minėtai 
kompanijai vagonų antspaudžiuoloju josios važbastotyj ties So. 
Water St., Chicagoje Jis buvo pagautas tarp dviejų vagonų, va
gonų varinėtjams garvežiu trenkus j traukinį, kuomet jis buvo prie 
savo darbo. ,

Sausio 30 d , 1917 m. teisėjas McKinley toj pačioj byloj išdavė 
nuosprendirną n t $3500. Tai buvo pagal sutarimą padarytą su 
gelžkelio kompanija kitų “advokatų”, kurie sakėsi atstovaują p-nią 
Vaišvilienę tuoju laiku. Bet tai buvo be našlės sutikimo ir jos ži
nios Našlė sužinojusi apie šitą nusprendimą, pasamdė kaipo 
savo advokatus David K. Tone ir Frank A. Rockhold, 10 South La- 
Salle Street ir šitie advokatai minėtą nusprendįmą $3500 atmetė.

Nagrinėjimas šitos bilos per paskutines penkias dienas pasibaigė 
šiandien teisėjo Hugo 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 nedidelėmis korporacijomis ir yra išlaimėją dideles 
sumas panašiose bylose lietuviams, lenkams ir kitokių tautų žmo
nėms. P ns Rockhold kadaise yra buvęs rusų vlce konsuliu Chi 
cagoje ir tokiu budu sužinojo apie daugybę rusų ir kitų Europos 
tautų.

P nas Adolfas Petrolewit«. 5004 Addison St., Chičago, gelbėjo pp. 
Tone Ir Rockhold'ui susekti dalykus susirišančlus su Vaišvilienės 
byla ir buvo perkalbėtoju tarp liudininkų ir advokatų. Jis buvo 
atsidavęs tyrinėjimui Šitoi panašių bylų per kelis metus. Jo 
tyrinėjimas pagelbėjo surasti davadus, parodančius faktus, reika
lingus išlaimėjimui šitos bylos

rios randas Rochestery, savo 
veikimu darbininkišgoj dirvoj 
užima pirmą vielą LSS 7 kuo
pa. Apie minėtos kuopos vei
kimą liudija tos kuopos valdy
bos metinis raportas,, kuris pa 
rodo, kad per praeitus 1918 me
tus buvo surengta 11 diskusijų, 
7 prakalbos, 5 baliai, 2 prelek- 
cijos ir 2 apvaikščiojimai. Be to, 
kuopos literatūros agentas pra 
nešė, kad jis pardavęs daug kny 
gų ir užrašęs daug laikraščių. 
Pinigų apyvarta siekė daugiau 
kaip penkis šimtus dolerių- Iš 
tos sumos daug paaukauta poli 
tiškiems, spaudos ir kitokiems 

j darbininkiškiems reikalams. 
Į Dabar randas kuopos ižde suvir

šunį 100 dol. Narių skaičius 
siekia virš 60, ir vis daugiau 
rašosi.

Kuopa rengia kas nedėldienio 
j vakaras diskusijas (jei neesti 
I diskusijų, tai esti prakalbos). 

Buvo taipjau diskusijos klausi
mu: “Ar reikalingas dabartinis

bininkų Taryba! — Red), ku 
rios yra praradę socialistinę gar 
bę (tu matyk! — Red) ir eina 
išvien su...menševikais, Schei- 
(kmannais ir su visų šalių bur- 

i žuazija (Rochesterio “sočiaiįši
lai”, matyt, įsitikėję visu tuo, ką 
Geležėlių tipo “agitatoriai“ plia
uškia. — Red.); antra, kad pa
našus suvažiavimas1 dabartiniu 
laiku negalimas, nes uždrausta 
viešai kalbeli apie politikos klau 
si mus (nedaug ir čia tiesos: A- 

i nierikos darbininkai — žinoma, 
ne lietuviai — ir “dabartiniu 
laiku“ taiko suvažiavimus po 
suvažiavimų ir kalba apie viso
kius politikos klausimus—dagi 
apie bolševikiškiausius ’ klausi
mus — kiek tinkami. — Red.).

Toks yra vietinės socialistų 
kuopos veikimas ir klesinis su
sipratimas. Reiškia, užgirtinas 
(visai nepavydėtinas. — Red.).

Sausio 12, LSS 7 kuopa suren
gė d. M. Duscikai prakalbas-

laviriai padarė vėl vienąpasikė- 
sinimą, o tai išmesti jį iš A.G. 
W. of A. unijos ir organizato
riaus vietos. Tie žmonės surin
ko parašų visai neunijislų, ir pa
rode, kad jie nori M. Duseikos 
išmetimo. Bet tas dalykas tapo 
atidėtas iki sekamam susirinki
mui. Reikia tikčties, kad kriau- 
čiai unijistai tiek bus Protingi, 
kad jie nepadarys tokio darbo. 
Tie atžagareiviai ant d. M. Du
seikos yra įtūžę dėl to, kad jis 
neina su jais, bet su susipratu
siais darbininkais.

Darbai Rochestery visai su- 
jnažėjo. bedarbių daug, darbas 
už pinigus perkamas, nes kitaip 
sunku gauti.

Subatos vakare, 18 d. sausio 
rengia vėl prakalbas LSS. 7 kp. 
Kalbės J. Jukelis iš New Yorko.

(Kad nereikėtų daryt verti
mo, ką-ne-ką turėjome išleisti 
iš korespondencijos. — Red.)-

—M. Vieversėlis.

Tiedu jauni lietu
viai tarnaujanti ant 
gelžkelių skaito apie 
tai, kad daugumoje 
atsitikimų užnuodi- 
jimas ir uždegimas 
kraujo pasidaro nuo 
pagedimo skilvio ir 
netyro kraujo, kas 
gręsia sveikatai viso 
organizmo. Tą pa
žinti galima tuomi,

kad pagenda valgio virškinimas; nėra apetito, gėlimas 
skilvyje, skaudėjimas galvoje, spaudimas po širdžia ir 
nesmagus pučkai ant veido ir viso kūno.

Tūkstančiai žmonių gali prirodyti, jog jų normališ- 
ka sveikata ir geras skilvio virimas pasidėkojant nau
dojimui garsių saldainių PARTOLA, kurie valo kraują 
ir skilvį.
Visai lietuvių kolonijai Ameri
koj gerai žinoma, kad gydyto
jas formoj saldainių Partola yra 
geriausiu draugu vyrų, moterų 
ir vaikų. Kiekviename lietuvių 
name turi rasties Partola.

Partola rekomenduojama ir
parsiduoda didelėse dėžėse pre- vienu užsakymu ant Partola 
kiuojančiose vieną dolerį kiek
viena, kuri užteks palaikymui 
Jūsų šeimynos sveikatos laike 
mėnesių. Užsisakyki t šiandie.

(58) New York, N.Y. Dept. Ll.

DYKAI
Gražią ir naudingą dova

ną mes siunčiame su kiek-

APTEKA PARTOSA

160 Second Avenue

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS 
PATAISOME VISAS UZDOTĮS.

30 Lekcijų ><» si° Dabar $2
JEIGU LEKCIJA NEPATIKS, GRAŽINSME JUS PINIGUS

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

dlykus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, 
bet turi viską atsiminti. Jos perstoto dalykus taip aiškiai ir praktiškai, 
kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžia! į 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.

Šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros 
lekcijų. Pirma lekcija susideda iš K didelių puslapių—visos kitos iš I 
didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mo 
kinys išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunči į mo
kyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nieko nereikia mo
kėti. Pataisytas užduotis mokykla gražina mokiniui tgal, Apie pri_ 
siuntinč’jimąužduočių dėl pataisymo, paaiškinamą nusiųsime kartu su 
lekcijomis4 ,

Štai ką musų mokinys skao apie msuų kursą, išmokės ngliškai:
“Gerbiamieji:—..Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums pa

dėką už jūsų atsakantį mokinimą ir populeriškas lekcijas jūsų inetodos. 
Jussų mokinimu esiu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi,ačiū ir už 
konsuliaciją (patarimus), Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus.. 
Su augšta pagrba, JOSĘPH KIJAUSKAS. Norristown, Pa,, July 11, 1917

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję 
po $10.00 už kursą, vr taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, 
mokėdamas dabar tik $2.00už tą patį kursų, Bet užsirašyk tuojaus — 
dabar. Vėliaus gali būt per všhi, Atmink, mes siusime lik oOO siu 
kursų po $2.00 kiekvienų, Po to ir vėl bus po $10,00 kiekvienas kursas, 
Mes paskyrėine sius 500 vien tikti delei išplatinimo savo puikios meto- 
dos mokinimo, 'taigi, buk pirmas. Siųsk$2.00 šianbien Indėk markių u z. 
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. Sis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina 
tik $16 00, bet tamista dabar turi progų gauti jį už $2.15, su markelius. 
Naudokis šia proga, dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktiškų 
metodų. Prisiųsk pinigus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsi.

AMERIKAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL 
3103 So. Halsted St., Chicago.lll.

EXTRA-EXTRA
Specialiai Del Šio Menesio

300 sėdynių teatras bus parduodamas

labai pigiai už cash arba mainysiu už gerą tuščią arba pagerintą 
nuosavybę.
Mes gvarantuojame jums gryno pelno $100.00 į savaitę.
Ateikite nedėliojo arba bile kokią dieną savaitėje ir mums bus 
labai malonu parodyti teatrą ir išaiškinti sąlygas.

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

Ofisas atdaras visą dieną nedėlioję.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 

neatgaunamas skohis, notas ir visokius 
berastiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 

! < nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie- 
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la yra ir ūž ką, bile tik teisingai reika
laujama; mes iškolektuosime nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
fiaslekia skolininkus visur, nes tam tiks- 
ui turim korespondentus, kolektorius, ir 

advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Painėginimas ir musų ro

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

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
8114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

istie.su
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rašome, kad valdžia buvo da-

Ii visokio žiaurumo apsiejime 
su sukilėliais; ir kareiviai daže 
nai pasitenkindavo vien tiktai

Telephone Canal 1506

areštuodami net jų.
Vienok juo kova tęsėsi il-

! socialistų organizacijos suirimo kietijos social-demokralų spau
doje padarė Rožės Luxemburg 
pradėtoji “campaign” už “gini- Socializmo Mokslo Skyrius

n—-—________ _ ■- ....... < \ f
gegužinę

kalėjimo, 
metams, 
iki revo-

reivius valstybei“, kol ji neduos 
žmonėms teisių ir neišsižadės 
militarizmo pililkos.

Socializmas ir darbininkų judėjimas.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedMdienins. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
BĮ. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Chicafo jo—-pačiu:

Metams .. . .......................
Pusti meto ......................
Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui............

Chicago j©—per nešiotojui:
Viena kopija........................... 02
Savaitei ................................. -J-®
Mėnesiui.................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačiu:

Metama .............................
Pusei meto ..........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ...............

Pinigus retkia alųsti Paėto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

nirlimas labiaus augo. Keletas

66.00
3.50
1.85
145 .

. .75

keli pulkai kariuomenės, pašau
ktos iš fronto Berlinan, reikala
vo, ka<| valdžia nesikištų į jų 
kovą su maištininkais: jie, gir-

kai“. l ai buvo ženklas, kad

Dabar valdžia liepė pacUt po

1916 m. Karolis Liebknechtas 
tapo suareštuotas už 
prakalbą ir nuteisiąs 
dviem ir pusei metų 
o paskui ketveriems 
Kalėjime jisai išbuvo 
lici jos.

Iš kalėjimo Liebknechtas sla
piai siuntinėdavo savo vienmin- 
čiams smarkius atsišaukimus 
prieš valdžią ir prieš ddižiumos 
socialistus, pasirašydamas po 
jais pseudonimu “Spartakas” 
(tokiu vardu buvo vieno vergų 
sukilimo vadas senovės Ryme). 
Tuo vardu paskui pasivadino ir 
organizacija, susitvėrusi

išradime visokių naujų “univer
salių receptų” visuomenės ydų 
prašalinimui. Bet didžiuma Vo
kietijos socialdemokratų atsisa
kydavo juos užgirli.

Po Liebknechto ir Luxcm- 
burg stambia usis “spartakų” 
veikėjas yra Fra n z Muhring, bu

iš Lic-

65.00 
3.00 
1.65
1.25 

. .65 
Muney

man Liebkneehlą, ir visus žmo
nes, kurie yra surišti su Liebk
nechto ir Rožės Luvemburg nu
žudymu. Ji žada juos aštriai 
nubausti.

Liebknechto šalininkų 
tijos socialistų tarpe yra

Vokie- 
neda il

kalas ir social-demokralų parti 
jos priešas, o paskui alvirtę:

Asmeniškai Redaktorių matyt gali 
d tik uuo 5 iki Svai. vak.
*»ur IcJiiur užsieniuos* •••• 8.00

I ’į 

į Redakcijos j 

•į Straipsniai

Asmenyje šitų dviejų žmonių 
Vokietijos revoliucija neteko la

bili gabių ir energingų jiegų.
Dr. Karolis Liebknechtas bu

vo senas ir įžymus Vokietijos 
socialistų veikėjas. Jisai gimė 
1869 m. Jo tėvas, AVilhelmas

tinių savaičių atsitikimai — ne- 
pasekmingi “Spartakų“ sukili
mai, Vokietijos darbininkų ir 
kareivių tarybų suvažiavimas, 

ii* provincijų vii iltiniu i, 

ir Ik' Bet Ikbkncchticčiai atsi-

turi dabar apie 79 melų am
žiaus, ir yra didelis Ferdinando

knechto ir Rožės Luxemburg 
mirties jam dabar teks parodyt

lų partijos” vadui.

Šių dienų socializmas yra susivienijimas dar
bininkų judėjimo su socializmo mokslu. Jisai, 
reiškia, yra istorinio plėtojimosi vaisius.

Iki darbininkų judėjimas susivienijo su socia
lizmo mokslu, praėjo gana daug laiko. Išpra 
džių tuodu dalykai gyvavo kiekvienas sau; juo
du nei buvo priešingi vienas antram.

Darbininkų judėjimas prasidėjo ne kaipo soci- 
alistiskas judėjimas; o socializmo mokslas pra 
džioje neturėjo nieko bendra su darbininkų j u 
dėjimu, l asai judėjimas, lygiai kaip ir lasai mo
kslas*, turėjo ilgai kcislics, kol juodu priėjo prie 
lo laipsnio, kad galėjo susilieti į daiktą.

šiame straipsnyje mes trumpai nupiešime tas 
plėtojimosi stadijas (laipsnius), kurias gerėjo 
darbininkų judėjimas iki susiliejimo su socializ
mo mokslu. Mes čia, žinoma, nerašysime darbi
ninkų judėjimo istorijos (nes tatai užimtų per
daug vietos), o liktai pasitenkinsime keliais bruk 
šniais, kad pažymėjus vieną-kilą stambesnį ap
sireiškimą lo judėjimo evoliucijoje (plėtojimosi).

Ve ką apie tai pasakoja Markso ir Engelso pa- 
ra.šytasiii "Komunistą Manifestus".

lity) smarkumą, drąsą, užsispy
rimą. Jie mano, kad revoliuci
onieriai, ir mažumoje būdami,

True translation filed wilh the post- 
inastcr at Chicago, III., Jan. 18, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Liebknechtas ir
Luxemburg 
užmušti. •

Bobeliu ir keletu kitų asmenų.
nergingai veikdami, gali užka-

True translation filed vvitli the post- 
master at Chicago, III., Jan. 18, 191'J 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rinkimai 
Vokietijoje.

Pmletariatas pereina įvairius plėtojimosi 
laipsnius. Jo kova su buržuazija prasideda 
nuo pat jo atsiradimo*

Pradžioje darbininkai kovojo pavieniais, 
kas sau, Paskui — susitarę vienos dirbtuvės 
darbininkai, vėliaus darbininkai vienos darbo
šakos, esančios (oje vietoje, prieš atskirą bur

Karolis- Liebknechtas nebuvo

keliu, irgi toli šaukė iki Bebclio;

valdžią savo rankose,

Keletą kartų buvo pranešama 
apie Dr. K. Liebknechto žuvimą 
riaušėse, kilusiose Bortine; bet 
tie pranešimai vis būdavo at
šaukiami. Dabar tečiaus išro
do, kad žinia apie “Spartako“ 
grupės vadovo mirtį yra teisin
gą

jį užmušus kareivių sargyba, 
kuomet Liebknechtas, vežant jį

l /.mušta esanti ir Bož^* Lwx-

mušus iširdusioji minia, o pas-

Aišku, kad užmušimas tų

rių buvo keršto aktai, atlikti į-

steigėjai dažnai būdavo labai 
nepatenkinti Wilhehno Liebk- 
ncchlo nenuosakiu radikaliz
mu). Jo speciališkumai buvo 
organizavimas jaunų (nepilna
mečių) socialistų ir ir anti-mi- 
litaristinė propaganda.

Už keleto metų prieš dabarti
nę karę K. Liebknechto vardas 
labai pagarsėjo,, kada jisai Vo
kietijos reichstage iškėlė aikš
tėn tarptautinio amunicijos Iru
sio darbe lius: jisai faktais pri- 
rodė, kad didieji amunicijos fa
brikantai Vokietijoje veikia iš
vien su Fra nei jos amunicijos 
fabrikantais, papirkdami spau
dą , kad ji kurstančiais straips
niais ir sensacijomis apie gru-

tvarkoje. Tokios taktikos kitą
syk laikėsi nenuilstantis suokal
bių ir maištų darytojas Franci- 
joj. Louis Blanųui, vienas did
žiųjų vadovu Paryžiaus Komu
noje 1871 m. (blankizmo (likti-

Chemnitz’o mieste, Wuertem 
berg provincijoje, Vokietijoje, 
įvyko miesto viršininkų rinki
mai. Juose, kaip praneša te
legrama iš Berliuo, sočiai denio

žujų, kuris tiesiai išnaudoja juos. Jie užpuola 
m* tik ant buržuazinių gaminimo (produkci
jos) sanlikių, O ir pačių gaminimo įrankių; jit 
naikina svetimas, konkurenciją darančias pre
kesyjie daužo mašinas, jie padega fabrikus, no
rėdami atgaivinti išnykusį viduramžinių dar

ino, mokslinio

Liebknechto 
taktika tečiaus

socializmo, lak

žymiai pakenkė

tos riaušės kurias daro “sparta-

jos ir lengvina darbą talkinin
kų imperialistams, kurie nori 
uždėt savo leteną ant socialisti
nės Vokietijos.

jimas priklausė nuo Liebknech-

šių tarpe valdžios kariuomenės 
ir ginkluotų “komunistų” bu
rių, mėginusių nuversti Ebvrlo-

šalių parlamentus skirti dideles 
pinigų sumas ginklavimosi ir 
kariuomenės reikalams.

tis.

Dar labiaus Karolis Liebk
Vadovaujantis tomis 

raujančiomis žiniomis, 
ateina Amerikon, sunki

kurios

buvo tikras paskutinių 
kaltininkas Bortine.

K alios buvo turbūt ir “sparta
kų“ ir Valdžios pusėje, kadangi, 
jeigu butu buvo kalti vieni

įsivaizdina daugelis žmonių, 
vienintčlis iš visų socialistų at-

riaušiųc

savęs l d. rugpjūčio 1911 m.

mieji social-dvmokratai butų 
pasmerkę juos ir stoję valdžios 
pusėn; bei nepriklausomieji so- 
cial-demokratai laikėsi neutra- 
lės pozicijos ir siūlėsi į tarpinin
kus, kad sulaikius valdžią su 
“spartakais”.

kares kreditus balsavo reichsta
ge visi socialistai be išėmimo, 
taigi ir Liebknechtas, kadangi

valdybos didžiuma. Jisai prie
šinosi balsavimui už karės kre
ditus liktai frakcijos posėdyje; 
bet ne mažiaus už jį priešinosi 
tam ir dar tuzinas atstovų, tarp

“radikalesnė“ ir už Liebkncch- 
tą. “Spartako“ grupės suvažia
vime* (kur tapo įsteigta“Vokie- 
lijos komunistų partija“) ji pa
sipriešino Liebknechto įneši
mui, kad “komunistai dalyvau- 
t ų Steigiamam Susirinkime; 
ji stojo už lai, kad “spartakai” 
stengtųsi neduot Steigiamam 
Susirinkimui būt sušauktam. 
Už jos nuomonę balsavo beveik 
du trešdaliu suvažiavimo.

Panašiai Rožė Luxcmburg el
gėsi ir Rusijoje, laike, pirmosios

ini-
nios tečiaus, matoma, visą 
tę už tas riaušes .suvertė ant
Liebknechto ir Rožės Luxcm-

ase. Liebknechtas pasižymėjo
tuo, kad jisai pirmutinis suhtu-

nini (menševikai stojo už daly
vavimą Durnos rinkiniuose)^

mėnesyje 191 1 m. balsuodamas
bijoję, žydų šeimynoje. Ji bu
vo viena Lenkijos Social-demo-

prastos priežasties, kad “Spar-

munistų partija) jau pirm to
šaut lo, kad didžiuma socialis
tų dar vis stojo už valdžios rė
mimą

buvo labai talentuota rašytoja

klus prieš socialistinę
rašė apie tautinį klausimų; tarp 
kitko ji savo raštais padėjo pa

versmą. Darbininkų ir karci-

kaipo į triukšmadarius ir

populcriškas ir kilų šalių darbi
ninkų miniose, kurios laukė iš *Vokietijos social-demokralų 
pusės pasipriešinimo kaizerio

tų nuomonei, kad Lenkija nic

klausoma valstybe (gyvenimas
nenuoramas, nepaisančius did
žiumos žmonių valios ir nesi
skaitančius su žmonių gyvas
timis.

Ta aplinkybė tečiaus, kad ne
priklausomieji sočia 1-demokra-

vąldžiai, ir kilų šalių buržuazi
joje, kuri ne tiktai geide, kad 
Vokietijos valdžia turėtų kuo- 
daugiausia klinčių namie, o ir 
troško, kad galingoji vokiečių 
socialistų partija suskiltų. Tai-

šiandie parodė klaidingumą tos 
nuomones).

Rožė Luxeml)iirg ištekėjo už 
vokiečio ir pa tilpo Vokie tijos 
pavaldine. Vokietijoje ji pasi
žymėjo savo triukšminga pra

tai nerėmė valdžios paskutinia
me ginkluotame jos susirėmime 
su “komunistais“, vertė ją būti 
atsargia. Šioje vietoje mes jau

gi vieni tą Liebknechto žingsnį 
sveikino, kaipo ženklą Vokieti
jos proletariato pabudimo, kiti 
—kaipo stipriausios pasaulyje

pagunda “masinio streiko”, kai
no priemones iškovot visuoti
no balsavimo teisę. Rusijoj. Vė
liaus labai daug triukšmo Vu-

sus, o “spartakai“ kartu su ne
priklausomaisiais social-demo- 

,kratais gavo 6. 269 balsus. Viso 
balsų paduota 117.000.

Taigi absoliučią balsų didžiu
mą gavo socialistai. Bet tarpt* 
socialistų radikalėms frakci
joms teko mažiaus, kaip 10 pro
centų balsų. Tatai dar kartą

nę, negu į bolševizmo pusę.
Nuostabu yra tečiaus, kad 

Cht mnitz’e “nepriklausomieji“ 
ėjo kartu su, “spartakais“. Klin

šius su vieni kitais-

Telegrama iš Berliuo prane
ša rezultatus Bavarijos rinkimu,

la (langiaus, kaip 2,750,000 bal 
su. Nepriklausomoji social-de
mokralų partija, kurios alslo- 
,vas, Kurt Eisncr, yra dabar vy- 
riausis Bavarijos ministeris, ga
vo 75,000; sociabdclmokratų 
partija (did'žiumicčiai) gavo 
900,000; o klerikalai (centro 
partija) dauginus kaip mili-

sai neminima.

tarpe busią 4 nepriklausomieji 
social-demokratai, 50 social-de- 
mokratų didžiuiečiu, ir 102 bu r- 
žuazinių patrijų atstovai.

Matyt, kad socialistams toje
Rei-

kia žinot, kad Bavarijoje dar 
labai skaitlingi ūkininkai. So
džiaus gyventojai joje sudaro 
17 nuošimčius, o miesto gyven
tojai 53 nuošimčius. Sodiečiai 
daugiausia yra katalikai, ir juos 
laiko po savo įtekme klerikalų 
partija.

Palyginant Bavariją 
ja, ši turi dar didesnį 
gyventojų nuošimtį, 
sodiečiai sudaro apie
šilučius visų gyventojų. Rusii-

su Rusi- 
sodžiaus 
Rusi joje 
85 nuo-

jos ūkininkai tečiaus gyvena 
daug vargingiaus, ir lodei jie 
šiandie šimpa Vizuoja rcvoliuci- 
onicrianis. Bet kada jie įgis že
mės ir susitvarkys ūkį, lai jie 
laip-pat pasidarys konservą ly
viški.

AUKAUKITE LIETUVOJ 
LAISVES FONDAN.

bininkų padėjimą.
šitame plėtojimosi laipsnyje darbininkai yra 

pasklydus! po visą šalį ir konkurencijos iš
blaškyta muša. Darbininkų minių laikymąsi 
krūvoje dar nėra jų vienijimosi pasekmė, o 
tiktai pasekmė buržuazijos vienijimosi, kuri 
turi ir kariais dar gali atsiekimui savo politi
nių liksiu išjudinti visą proletariatą, baigi ši
tame laipsnyje darbininkai kovoja ne su savo 
priešais, o su savo priešų Priešais — absoliu
čios monarchijos liekanomis, žemes savinin 
kais, nepramone buržuazija ir smulkiaisiais 
buržujais. Tuo budu visas istorinis judėjimas 
koifceniruojasi buržuazijos rankose;, kiekvie
na šituo budu iškovotoji pergalė yra buržuazi
jos pergalė.

Bet su industrijos plėtojimosi proletaria
tas ne vien dauginasi; jisai esti sugrudžiamas 
į didesnes masas, jo jiegos auga ir jisai dau
ginus jaučia jas. Reikalai, padėjimas gyveni 
mc proletariato viduje vis labiaus susilygina, 
kuomet mašinos vis labiaus ir labinus naikina
carbo skiriamus, ir darbininkų uždarbiai be- 
veik visur nusmunka ant vienodos lygmalės. 
Augau Ii konkurencija buržuazijos tartie ir kį- 
Lmlįs iš lo krizisai daro darbininko uždarbį vis 
mažiaus pastoviu; vis sparčiaus besiplėtojus, 
r,(pasiliaujantis mašinų gerėjimas daro visą, 
jų padėjimą kasįarl netikresniu; vis dažninus 
susikirtim>i*tarpe atskirų darbininkų ir atski
rų 1 >’J priima pobūdį s u s i k i r t i m ų 

dviejų klęsų. 1) a r i n i n k a i 
ihia tverti susivienijimus prieš buržuaziją; jie 
■vienijasi apgynimui savo Jie net
steigia nuolalines draugijas, kad aprūpinus sa 
a i* sukilimo laiku. Vietomis kova pavirsta tikru 
maišiu.

Kazimieras Gug<s
Veda visokius reikalus,kaip kriminetliškuose 

taip ir civiličkuose teismuose. Daro 
visokius dokur.ieiūus irpopieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Maiste St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miouto Ofisas*

127 N. Dosrborn St.
18 Uoli y Bldg.

Te!. Centrą! 4411

Ar reikia paskolos aut jūsų praper- 
ėią?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyli savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per- 
žiurėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

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

Milda Teatras I
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI

V od e v i I i a us Per r.i i*> i na.
Pancdėlyj. F.•.(vor;;-* ir Siibut.oJ

Pirmas Floras L ••. Balkonas Idf,
I’rie bėj knhv j.- ir

Ir ir Zc k-»r?;'Jkn.s mokestis
4 DIDELI AKIAI kASDJLN
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Kartas nuo karto darbininkai pergali, bet tik
tai laikinai. Tikras jų kovos vaisius yra ne tie
sioginis laimėjimas, o tolyn vis labiaus besiple
čiantis darbininkų vienijimąsi. Jam prigelb- 
sli augimas susižinojimo priemonių, kurias ga
mina stambioji pramonija, ir kurios suriša at
skirų vietų darbininkus į daiktą. Ačiū užsi
mezgimui ryšio tečiaus, daugelis vietinių kovų, 
turinčių visur vienodą pobūdį, susicenlralizuo- 
ja j vieną visos šalies, į vieną klesų kovą. O 
kiekviena klesų kova yn^politinė kova-. Susi 
vienijimą, kuriam vidunnnžių miestiečiai su 
savo blogais keliais galėdavo įvykinti tiktai per 
šimtmečius, šių dienų proletarai, ačiū gelžke- 
liams, įvykina bčgiu keleto metų.

šį proletarų organizavimąsi į klesą ir kartu 
į politinę partiją nuolatos suardo konkurenci
ją Pačių darbininkų tarpe. Bet jisai kaskart 
vėl algįja, vis stipresnis, tvirtesnis, galinges
nis. Proletarų organizacija iškovoja atskirų 
darbininkų reikalų pripažinimą įstatymo for
moje, panaudodama nesutikimus buržuazijos 
viduje. I no budu atsirado dešimties valandų 
darbo dienos įstatymas Anglijoje.

Susirėmimai senosios visuomenės viduje ap
skritai remia įvairiais I>n<lais proletariato ple- 

tojimosi eigą. Buržuazija be paliovos kovoja: 
pradžioje su aristokratija; paskui su pačios 
buržuazijos dalimis, kurių reikalai prieštarau
ja pratnonijos progresui; nuolatos — su sveti
mų šalių buržuazija. Visose kovose ji esli pri 
versta šaukties proletariato, primti jo pagelbą, 
ir tuo budu įtraukti jį į politinį judėjimą. Tai
gi ji Patrsuteikia jam apšvietos priemones, va
dinasi, ginklą prieš pačią save.

Tolinus... industrijos progresas nustumia, 
į proletariato eiles ištisas viešpataujančiųjų 
klesų dalis arba bent pastato į pavojų jų gyva 
vimo sąlygas. Jos taip-pal atneša proletariatui 
daugybę apšvietos priemonių

Pagalios, lame laike, kad klesų kova artina
si prie galo, irimo procesas viešpataujančiųjų 
klesų viduje ir visoje senojoje visuomenėje 
priima taip smarkų ir griežtą pobūdį, jogei ne
didelė viešpataujančiųjų klesų dalis atsimeta 
nuo jos ir prisideda prie revoliucinės klcsos, 
prie tos klcsos, kuri neša savo rankose ateitį. 
Todėl kaip seiliaus bajorijos dalis perėjo į bur
žuazijos pusę, taip dabar buržuazijos dalis per 
eina į‘proletariato pusę būtent, buržujai ideo 
logai, kurių protas sugebėjo aprėpti visą istori
nį judėjimą.
Kk'siškame išdėstyme “Komunistų Manifestas“ 

vaizdžiai nupiešia kelią, kuriuo eina proletariato 
plėtojimąsi..

Pradžioje darbininkų klcsa yra išsklaidyta, iš-- 
siblaškius ir neskaitlinga. Bet industrijos progre
sas didina jos narių skaičių ir traukia juos į krū
vą, pagamindamas kartu ir priemones spartes
niam jų susižinojimui-

Darbininkų klesa tečiaus ne tiktai auga, o ir 
laikui bėgant vis smarkiau kovoja už savo reika
lus.. Pradžioje proletarai kovoja kiekvienas sau 
arba mažoms kuopelėms, Prieš tiesioginius savo 
išnaudotojus ir prieš tas savo vargų priežastis, 
kurias mato jų akjs. Tolinus betgi jie ima telk 
ties vis į didesnius būrius ir kovot prieš pamati
nes savo išnaudojimo sąlygas ir prieš visą išnau
dotojų klesą.

Darbininkai susiorganizuoja į klesą, jų kova 
pavirsta politine kova- Tuomet atsiranda reikalo 
darbininkams suprasi visą istorinį judėjimą; at
siranda reikalo turėt1 kovos teoriją, šilą teoriją 
padeda proletariatui stiNcrl idealogai iš buržuazi
jos, kurie atsimeta nuo savo klcsos ir prisideda 
prie darbininkų.

..      į. 
,,    —~i—ninirn m i     »

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Office Phone Boul. 160I Office Hours:
II A. M. lo 3 P. M.

7 to. 9 P. M.
Sumlays: 10 A. M. to 2 P. M.

Residence
1007 S. Oakley Bou|.

Phone Seelcy 420 |
!■ IMH—JO Į IBfWm W W—RF'.RF■

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madisoh st.
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 r v to 
1739 So. Halsted St. ’
Phone Canal 4626 

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdčldieniuis lik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicago).

Ateik į vienintele 
Šokiu Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu į trumpą laikų, 

kas panedelį ir ket-tokiai atsibuna
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.
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Jaunuomenes Skyrius
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J. šeinius.

Žiema

Drimba, drimba Purus sniegas, 
Gamtą rėdo jis baltai;
Siaučia, švilpia žiaurus spiegus, 
l’pes apdengė ledai.
Apšarmoję stovi medžiai. 
Sniegas lenkia jų šakas;
Pusnyse paskendo sodžiai — 
Kas lengvai ten kelią ras?

i Pilki durnai stulpais kelias. 
Nyksta mėlynuos danguos.
(iirgždžia:-spiegia sniegs įšalęs, 

Mirga saulės spinduliuos- 
Dzing’ skambeliai; aidas plaukia 
Balto sniego tyrlaukių;
Arkliai prunkščia , ponas šaukia:

Ei, iš kelio!.. šimts velnių!
Va žmogelis veža malkas, 
šaltis riečia jį krįryon. 
Jo kumelė ką tik velkas, 
Bogės slinksta pe’rvažon.
“Sniego bobos“ s tov prie kelio, 

Anglių akįs žiur piktai;
Ant užšalusio updio
Čiužinėjasi vaikai,t

Krinta, krinta pu rus sniegas, 
Gamtą rėdo jis baltai...
Siaučia, švilpia žiaurus spiegus, 

l peš padengė let|uį.

Duok mums nuolatos didė
jantį Vitališkumą.

Duok mums Jaunystę ir Gra
žybę.

Duok mums užtektinai šiai 
dienai ir valandai.

Duok mums viziją matyli. 
Duok mums gabumą girdėti. 
Duok mums jiegą kalbėti.

Duok mums Lygsvarą.
Duok mums Ramybę.
Pripilk musų širdis meile vi

sai žmonijai.
Ir tiktai tada aš garbinsiu ta

ve; liktai tada aš melsiuos už 
tave.

Omnia Vincit Amor.
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TUKAI'ED 
IROM
Jeigu jąs nesate tvir

tas arba sveikas, jąs tu
rite palis padaryti seka
ntį bandymą: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio.

Studento Malda

Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaili. Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada- 

M išmėginimą, ir nu- 
--n sistebėjo savo pagerėju- 

i S1U stiprumu, pakantru- 
I 11111 energija. Nuxa- 

/ ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar- 
'ba bus grąžinami pini- 
• .•"•'J gai. Gaunama pas visus
;•£’ gerus aptiekorius.

Aš reikalauju būti su tarty j su 
Didžiais įstatymais.

Mano Tėve,‘kurs esi Danguje: 
Lai būna pašventintas Tavo 
vardas; lai ateina Tavo Karaly
stė, ir Tavo valia būna padaryta 
ant žemės kaip ir danguje. .

O Tėve!
t.

Duok mums įstatymų Pažini
mą:.......................

Duok mums išmintį, kad su
naudotume ją išmintingai.

Duok mums Galybę,’ kad pa
naudotume ją kiekviename rei
kale.

Duok mums Harmoniją su 
visais daiktais.

Duok mums Palaimą.
Duok mums Sveikatą.
Difhk mums Stiprybę.

Augmenėlis
Ten kur lapai šlamėjo, kur 

tarp krūmų tankynių pievos ža
liavo, kur paukščiai dainavo 
gražiai skambančias dainas, 
kur maži upeliukai po laukus 
vingiavos, — ten netoli upelio 
tarp daugelio augmenų augo 
mažas, apskurdęs silpnas aug
menėlis. Didesniosios žolės jį 
nukalėjo, jų lapai prie jo nepri
leido, jis saldės šviesybe nega
lėjo džiaugtiems, jam iš žemės 
maisto maža dalis tekdavo nes 
kitų storos šaknįs surydavo sul
tis, užtai-gi jis buvo toks nuba
lęs, suvargęs.

Augmenėlis augo ir žiedus 
leido, jo žiedeliai buvo maži, 
apskurdę, neturėjo jokių akis 
veriančių ypatybių, neturėjo 
kvapo, nė puikios varsos, nie
kieno širdies nemokėjo prilrau 
kti, bet augo, stiebės ir troško 
pakilti kuoarčiau prie šviesos.

Jis savo kaimynus labai my
lėjo, savo lapelius pynė su jų 
ir gaudė šviesos spindulių tru
pučius, o jį kaimynai savo la
pais slėgė, kiekvienaskovojo lik 
už savo laimę, nors jie ir sakes 
kirtimais esą, bet silpnutis, pris
paustas jiems nerūpėjo.

Augmenėlis troško augti, gy
venti ir būti lygiu su kitais aug
menimis, jo gelsvi lapeliai švie
sos ilgėjos, jo išbalęs stiebelis 
maisto sulčių troško, bet kaip 
gi prieš savo kaimynus kovo
ti?... Jis visus mylėjo ir visų 
gailėjos; jis matė, kad ir jie ne- 
suvis laimingi, kad ir aplinkui 
dar skurdas gyvena, darpiluos 
šviesos augmenims neleidžia, ti-

kra laimės saulė dar ncužžibė-j 
jo; augmenėlio žįiedai nusvirę 
lindėjo ir ant šaltos žc mėsa ša-1 
relės bįrėjo, o tas skurdus liu- ■ 
dnumas jį labiau džiovino.

Kili jo kaimynai linksniai žy
dėjo, jų žiedų vainikėliai prieš 
dangų šypsojos, juos lankė bi
tės ir puikus drugeliai, gražios 
plaštakėlės juos maloniai bu
čiavo, o jie malonėjęs ir džiau
gės gamta. Augmenėlis nuslė
gtas tik kilų laimę malė ir vis
kas, kas kitiems buvo seniai pa
prasta, jam buvo tolimu, nepa
siekiamu daiktu.

Augmenėlis norėjo suvis ne
gyventi, jis nenorėjo kiliems 
maistą mažinti, bet jaunam 
esant sunku žudylies; jam šir
dį skaudėjo, kad perdaug aug
menų, kad gyvenimas spiria 
vienus kitus spausti, — kad bu
tų mažiau, gal butų laimingi... 
Jis troško, kad gimtų mažiau, 
bet geri, dori ir sveiki, kad ne
augtų tokio, kaip jis nelaimingi.

ališkos. Jis laukė atsirandant 
malonios ^plaštakėlės, bet vel
tas laukimas.... Jo žiedeliai iš
puikus, neviena nenorėjo ant 
jo nusileisti...

Kad savo troškimų brangų i-

(į matydavo, jo žiedelių akįs im 
davo žibėti, nežemiškai mintis 
imdavo svajoti ir pamatęs arti

mingu, labai laimingu; bet jo 
numylėtoji į jį nežiūrėdavo, ji 
nulėkdavo ten, kur jai gražu.

liūdėjo, jis buvo jautrus ir užtai 
nelaimingas, jam skaudus jau
smai lyg aštriu peiliu varstė 
krutinę, jis jautė, kad jį visuo
menė skriaudžia, jis keikė sa
vo liūdną likimą ir tą neteisin
gą pasaulio Itvarką, kariais iš 
liūdnumo net laukė mirties. Jis 
troško iš svieto amžinai pasis
lėpti, kad tų neteisybių nejausti, 
nežinoti. Jis troško tiek’, kiek 
kiti augmenėliai suprast nega-

minaičių ir troško brolybės, ly
gybės... .Jo širdis kuone plyšo 
iš skausmo, kad kiti jo minčių 
nesuprato...

Tarp lekiojančių pievų darbi 
ninkių-bičių ir tarp tų gražių-

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

Central Manuf acturing District Bank
I a State Bank |

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

Suvienytų Valstijų 
valdžia, pačtų bankai, 
miestas Chicago ir 
didžiausios korpora
cijos laiko savo pini
gus šiame banke. Dė
lto neatidėliokite pra
dėjimų dėti pinigų į 
šį Stipriausį Valsty
binį Banką ant Brid
geporto su turtu virš 
$5,000,000.90. Nelai
kykite sunkiai uždir-

Norintis perkelti pinigus į ŠIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, o mes 
perkelsime jūsų pinigus su procentais dykai ir išduosim musų bankos kny-

btus pinigus namie, 
prie biznierių ant pa
laikymo arba kitose 
nesaugiose vietose, 
'kur kas valanda jie 
gali žūti, bet atneški
te j Central Manufac- 
turing District Bank, 
kur pinigai bus visiš
kai saugiai, gausite 
3% (procentų) ir su
mų ant pareikalavi

mo.

Perkelkit iš nesaugiu vietų arba pradėkite dėti pinigus į ŠIĄ STIPRIAU
SIĄ BANKĄ, o busite užganėdinti. i •: 111^ O*

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

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

Chicago, III.

__

los augštos, malonios, prakil
nios, kurios vis kalbėjo apie

jos augmenims nešė ramumą, 
saldino jų dienas ir nešė links
mybę, bet prispausto augmenė
lio nė “brolybės” sesytės nelan- v'
kė... jos taip-gi į jausmus nežiū
rėjo, lik bučiavo ir ramino Įiui- 
kesnių augmenų gražesniuosius 
žiedus. Augmenėlis, pirmą kar
tą jas išgirdęs, begalo džiaugės 
ir manė, kad jos bus ištikro ge
ros; tik dvasioj prispaustie
siems, tik vargingiesiems neš 
meilės maišią; jis jų seserybės 
ilgėjos... Kur jautrią išvydęs 
trokštetroško jos meiles, jos 
meilių žodelių ir ramaus, gaivi
nančio širdį, saldaus pabučiavi
mo. Jis ją žemumų ir širdies 
plakimu, mirgančiais lapeliais 
prie savęs vadino, ją kaipo aug- 
ščiausią esybę mylėjo, savo la
pelius lik jai aukojo. Jis galėjo 
kentėti sunkias kančias dėl jos, 
su ja nebijoti nė ledų, ne audrų.

Juo jis daugiau apie meilę 
svajojo, tuo didžiau jo krūtinėj 
ilgėjimas augo ir lyg sunkus ak
muo jo krutinę slėgė. Jam 
gimdė skausmus los plaštakė
lės, kuriąs skelbė meilę, o savo 
darbais buvo toli nuo jos... jam 
širdį skaudėjo, kad jų žodžiai 
nerado jų širdyse vielos.

Augmenėlis augo, žydėjo ir 
skurdo, visa pasaldė jam tamsi 
išrodė, kiekviena valanda jam 
buvo karti, jis ilgėjos ir ilgėjos 
meilės idealo, jo širdies bglsys 
šaukė amžinai: Meilės! Tiesos!

Severos Lietuviškas Kalendorius dėl 1910 m

DYKAI!
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Užtikimi Vaistai dėl Šeimynos

Neužmirškite gauti egzempliorių šio kalendoriaus jūsų aptiekoje. Jis vra dalinamas dy
kai. Jei pas jūsų aptickbrią jums neliktų, rašykite tiesiog j mus. Pasakykite apie j| 
savo draugams. Mes norime, kad visi turėtų po vieną egzempliorių šio kalendoriaus.

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

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

Geras apetitas ,rei/kia abelnai gerą sveb ' katos stovj. Kad tureli
ir palaikyti gerą apetitą, imkite Severa’s 
Stomach Bitters (Severos Skilvinis Bitte- 
ris). Imant laikas nuo laiko, stebėtinai gel
bsti, dargi ir sveikiems žmonėms. Kaina 75 
centai ir $1.50.

Silpni nervai priežastis nemigos hys- 
tenjos, nualsimas ir ner- 

vuotumas. Jeigu nori atgauti visą nervuo- 
tą sistemą, imkite Severa’s Nervoton (Seve
ros Nervotonas). Tai yra puikus vaistas pa- 
ilsusiems nervams. Kaina $1.25.

Išbėrimai niežų žinonii kaie°. į#“1' x egzema, dedervinės, 
užnuodijimas, slanka; salt rheuni, pleiska
nos, spuogai ir išbėrimai nuo karščio grei
tai pranyks jeigu Severa’s Skin Ointmept 
(Severos Odinė Mostis) greitai pavartosite. 
Suteiks greitą ir pageidaujamą pagelbą. 
Kaina 50 centų.

Netyras kraujas paprastai yra prie- 
žasčia nu.sišutinimų, 

išbėrimą, žaizdų ir karbunkulų, kurie priva
lo būt gydomi išvalant kraują. Severa’s 
BJood Purifier (Severos Kraujo Valytojas) 
atlieka tą užduotį greitai ir sąžiningai. Kai- * 
na $1.25.

Linimentas lyje atsitikimų, reumatiz
mo, neuralgios ir visur, kur tik linimentas 
yra geibstančių, skaudamose vietose, nuo 
skaudėjimo ir mėšlungio Severa’s Gothard 
Oil (Severos Gothardiškas Aliejus) yra pui
kus linimcnts tokiuose atsitikimuose. 30c. ir 
60c. .____________ _______ ____________

Galvos {Skaudėjimas tos atydos. Del 
reikalauja grei

to imkite vieną arba du Severa’s Wafers for 
Headache and Neuralgia (Severos Proškos 
nuo Galvos Skaudėjimo. Kaina 25c.

Kosulys ir Kataras • • • y t t mulais svečiais.
Kad juos prašalinus ir tuo budu išvengus 
kitų komplikacijų, imkite Severa’s Balsam 
for Lungs (Severos Baisumas Plaučiams), 
kuris yra puikiu vaistu nuo kosulio. Kainos: 
25 ir 50 cebtų.
Nevirškinimas padaro ligonį silpnu, pa

gamina užkietėjimą ir 
dyspepsiją Severa’s Balsam of Life (Severos 
Gyvasties Baisumas) pagelbsti prašalinti 
šias negales. Jis sustiprina visą sistemą ir 
sutaiso veikimą vidurių. Kaina 85 centai.

Mostis dėl žaizdų ku1r.i1 Klgydo ,g.rc.itai netikėtai žaizdas, 
bet taipgi votis, niisišutinimą, nusideginimą 
ir susižeidinią, yra pageidaujamu draugu 
kiekviename name. Pamėginkite Severa’s 
Healing Ointment (Severos Gydanti Mostis). 
Ji yra laip-pat gera vaikams kaip ir suaugu, 
sičius. Kaina 25 centai.

Skausmas Kryžiuje Paprastai paeina 
* nuo kokios nors 

inkstą betvarkės. 0 tuokart Severa’s Kid- 
ncy and Liver Remedy (Severos Gyduolės 
nuo Inkstą ir Kepenų) pasirodys gerais vai
stais dėl pagelbos ir atitaisymo. Kaina 75 
centai ir $1.25.

Moters ir Merginos tanki,ai paduoda negalėms ir ne- 
tvarkumui kas trukdo joms atlikti savo die
ninius darbus. Severa’s Regulator (Severos 
Reguliatorius) yra širdingai rekomenduoja
mas gydyjnui tokią negalią. Kaina $1.25.

Severos Šeimyniniai Vaistai parduodami aptickosc visur. Klauskite jus pas savo 
aptiekorių ir eigų jus savo apiclinkėje negalėtumėte ją gauti, atsiųskite savo užsa
kymą su tam tikra suma pinigų tiesiai pas mus.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
*>'
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L.S, J. LYGOS REIKALAIS.

Kiek laiko atgal “Jaun. Sk.” 
buvo plačiai kalbama apie įstei
gimą Literatūros Fondo ir suor
ganizavimą LS JL. centro. Kaip 
malėme, jaunuomenė tam kar
štai pritarė. 'Idde.l galima drą
siai sakyti, kad jaunuomenė 
prie to jau prisirengus ir kad 
tuos klausimus reikia kuogrei- 
čiaiisia vykinti gyvenimai!.

Dabar Lygos 1-ma kuopa yra 
nutarusi paduoti konkrečių įne
šimų kitoms musų Lygos kuo
poms, kitaip tariant — referen
dumui. Visi kuopų sekretoriai 
šiuo prašomi kaip galint grei
čiau prisiųsti savo antrašus, kad 
galėtume pasiųsti įnešimus kuo
pų nubalsavimui. Laiškus ra
šykite 1 mos kuop. organizato
riui sekančiu antrašu J. J. Čepo
nis, 3321 So. Lowe Avė., Chica
go, UI*

ŠMEIŽIMAS, NE KRITIKA.

Kad kritika reikalinga, niekas 
to neužginčys. Bet ji turi savo 
pibas ir naudinga tik tada, kada 
kritikai dorai elgiasi su savo 
oponentais. Deja, musų jau-* 
nuomonės tarpe los doros kriti
kos labai mažai. Pas mus dau
giausia lik pagieža, pavydai, 
šmeižimas (Nu, nu! — S. S.). 
Nužeminimui sau nepatinkamų

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadf po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, Ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated SU Telepbone Canal 6417. Oicago, UI.

žmonių, tūli musų “kritikai” 
imasi melų; užsipuldinėjimų, 
šmeižimų, nepaisant doros ir 
žmoniškumo. Tokie “kritikai” 
karts nuo karto pasirodo ir “J. 
S.” Pa v., “N.” No. 3, TV19 m., 
tūlas Vailionis, kritikuodamas 

moksleivius (valparaisiečius) 
pašvenčia visą savo “straipsnį” 
vien manęs niekinimui. (O iš 
kur, sveikas, tai sužinojai? S. 
S.). Jis (V.) primeta man vi
sokių nusidėjimų, kurių neesu 
papildęs. Nors labai nesinori 
užimti laikraštyje „vietą, vis tik 
negalima nutylėti neparodžius 
skaitytojams p. Vaidonio melų.

Pirmiausia, noriu atkreipti 
skaitytojų a lydą į vieną p. V. 
pasielgimą, tai savinimąsi ma
ne esant ja draugu. (Kuo tam
sta lai pamatuoji? —S. S.). Tu
riu pasakyti, kad su p. V. nie
kados nebuvova draugai. (lai 
nieko neišaiškina — S. S.). 
Priešingai, net nepažįstu to 
žmogaus. Matomai jis irgi ma
nęs nepažįsta (Labai galimas 
daiktas — S. S.), nes nė nežino 
kaip ir kur gyvenu. Tą jis pa
rodo savo straipsnyj. Jis sa-‘ 
ko, kad aš du metu išbuvęs mo
kykloj1, apleidau, nes išeikvo-, 
jau šimtelius. Ta! neliesa. 
“Šimtelių” nelurėjąu, mokinau
si giminių ir draugų remiamas, 
taipgi ir dabar lįesimokinu jų 
remiamas. (Bet, sviete nesi

randa daugiau moksleivių? — 
S. S.). Belo, Valparaiso nepija
ma mano mokykla, lankiau ir 
kitas. čia, žinoma, nematau 
reikalo apie jas kalbėti. Kiek 
pasakiau, užteks parodymui ko
kis p. V. mano draugas, ir kiek 
jis apie mane žino.

'Poliaus p. V. sako girdėjęs 
mane kalbant apie svieto “man- 
drybes,” apie Hegelj, Marksą, 
darbininkų išnaudojimą, ir lt. 
užbaigiant Džian Bambos spy- 
čiu. Vėliau jis (p. V.) patyręs, 
kad apart citadų iš Markso ir 
Hėgelio, aš nieko nežinojęs.

šitoj pasakoj nėra nė krisle
lio teisybės. Niekados ir nie
kur neesu kalbėjęs apie Hėgelį. 
Patvirtinimu to, ką sakau, pri
žadu pankoli paskutinius $5.00 
Aps. Fon., jeigu p. V., ar kas 
kiltis, su dorais liudininkais prį- 
rodys, kad kada nors kalbėjau 
apie Hėgelį. P-as V. lai pasi
rinks: prirodyti, arba pasilikti 
šmeižiku.

Tuipal, niekados tnekalbėjau 
apie “Kapitulą” ir nesigyriau 
perskaitęs jį.

Su p. V. irgi niekados neesu 
eiisJeusavęs, ne“ apie viršminėtus 
dalykus, nė apie' ką kitą. Kur 
iir kuda lurėjau ginčų, atmenu 
su kuo. ('Taigi - kam kabinė- 
lies prie d. V. ir vadinti jį šmei
žiku?-— fej. 15.).
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Penki Daiktai
Suprantu, kad p. V. kalba a- 

pie p ra kalbėlę, pasakytų Chica
go j, Jefeson (.lefierson?) gi-

Paskučiausi
Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles)

1)
2)
3)
4)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažjstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago. III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gah 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano viela būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš gabu 
pribūti j jūsų namus ar ofisą.

jimas nėra argumentas —S. S.) 
tik todėl, kad ten pasakojau 
juokus, iš kurių p. V. padarė 
I). Bambos spyčių.

The Roseland State Savings Bank
115-ta Gatvė ir Michigan Avenuc

—. S. S.) trumpai paminėsiu, 
tų prakalbėlę. Tema buvo, 
“Naujas mokslas ir visuome
nė.” Toj trumpoj prakalbėlėj 
paminėjau, kaip Danvinas ir jo 
mokslo pasekėjai turėjo grum
tis su tamsiomis miniomis ir 
bažnyčia, kol, galų gale, priro
dė savo mokslo teisingumų. 
Paminėjau, kad Vokietijoj dau
giausia to mokslo aiškinimu pa
sidarbavo llaeckelis. P-as V.

Baigdamas priminsiu p. V., 
kad kritikuojant žmogų neuž
tenka pasakyti, vien, kad “ne
geras,” “nežinėlis” (O pasakyti 
šmeižikas, melagis ir H. užten
ka? S. S.) ir lt. Reikia parody
ti jo klaidas. Jeigu negerai kal
bėjo, reikia pakartoti, kų kal
bėjo, kas negerai ir parodyti, 
kaip turi būti. Kitaip, išeina 
šmeižimas, o nekr'itika. Pav.

mano kalbų (Na, o jeigu d. V^ 
visai nė negirdėjo kų tamsta ten 
kalbėjai, o rašė apie kito as
mens kalbų? Kas tuomet jam 
daryti? Likti “melagiu” ir
šmeižiku?

gelį ir primetė num jo citavimą.

ir kili, kurie 
spręsti apie tų 
šmeižikai kan-

Neapykanta 
niekinimas

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

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais

neeilavau.

Kalbėdamas apių Marksų, jo 
mokslo pasekėjus ir priešus, 
paminėjau ir kapitalų, būtent: 
kaip jį suprato Henry George 
Bocheris ir kili ekonomistai, 

tikrų <tn-p. V., kapitalų, tam
tirto, supainiojo su “Kapita-

(l)-go V. rašinėly] to nėra.
S. S.), Markso parašytomis

sujrimą. Tik 
džioja panašiai, 
prieš moksleivius, 
vieno žmogaus visliek nesukri
tikuoja nieko. Ne gi toks el
gimąsi atitrauks bent vienų no
rintį mokinties nuo mokinimus. 
Jeigu jau kalbėti prieš mokyk
las (O kur buvo taip kalbėta? - 
S. S.), tai geresniu argumentu, 
pirmiausia pačiam pabūti mo
kykloj, kad įsigijus jų. To kaip 

lik ir trūksta mano ‘‘kritikui.”

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — $1.10.

(ii tas ”1). Bambos spyrius,” 
buvo juokai, nė nepanašus j tų 
spyčių. Užsibaigus prakalbo
ms, niekurie ({raugai pasako-

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

Viena didžiausia lietuviška Cleaning House Chicagojc, kuri yra 
išdirbta per ilgą laiką. Mes turime savo cars, vežiojain po visą 
Chicagą ir apielinkes. Mes paimam iš namų ir pristatėm į namą 
be jokio vargo ir pigiau atliekam darbą negu kilas Cleaning House.

Mes nieko nekainuojam už pristatymą j namus. O (tel kriaučių 
taipgi klyni.jam už \Vholesale Price. Geriausia ir greičiausia pa- 
tarnaujam dėl visų.

BAGDON’S & BROS ( O.
609 Norlh State SI. Chicago, III. Phone Superior 2767

jau. P-as V. ar tai negirdėjo 
to viso pats, ar didesniam ma
nęs pažeminimui, rašo nesą
mones.

Po prakalbų, p. V. nepasiga
vo mane “diskusuoti.” Pame
nu, kaip šiandie, kad kalbėjau

Pastaba. — Dedame šį “strai
psni” tik todėl, kad parodžius 
kokių ekzempliorių esama dar
gi tarp moksleivių. Kas skaitė 
d. Vailionio straipsnelį, gali ma
tyli, kad V. A. klykavimai yra 
visiškai nepamatuoti. Jis, sa
kosi, d. Vailionį nė nepažįsta ir 
niekuomet nėra su juo kalbė
jęs; o betgi vadina jį 
šmeižiku ir panašiai! 
tai, kad d. Vailionis

melagiu, 
Ir tik už
siiminėjo 
Argi jos 
minėtojo

r. veikimą ir

Geriausi
Lietuviški

REKORDAI
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 

kuris patinka ir prisiųsk pinigus, aš jums nusiųsiu j namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

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

E. 3348 — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiutė”.)
E 3796 — Bernužėli Ncsvoliok. Eisiu maniai pasakysiu.
E 3349 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
E 3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.

3797 — Jau kad Aš Augau, šią Nedėlėlę.
E 3840 — Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.
E 3841 — Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
E 2356 — Lietuva, Tėvynė musų. Tykiai Nemunėlis teka.
E 2358 — Darbininkų Marselietė. Sukeikime kovą.
E 2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
E 2393 — Saulelė Raudona. Jojau Dieną.
E 2394 — Už šilingėlį. šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.
E 3905 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigraudink, Mergele.
E 3906 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dieną.

ĮDAINAVO MARE IR JONAS ČIŽAUSKAL
E 3190 — Trįs berneliai. Vakarinė daina.
E 3244 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
E 3245 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.
E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 — Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurkc.
E 2224 — Mano laivas, daina. I sveikatą, maršas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARE KARUŽIUTE>6OPRANAS.
E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
E 3842 — Sveika Marija.
E 1247 — O kur buvai, dieduk mano. Įd. Bradunienė ir Vaškevičius. 

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

— Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
— Raseinių polka. Kazokas, valcas. ,
— Stumbriškilj polka. Jurgiuko kazokas.

3316 — Polka nuo Budos. Mažrusiška polka.
2580 — šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas.
2581 — Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.
2')K> — Kalnų augštmnas, valcas. Kariškas maršas. '
2706 — Žemaičių polka. Gudri, mazurka.

E

E 2651
2652
3315

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E _____ ,
E 2397 — Klumpakojis. Kokietka, polka.
E 3798 — Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras. 
E 2705 — Visur linksma. Šok į ratą.
E 1700 — Galopas

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

Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiame veltui.

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

Progress Shoe Manufac 
turing Company

INKORPORUOTA ANT

100,000 Dolerių
Rengia nuosavę uždėti išdirbimui avalų (Shoes).

Jau Surinkta $20,000.00
Iki dirbtuvė atsidarys reikia surinkti $40,000.00

PRAMONeN INDeTI PINIGAI NEŠA DIDELI NUOŠIMTI.

AVALŲ KRAUTUVIŲ SAVININKAI DEKITE SAVO 
PINIGUS IšDIRBYSTĖN!

šiAUčIAI JUNGKITĖS IšDIRBYSTĖN!

Šeras $100.00; galima pirkti ne daugiau dešimti serų vie
nam žmogui.

Fabrikų organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BEND
ROVE; darbo vedimui pakviestas mokytas inžinii rius-che- 
mikas Pijus J. žiūrįs, B. S. ir jis jau darbuojasi Montelloje, 
Mass. d V

Informacijų klauskite ir pinigus siųskite, o Krautuvnin- 
kai galite jau duoti užsakymus šiuo adresu:

Progress Shoe Mfg. Co.
58 Ames St./^lontello. Mass.

arba: Lietuvos Atstatymo Bnd
Lithuanian Development Corp’n.).
320 — 5th Avė., New York, N.Y.

nedėjęs jame svarbos, (ii aš 
kalbėjau kaip lik priešingai, 
paminėdamas kelis ‘Markso iš
reiškimus, užginančius paliliš- 
kų veikimų. Kas girdėjo musų 
kalba, negalėjo prisistatyti ma
ne esant “aidoblistu.”

Taip suprato lik vienas p. V. 
Jam, matomai, nerupi kas bu
vo kalbama, jam norėjosi išlie
ti neapykantos tulžį, tai ir pri
rašė nesąmonių.

Kas link Stirnerio ir Bakuni- 
no, tai jau tokio Vailionio nė 
neprašysiu paaiškinti apie juos. 
Žinau gal nemažiau negu jis.

dviejų anarchistų, t. y. lyginti 
su jais, gali lik tokis “mokytas” 
ir “apsišvietęs” vyras, kaip p.

p Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir- 

!■ Skinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jųsų

■ systemą. Nevirškinimas, 
"H užkietėjimas vidurių,
C galvos skaudėjimas, blo- 

"■ gas kraujas ir daugybė 
*E| kitų bėdų paseks. Lai- 
C kyk savo vidurius va-
■ liais, kaip tūkstančiai 

kilų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le.

Thedford’e

Black-Draught
Mis. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- _ 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo-|' 
ę. Mano vyro motina IT 

t legalėdavo imt Calomel. j 
ics las būdavo perstip- B" 

-■ -us jai, todėl ii varto- 
i davo Black-Draught, Q 
J kaipo švelnų, vidurius B. JĮ liuosuojantį ir kepenas B 

reguliuojanti... Mes var-
■ tojame ji šeimynoje ir h| 

rfl tikime, kad ii yra ge- KP JĮ riausi kepeninis pada- H
ryta gyduolė.” Mėginki^ 

RĮ4 ją. Reikalauk tikro- kE 
Thedford’o 25c už kre- Ei 

M hutę. E-75 ■

būtinai turėtų reikšti 
“straipsnio” rašytojų?

Pagalios, d. Vailionio rašinė
lyj nėra jokio šmeižimo. Jis 
klausimų riša rinitai, be jokių 
užsivarinčjlmų. Taigi klyka
vimai apie melagius, šmeižikus 
ir tt. yra negražus V. A. prasi
manymas. —S. S. bis”) nėra jokio pamato.

o •

IŠTIKRO — LAIKAS 
SUSIPRASTI.

luriu pilinkimo kabinėties 
asmenų. Dg. S. P. man

ne-
prie

kaip ir kiekvienas
Tūli musų draugai jaunuoliai 

tikri juokdariai. Jie dažniau
sia patįs muša ir patįs... rėkia. 
Tokiuo pasirodo esųs ir d. S. 
Pašulnielis. Kiekvieną kartų, 
kada lik jis kų nors rašo, vis 
skundžiasi, kad jį “akėja” tie 
“laikiinai ben(Išdarbiai” (Išro
do, kad S. P. tai “amžinas ben- 

kaip tyčia,

mano idėjos draugas. Jeigu 
mano išsireiškimai yra jam ne
prielankus, tai tik lodei, kad 
šiame atsitikime jisai netiksliai 
proltauja. Tai visa.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

dradarbis”).

Kalba ir pats netiki tam, kų kal- 
Nmnylėtoji d. S. P. lema 

— “šešėš merginos.” Apie 
tas draugas rašo ir “iš kai- 
ir iš dešinės.” Kad taip, ši

tų paliudija jo paties žodžiai: 
“Merginos visai nelinkę prie 
skaitymo darbini ūkiškų (raštų, 
arba teisingiau — jos visai ne
skaido.”

Tai buvo parašyta “iš kairės.” 
Pažiūrėkite, kaip d. S. P. rašo 
“iš dešinės.” Šiakite: “Ir ko- 
delgi taip?... Argi jums visai 
nebūtų reikalo rupinties nume
sti tų jungą nuo savo pečių... 
kodėl neskailot darbininkiškų 

raštų, neinant į prakalbas, mo
kyklas, diskusijas?”...

Kokį iš to rašymo “iš kairūs 
ir iš dešinės” reikia padaryt iš
vedimą? Jokį kitų, kaip tik tų,

šviesti, laviidti “sese mergi
nas’’ būtinai reikalinga. Bet 
tai padaryti negalima per laik
raščių špallas. Tos špaltos, tie
sa, gali pagelbėti, tik ne tiesiogi 
niai “sesėms merginoms,” o 
tiems, kurie tarsis jas šviesti. 
Vadinas d. S. P., vietoj aimana
vęs kodėl “sesės merginos” ne
skaido, vely butų pakalbėjęs kas 
reikia daryli, kad jos pažadi
nus prie skaitymo ir dalyvavi
mo pažangiose (draugijose bei

Mano manymu, musų jauniu)

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į Šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo inortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Sercdoniis ir Pčtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

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

DIREKTORIAI:
JONAS BRENZA PRANAS GEISTAR
JONAS KROTKAS ST. SZYMKIEVVICZ
ANTANAS BROŽIS ANT. ENZBIG1EL
KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

savo spėkas. “Sesės mergi
nos, kurios “visai nelinkę prie 
skaitymo” ir kurios visiškai ne
skaito, kadangi nemoka, jų ra
šymais neišmokysi. Jos, vis- 
viena, tų pamokinimų neskaito. 
Jos paakinti galima tik “gyvuo
ju žodžiu.” Žinoma, butų vi
sai kas kita, jeigu d. S. P. gvil
dentų klausimą, būtent: kaip tas 
nemokšes sesutes apšviesti. Bet 
tiesiog apeliuoti į jas (kaip da- 

ro anas “amžinas bendradar-

mos į savitarpinio lavinimosi 
klausimų, — ne tų kokį prakti
kuoja chicagiškė LSJL. 1 kuo
pa. Ten nėra lavinimosi, o lik 
— darkymųsi. Lavintics-mo- 
kyties pirmiausia reikia iš kny
gų. Lietuvių literatūra, tiesa, 
dar neturltinga. Vis dėlto, mes 
turime vienų-kitų ytin vertingų 
veikalų (Soc. mokslo pamatai, 
Ant rytojaus po socialūs revo
liucijos ir tt.). Jas reikėtų ge
rai pastudijuoti ijr mokinties iš 
jų. Į tokius savitarpinius lavi
nimosi susirinkimus butų gali
ma paltraukti ir merginas. Ir 

daug ko galėtų pasi- 
Padarius šitų, mums 
dejuoti, kad sesės 

nenori skaityt, kad

juose jos
mokinti.
nereikėtų
merginos
jos palinkę prie nederamų žais
mių ir t.

Taigi, ištikro — laikas susi
prasti ir pradėti darbų rimtai.

‘ —Rochesterietis.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
SfflSMBmHEHESS’iB OF CHICAOO

MitwariJr.ee Avė. cor. Ccr^enter SĄ
NARIAI FEDERAL RECERVE SYSTEM

3% PELNO a n t padėt ų pinigų
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

i Rasiuos ir Turkiškos Vanos
' 12th St. Tel. Kedzie 8»02 
į Paulina Tel. We»lern 15 
J 3514-16 W. 12th si., arti 
j St. Louis Avė. Ir 1115-17 
1 So. Paulina St., arti 12th 

SL, Chicago, III.

g£ RUSSIAN "V 25f

. ■ į (

MitwariJr.ee
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Chicago ir Apielinke
Darbininkai, vadinas, privalo 

dirbti, kad ir jie badu sliptų! 
Mat, jie turi pildyt kontraktą... 
O
jau senai nebepaiso “kontrak
to” su 1)1 
centų jie

atiduoti jai jos tėvo palikimą1

savininkai

MIESTAS NETENKA
ASTUONIŲ MILIONŲ 
DOLIERIŲ.

teko savo vietų tapo supen- 
duoti.

kurį jis jai mirdamas pavedęs.
“Palikimas” susidedąs iš Še

rų, bondsų ir įvairių ..brangak
meny.

STERN'O
I Sergėkite savo akis!

šiandie ima 1G ir 15.

šauksis pagalbos iš 
Springfieldo.

GAISRAS BRII)EWELL 
KALĖJIME.

Nuostoliai dideli.

“Birutes” koncertas.

pro 
ne
duteks apie astuonių milionų 

lerių kas metai*, kuri suma mie
stui įplaukdavo pavidale lais- 
nių (saliunams) ir taksų. Ši-

Vakar rylą kilo didelis gais
ras vienoje Bridewell kalėjimo 
dirbtuvėj. Gaisras grąsino nu
šluoti visą Bridewell ir laikinai 
buvo sukėlęs dideliausią paniką

Ryto, nedėlioj, Bohemian- 
SloVak-American svet. (1438 
W. 18th St.) įvyks “Birulės”

True translation filed with the post- 
nnister at Chicago, III., Jan. 18, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
WELC0ME HOME
TAG DAY.

METINIS SAUSYJE 
IŠPARDAVIMAS

Už

Koncertas, reikia manyti, bus 
labai geras, nes “Birutė” išsi
mokino daug naujų niekur iki 
šiol dar nedainuotų dainų.

mitetas rengia panedėlyj, sausio

gos mieste bus renkamos au
kos fondui, kurio pinigai bus 
apversti grįžtantiems iš kariuo
menės kareiviams pasitikti.

Sausio 17-tą iki Sausio 25 prisk.

Buvo paprotys per 28 praeitus melus turėti musų pra- 
tuštinimo išpardavimą laike šio mėnesio ir dabar jums ver

ta ateiti į šį bargenų apvaikščiojimą.

Ncužshikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apliekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 
. Aš turiu 15 metą patyrimų ir 
$aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums *” ’ ’ •
lieku

Jei 
lingi.

Kaikure tečiaus mano, kad 
miesto įplaukos — dėlei tos pa
čios priežasties — turėsią su* 
mažėti netoli ant vienuolikos 
milionų dolerių.

keliolikti tuksiančių dolerių.

SVVAITZER NORI LIKT 
MCJORU.

Atvykite laiku, nes “Birutė” šį 
koncertą pradės punktuailai. 

tas sau skriau 
I)ro- 
—Ž.

K is pasivėlins 
dos padarys, nes neišgirs 
gramo.

SUTRUKDĖ LINKSMĄ 
KOMPANIJĄ.

reikalaujant ūmios

d. mes neišvengiamai turėsime

Dabartinis (’.ook paviečių sek 
u<orimt, Bobert M. S\vaitzer, 

nori likt majoru.
Iri oliavo 1 C

KLENHA IR MONGREIG 
T GRĖS “AIŠKINTIES.”

Ponai dėdės, niekieno nepra
šomi, vakar naktį įsiveržė pane
lės Kate Bell rezidencijon, 11 S. 
California Avė. ir areštavo ke-

$4.00 ir $5.00 moterų vilnoniai sijonai............’...........$2.50
$1.00 šilkinės Jakės.................................................... 2.48
85c Turkiški abrusai.............................................. ,. 39c
Vaikų overkautai mieros 4—5 6 verti $1000 ...... $3.98 
Mėlyno flanelio vyrų marškiniai verti $4.50.............. $2.48
Khakie flanelio vyrų marškiniai verti $3.00............... $1.39

ūkinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avc., Chicago,

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

Tėmykite i mano parašų 
Valandos nuo 9-ios vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 ' 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Di. A, R. BtasniM
L iužo teismo išduotą 
d audimą.

sėjas visus ir visas atrado nusi-

10(10 porų čeverykų po 50c ant dolerio. 
Mažu

to” — pasakė vienas miesto vai 
dininkas.

|‘‘runyl ant demokratų tikieto.”
/Ssvailzer yra aklas klerikalų
bėrnas.

Bernaujanti klerikaalms Cicc 
ro miestelio valdyba pagalios

ir liepė užsimokėti: Kale’i Bell 
5 dol., o visiems kitiems po 1 
dolerį.

Moterų čeverykai 
$2.48, $2-98, $3.48

APKALTINO KETURIS 
POLICISTUS. REIKALAUJA INDŽIONKŠE- 

NO PRIEŠ DARBININKUS.

n ir “pasiaiškinti,” kuo remda- 
r. >si ji laužo teismo išduotą 
(L ausinę -injunetioną. Tatai

SUSIŽEIDĖ TRIS 
POLICISTAI.

Kėsinosi ant lietuvaites.
Nori užgniaužti streiku.

išnešė kaltinimo aklą prieš ke
turis polieistus iš Laxvndale po
licijos stoties: James \V. Frau 
ke. Daniel O’Connor, Joseph

Virš du šimtai kratomųjų

Polieistus kaltina jauna 22 
metų lifllivailė, p-lė Auna Bot- 
ka. Padėkos dieną minėti po- 
licistai pasigavę ją viename sa
ldine ir įsimetę policijos veži
man nusivežė į “gerą vietą,” 
kur nederamai su ja pasielgę.

Kaltinamieji polieistui jau ne

davė apskričio kortan prašymą: 
duoti jiems injunetioną prieš 
Moving Picture Macbine Opera- 
lors’ uniją. Samdytojai kalti
na savo darbininkus sužiniu tau 
žymu kontrakto. Girdi, jie rci 
kabiųjų didesnių algų ir žada 
mesti darbą, taigi sutreikuoti, 
neveizint to, kad dar nėra užsi
baigęs senosios sutarties termi
nas.

i’ lj, sausio 20 d.
Riet, laisvamaniai, kurie ga

vo injunetioną prieš Klenlią ir 
mgi\igą, žada daryti visą, i- 
d įtikinus tuodu ponu, jogei 
s šalies įstatymai garantui)-

vę žodžio ir susirinkimų, 
b r jie maną, kad tą laisvę 
Ii turėt lik... klebonija.

Da-
ga-

pavojingai susižeidė trįs policis- 
tai — Frank Fuerst, Daniel 
Shanghnesy ir I. A. Walsh.

PAŠOVĖ IR NUSIVEŽĖ.

Du nepažįstami banditai, va
žiavę dideliu juodu automobi
liu, vakar dieną užpuolė pasitu-

$2.98, $3.48, $4.98

Iii.Chicago,3442—3444 So. Halsted St.

iš-

lų laimėjimų, kurie jau atsiek

t fe

M 
H
I

Vaikų juodos bovelnos 
pančiakos 

19c.

didelių darbų. Bet to, kas jau

visus darbinin-

Apatnešos už pigiau negu 

dirbtuvės kainos.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra
< tuščias, kada pra 

nyksta regėjims.
Mes vartojam 

t pagerįnt{j Oph-
thalmometer. Y-

• AO9

Priėmimo valandos noo 8 iki 12

S Tclephone Yards 5834.

.6. M.GLftSER
Praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

vi) darbininku reikalavimus. 
Chicagoj (Hari, SchaffntT ir 
Marx firmoje) tatai jau laimė
ta. Bubsiuviai darys visa, kad

suorganizuoli 
kus, dirbančius rūbų siuvimo 
industrijoje. Belo, ji veda stip
ria k c 

savaitę
j ic bus

St Paul’s Hospital
IVTecliLsili šio ir diirurgriška
628 W. otith Placc, Chicago.

Tclephone Drover 6060.
DIL J. M. Lll’SON, Administratorius

* kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vąk. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Atdiland av. kamp. 47 Ht 

Telephone Yards 4 
BouJcvard 6487.

DR. M. HERZMAN 
B Š R i: S i J O s

X>*rai lietuviam,; žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterį’ ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X Ray ir kitokius elektroj prie
taisus.

Ofisas ir T,ai<r.ratorijr.: 1025 W. 13th 
fit. netoii Fuk St.

VALANTlOS
i—8 vakarui:.
GYVENIMAS:

VALANDOS

dorlą, 452b No. Miclngan gi., ir 
Įtašovę jį įsimetė savo automo
biliui! ir nuvažiąvo. Užpuoli
mas padaryta netoli Bedorfo 
namų. Vėliau praeiviai rado 
pašautąjį ant kertės 41 ir Ellis 
gatvių. Jis buvo be sąmones. 
Kulka

AUSOJI PERGALE.”

“Sausieji” meldėsi ir skambino 
v zpais.

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

TARIA AČIŪ.

Gibbs, .kadaise

nu
Draugijos Valdyba.

DRĄSUS VAZNYčIA.

Skubiai tapo pasiųsta vienas

Olt, lik-ką jie nuėjo ve ši-

ŠOK f EŽERĄ!”

Pataria pons džiodžė. ..

likęs savo poną — policislą.

tojon.

gyvavimo ji pąjiegė nuveikti

imingas

moleris gavo susis melus

mėtęs automobiliun du jaunu 
vyruku, vieną iš Kent tieky. vąl-

ir narių skaičiumi ir turtu.
įiuo lodei norime ištarti vi

siems draugijos nariams ir ko
misijoms širdingą ačiū už jų

kapitalas 
$200,000.1)0

Andersonas patrauktas lie
soji už nemokėjimą alimonijos 
savo jaunai pačiutei — 8 dol. į

RĖJO ŠEŠIAS 
)TER1S.

DUKTĖ IŠĖMĖ INDžIONKšEt 
NĄ PRIEŠ MOTINĄ.

mi' tukino pa t atsidėjimu ir 
šiais, 1910 melais, o musų drau-

rių — Liet
Kiekvienas

prieš josios moti-
Dukte skundėsi 

molinu nenorinti 
motina nenorinti

kers’ unija šiandie liko žymia* 
spėka Amerikos rubsiuvių ju-

j

bėk! Mane lik-ką upkraustė
du nepažįstami plėšikai... Skun-

Džiodžė Gcmmill vakar davė 
“genialj puta r i m ą” luta m 
Ihviglit Andersonui. Jisai yra

RUBS1UV1Ų UNIJA.

Vis dėlto, jeigu šaunasai Jo- 
?ph bus paklusnus žmogus, ka- 
jimo užveizda gelėsiąs jį pa- 
uosuoli, kuomet bus “išpakli- 

avojęs” vienus melus.

vo šešis metus — 
: Įėjimo.

Lorenzini iššokusiam iš aulo- 
mobiliaus polieistui.

Gerai! Aš pažiūrėsiu... —

Kilu du ištruko nelabieji!

Teisėjas Pinckney vakar su
teikė p-ei (’arolinei Pearson... 
iiidžionkšeną 
ną Blancbe. 
teisėjui, kad

I kobėdon. T eisėjas Kersten 
vakar nuteisė jį šešiems mc-

PERVIRŠIUS

$25,000.00

28S,55«.S9
418.661.63

968,066.78

UNIVERSAL STATE BANK
__ _________YRA TAI CHICAGOS

Lietuviu Finansinis Verdunas
Kuris Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kasdien Auga 

_____ __ ... Banko Turtus Jau Siekia 

$1,287.725.23
=• DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917 

Gruodžio 31, 191? 
Liepos 2, 1918 .. 
Lapkričio 2, 1918 
Gruodžio 31, 1918 
Sausio 16, 1919 ...

16,754.95

600,079.07
765,523.56

•945,789.40

bėkite savo pinigus į Universal State Banką. Jeigu 
laikote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o 
mes pinigus perkelsime — lamintai visai nereikės gaiš
ti nuo darbo. Mokame 3 nuošimtį, už padėtus pinigus.

Lietuvių Valstijinis Bankas auga taip sparčiai dėlto, kad yra 
stiprus ir Kantrus bankas po aštriausia valdžios priežiūra ir po 
nuolatine užžinra ištikimų direktorių ir pasekmingų banko 
valdininkų, turinčių platų ir ilgmetinj patyrini.*) bankiniuose 
reikaluose.

1 niyersal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryna kapitalą 
ir perviršį siekianti 3225,000.00, o su virš 400 šėrininkų savo 
turtu, duoda depozitoriume da didesnį užtikrinimų — žodžiu 
sakant. I nivcrsal State Bankas yra tai “Lietuvių Finansinė 
Tvirtovė”. •

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

ohibicionistų vadai vakar 
“sausosios perga- 
Pietų laiku visuo- 

sausųjų” lieadųuarteriuose 
• obažnai pasimelsta už laimin-

1 ui tos

moliais. Ir su viso-

m c, išduodant atskaitą, pasiro-

As esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, UI.

Amerikoje, kur tik randasi rū
bų siuvimo dirbtuvės.

kers’ unijoj prikibusi) taipjau 
ir lietuviai rubsiuviai. Chica-

rubsiuvis

garbe priklausyti į Lietuvių I 
Skyrių.

Kad geriau supažindinus lie- Į 
tuvių rubsiuvių minias su Amai 
gamated unija, Ljdluvių Sky
rius rengia' 'vakarą1 su (šauniu 
programų nedėlioj, sausio 19, 
Alias svetainėj. Pradžia lygiai 
5 vai. po pietų. Bubsiuviai,1 
jūsų pareiga atsilankyti į ren-1 
giamąjį vakarą. Nepraleiskite 
jo! —Komitetininkes.'

Nuo 1&-. 12 pietų.
Telejhciic anai J.IX 

r-ai. ;ed Si.reet 
o, tiktai.

3109 S. M

VALANDOS

iopiiioki
hieago

V ')

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vųlkų K
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS* 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet j’ 
ir nuo H iki 8:30 vul. Nedčlio- t 
mi< vakarais ofisas uždaryta*. S

Trlephonr Yards 087

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

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose

Žihgeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Aukaukite Lietuvos Laisvės
Fondam

4>rxi4- S. AtMsjid Bivtf.

DR. A. A. ROTU
MUSAS U YbYTUJAS h CHlRUROAh

Specialistai) Muterlčkę, Vyriškų, 
Vaikų ir vįat chroniškų bgų

8. Eslnted St, (Jbfeair*
• AhANboh. U- n ryto; S—»

Tel. Yards 3651. AKUŠERKA !

^rs.A.Micftniewicz
“NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Icgiją; ilgai praktika
vusi Penney Ivanijos 
hospitalėae ir 1‘hila- 
Jelphijoj. Patickinin- ’ 
irai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą i 
yiaokioae ligose moto- 
I imt ir merginome.
1113 80. Ilalated Str. ' 

(Ant antrų i ui; g) 1
Chicago.

Nuo 6 iki • ryte. Ir 7 iki vėlo vak.1



NAUJIENOS, Chicago, UI. ». ^1, m a..... Subata, Sausiu (Jan.) 1S 
linu III W ĮII —■ -BiM I > n/

NE VIEN TIKTAI 
PRIŽADAS.

Jeigu Inu yra reikalingas pa
silikimas vaistas dėl vidurių, 
negrcniuliojiino, galvos skau
dėjimo, nerviškumo ir taip to
liau lai paklausk savo vaistine, 
apie Triners American Elixir oi 
Bilter \Viue. šis vaistas yra 
jau visiems gerai žinomas per 
savo geni patarnavimą per 30 
melu. Jis išvalo vidurius be 
skausmo ir sutaiso visą syslemą 
Tai nėra liktai vivn prižadas, 
skaitykite ėionais paduotą laiš
ką: “Ihibard, Ohio, sausio 1, 
1010. Apie penki im tai atgal 
aš pradėjau vartoti jusu Ameri
can Elixir of Bitter \Vine ir jau 
eiliosi geriausioj sveikatoj. Aš 
rekomenduoju šį vaisią kiekvie 
nam varloli, kuris nori būti liu 
osas nuo ligų. John Skruch.” 
Visose vaistinyciose, .$1.10. C.hil 
bla'ins, j sukimai, suputimai. 
reumatizmas ir neuralgija iš
vaikoma vartojant Triner Lini- 
ment. šis vaistas greitai jus 
palengvins, 35 ir (i5c, visose 
vUistinydiose, |>er pačią 45 ir 
75c. Joseph Triner Company, 
1333-13 So. Ashland Avė., Cbi- 
cago, III. (Apg.)

Vyrišky Drapany Barbenai
Nauji, neatimti, daryli ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimus kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir nver- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.
Atdara kasdiena. nrdėlnmi' lr •• 
karais.

g. G O R D <» N 
1415 R. Halated Sfr. < 10

Reumatizmas Sausgėlą, t ——— *
Nesikankykite savęs skaus- i 

mais, Reumatizmu, Sausgėte, | 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu ’ 
— raumenų sukimu; nes skau- | ! 
dėjimai naikina kūno gyvybe ; 
ir dažnai ant patalo paguldo, į 

CAPS1CO COMPOUND mo- J 
stis lengvai prašalina yiršnii- f 
nėlas ligas; mums šiandie dau a 
g\ bė žmonių siunčia padėka i 
vinies pasveikę. Prekė 50c per i 
pačia 55c arba dvi už $1.05. 1

Justin Kulis |
3259 s. Hilsted Clilcago, III. j 

Knjga:“ŠALTlNI8 SVEIKA- } 
ToS”, augalais gydyties, kai- I 
iih 50c.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Kiekinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

‘‘Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kimo 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja lik $2.00 su 
prisiunlimu.

Užsisakydami ir piniguk šių 
sdarni rašykite Šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. flalsted st., Chicago, (11.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Kalstei 
St., Chiaigo, III.

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku. arba telefonu: ('anai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
nu meryj.

I.. M. Apšvietus Draugijos repeli- 
cija įvyks panedėlyj, 20 d. sausio, 
šią valandą vak. Aušros svetainėj, 
3101 So. Halsled SI.

Visi lošėjai ir lošėjos, mokinėsite 
alsilankit paskirtu laiku

Rengimo komisija.

BRIGHTON I’ARK. — Visų lielu- 

subaloj, sausio 18 <1.. 7 vai. vakar1.' 
T. Maženio svetainėj. 3831 So. Ked
zie avė. Draugijų (stovai malonėki 
te ai vyki i lygiai paskirlu tiku. Gi los 
draugijos, kur dar neturi išrinkę sa 
vo Islovu. — ti-ųul atsilanko ju vai- komiteias.

1 SS 234 kuopos metinis susirinki
mas įvyks Nedėlioję, Sausio 19 <1. 
10:30 vai. rylą, Sėli lement Svet. 
1630 Gross Avė. Bus renkama kuopos 
valdyba. Teipgi darbininkai seki- 
nėiui baliui. Nariai privolo atšilau 
į., r. A A Vasiliauskas, sekr

LMPS 9 kp mėnesinis susirinki
mas jvyks Subirtoje 18 Sausio, 7:30 
vakare, Fellowship svet. 831 \\esl 
33 place Visos narės malonėkite 
atsilankyti. —Valdyba

Rorkford, 111: I.SS75 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 19 d. 
Sausio 1919 m. 1:30 valandą po pietų 
Vega Hali, kertė 151h Avė. ir 91h St 
Draugės ir draugai meldžiu atvykti 
paskirlu laiku, randasi svarbių rei
kalų apsvarstymui.

Basi. A. Meldnžis

LDI.D 56-ta kuopa rengia viešas 
prakalbas. Nedėlioję, Sausio 19 d. 
1919 m., 2:30 po pietų Settlemenl 
svet 861 - įsi Avė. Mihvaukee, \Vis. 
Inžanga dykai. Programas susidės 
iš muzikos, deklemacijų ir prakalbų 

Komitetas

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

LMPS. III Baj. sek.

Brighlon, Park. — Keistučio Pas 
Kliubo metinis susirinkimas jvyks 
nedėlioj. sausio 19 d., 1 vai. po piet, 
I ibertv svet., 3925 S. Kedzie avė, 
Draugai ir draugės malonėkite būti 
• aiku, nes turime daug svarbių rei 
kalų. — J. Gustaitis.

“Ateities žiedo“ vaikų draugijėlės 
G ‘tuvių kalbos lekcija įvyks neda
lioj, sausio 19 d, lygiai 1 vai. popet.. 
Mark \Vhile Sp. svet. 1 lalsted Street 
ir °0ih St. Mokytojas u. Vilkus

Vėliau choro reoeHcija po vado
vyste panelės Slaniuliutės. Visi žie 
do nariai atvykite.

F.S.K, Globėja

Vakaras su Programų Rubsiuvių 
Unijos 269 skyriaus įvyks ned. sau
sio 19 d. Alias svet., 1 136.10 Emma 
"atvė, netoli Mihvlikec avė. Pradžia 
5 vai po pietų Kiekvienas, kuris atsi- 
?>nkĄs galės smagiai laiką praleisti.

Kviečia 269 skyriau* Komitetas. 
Roseland. — LSS. 137 kn, rengimo 
baliaus komisija susirinkite subatos 
vakare, 7:30 vai. į Aušros kamba
rius. —M. Bacevičius

LĮSI. 1 kuopa Balndžio 6, rengia 
vakaru su perstatymu “Paskutinė 
Banga”, Meldažio svet. Kuopa todėl 
prašo progresyvių draugijų, kad ’os 

rengtų jokių pramogų tą pačia 
dieną. — Komitetas

I SS 4 kp. ir LSJL 1 k p. rengia dis
kusijas lema “Ar reikalinga Chica- 
gos l ieluviu Darbininkų Tryba” ne- 
dėliej, sausio 19 d.. Aušros svetaine 
,le. Pradžia 9:30 vai. ryto Visi kvie
čiami atsilankyti — Komitetas

LSS VIII Oentralinis Komitetas, 
rusų soc. 5ta kuopa ir Lenku sor. 
pronogandos kliubas suvienytomis 
spėkomis rengia viešas prakalbas 
su programų nedėlioj, sausio 19 d., 
(’olumbia svet., kertė Pulina »r 4‘lt a 
gal. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai*

Komitetas.

I i?t. Tautiškų Kapinių visuotinas 
globėjų susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 19 d. 1 vai. oo Dietų. Mildos 
svetainėje, prie 1 lalsted ir 32 ros gal. 
Malonįkite visi būtinai laiku pribūti.

Kviečia Valdyba.

West Pulhnan — Prakalbos LSS 
235 kp. įvyks nedėlioj sausio 19 d., 
l’krainų Club svetainėje, 706 \Y. 119 
St. Pradžia 2 vai. po pietų, Visus 
kviečiame atsilankyti — Komitetas

GERB. Naujieną I 
tytojos ir skaityto i 

jai prašomi pirkiniu re!- i 
lt kalais eiti į tas aankro 
't vaa. kurios skelbias!

Naujienose.
♦v

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paidsku hunam* kaino»i«

I colis, syk}, 5o centų; dedant
I <ą pati skelbimą ilgiau, UŽ klek- 

•ieną kartą colis vietos 25 centai.

Sius Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geibusis 
priemonė tiek biznio tiek dar
bu žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jieš- 
ko (vairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pokli; kas jieško darbo arba 

} reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 

* turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau 
penų skili v se. o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grrl 
čiuusių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija.

asmeniškai, pačiu, arba te 
lefoiiu: Canal 1506

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PA.III'.ŠKAI’ brolio Jono Žičkaus, 
Kauno gub. Baseinų pav. Ba lakių 
parap. Mini.škšlučių sodos Pirmi 
au gyveno Chicago, III. o dabar ke
turi mėnesiai kaip jis prapuolė. 
Gavau laišką nuo vieno draugo, 
buk jis miręs Minneapolis, Minn. 
lai nėra tikrų žinių ar jis miręs ar 
gyvas lai prašau pačiam atrašyti, 
ar kas jį žinote malonėkite praneši 
už tą (ariu ačiū.

brauk žičkus
2101 W. (’auller Slr. Chicago, III

Pajieškuu pusbrolio Julijono Ba- 
lovičiaus, Kauno gub Telšių pav. 
Gadunavo parapijos sodz. Pplinskių 
apie 10 metų Amerikirj- h' Adomo 
Valvičiaus randasi Chicagoj, turiu 
svarbų reikalą, jie patįs arba kas 
žinote meldžiu atsišaukti.

Petras Mikalauskas, 
1123 So. Cliiiton SI., ICIiicago, III.

Pajieškau savo brolio Adolpo Nej- 
mano, kuris paeina iš Libavos, pas
kutinį sykį gyveno South Bend, Imi. 
Kas žino arba jis pats malonės pra
nešti, busiu dėkinga ir sugrąžinsiu 
kasius.

HELENA PEROLEU’ICZ,
51 H,'I Addison St. Chicago, III.

J IEŠKO DARBO
Pajieškau darbo prie janitoriaus 

arba porterio. Estui patyręs alsu 
kančiai visą darbą.
\V. Slalon, 2523 S. Throop Street

PAJIEŠKAU DARBO už džienito-1 
rių arba taip prie namų. Esu blai
vus, negalėdamas shapoj dirbti, ap 
siunčiau, kad ir už mažesnį atlygini
mą. Atsišaukite J. B. 1311, So, 49lh 
Avi, Cicero, III. 2nd Hat.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKA lMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFRRSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo 

>e valdžios (steigtuose ir užlaikomuo 
-e biuruose nereikią nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darLimukų — į fabrikus, į ka
syklas, j ūkius, į šiaip (vairjas (šiai 
g'as — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA merginų ir apyse 
nių moterų prie tvarkymo plunksnų 
Pastovus tlarbas, Gera mokestis 

1833 S. Halsled Street

Reikalaujama moteris arba mer 
gina nuo 35 iki 40 metų amžiaus 
švariuose namuose už gaspadinę, 
Gera viela ant visados užtikrinta 
dėl geros moteries mažame miestelyj 
160 mylių nuo Chicagos, atsišaukite 
į 132 \Vcsl Street, Westvile, III.

REIKALINGAS BUČERIS moka 
n'.is darbą, Gera vieta, pastovus dar
bas. 1980 Canalport Avenue

REIKALINGAS BARBERIS atsa
kantis, kuris supranta savo darbą. 
Gera mokestis. Pėtnyčiomis, Suba- 
tomis, ir Nedėliomis. Arba tik Su
imtomis ir Nedėliomis.

S. J. Spurgis
2209 West 23rd Place, Chicago, III.

REIKIA operuotųjų prie sijonų. 
Mes turim pastovų darbą visą laiką.

KAHNAND BOSENTHAL,
1711 \V. Division St.

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

J. SAK()L()WSKI,
1624 W. North Avė.

REIKIA vyrų ir moterų, bučerlų, 
kimšėjų ir dešrų vyniotųjų. Geros 
sąlygos ir mokestis.

Bl'irr PACKING CO„
176 Green St.

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

Petrauskas,
3518 Emerald avė., Chicago, III.

* ——_

PARDAVIMUI kriauč.šapa, gera 
viela. Priežastis pardavimo - važiu
oju j kitą mirsią, Alsišaukilr j 
Naujienų ofisą laišku No. 23

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vieloje. Biznis 
išdirbtas per 15 melų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo
menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamonlas, 
(739 So. Halsled SI., Chicago, III.

Pirkite Garage arba Mainy
kite ant Namo nes yra 

Gera Proga

GARAGE, pienai gatavi dėl 10 au
tomobilių, vieta randasi tarp 32 ir33 
So. Halsted SI., kas nori (‘iii i garage 
biznį gali pastot savininku su mažu 
kapitalu, arba (urėdams namą. Jūsų 
namas bus priimtas taip kaip ir cash 
pinigai. Savininkas pasiūlys garage 
su savo pinigais. Galės likusią sko
lą išmokė! kaip jus norėsit ar mėne
sine ar metine mokestis. Platesnių 
žinių kreipkitės.

‘ M. J. KIRAS
3331 So: Halsled Street, Chicago, III.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonogruph 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
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

PARSIDCODA mažai vartotas pe
čius, gesti, kietais ir minkštais ang 
limis kūrenamas. Labai geras dėl 
kepimo, virimo ir apšildymo. Alsi 
šaukite vakarais po šiuo antrašu: 
33-12 S. Union Avė Chicago

(antros liibus)

RASTA-PAMESTA
Pamesiu *11100.00 po *20. Kas 

rado meldžiu sugražinti aš duosiu 
*300.00 radybų:
J. Tičku.s, 370 Kensinglon Avenue 

Chicago, III.

NAMAI-žEMĖ_____
BABGENAS - Aštuoni -I kamba

rių Halai, kampas, lotas, visi įtai
symai ir išmokėta llendos $672 
Kaina už. viską $5700. Išmokėjimui 
McDonnell, 26110 West 381h Street

Atdara nuo 9 iki I) kasdie ir Ned.

6 kambarių mūrinis namas, lotas 
30 x 125, maudynė, gesas, elektriką 
vandeniu apšildoma, ąžuolu papuo
šta, beizmeutas, skalbykla Išmokė 
.iinnii $3100.
McDonnell, 2630 VVesl 38th Street

21‘lalai, 4 po 4, ‘ lotas 50 x 125, 
arti Archer ir IT-ancisco, Len 
gvi išmokėjimai, $2100 
McDonnell, 2630 West 38th Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

PARDAVIMUI pigiai namas ir lo
tas. 2 fialai Atsišaukite į 

3348 So. Hoyne Avė.
■-------r------------------------

Ant pardavimo naujas mūrinis
na mas, šešių pragyvenimų, Irjs 

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

Joe Daynelis
LABAI DIDELIS BARGENAS*

PARSIDUODA nauji namai labai 
geroj vietoj,. 2 gatvekarių 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

GERESNIS UŽ BARGENA
PARSIDUODA 10 akrų puikiau

sios žemės, puiki trioba ir barnė. 
Puikiausia vieta dėl paukščių arba 
daržovių auginimo, liktai viena myle 
nuo dypo. Kas pirks greitai, nu
pirks už $4.500. Veria dvigubai dau
giau. Adresuokite:

KAZIMIERAS Z. URNIKIS. 
4242 S. Wood St., Chicago, III.

BARGENAS
PARSIDCODA iš priežasties dide

lio reikalo 3-jų pagyvenimų mūrinis 
nainas, visados išrandavotas, puikioj 
apielinkčj, gerame padėjime. Tikrai 
vertas yra $4.000. Kas pirks greitai 
nupirks už $2,200, už pinigus arba 
ant lengvų išmokėjimų. Nebemokėk 
kitam rendos. Adresuokite:

KAZIMIERAS Z. URNIKIS 
4542 So. Wood St., Chicago, III.

STOCgĄI^fiROS,

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

Pirkite Šerus Buek Run Oil and 
Refining Co.. ir gaukite tos kompa
nijos pelną kuri išmoka Buek Run 
Oi) and Refining Co., yra operuojan 
Ii bite kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnegiei. Dabar šė- 
rai prduodami po $2.00 už šėrą ir 
pakils iki $2.50 už šėrą i trumpą lai 
ka.
Siuskite savo užsakymu* šiandien 

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

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

MOKYKLOS l'r. Makarevičia, Pirm, pad.,
---------------- ...................... —----------- 1618 Huoron avė. 
/—------- —____ - —__- -----—si Mot. Baltrušaitis, Prot. rast.,

VAL.EN l’INE DRESSMAK1NG 1602 Indiana avė.
COLLEGE8 . Kaz. Tūlis, Tūrio rašl.,

So. Halsted td., 2407 W. i 71<) Alabama Avė.
diaon, 1850 N. 14 ells St.

x1ok vklos Suv. Valstijų**, j 
Muvmps, Petrenų Kirpimai, D*- ; 
signiiųT dėl bizniu ii oarnų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ia išmokinti Jus pasiūti «ukne* 
♦ 10. Phone Seeley 1643 

SAKA PATEK, Plrmialak*

DIENINE IR VAKARINE > 
MOKYKLA 

čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbia, aritmetiką, S. V., Augi.jos, 
Lietuvos ir ab-lnų istorijas, geografijų, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hiąh 
SChooi’ių skyrins Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosų laikų pasimokinimui, nesigoitesite.

American College Prepaiatory School
3103 S0. HALSTED ST„ CHICAGO, 1LL.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, arilmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, lypcvvriling, pirklybo* 
teisių, Siiv. valstijų istorijos, ąbel- 
nos istorijos, geografijos, politiškom 
ekonomijos, pilieiyslčs, duiliurašys- 
t ės.

Mokinimo valandos: nuo 8 rytv 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki P:3ė 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ymdiškas mokini

mas padarys jus Žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designiug ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.

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

Petienos dalomos pagal Jūsų mic- 
rą — bile slailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Alsišuukil imi 4-to migšto.

U'CAUG ’US IR OKGA-
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S Halsted Si., Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez.,
3133 Emerald Avė., Cliicugo, UI. 

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

K. GUG1S, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:,
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, II! 
J. ŠMOTELIS.

10604 Edbrook Avė., Chicago, Ilk 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.. Chicago, III.

CHICAGOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMAS!® KOMITET. 
J. Gustaitis, pirmininkas,

2902 W. 391h St., Chicago, IR. 
P. Jakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, III.
P. Shvclnis, j)irm. pagelbininkas, 

2156 Alece PI.
S. Danelavičia, Iždininkas,, 

1617 N. Winchester av., Chicago III
J. Jakubauskas, komiteto narys, 

3362 Lo\ve avė., Chicago, III.
J. šmotelis, komiteto narys 

10604 Edbrooke avė., Chicago, III.
F. W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Uarvey, 111.

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

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

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas .Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avc.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1931 Care Avė., Barine, Wis.

Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Mihvaukee avc.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Pirm.,
709 W. 34 st.

Juozapas Rūta,

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peorin st. 

Kaz. Dcmereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė. 

Vinc. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, III. 

Fcl. Ardžlauskas, Kontr. rast..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St. 

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 391h St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 331d Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vnl., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

LIET. SUN U DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. 10lh st.

Susirinkimai atslbuna kas antrą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milvvaukce avė.: pra
džia 2 vai. po niet.

Į Mot. Bcnionis, Iždin., I
» I 12*1 So. 111h SI.
l'r. Jesinskas, Iždo glob.,

1626 Ncw .|crsey avė. i 
Jimz. Svitlauskas, Iždo glob.,

1623 Indiana avė.’ 
Jurgis Montvila, Maršalka,

1336 Ei’ie avė.
Susirinkimai atšilimui kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svel.

A. C. W. of A. LIETUVIU SKY- i 
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepailis, pirmininkas, i
4812 \V. 15-lh St., Cicero, III. | 

P. Shvclnis, pirm, pagelblninkas, i
1732 N. Lincoln slr

J. Kalnine, nularimų raštininkas, 
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne avė.

J. Katilius, iždininkas,
1685 Mihvaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmą pčl- 
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 M’ihvaukce avė. 7:30 v. v.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, jiirmlninkas,

1747 North Avė. 
.1. čepelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,

2228 Coblcnz st. 
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

661 W. 18 St.
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, III. 
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avc.
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21 st Str. 
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi; 

rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO. ILL.): 
Frank Sadauskis. pirmininkas, 

1522 — 49th Avė., (’icero, III. 
Kazimieras Bladikas, vice-prez... 
Antanas Mortfevich, prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius W<‘deckis. fin. rast.,

555 W. 141h SI. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis lašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Am’ekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

S. Galiackas, irm. pagelb.
3525 S. Union avė.

L. Antonavičia, nutarimu rašt.,
1713 Ruble SI.

Juozas Kezius, tūrių rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st. 

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

l'r. Girdvvainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

L Jankevičia, maršalka,
726 W. 18tb st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio. 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avc. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino j- 
stojimo mokėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus jiagal konstituciją.

LIETUVIŲ JANITORTŲ VYRŲ TR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS. 
Juozapas Užuhalis. pirmininkas.

2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..

342 S. Cravvford avė. 
Jonas Burčikas, nutarimų rąšt.,

1217.S. Spauldnig av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas.

1501 S. Harding avė. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pir
mą valanda no pietų, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison st.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU h' SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

10707 Wabash avė. 
Stanislovas Shimkus. vice-pirminin.,

10707 Wabash Avė.
F. Grigula, prot. raštininkas, 

10443 Went\vorth avė.
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

355 Kensington avc.
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas,

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. She(hviBo svetainėje, 341 Kensin
gton avė.. Kensington, 111. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield avė 

K. čepukas, iždininkas, '
1648 W. Division st. 

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA; WIS., VALDYBA 1918 m. 
Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 

402 Lincoln Str.
Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 

653 Garden str 
Felix Bartkus, prot. raštininkas,

R. B. 3. Box 33 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,

818 Jenne Street
Ant. Pakšis, iždininkas, Y 

462 Jenne Str.
Juozas Lesčauskas, iždo glonėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja,

730 Engei str
Jonas Kasiulis, maršalka, 

653 Garden Str.
Mikolas Nakrušas, maršalkas,

420 Orange Str.
Ant. Bubele, teisėjas

313 Quince str.
Juozas Jurevičia, vėlavnešvs, 

152 Main Slr 
Petras Miliauskas, vėlavnešvs,

B. 1, Box 56.
Petras Rimkcvičia, durininkas, 

424 N. Pleasant Str.
Nikodimas Janavičia, durininkas, 

614 Market Str.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, plrmsėdU,
2129 \V. 21 st St.

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 \V. 181h SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted St

S. DANTA, raštininkas.
812 W. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Suminit, III.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmo svenladienj kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per» atvirutės į svetainę 
pasamdoma nėr valdyba.

LIETUVIU MOTERŲ APšV!ETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dunduliene, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 \V. 22nd St.

T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wa!lace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 21 PI,

P. Baleckienč, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekj, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinėsimų 
raštininkei

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefrerson st. Chicago.

A. Lcknickas, virė- pirmininkas,
708 West 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

W. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 Wcst 19tb St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

I...........

Juozas Rukailskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas,
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot,- rašt., 
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukcvičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas,
J128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali svetainėje.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19lh St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė.,Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Cbepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas.
1714 Wabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmlnlnkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen aye.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

, ■■■* ■>.■■■< ■

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas, 
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

K. Baltrejnas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

A. Norbutas, finansų raštininkas.
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė. 

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėt^vcią kiekvieno mėne
sio F. Shedvlllo svetainėj, 341 Ken- 
.sington avė. ;


