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Trne translation filed with the post- niastcr at Chicago, III., Jan. 21, 1919as reųiiircd by the act of Oct. G, 1917

LAIMĖJO VOKIETIJOS RINKIMUOSE?
Socialistai turės arti 

pusės atstovų
Monarchistų sukilimas Portugalijoj

VOKIETIJOS RINKIMAI.

Išrodo, kad buržuazinės parti
jos turės didžiumą nariu na- 
cionaliame susirinkime. Kle
rikalai ir demokratai stip
riausios partijos po didžiu
mos socialistą.

BERLINAS, sausio 19. — 21 
iš 831 rinkimų dislriktų didžia
jame Berline davė sekamas pa
sekmes:

Vokietijos Demokratų
partija ............................. 7.375

Didžiumos Socialistai 8.195 
Nepriklausom. Soc. .. 3.005 
Vokietijos Nacionalistų

partija ............................   4,706
Vokietijos Žmonių par

tija ................................. 2.990
Krykšcionių (Centro)

partija ............................. 2,251
Demokratų partijos parody

toji spėka stebina politikus iš 
priežasties to lakto, kad Bėdi
nas visuomet buvo sociabstiš- 
kas.

PASEKMĖS RINKIMŲ Už 
BERLINO.

——————— , 
Badene.

PARYŽIUS. sausio 20. — Pra 
nešimai apie rinkimus į Vokie
tijos nacionalį susirinkimų tre
ciame rinkimu distrikte Bade- C

ne parodo, kad didžiumos So
cialistai laimėjo 5 vietas; Cen
tristų - 5 vietas; Vokietijos 
Nacionalistų partija — 1 ir Vo- 
kietijos Demokartų partija — 
3 vietas. Paduota balsų: už 
Didžiumos Socialistus — 362,- 
918; Centristų - 380,644; Na
cionalistų — 78.786; Demokra
tų — 226.811.

Pasekmės Karlsruhe.

Karlsrube distrikte Didžiu
mos Socialistai gavo 31,887 bal
sus centristai — 14,570; nacio
nalistai 883 ir demokratai 
24,803.

Uesse didysis kunigaikštis 
pažymėjo save ant sąrašų po 
savo senuoju titulu, parodyda
mas, sako Berlino Lokal Anzei- 
ger, “kad Louis iš Brabant, kaip 
jis yra vadinamas dabartinės 
valdžios, nepripažįsta savo nu
vertimo.“

Haase išrinktas.

Tarp gerai žinomų vokiečių 
išrinktų Badene yra Konstantin 
Fehrenbach, buvęs reichstago 
prezidentas; Dietrich, Haase ir 
\Virth, reichstago nariai.

\Vurttemburge — Matas Er- 
berger; Friedrich von Payer, 
buvęs vicekancleris; Adolph 
Groeber ir Kehl.

Pirmos žinios yra ant tiek 
nepilnos, kad neleidžia išreikšti 
kokią-nors nuomonę apie reikš
mę rinkinių, bet nacionalistų li
beralų partija veik visai pra
puolė Badene ir Wurttemberge, 
kur vien tik ccntralistai, didžiu

mos socialistai ir vokiečiu de- c

mokintai tapo išrinkti.
Rinkimai Wurttemberge.

Pasekmės VVurltemberge bu
vo: didžiumos socialistai gavo 
170,316 balsu ir 7 vietas; vokie- 
čiu demokratai 332,010 balsu ir 
I vietas; centristai - 303,050 
balsu ir I vietas. C

Socialistai laimėjo.

Mccklcirburg ir Lulu ck socia
listai laimėjo 3 vielas, demokra
tai ir nacionalistai — viena. 

C

Pasekmės įvairiuose 
miestuose.

Frankl’orl ant Main, ant kiek 
suskaityta, nepriklausomieji 
socialistai gavo 77,000 balsų; 
demokratai - 38,000; cenlrali- 
stai 19,000; žmonių partija

1 1.000; didžiumos socialis
tai 74,000; nacionalistai — 
7,(HM).

Danzige žmonių partija gavo 
11,700 balsų; centristai — 13,- 
300; demokratai 23,500; Ne
priklausomieji Socialistai — 6,- 
800. šio žinios yra nepilnos.

Magdeburge nacionalistai ga
vo 9,919 halsų; žmonių parti
ja 7,205; centristai — 2,51 I; 
demokratai — 4,224. Didžiu
mos partijos gavo 103,483 bal
sų; mažumos partija — 10.637.

hlberlield’e nacionalistai ir 
žmonių partija gavo 22,128 bal
sus; centristai — 11,077; de
mokratai — 9,850. Didžiumos 
partijos 35,039; mažumas - 
7,281.

Klerikalai laimėjo.

Freiburg, Badene didžiumos 
socialistai gavo 1,697 balsus; 
centristai 25,773; vokiečių 
nacionalistai 1,276; vokiečių 
demokratai - 9,920.

Mannheim: ccntralistai —18,- 
765; nacionalistai — 6,007; de
mokratai — 26,562.

Lorrach, Badene: centristai 
3,852; nacionalistai — 1,444; 

demokratai 8,572; didžiumos 
socialistai — 10,944.

yValdshut: didžiumos socia
listai 3,531; centristai — 9,- 
972; nacionalistai — 147! de
mokratai — 2,292.

Stackingham: didžiumos so
cialistai 2,800; centristai — 
5,918; nacionalistai 49; demo
kratai - 1,091.

Constance: Socialistai — 12,- 
219; centristai 15,774; nacio
nalistai — 968; demokratai — 
8,721.

Padalinta į 38 distriktus.

Vakarykščių rinkimų tiks
lams Vokietija buvo padalinta į 
38 distriktus, kurie teoretiškai 
išrinks 433 atstovus į nacionalį 
susirinkimą. "Pečiaus kadangi 
rinkiniai Aisace^Lomiine neį

vyko, iš tos priežasties skaičius 
atstovų sumažės 12; ir dar su
mažės delei fakto, k6d Pozna- 

nius yra užimtas lenkų kariuo
menės ir lodei rinkimai ten bu
vo negalima.

39,000,000 balsuotojų.
Visas skaičius rinkikų paduo

damas apskritomis skaitlinėmis 
kaipo 18,000,000 vyrų ir 21,- 
060,000 moterų.

Kiekviena partija turi teisę 
nuominuoti kiekviename dist
rikte liek kandidatų, kiek bus 
renkama atstovų. Rinkikams 
leista išbraukti vardą ar vardus 
ant balinto, bet vieton jų nega
li dėti kitų.

Balsavimas yra paremtas 
proporcionale atstovybe, taip 
kad kiekviena partija išrenka 
atstovus proporcijoj gautiems 
balsams.

Trne translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

BERLINE GALBŪT DIDŽIU
MOS SOCIALISTAI LAIMĖS.

BERLINAS, sausio 20. —Ri- 
chard Fischer sekretorius Ber
lino didžiumos Socialistų parti
jos, anksti šįryt apskaitė, kad 
rinkimuose į nacionalį seimą 
didžiumos socialistai turės tarp 
40 ir 50 nuošimčių balsų, nepri
klausomieji socialistai — 5; 
centristai — 30 ir vokiečių de
mokratai nuo 15 iki 20 nuošim
čių.

Ruhleben precinte didžiumos 
socialistai gavo 1,028 balsus, ne
priklausomieji socialistai — 7.

Labai daug balsų . paduota 
Niekučiuose distrik tuos 90 nuo
šimčių užsiregistravusių balsuo 
tojų padavė savo balsus prieš 
3 valandą po piet.

Riaušės ištiko vakar sparta
kams bandant sunaikinti balo
tų dežides: Spartakai liko vi
sur atmušti.

True translation filed \vith the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917
MONARCHISTŲ SUKILIMAS 

PORTUGALIJOJ.

Rojalistai paskelbė Manuelių 
karalium.

LONDONAS, sausio 20.- Pa
sak bevieliuos žinios iš Lisago- 
nos, rojalistų revoliucija iškįlo 
Portugalijoj. Paiva Conceiro 
pasiėmė vadovuuvim u rojalistų 
sukilimo Oporto, Draga ir Vis- 
cus ir paskelbė buvusį karalių 
Manuelių Portugalijos kara
lium.

^Valdžios kareiviai išvažiavo 
užgniaužti*konspiraciją.

Bevielinė žinia priduria, kad 
buvusia karalius Manuelius pri
siuntė telegramą Portugalijos 
valdžiai peikdamas pasikėsini
mą jo naudai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SUSIRŪPINIMAS DELEI DAR

BININKŲ NERIMAVIMO ' 
ANGLIJOJE

LONDONAS, sausio 18.—In
dustrinis nerimavimas visoje šą 
lyje sukelia didelį susirūpinimą 
netik tarp didžiųjų darbininkų 
samdytojų, bet net tarpe konser 
vatyvių darbininkų vadovų. 
Tarpe tokios pozicijos besilaika

nčių darbininkų vadovų yra J. 
H. Thomas, generalis sekreto
rius geležinkelių darbininkų tini 
jos, kuris vakar persergėjo susi 
rinkimą krasos darbininkų, ku
rie reikalauja 42 vai. darbo sa
vaitės, daugiau šventadienių ir 
suvaržymo naktinio darbo, kad 
“industrinė ir ekonominė pozi
cija šios šalies duoda prežastį su 
sirupinimui”.

Krasos darbininkai nėra vie
natiniais iš daugelio unistų, k\t 
rie reikalauja trumpesnių valau 
dų su dabartiniu ar didesniu mo 
kesniu. Angliakasiai, lavų btt- 
davotojai ant Clyde ir kiti cent
rai, visos šalies da i lydės ir dokų 
darbininkai reikalauja didesnio 
mokesnio ar trumpesnių valau 
dų.

Yra taipgi mažesnių rupesnių 
darbo pasaulyje. Vienas jų pa 
lietė įgulą pasažierinio laivo Ad- 
riatic. Išplaukimas laivo į Ne\v 
York pilno amerikiečių pasažie- 
rių, tapo suvėlintas kelioms die 
nonis ir dar nematoma sušilai 
kimo.

LAIMĖJO 8 VAL. DARBO 
DIENA.

Streikas Peru užsibaigė

LIMA, Peru.—Valdžia išleido 
dekretą, įvedantį 8 vai. darbo 
dieną ir paskiro prezidentą ir 
augšČiausįjj teismą būti arbitru
toriais. Tas užbaigė generalį j kė į Suvalkus, o gen. Hoffman 
streiką Peru respublikoj. išvažiavo į Karaliaučių (Koeni-

35.000 MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖ
JŲ RENGIASI STREIKAN ’

NEW YOBK. — International 
Ladies* Garment Workers uni
ja, turinti 35.000 narių New Yor 
ke, nutarė streikuoti. Balsavi
mas įvyko viešame susirinki!)u1 
Madison S<iuare Garden. I ž 
streką paduota 12.721 balsų, o 
prieš tik 105.

Darbininkės reikalauja 44 va 
landų darbo savaitės, pakėlimo 
algos 15 nuošimčių ir teisės 
spręsti apie visus darbininkų 
samdymus.

Streikas yra paskirtas seka 
mai savaitei ir palies daugiau 
kaip 1,000 dirbtuvių.

True translation filed wlfh the pnsf- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917
NEĮSILEIS Į TAUTŲ LYGĄ.

PARYŽIUS, sausio 20. — Pa
sak anglų pieno lygos, Vokieti
ja, Austrija, Burgarija ir Tur
kija negali dabar būt įleistos į 
tautų lygą, bet turi būti leista 
joms įstoti kada pasirodys ver
tomis pasitikėjimo.

Trne translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Jan. 21, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

SOCIALISTAI PRIEŠ
PADEREWSKI

VARŠAVA, sausio 17. Ig- 
nac Jan Paderewski sudarytoji 
ininisferija matomai susitinka 
užgh’imą visų partijų, apart ra
dikalių socialistų, kurie grąsino 
generaliu streiku, jei Paderew 
skio ministerija laikys vietą iki 
rinkimų j nacionalį susirnikimą 
kuriuos pienuojama laikyti a 

pie vidurį vasario mėn.
Naujasis kabinetas atstovau

ja didžiumą partijų Vokietijos, 
Rusijos ir Austrijos Lenkijos. 
Poznaniaus bankieriai pavedė 
106.000,000 markių naujosios 
valdžios reikalams.

True translation filed wilh the post- 
niaslcr at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
ns required by the act of Oct. G, 1917

PRANAŠAUJA TAIKĄ 
GEGUŽĖS MĖNESĮ.

PARYŽIUS, sausio 20. Lai
kraštis L’Information sako, kad 
išrodo, jog laikos sutartis bus 
prirengta pasirašymui gegužės 
mėn., paduodamas “žymų ple
nipotentą,’’ kaipo šaltinį infor
macijos. Sulig to asmens, kon 
f(Tcncijos organizacija yra taip 
veikli, kad pradinės konferenci
jos galbūt užsibaigs gėg. mėn 
jos galbūt užsibaigs gegužes 
mėn., kas leis galutinus posėd
žius pradėti tuoj po to.
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True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
BOLŠEVIKŲ ARMIJA SUMA

ŽINO JIESIVEiRžIMĄ.

VARŠAVA, sausio 18. —Bol
ševikų kareiviai sumažino grei
tumą jų besiveržimo prie Len
kijos rubežiaus. Vokiečiai ati
dėlioja savo evakavimą Gardi
no (Grodno) kelioms dienoms, 
nors gen. Falkenhayn pasitrau-

gsberg).
Lenkų vadovai kaltina, kad 

vokiečiai parduoda ginklus bol- 
ševikams po priedanga gelbėji
mo Ukrainos Maitinimo Drau
gijai.

Lietuvoj ir Ukrainoj bolševi
kai išleidžia proklamacijas, kad 
jie atėjo įvykinti tvarką. 'Pe
čiaus žinios sako, kad bolševi
kų kareiviai nešioja plekatus su 
užrašais: “Tegyvuoja raudona
sis terroras” ir “Mirtis ne dar
bininkams.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., Jan. 21, 1919 
as required by Ihe act of Oct. G. 1917
30 Iš 1,000 KAREIVIŲ MIRĖ 

NUO DVIEJŲ LIGŲ.

WASHINGTON, sausio 20.
Pasak šiandie paskelbto gene- 
ralio gydytojo ofiso raporto, 30 
iš kiekvieno 1,000 kareivių Suv. 
Valstijose mirė nuo infhienzos 
ir plaučių uždegimo laike 6 mė
nesių periodo, užsibaigusio gru- 
ottžio 27, 1918.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917
PLENUOJA PERGALĖS LAIS

VĖS PASKOLĄ.

Ji bus paskutinė ir sieks apie 
$6,000,000,000.

WASHINGTON, sausio 19.— 
Sekretorius Glass pasakė šian
die, kad iždo departamentas 
pienuoja tik dar apie vieną di
delę karės paskolos kampaniją. 
Ji bus Pergalės Laisvės paskola 
ir kampanija galbūt prasidės 
laike trijų paskutinių savaičių 
balandyj. Suma surinkimui 
nebus didesnė už $6,000,000,- 
000, o galbūt ir $5,000,000,000.

True translation filed vvilh Ihc porv nuisler ;d Chicago, III., Jau. 21, 1919 
as required by the art of Oct. G, 1917

Taikos kongresas sva= 
rsto apie Rusiją

Talkininkai kontroliuos Siberijos 
geležinkelius

ATSTOVAI SVARSTO RUSI
JOS SITUACIJĄ.

Esą siūlomi trįs pienai.

PARYŽIUS, sausio 20. —Lor
do Robcrt Cecil prirengtas An
glijos pienas tautų lygos tapo 
užbaigtas. Jis šiąnakt pasiųs
tas spaustuvėm

PARYŽIUS, sausio 20. —Bol
ševizmas Rusijoj laiko atidą 
taikos konferencijos vadovų. 
Klausimui nustatymo politikos 
pergalėjimui pavojaus duetas 
kelias virš kitų problemų.

Tikarsis taikos kongresas ne
susirinko, bet prezidentas Wil- 
sonas ir prumierai ir užrubeži- 
nių reikalų ministeriai talkinin
kų šalių laikte konferenciją 
Quai d’Orsay. Situacija Rusi
joj tapo apibudinta smulkme
niškai Francijos ambasado
rius Rusijoje Noulens, kuris 
nesenai sugrįžo iš Archangels
ko. Ryto Danijos ambasado
rius Petrograde Scavenius duos 
pirmarankes žinias apie reika
lus Rusijos, sostinėje.

Trįs budai atviri.

Talkininkų valdžios bando pa 
sirinkli politiką iš šių trijų vy
riausių alternativų:

1. Smarki ginkluota inter
vencija tikslu nuversti bolševi
kų valdžią ir kuri leistų žmo
nėms pasirinkti sau valdžią 
per Steigiamąjį Susirinkimą. 
Tos politikos šalininkai ragina, 
kad talkininkai paliuosuotų 
Rusiją nuo bolševizmo, kuris 
gręsia visos Europos taikai. Jie 
sako, kad negali būti pasauli
nes laikos, kol nebus užgesin
tas šis gaisras.

2. Vieton pasiuntimo karinių 
spėkų prieš bolševikus, taikiniu 
kai turi aprūpinti lokales vald
žias Siberijoj, Kubaniuj, Ukrai
noj ir Bnltiko provincijose gin
klais, amunicija ir reikmenimis 
pagelbėti reorganizuoti trans- 
portaciją, kas leistų lokalėms 
valdžioms sudaryti apsigynimą 
prieš balševikus ir sužadintų įs
teigimą tvarkios demokratinės 
valdžios.

3. Ištraukti vjsas talkininkų 
karines spėkas, sustoti kariavus 
su bilševizmu ir bandyti pada 
ryti veikimo sutartį ištraukimui 
Rusijos iš betvarkės. Tas nerei
škia pripažinimą bolševikų, bet 
reiškia, jei jie duos gvarantiją 
atsižadėjimo terroriznio ir pri- 
gelbėjimo pastangose išdalinti 
pagelbą, talkininkai bandys ap
rūpinti Rusiją maistu, reorgani
zuoti transporliaciją ir pramonę

I ir pagelbės atnaujinti normalius 
’ pirklybinius ryšius.

True Irunslalion filed wilh Ihe posf- 
umster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as required by (tie act Oct. 6, 1917

BALTGUDIJA PRISIDĖJO 
PRIE RUSIJOS.

ZUBICH, sausio 20. Pastik 
žinios iš Kijevo, Baltgudija pa
skelbė savo uniją su Rusijos so
vietų respublika.

True translation filed with Ihe post- 
niastcr at Chicago, III.. Jan. 21, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917 

BOLŠEVIKAI I(AĖMĖ DAU
GIAU MIESTŲ.

RERN, sausio 20. Vokiečiu v 
karinė komanda paskelbdama 
liolše/tkų paėmimą Mintaujos 
sako, kad besiveržiantįs rusai 
taipgi |iąėmė Bolu ljani, Schau- 
lan, Tukkum ir Goldulz, apy
gardoj į vakarus ir pietvakarius 
nuo Rygos.

Vokietijos valdžia pasiuntė 
notą Rusijos bolševikų valdžiai, 
protestuojančią prieš bolševikų 
duodamą spartakams paramą.

I'rue translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as required by Ihe act of Oct. ii. 1917

TALKININKAI SUSITAIKĖ 
APIE GELEŽINKELIUS.

VLADIVOSTOK, sausio 17.
Čia gauta žinia, kad talkininkų 
šalis pasiekė susitarimo apie 
kontrolę Trans-Siberijos gele
žinkelio.

Sakoma, kad maj. Stevens 
bus viršininku pildomosios si
stemos, su administracija iš tal
kininkų komiteto, pirmininkai! 
jamo japonų.

Anglai kontroliuja liniją nuo 
Irkutsko vakarų link.
Prancūzai apims Amūro šaką, 
o amerikiečiai, sulig čia žino
mų pienų, valdys Cbinijos ryti
niu geležinkeliu.

Sudegino negrą.

HILLSBORO, Tex. — Minia 
išvilko iš kalėjimo nuteistą ant 
mirties negrą Bragg \Villiams 
užmušimą Mis. George Wells ir 
jos vaiko. Itascoje, ir sudegino 
jį ant laužo viešame pleciuje.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:12 v., leidžiasi 
4:51 vai. Mėnuo teka 10:45 
valandą vakare.

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

“NAUJIENOS” • 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
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Truc trnnslalion filed wllh the post- mastor at Chicago, III., Jan. 21, 1919 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BURŽUAZIJA LAIMĖJO VOKIETIJOS RINKIMUOSE?
Socialistai turės arti 

pusės atstovų
Monarchistų sukilimas Portugalijoj

VOKIETIJOS RINKIMAI.

Išrodo, kad buržuazinis parti
jos turės didžiumą narių na- 
cionaliame susirinkime. Kle
rikalai ir demokratai stip
riausios partijos po didžiu
mos socialistų.

BERLINASWrh*k19. — 24 
iš 831 rinkimų uisl riklų didžia
jame Berline davė sekamas pa
sekmes:

Vokieti jos Demokratu 
partija ............................. 7.375

I>idžiiimos Socialistai 3.195 
Nepriklausom. Soc. .. 3,005 
Vokietijos NacionnlistŲ

partija ....................................... 4.700

Vokietijos Žmonių par
tija ................................. 2,990

K r y k še i o n i ų (Cen t n >) 
partija ............................. 2.2a 1

Dvnvokratų partijos parody
toji spėka stebina polilikus iš 
priežasties to fakto, kad Ber li
nas visuomet buvo socialisliš- 
kas.

PASEKMĖS RINKIMU Už 
BERLINO.

Badene.

PARYŽIUS, sausio 20. — P ra 
nešimai apie rinkimus į Vokie
tijos nacionalį susirinkimą tre- 
čiame rinkimu distrikte Bade- c

ne parodo, kad didžiumos So
cialistai laimėjo 5 vietas; Cen
tristų - 5 vietas; Vokietijos 
Nacionalistu partija — 1 ir Vo
kietijos Demokartų partija
3 vietas. Paduota balsų: už 
Didžiumos Socialistus — 362,- 
918; Centristų - 380,644; Na
cionalistų — 78,786; Demokra
tu — 226,811. v

Pasekmės Karlsruhe.

Karlsruhe distrikte Didžiu
mos Socialistai $lvo 34,887 bal
sus centristai —ugi4,570; nacio
nalistai 883 ir demokratai 
24,803.

Hesse didysis kunigaikštis 
pažymėjo save ant sąrašų po 
savo senuoju titulu, parodyda
mas, sako Berlino Lokal Anzci- 
ger, “kad Louis iš Brabant, kaip 
jis yra vadinamas dabartinės 
valdžios, nepripažįsta savo nu
vertimo.**

Haase išrinktas.
Tarp gerai žinomų vokiečių 

išrinktų Badene yra Konstantin 
Fehrenbach, buvęs reichstago 
prezidentas; Dietrich, Hanse ir 
\Virlh, reichstago nariai.

VVurttemburge — Matas Er- 
berger; Friedrich von Payer, 
buvęs vicekancleris; Adolph 
Groeber ir Kebl.

Pirmos žinios yra ant tiek 
nepilnos, kad neleidžia išreikšti 
kokią-nors nuomonę apie reikš
mę rinkimų, bet nacionalistų li
beralų partija veik visai pra
puolė Badene ir Wurttemberge,
kur vien tik centralistai, didžiu-, mažės

mos socialistai ir vokiečiu de- , c

mokratai tapo išrinkti.

Rinkimai Wurttemberge.

Pasekmės VVurltemberge bu
vo: didžiumos socialistai gavo 
170,310 balsy ir 7 vielas; vokie
čių demokratai 332.010 balsu ir 
I vielas; centristai 303,050 
balsy ir I vietas.

Socialistai laimėjo.

Mecklenburg ir Lulu ck socia
listai laimėjo 3 vietas, demokra- 

' lai ir nacionalistai — viena. C

Pasekmės įvairiuose 
miestuose.

Frankl’ort sint Main, imt kit-k

suskaityta* nepriklausomieji
socialistai gavo 77.000 balsy; 
demokratai 38,000; cenlrali-
stai 19.000; žmonių partija 

1 1,000; didžiumos socialis
tai 74.000; nacionalistai —j 
7.000.

Danzige žmonių partija gavo 
11,700 balsų; centristai — 13,- 
300; demokratai 23,500; Ne
priklausomieji Socialistai — (>,- 
<800. šio žinios yra nepilnos.

Magdeburge nacionalistai ga
vo 9,919 balsy; žmonių parti-l 
ja 7,205; centristai — 2.514; 
demokratai 4,224. Didžiu
mos partijos gavo 103,483 bal
sų; mažumos partija 10,637.

I’.lberf ield’e nacionalistai ir 
žmonių partija gavo 22,128 bal
sus; centristai 11.077; de
mokratai 9,850. Didžiumos 
partijos 35,039; mažumas -— 
7,284.

Klerikalai laimėjo.

Frciburg, Badene didžiumos 
socialistai gavo 1,697 balsus; 
centristai 25,773; vokiečių 
nacionalistai 1,276; vokiečių 
demokratai —- 9,920.

Mannhcim: cenlralistai—18,- 
765; nacionalistai — 6.007; de
mokratai — 26,562.

Lorrach, Badene: centristai 
3,852; nacionalistai 1,444; 

demokratai 8,572; didžiumos 
socialistai — 10,944.

Waldshut: didžiumos socia
listai 3,531; cenįrištai — 9,- 
972; nacionalistai — 147! de
mokratai - - 2,292.

Stackingham': didžiumos so
cialistai 2,800; centristai — 
5,918; nacionalistai 49; demo
kratai — 1,091.

Constance: Socialistai — 12,- 
219; centristai 15,774; nacio
nalistai — 968; demokratai 
8,721.

Padalinta į 38 distriktus.

Vakarykščių rinkimų tiks
lams Vokietija buvo padalinta į 
38 distriktus, kurie teoretiškai 
išrinks 433 atstovus į nacionalį 
susirinkimą, 'rėčiaus kadangi 
rinkimai AJsace-iLorraine neį
vyko, iš tos priežasties skaičius 
atstoviu sumažės 12; ir dar su- 

delei fakto, kad Pozna- 

uitis yra užimtas lenkų kariuo
menės ir lodei rinkimai ten bu
vo negalima.

39,000,000 balsuotojų.
Visas skaičius rinkikų paduo

damas apskritomis skaitlinėmis 
kaipo 18.000,000 vyrų ir 21,- 
000.000 moterų.

Kiekviena partija turi teisę 
nuominuoti kiekviename dist
rikte tiek kandidatų, kiek bus 
renkama atstovų. Rinkikams 
leista išbraukti vardą ar vardus 
ant balinto, bet vieton jų nega
li dėti kitų.

Balsavimas yra paremtas 
proporcionale atstovybe, taip 
kad kiekviena partija išrenka 
atstovus proporcijoj gautiems 
balsams.

Truc translation filed with Ihe post- 
masler at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BERLINE GALBŪT DIDŽIU
MOS SOCIALISTAI LAIMĖS.

BERLINAS, sausio 20. —Ri- 
c-ln»i-«l sekretorius Ber-
lino didžiumos Socialistų parti
jos, anksti šįryt apskaitė, kad 
rinkimuose j nacionalį seimą 
didžiumos socialistai turės tarp 
10 ir 50 nuošimčių balsų, nepri
klausomieji socialistai — 5; 
centristai — 30 ir vokiečių de
mokratai nuo 15 iki 20 nuošim- 
v • etų.

Ruhlcben precinte didžiumos 
socialistai gavo 1,028 balsus, ne
priklausomieji socialistai — 7.

Labai daug balsų paduota 
Niekuriuose dislriktuos 90 nuo
šimčių užsiregistravusių balsuo 
tojų padavė savo balsus prieš 
3 valandą po piet.

Riaušės ištiko vakar sparta
kams bandant sunaikinti balo
tų dėžutės: Spartakai liko vi
sur atmušti.

True translation filed \vilh tlie post- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MONARCHISTŲ SUKILIMAS 
PORTUGALIJOJ.

Rojalistai paskelbė Manuelių 
karalium.

LONDONAS, sausio 20. Pa
sak bevielinės žinios iš Lisago- 
nos, rojalistų revoliucija iškįlo 
Portugalijoj. Paiva Conceiro 
pasiėmė vadovauvimu rojalistų 
sukilimo Oporto, B ragu ir Vis- 
cus ir paskelbė buvusį karalių 
Manuelių Portugalijos kara
lium.

Valdžios kareiviai išvažiavo 
užgniaužti konspiraciją. /

Bevielinė žinia priduria, kad 
buvusis karalius Manuelius pri
siuntė telegramą Portugalijos 
valdžiai peikdamas pasikėsini
mą jo naudai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Jan. 21, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
SUSIRŪPINIMAS DELEI DAR

BININKŲ NERIMAVIMO ' 
ANGLIJOJE

LONDONAS, sausio 18.—In
dustrinis nerimavimas visoje šą 
lyje sukelia didelį susirūpinimą 
netik tarp didžiųjų darbininkų 
samdytojų, bet net tarpe konser 
va ty viių darbininkų vadovų. 
Tarpe tokios pozicijos besilaika

nčių darbininkų vadovų yra J. 
H. Thomas, generalis sekreto
rius geležinkelių darbininkų tini 
jos, kuris vakar persergėjo susi 
rinkimą krasos darbininkų, ku
rie reikalauja 42 vai. darbo sa
vaitės, daugiau šventadienių ir 
suvaržymo naktinio darbo, kad 
“industrinė ir ekonominė pozi
cija šios šalies duoda prežastį su 
sirupininiui“.

Krasos darbininkai nėra vie
natiniais iš daugelio unistų, kU 
rie reikalauja trumpesnių valau 
dų su dabartiniu ar didesniu mo 
kesniu. Angliakasiai, lavų bu- 
davotojai ant Clyde ir kili cent
rai, visos šalies dailydės ir dokų 
darbininkai reikalauja didesnio 
mokesnio ar trumpesnių valau 
dų.

Yra taipgi mažesnių rupesnių 
darbo pasaulyje. Vienas jų pa 
lietė įgulą pasažierinio laivo Ad- 
riatic. Išplaukimas laivo į Ne\v 
York pilno amerikiečių pasažie- 
rių, tapo suvėlintas kelioms die 
iioms it- <lt»t* ncnia t <>m :> 

kimo.

LAIMĖJO 8 VAL. DARBO 
DIENA.

Streikas Peru užsibaigė

LIMA, Peru.—-Valdžia išleido 
dekretą, įvedantį 8 vai. darbo 
dieną ir paskirė prezidentą ir 
augščiaiisįjj teismą būti arbitrą 
toriais. Tas užbaigė generalį 
streiką Peru respublikoj.

35.000 MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖ
JŲ RENGIASI STREIKAN

NEW YORK. — International 
Ladies’ Garment Workers uni
ja, turinti 35.000 narių New Yor 
ke, nutarė streikuoti. Balsavi
mas įvyko viešame susirinkime 
Madison Suuarc Garden. Už 
streką paduota 12.721 balsų, o 
prieš tik 105.

Darbininkės reikalauja 44 va 
landų darbo savaitės, pakėlimo 
algos 15 nuošimčių ir teisės 
spręsti apie visus darbininkų 
Samdymus.

Streikas yra paskirtas seka 
mai savaitei ir palies daugiau 
kaip 1,000 dirbtuvių.

True translation filed wilh Ihe pnsf- 
niaster ai Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917
NEĮSILEIS į tautų lygą.

PARYŽIUS, sausio 20. Pa
sak anglų pieno lygos, Vokieti
ja, Austrija, Burgarija ir Tur
kija negali dabar būt įleistos į 
tautų lygų, Ibet turi būti leista 
joms įstoti kada pasirodys ver
tomis pasitikėjimo.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Ilk, Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

SOCIALISTAI PRIEŠ
PADEREWSKI

VARšAVA, sausio 17. Ig- 
nac Jan Paderewski sudarytoji 
ministerija matomai susitinka 
užgii'imą visų partijų, apart ra
dikalių socialistų, kurie grąsino 
generalįu. streiku, jei Paderevv 
skio ministerija laikys vietą iki 
rinkimų į nacionalį susirnikimą 
kuriuos pienuojama laikyti a

1 pie vidurį vasario mėn.
Naujasis kabinetas alstovau- 

I ja didžiumą partijų Vokietijos, 
Rusijos ir Austrijos Lenkijos. 
Poznaniaus bankieriai pavedė 

j 100,000,000 markių naujosios 
valdžios reikalams.

True lr:insl;ilion filed wilh the post- 
nuister :il Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as rcųuired by Ihe art of Oct. 6, 1917

PRANAŠAUJA TAIKĄ 
GEGUŽĖS MĖNESĮ.

PARYŽIUS, sausio 20. Lai
kraštis L’lnformalion sako, kad 
išrodo, jog laikos sutartis bus 
prirengta pasirašymui gegužės 
mėn., paduodamas “žymų ple
nipotentą,” kaipo šaltinį infor
macijos. Stdig to asmens, kon 
ft rencijos organizacija yra taip 
veikli, kad pradinės konferenci
jos galbūt užsibaigs gėg. mėn 
jos galbūt užsibaigs gegužės 
mėn., kas leis galutinus posėd
žius pradėti tuoj po to.

nUftie I eon*il i»t ton witH the
inaster at CliicaKo, III., Jan. 21, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Oct. (>, 1917
BOLŠEVIKŲ ARMIJA SUMA

ŽINO BESIVĘRžIMĄ.

VARšAVA, sausio 18. —Bol
ševikų kareiviai sumažino grei
tumą jų besiveržimo prie Len
kijos rubežiaus. Vokiečiai ati
dėlioja savo (-vakavimą Gardi
no (Grodno) kelioms dienoms, 
nors gen. Falkenhayn pasitrau
kė į Suvalkus, o gen. Hoffman 
išvažiavo į Karaliaučių (Koeni- 
gsberg).

Lenkų vadovai kaltina, kad 
vokiečiai parduoda ginklus bol
ševikams po priedanga gelbėji
mo Ukrainos Maitinimo Drau- 
P.iai.

Lietuvoj ir Ukrainoj bolševi
kai išleidžia proklamacijas, kad 
jie atėjo įvykinti tvarką. Te- 
čiaus žinios sako, kad bolševi
kų kareiviai nešioja plekatus su 
užrašais: “Tegyvuoja raudona
sis lerroras” ir “Mirtis ne dar
bininkams.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Oct. 6. 1917
30 Iš 1,000 KAREIVIŲ MIRĖ 

NUO DVIEJŲ LIGŲ.

WASHINGTON, sausio 20.
Pasak šiandie paskelbto gene- 
ralio gydytojo ofiso raporto, 30 
iš kiekvieno 1,000 kareivių Suv. 
Valstijose mirė nuo infhienzos 
ir plaučių uždegimo laike 6 me
nesių periodo, užsibaigusio gru
odžio 27, 1918.

True translation filo<l with the post- 
niaster at Chicatfo, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PLENUOJA PERGALĖS LAIS
VĖS PASKOLĄ.

Ji bus paskutinė ir sieks apie 
$6,000,000,000.

WASHINGT()N, sausio 19.— 
Sekretorius Glass pasakė šian
die, kad iždo departamentas 
pienuoja tik dar apie vieną di
delę karės paskolos kampaniją. 
Ji bus Pergalės Laisvės paskola 
ir kampanija galbūt prasidės 
laike trijų paskutinių savaičių 
balandyj. Suma surinkimui 
nebus didesnė už $6,000,000,- 
000, o galbūt ir $5,000,000,000.

Truc translation filed wilh the po?*.* mastei* ai Chicago, III•, lan, 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taikos kongresas sva= 
rsto apie Rusiją

Talkininkai kontroliuos Siberijos 
geležinkelius

ATSTOVAI SVARSTO RUSI
JOS SITUACIJĄ.

Esą siūlomi trįs pienai.

PARYŽIUS, sausio 20. -Lor
do Robcrt Cecil prirengtas An
glijos pienas tautų lygos tapo 
užbaigtas. Jis šiąnakt pasiųs
tas spaustuvėm

PARYŽIUS, sausio 20. - Bol
ševizmas Rusijoj laiko atidą 
tuiltos Ronferviici jos vtulo-vų. 

Klausimui nuslatymo politikos 
pergalėjimui pavojaus duotas 
kelias virš kitų problemų.

Tikarsis laikos kongresas ne
susirinko, bet prezidentas Wil- 
sonas ir premjerai ir užrubeži- 
nių reikalų ministeriai talkinin
kų šalių laikte konferenciją 
Quai d’Orsay. Situacija Rusi
joj tapo apibudinta smulkme
niškai Francijos ambasado
rius Rusijoje Noulens, kuris 
nesenai sugrįžo iš Archangels
ko. Ryto Danijos ambasado
rius Petrograde Scavenius duos 
pirmarankes žinias apie reika
lus Rusijos sostinėje.

Trįs budai atviri.
Talkininkų valdžios bando pa 

sirinkti politiką iš šių trijų vy
riausių alternativų:

1. Smarki ginkluota inter
vencija tikslu nuversti bolševi
kų valdžią ir kuri leistų žmo
nėms pasirinkti sau valdžią 
per Steigiamąjį Susirinkimą. 
'Tos politikos šalininkai ragina, 
kad talkininkai paliilosuotų 
Rusiją nuo bolševizmo, kuris 
gręsia visos Europos taikai. Jie 
sako, kad negali būti pasauli
nės taikos, kol nebus užgesin
tas šis gaisras.

2. Vieton pasiuntimo karinių 
spėkų prieš bolševikus, taikiniu 
kai turi aprūpinti lokales vald
žias Siberijoj, Kubaniuj, Ukrai
noj ir Bdltiko provincijose gin
klais, amunicija ir reikmenimis 
pagelbėti reorganizuoti trans- 
portaciją, kas leistų lokalėms 
valdžioms sudaryti apsigynimą 
prieš balševikus ir sužadintų įs
teigimą tvarkios demokratinės 
valdžios.

3. Ištraukti visas talkininkų 
karines spėkas, sustoti kariavus 
su bilševizmu ir bandyti pada 
ryti veikimo sutartį ištraukimui 
Rusijos iš betvarkes. Tas nerei
škia pripažinimą bolševikų, bet 
reiškia, jei jie duos gvarantiją 
atsižadėjimo terrorizmo ir pri- 
gelbėjimo pastangose išdalinti1 
pagelbą, talkininkai bandys ap
rūpinti Rusiją maistu, reorgani
zuoti transporliaciją ir pramonę

Į ir pagelbės atnaujinti normalius 
' pirklybinius ryšius.

True Irunslalion filed wilh Ihe pnsf- 
ninsler at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. ii, 1917

BALTGUDIJA PRISIDĖJO 
PRIE RUSIJOS.

ZURICH, sausio 20. — Pasak 
žinios iš Kijevo, Rallgudija pa
skelbė savo uniją su Rusijos so
vietų rešpublika.

Truc translation filed with Ihe pod- 
niaster at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (», 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ DAU
GIAU MIESTŲ.

BKHN, sausio 20. ^Vokiečiu C 

karinė komanda paskelbdama 
bolševikų paėmimą Mintaujos 
sako, kad besiveržiantis rusai 
taipgi paėmė Boheljani, Schau- 
lan, Tukkum ir Goldutz, apy
gardoj į vakarus ir pietvakarius 
nuo Rygos.

Vokietijos valdžia pasiuntė 
notą Rusijos bolševikų valdžiai, 
protestuojančią prieš bolševikų 
duodamą spartakams paramą.

I'rue Iranslntion filed with tbe posl- 
master at Chicago, III., Jau. 21, 1919 
as reųuired by Iheaid of Oct. (i. 1917

TALKININKAI SUSITAIKĖ 
APIE GELEŽINKELIUS.

VLADIVOSTOK, sausio 17.
Čia gauta žinia, kad talkininkų 
šalis pasiekė susitarimo apie 
kontrolę TTans-Siberijos gele- 
žinkelio.

Sakoma, kad maj. Stevens 
Ims viršininku pildomosios si
stemos, su administracija iš tal
kininkų komiteto, pirmininkai! 
janio japonų.

Anglai kontroliuja liniją nuo 
Irkutsko vakarų link.
Prancūzai apims Amūro šaką, 
o amerikiečiai, sulig čia žino
mų pienų, valdys Gilini jos ryti
niu geležinkeliu.

Sudegino negrą.

HILLSBORO, Tex. — Minia 
išvilko iš kalėjimo nuleistą ant 
mirties negrą Bragg NVilIiams 
užmušimą Mrs. George Wells ir 
jos vaiko. Ilascoje, ir sudegino 
jį ant laužo viešame pleciuje.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedi
dele permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:12 v., leidžiasi 
4:51 vai. Menuo teka 10:45 
valandą vakare.

J
Reikalingas expertas 

lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.
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Užsisakoawj! Kalasi 
Oicafojo—pačtu: 

Metams ..........
Pusei meto ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ----------  - __
Vienam mėnesiui..................... 71

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.......................... -02
Savaitei .................................. .12
Mėnesiui.................................... .50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu: '

Metams .............................. ė5.0(i
Pusei meto .......................... 3.(M)
Trims mėnesiams .............. J Jo
Dviem mėnesiam .............. L25
Vienam mėnesiui .....................65

Pinigus reikta siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu tu užsakymu.

niui. Tuo ^ikslu jproponuoja- Į bolševikai ir menševikai vis dar 
ma tarptautinis darbo valandų 
apribavimas, vaikų darbo už
draudimas, moterų sveikatos 
apsaugojimas dirbtuvėse, užtik
rinimas darbininkams tam tik
ro minimum-uždarbio ir tt.

Nėra jokios abi'jonės, kad ši
tie sumanymai yra geras daly
kas. Rel labai yra įdomu, kad' 
pačios valdžios pasiryžo taikos 
konferencijoje svarstyt darbi
ninkų apgynimo įstatymus. Jos 
daro tatai todėl, kad jos bijo 
apsireiškiančio visose šalyse dar 
bininkų nerimavimo (

' tebeskaite save vienos social-de
mokratų partijos dalimis. Lon
dono suvažiavime (1906 m.) jie 
net vėl susivienijo, šitam suva
žiavime buvo menševikų viršus:

menševikai su dalim bolševikų 
ir su žydų “Bundu” sudarė “su
vienytą social-demokratų darbi
ninkų partiją Rusijoje.” Senie
ji karės rėmėjai (Plechanovo ir 
Alcksinskio kuopa) neprisidėjo 
nė prie vienų, nė prie antrų.

Šalę social-demokratų ir ko- 
munis't’ųr-bolševrkų Rusijoje tė
čiu us randasi da ir trįs sroves

Asmeniikai Redaktorių matyt sali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vaL v ak. 
Visur kitur užsieniuose «••• l-DO
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Redakcijos
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkijos 
valdžia.

Lenkijoje gen. Pilsudskio vie
tą užėmė kompozitorius Pildo 
rovski, kuris dabar sudarė nau
ją ministeriją iš vienų tiktai 
(buržuazinių partijų atstovų. 
Pilsudskio valdžioje didžiuma 
narių buvo socialistai ir liaudi
ninkai.

Kaip įvyko ta atmaina Lenki
jos valdžioj, nežinia; išrodo,kad 
ramiu būdu. P-ą Padcrev/skį 
rėme talkininkų valdžios, ypa
tingai Francijos valdžia, kuri 
yra suteikus oficialę teisę atsiu
vant Lenkiją Paryžiuje p. Dmo- 
wskiui, tokiam-pat atžagarei
viui, kaip garsusis pianistas.

stokratų-dvarininkų ir kunigi
jos sėbras. Darbininkai ir ūki
ninkai jo valdžia, kiek girdėt, 
yra labai nepatenkinti. Rinki
mai į Steigiamąjį Susirinkimą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1910 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Socialistai Ven
grijos valdžioje.

listai iškovojo sau tris vietas 
valdžioje.

Pirmesnioji grynai buržuazi
nė valdžia buvo priversta, dėlei 
darbininkų protestų, pasitrauk
ti. Naujasis m misterių pirmi
ninkas pasikvietė socialistą Na- 
gy j vidurinių reikalų ministe- 
rio vietą, socialistą Boehn — į 
kares minislerio vietą, ir soci
alistą Peidll — į viešosios pa
gelbės ministerio vietą.

Reiškia, Vengrijos socialistai 
stoja už dalyvavimą koalicinė
je valdžioje. Ar visi jie laiko
si tokios nuomonės, nežinia.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Darbo klausimas 
Taikos konfe
rencijoje.

Oficialiai tapo paskelbta, kad 
vienas pirmutinių klausinių, 
kuriuos gvildens talkininkų val
džių atstovai, susirinkusieji Pa
ryžiuje, yra darbo klausimas. 
Taikos konferencija ketina pa
sirūpinti, kad darbininkai po

arba, 
sako, 

didelio 
kores-

“bolševizmo”). Vienas 
kapitalistiško laikraščio 
pondentas savo telegramoje iš 
Paryžiaus stačiai ir pasako, kad 
taikos konferencija, įdėdama į 
savo programą darbo klausimą, 
nori nuraminti darbininkus. 
Kaipo argumentą, kad toks “nu 
raminimas” esąs reikalingas 
dalykas, jisai nurodo, kad dar
bininkų organizacijos Francijo- 
je ir kitose šalyse pasidarė dvi
gubai trigubai didesnės karės 
laiku ir šiandie lošia milžinišką 
rolę visų šalių gyvenime.

Kitas didelis akstinas, verčia
ntis taikos konferenciją pasi- 
darbuot “darbininkų labui,” y- 
ra tarptautirtis socialistų parti-

sas, kuris dabar renkasi Švei
carijoje. Klausimas betgi, kiek 
ta taikos konferencija sugebės 
patenkinti darbininkų prikala
mus.
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[Apžvalga
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI IR AMERIKOS 
SOCIALISTAI.

Vienas skaitytojas klausia 
musų: Ar visa Amerikos Socia
listų Partija yra bolševikiška, 
ar tiktai kairioji partijos frakci-

Mes čia atsakysime į tą klau
simą.

Amerikos Socialistų Partija 
nėra bolševikiška, ir tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad ji y- 
ra Amerikos, o ne Rusijos parti-

Bolševikai yra tam tikra Rusi
jos socializmo frakcija. Ji atsi
rado 1903 m., antrame Rusijos!

Kiti kairieji socialistai labai 
simpatizuoja bolševikams, vįe 
nok ir jie nevadina savęs bolše
vikais. Apie tai nesenai užreiš- 
kė Ludwig Lore (antrasis “N. 
Y. Volkszeitung” rodą k torius): 
jisai sako, kad bolševikai yra 
tam tikra Rusijos socialistų rų 
šis; kitose šalyse artimos bolše
vikams srovė turi savo taktikas 
ir savo vardus. Boudin’ui pa
sitraukus iš kairiųjų tarpo, Lore 
šiandie yra svarbiausis jų arto- 
ritetas (Louis C. Fraina yra dar 
jaunas vaikinas ir turi mažiaus 
įtekmės).

Taigi Amerikos socialistų 
tarpe yra simpatizuojančių ir 
nesimpatizuojančių Rusijos bol
ševikams; bet bolševikų tikroje 
to žodžio prasmėje čia nėra.

Imk Nuxated Iron, Jeigu Norite Už
tektinai “Laikytiesi” Sveikatoje Kaip 
Atletas!

Miesto gydytojas sako:
Delikatnus, nervuotus, suvargu

sius žmones padaro Stipresniais į 
dvi savaiti laiko, daugume atsili- 
,kimų.

Dauguma žmonių rodosi nesu
pratingai mano gausią atnaujin
tą sveikatą ir jiegą ir per tūlas 
stimuliuojančias gyduoles, paslap
tingus arba narkotiškus vaistus, 
kuomet tai yra faktas, tikra if 
teisinga jiega galėtų ateit vien 
nuo maisto, kurį jus valgote. Bet 
žmonės nevisuomet gauna jiegą iš 
savo maisto, nes jie neturi užtek
tinai geležies savo krauju’je, kad 
pastarasis pajiegtų permainyt ma
istą j gyvą jiegą. Iš savo nusil
pusių nervų padėjimo žmonės su
pranta, jog kas nors yra bloga, . 
bet jie nežino, kas tuom bloga. 
Jeigu jus nejaujate stipriu ir 
sveiku, jus esate skolingi sekan
čiam savo išegzaminavimui: Pu 
tėmykite tą, kiek ilgai jus galite 
dirbti, bei kiek toli jus galite be 
nuovargio nueiti. Po to paimkite 
dvi penkiagranes plotkelcs pa
prasto Nuxated Iron’o tris kartus 
į dieną po valgiais bėgyje dviejų 
savaičių. 'I'iioinet vėl išmėgink 
savo sveikatą ir pats patėmyk, 
kiek pasitaisiai. Aš mačiau tuzinus 
nervuotų, suvargusių žmonių, kurie 
kentėjo visą laiką; jie stebėtiniau- 
siai padidino savo sveikatą ir pa
kantrumą vien liktai per vartojimą 
Iron’o atsakančioje formoje. Bet ne
vartok senų formų sumažinto Iron’o, 
Iron Acetate,, arba Iron’o Tinktūra, 
vientik keleto centų sučėdytnui. Jus 
turite vartoti Iron’ą tokioje formo
je, kokioje jis galėtų būt lengvai su
naudotas, kaip Nuxated Iron’as, jei 
jus norite kokią naudą iš to gaut, 
nes kitaip jis gali būt dar blėdingu. 
Daugelis atletų, kaip ir kumštininkų 
už prizus, laimėjo dieną vien todėl, 
kad jie žinojo paslaptį didelio stip-

suvažiavimas priėmė ir jų tak
tiką: kad partija turi dalyvaul 
rinkimuose į Valstybės Durną 
(šitai taktikai paskui daugiau 
nebesipriešino ne patįs bolševi
kai, išimant mažą jų dalelę).

Vienok laikui bėgant, frakci- 
• jiniai kivirčai ėmė vėl stiprėti. 
Partija ėmė skilti. Kada po ne- 
pasekmingos pirmosios Rusijos ypatingose Rusijos gyvenimo 
revoliucijos, atėjo reakcija, ir 
masinis darbininkų judėjimas 
apsistojo, tai partijos viršūnės 
atsiskyrė suskilo į visą eilę frak-Į kurios iššaukė Rusijos socialis 
rijų: nuo senųjų bolševikų at
siskyrė dar radikalesnė srovė, 
negu Lenino; ji gavo vardą “ot- 
zovistų” (kadangi ji stojo užtai,! negali vadinties jokios Rusijos 
jogei reikią atšaukti — okizvatj socialistų frakcijos vardu; dau- 
— iš Durnos s.-d. atstovus ; jos j ginusia kas gali apsireikšti pas 
lyderis buvo Aleksinskis. O nuo! ju<»s, tai simpatija prie vienos 
{menševikų atsiskyrė “partinių| arba kilios tų frakcijų. Bet sim- 
{menševikų” srovė (menševiki j patizuot tai dar anaiptol nereiš-

partijey), vadovaujama G. i kia visame kame pritarti. Ame- 
Plechanovo; jie buvo priešingi 
organizavimui tegalės partijos 
Rusijoje, sakydami, kad organi
zuot legalę partiją cariškoje Ru
sijoje reiškią “likviduoti” ją 
(todėl kitus menševikus jie va 
dino “likvidatoriais”).

Galutinas skilimas partijoje 
įvyko tada, kada, ačiū pastan
goms Malinovskio, skito social
demokratų frakcija ketvirtoje 

Durnoje. Malinovskis buvo pro
vokatorius, tarnavusis už algą 
slaptąjai policijai. Savo intri
gomis jisai atplėšė nuo Dūmos( patizuoja Rusijos bolševikams, 
frakcijos 5 narius bolševikus ir* bet jisai pats nesąs bolševikas 
patapo jų lyderiu. (Burcevas ve- ir manąs, kad Amerikoje bolše- 
liaus atidengė Malinovskio par- vikų taktika visai netinkanti, 
sidavimą, ir provokatorius, ro
dos 1913 m., išdūmė į užsie-į socialistų išrinktasis kongres- 
nius). Menševikų frakcijos va-» manas, Victor L. Berger; jisai 
du Durnoje buvo čheidze.

Bet bolševikai ir menševikai, j nepritariąs jų taktikai, 
lygiai kaip ir kitos, mažesnio-1 sios bylos Bergeris pasakė, kad 

' jisai skaito geresniais socialis
tais Rusijos menševikus. Pa
našią pažvalgą, kaip Germcr’io 
ir Berger’io, išreiškė ir Agernon 
Lee, atstovas į tarptautinę so- 

1 cialistų konferenciją.

Bet dar įžymesnis dalykas, 
negu tų žimonių užrriškimai, 
yra tas faktas, kad Amerikos so
cialistai siunčia atstovus tarp- 
tautinėn konferencijon, kuri tu
ri įvykti Lausanne’oje, kuomet 
Rusijos bolševikai ne tiktai boi- 
koluoja ją, o ir kovoja prieš ją, 

j apšaukdami ją “geltonojo Inter- 
| nacionalo” konferencija. Ameri 
į kos socialistai, vadinasi, laikosi 
visai kitokios taktikos, kaip Ru
pijos bolševikai net ir bendruose 
su jais klausimuose.

Bolševikais tečiaus nėra ir ne
skaito save tokiais net ir “kai
rioji” Amerikos socialistų frak-

socialistai liaudininkai, ir įvai
rios tautinių socialistų grupės.

Taigi iš šito aprašymo matyt, 
kad bolševikai yni tam tikra so
cialistų judėjimo srovė, gimusi

sąlygose. Kitų šalių socialistai 
negali būti nė “bolševikai” nė 

i “menševikai”, kadangi sąlygos,

tų judėjimo pasiskirstymą į į- 
vairias sroves, jose, yra kitokios. 
Reiškia, ir Amerikos socialistai

rikos socialistai nustato savo 
programą ir taktiką, atsižvelg
dami į šios šalies sąlygas, o ne 
ų svetimų šalių frakcijų skirtu
mus.

Tokios nuomonės laikosi ir 
vadovaujantis veikėjai Ameri
kos socialistų partijoje.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad Socialistų Partijos se
kretorius, Adolph Germer, pa
sikalbėjime su vieno laikraščio 
atstovu užreiškė, jogei jisai si m-

Taip-pat išsireiškė ir naujasis

bolševikus, bet
O laike

J. F. Su III va n,M.D.

Skaitytoju Balsai
}Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Social-Demckratlnė L. S. Są
junga ir mūšy kairieji.

Nuo susitvėrimo L.S. Sąjun
gos kone visi nariai priklausan
tį* j ją nuo pradžios iki pastarų
jų kelių melų buvo social-demo- 
kratai. Nors ir pradėjus gyvuo
ti Sąjungai atsirado vienas kitas 
narys, kurie save mėgdavo pasi
vadinti kairiaisiais ir imdavo 
karščiuolies, bet paskui, pamatę, 
kad negali nieko atsiekti savo 
besikarščiavinių, nes niekas jų 
draugų neatkreipė į tai dideles 
domos, nusiramindavo, arba pa
metęs Sąjungą eidavo į tauti
ninkų arba klerikalų abazą, iš

rūmo ir pakantrumo, kuris paeina iš 
pertekliaus Iron’o kraujuje, kuomet 
vėl kiti pralaimėjo, nueidami į nega
lę vien tik dėl stokos Iron’o jų krau
jui.

IŠDIRBĖJŲ PASTABA: — Nuxa- 
ted Iron, kuris yra prirašinėjamas ir 
rekomenduojamas per gydytojus, nė
ra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems aptiekoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorganic Iron’ui, jis y- 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž
gauna dantų, nepatjuodina jų, bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
rantuoja pasekmingas ir Čielai už
ganėdinančias pasekmes kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugražins Jums pi
nigus. Jos yra parduodamos pas 
visus gerus aptiekorius.

sios, frakcijos, dar vis skaitė sa
ve dalimis vieno social-demo- 
kratinio judėjimo. Visišką fra
kcijų persiskyrimą iššaukė da
bartinė karė ir revoliucija.

Delei karės Rusijos social-de- 
mokratija pasidalino į tris stam
bias sroves ir į keletą mažesnių 
srovių. Viena, neskaitlingiausio- 
ji srovė, susidarė iš karės rėmė- 
jiji. Ji susidėjo iš kraštutinių bol-

Darbininkų . ševikų (vadovaujamų Aleksins-
kio) ir iš menševikų atskalos, 
vadovaujamos Plechanovo ir 
Muslovo.' Su jais susivienijo ir 
dalis sočialistų-revoliucionierių 
(Avksentjev ir k.). Antra srovė 

susidarė iš tikrųjų menševikų 
(vadovaujamų Marlovo, Aksel- 
rodo, cheidze’s ir k.): ji nerėmė 
valdžios karėje, bet ir negeidė 

pralaimėjimo karėje.

Partijos suvažiavime, kur dele
gatų nuomones pasidalino sulig 
vieno partijos konstitucijos pun 
kto. Ta delegatų dalis, kuri sto
jo už labiau centralizuotą orga
nizacijos formą, buvo vadovau
jama Lenino, ir ji keletu balsų 
paėmė viršų ant tos dalies 
delega t ų, kuri s t o j o u ž
liuosesnę organizacijos fo r- Rusijai 
mą. Lenino šalininkai Jos tajklika buvo: išnaudot visas 
nuo to ir įgijo vardą “bolševi-' progas karės laiku apgynimui 
kų”, kad jie buvo didžiumoje; darbininkų reikalų ir kovot už 
(bolšinstvo) tame suvažiavime; Į kuogreičiausią taiką, 
o jų oponentai, vadovaujami L. 
Martovo ir P. Aksclrodo, įgijo 
vardą “menševikų”, kadangi jie 
buvo tenai mažumoje (menšin-

Trečioji srovė buvo Lenino 
pasekėjai, kurie ne tiktai prieši
nosi karinei valdžios politikai, o 
ir (langiaus ar mažiaus geidė 
Rusijai pralaimėjimo (“poraže- 

_ i” — už ką priešai vadino 
poražencais”).

os viduje. Savu keliu, buvo ir tokių so-
tarpe bolševikų ir cial-demokratų Rusijoje, kurie 

menševikų kilo skirtumų ir tak-j karės laiku užėmė vidurinę po- 
tikos klausimuose ( pav. daly- ziciją tarpe rėmėjų ir tarpe 
vaut ar nedalyvaut rinkiniuose menševikų arba tarpe nienševi- 
į pirmąją Rusijos Durną; šaukt j kų ir bolševikų.
ar nešaukt visos Rusijos darbi-1 Naujas srovių pasidalinimas 
niūkų suvažiavimą), šitie skir-į atsirado po Rusijos revoliucijos, 
luinai jau buvo didesnės svar- J Čionai užimtų daug vietos išdės- 
bos. ir drlci jų minėtosios trak-Į tyti visus klausimus, delei kurių

Taigi bolševikai atsirado, kai- nija’ 
imi frakcija Rusijos socialdemo- juos

Vėliaus

Labiausia žinomi tos frakci
jos vadai yni Boudin, Lore ir 
Fraina St. Louis’o konv. jie mė
gino pravesti savo rezoliuciją, 
radikalesnę, negu didžiumos re
zoliucija. Ta kairioji frakcija 
leidžia savo žurnalą “Tu2 
Struggle” ir savaitraštį “The 
Bevokitionary Age.”

Slambriausis asmuo tarpe tos 
frakcijos veikėjų, L. B. Boudin, 
ne tiktai ne simpatizuoja bolše 
vi kam s, o ir perėjo į jų priešų 
pusę; dėl tos priežasties jisai 
nepersenai turėjo pertraukti ry
šius su savo frakcija ir pasi
traukt iš ‘The Class Struggle” 
redakcijos. Bolševikų simpati 
zatoriai.dabar sako, kad Boudin 
esąs menkas socialistas, vienok

rijos taip atsitolino viena nuo į apsireiškė po Revoliucijos nuo- j yra fiėužgineinamas faktas, kad 
antros, kad ėmė kiekviena or- monių skirtumai Rusijos sočia- jisai per daugelį metų skaitėsi 
ganizuoties skyrium: įsteigė ai-, listlų eilėse. Gana to, kad vasa-j vyriausiu kairiojo Amerikos so-

karės nenukentėtų, kada prasi. į skirus centralinius komitetus,! rą 1917 m. didžiuma bolševikų į cialistų sparho vadu (jis buvo
dės bedarbė, pagrįžus milio-| laikė atskiras konferencijas, Iri- (pertraukė visus ryšius su soči-1 ir radikališkiailsios rezoliucijos
nams vyrų iš kariuomenės ir do atskirus laikraščius ir tt-Bet ’ al-demokratija ir susiorganiza-* autorius St. Louis’o ikonvenci-

neapykantos drabstyti ant soci
alistų.

Šiais pastaraisiais visasvieti- 
nės suirutės metais betgi atsira
do tarpe mus draugų sąjungie- 
čių jau kitokios rųšies kairiųjų.' 
šitas kairumas nebesenoviškas, 
bet mišinys, susidedantis iš a- 
narchist'ų, aidoblistų ir kitokių 
besivadinančių save bolševikais. 
Šito mišinio svarbiausias tikslas 
tai niekinti soicalistus marksis* 
tus, kurie buvo ir yra ištikimi 
L. S. Sąjungos nariai. Vyriausia 
jų ataka yra atkreipia prieš so
cialistinę inteligentiją, nes pa-J 
gal jų naujai sugalvotą teoriją, i

minga darbininkų klesai!
Ne vienas mus draugų rasi

kalbėtojų: niekinimais ir šlykš
tumais jie drabsto į draugus, ku
rie per eiles metų nesigailėdami 
savo sveikatos dirbo ir dabar te
bedirba, sociialistiškoj dirvoj. 
Mat pagal jų manymą, tai soci
alistu būti nereikia daug ką su
prasti apie socializmo mokslą: 
bile moki parėkti ant nelikusio 
surėdymo, tai jau ir visa, kas 
darbininkui žinotina.

šitokiam mišiniui įsivėhis į 
tarpą musų Sąjungos, visur pa
sidarė betvarkė, kaip kuopų su
sirinkimuose taip rajonų konfe- 
V\;iicijose. Visokiais galiniais bu
dais stengiasi jie diskredituoti 
ir demoralizuoti visokį organi
zuotą darbą, prisistatydami sau, 
kad nereikia žmonių organizuo
ti ir eiti prie “bespalvės minios”, 
kad socializmo idėją skleidus, 
lies minios pačios ateinančios 
pas socialistus!

Šiuo svarbiausiu laiku, kada 
priešingos mums srovės — kle
rikalai ir tautininkai — susior
ganizavo ir stojo į atvirą kovą 
prieš socialistus, tai mus drau 
gai kairioji, vietoj kad jungus j 
daiktą, visų socialistų jiegas ir 
besigynus ir atrėmiis atžagarei
vių atakas, pagelbsti socializmo 
priešams. Vietoj atakuoti dar
bininkų klesos priešus, kairieji 
atakuoja savo draugus social-
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Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TURTAS
Paskolos ir diskauntai $917,923.77
S.V. Bondsai ir Ccrtif. $344,293,75
Munic. ir Korp. Bonds $348,037.72
Overdraftai ...................... $364.82
h’ikčieriai ...................... $3,374.27
Karės taupymo irRev.

star tos ................ $221.30
Cash ir iš kilų bankų

priklausiančiai ... .$357,882.43

Visas turtas
Sausio 2, 1918
Gruodžio 31, 1918

ATSAKOMYBCS
Capital stoek sumokėta $200,000.00 
Perviršis ..

$1,972,098.06

.$10,000.(19
. 11.388.50
1,740,709.56
. .$5,000.00

.. $5.000.00
$1,972,098,06
$1,112,666.48
$1,710,709.56

Depozitai................
Neišmokėti dividendai
Rezervuoti taksomis .
Visi atsakomybės

Depozitų
• Depozitu

Gryno pelno $628,043.08
Oficieriai

ASA WIEBSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
. GJi()R(iE.DALENDEAU«, yię-prez-.l'REDERlCK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandi, Thcophilius Schmidt, Asą Wiersenia, Nicholas W. 
yViersema, Hcrinan L. Barnes, George Dalcnberg, Catrincs DcIIaan, 

Frcderick J. yViersema, Edward W. Thomas.
A STATE SAVINGS BANK

demokratus, socialistus mark 
sistus. Jie mano, kad lai atli
kus bus galima silsėtis rankas 

į nuleidus ir laukti ateinant tų 
į tamsių, margų lietuviškų minių, 
.'meldžiančių, kad jas organizuo- 
: tų ir vestų į išganymo rojų. Ka- 
j da viso pasaulio socialistai sku 
Į biai eina į minias, skleisdami jo- 
• se tikrąjį socializmo mokslą, tai 
musų draugai kairieji traukiasi 
atgal nuo minių, palįs nesugeba 
veikti, šviesti minias, dar truk-

E&SU

Kazimieras Gugis

taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus fr popie ras.

Namų Ofisas:
33231. Halsted H

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas a
127 N. Deirborn it.

UUnityBMt.
Tel. Central 4411

pasišventimu dirba.
Draugai kairieji, kovodami 

prieš savo brolius social-demo 
kratus, įmano visaip juos niekiu 
Ii, buk jie iškrypę iš socializmo 
principų ir lt. Išliktųjų gi tai 
jie patįs, tie kairieji visai nutolo 
nuo socializmo ir jau stovi vie
ną koją įkėlę į anarchizmą, an 
trą — į aidoblizmą. Draugai 
kairieji veikia, ne protu, bet li
pu; lipa per svarbiausius orga
nizavimo darbus ir žiuri su pa 
nieką j tuos socialistus, kurie 
ta darba dirbą.V v v

Sąjungoj, kairiųjų pasi tarna
vimu, atsirado nepakenčiamų 

prieštaravimų ir šnairavimosi 
tarpe narių. Kur tatai nuves? 
Greičiausia prie skilimo Sąjun
goj, kas butų labai liūdna. Tuo 
tik darbininkų vienybės priešai 
tepasidžiaugtų.

4

Taigi mes negalime niekinti 
inteligentiją, kuri eina kartu su 
darbininkais ir dirba sulig soči 
aiizmo principais. Tiktai jiems 
pasidėkavojant mes turiipe ga
bių kalbėtoju,, rašytojų, darbi
ninkų mokintojų, rodančių Ii 
ikrą kelią kurlink mes turime ei
ti. Tie, kurie kilę iš aidoblizmo, 
arba giminingi jiems, bando sa-(

Ar reikia paskolos ant jūsų praper
šų?Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotą ar fanną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFAGTURIN6
• DISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais scrcdo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Milda Teatras
VODEVILIUS Ik PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie ?iy kai ii v p.d«kai<otna ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir f t-ra GATVES

kyli pamokslus. Bet koki tie pa 
mokslai? Tai ne socializmo idė
jai skleisti žmonėse, — nes apie 
tai dažnai patįs nesuvokia, 
betkadišniekhius apšviestesnius 
už save draugus. Jie ardo visa 
tai, kas sunkiu darbu ir per il
gas im tų eiles yra socialistų - - 
tikrųjų sočiai demokratų nu
veikta. — V. M.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Vakarykščioj (sausio 20) 

aujienų laidoj, ketvirtame, pu-

18-tos kuopos pranešimo įdėta 
Ten Buvusio žinutė apie Aušros 
Vartų Neprigulmingos parapi
jos debatus. Antgalvis tai žinu
tei turėjo būti: Iš Rockford, Iii.



U ta įninkąs, sausio 21, 1919.

Si. Joseph, Mo

Naujos Kainos Pašauki 
mui Per Telefoną

True translation tiled with the post- 
master at Chicago, HE, Jau. 21, 1919 
as reųulred by the aet of Oct. 6,1917.

Lietuvių veikimas.

Įeina Galen Sausio 21, J919 m

Sulig Pačios Pcrdėtinio įsaku datuotu gruod. 13 d. 1918 
m., nauji sąrašai kainų pašaukimams per telefoną, pagal 
kuriuos visi pašaukimai visose Suv. Valstijose bus pasta 
tyli ant vienokio pamato. įeina galėn 12:01 ryto, sausio 
21d., 1919 m.

Pag:.. Situos naujuosius sąrašus kaina “nuo stoties iki 
stoties” yra pamatine kaina, pagal kurią bus apskaitoma 
visas kainas įvairioms reikiamo patarnavimo klesoms. 
šita kaina yra nustatoma pagal orines linijos tolumą tar
pe skambinamų vielų ir yra skaitoma pradedamų laiko 
tarpiu po 25 centus už kiekvieną šešetą mylių iki 21 myl. 
ir po 5c. už kiekvieną aštuonetą mylių viršiaus tojo tolu
mo.

Už skambinamus toluihus. kur saukiulysis asmuo nepa
kako tam tikro asmens reikalaujamo prie šaukiamojo te
lefono, kaina “nuo stoties iki stoties” yra skaitoma, šitas 
būdas suteikia pigiausią ir greičiausią telefoninio patar
navimo formą.

“Nuo stoties iki stoties” šaukimais turi būti daroma, kiek 
galint, paduodant telefoninį saukiamojo telefono numcr|. 
Jei numeris nėra žinomas ir telefono knygoje nėra ran
dama, tai numeris reikia gauti nuo “Information,” arba 
jei šaukiamasis telefonas yra toli, tai skambinamam ope
ratoriui reikia paduoti šaukiamojo žmogaus vardas, pa-

Sausio 2 d. š. m. Did. Liet. 
Kunigaikščio Algirdo Draugija 
turėjo metinį susirinkimą. Buvo 
svarstoma daugybe dalykų, rim
tų ir ne fttip rimtų.

Čia lietuvių nedidelis būrelis, 
todėl turi vos vieną aukščiau mi
nėtą draugiją. Kaipo į metini 
jos susirinkimą susirinko veik 
visi nariai, kiek tik jų randasi 
ant vietos: buvo 21 ypata. Žy
miausias nuopelnas — duosuu- 
;mas aukomis ir nuoširdumas dėl 
Lietuvos labo. Atidarius susirin
kimą, pirmiausia priėmė sugrį
žusį iš armijos narį D. J. dova
nodami mėnesinę mokestį laike 
jo buvimo kariuomenėj. Ir ka
dangi buvęs tos draugijos narys, 
jo brolis, buvo miręs apie tris 
mėnesiai atgal, draugai sudėjo 
po $1.03 kaipo posniertinės ir į- 
teikės s įgrįžtįsiąjani. Aš maniau 
sau: tai geras dalykas prigulėti 
prie or/ anizacijos!

ten lietuvių reikalams. O labai 
galimas daiktas, kad Kuropoj 
visur bus sociajislų valdžia, tai
gi ir Lietuvoj. Juk didžiausią 
šalį, Rusiją, jau išlaikė beveik 
pusantrų metų bolševikai, o kad 
nėra taip baisus bolševikų vieš
patavimas, kaip apie jį piešia 
kapitalistų spauda, iš užreiški- 
mų matom- žymiausių asmenų 
aplankiusių Rusiją, kaip antai 
pulkininko William B. Thomp- 
sono, pulk. Raymond Robinso-

Geriausi
Lietuviški

REKORDAI

Ant r. s dalykas: mėnesinių 
duoklių Dr-jos nariai pradėjo

Thomas Tatcher, kuris buvo 
Raudonojo Kryžiaus viršininku 
pirma Robinsono; Kun. Alber
to Williams, kurį New York 

Times buvo nusiuntęs, John Re- 
edo ir k. Tie žmonės, kurių kili 
visai nebolševikai ir ne socialis
tai, bolševikų visai nepeikia. Na, 
o musų klerikališki-tauliški lai
kraščiai tik niekinti socialistus 
temoka, ir meluoja apie juos. 
Patartina pasiskaityt straipsnius 
Keleivio nr. 1 antgalviu: “Dėlei 
žinių apie Rusiją” ir Naujienų 
nr. 9 redakcinį straipsnį ant
galviu “Skandalas lietuviškoje 
diplomatijoje”. Ten aprašyta 
dalykai ne iš pilvo paimti.

— Susirinkime Buvęs.

Žemiau paminėti rekordai lėnuoju 85 centus vienas. Išnirink 
kuris patinka ir prisiųsk pinigus, aš jums nusiųsiu į namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

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

3348 — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šlenapiutė”.)
3796 — Bernužėli Nesvoliok.
3349 — l’rirodino Seni Žmonės.
3623 — Ilgu, Ilgu Man anl Svieto. Mano Skarbas. Valeas.
3797 — Jau kad Aš Augau.
3840 — Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.
3841 — Atėjo Žiemelė. " 1 1 ’ *
2356 — Lietuva, Tėvynė musų
2358 ................. ‘
2392
2393 — Saulelė Raudona.
2394

I 
I

e: 
e: 
E

Už skambinamus šaukimus, kur šaukiantysis pAsakys 
tam tikrą asmenį, su kuriuo jų nori kalbėti per telefoną, 
sujungimą padarius ir pasikalbėjimui įvykus su tuoju 
asminiu. yra skaitoma kainą “asmuo į asmenį.” Ka
dangi šilas patarnavimas reikalauja didesnes apstirs ope
ruojamosios pastangos, tai už tokius pašaukimus kaina 
yra anie vienų ketvirtdaliu didesnė negu kaina nuo “sto
ties iki stoties.” (Minimate “asmuo į asmenį” kainą yra

ikti. Tai buvo 
e susirinkime 
ten bažnyčios

draugų 
nutaria 
aukoti 

varpui.

Už skambinamus šaukimus pamatu “asmens į asmenį 
kur šaukiantysis, šaukdamas pasako tam tikrą laiką, ku- 

h riuo jis kalbūs, pakalbėjus skaitomas “paskirtine ’ kaina, 
į Kadangi šitas patarnavimas be dadėtinės operuojamosios 
j pastangos, reikalingas “asmens į asmenį” pašaukimui, 
1 reikalauja paskyrimo, tai paskirtine kaina bifva didesnė 
|“paskirtine,” kaina 25c.).

amus šaukimus “asmuo j asmenį’’ pamatu, 
' ‘ i” kainas. (Minimate

gas vra pasiuntinio patarnavimas gavimui

kaina vra skaitoma.' šita kaina vra tokia• _ ... * - •

apie puse to, ką “stotis iki stoties
' kur reikalui^
• reikalaujamo žmogaus prie šaukiamo telefono “pasiun-
.tinio šaukimo” L____ ..........   —----------- —
pate kaip paskirtine kaina ir dar reikalingas užmokesnis 

į už pasiuntinio patarnavimą.

| Visuose kituose pašaukimuose, išskiriant “stotis iki sto
ties” pamatę, kur sujungimas padaroma, bet pasikalbėji- 

■ mas neįvyksta dėl kokios nors priežasties nepriklausan- 
’ čios nuo telefoninės Kompanijos, paskaitoma už prane
šimą apie viena ketvirta dalis “stotis iki stoties” kainos.

1 (Minimalūs “pranešiminis paskaitymas,” 10c., maksima-

Numažintos kainos, taikomos tik prie pašaukimų “stotis 
iki stoties” pamatu, liečia skambinamąjį patarnavimą 

■tarp 8:30 vai. vak. ir 1:30 vai. ryto. Kaina tarp 8:30 vai. 
į vak. ir 12 vai. nakties (“vakarine kaina”) yra apie puse 
[“stoties iki stoties” dieninės kainos ir tarp 12 vai. vidur 
nakčio ir 1:30 vai. ryto (“naktinė kainą”), apie viena ket
virta dalimi “stotis iki stoties” dieninės kainos. Mini- 
matė naktinė kaina 25c. Kur “stotis iki stoties” dieninė 
kaina yra 25c. ar mažiau, ten sumažinimo nebuvo už 
naktinę tarnystę.

išlaikiu : iždą geram stovyj. To
linus v 1 aukos reikia atiduoti 

$5.9 • iš iždo ir nuo 
dar siu 
praeitai 
kokios 
Tuomei
kiems dalykams nereikėtų au
kauti. Sako: Tegul aukauja tie, 
kas užgrabiniu gyvenimu tiki ir 
juo rūpinasi, o mes, kaipo lais
va draugija, turime svarbesnių 
dalykų. Bet to patėmijimo ne
leido svarstyti, nors ir metinis 
suvirini mas. Užreikšta, kad • • #
taip jau buvę nutarta, tai ir nebe 
atmesii i. Taip ir buvo paau
kota $1 (>.()() varpui.

Priėji m prie “tautos labo”. 
Komiti ii: V. Ribikouski ir D. 
Klimas perskaitė laišką iš Drau
go redakcijos. Laiškas skamba: 
“Klausiate dėl aukų siuntinio 
Tautos b'oudan. Reikia kreip
ties į Jautos Fondo centro val
dybą. iš ten gausit visas infor
macijai. ir įgaliojimus aukoms 
rinkti.’ Tas pats žmogus, kur

stančiai

Laikus, kuriuo sujungimas padaroma pradedamoji vieta 
nustato kainos sprendimą ar reikia skaityti dienine, va
karinė ar naktinė “stotis iki stoties” patarnavime.

Dieninės kainas skaitoma visiems kitiems pašaukimams, 
o ne “stotis iki stoties” pamatu, ar tas butu dieną, vakare, 
ar nakčia.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

■

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivus akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dcarborn St. (Prieš pačtų). Chicago, III

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
■ . --a ra » a- ns oaant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero 

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

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

ikii varpui sako. Kam 
'aliojimųr lik paskirkim 
siųskim; šimtai ir tuk- 
matys gazetose! Čia vėl

liaujasi narys D. J. pastebi, kad 
klerikalų ir tautininkų fondai 
vien tik atgaleiviškiems tiks
lams ir buržuazijos rėmimui y- 
ra. šimtą sykių geriau aukauti 
darbininkų įsteigtam Lietuvos 
Laisves Fondui. Katalikas šau
kia: “šmeižia, šmeižikas!” Ko 
čia jis norįs; esą Lietuvą kanki
nęs caras, kankinęs kaizeris, o 
dabar Trockis su Leninu... Ke
letas draugų patarė, kad klausi
mą atidėtų iki kilo susirinkimo; 
lapo atidėta.

Pasirodo, kad tas žmogus, ir 
panašus į jį žino jau, kad carai 
ir kaizeriai buvo Europos engė
jai, bet kad Trockis, Leninas ir 
visi Socializmo vadovai Europoj 
ir visam pasaulyj per metų me
tus kovojo už nugriovimą tų ti
ronų, ir tebekovoja, tai to dar 
nežino. Kiek aš žinau lai D. J. 
yra nuoširdus žmogus ir trokš
tantis kaip Lietuvai, taip ir viso 

f pasaulio darbininkams gerovės.
Išlikro, sarmata, kad augščiau 

minėti asmens kreipėsi Draugo 
redakcijon informacijų jieško- 
ti dėl aukų siuntimo. O dar sta
tos progresyviškais. Sakau, jei 
mes nesigailim dolerių Lietuvos 
laisvei, tai neremkime klerika- 

| liškij elementų ir nepilkim jiems 
tūkstančių, nes vėliau pamaty
sim kiekvienas tą klaidi). Juk 
kad Lietuvos valdžia bus socia
listų rankose, tai nei vienas do
leris iš klerikalų fondų nenueis

VISI ŽINO, 
kad nuolatiniai skilvio skau
smai paeina nuo maisto ne
gero suvirškinimo. Kuomet 
skilvis užsikimšęs, tai ir 
kraujas nečystas, o nuo to 
pasidaro daugybe negerų 
pasekmių.

Sumanus žmonės tokiuose 
atsitikimuose žino, ką reikia 
daryt: jie paprastai suvalgo 
prieš miegų tris cukraines 
PARTOLA, o ant rytojaus 
jau atsikelia tikrai’ atnaujin
tais ir •palengvintais. Visas 
tas tingumas, silpnumas, 
galvos skausmas ir tt. išny
ko, lyg niekad nebuvęs-

Todėl visuomet reikia tu
rėt namieje dėžutę cukrai
nių PARTOLA, kurios iš
valo skilvį ir kraujų. PAR
TOLA yra žinoma visame 
sviete ir yra gavusi dovanas 
šešiose visasvietinėse paro
dose Europoje. Dėžutė cu
krainių PARTOLA kaštuo
ja 1 dolarj, o šešios dėžutės
— tik 5 dolarius.

PARTOLA galima gaut 
tiktai pas jos išradėją, žino
mąjį chemiką Mikalojų 
Partosą, todėl kitų miestų 
gyventojai privalo išsisiųs- 
dinti PARTOLA išanksto 
ir turėt visuomet namieje. 
Kuomet jums pradės skau 
dėt galvą, išsipųs pilvas, 
ims diegti po mentėmis, vers 
vemti, jausite sunkumą kru
tinėję, gazus skilvije, ar 
abelną organizmo suirimą,
— tuomet savo skrynioje, 
ar spintoje rasite geriausią 
draugą — PARTOLA, ku
rios tuoj suvalgykite tris 
cukraines eidami gult, o ant 
rytojaus girsite ją, kaip ir 
visi kiti giria. Bet reikia 
ją pasistengt turėt išanksto, 
tuojau siųskite savo orde
rius and šitokio adreso:

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2nd Avė., Dept. L. 1,

New York, N- Y.
(118)

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suitc 600- 512 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison 
ofise. , 
Rezidencijos telefonas 

Wast 6126.

si.

Sergėkite savo akis Į

leisiu mamai pasakysiu.
Kur Tas šaltinėlis. 

Mano Skarbas.
Šią Nedėlėlę.

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

ir 
s ir pririnkti 

Darbą at- 
jums akiniai nebus reika-

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnki’ 
jums akinius tikrai. Darbą 
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

Vai, kad Aš Išjojau.
Tykiai Nemunėlis teka.

— Darbininkų Marselietė. Sukeikime kovą.
— Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.

Jojau Dieną.
— Už šilingėli. Šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).

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

ĮDAINAVO MARE IR JONAS ČIŽAUSKAL
— Trjs berneliai. Vakarinė daina.
— Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
— Ant marių krantelio. Sa’ulutė tekėjo.
— Gimtinė Šalis. Sunku gyventi.
— Giedu dainelę. Gegužinės daina.
— Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 — Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurka.
E 2224 — Mano laivas, daina. 1 sveikatą, maršas. Orkestrą.

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

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

— Vilniaus maršas. Audra, mazurka. •
— Raseinių polka. Kazokas, valcatf.
— Stumbriškių polka. Jurgiuko kazokas.
— Polka nuo Rudos. Mažrusiška polka.
— šalies grožybė, Valeas. žuvininkų valeas.
— Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.

. Kariškas maršas.
Gudri, mazurka.

Kokietka, polka.
Esu garbingas vyras.

šok į ratą.

E 
E 
E 
E

E 3905
3906E

l

1

E

1

1

1

E

E

3190
3244
3191
3245
3192
3291

2651
2652
3315
3316
258(1
2581
258R — Kalną augsi urnas, valeas.
2706 — Žemaičių polka. z’ ‘ - 
2397 — Klumpakojis.
3798 — Kur vėjai pučia.
2705 — Visur linksma.
1700 _ Galopas

MONOLOGAI
1248 — Velnias ne Boba (dvi dalis)
1170 — Antanas su Baltru, ir Kur Bakūžė 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 pasiunčiaine veltui.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
tbalmomcter. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausios 
metodas X-Ruy ir kitokiu) elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labatetorija: 1025 W. 18th 
St. nctoii Fbk St.

VALANDOS: Nuo 1C-1Z pietų, 
6—8 vakarais. Telephcne tinai 3110.
GYVENIMAS: <412 S. Hcuced Street

VALANDOS: G—H • tiktai.

2.5

PIGIAI! PIGIAI!
Turiu gražiausi šiltą auto

mobilių dėl pasivažinėjimo ir 
dėl pagrabų ir veselijų ir krik
štynų ir visokiems kitokiems 
reikalams.

Teipgi taisau visokius auto
mobilius senus ir naujus ir iš 
seno padarau naują. Patyręs, 
geriausias vežiotojas per 7 mc- 
tus<

C. S. SHATAS
708 Wcst 18th St.,

Tel. Canal 2655—630.
Chicago, III.

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

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

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.)

- MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE REVIEW ... 

DALYVAUJA HARKY MORTON ir ZELLA RUSSELL
Kasdien du syk 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

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

ir re

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

3149 S. Morgan St., kerti 12 *L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

Reili. 211 S. Ashland Blvd. Chieag* 
HaymarkH 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 8. Halsted 8L, Ckleagt 
TelephoM Drarar MII

VALANDOS: 10—11 ryto: «--• *•»*•*« 
1—a tokore. NodMtomto 10—1S

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutui ir ovorkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėioml* fr va
karais.

S. G O R I) O N 
1415 S. Halsted Str„ Chicago, III.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie Žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
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 tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus šių- 
sdauu rašykite šiuo adresu:

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

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgai, Akušeri* 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvan’ijos 
hospitalėM ir Phila- Į 
ielphijoj. Pasekmin- Į 
gai patarnauja prie ■ 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
Ims ir merginoms.

1113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų)



Ūla minkąs, sausio 21, 1919. NSUJIENOS, CKIcago,

St. Joseph, Mo.

Naujos Kainos Pašauki 
mui Per Telefoną

Įeina Galen Sausio 21, 1919 m

Sulig Pačios Perdėtinio įsaku datuotu gruod. 13 d. 1918 
m., nauji sąrašai kainu pašaukimams per telefoną, pagal 
kuriuos visi pašaukimai visose Suv. Valstijose bus pasta 
tyli ant vienokio pamato, įeina galen 12:01 ryto, sausio 
21 d., 1919 m.

Pagal šiluos naujuosius sąrašus kaina “nuo stoties iki 
stoties“ yra pamatine kaina, pagal kurią bus apskaitoma 
visas kainas įvairioms reikiamo patarnavimo klesoms. 
Šita kaina yra nustatoma pagal orinės linijos tolumą tar
pe skambinamu vietą ir yra skaitoma pradedamu laiko 
tarpiu po 25 centus už kiekvieną šešetą myliu iki 21 myl. 
ir po 5c. už kiekvieną aštuonetą mylių viršiau* tojo tolu
mo.

rž skambinamus tolumus, kur šaukinlysis asmuo nepa
kako tam tikro asmens reikalaujamo prie šaukiamojo te
lefono, kaina “nuo stoties iki stoties” yra skaitoma, šitas 
būdas suteikia pigiausią ir greičiausią telefoninio patar
navimo formą.

“Nuo stoties iki stoties“ šaukimais turi būti daroma, kiek 
galiui, paduodant telefoninį šaukiaihojo telefono numciį. 
.Jei numeris nėra žinomas ir telefono knygoje nėra ran
dama, tai numeris reikia gauti nuo “Information,” arba 
jei šaukiamasis telefonas yra toli, tai skambinamam ope
ratoriui reikia paduoti šaukiamojo žmogaus vardas, pa
vardė ir adresas.

Už skambinamus šaukimus, kur šaukiantysis pAsakys 
tam tikrą asmenį, su kuriuo ju nori kalbėti per telefoną, 
sujungimą padarius ir pasikalbėjimui įvykus su tuoju 
asininiu. yra skaitoma kainą “asmuo į asmenį” Ka
dangi šitas patarnavimas reikalauja didesnės apstirs ope
ruojamosios pastangos, tai už tokius pasaukimus kaina 
yra apie vienu kelvirtdaliu didesnė negu kaina nuo “sto
ties iki stoties.” (Mininiatė “asmuo į asmenį” kainą yra
9c.).

Už skambinamus Šaukimus pamalu “asmens į asmenį” 
kur šaukiantysis, šaukdamas pasako tam tikrą laiką, ku- 

rriuo jis kalbės, pakalbėjus skaitomas “paskirtine kaina. 
Į Kadangi šitas patarnavimas be dadėtinės operuojamosios 
h pastangos, reikalingas “asmens į asmenį pašaukimui, 
■ reikalauja paskyrimo, tai paskirtine kaina būva didesnė 
R “paskirtine,” kaina 25c.).
B' s šaukimus “asmuo į asmenį” pamatu, 

“stotis iki stoties” kainas. (Minimatė 
yra pasiuntinio patarnavimas gavimui 

• reikalaujamo žmogaus prie šaukiamo teletono “pasiun- 
»tinio šaukimo” kaina yra skaitoma. * Šitą kaina yra tokia 
; pale kaip paskirtine kaina ir dar reikalingas užmokesnis 
į už pasiuntinio patarnavimą.

apie puse to,

į Visuose kituose pašaukimuose, išskiriant “stotis iki sto
ties“ pamatę, kur sujungimas padaroma, bet pasikalbėji- 

■ mas neįvyksta dėl kokios nors priežasties nepriklausau* 
' čios nuo telefoninės Kompanijos, paskaitoma už prane
šimą apie viena ketvirta dalis “stotis iki stoties” kainos.

1 (Minimatės “pranešiminis paskaitymas,” 10c., mttKsima-

Numažintos kainos, taikomos tik prie pašaukimą “stotis 
iki stoties” pamatu, liečia skambinamąjį patarnavimą 

J tarp 8:30 vai. vak. ir 1:30 vai. ryto. Kaina tarp 8:30 vai. 
į vak. ir 12 vai. nakties (“vakarinė kaina”) yra apie puse 
[“stoties iki stoties” dienines kainos ir tarp 12 vai. vidur 
nakčio ir 1:30 vai. ryto (“naktinė kainą”), apie viena ket
virta dalimi “stotis iki stoties” dieninės kainos. Mini- 
malė naktinė kaina 25c. Kur “stotis iki stoties” dieninė 
kaina yra 25c. ar mažiau, ten sumažinimo nebuvo už 
naktinę tarnystę.

Laikas, kuriuo sujungimas padaroma pradedamoji viela 
nustato kainos sprendimą ar reikia skaityti dienine, va
karine ar naktinė “stotis iki stoties” patarnavime.

Dienines kainas skaitoma visiems kiliems pašaukimams, 
o ne “stotis iki stoties” pamatu, ar tas hutu dieną, vakare, 
ar nakčia.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

True trnnsbdion ftled with the post- 
mastei- n t Chicago, UI., Jau. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Lietuvių veikimas.

Sausio 2 <1. š. m. Did. Liet. 
Kunigaikščio Algirdo Draugija 
turėjo metinį susirinkimą. Buvo 
svarstoma daugybė dalykų, rim
tų ir ne l'aip rinitų.

čia lietuvių nedidelis bunlis, 
todėl turi vos vieną augščiau mi
nėtą draugiją. Kaipo į metinį 
jos susirinkimą susirinko veik 
visi nariai, kiek lik jų randasi 
ant vietos: buvo 21 ypnta. Žy
miausias nuopelnas — duosnu- 
pias aukomis ir nuoširdumas dėl 
Lietuvos labo. Atidarius susirin
kimą, pirmiausia priėmė sugrį
žusį iš armijos narį 1). J. dova
nodami mėnesinę mokestį laike 
jo buvimo kariuomenėj. Ir ka
dangi buvęs los draugijos narys, 
jo brolis, buvo miręs apie tris 
mėnesiai atgal, draugai sudėjo 
l)o $1.QJ kaipo posmerlinės ir į- 
teikės s igi-įžusiąjanj. Aš maniau 
sau: tai geras dalykhs prigulėti 
prie 017 -mizacijos!

ten lietuvių reikalams. O labai 
galimas daiktas, kad Europoj 
visur bus sociajistų valdžia, tai
gi ir Lietuvoj. Juk didžiausią 
šalį, Rusiją, jau išlaikė beveik 
pusantrų metų bolševikai, o kad 
nėra taip baisus bolševikų vieš
patavimas, kaip apie jį piešia 
kapitalistų spauda, iš užreiški- 
mų matom žymiausių asmenų 
aplankiusių Rusiją, kaip antai 
pulkininko William B. Tbomp- 
sono, pulk. Raymond Robinso
no Raudonojo Kryžiaus galvos; 
Thomas Talcher, kuris buvo 
Raudonojo Kryžiaus viršininku 
pirma Robinsono; Kun. Alber
to Williams, kurį New York 

Times buvo nusiuntęs, Jobu Re- 
edo ir k. Tie žmonės, kurių kili 
visai nebolševikai ir ne socialis
tai, bolševikų visai nepeikia. Na, 
o musų klerikališki-tauliški lai
kraščiai tik niekinti socialistus 
temoka, ir nteluoja apie juos. 
Patartina pasiskaityt straipsnius 
Keleivio nr. 1 anlgalviu: “Dek i 
žinių apie Rusiją” ir Naujienų 
nr. 9 redakcinį straipsnį anl
galviu “Skandalas lietuviškoje 
diplomatijoje”. Ten aprašyta 
dalykai ne iš pilvo paimti.

— Susirinkime Buvęs.Antr s dalykas: mėnesinių 
duoklių Dr-jos nariai pradėjo 
mokėti dvigubai daugiau, kad 
išlaikiu \ iždą geram stovyj. To
linus v 1 aukos reikia atiduoti 

$5.(1 ' iš iždo ir nuo draugų 
[ dar sur ikti. Tai buvo nutarta 

praeitai e susirinkime aukoti 
kokios ten bažnyčios varpui. 
TuoniCi 1). J. pastebėjo, kad to
kiems calykams nereikėtų au
kauti. Sako: 'Ergui aukauja tie, 
kas užgrabiniu gyvenimu tiki ir 
juo rūpinasi, o mes, kaipo lais
va draugija, turime svarbesnių 
dalykų. Bet to patėmijimo ne
leido svarstyti, nors ir metinis 
susieini mas. Užreikšta, kad 
taip jau buvę nutarta, tai ir nebe 
almėsiu. Taip ir buvo paau
kota $16.00 varpui.

Pi’iėjt m prie “tautos labo”. 
Komiti ii: V. Ribikouski ir D. 
Klimas perskaitė laišką iš Drau
go redukcijos. Laiškas skamba: 
“Klausiate dėl aukų siuntimo 
Tautos Fondan. Reikia kreip
ties į Tautos Fondo centro val
dybą. iš ten gaflsit visas infor
macija;. ir įgaliojimus aukoms 
rinkli.’ Tas pats žmogus, kur 
geidė : ikų varpui sako. Kam 
čia tų į <a Rojinių, tik paskirkim 
kiek ir siųskim; šimtai ir tuk
siančiai matys gazetose! Čia vėl 
liaujasi/ narys D. J. pastebi, kad 
klerikalų ir tautininkų fondai 
vien lik atgaleiviškiems tiks
lams ir buržuazijos rėmimui y- 
ra. šimtą sykių geriau aukauti 
darbininkų įsteigtam Lietuvos 
Laisvės Fondui. Katalikas šau
kia: “šmeižia, šmeižikas!” Ko 
čia jis norįs; esą Lietuvą kanki
nęs caras, kankinęs kaizeris, o 
dabar Trockis su Leninu... Ke
letas draugų patarė, kad klausi
mą atidėtų iki kito susirinkimo; 
lapo atidėta.

Pasirodo, kad tas žmogus, ir 
panašus į jį žino jau, kad carai 
ir kaizeriai buvo Europos engė
jai, bet kad Trockis, Leninas ir 
visi Socializmo vadovai Europoj 
ir visam pasaulyj per metų me
tus kovojo už nugriovimą tų ti
ronų, ir tebekovoja, tai to dar 
nežino. Kiek aš žinau tai D. J. 
yra nuoširdus žmogus ir trokš
tantis kaip Lietuvai, taip ir viso 
pasaulio darbininkams gerovės.

Išlikro, sarmata, iiii^sėiau 
minėti asmens kreipėsi Draugo 

redakcijon informacijų jieško- 
li dėl aukų siuntimo. O dar sta
tos progresyviškais. Sakau, jei 
mes nesigailint dolerių Lietuvos 
laisvei, tai neremkime klerika- 
liškų elementų ir nepilkim jiems 
tūkstančių, nes vėliau pamaty
sim kiekvienas tą klaidą. Juk 
kad Lietuvos valdžia bus socia
listų rankose, tai nei vienas do
leris iš klerikalų fondų nenueis

VISI ŽINO, 
kad nuolatiniai skilvio skau
smai paeina nuo maisto ne
gero suvirškinimo. Kuomet 
skilvis užsikimšęs, tai ir 
kraujas nečystas, o nuo to 
pasidaro daugybe negerų 
pasekmių.

Sumanus žmonės tokiuose 
atsitikimuose žino, ką reikia 
daryt: jie paprastai suvalgo 
prieš miegą tris cukraines 
PARTOLA, o ant rytojaus 
jau atsikelia tikrai’ atnaujin
tais ir palengvintais. Visas 
tas tingumas, silpnumas, 
galvos skausmas ir tt. išny
ko, lyg niekad nebuvęs-

Todėl visuomet reikia tu
rėt namieje dėžutę cukrai
nių PARTOLA, kurios iš
valo skilvj ir kraują. PAR
TOLA yra žinoma visame 
sviete ir yra gavusi dovanas 
šešiose visasvietinėse paro
dose Europoje. Dėžutė cu
krainių PARTOLA kaštuo
ja 1 dolarį, o šešios dėžutės
— tik 5 dolarius.

PARTOLA galima gaut 
tiktai pas jos išradėją, žino
mąjį chemiką Mikalojų 
Partosą, todėl kitų miestų 
gyventojai privalo išsisiųs- 
dinti PARTOLA išanksto 
ir turėt visuomet namieje. 
Kuomet jums pradės skau 
dėt galvą, išsipųs pilvas, 
ims diegti po mentėmis, vers 
vemti, jausite sunkumą kru
tinėję, gazusi skilvije, ar 
abelną organizmo suirimą,
— tuomet savo skrynioje, 
ar spintoje rasite geriausią 
draugą — PARTOLA, ku
rios tuoj suvalgykite tris 
cukraines eidami gult, o ant 
rytojaus girsite ją, kaip ir 
visi kiti giria. Bet reikia 
ją pasistengt turėt išanksto, 
tuojau siųskite savo orde
rius and šitokio adreso:

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2nd Avė., Dept. L. 1,

New York, N- Y.
(118) 

forAMūnET 

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madison st. 

Suitc 600—612 
Phone Haymnrket 2563
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St. 
Phone Carini 4626 

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedfldieuiais tik Madison st. 
ofise. ,
Rezidencijos telefonas

West 6126. J
-......f

Į Sergėkite savo akis}

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

AKI 
Akis

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmomcter. Y- 

 patinga doma at- 
. < 1. kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

PIGIAI! pigiais!
Turiu gražiausi Šiltą auto

mobilių dėl pasivažinėjimo ir 
dėl pagrabų ir vesclijų ir krik
štynų ir visokiems kitokiems 
reikalams.

Teipgi taisau visokius auto
mobilius senus ir naujus ir iš 
seno padarau naują. Patyręs, 
geriausias vežiotojas per 7 me
tus.

C. S. SHATAS
708 Wcst 18lh St., Chicago, III,

Tel. Canal 2655—630.

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

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

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

STAR & GARTER
- MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW ...
DALYVAUJA HARRY MORTON ir ZELLA RUSSELJ,

Kasdien du syk 2:15—8:15 Kainos 25c. Iki 75c.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinama siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis fr va
karais.

S. G O R I) O N 
1415 S. Halsted Strw Chicago. 111.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie Žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
fyvenime ir pamokinama, kaip 

niogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar* nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos", 
1739 S. Malsted st., Chicago, ni.

_ &

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, paval naujausios 
metodas X-Ray ir kitokiu:; elektros prie
taisus.

Ofisas ir LabaratoriJ*: 1025 W. 18th 
St. netoli Fi.ik St.

VALANDOS: Nuo 1C- 12 pietų, 
6—8 vakarais. Telcphcne snal 3110.
GYVENIMAS: <412 S. Rju.cod Street

VALANDOS: C—u ūktai

Telepficrie'YarUt' ‘*'32

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st. Chicago i

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryla 
ir nud 5 iki 8 vakare

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

1149 S. Morgan St., kertė 12 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
8325 So. Halsted St.. Chicago. |

Kaili. III S. Ashlaai Blvi. Chieag* 
TelepheM Uaymarket 1*44

DR. A. A. ROTH
KUSA8 GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ* 

Specialistas Moteriška, Vyriški.
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: B354 8. Halsted 8L, Chleagt 
Telepheae Drevei MM

VALANDOS: 10—11 rytos *--»
7—tl vakare. NadSlicmiu 10—1* 4i«n<. 

ASIBSBMMaMIliattMMaMBlMnnHMMK

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

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

Tel. Yards 3654. AKUSERKAĮ 

Mrs.A.MMicz 
Baigus Akušerijos Ko-: 
legiją, ilgai praktika- Į 
vusi Pennsylvan’i jos 
hoapitalėsa ir Phila- 
ielphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodą 
visokiose ligose mote- 
ims ir merginoms. 

$113 So. Halsted Str. 
(Ant antrą labą) 

Chicago.



Chicago ir Apielinke
NAUJOS TELEFONO 
KAINOS.

Chicagos Telefono kompani
ja nuo 12:01 vai. ryto, sausio 
21 d. šią metų įveda naujų kai
nu sąrašų šaukimų už miesto 
ribų, kurį pernai gruodžio 13 d. 
paskelbė vyriausis k rasos per- 
dčtinis; šitas kainų, sąrašas to
limiems šaukimams bus vieno
das visose Suv. Valstijose:

Nauja pamatinė kaina toli
miems šaukimams yra kaina 
“nuo stoties iki stoties," — šau
kiant nuo vieono telefono į ki
tą be reikalavimo tam tikro as
mens. šita kaina yra nuspren
džiama pagal orinės linijos ilgį 
tarp skambinamų vietų ir yra 
skaitoma po 5 centus už kiek
vienų šeše tą mylių per 21 my
lias ir po 5 centus už kiekvieną 
aštuonetu mylių tolinus.

Nuo stoties iki stoties šauki
mas yra pigiausias ir greiciau- 
sis būdas susikalbėti ištoli. Nuo 
stoties iki stoties šaukiant rei
kia paduoti šaukiamo telefono 
telefoninis numeris. Nežinant 
jo ir nerandant telefono kny
goj, rcilkia paklausti iš “Infor
mation." arba jei šaukiama iš
toli. reikia paduoti šaukiamo 

asmens vardas pravardė ir ad
resas.

“Asmuo į asmenį" kaina, kur 
re ikalaujama tam tikro asmens 
yra ketvirtelaliu didesne už kai-

JOSEPH C. W0L0N~^
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990 
š______ -____ „______ ___ ______ '

Liberty Bondsus 
dal| išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st. 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras aug.štas, virš Farnous 
Clothing Store, atdara vakarais ik' 
8 vai. Nedčliomis nuo 10 iki 1.

BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

Jeigei jus norite atgauti pini 
gus, kuriuos jus |vestinot i sta 
ckus ir bondsus kokios aliejaus 
kasyklų, automobilių, apelrau- 
elos, žemės arba keikiu kitų koni 
panijų, ateikite arba rašykite į

The Claims Ihvestment Co. 
Room 716.

<55 N, Clark St., Chicago, III, 

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Matflleriai, inochanikai, audėjai, fubrlkoa ir siiin visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauka, yru amžini draugai

!
“ PAIN-EXPELLER

Jau siiviri peiiklos-drAimtys metu 
kaip šita pluki gyduole yru var
iuojamu su geriausioms pasek
mėms, išgydymui r u mutizmo, 
skausmu krutinėję, ėonose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die
giau}. Aidėjo ir kosulio.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dldelese bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l’ltln-Eipeller, persitikrink ar v ra IKARA. vaiabaženklis ant baksinko. 35 centai ir Ou centui uz 

bonkutę. Gaunamos visose aptirtose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74—80 VVashington St., New York. N. Y.

ną nuo stoties iki stoties. “Pas
kutinė" kaina yra pusantro 
karte) didesnė už stotis iki sto
ties kainą. Kaina šaukimo per 
pasiuntinį yra ta pati ką ir pas- 
kirtinė. pridėjus dar kiek reikia 
už pasiuntinio patarnavimą.Pra 
neisimo kaina yra apie kervirta 
dalis te) ką stotis iki stoties.

Minimalė “asmud į asmenį“ 
kaina 20c; minimalė paskirti- 
nė kaina 25c ir minimalė“ pa
siuntinio šaukime) kaina 2.)c. 
Minimalė pranešimo kaina 10c; 
maksimalė, $2.00.

Naktinės kainos atsineša tik 
prie stotis iki stoties amate), I ž- 
paskambinamus šaukimus tarp 
8:30 vai. vak. iki vidunakčio y- 
jra pusė dieninės Rainos nuo 

stoties iki stoties, o už šauki
mus tarp vidunakčio ir 1:30 
vai. ryte) apie* ketvirta elalis die
ninės kainos nuo stoties iki sto
ties.

True translation fileel with Ihe post- 
master at Chicago, III., Jau. 21, 1919 
as rec|iiireel by the act of Oct. 6, 1917 
BREŠKOVSKA.JA ATVYKSTA 
CH1CAGON.

Viešėsianti liuli Housėj.

Iš Bostono pranešama, kad 
prae itą neelėlelienį apleido Seal- 
tle, Wash., “Bušų revoliucijos 
močiutė,” Katberine* Breškovs- 
kaja. kuri tik-ką ten atvykę) iš 
Rusijos. Ji dabar kelyj j Chi- 
cagą. Breškovskuja čia paviešė 
siunti parą dienu —5 liuli llou- 
se* svttlemente.

PREKIŲ IŠVEŽIOTOJŲ 
STREIKO NEBUS.
Samdytojai sutiko išpildyt 
darbininku reikalavimus.

Grasinęs prekių išvežiotųjų 
(Iruck elrivers streikas lape) at
šauktas. Po ilgo spyri mosi 
samdytojai galų gale* buvę) pri
versti išpildyti save) darbininkų 
reikalavimus. Tatai jie* padarė 
lik tada, kai prekių išvežiotų
jų unija milžiniška balsų dau
guma nutarė* mesti darbą.

“BIRUTĖS" KONCERTAS.
Žiūrėdami į matomą žmogų, 

jus jieškote nematomumo. Žo- 
elžiai, kuriuos jus girdžiu te, ge
stai, drabužiai, visokios rūšies 
darbai tai tik išreiškimai, — 
sielos apsireiškimai, Vidujinis 
žmogus yra paslaptas išlauki? 
niame. .Jus apžiurinėjate jo 
namus, v rakandus, drabužius 
tuo tikslu, kad suradus juose 
ženklus savininko skonio ir pa

pročių. Jus tėmijate balsą ir 
sulig jo sprendžiate apie žmo
gaus pobūdžius, jo charakterį.

Dainos ir-gi yra savo rųšies 

ženklai. Jose atspindi viduji
nis žmogus, — jo siela. Jose 
paslėpta, kas jaučiama, kas per
gyvenama. Sulig jų galima 
spręsti apie tų žmonių dvasią, 
tarp kurių los dainos užgimė. 
Štai kodėl liaudies dainos cha
rakterizuoja tuos žmones, tau
tas, km* jos dainuojamos.

Jeigu mes pradėsime važiuoti 
nuo pietų j šiaurę, mes pastebė
sime įvairumą augmenyse, lai 
paeina nuo klimato ir aplinky
bių skirtumo. Žmonės taipgi 
^kirsi^ savo temparamentn ir 
papročiais. Podraug ir jų dai
nos bus skirtingos. Pietinių ša
lių gyventojai esti nepaprastai 
žvalus, gyvi. Ta charakteristi
ka pastebiama ir jų muzikoj.

Lietuviai per melų eiles buvo 
persekiojami. Jų gyvenimas 
buvo gan sunkus. Ir tai atsi
spindėjo dainose. Jos reiškė 
nusiskundimą, liūdesį vargdie
nių. Kada prasiblaivydavo pa
dangė — žmonės palinksmėda- 
vo. O tatai išsireikšdavo ir 
dainose. B(‘l ,as linksmumas 
ir-gi savotiškas — nejaukus, 
bailus, žodžiu sakant, lietuvių 
muzikoj atspindi ir lietuvių 
psychologija, jų dvasinis gyve
nimas.

Iki šiol musų muzika, kaip ir 
visokis menas, buvo užmesta. 
Tiesa, turėjome daug chorų. 
Bet (vienas trečdalis šiaip-taip 
dainavo, o du trečdaliai galėtų 
dainuoti, jeigu mokėtų...

Dabartės, beini Chicagoj, da
lykai pradėjo taisytis. “Biru
tės" koncertas, kuris įvyko sau
sio 19 d., verčia manyti, jogei 
netolimoj ateityj lietuvių muzi
ka atsistos ant tvirtų papėdžių.

Tokio koncerto chicagicčiams 
vargiai kada teko girdėti lietu
vių scenoj. Programo parinki
mas ir jo išpildymas visais at
žvilgiais vykęs. “Birulė," ma
tomai, žengia pirmyn ne žings
niais, bet šuoliais: naujas kon
certas - naujas siurprizas. Vi
suomet ji sugeba patiekti pub
likai ką-nors naujo.

l ai džiuginarrtįs prajovai. Jie 
gali reikšti musų muzikai nau
ją gadynę. P-no Šimkaus as
meny} chicagiečiai susilaukė ne 
lik gabaus chorvedžio, bdt ir 
gabaus (kulininko-kompozito- 
riaus. Jis, kaip ir kiekvienas 
dailininkas, savo kompazicijo- 
se išreiškia vidujinius žmonių 
pergyvenimus. Tuo keliu jis 
deda tvirtą fundamentą lietu
vių muzikai. Neužilgio mes 
galėsime pakartoti Alfred de 
Musset’o žodžius: “Nors mes 
geriame ir ne iš dideles taures, 
bet užtai iš nuosavios.” Tai y- 
ra mes turėsime, nors ir netur
tingą, bet užtai nuosavią muzi
ką, kuri reikš musų pačių vidu
jinį gyvenimą.

Prie išdirbinio tos muzikos 
“Birutė” gali daug jHasidėti. Ji 
nemažai jau nuveikė toj srityj. 
Ir nėra mažiausios abejonės, 
kad ateityj jinai dar daugiau 
nuveiks. P-no Šimkaus vado
vaujama, “Birutė," reikia ma
nyti, padarys chicagicčiams dar 
nemažai siurprizų.

—Sėjikas.

DVI NELAIMĖS.
Du žmonės užmušti, apie
70 sužeistų.

Ačiū didelei miglai vakar ry
tą turėjo vietos dvi nelaimi: vie
na netoli Mayfair stoties, ant 
Nortlnvestern geležinkelio bė
gių, antra netoli Imi n g Park 
stoties.

Pirmojoj vietoj tuščias pasa- 
žierinis traukinis užbėgo ant jū
reivių traukinio, ėjusio į Gręat 
Lakęs stovyklą. Vienas jūrei
vių traukinio darbininkas ir 
vienas jūreivis tapo užmušti, o 
22 jūreiviai sunkiau ar lengviau 
sužeisti. Tūli sužeistųjų gali 
bul amžini koliekos.

Antroj vietoj taipjau Ken- 
\vood ekspresinis traukinis už
bėgo ant Northvv'estern Eleva-

NAUJIENOS. Chicago, ĮĮL 
Jiui!___________J.-J Į1  ................................................... .... .. ...... .

ted traukinio, kupino darbinin
kais — vyrais ir moterimis, — 
važiavusiais darban. Pasekmė
je to apie 50 žmonių tapo sužel
ta. Du sužeistieji gali bus mirs.

POLICIJA JIEŠKO 
LIETUVAITĖS.

Brigbton Parko policija jieš- 
kanli tūlos lietuvaitės, p-lės Ag
nės Džugas, gyvenusios 2650 
W. 38 PI. Ji j ieškoma sąryšy j 
su mirčių 33 dienų kūdikio, Al
berto Yocuis (Jociaus?). Sako, 
p-lė Džugas buk patarusi Ant. 
Jociui nešaukti prie savo kūdi
kio daktarų: jis, girdi nelaiku 
gimęs ir negyvensiąs.

GAN YOU BEAT IT? 
54 kartus pabėgo nuo tėvu 
ir dar žada “pasitaisyt."

.Jaunasai, šešių metų am
žiaus, Tbomas Dbpley jau pen
kias dešimts keturis kartus pa
bėgo nuo savo tėvų, 2805 W. 
Vau Buren gt., ir dar žadąs “pa
sitaisyti !"

LIET. DARB. LITERATŪROS 
DRAUGIJOS PIRMO APSKRI
ČIO REIKALU.

šiuo pranešu visoms LDLD. 
kuopoms, priklausančioms į 
pirmą apskritį, kad pirmo aps
kričio konferencija įvyks nedė- 
lioj, sausio 26 d., lygiai kaip 9 
valandą iš ryto, M. Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23 PI., Chi- 
cagoj.

Kuopos, kurios dar nėra iš
rinkę delegatus, malonėkit tai 
padaryti, belo turiu pasakyt de^ 
legalams, kad jie nesivėhiotų 
atvykti, ir nepamirštų savo 
mandatų. Konferencijos dieno- 
Ivarkis bus paskelbtas ant vie
los.

LDLD. Pirmo Apskr. org.,
—Ant. J ūsas.

BRIDGEPORT
Prakalbos.

LDLD. 19 kp. buvo surengus 
prakalbas sausio 16 d., Mildos 
svetainėj. Kalbėjo adv. G. (in
gis ir Dr. A. Montvidas. Pir- 
masai kalbėjo apie Literatūros 
svarbumą ir ragino žmones švie 
sties, skaityti moksliškas kny
gas ir lt.

Pertraukoj dainavo Chicagos 
Vyrų choras, vadovaujamas p. 
Diliaus.

Dr. Montvidas plačiai aiški
no apie darbininkišką judėjimą 
visoje, šalyje, būtent kaip dar
bininkai verčia nuo savo kup
rų visokius išnaudotojus, ir pa
lįs nori būti gyvenimo viešpa
čiais.

Prakalbos pavyko kuogeriau- 
sia. Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė. Į kuopą įstojo 25 
nauji nariai.

Kaip žinoma, pereitais me
tais LDLD. išleido gana svarbią 
ir didelę knygą “Istoriją Sosia- 
lizino Suv. Valstijose.” Tai yra 
geriausia knyga, kokią tik ši 
draugija išleido. Ją gaus kiek
vienas narys veltui, kuris prisi
rašė praeitais metais.

19 kp. laiko susirinkimifs kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 1:30 v. po pietų, Mark 
White Square svetainėj.

........... '■'*

Iš LMPS. 25 kp. veikimo.

LMPS. 25-ta kuopa šį pusme
tį nemažai nuveikė. Ji prisidė
jo prie. III-jo LMPS. rajono ir 
davė. $13.34 siuntiniui delega
tės nuo III-jo rajono į antrąjį 
LMI^. seimą, įvykusį spalio 4, 
5 ir 6 dd., Philadelphia, Pa. 
Teipogi nusiuntė suvažiavimui 
pasveikinimą su $10.00 {Mote
rų Balso naudai. Belo, kuopa 
nusipirko du “Laisvės” ir du 
“Naujienų” Bendroves Šerus. 
Parengė du draugiškus išvažia
vimus ir teatrą — "Kunigas 
Macochas,” kurio pusė pelno

(apie $50.00) paskirta “‘Moterų 
Balso" naudai. Vėliau buvo a- 
gitacijos savaitė; prakalbos įvy
ko \Vesl Pullman, Boselande ir 
Burnsidėj. Išplatinta 150 ko
pijų “Moterų Balso." Kitokios 
literatūros neturėjome progos 
parduoti, kadangi buvusi kuo
pos knygė pasilaikė visas kuo
pos knygas, už apie 50 dolerių, 
ir nesutinka grąžint. LSS. Ap
sigynimo I'ondui narės suauko
jo $6.25; taipjau paaukota da
lis “kepurinio vakaro" pelno 
$5.35. Kuopa beje, neužmiršo 
ir gerbiamos musų rašytojos, d. 
J. Žemailės. Nutarta įteikti jai 
Kalėdų dovaną pavidale $10.0(1.

Kuopos ižde dar randasi virš 
$150,00.

Naujasis LMPS. 25 kp. cho
ras jau spėjo pasirodyt ant pa
grindų bent tris karius: Naujie
nų vakare (Boselande), LMPS. 
lll-čio rajono vakari* ir kuopos 
rengiamam vakare.

Beje, kuopos rūpesčiu buvo 
surengia debatai lema “Ar Die
vas yra moterims prietėlis?" 
l'ž kalbėjo katalikas .Janušaus
kas, prieš Mockus. Žmonių 
buvo virš penki šimtai. De ba
tai pilnai pavyko. Žmonės bu
vo patenkinti, dargi reikalavo, 
kad dar kartą butų surengia to
kie debatai.

Pusmetiniame kuopos susirin 
kinu* buvo nutarta surengti pra 
kalbas su įvairiu programų, kur 
dalyvaus ir naujasai kuopos 
choras. Taipjau nutarta kuo- 
greičiausia pradėt lavinimosi 
darbą. Žadama mokinlies par
lamentarių tvarkos vedimo tai
syklių, aritmetikos ir II. Apart 
to, kuopietės rūpinasi įsteigti 
specialę mokyklą moterims, 
km1 Ims mokinama tinkamo vąl 
gių gaminimo.

Kuopietės jau senai galvojo 
apie įsteigimą vaikų draugijė
lės — “Ateities Žiedo." Manau,
kad šilas puikus užmanymas 
bus pravestas sekamuoju pus
mečiu.

• •• •••
Kovo 21 d. kuopa rengia dide

lį koncertą. Koncerte dalyvau
ja gabiausios musų dainininkų 
spėkos. Geriausio pasisekimo 
draugėms kuopielėms.

—J. Grybiene.

Susirinkimas.
Sausio 12 d. Aušros kamba

riuose buvo LSS. 137 kp. meti
nis susirinkimas.

Nutarta surengi šeiminišką 
vakarėlį ir paimt vieną seriją 
tikietų.

Aušros naudai rengiama ba
lius.

Agitacijos komisija pranešė 
jog yra rengiama prakalbos 24 
d. sausio, 7:3(1 vai. vak., J. Stan
čiko svetainėj. Kalbės J. V. 
Stilsonas.

Khopon įstojo 5 nauji nariai.
Kp. Korespondentas.

Pranešimai
ROSELAND, ILL.

L. 1). L, D, 79 kp, Metinis susirin
kimas Įvyks 22 d. Sausio 10:30 vai. 
ryta Aušros Mokykloje 10900 Miehi- 
gas Avė. Visų draugų pereiga yra 
būtinai atsilankyti.

A. Grebelis, rašt.

H ARVI*: Y, III.
L. S. S. 228 Kuopa rengia prakal

bos Subatos vakarę, Sausio 25 d.
Goneiasz Svetainėje,

i) 15709 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui

Komitetas.

AŠMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškuu pusbrolio Julijono Ba- 

lovičiaus, Kauno gub Telšių pav. 
(ladunavo parapijos sodz. Pplinskių 
apie 10 metų Amerikoj. Ir Adomo 
Valvičiaus randasi Chicagoj, turiu 
svarbų reikalų, jie palįs arba kas 
žinote meldžiu atsišaukti.

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

Pajieškau draugo Grigalio paeina 
iš Kauno gub. Raseinių pav. Kvedar- 
no parapijos (tas kur Tinenuose bu
vo vargoninku). Meldžiu atsišaukti. 
Labai svarbų reikalų turiu. Ir jei 
kas žinote ar jis pats meldžiu atsi
šaukti.

F. J. Diglis
2517 S. Sacramento av. Chicago, III.

Utarninkas, sausio 21, 1919.

ASMENŲ JIEiKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Reikalinga mergina arba moteris 

prie namų darbo prašau atsilankyti 
šiuo adresu:

.1. BaukuH
8428 Vincennes Avp.

I’el. Slewart 9893

Keikia leiberių ir karpytojų, kurie 
supranta dirbti j serape iron yardų. 
Pastovus darbas gera mokestis. Al. 
sišaiikite.

Leopold Cohen Iron Co. 
31st and iloman Avė.

PA.IIEŠKAU brolio .Jono Žičkinis, 
Kilimo gub. Riisciną pnv. Bu takių 
parnp. M.iniškštiičip sodos Pirmi 
au gyveno Chicago, III. o dabar kr- 
lui’i mėnesiai kaip jis prapuolė. 
Gavau laiški) nuo vieno draugo, 
buk jis miręs Minneapolis, Minu, 
lai nėra tikrą žinią ar jis miręs ar 
gyvas lai prašau pačiam atrašyti, 
ar kas j| Žinote malonėkite pranešt 
už. tų tariu ačiū.

Frauk žičkus r
21(11 \V. Cauller StT. Chicago, III

Pajieškau savo tėvo Kazimiero Ra- 
manaucko paeina iš Kaimo Guberni
jos ir Kauno Pavieto, Raudonėną 
Valsčiaus, Raudonių kaimo,jeigu kas 
jj žinote ar jis pats prašau atsišaukti, 
nes aš turiu labai svarbų reikalų.

Ona Rainanauckytė
113 Cardoni Avė. # Deįroit, Mieli.

Pajieškiau savo brolio Martyno 
Berniko, Kauno gub. Baseiną pav., 
Skaudvilės parnp. .lis puls tegul at
sišaukia arba kas žinoti* praneškile 
jo adresų.

Rozalija Pralgaus kienė (po levais 
Leckaiiskailč).
Box 14. Layland, W. Va

Aš, B. Gilvvid, pajieškau merginos 
arba moters dėl dviejų vaiku pri
žiūrėjimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 1712 N. Marshfield Avė. 
Nuo <8 ryto iki 8 vai. vakaro.
t-------------- ;—7

Pajieškau draugo Jono Endriulai 
čio, kriaučiaus. Malonėkite alsi 
šaukti arba kas žinote praneškile. 
Aš turiu svarbą reikalų.

Jos. Jokšas
3521 Deodnr str. Indiana Harbor, Tnd

RASTA-PAMESTA
Pamesta $1000.00 po $20. Kas 

rado meldžiu sugražinti aš duosiu 
.8300.00 radybų:
J. Tiekus, 370 Kensington Avenue 

Chicago, III.

J IEŠKO DARBO
Pajieškau darbo Bučernėj. Kam 

reikalinga malonėkite atsilankyti..
J. Baronas 

3538 So. Wallace st., 
Tol. Drover 8812.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau Ruimo prie blaivu žmo

nių geistina, kad pagamitą valgį. 
Apielinkej Braiglon Park’o. Meldžiu 
alsišaukit greit laiku ipatiskai arba 
teleponu.

I. Ramančionis
31 19 S. Halsted Si. Yards 7282

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

B(> PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlai’/ imlio
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKALINGA merginų ir apyse 
niu moterų prie tvarkymo plunksnų 
Pastovus darbas, Gera mokestis

1.833 S. Halsted Street

Reikalaujama moteris arba mer 
gina nuo 35 iki 40 metų amžiaus 
švariuose namuose už gaspadinę, 
Gera vieta ant visados užtikrinta 
dėl gei’os moteries mažame miestelyj 
100 mylių nuo Chicagos, atsišaukite 
į 132 \Vesl Street, Westvile, III.

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

KAIIN AND ROSENTHAL,
1711 W. Division St.

REIKIA vyių ii* moterų, buČerių, 
kimšėjų ii’ dešrų vyniotoji!. Geros 
sąlygos ir mokestis.

BERT PACKING CO.,
176 Grcen St.

Reikia prityrusių off preserių 
ant šnek kaulų.

BART SCHAFFNER and MARK
733 S. Karlov Avę.,

35 S. Market St.

Reikia janitoriaus į Department 
Sim e darbą. Atsišaukite į:

KLEIN BROS.
Halsted and 201 h St.

REIKALAUJU kriaučių prie siuvi
mo moteriškų drapanų.

M. Z. Baloms,
2300 S. Leavilt st, Chicago, III.

PARDAVIMUI
PAHDAVIMI I kriaučšapa, gera 

viela. Priežastis pardavimo - važiu
oju į kilų miestų, Atsišaukite į 
Naujienų ofisų laišku No. 23

Parsiduoda nauje di’iikavojamų 
mašina, Royal 10, su lietuviškoms 
ir angliškoms alpabata, atsišaukite 
greitai, galima matyti nuo 7:00 lig 
10:00 vakare.

J. J, BagdonaH 
821 W. 33rd St,

PARSIDUODA Krautuvė už. žemą 
kainų. Priežastis pardavinia, vyrui 
mirus man vienai su kūdikiais yra 
keblu biznio val yti, atsišaukite grei
tai.

Sanauskienė, 
3222 So. Auburn Avė., Chicago.

PARSIDUODA, Ice Cream parlor 
už žemų kainų, priežastis pardavimo 
turiu du bizniu.

\V. Dambrauskis, 
3302 So. Halsted St., Boulevard 9336

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonogruph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $.').). 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už. bi- 
le teisingų pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

$195 nupirks augštos rųšies 8.8 
notų vartotą player pianų. Muzika 
ir rabine! bench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi Imt parduotas tuojaus. Paims 
.825 užmokėt iškalno, $10 į mėnesį. 
Atsišaukite 1601 \V. Madison st. ka
mpas Ashland Blvd., j sankrovų ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at 
dara iki 9 vai. Nedčliomis iki 4 v.

NAMAI-žEMe
BARGENAS - Astuoni I kamba

rių fialai, kampas, lotas, visi įtai
symai ir išmokėta Rendos $672 
Kaina už viskų $5700. Išmokėjimui 
McDonnelI. 2630 \Vest 381b Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

6 kambarių mūrinis namas, lotas 
30 x 125, maudynė, gesas, elektriką 
vandeniu apšildoma, ąžuolu papuo
šta, beizmentas, skalbykla Išmokė 
jimui $3400.
McDonnelI, 2630 Wcsl 381h Street

2flatai, I po 4, lotas 50 x 125, 
arti Arrher (ir l'rancisco, Len 
gvi išmokėjimai. $2100 
McDonnelI, 2630 Wesl 381h Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells SL

137 Mokyklos Suv. ValstiJOM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimai, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti tuknes ai 
$10. Phone Seeley 1643

RAMA PATEK, Pirmiafakl

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos. 
Lietuvos Ir abelną istorijas, geografiją. raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gramtnar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas .L 'I'. Vilkus, kuris 
pei’ kelis melus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailčs arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESfGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.
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