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True translalion filed xvilh the post- mastei' ai Chicago, III. Jan. 25, 1919 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviai sumušę bolševikus
Suėmę 6,500 bolševikų 

ties Košedarais.
Taikos kongresas liepia sustabdy
ti kariavimus tarpe mažųjų tautų
LIETUVIŲ ARMIJA SUMUŠU-dalyvaus

SI BOLŠEVIKUS.

Suėmė 6,500 belaisvių ties 
Košedarais.

PARYŽIUS, sausio 24. —Pa
sak šiandie gauto pranešimo iš 
Kauno, lietuvių kareiviai su
mušė bolševikus tarp Kauno ir 
Vilniaus. Holševikų nuostoliai 
buvo dideli ir jie eseą netekę 
6,500 žmonių belaisviais. Lie- 
tuviai, sakoma, einą ant Vil
niaus.
i Lietuvių nuostoliai buvę ma

ži,

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, UI. Jan. 25, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

KRYLENKO SUIMTAS.

COPENIfAGEN. saus. 21. — 
Pasak gautų per Finlandiją ži
nių, praporščikas Krylenko bu
vęs komanduotojas Rusijos bo
lševikų armijos, tapo areštuo
tas. Jis esą liko sugautas, ka
da jis bandė įeiti į anti-bolševi
gų gcn. Krasnovo armija šnipi
nėjimo tikslams.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Plėšikai siaučia 
Petrograde.

HELSINGFORS, saus. 24.— 
Pasak laikraščio Russki Lislok, 
Petrogradas yra paliktas nia'o- 
nei plėšikų bandų, susidariusių 
iš pabėgėlių kalinių, kurie pa
dalina miestų į distriktus pieši
mų tikslams. Jis pakartoja 
pranešimų, kad bolševikai daro 
skubius prisirengimus evakavi- 
niui Petrogrado, tikslu kelties 
Į Maskvą ar Nižni Novgorod.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ŠVEDIJA PASIUNTĖ’ UL
TIMATUMĄ.

STOCKHOLM, sausio 21. — 
Švedijos valdžia pasiuntė ulti
matumų virtos bolševikų lega- 
cijai; reikalaujantį josišsikrau- 
stymo iš Švedijos vėliausia iki 
sausio 25 d. pasak Politikių.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CARBERNIAI NENORI 
KONFERENCIJOS.

Caro ministeris sako nedaly
vausiąs konferencijoj su 

bolševikais.

PARYŽIUS, sausio 23. - Sar
gei Sazonov, buvęs Rusijos už- 
rubežinių reikalų ministeris ir 
delnai* atstovaujantis Ekaterino 
daro valdžią ir Siberijos val
džią Omske, paskelbė praneši
me, kad jis siulomoj 
šios tarybos konferencijoj 

su bolševiku atstu v
vais.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

VADINA BOLŠEVIKŲ
. PERGALE.

Juodašimčiai vis dar nesustoja 
siutę selei Rusijos kon

ferencijos

PARYŽIUS, sausio 24. - Ru
sijos vadovai čia mano, kad ko
ngreso tarybos nuosprendis pa
kviesti bolševikų vadovus į kon 
ferenciją yra didžiausia perga
lė, kokios bolševikai vargiai 
kada-nors galėjo tikėties atsie
kti.

Esloi^ijoa atstovas čia Kari 
R. Pusta nurodo Į sunkumų 
Lietuvai, Ukrainai ir Latvijai 
prisiųsti savo atstovus į Princes 
salas. , i

Ar didžiųjų valstybių pastan
gos nuraminti Rusiją duos pa
sekmes, ar ne, vis dar tebėra 
balanse. Negauta atsakymo 
nuo bolševikų, ar kokių kitų 
frakcijų ir kadangi bevielis 
pranešimas su susivienijusių 
valstybių pasiulii u neišsiųstas 
iki 2 vai. vakar ryto, galbūt pra 
eis keletu dienų kol kas nors 
tikro bus žinoma.

True translation filed with tbe post 
mastei* ai Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRIPAŽĮS RUSIJOS
REVOLIUCIJĄ. . '

PARYŽIUS, sausio 24. -Pre
zidento Wilsono pienas ryšimo, 
Rusijos problemų, pasak Petit 
Parisien, kuris užreiškia, kad 
žinia paeina iš “ypatingai auto
rizuoto šaltinio,“ užveria susi- 
vieiyjtįsių valstybių “besąlyginį 
pripažinimų revoliucijos.“

True translation filed \vith the post
ilių .trr at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
ATGALEIVIAI SENATE KE

LIA TRUŠMĄ.

Smerkia talkininkus už kvieti
mų “bedievių” bolševikų 

konferencijon.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, saus. 24. — 
Paryžiaus vyriausios tarybos 
žingnis elgimies su bolševikų 
valdžia Rusijoj, buvo smarkiai 
kritikuojama abejų pusių sena
te šiandie, Senatorius Sher- 
mau, republikonas, Illinois; se
natorius King, deni., Montana, 
karštai smerkė bolševikus ir 
užreiškė, kad jie niekad neturi 
būti pripažinti kaipo valdžia.

“Aš negaliu sutaikinti save, 
jei dalykas balsuojamas
šioj įstaigoj, tiesioginiai ar ne- 

vyriau- tiesioginiai, butų pripažinimas 
ne- dabartines bolševiku valdžios

Rusijoj,“ sakė senatorius Sber- 
man. “Bolševikų valdžia yra 
pripažinta esant bedieviška val
džia, taipgi kaip žiauri. Jie y- 
ra lik biski priekyj šios šalies 
socialistų. Nėra pilno socialis
to, kuris pripažįsta kokias-nors 
tikėjimo pareigas.“

True translation filed with the post 
master ai Chicago, III, Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TROCKIS ESĄ PAIMTAS 
BELAISVĖN.

BASEL, sausio 24. — Pasak 
žinios iš Liepojaus, bolševikų 
karės ir laivyno ministeris Leo
nas Trockis, nepabėgo iš Nar
vos po eslonų sumušimui (bol
ševikų, bet tapo paimtas belais
viu. Iš to paties šaltinio nėju
sios žinios sako, kad iš priežas-* 
ties intervencijos finų kareivių 
šiaurinėj Eaton i joj ir Livoni
joj, šalis lapo pilnai apvalyta 
nuo bolševikų spėkų.
^(Eslonų oficialis pranešimas 

apie paėmimų Narvos, gautas 
utarninke, sakė, kad Trockis 
buvo laiko mūšio Narvoj, bet 
pabėgo po bolševikų sumuši
mui. Sausio 23 žinios iš Co- 
penliagieno patvirtino tai, pas- 
<elbdamosx kad Trockis perkė
la buveinę į Nižni Novgorod. 
Komunikacija Liepojaus su 
Narva dabar nėra labai gera, 
nes jos yra 300 mylių atstume 
viena nuo kitos, o tarp jų sto
vi bolševikų kareiviai, todėl 
Lacpojus negali tikrai žinoti 
uis dedasi Narvoj ir ši žinia 
greičiausia yra neteisinga).

-........   n
True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, UI. Jan. 25, 1919 
is re<mired by tbe act of Oct. (>. 1917

MAŽI KARIAVIMAI TURI 
APSISTOTI.

Valstybės persergsti, kad ma
žosios tautos turi sustabdyti 

užgriebimų žemių.
_________ (

PARYŽIUS, sausio 24. —Ma
ži kariavimai Europoj ir rytuo
se turbūt dalyse Lenkijos, 
Dalmatijos, Balkanuose ir nie- 
uiriose dalysi* buvusios Austro 
-Vengrijos imperijos turi ap
sistoti. Tas tapo paliepta šian
die taikos kongreso vyriausios 
arybos, kuri paskelbė, kad te
ritorijos, įgytos per spėkų ne
bus pripažintos taikos konfe
rencijos.

Du tarybos posėdžiai 'buvo 
laikomi. Popietiniame posėdy
je leritorialiai pertvarkymai są
ryšy j su užkariavimu Vokieti
jos kolonijų, buvo svarstomi. 
Kolonialiai premierai išaiškino 
interesus savo atstovaujamų 
valstybių.

Taryba sutiko, kad Francijos 
užrubežinių reikalų ministeris
Pichon turi prirengti užgirimui 
valstybių instrukcijas misijai, 
kuri bus pasiųsta į Lenkiją.

Komitetas ištirimui spėkų, 
kokias talkininkai ir susivieni
jusios valstybės turi liakyti va
kariniame fronte laike pertrau
kos mūšių, tapo paskirta tary
bos. .

Veikimas tuose dalykuose 
laikė vyriausią atidą šiandie, 
nors netikrumas Rusijos situa-
cijos ir Echo de Paris praneši-bandė 
mas, kad prezidentui Wilsonui mirties.

laibu I ih'its pasiūlyta preziden- 
yslė pastovios komisijos tautų 
ygos, atkreipė didelę atidų.

‘rue lianslulion filed \vilh the post- 
innster ai Chicago, III. Jan. 25, 1919 
•s reųuired by Ihe act of Oct. <», 1917
SENATAS PRIĖMĖ PASKIRI- 

MĄ PINIGŲ MAITINIMUI 
EUROPOS.

$100,000,0(10 paskirta po di
džiausių ginčių per 

savaitę laiko.

WASHINGT()N, saus. 24.— 
Po atkakliausios kovos, kokios 
nebuvo kongrese per keletu mė 
biilų, paakinantį $190,000,000 
nešiu, senatas šiandie priėmė 
palengvinimui badavimo Euor- 
poj-

Balsavimas buvo 53 balsai 
prieš 18. Balsavimas bno ne- 
partijinis, bet didžiausia opo
zicija paėjo iš republikonų pu
sės.

Jok|is administracijos pasiū
lymas bėgyj pastarųjų metų ne 
Nusitiko tokio smarkaus pasi
priešinimo, koki turėjo maisto 
bilius. Per visų savaitę įneši
mas buvo smarkiai bombar
duojamas, paremtas daugiau
sia obalsiu “Maitink Amerikų 
pirmiausia“ ir Ibuvo kaltinimas, 
kad jis padarytas tikslu rasti 
rinkų gyvulių skerdyklų pro
duktams.

Bilius tapo priimtas atstovų 
buto. ’ Dėlei niekurių padary
tų senato permainų, jis bus 
pasiųstas į konferenciją, bet ti
kimasi, kad paskirimas įvyks 
už kelių dienų. "

Užbaigiamosios valandos de
batų šiandie buvo užimtos se
natorių La Follette iš Wiscon- 
sin ir Borah iš.Idaho kalbomis 
prieš bilių.

“Šis bilius yra padengtas lab- 
darytbės šydru, bet per tų šyd- 
rų, jei jus žiūrėsite akylai, jus 
galite matyti mėsos trusto ra
gus,“ sakė senatorius La Fol
lette. “Aš nemetų šmeižto ant 
prezidento, bet kaip mirusis se
natorius Dollivcr sakė, “jis yra 
apsuptas gerų žmonių, kurie ži
no tikrai ko jie nori.”

Senatorius La Foljette pra
našavo, kad paskirimas nesus
tabdys bolševizmo.

“Jus turite pasiekti tuos prin
cipus ir argumentus užpakalyj 
jų, kuo kilu, sale maisto,” sakė 
jis. “Jus turite turėti ką nors 
daugiau sale nemokamų už
kandžių, kad atsakius argumen 
tams Rusijos valdžios. Jei su- 
mšimai iškils šioj šalyj, lai bus 
todėl, kai mes ėjome aklai pir
myn besivydami turtų, nepai
sant žmonių, kurie dirba.”

LEIS MOTERIMS BALSUOTI.

INDIANAPOLIS. — Indiana 
valstijos atstovų butas 93 bal
sais prieš 3 priėmė bilių, sutei
kiantį moterims Jbalsuoti pre
zidento rinkimuose.

MOTINA NUŠOVĖ 
5 VAIKUS.

5IQUX FALLS, S. D. — Mrs. 
Clara Hanson, 35 metų nušovė 
savo 5 vaikus ir paskui pati

nusišauti.' Ji yra arti 

True trnnsh'tion filed vvith the post- 
nuistcr ai Chicago, III. Jau. 25. 1919 
iis rc<|iiirt‘d by Uic act oi’ Oct. Ii, 1917

DIDELIS STREIKAS 
PARYŽIUJE.

Streikas sustabdė Msą trans- 
partaciją mieste.

PARYŽIUS, sausio 24. — Ge- 
neralis Iransportacijos streikas 
lapo paskelbiąs Paryžiuje šį
ryt. Požeminės linijos, galve- 
kariai ir automobiliniai anini- 
busųi yra paliesti.

Streikas matoma buvo gerai 
suorganizuotas ir 8:30 va), nė 
vienas ratas nesisukę. Poli
cija buvo pastatyta prie* kiek
vieno įėjimo j požeminę stotį, v

Gyventojai priėmė dalykų 
šaltai, net gerašidžiai ir ėjo pė
sti Į darbų. Gatvės anksti die
ną buvo pilnos žmonių, o bul
varai išrodė kaip šventadie
niais.

l ito pačių laiku taxicabams 
(buvo šenapjtė ir lupę brangias 
kainas. Požeminių kelių kom
panija paskelbė, kad ji tikisi 
neužilgo pradėti leisti trauki

nius.

True translalion filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

E. Breškovskaja
Chicagoje

“Rusijos revoliucijos močiu
tė,“ Ekaterina Ivanovna Breš- 
ko-Breškovskaja vakar 11:30 
prieš piet atvyko Chicagon iš 
Seattle, Wasb.

Geležinkelio stotyje garsiųjų 
Rusijos revoliucionierę pasiti
ko delegatai nuo keleto vietinių 
rusų organizacijų ir diselis 
laikraščių reporterių ir fotog
rafų būrys. P-ia Breškovskaja 
kokias dienų atgal atvyko iš 
Sibiro Amerikon, keliaudama į 
\Vashingtonų supažindint šios 
šalies valdžių- su Rusijos padė
jimu.

Iš stoties Breškovskaja nuva
žiavo Į liuli llouse, kur ji apsi
stojo pas Jane Addams, savo 
senų pažįstamų.

Chicagoje ji išbus tris die
nas. Nedėliojo 5 vai. po pietų 
“Rusijos revoliucijos močiute“ 
laikys rusų kalba prakalbų Bo- 
\yen Hali, liuli House (kertė 
Halsted ir Polk str.).

Breškovskaja yra labai sena 
moteris - 76 m. amžiaus. A- 
pie 50 metų ji praleido revoliu
ciniame Rusijos judėjime, ir 
daug laiko išbuvo kalėjimuose 
ir ištrėmimo. Ta silpna, sulin
kusi senelė teČiaus turi gana 
garsų ir aiškų balsų.

Bolševikams paeftnis Rusijo
je valdžių į savo rankas, “revo
liucijos močiute” per keletu 
mėnesių slapstėsi įvairiuose 
Rusijos miestuose. Buvo du 
kartu pasklidęs paskalas, kad 
bolševikai sušaudo ją; o bolše
vikų šalininkai, norėdami at
remti tų nemalonių “žinių,” pa
leido gandų, kad ji numirusi 
natūralia mirtim, ir kad Leni
no valdžia iškilmingai palaido-
jusi jų.

COPENHAGEN, — Norvegi
jos kabineto rezignavimas yra* kuris, kaip sako pranešimas, 
ncišvengtinas. “jei klysta, tai tik paduodant

True Ininslution filed wilh the por*.- mastei' :d Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Monarchistij sukilimas Portu
galijoj plėtojasi

500.000 žmonių mirė Vokietijoj 
delei blokados

MONARCHISTAI LAIMI 
PORTUGALIJOJ.

Monarchija esanti paskelbta 
sostinėj.

LONDONAS, sausio- 24. -
Pasak žinių iš Lisabonos, daly
kai eina prieš valdžių. Monnr- 
cbistai laimi daug šalininkų ir 
greitai praplečia veikimo lauka 
j šiaurę. Monarchija lapo pa
skelbta Louza, Sao Thiago, Vil
ią do Conde ir Barcellos mies
tuose ir bijomasi, kad niekas 
dabar negali Hiebeprileisti prie 
ei vi lės karės.

MADRID, sausio 24. — Pa
sak telegramoj iš Valencia, ant 
Portugalijos rubežiaus, monar
chija tapo paskelbta Portugali
jos sostinėj Lisabonoj.

Monarcbistų vadovas kapito
nas Conceiro, suorganizavo ar
mijų iš 4,000 kareivių ir pie
nuoja ėjimų prieš Lisabonos 
garnizonų, kuris csųs neutralis.

Ex-karalienė Mario Amelie, 
motina buvusio karaliaus Ma- 
nuelio, atvyko į čia, pasak laik
raščių. .Ii atvažiavusi į Ispani
ja incognito.

Lisabonos kareiviai prisidėjo 
prie monarchisty.

VIGO. Ispanija, sausio 24.
Pasak gautų iš Coimbra, šiau
rinėj Portugalijoj ir kilų vielų 
pranešimų apie progresą Por
tugalijos sukilimo, didesnė da 
lis Lisabonos garnizono pereje 
monarcbistų pusėn.

Monarcbistų judėjimas įgyjo 
atrama Santarem, 45 mylios i 
šiaurryčius nuo Lisabonos. Ka 
reiviai po pulkininko Silvera- 
nos, kuriuos Lisabonos valdžii 
pasiuntusi gelbėti užgniaužti 
mouarcbistų sukilimų, prisidė
jo prie rojalistų Santarem’e.

Monarcbistų ir respublikonų 
kareiviai susirėmė tarp Oporto 
ir Tonafiel su dideliais nuosto- 
lais iš abejų pusių,

True translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 19U

500,000 VOKIEČIŲ MIRŲ 
DELEI BLOKADOS.

Nat^ionaJis ąustirinkimas susi
rinks vasario 6 d.

BERL1NAS, sausio 22. - Vo
kietijos valdžios oficialiai pas
kelbta, kad tolimesni tyrinėji
mai mirtingumo delei blokados 
nuo 1916 m. rudens iki pabai
gai 1918 metų parodo, kad skai 
tlincs yra daug augštesnes ne
gu išpradžių buvo manyta.

Daugiau kaip 500,000 žmo
nių mirė iš priežasties blogo 
maitinimo a r nedavalgim o.
Vien tik civiliai įeina į sąrašų, 

perdaug žemas skaitlines.”
lik tokie atsilikimai paduo

dami, kur aiškiai patiria, kad 
žmonės mirė nuo viršminetų 
priežasčių. Valdininkai mano 
iškišti pilnų medegą, ant ku
rios tyrinėjimai rėmėsi, kad 
“parodžius, jog lai nėra propa
ganda, bet vien tik tikslu surin
kimo faktų.’’

Susirinkimas susirinks 
vasario 6 dienų.

Vokietijos nacionalis seimas 
susirinks Weimar mieste vasa
rio 6 dienų ir tikimasi laikys 
posėdžius apie du mėnesiu. 
Pirmuoju ialyku prieš susirin
kimų bus parinkimas laikinės 
valdžios, kadangi dabartinė 
valdžia skaito savo gyvavimų 
užsibaigusiu su sušaukimu Slei 
giamojv SysirinkįngKv

1‘ada susirinkimas svarstys 
priėmimą konstitucijos. Pri

verstinas darbas Steigiamojo 
Susirinkimo užsibaigs su priė
mimu konstitucijos, bet jis tu
ri teisę pasidaryti sutvertąja 
/ieton įveriamosios įstaigos ir 
as galbūt bus padaryta. To
kiame atsitikime susirinkimas 
jus priverstas reguliuoti mo
kesčius ir finansinius klausi- 
mis leidžiant įstatymus.

Dalykas aprūpinimo butais 
1,000 žmonių, kurie tikimųsi 
■tsilankys i konvencija, yra ga- 
la opus. Municipalė valdžia 
.varsto klausimų išdalinimo 
lelegatų ir žurnalistų po pri- 
atiškus šeiminas, jei bus rei- 

calas, ir apielinkiniuose mies
tuose.

True translalion filed w’th lh»« pn<st- 
masler at Chicago, III. Jan. 25. 1919 
s reųuired by Ihe art of Oct. (>. 1917

MALŠINA SPARTAKUS 
HAMBURGE.

HAMBURG, saus. 23. —- Val- 
’žios kareiviai skubiai malšina 
•ia spartakų sukilimų. Kada 
šlįko sukilimas spartakai užė- 
nė geležinkelio stotį ir kitus 
valdžios Ibudinkus, bet jie ta
ni dabar išvyti. Jie vakar bail
io užpulti miesto rotužę, bet 
buvo pasilikti smarkios kulka- 
ivaidžių ugnies ir pasitraukė, 
lie taipgi tapo išvyti iš kelį* 
jolicijos stočių, kurias jie bu
vo užėmę. Paprastas judėji
mas ir biznis atsinaujino šian
die.

1'1’iie translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RADO LUXEMBŲRG 
LAVONĄ?

AMSTERDAM, sausio 24. — 
Pasak žinios iš Berlino, lavo
nas, spartakų vadoves Rožes 
Luxemburg, kurių nesenai už
mušė minia, tapo rastas vakar 
Landwehr kanale. Lavonas bu
vo labai sudarkytas. Sakoma, 
kad žinia yra slepiama iš bai
mės atgiežos.

' J Z' ' | 1
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Nedėlioję, Vasario 9,1919 viška Valstybinė Banka Amerikoje

pinigai dar žviegia.

1

Atdara Seredos Vakarais
Didelės Prakalbos

JONAS
JONAS

Svetainė atsidarys 6:30 v.v.
Progrumo pradžia lygiai 7:30

BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BRO2IS
KAZ. MATULIS

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESOUE REVIEW —

DALYVAUJA HARRY MORTON ir ZELLA RU.SSELI

uokingiausį ir puikiausi veikalų perstatys L. M. P. S. 9-ta kuopa.

1. Kalba .......
2. Soprano solo

3149 So. Halsted Street,
' /. ___ _____

“SU MIELU NORF
, Komedija Keturiuose Aktuose

KAS TAM KALTAS
Parašyta J. J. Zolp’io

Neatsisakykite paremti gerb. rašėjų Žemaitę. L.M.P.S, K.
9-ta kuopa rengia jos naudai puikų

KONCERTĄ
M. Meldažio Svet.

2212 W. 23rd PI.

Koncerte dalyvauja gabiau
sios dainininkų spėkos —p. 
Šimkus, Birutės Moterų ir Mi
šrus Chorai, LMPS. 9-tos kp. 
Choras, vedamas P. N. Uogie
nės, p-Iė Rakauskaitė, P. Sto_ 
gis, pasižymėjęs lenkas komi
kas dainuos ir šoks K. Kojo
ta akompanuojant P. Gugienei. 
Duetas iš operos p-lė Rakaus
kaitės ir Rudauskaitės.
Po programai šokiai, skrajo
janti krosą, žaibai ir sniegas. 
Visas pelnas žemaitės naudi.

Kviečia LMPS. 9 kuopa

Puikiausias Vakaras Su 
Perstatymu ir Šokiais

M. Meldažio Svetainėje
2214 XV. 23rd Place

Svetainė atdara 4 vai. po pielų. Persiūt imas prasidės 5:30 vai. vak. 
širdingai kviečiame visus KOMITETAS.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE] 63 KP.

Nedėlioję, 26 d. Sausio-Jan., 1919
J. MAČIUKEVIČIAUS Svet.

1036 East 93rd St., Burnside, III.
Svetainė atsidarys 5 v. vak. Programų pradžia lygiai 6 v.

Bus Įvairus ir įspūdingas prograinitt, susidedantis iš dainelių, juo
kingų monologų, tinkamų dcklemaciįų ir keletą solo ant piano, kuriuos 
atliks Burnsidės jaunieji artistai. Kalbės Dr. D. J. Bagočius iš Roselando.

Kviečia visus KOMITETAS.

Dideles Prakalbos su Gražiu Prmramu
Rengia L. M. P. S, 29ta kuopa

c, 26 d. Sausio (January) 1919 m.Node
Svetinėje WICKER PARK HALL,

20-10-2040 VVe.st ISlortH Avenue
Pradžia 2 vai; po pietų

progrAmas
................................ J. Stilsonas 
........................... .O.. Margerienė 
Pritariant pianu A. Viščiultutė
............................A. Viščiuliutė 
....'.......... ■............A. Stilsonienė

Piano solo .. 
Soprono solo 

. . Kalt).i...........
Šitos yra pirmos tokios puikios prakalbos North- 

saidėje, todėl malonėkite visi-visos atsilankyti.
Nuoširdžiai kviečia Prakalbų Rengėjos

Rengia Lietuvių Laisvės Kliubas

Ketverge, Sausio 30 d. 191!) m.
Mildo Svbtainčje 3142 S. Halsted St.

Kalbės Draugas K. Geležėli1 (Dainiuos, Vyrų Choras Chicagos Lietu
vių). DeklcmacijOs V. čepliriskiiilt’. tnžaUga dėl Lėšų padengime 10c 

Pradžia 7 valanda vakare. Prakalbo? bus Idlilil |(ldmlii()s. Kviečių Pu- 
bhkų skaitlingai atsilankyti. . RENGIAMAS K (JAUTĖTAS.

NAUJIENOS, Chicago, III.

ingia Puiku Teatra
IVIeldažio Svetainėje _____

2240 W. 23 place

Nedel., Sausio 26 d., 1919

Pradžia 6:30 valandą vakare
Šiame veikale dalyvaus gabus Artistai kurie stengsis už

ganėdinti publiką.
Visus Kviečiame

L. M. P. S. 58 kuopos ' KOMITETAS

KRUVELIS
(Tąsa)

—Mat, motinai mirus, ranka 
persimainė,— juokėsi antrasis.

—Teisybė, persimainė: nė 
gyvulių, ne tvarkos nebeliko.

—Ei, Berki! Duokš puskvor- 
tę!— -šaukė Kruvelis, modamas 
ranka, o su antraja įkibęs Žo
lini į apykaklę turėjo.—Gersi, 
rupūže, mano piršly! Gersi! kad 
tave velniai!

Sutratino dantis, iškėlė kum
ščių kaip taikindamas rėžti į

vinus pusfeiČiūs, padrikas, pri
juostes kreizus, juodas piršti
nes, vilnonę skepetų, baltą ske
petėlę... Ai! skaistus veidelis... 
Tos pačios! tos pačios mėlynos 
akelės!
- Jau... Jane.... — sustingęs 

liežiuvis, negali prašnekėti. At
sikosėjęs, ,nusispjaudęs, atsipū
tęs klauso:

—Jane, ar-r-r tiesa? Žolys... 
rup... meluoja.... sake: pašnek
as,...

Nebeklausė liežiuvis.
Patylėjęs valandėlę žiuri pus

mirkomis: Kodėl niekas neatsi
liepia? Janikė užsikvempusi 
m t peties jauno vyro pašnibž
da is į ausį kaži-kų jam šneka. 

I Kruvelis su tratino dantis, nusi- 
I spjaudė, pasieniu pasieniu pris- 
| linkęs arčiau ėmė Janikę šne-

Hull House
Prie Halsted ir Polk gatvių

Sausio 26

STASYS ŠIMKUS
VARGONAIS DUOS

Koncertą
Panele

MARIJONA RAKAUSKAITE
Sudainuos prie vargonų keletu parinktų dainų ir giesmių. 

Pradžia lygiai 8:15.

Bilietus galima gauti Birutės svetainėje ir Damijonaičio krautuvėje.
Thedford’*

Buk Sveika
Nepavelyk iŠ nesuvir, 

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti isinėrę į jųsų 
systemą. Nevirškinimus, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tuksiančiai 
kilų daro, imant retkar
čiais po dožą senų, atsakančiu, iš daržovių šei.- mynišką kepenų gyduo
le.

Kerčioje vyrai pažvelgė į viens
mitrų prasijuokė:

—Mat, pamylės savo piršlį už 
gerų pačių.

— Piršlys mat kaltas, kad pats I
pasileido! — atšovė antrasis. —Jane, arr... nepažįsti ma- 

Žolys sukosi, išsikalbinėjo Į nęs? ^ako, tu žadi tekėti...
neturįs laiko. Kruvelis nepa-Į fuk negirtas... pasišnekč- 
leisdamas šaukė: kim... Aš tau...

—Gersi, rupūže’ Ar mano _Kajp nepažinsiu dėdės? 
pinigų gailies?... Dvi skrynias _tftrč Janikč ir pabučiavo jam 
pardaviau — visitelius prager I į rankQ _ Nors retai tematau, 
siu... o taip! po velniais... ger- K,t rigmaž neatsimainęs: 
s^'— I net toks-pat.

Beirki ūkas iškėlęs bultelį, su i_Sako, tu žadi
užmauta baronka, grūdosi per Į yS_ _ piršlys?
vyrus prie stalelio netbl pečiaus. I _Taigi nuteku.
Kruvelis vilko atbulų Žolį. At- Į vChl ir užsnkus.
sidure vienoje, kerčioje Kruve-1 jaunikis, — rodė į greta stovin
tis su Žolių ir du kaimynu, apie Į į Pranuku.
juos šnekančiu. I Kruveliui per nugarų kaip

-A-a! - sušuko Kruvelis: valHtcniu perpylė. Pasty-
ir judu čia bevampsą? Ek I lllsias akis įdūrė į Praną. Tas

Berki! Duokš už du auksinu jį niis|suko, 
įbutelį!.-.. 1 uojas, nes k a u-1 —q įabaį pažįstamas! — al
ins tau sulratysiu! — čirkš, su-J ,nin6 Kruvelis. —' Tik trūksta 
tratino dantis. — Gerkit visi, po | dar klernatos dųntyse. — Aiš- 
velniais... Sveiks, piršly! Brrru... j kiai ahninė jo žodžius: “Buk 
Gerk... gerk ant Gorio, mano | gera, mylėk vyrų ir bus gerai!’’ 
kaimyno! | Kruvelis prislinkęs dar ar-

Dėkui, dėkui, — tarė svei-1 £jau prįc Janikės pusbalsiu 
kinamas Gorys — piršlį reikia | klausė: 
mylėti. Į —o ar tu tikrai jį myli?..

—Tamsta manai negeras pir-Į Janike prasijuokė, bet atsa- 
šlys? — tarė Žolys. — Kruve-Įkyti nebeleido Pranukas.
lis iš mano rankos turi pačių j Nutvėręs jų už rankos tarė: 
dabar sūnų kaip iibulį! štai iri (Bus daugiau).

šiandie supiršau kitą porų. Man 
sekasi. Jau poterius atliko, ne- 
dėlioj užsakys.

—Tiesa? — stebėjosi Gorys. 
—Ką čia tokius supiršai?

—Gerkit, neguoskit, — šaukė 
Kruvelis:

- Supiršau Pranų Stapučiukų 
su Kodai te Janine. prie šio —

(tarnavo. O Stapučiukas jūsų 
dvare beganydamas arklius įti
ko ponui. Dabar duoda jam 
medininko vietą. Atsisukęs Žo- 
lyš į Kruvelį: —’ Tavo uošvis,

Kruvelis žiūrėdamas baltomis 
klausėsi tos kalbos. Pačiuos

užsikosėjo, užtroško pro, nei 
akjs pabalo. Krankšdanias, pur
kšdamas įsirito pro duris. At
sikūręs į siena ant vėjo kumš
čios gniaužė, kaž-kų murinėda
mas. Akjs jaut aptemo, gerklėj 
smaugė, ausyse liže, galvoje 
maišėsi, 'tartum viso miško ak- 
tainčs aiil jo užgruvo; liežuvis 
stulpu stojo, nebegalėjo apsiver
sti, tik dantimis grieže ir grie
žė. ? ’ I

- Nėjau į vidų ir neisiu, ne 
'tavęs neleisiu. Dar valandėlę 
palauksim: Jei neišeis, palik
sim , — atsimušė Kruveliui į 
ausis pažįstamas moteriškas 
baisas.

kilis bld lest lenus, veizėjo, iškur 
balsas kilė. Pirma pdmate pur-

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fa\vn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- ___
ford’o Rlack-Draught, 
kaipo šeimynos g/dno-H 
lę. Mano vyro motinaHMF 
negalėdavo imt Caiomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rns jai, todėl ii varto-1 
davo Black-Draught, 1 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
Ja. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c 
bute.

Jau 
štai

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

Mėginkvisuo

ir Žo

mano

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
ORKESTRĄ—BENĄ

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS

1414 So. 49th Court 
Cicero, III.» 

Tel. Cicero 2316

Melrose Park, III.
Mokame 3% už padėtus pinigus.

Dėkite pinigus i

Tvirta Vielinį Taupymui Banka
Šis bankas yra po valstijos priežiūra

BANKAS SU LAIKRODŽIU

Metropolitan Stato Bank
807-809 W. 351h St., kampas S. (laistant.

už kre- 
E-75

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apy
linkėse.

3147 S. Jlaloted St., Chicago 
Tel. Drover 8674

99

Emilija
Stučka

virš 3jų metų, mirė Šilusio 24 
9:40 ryte. Patiko nuliudime tėvų, 
motinų ir 5 brolius. Laidotuves 
bus Panedčlyje, Sausio 27 d., apie 
9 vai. ryta iš namų 2341 W. 231’d 
place, į Lietuvių Tautiškas kapines.

Kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šermenis 
dalyvauti laidutuvėse.

Pasilieka dideliame nuliudime 
—Tėvai ir broliai

Kr reikia paskolos ant jusu praper- 
i *ių?
\r ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mdinyti savo namų, lotų ar farmą? 
kr reikią, Insurance?
kr reikia padaryti popieras ar per- 
durCli abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35tli SL Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

Bankas atdards: Dienomis nuo 9 ry- 
o iki 3 po pietų* vakarais seredo- 

mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Pranešimas.
Kam reikalinga atvežti anglis, ar

ba malko*, ar persikelti iš vienos 
vietos kiton, visiems patarnausiu 

gręital ir nebrangiai. Reikale ma
lonėkite kreipties j mane. Kam 
reikia kietų anglių galima atvežti.

S. M. SLIĄŽAS
1907 So. HųUted SjreėtV' Chicago 

Tel. Ganai 2UPJ

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šių Tvirtų Lietuvišką Bankų, 
kur yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtdb pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgiČio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Seredoinis ir PčtnyČiomis jki 4 valandai po pietų.

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

DIREKTORIAI: .
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEWiCZ 
ANT. ENZBIG1EL 
JULIUS C. BRENZA.

The Roseland State Savin® Bank
115-ta Gatvė ir Michigan Avenue

Kapitalas §200,000.00 Remsis 50,000.00 
Viso Imto SI,600,000.00 

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 XVcst 22nd Street 
Tek Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 MarshalI Blv.
' Tel. Rockwell 1681..

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plalskotesd 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas IS
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu 11-

. .tfu, tai stenkitėsapsau- 
guotl jos. Užsakykete lluostrota kny-» 
gule jusu prigenitą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
T’n.r’ji&ltrv ouropos grar- 

rslii££<> specia.ll»to, kuri
oje ruiidaa Ivuiiios 21- 
hIob:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
- -Kaip užlaikyti svei
katų. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis tureli gra

ižius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.-^ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
klięlu.

>

Briiigeport Painting & Hardwaie Company
(Not inc.).

Puinling, Decorating, Paper llmiging, Calcimining and Graining 
1‘aints, Oils, Varnishcs, Brushes, Calciminc, \Vall Paper 

Glass, hardvvarc ctc.
Mes palarnauj-ame visose /lalyse miesto.

Telephone Yards 7282

Ketvirtoje savaite-. 
GYDYMAS DYKAI.

Męs Kaleni g perti- 
krenti kiekviena, kad 

įJ&B Ki’duolea CAEVACUR \K nulaiko sllnklnią. nlau-
Kl k u prašalina plalskotes

Ir augina gražius plau- 
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prlsl- 
ustus sykiu su J utį u 
antrašu. Męs Ižsluče- 

kiekvienam dolcr- 
‘^^^Vine dėžute Calvacura— 

oš N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau- 
kue.” Išplaukėte Be

peštojo savaite. pla? atspausk kuponu 
Ir siuskete Slanden.

UNION LABORATORY, Box 431, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY, -
J Box AM. Union, N. Y. •
Slpeiu I Jedainas 10 centu dėl apmo* 

kojinio kaštu perslutimo, meldžiu Įšalu- 
sti man tojaus jusu\dolerlne dėžutė Cel- 
vacura. N. 1 Ir knygute “Teisybe Apl® 
Plaukus.“ (Faslubkete sykiu kuponą M 
Dusu antrašu.).
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1)
2)
3)
4)
5)

Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos; 
Tikrai atsakantis darbus;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles) > 
Gauti savo pinigų vertę.

Jei Tamsia pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. ‘ Tel. Boulevard 9728 Chirago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandeli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių satnpelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkami) drapanų. Mano viela būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš yalm 
pribūti j jūsų namus ar ofisų.

Mes Nesekame Vedėjų, Bet Ve
dame Sekėjus, kas Link Gero 

Kriaučistės Darbo

P. P. M A N

Visi g Tai žino, kad drapanos 
turi būti gerai padarytos, o mes 
žinome kaip padaryti gerai, nes 
kožnas metas pasiuvame šimtus 
siutų ir kitokių rūbų ir visi musų 
kostumeiiai yra pilnai užganė
dinti. Todėl kas mylit dėvėti pui
kius drabužius, pas mus galit gaut 
ių ką norit.

Mes slavam visokias madas, ko
kios tik yra išrasta vėliausiai.

kainos prieinamas kiek- 

kainos prieinamos kiek
ių kų kalbam.

K U S
2345 So. Leavitt St., Chicago, III.

Kriaučių Domai!
. I

Mes užlaikom pamušalus ir visokius Irii liūgus kas lik reikalinga dėl 
kriaučių. *

Taipgi turim vilnonių matarijų.

....Pas mus, galima gauti, visokių ki iapčiškų daiktu, (fikshers) kaip tai: 
mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir tt. f

Musų tavoras geriausias, kainos žemiausios

ROMAN CHAITLEN
1642 Blue Island Avė., Chicago, I1!.

Tel. Canal 1318

.... .

Hoffman’o Mokykla
MM——imilllliUIlA.. .W, 11Įi'TZy.’T-M

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėli į labai trumpų laikų. Ateikite į musų mokyklų 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui į kolegijų ir universitetų. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimų yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR. ’

1537 North Robey Street (Arti Milvvaukee Avė.).

i

Waterbury,Conn.
Iš W. P. 1). Konf. veikimo.

Sausio 12 <1. buvo Waterbu- 
rio Progresyvių Draugijų Kon
ferencijos prakalbos. Kalbėjo 
d. S. Miehelsonas. Matyt, kad 
\Valerbnrio progresyvu visuo
menė pritaria Konferencijos 
veikimui, nes atsilankė apie 
100 žmonių. S. MichelsonasIP

aiškino, kaip klerikalai ir tauti
ninkai “liuosuoja” tėvynę, ir 
ragino žmones rengtis j (kirbi- 
ninką suvažiavimą. Taippat nu
peikė liel aviškus “bolševikus” 
už alsisakvina dalyvauti lame 
suvažiavime, nurodydamas, 

kad tuo eina prieš darbininkų 
tiesos reikalus ir tik patarnau
ja atžagari iviams. Kvietė dar
bininkus organizuotis, tverti ta
rybas, sakydamas, kad tik su
siorganizavę galės neleisti viso
kiems Baltuškoms ir Biels- 
kiams visu lietuviu vardu kai- c v
būti, ii kad lik susijungę darbi
ninkai galės Lietuvai pagelbos 
duoti.

Buvo renkamos ir aukos j 
Lii tuvos Laisvės Fondą. Jau 
kelintą karią čia renkamos au
kos ir žmonės vis aukauja, o 
tai delio, kad visi jie geidžia 
Lietuvai geresnės ir laisvesnės 
ateities.

Aukavo šios ypatos: Stasys 
Senku:- $10.00; A. Maciauskas 
5.00; P. Palopis 5,00. Izidore 
Bukas 2.00; po 1.00: P. Motie- 
čius, S. Griškevičius, J. Aidukas 
Krupii skas, F. Kerulis , K. Ja
sai lys, J. Suieškos, J. Bokers, F. 
Bogužas, B. A. Adomaitis, M. 
Adomaitienė, A. Mažylis, J. Me
škauskas, I). iZIis, Cb.Bendleris 
F. Tninis, A. Treinis, S. Stru- 
inkis. V« Verseckas, J. Žukaus
kas, V. Satula, K. Valūnas, 
K. Bondrelis, J. Malkelis, K. Ur- 
bonier ė, A. Kelpša, K. Gudas, J. 
^Velička, J. Slankus, J. Valavi
čius, I'. švirekis, K. Šukiavičius, 
' reėii kas, F. Pa vaikis, šoronas, 
J. Bonza, Kuciackienė, J. Sme
tona; po 50 c: M. Liubinskienė. 
A. Povilaitis, K. Balionas, F. 
i).d)šy-, J. Mikalavičiutė, SI. 
Kretavičius, SI. Knapkevičius, J. 
Kirvi*! litis. K. J. Mečius, P.‘ Sia- 
uris, Meškinas, A. Morkeliunas, 
J. \Valinavičius. — Surinkta vi
so $8! .00. Visiems aukotojams 
tariam ačiū. Taipjau malonė
kite atleisti, jei kurių nėra pa
minėt,’.

P. Plečkaitis.
J. S. Pruselaitis traukia 

“Laisvę” į teismą už apšmeiži
mą jo. —P. P.

Bridgeville, Pa.
Rengia masinį susirinkimą

NAUJIENOS, Chicago, IH.

Čia yra kcletan nuisų lietuviui pardavėjų. 
Klaupkite juos po numeriu Joaeph Shemiot (nu
meris 14). JuUa Stankus (numeris 15) Rose 
W Iii te (numeris 82) Hattie Nutowc (numeris 
116) Charles Putrls (numeris 102) Constance 
Schuska (numeris 156).

KLEIN BROS.
HALSTED a 20lli SIS.

VB

Mes turime geras vietas dar dėl 5 arba 6 lietu-1

vių pardavėjų. Atsišaukite tuojaus.

rrA ą 4 i 3 Didelių išdirbėjų perviršio skyriai už pigiausias kainas sezone. Ateikite ir pir-
V 1C11H I AlITlClllS kilę musų lengvais išmokėjimais.

yardas

5-šmotų valgomojo kambario setas
$50 5 šmotų valgomojo kambario setas Win. ir Mary 

skičas, didelis stalo viršus masyvės pakojos, ištiesia
mas iki 6 pėdų ir 4 aukštu užpakalin skaros sėdy

nėmis krėslai. $3.50 Cash — 50c į savaitę.

1.75 valgomo kambario krė
slai. $1.05
Tikro ųžuolo sėdynė gero 
Amerikon i n io ketvirtainio 
ąžuolo. Kaip šis paveikslas.

$40 Bresinės lovos $26.60
Masyvi pastovai stori, įbrukai, atsargiai 
nudirbta, gera vertė $2.75 (aisti, 50c į 
savaitę. ....

ant}
FlflU

1 pavydalas riekė Pipers ruginės duonos
1 pavydalas pakelis Kneipp’o Malt Ka-va.
1 pavydalas pakelis 20 Mule Team Soap Chips
1 pavydalas šmotas Palm Olive Muilo
1 pavydalas pakelis Post Toasties.
1 pakelis pavydalo 
Svvift’o Wool Soap

5C0URIHC

VVoollroap

PANEDELYJE, SAUSIO 27, KLEIN BROS. PADĖS ANT PARDAVIMO.

$25,OOO.oo Rakandu Supirkimas

$18.00 ištiesiamas stalas $10.00
Didelis viršus, aštuonkampis pastatas, tik
ro ąžuolo, golden nudirbti, iš tiesiamas iki

S!.00 Cash, 50c j savaite.

$200.00 Seklyčios setai, $133.00.
Queen Annc skičas, tekyli rėmai, mendrės užpaka

lis ir šalys, construkeija springsų krštai, minkšta pa- 
duškaitė, atmušta su extra geros kokybės šilko ve- 
lotir* ilga sofa.

3,000 YARDŲ ŠILKŲ
Didžiausias sezone išpardavimas šilkų.
Naujai reikalaujama verpalų puikios kokybės, aklualė vertė eina iki 
$4. čia yra keletas pasiulijimų puikių šilkų.
40 colių Storų Satin Lukon.
40 colių storų Satin Char Meuse.
40 colių Crepe Meteor.
40 colių Ripple Back Char meuse ir kiti.
Naujos Pavasario Spalvos. Rose, taupė, .loffre mėlyni, Francuziški mė
lyni, Airican rudi, niekei preki ir penkes dešimto kitų spalvų Visas 
skyrius padėtas pardavimui ir atkreipta nuo šmoto.

Jūsų apsirinkimas po $1.95
Dykai 14 Pakelio Pavydaly su $10 Pirkiniu

(Miltai,cukras ir muilai neduodama).
Dykai! 16c, senas Lekko šuravymo milteliai 1 pavydalo pakelis Erini- 

ne plaunami milleliai, 1 pakelis pavydalo Grape Nuts.
1 pavydalo pakelis Vnclc Jerry’s plauname miltelių.
I 5e. pakelis Crispo Carinei Lunch Bar.

$8 parlor Rocker $5.25
Platus kraštai, lankiu užpa
kaliai; ketvirtainio ųžuolo 
golden nudirbta. Spanish 
royol skuros sėdynė, kaip 
tik paveiksle. Lengvi išmo
kėjimai.

$15.00 Chiffonier kiet me
džio, golden nudirbta 5 stal
čiai su veidrodžiu Ameriko
niško ketvirtainio ųžuolo 
$9.90.
Tas pats be veidrodžio $5.75

1 Ccrcsota Kitchen 
File
1 Bumford Virėjo 
Knyga.1 Kitchen Klenzer 

Whistle.

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

, ......... .............................................................. ■ .... ----------------------------- ■■ i i, , . ............... — ■
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nūs labu ėjęs pilvelis buvo. Dispeo 

ii jo. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nnstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojmi sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai Cine stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių režimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsvaM kas sa 
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar įaučiuoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atitikimais paturiu nuoširdšai kreipties p re Salutaras:

SALUTARASCHEMICAL INST1TUTION J. Baitrenas. Prof.
1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

Tel. Drover 6369<»Apsauga Padėtiems Pinigams.

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

Ateik i vienintelę 
Šokių Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu 1 trumpą laiką. 

toKiai ats’ouna kas panedėlj ir ket- 
zergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir
M. GARI.O.
1900 S. Union avė., Chicago.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų ’H®

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LA WH0N, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačtę). Chicago, III.

SLA. 90 kp. savo mėnesinia
me susirinkime, laikytame sau
sio 12 d. nutarė surengti niass- 

mitingą pasitarimui Lietuvos 
Laisvėn klausimu. Milingas j- 
vvks 2 d. vasario (hvls salėje, 
2 valandą po pietų.

Busią kalbėtojų net iš kitų 
miestų. Patartina atsilankyti 

visiems vietos lietuviams.
Beje, minėtame susirinkime 

užėmė savo vielas nauja SLA 
90 k p. valdyba, susidedanti iš 
gana veiklių ir pažangių žmo
nių, būtent: pirm. J. Kavaliauc- 
ko, jo pagelb. 'I'. Griciaus, fin. 
rast. F. Kati levo, pro t. rast. F. 
Bulaičio, ižd. M. Juozapaičio.

Laimingos kloties naujai val
dybai! — Bridgevillietis.

security Bank 
oF chicago gnaaamnNOMn 
Avė. cer. Carpente? St.

NARIAI FEDERAL RECERVE SYSTEM 
į PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

P. CONRAD
Fotograflsas.

Mes traukiam) 
paveikslus dienai 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopti) 
klausias dova
nas. ' Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

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

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Michigan.

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

Viena didžiausia lietuviška Cleaning House Chicagoje.lkuri yra 
išdirbta per ilgų laikų. Mes turime savo cars, vežiojant po visų 
Chicagą ir apielinkes. Mes paimam iš namų ir pristatmn į namų 
be jokio vargo ir pigiau atliekam darbų negu kitas Cleaning House.

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

BAGDON’S & BROS CO.
609 North State St. Chicago, III. Phone Superior 2767

^s’šlkos ir Turkiškos Vanos

121 h St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-10 W. 12th 8t., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

b

AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

Jeigu jus norite atgauti pini 
gus, kuriuos jus jvestinot i sta 
ckus ir bondsus kokios aliejaus 
kasyklų, automobilių, apdrau- 
dos, žemės arba kokių kitų kom 
panijų, ateikite arba rašykite į

The Claim8 Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chicago, III.

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir* dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padyka
vo n ės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St, Chicago, III.

Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gyęlyties, kai
na 50c.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketvergi ir Subato)

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10(.
Prie Šių kainų priskaito m a ir 

te ir 2c kariškas mokestis
4 DIDELI AKTAI hASOTEN
HALSTED ir GATVfiS

' JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990
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Waterbury,Conn.
Iš W. P. 1). Konf. veikimo.

Sausio 12 d. buvo AVaterbu- 
rio Progresyvių brangi jų Kon
ferencijos prakalbos. Kalbėjo:

visuo- į 
Konferencijos j 

atsilankė apie1 
S. Michelsonas *

VViiterbiirio progresyvu 
menė pritaria 
vi'ikimui, nes 
100 žmonių,
aiškino, kaip klerikalai ir tauti
ninkai “liuosuoja” tėvynę, ir 
ragino žmones rengtis į darbi
ninkų suvažiavimą. Taippat nu
peikė lietuviškus “bolševikus’ 
už atsisakvma dalyvauti tanu 
suvažiavime, n u rodydamas

Kriaučių Domai!

NAUJIENA 8, Chicago, III

čia yra keletas musų lietuvių pardavėjų. 
Klauskite juos po numeriu Joneph Shemiot (nu
meris 14). JuUa Stankus (numeris 15) Koše 
White (numeris 82) Hattie Nutowc (numeris 
116) Charles Putrls (numeris 102) Constance 
Schiiska (numeris 156).

KLEIN BROS.
HALSO 4 20ili STS.

Mes turime geras vietas dar dėl 5 arba 6 lietu- I 
i

vių pardavėjų. Atsišaukite tuojaus

PANEDELYJE, SAUSIO 27, KLEIN BROS. PADĖS ANT PARDAVIMO.

$25,OOO.oo Rakandu Supirkimas
rjs 1* A 4 4- 3 Didelių išdirbėjų perviršio skyriai už pigiausias kainas sezone. Ateikite ir pir-

V IdlO. I I vCOOlĮ /bTITIvIIIS kitę musų lengvais išmokėjimais.

L 0
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Liniukus organizuotis, tverti tą

dorganizavę galės neleisti viso
kiems Bartuškoms ir Biels-

$18.00 ištiesiamas stalas $10.00
Didelis viršus, aštuonkampis pastatas, tik
ro ąžuolo, golden nudirbti, iš tiesiamas iki

$200.00 Seklyčios setai, $133.00.

Qucen Anne skičas, tekyli rėmjii, mendrės užpaka
lis ir Šalys, construkcija springsų krštai, minkšta pa- 

duškailė, atmušta su exlra geros kokybės šilko vė
lom’- ilga sofa.

$40 Bresinės lovos $26.60

Masyvi pastovai stori, įbrukai, atsargiai 
nudirbta, gera vertė $2.75 Cash, 50c i 
savaitę. ....si.00 Cash, 50c j savaitę.

»

hu|

Mes užlaikom pamušalus ir visokius tririingus kas lik reikalinga dėl

Taipgi turim vilnonių matarijų.

....Pas mus, galima gauti, visokių kiiajiviškų daiktų (fikshers) kaip tai: 
mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir tt.

Musų tavoras geriausias, kainos žemiausios

ROMAN CHAITLEN
1642 Blue įsi a n d Avė.,

Tol. Canal 1318

Hoffman’o Mokykla

įlinkai
duoti.

renkamos IL
Lietuvos Laisvės b'ondą. Jau 
kelinta karia čia renkamos au- c v
kos ir žmonės vis aukauja, o 
tai (lėlio, kad visi jie geidžia 
Lietuvai geresnės ir laisvesnės

Sinku: .$10.00; A. Maeiauskas 
5.00; P. Palopis 5.OO. Izidore 
Bokas 2.00; po 1.00: P. Motie- 
čius, S. Griškevičius, J. Aidukas

1.75 valgomo kambario krė
slai. $1.05
Tikro ąžuolo sėdynė gero 
Amerikon inio ketvirtainio 
ąžuolo. Kaip šis paveikslas.

A'’
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5-šmotų valgomojo kambario setas

$50 5 šmotų valgomojo kambario setas Wm. ir Mary 
skičas, didelis stalo viršus masyvūs pakojos, ištiesia
mas iki 6 pėdų ir 4 aukštu užpakalin skuros sėdy

nėmis krėslai. $3.50 Cash — 50c j savaitę.

$8 parlor Rocker $5.25

Platus kraštai, lauktu užpa
kaliai; ketvirtainio ąžuolo 
golden nudirbta. Spanish 
royol skuros sėdynė, kaip 
tik paveiksle. Lengvi išmo
kėjimai.

$15100 Chiffonier kiet me
džio, golden nudirbta 5 stal
čiai su veidrodžiu Ameriko
niško ketvirtainio ąžuolo 
$9.90.
Tas pats be veidrodžio $5.75

1 pavydalas riekė Pipers ruginės duonos
1 pavydalas pakelis Kneipp’o Malt Ka- va.
1 pavydalas pakelis 20 Mule Tcam Soap Chips
1 pavydalas šmotas Palm Olive Muilo
1 pavydalas pakelis Post Toasties.
1 pakelis pavydalo 
Swifl’o NVool Soap

3,000 YARDŲ ŠILKŲ
Didžiausias sezone išpardavimas šilkų.
Naujai reikalaujama verpalų puikios kokybės, aktualė vertė eina iki 
$4. čia yra keletas pasiulijimų puikių šilkų.
•10 colių Storų Satin Lukon.
40 colių story Satin Char Metise.
40 colių Crepe Meteor.
40 colių Ripple Back Char ineuse ir kiti.

■ Naujos Pavasario Spalvos. Bose, taupė, Joffre mėlyni, Francuziški mė
lyni, African rudi, niekei preki ir penkes dešimte kitų spalvų Visas 
skyrius padėtas pardavimui ir atkreipta nuo šmoto.

Jūsų apsirinkimas po $1.95 yardas

1 Ceresota Kitchen 
File
1 Rumford Virėjo 
Knyga.

Chicago, JH.

M Wbol 
įSoap

IEKKO| 
StoomNC

1 Kitchen Klenzer 
Whistle.

freeCtMsk^
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mą jo.

Bridgeville, Pa
Tel. Drover 6369

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
S v et., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintėlę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da.;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin- 

m - giu j trumpą laiką,
tokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
zergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėti j 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 Robcy Street (Arti Mihvaukce Avė.)

inkis. Verseckas, J. Žukaus
kas,

boni 
tVeliė’of,‘J. Stankus, .

1 reėickas. F. Pavalkis, Seronas, 
J. Bonza, Kuciackienė, J. Sme
tona; po 50 c: M. Liubinskiene, 

\ ilailis

tins, Meškinas, A. Morkeliunn

so $8‘ .90. Visiems aukotojams 
tariam ačiū. Taipjau malonė
kite atleisti, jei kurių nėra pa
minėta.

I*. Plečkaitis.
Pruselaitis traukia 

j teismą už apšmeiži-

Rengia masinį susirinkimą

Dykai 14 Pakeliu Pavydaly su $10 Pirkiniu
(Miltai,cukrus ir muilai neduodama).
Dykai! 16c. senas Lekko šuravymo milteliai 1 pavydalo pakelis Erini- 

ne plaunami milteliai, 1 pakelis pavydalo Grape Nuts.
1 pavydalo pakelis l’ncle Jerry’s plauname miltelių.
1 5c. pakelis Crispo Carinei I.unch Bar.
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispen- 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
jo/Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėio mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebeoadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas ta 
vailė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sa tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARASCHEMICAL 1NSTITUTION J. Baitrenas, Prot.
1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. 0.
(Prieš pačtų). Chicago, IŲ.219 S. Dearbom St

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

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

Mes nieko nekainuojam už pristatymą i namus. O dėl kriaučių 
taipgi kjynijam už NVholesale Price. Geriausia ir greičiausia pa
tarnaujant dėl visų.

BAGDON’S & BROS CO.
609 North State St. Chicago, III. Phone Superior 2767

SLA. 90 kp. savo mėnesinia
me susirinkime, laikytame sau
sio 12 d. nutarė surengti mass- 

milingą pasitarimui Lietuvos 
Laisvėti klausimų. Milingas j-

Apsauga Padėtiems Pinigams
“šečurity Bank

1

P. CONRAD
Ukinikas

Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 
šką laikrašti; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
farmos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Michigan.

Fotografisas.
Mes traukiami 
paveikslus dienai 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiam? 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. ' Darbų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Poškos ir Turkiškos Vanos
1

dybai! — Bridgevillietis.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

viikla Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato) 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prlskaitoma ir 

1c Ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir L2-xa GATVES

Jeigu jus norite atgauti pini 
gus, kuriuos jus jvestinot j sta 
ckus ir bondsus kokios aliejaus 
kasyklų, automobilių, apdrau- 
dos, žemės arba kokių kitų kom 
panijų, ateikite arba rašykite į

The Claim8 Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chicago, III.

Mlhvmtkee Ava cor. Carpente? St 
NARIAI FEDERAL RECERVE SYSTEM

visiems vietos lietuviams.
Beje, minėtame susirinkime

užėmė savo vietas nauja SLA
90 k p. valdyba, susidedanti iš 
gana veiklių ir pažangių žmo
nių, būtent: pirm. J. Kavaliauc-

ašt. F. Katilevo, prot. rast. F.
Bulaičio, ižd. M. Juozapaičio.

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojus ir 

Chirurges
Ofisas 10900 Sn. Michitfnn Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Reumatizmas Sausgėla.

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
8514-16 W. 12th et., arti 
Si. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia nadėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga -.“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gyęlyties, kai
na 50c.

»w»

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $L19 už gal.
CARR BROS. WRECKJNG CO.

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

* I '
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True translation filed xvitn the post- 
masler at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Moters Vokietijos 
Konstituantoj.

Vokietijos Steigiamanjin 
Susirinkiman atstovais iš
rinkta ne maža moterų. Su
lig partijomis, didžiumos so
cialistų moterų išrinkta pen- 

, kiolika, nepriklausomųjų 
jų socialistų — tris, demok
ratų— penkios, klerikalų— 
septynios ir konservatyvų 

keturios.
Sufragistėms, taigi teisių 

lygybės šalininkėms nerei
kia rengt iJemonsf racijų, pa
vartot aštrių kovos priemo
nių, pikietuoti, kentėti nuo 
policijos lazdų, priverstino 
penėjimo ir išniekinimų ka
lėjimuose ten, kur darbinin
ku klesa ima i savo rankas 
politinę galią ir steigia de
mokratiją — ne demokrati
ją kabutėse, bet tikrąją, so
cialu ir industrinę demokra
tiją.

Trtie translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nebereikalingi 
varžymai.

The Ncw Republic, kalbėda
mas apie piliečių teisių suvar
žymus, kurių šios šalies vald
žia pavartojo karės metu, už-

“Dabar betgi atėjo laikas, i- 
dant butų paleisti visi politiniai 
nusikaltėliai, kurie vis dar tebe
silaikė prezidento VVilsono pa
cifistinių (laikos, pažvalgų po 
to, kaip jis pats jų išsižadėjo.

“Turi būt sugrąžinta vėl tei
sė politiniams pabėgėliams ras
ti čia prieglaudos, kaip pirmiau 
kad buvo.

“Turi būt pąliuosuoli visi A- 
merikos piliečiai, suimti ir lai
komi svetimųjų šalių valdžių 
interesais, lik už tai, kad jie iš 
guldinėjo įmiiio VVilsono skel
biamąją laisvę, savarankį val- 
dymąsi ir "Svetimųjų nevaržo
mą plėtojimosi.

’ITiri būt pašalinta amaru už
ranka

teisėjai, 
teisme

gumsi pačio cenzūros 
nuo politinių leidinių.

“Reikia pamokinti 
idant jie, kada klauso
bylų, butų atsargesni su smer
kimais politinių kalinių į kalė
jimus.

“Turi būt sugražintos spau
dos, žodžio ir susirinkimų tei
sės, kurios buvo suvaržytos ka
rės metu. Neužmirškime, kas

atsitiko su įstatymais prieš sve
timšalius ir kurstytojus, o taip
jau su pagailėtinąja Federalistų 
partija!

“Visa tatai bus sveikiau inte
resams tų pačių blaivo proto 
ir mantos žmonių, kurie » nori 
išlaikyti savo pinigus savd įna
šuose, o savo galvas ant savo 
pečių. Nes tatai užbėgtų už a- 
kių augančiam ir stiprėjančiam 
žmonių nepasitenkinimui, pik
tumui ir neapykantai, kurie pa 
vojumi gręsia patiems įstaty
mų ir tvarkos pamatams. Ar
gi jau tiesa taip silpnutė ir už- 
sitikėjinias taip menkas, jogei 
jie turi būt atiduoti policijai?“

Čia reikia pažymet, kad riie 
Ncxv Republic anaiptol nėra so- 
cialisliškas laikraštis. Jis yra 
radikalizmu lošiančios pinigin
gos buržuazijos organas.

Vėl visuotinas 
lietuvių suva
žiavimas.

Tautininkų katalikų ir kleri
kalų 'Karybos tariasi apie šauki
mą visuotino Amerikos lietu- C

vių suvažiavimo.

Balsai, kurių pastaruoju lai-

ir jos 
ramu- 
lietu- 
parti-

doj iš įvairių kolonijų, parodo, 
kad žmonių ūpas linkęs prie 
suvažiavipio. Atsitikimai Eu
ropoj. susirūpinimas ( 
niu Lietuvos padėjimu 
likimu ateityj, neduoda 
mo čia gyvenantiems 
viams vis tiek, kurios
jos šalininkais jie save laikytų. 
Politiniai įsitikinimai, idėjiniai 
krypsniai negali išdildyti juose 
pajautimo, kad, šiap ar taip 
vertus, jie vis lik yra čia sve
čiai, svetimi. Sieloj jie vis te
bėra surišti su gimtąja šalim, 
su Lietuvos liaudimi. Ir lodei 
visi jie norėtų tai gini la jai ša
liai padėti kuo galėdami, idant 
ji butų laimingesnė, idant jos 
žmonės — jų artimi broliai — 
galėtų kuogeriausiai įsitaisyti. 
Jeigu tarp jų yra čia skirtumų, 
tai skirtumas tik dėl to, kokia 
pagalba Lietuvai butų reikalin
gesnė ir naudingesnė,
jau priklauso nuo to, kurie ku
riai partijai priklauso arba ku
riai partijai ar srovei labiau 
simpatizuoja ir pasitiki. Šitie

ir čia

žia tik vadovaujamosiose orga
nizacijose, bet ne plačiose mi
niose. Miniose vicšpalajuja tik 
tam tikras ūpas.

Tuo žmonų upu dabar su
manė naudolies tautininkai su 
katalikų klerikalais. Ir jie pa
sinaudos — mokės tą žmonių 
ūpą išnaudoti savo politikai, 
apvilkę visa gražiais žodžiais ir 
skambiais obalsiais. Liaudis 
juk nesugeba gerai orientuolies 
dagi ir ne painiausiuose politi
kos klausiniuose.

Kiek laiko atgal buvo pakel
tas sumanymas šaukti Visuoti
ną Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimą. Tam suma
nymui betgi kai kurie socialis
tų organizacijų viršininkai ne
pritarė. Kažin, ar jie nepadarė 
klaidos. Jeigu klausimas bu
tų išnaujo panagrinėtas, pa
svarstytas, rasit, tie patįs, kur 
buvo priešingi visuotinam dar
bininkų suvažiavimui, dabar, 
gerokai pagalvoję, atrastų, kad 
toks suvažiavimas buvo reika
lingas. Gal atrastų, kad jis 
būtinai reikalingas ir kad dar

i

Žmonėms Lietuva rupi. Jie 
nori jai padėt. Jei socialistai

viij Visuomenės Klementai ne
norės veikti, taip, kad sujungus 
visas darbo žmonių spėkas to
kiam veikimui, kurs 'butų nau
dingas jiems patiems ir Lielu-

nusives konservatyvieji ele
mentai ir išnaudos juos savo 
politikai stiprinti.

Darbo Kongresas
Mooney Reikale

Visuotinas streikas Amerikoje 
turės prąsidėti liepos 4 d., jei
gu iki tai dienai Tomas Moo
ney nebus paliuoBuotas iš ka

lėjimo.

Cbicagoje sausio 11, 15, 16 ir 
17 dienose įvyko Darbo Kongre
sas reikale gynimo Tomo Moo 
ney, pasmerkto visam gyveni 
mui į kalėjimą per kapitalistų

kad čia bagoto žmogaus šunį 
teismai teisingiaus nuleistų ne

kad Mooney’jui butų duota nors 
liek teisybės kiek yra duodama 
bagotam šuniui. Miooney tada 

j butų liiiosas,» užreiškč advoka- 
' tas B. Cochran. Jo kalba buvo 
.pertraukiama triukšmingais del

nų plojimais. Jis užbaigė savo 
kalbą šaukimu, kad visi, visi, vi 
si, vi^i be skirtumo žmonės sto
tų apgynime Mooney’jogr Bill-

Tai buvo didžiausias ir ženk- 
lyviausias, kongresas, kokį A- 
merikos darbininkai buvo turė
ję. Visi, kurie dalyvavo kongre 
se, buvo vienodos nuomonės a

nepaprastas kongresas, nepap
rastas ir skaitliui!! delegatų ir 
savo revoliucinia dvasia, ir tais» 
siekiniais, kurių pasiėmė atsiek-į 
Ii. i

Kongrese dalyvavo suvirs 
1,500 delegatų nuo įvairių vieti 
irių unijų, nuo unijų sąryšių, fe
deracijų ir internacionalių uni 
jų, nuo Amalgamai 
Workers unijos: iš Brooklynoj 
buvo atsiųstas delegatas nuo lo
kalų 51 ir 58 drg. J. Zubavičius, 
o iš Chicagos lokalo 269-lo da
lyvavo drg. P. Galskis. Nuo A 
malgamated unijos dalyvavo po

Po jo kalbos buvo duotas į- 
nešimas, kad jo kalbos turinys 
butų pasiųstas į taikoskonferen 

j ei ją Paryžiun prezidentui Wil- 
sonui. ir kad butų pareikalauta 
teisybes <Icl Mooney. įnešimas 
lapo priimtas vienbalsiai.

Po to socialistai ir kiti smar 
kęsui delegatai Įiradėjo reikalau
ti, kad kongrese butų svarsto- 

! mas ne lik Mooney reikalas, bet 
ir visų politiškųjų prasikaltėlių 
reikalas. Del to jau buvo prade 
jęs kilti triukšmas, bei laikinas 
kongreso pirmininkas E. D. No
lan nuramino delegatus, užreik-

c I _

ted Clothin^| birią ir kiti reikalai svarstyti,

Ballimorės ir Ghicagos.

Kongrese norėjo dalyvauti su 
sprendžiamu balsu taipgi atsto 
vai nuo socialistų partijos ir nuo 
aidoblistų unijos. Bet pirmame 
kongreso susirinkime buvo nu- ‘ • • • tarta, kad delegatais gali būti 
lik tie, kurie yra atvykę šuo kvie 
šiųjų unijų ir organizacijų. To
dėl atstovams nuo socialistų par
tijos ir nuo aidoblistų nutarta 
sprendžiamo balso kongrese ne 
duoti. Iš to daugelis padare ant 
greitųjų išvedimus, kad čia jau 
negerai, kad karštesniems žmo
nėms kongrese jau nebebusią 
duota balso. Bei tie išvedimai 
pasirodė neteisingi. Nes visas 
kongresas pamatiniame reikale 
pasirodė esąs vienodos dvasios 
ir vienodos nuomones. Skirtu 
mai apsireiškė liktai mažmo
žiuose. Iš antros pusės, daugu-

tik pirmiausia turės būti apsvar
stytas ir nutartas Mooney ir Bil 
lingso reikalas. Bet kartu pir
mininkas Nolan prašė delegatų, 
kad jie susilaikytų nuo tokių į 
nešimų, kurie, galėtų užkenkti 
svarbiausiam reikalui, dėl kurio 
pis kongresas yra susirinkęs.

Antroj kongreso dienoj buvo 
renkamas kongreso prezidiu
mas. J kongreso pirmininkus no
minaciją priėmė du kandidatu: 
Echvardas E. Nolan iš San Frau 
cisco ir James H. Maurer, Pen- 
nsylvanijos Darbo Federacijos 
prezidentas. Pirmininku dau
guma balsų tapo išrinktas E. D. 
Nolan, o vicc-pirmininku James 
H. Maurer.

Socializmo Mokslo Skyrius
Socialistai ir Darbininkai.

šiame skyriuje jau buvo aiškinta, kad socializ
mas pradžioje buvo visai skirtingas dalykas nuo 
darbininkų judėjimo. Matėme taip pat, jogei 
darbininkų judėjimas turėjo pereiti ilgą plėtoji
mosi kelią, iki jisai susivienijo su socializmu.

Bet pirma negu įvyko šis susivienijimas (jisai 
dar ir šiandie toli gražu nėra užsibaigęs), ir so 
eializmas taipgi turėjo pergyventi ilgą evoliuciją.

Socializmo mokslas atsirado viešpataujančio 
se visuomenės klesose, kurių nariai turėjo atlie
kamo laiko užsiimti moksliniais tyrinėjimais.

Apšviestieji tų kiršų atstovai jau senai ėmė 
pastebėti ydas visuomenės, susidedančios iš išnau
dojamųjų žmonių ir išnaudotojų, ir galvoti apie 
priemones prašalinti jas. Vieni jų, kurie nesu

vo kovoti vien su atskirais blogumais, stengda
miesi, pavyzdžiui, išgelbėti nuo skurdo beturčius 
labdarybe. Kiti, plačiaus matant js, viešpatai?- 
jančiųjų klesti,atstovai j ieškodavo būdų prašalin
ti visuomenės bėdas įstatymų keliu; jie sugalvo 
davo įvairių reformų to arba kito žmonių sluog- 
snio būviui pagerinti.

Atsirasdavo tečiaus (arpe tų reformatorių ir 
tokių drąsių asmenų, kurie siūlydavo ne vien pa 
taisyt vieną antrą dalelę visuomenės tvarkoje, 
o ir perkeisti pačius tvarkos pamatus. Šitie drą 
sesnio ir gilesnio proto už paprastus reformato 
rius, asmens lai ir buvo tvėrėjai to mokslo, iš ku
rio išsivystė socializmo mokslas.

Tokių drąsių ir gilių mokslininkų buvo jau 
senovės gadynėje (Graikijoje, Ryme). Ištisą eilę 
garsių tokių mokslininkų vardų paliko mums ir 
viduramžių laikai. Daugiausia tečiaus jų davė 
tas istorijos tarpas, kuriame užgimė ir išbujojo 
dar tebeviešpataujančioji dabar kapitalizmo sis
tema.

Kapitalizmo sistemos gadynėje socializmo 
mokslas pasiekė ir to subrendimo laipsnio, ant 
kurio jisai galėjo susivienyt su darbininkų judė
jimu.

Jalai įvyko, kaip šiandie žino kiekvienas apsi
šyli tęs žmogus, aplink 19 šimtmečio vidurį, dau
giausia ačiū pasidarbavimui Karolio Markso ir

ir tuo bildu atsiekti pageidaujamo visuomenes 
’ tvarkos perkeitimo. Plačiaus apie tai pakalbėsi

me kitą kartą.

SocialėTevoliucija.
Įžanga antrojon laidon.

Vos ketvertas metų tcpraslinko kaip aš patie
kiau šį veikalėlį, o betgi kokių milžiniškų istori
jos alsitikinų spėjo įvykti nuo tada iki šiandie, 
ir visupirma—Rusų revoliusija. Didis pervartų 
sąlygose ir supratimuose tuo trumpu laikotarpiu 
geriausiai paaiškėja iš atmainos musų partijos 
pažvalgų į minių straiką. Pirmoj šio rašto lai
doj aš buvau išreiškęs tik savo asmeninę nuomo
nę, sakydamas, kad tokios rųšics streikas tai pa- 
sekmingiausias proletariato ginklas klesų kovoj; 
bet didelė didžiuma draugų tokį ginklą tuomet 
laike kaipo “visiškų neeųmonę” (“gcncralun- 
sinn“). šiandie gi ta pirmoji pažvalga prigijus 
musų partijoj kaipo pats sdvaime suprantamas 
dalykas. Taip negirdėtai greitas nuomonės per
keitimas negali būt įvykinta^ vien logiškais ar
gumentavimais, bet tik nepasipriešinamąja fak
tų logika.

Nežiūrint milžiniškų atmainų dalykų padėji
me nuo 1902 metų toje srityj, apie kurią kalbu, 
įsnauja peržiūrėdamas savo raštą aš neradau 
nieko tokia, kas reikėtų pakeisti, išskiriant tai, 
kad apie kai-kuriuos dalykus, kurių aš tuomet ti
kėjaus, kad gali įvykti, dabar nebėra reikalo kal
bėt, nes jie ištikrųjų jau įvyko. Taip antai, be 
minėto jau pripažinimo minių straiko dar rusų- 
japonų karė ir jos išgalės. Beto, rusų revoliuci
ja davė man progos įbrukti kai-kur platesnių pa
stabų, kame aš pabriežiu skirtumą tarp pradžios 
ir išgalės revoliucijų Rusijoj ir Vakarų Europoj.

Tik dviejuose klausiniuose aš turėjau atsisaky
ti nuo savo pozicijos, kurios laikinus 1902 metais.

Šiandie, būtent, aš nebegaliu tokiu, kaip tuo
met kad dariau, tikrumu tvirtinti, jog ginkluotas 
sukįlimas ir barikadų kova sekamose revoliucijo
se nebegalėsią jau spręndžiamos rolės lošti. Tos 
nuomonės klaidingumą aiškiai parodė atkaklios 
kovos Maskvos gatvėse: ten saujelė žmonių, ba^>

darni įeiti kongresai! kaipo par 
tijos delegatai, tuojaus gavo in 
galiojimų nuo įvairių unijų, ir 
buvo priimti kongresai! kaipo 
unijų delegatai. Kili, kurie ne
galėjo būti delegatais pirmoj 
dienoj, jau turėjo ingaliojimus 
ir buvo delegatais antroj kon-

reportere nuo laikraščio “Mil- 
Avaukec Lcader”, labai smarki 
moteriškė, antroj dienoj kongre 
se dalyvavo jau kaipo delegatė 
nuo “unijos susidedančios iš 8 
žmonių, žinių rašytojų laikraš
čiui Mihvaukee Leader.” Ji ta 
viešai ir garsiai ir juokingai pa 
sakė kongresui, tarytum pasity
čiodama iš kongreso. Bet nic-

Reporterių ir korespondentų 
kongrese buvo didelė daugybė.

se taip daug esti spaudos atsto 
vų, atvykusių žinių paskleidi
mui po visą svietą. Dauguma 
korespondentų šiame kongrese 
betgi buvo nuo darbininkiškos 
ir socialistiškos spaudos. Tarp 
korespondentų buvo rašytoja 
Louise Bryant, Rusijos bolševi 
kų mylėtoja, Max Easman ir ke
letas kitų žinomų rašytojų.

I

delę prakalbą New Yorko advo
katas Bourke Cochran. kurs bu
vo Mooney gynėju jo byloj. Sa
vo prakalboj B. Cochran smer- 
kė Amerikos teismus už jų pa 
tuikavimą bago tiems ir jų ne
teisingumą biedniems. Jis sakė,

Konvencijos sekretorium ta 
po išrinkąs E. B. Ault iš Seatt- 
Tc, Wash.

Konvencija priėmė dienotvar 
kį ir konvencijos taisykles, vie
na iš kurių reikalavo, kad kon
vencija paskirtų 15 narių į re 
zoliucijų komisiją. Nutaria bu
vo svarbiuose klausiniuose ne
daryti jokių įnešimų, kol nebus 
pristatytos rezoliucijos, ir kad 
svarbieji klausimai butų lik re
zoliucijomis nutariami. Rezo 
liucijų komisija tapo paskii’lh.

Rezoliucijų komisija buvo 
svarbiausia kongreso komisija,

kimo plianą Mdoney reikale ir 
perstatyti išdirbtą plianą kon
gresui. Nuo įvairių unijų dele
gatų ta komisija gavo su viršum 
700 įvairių rezoliucijų pasiųly 
mų, kuriuos turėjo peržiūrėti

mas priduotų rezoliucijų betgi 
reikalavo sl'engties išgelbėti Moo 
ney, nežiūrint į nieką, ir užreiš- 
kč, kad unijų nariai yra prisi
rengę stoti į striuką, jeigu to 
pri reiklių.

Daug laiko buvo pašvęsta an 
troj dienoj skaitymui pasveiki
nimo telegramų, kurios buvo 
atsiųstos kongresui iš įvairių 
Amerikos kraštų. Delegatai 
daug a lydos atkreipė į dvi tele
gramas nuo Amalgamated Clo- 
thing Workers of America; vie
na buvo nuo generalio sekreto
riaus Jos. Schlossbergo, o kita 
buvo nuo lietuvių kriaučių lo-

Pirmoji telegrama skambėjo 
sekančiai:

New York, N.Y., Jan. 15,1919.
Unija Amalgamated Cloth- 

ing VVorkers oi’ America sa 
vo širdžių ir dūšia yra su ju
mis, kovoje prieš nukryžiavo- 
jimą ant klcsinės neteisybės 
kryžiaus Mboney’jo ir jo 
draugų. Viso civilizuoto 

svieto da.t'ljgpinkai reikalauja

Kokia atmaina pasidarė socializmo moksle, 
kad jisai gėlojo iš viešpataujančiųjų klesų moks
lo pavirsti darbininkų klesos mokslu?

Socialistai ligi pereitojo šimtmečio vidurio ma
ne, kad visuomenės tvarką žmonės gali perkeisti 
pagal savirnorą — lai vienas dalykas; antra, jie 
mane 
kuriems senoji tvarka nėra kenksminga. Tie so 
ciahstai, nors ir būdami daug stambesnio proto, 
negu labdariai, mat galų-gale visgi žiurėjo į vi 
suomėnę labdarių akimis. Jų supratimu, netei 
singa visuomenes tvarka gyvuoja tiktai dėlto, kad 
šio svieto galingieji nežino, kaip ji yra negera ir 
neteisinga, ir neišmano, kokią, geresnę, tvarką 
bulų galima įsteigti jos vieloje: jeigu tiktai kas 
jiems atvertų akis, lai jie tuojaus imtų ir perdirb
tų visuomenes surėdymą. *

Todėl tie socialistai ir stengiasi, viena, par(xlyt 
galią turintiems žmonėms (karaliams, milionie- 
riams, ministeriains ir 11.) esančiosios tvarkos 
blogumus ir sugraudint jų širdis beturčių vargais; 
antra, jie stengėsi sugalvot kuogražiausių ir prak
tiškiausių naujos tvarkos pienų.

Aišku, kad vargšams ir beturčiams šitame so
cialistų darbe nebuvo vielos prisidėti. Kadangi 
beturčiai, nelaukdami kol geraširdžiai svieto tai
sytojai įpirš savo plonus ponams, kovodavo prieš 
savo skriaudas, lai socialistinių pienų autoriai 
net šalindavosi bendro veikimo su jais: mat, ko
vodami prieš ponus, beturčiai gan u~mstinti juos 
ir padaryt jų širdis neprieinamomis prakilniems 
sumanymams. Neturtingi darbo žmones sočia 
listams puvo geri tiktai kaipo graudinantis širdį 
skurdo pavyzdys, bet ne kaipo savo teisių ginėjai, 
kovotojai.

Milžiniškas žingsnis pirmyn socializmo moks 
1c lapo padarytas tada, kada vieloje augščiaus iš
dėstytosios pažvalgos atsirado kitokia pažvalga, 
buleli t, ta: kad darbininkus nepaliuosuos nuo jų 
skurdo niekas kitas, kaip liktai jie patįs — kad, 
žodžiu, darbininką paliuosavimaS turi būt pačią 
darbas.

Antras ncapkainuojamos vertės pataisymas 
socializmo moksle tapo atliktas tuo, kad lapo at
rasta, jogei visuomenės plėtojimosi eina pagal 
tam tikrus įstatymus, kurių ištyrimas suteikia 
galimybės žmonėms sužiniai daryti įtekmę į jį

laiko grumties su visa armija, iPko-tik ne laimė
jo kovos. Tik dėl to, kad kituose miestuose re
voliucinis judėjimas buvo prigesęs, valdžia galė
jo sustiprinti armiją ir sukoncentruoti ją prieš 
insurgentus (sukilusius žmones) ir milžiniškomis 
spėkomis juos įveikti. Suprantamas dalykas, kad 
šias, palyginamai barikadų kovos pasisekimas 
buvo galimas tik dėl to, kad miesto gyventojai

kad tą perkeitimą gali įvykinti žmones, rėme kiek galėdami revoliucijonierius, o kariuo-

teisybės. Amerikos darbiniu 
kai turi priversti, kad teisybė

Jos. Schlossberg, 
Generalis sek re t.

Telegrama nuo Brooklyno lie
tuvių siuvėjų buvo sekančio tu
rinio:

Brooklyn, N. Y., Jau. 15,1919
Draugai, mes, lietuvių kria

učių unijos Ą.C.W. of A. sky 
riai, skaičiuje 3,000 žmonių, 

* siunčiame savo širdingus pa
sveikinimus Nacionaliam Dar 
bo Kongresui, kurs susirinko 
su tikslu išgelbėti Mooney ir

menė buvo visai demoralizuota. Bet kas gali už- 
tikrint, kad panašiai negalėtų atsitikt Vakarų Eu
ropoj? Niekur nebuvo tokių be savo valios šau- 
jamųjų mašinų, kaip kad rusų kareiviai, kurie 
čia, pagelba Koepenicko didvyrių įnagių, turėjo 
drąsiai mušties. Bet nelaimingoji karė ir metų 
metais nepaliaunamas siundymas kareivių kovon 
prieš savuosius žmones turėjo, galų gale, ir jų ak
lą klausumą palaidoti.

Antroji korektūra, kurią aš turėjau daryli, pa
liečia Anglų darbininkus. Ką aš sakiau pirmo
joj laidoj apie jų politinį proto atbukimą ir jų 
politinę negalia, lai naujoj laidoj aš nebegalė
jau sakyti, kad ir šiandie dar tas pats apsireiški
mas ten tebeviešpatauja: tas apsireiškimas ima 
ir ten nykti. šalia Rusų revoliucijos, atsiradimas 
savarankės Anglijos darbininkų partijos yra Vie
nas didžiausių paskutiniais metais atsitikimų ir 
viena labiausiai pakeliančių dvasią žymių to, kaip 
sparčiai mes žengiame priekin. Kada ir ta stip
riausioji tvirtovė, kuri dar buvo pasilikus libera
lizmui, greitu laiku pradės bireli, jis bus priver
stas rink ties vieną iš dviejų: arba kapituliuoti 
(pasiduoti) proletariatui, arbą reakcijoj jieškoli 
kariuomenės pagalbos; tatai, žinoma, leistų li
beralams dar šiek liek ilgėliau išlaikyti savo po 
ziciją, bot užtat tuo tikriau privestų juos prie ka
tastrofas, kurioj galų gale proletariato revoliu
cija ginklu rankoj užkariaus sau taipjau ir politi
nę Anglijos galią. Klesų priešingumų paaštrėji
mas Anglijoj, į kurį aš pirmojoj laidoj nurodžiau, 
nuo to laiko padarė dar didelių žingsnių priekin.

Pataisymai, kurių aš padariau, reiškia ne ką 
daugiau, kaip patvirtinimą arba tik susilpinimą 
tų pagrindų, kuriuos aš čia išdėstau; ir man re
gis, kad, nuo laiko kaip šis raštas pirmą syk pa
sirodė dalykų besivystymu tie pagrindai dar sti 
Spalis, Berlin-Friedenau;

jo draugus. Jeigu prireiktų . 
apšaukti visuotiną streiką iš
gelbėjimui Mooney gyvasties 
ir tųdarbininkų vadovų, ku
rie yra pasmerkti gyvi j gra 
bą, mes pasižadame prisidėti 
prie to streiko, ir nesiliaujant 
kovojus tol, kol Mooney ir ki
ti politiški prasikaltėliai ne
bus pąliuosuoli.

C. Karpus, Prazidenlas A. 
C. W. oi* A. lokalų 54 ir 58.

šios ir kilos telegramos buvo 
priimtos 
niu.

smarkiu delnu ploji-

K. Kati teky.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:

12? M. Dearborn St.
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps- nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Ilaisted st. 

lRoom 232. 2ras augšlas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis min 10 iki 1.

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

visokius dokumentus irpapieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Ilaisted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

■ ■1.
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Moksleivių Keliai
LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS

Redaktorius: J .T. Vitkus, 1007 So. Oakley Blvd., Chicago, III.

SUSIRAMINIMAS

Sykį paukštis sudainavo;
Syki medis susvyravo.* 4 *

Vakaruose sužaibavo
Dangus temo, oras šalo...

“Jei turėčiau sparnus tavo,
Nebijočiau aš audrų —
Urnai leisčiaus į berybę 
Kur nėr vėjų, debesų. 
Nebauginčiau aš prasčioko 
Savo saku lūžimu,
O kai krislų mano lapai
Nieks neklaustų kam verkiu”. \

Situos žodžius medis taręs 
Su viesulą ėmė kautis;
Subraškėjęs, susvyravęs t 
Pradėjo paukščio klausytis.

“Jei turėčiau šaknis tavo,
Neskraidyčiau aš oru.
Žiema vargčiau ir kentėčiau, 
(Įdainuočiau kai gražu.
Pasilikęs čia ant žemės
Tarp jautrių, kiltų žmonių, 
Pasakyčiau ką aš jaučiu 
Ir nebūčiau veidmainiu.”

Greit užbaigęs savo kalba, 
Paukštis slėpės tarp šakų.
Kolei vėtra nepraėjo
Jis kentėjo su medžiu...

Kazys Kaukas.

Jure... myliu tave begalinė jure!

Kuomet neramumas, žiau
Jur... jure tu amžinai slap

tinga !
l'avo siela taip tyra, skaisti.
Tu mano gyvenimas. Myliu...

padidina stiprumą, švelnių, ner- 
vuglų, suirusių žmonių į dvi sa- 
Ziift laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
nariu, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per
dėti n ių. Klausk savo gydytojo 
arba aptlckoriaus apie tai.

rus neramumas pradeda nu
vargusių mano sielų kankinti, 
tuomet aš einu, bėgu prie tavęs 
jūruže. Kuomet visa žmonija 
pradeda daryties juoda, tu man 
užžiebi žvaigždutę vilties... Tu 
sukuri sieloj gyvenimo, ..meilės 
ir vilties ugnelę. Tuomet tik 
idealas darosi aiškesnis. Tenai 
atrandu nesuteptų grožę ir tei
sybę. Tenai aš gyvenu...

Žiūriu aš į tolį — žiūriu į pa
viršių vandenų. Tartum atgy
ja, svajoju ir matau kaip iš po 
tos melsvos antklodės kyšo ne- 

' suskaitomos daugybės gėlių — 
gėlelių. Jos tokios linksmutės,,

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

Central Manufaeturing District Bank 
I a State Bank |

I Turtas Virš $5,000,000.00
II Dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus. Už PINIGUS- PADĖTUS PIRM 

Sausio (January) 15, 1919 j šių stiprių visame apskrityje bankų, gausite 3% 
nuo 1 Sausio (January).

Suvienytų Valstijų 
valdžia, pačtų bankai, 
miestą^ Chicago ir 
didžiausios korpora
cijos laiko savo pini
gus šiame banke. Dė
lto neatidėliokite pra
dėjimą dėti pinigų į 
šį Stipriausį Valsty
binį Bankų ant Brid
geporto su turtu virš 

Į $5,000,000.00. Nelai
kykite sunkiai uždir-

Norintjs perkelti pinigus į ŠIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, o mes 
perkelsime jūsų pinigus su procentais dykai ir išduosim musų bankos kny
gelę. '

Perkelkit iš nesaugių vietų arba pradėkite dėti pinigus į ŠIĄ STIPRIAU
SIĄ BANKĄ, o busite užganėdinti.

Central Manufacturing District Bpnk 
(STATE BANK)

1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, 111. 
Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų kasdien. Sukatomis 9 ryto iki 1 po pietų.

\S. L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Skyr. Ved.

Čia jūrines rožės baltutė
lės ir nusipraususias švariai. 
Čia dideliai žali lapai, čia vėl 
kitokie, geltoni, rausvi, ar mel
svi žiedai...

Čia jūrinės rožės. —
Tie' visokie žiedeliai tartum 

žiuri į mus, žmones, ir stebiesi, 
kodėl mes tokie silpnučiai, nu
liūdę ir aimanuojame per die
nas naktis. Kodėl mes nepai
niame pavyzdžio iš jūrinių ge
liu? Kodėl?... c

Jūrinės gėlės neliūsta nieka
dos! Joms dukstančk s, inir- 
lusios vilnys vien lik juokai... 
Pūga, perkūnas, ar žaibai, tai 
lik puiki žaismė jūrinėms gė
lėms. Jos galingos ir likimo 
skaudžioji dalis prieš jas len
kiasi žemai. Jos bujoja ir sklei
džia žiedelius linksmai...

Kova tarpe jūrės dūkstančių 
vilnių ir gėlių tai tik mažmožis. 
Kartais jure įpyksta, apsiputo
jo ir rodos sunaikins visą jūrių 
mėlynę sykiu su mirijadais gė
lių. Vilnis gena vilnį ir kanki
na viską, kas tik pasipriešina 
joms, bet gėlės...-jų užveikti ne
gali! Jos vis linksmutes ir žy
di sau ramiai...

Vilnys bėga visu smarkumu, 
paneria gėlės ir, rodosi, tuoj, 
tuoj išnaikins, nuskins ir gilu- 
mon pasiųs. Bet, ne! Vilnys 
perbėga ir dingsta jūrės glėby
je, o gėlės tik šypsosi, supasi ir, 
nuĮilautos-švarulės, stiebiasi 

prie saulutės, prie už tarytoj e- 
les. Jos vis žydi linksniai...

Tada tai žmogaus krūtinė at
sigauna ir iš silpnučio milžinas 
stoja. Tada tik siela nurimsta 
įr skrenda prie to idealo, prie 
tos žvaigždės, kuri veda prie 
pergalės ir išsiliuosavimo iš po 
draskančiųjų vililių. Siela tro
kšta nuvalyti erškėčių takus ir, 
sutraukius dvasios retežius, sk
risti į laimingesnį ir draugiške
snį pasaulį. Skristi ir ibepalio- 
vos skristi su žydinčiomis ir 
bujojančiomi^ gėlėmis...

Tada aš gimstu ir lygiai ger
biu ir myliu visus... Kuomet

btus pinigits namie, 
prie biznierių ant pa
laikymo arba kitose 
nesaugiose vietose, 
kur kas valanda jie 

gali žūti, bet atneški
te į Central Manufac
turing District Bank, 
kur pinigai bus visiš
kai saugiai, gausite 
3% (procentą) ir su- 
mą ant pareikalavi-

—Onytė.
Chicago, III. 1. 21. 19.

Apšvietimas
Senoji gentkarte atvirai pri

sipažįsta, kad jinai iiaalsiekė 
savo tikslo gyvenime, neturėjo 
pasisekimo. Užtai tėvai deda 
visas savo viltis į priaugančią 
genlkart(\ Jie trokšta savo vai
kams pasisekimo.

Kokio pasisekimo? Ko vidu
tiniškas žmogus trokšta? Gar
bės, paguodonės, alsižymėji- 
mo? Gali būti, teisingo gyve
nimo, kilų žmonių laimės? Su
prantama, kad randasi ir tokių 
žmonių. Prakilnus troškimai, 
ačiū dievams, dar randasi tarpe 
musų. Bet butų bergždžias da
rbas tvirtinti, jogei didžiuma 
žmonių yra persiėmusi tais tro
škimais. Kiekvienas žino, jo
gei pasisekimas yra išreiškia
mas pinigais. Pinigų naujoji 
gentkarte trokšta įsigyti. Pini
ginio pasisekimo jiems velija 
ir tėvai. Jų sūnus turi pralob
ti; jų dukterį, jeigu jos nekvai
los, privalo prisivilioti sau tur
tingus vyrus. Vienokiu ar ki
tokiu keliu, bet jie. Imi pratur
tėti. Tokis tai amerikoniškas 
pasisekimo supratimas.

Tie dalykai kalama - iš pat 
mažens: išpradžių šeimynoj, 
paskui mokyklose. Ncužsimo- 
ka šviestis, jeigu tą apšvietimą 
negalima paversti į pinigus, 
’iyfrtingus žmogus, kuriam vi- 
/okiomis liesomis ir netiesomis 
pasiseka pralobti, su panieka 
žiuri į apšviestumis. “Žiūrėki
te, aš jokiu universitetų nebai
giau, o nežiūrint to, turiu pasi
sekimą gyvenime. Kas iš (o 
apšvietimo, kuris neatneša pi
nigų”. f

Nieko lodei nuostabaus, kad 
“praktiški žmones” bando sut
varkyti mokykla^ taip, kad jose 
nebūtų mokinama nieko “be
reikalingo”. Jr rezultate vai
kai išmoksta rankų darbą pirm 
negu pajiegia skaityti ir rašy
ti.

Ta pati pasaka ir augštesne- 
se mokyklose. Ten ir-gi vis
kas praktiškai sutvarkyta. Mo
kinama lik to, kas tiesioginiai 
paliečia profesiją. Žinoma, ne
užsimoka gaišti. Reikia kuo- 
greičiausia baigti mikyklą ir 
“dirbti” pinigus!

Bet prie ko vjįla tas praktiš
kumas? Neišvengiamai prie 
vieno dalyko. Mokyklos pavirto 
į fabrikus, kuriose išdirbama 
“diplomuoti -amatininkai.” Jos 
nebeįstengia padaryti iš savo 
auklėtinių apšviestų žmonių, 
kurie mokėtų plačiau žiūrėti į 
pasaulį.

Pabaigia mokykla, pabaigtas 
ir švietimas. Ir suprantama. 
Juk jiems mokslas buvo tik į- 
rankiu pasidarymui pragyveni
mo. O kada tas tikslas liko ai-

Or. A. M. Siegel
2257 Campbell Park

Aplelinkčj Oakley Blvd ir 
Harrison SI. Tel. West 2866

Ofiso valandos* 8—9 ryto 
1 — 2 i>o pietų 7—9 vakare.

DR. M.T. STRIKOL
Gydytojas ir Chirurgas

Lietuvis
1757 W. 47 St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 160 
Ofiso Valandos.
Nuo II iš ryto iki 3 po piel. 

Vakarais nuo 7 iki 9.
Nedaliomis: f

10 iš ryto iki 2 po piel. 
Hesidencija 

1007 S. Oakley Blvd.
Tel. Seeley 420

Praeina penki, dešimts, pen
kiolika metų. Ir “diplomuotas 
inteligentas” mažai kuo tesiski
ria nuo to žmogaus, kuris ne
turėjo laimės lankyli augštes- 
nės mokyklos. Labai tankiai, 
jis net yra mažiau išsilavinęs. 
Aiškus dalykas, per tuos metus 
jis nesiinteresavo nė savo spe
cialus šakos vystymos, nė lite
ratūra, nė daile. Tos moksliš
kos teorijos, ką jis išmoko mo
kykloj, “paseno”. Nauji fak
tai, nauji išradimai sutveria ir 
naujas teorijas. Viskas mai
nosi. Norint sekti gyvenimą, 

reikia visuomet interesuotis 
jų permainomis.

Štai kodėl mokyklos apšvie
timas yra tik pamatas tolimcs- 
nam laivinimuisi. Tatai mes 
turime atsilikti nuo gyveninio. 
Užtai ylių yra svarbu išauklė
ti tą jauną dvasią, kuri niekuo
met nepasęsta.

Juk galų gale geriausia žmo
gaus apšvietimo dalis yra ne ta, 
kurią jis įgauna mokykloj iš 
rankvedžių ir profesorių, ale 
ta, kurią jis įgauna savistoviai 
-bestudijuodamas žmones ir 

knygas.

Moksleiviai, kurių ambicijos 
yra didesnės negu likti “diplo
muotais amatininkais,” turėtų 
rimtai pagalvoti apie, lavinimos 
klausimą. Iki šiol tikėta, kad 
mokykla yra “Allmacht”, kad 
ji gali visapusiai išlavinti žmo
nes. Bet pats gyvenimas paro
de tos nuomones klaidingumą. 
Norint apsišviesti, reikia mo
kytis ne tik mokyklos sienose, 
bet ir už mokyklos sienų, ir už
baigus mokyklą.

—K. A.

LMSA Vli-is Seimas
Lietuvių Moksleivių Susivie

nijimo Amerikoje VH-is iš eiles 
seimas atsibuvo subatoje, gruo
džio i r d., 1918 m., “Aušros” 
svetainėje, Chicago, III.

Sesija I.
Seimą atidarė centralinis pir

mininkas J. T. Vitkus kaip 3:45 
po pietų. Į seimą atsilankė se
kantieji moksleiviai ir svečiai:

A. 1. High School’es moki
niai: Sį Turskis, K. Bližas, M. 
Žilvitis, J. Jokubka, A. Sereika, 
A. Berlašaitė, N. Bertašienė ir 
Augustinavičii.s.
A. Vilkienė.

2. Inžinicrystės mokiniai: K.
3. Muzikos mokiniai: J. Sa- 

moška.
4. Dentislerijos mokiniai: P. 

Zallys, K. K. Černauskas.
5. Medikai: A. J. Bartašius, 

Chas. Monlvidas, V. Šimkus, J. 
T. Vilkus.

6. Svečiai: J. Bartkus, Ph. C.
B. Po trumpos centralinio 

pirmininko prakalbelės prasi
dėjo seimo valdybos rinkimai. 
Išrinkti tapo šie draugai:

1. Seimo pirm: A. J. Berta
šius, medikas.

2. Seimo rast, ir korespon- 
’dentas: V. Šimkus.

C. Centro pirmininkas aplei
džia savo vielą ir nauja seimo 
valdyba pradeda darbą. Sei
mo pirmininkas savo trumpoje 
kalboje nupiešia seimo svaitbą, 
ir ragina kiekvieną balinai būti 
aktyviu ir svarstančiu. Linkė- 
ja seimui kuogeriausio pasise
kimo.

1). Toliau seka dienotvarkės 
priėmimas. Iškalno dienotvar
kė buvo prirengta per draugą 
Vitkų, kuri po trumpam apkal
bėjimui ir ka’i kurių pataisų 
buvo vienbalsiai priimta.

E. Raportai:
. Finansų sekretorius ir iž

dininkas K. Augustinavtėius iš- 

tus. Pasirodę, kad draugai, 
rengusieji moksleivių vakarą 
1917 m., dar nepridave pilnos 
atskaitos. Dalykai pavesta su
tvarkyti naujai centro valdybai 
(Raportas iždininko telpa at
skirai.)

2. Redaktoriai: K. Augusti- 
navičius pasiaiškino, kad buvo 
priverstas aprišti Chicagą ir 
pavesti “M. K.” redagavimą 
Vitkui. Pastarasissgi nurodi
nėjo,, kad “M. K.” per pereitus 
metus pergyveno sunkinusį pe
riodą. Palis moksleiviai beveik 
nieko nerašė ir redaktoriams 
tankiausia priseidavo pripildy
ti organą. Ragino ateinančiais 
metais Ibuti veiklesniais.

3. Centro raštiifinkas nieko 
pažimėtino nenuveikė.

. Neužbaigti reikalai:
1. Savišelpinis skyrius: Tapo 

apkalbėta ir atrasta, kad mok
sleivių pašaipiais skyrius per 
visą savo gyvayimą parodė 
vien nepasisekimą. Nutarta 

likviduoti, ir pinigus, kuriuos 
buvo paskyręs VI-sis seimas, 
gražinti atgal į centro iždą.

A. Organas.
1. Jo mieriai ir santikini, ši

tame klausime kalbėjo J. T. Vi
tkus, K. Augustinavičius ir K. 
Černauskas. Nupiešė svarbą 
organo kaip moksleiviams taip 
ir visuomenei; nurodė jo da
bartį ir neatbūtiną reikalą pa
gerinimo. Organas yra labai 
svaigus moksleiviams. Jo mie
riai turi būti platus, įvairus, 
taip ir pats moksleivių gyveni
mas yra platus ir įvairus. Or
gane privalo būti vieta išreiš
kimui minties kiekvienam mo
ksleiviui. Jis turi atvaizdinti 
moksleivių gyvenimą, veikimą, 
ken'.tčjimą ir svajones. Turi 
būti pamokinantis ir žingeidus. 
Bet beveik to viso ir truko iki 
šiolei. Ir priežąstis gludi tame, 
kad moksleiviai visai beveik 
nerašo ir vienam redaktoriui 
priseina pripildyti organą. Be 
lo išreikšta nuomonė, kad prie 
panašių aplinkybių beveik ne
apsimoka turėti nuosavą orga
ną. Poį ilgam tarimosi tapo nu
tarta lūkėti ir lobaus organą, 
bet turi būti pusėtinai pagerin
tas. Kiekvienas mokinys turės 
parašyti nemažiau kaip 6 raši
nėlius į metus ir prisiųsti orga
no vedėjui, nežiūrint ar jie bus 
galima talpinti ar ne. Panašiai 
elgdamiesi padarysime organė- 
lį žingeidesnių ir įvairesniu. 
Taipgi nutarta pagerinti techni
škąją organo pusę. Būtent. Tu
rėti du puslapiu pavestu vien 
moksleivių reikalams. Svar
biausiai, kad nebūtų jokių ap
garsinimų ant pirmojo "‘Mok
sleivių Kelių” puslapio. (Tą jau 
“Naujienų” red.,drg. Grigaitis, 
mums prižadėjo, taigi lik lie
ka moksleiviams nepamiršti, 
kad jie turi parašyti mažiau
siai po šešius rašinėlius. J. 'U. 
V.). Jeigu “Naujienos” nepri
imtų panašių moksleivių reika
lavimų, tuomet kreiptis į “Lai
svę” ar “Keleivį”. Be lo kiek
vienas moksleivis privalo skai
tyti “M. K.”, k’ ric turi būti už- 
siprenumer.’.oti per vielinės 
kuopos raštvedį ir įgalinus 
per organo vedėją drg. J.T. Vil
kų. (Kuopų raštvedžiai malo
nėkite prisiųsti visų užsimokė
jusią narių antrašus, tuomet 
bus galima išsiuntinėti organą 
“M. K.” J. T. V.).

If. Lavinimosi Klausimas: L. 
M. S. A. cclt'lrc randasi keletas 
gerų referalij ir knygų. Visus 
referatus Ii’ knygas dubli drau
gijoms ar piiviciiiaHis įtsmč- 
hims, kurie tik kreipsis pi‘ie 
moksjeivių. Be lo, |nttllrla ttti- 

• m po j e ateityje pagaminti dau-

or
ganc.

1. Santikiai tarpe moksleivių 
ir jaunuomenės — Nutarta vi
sais galimais budais pagelbėti 
jaunimui, jeigu tik pasltarasis 
kreipsis prie moksleivių.

Pertrauka 15 minučių.

Sesija II.
Prasideda kaip 7 vakare.
A. Klausimas grįžimo Lietu

von. Neturint žinių iš Lietuvos, 
dalykų spręsti tame klausime 
nebuvo galima. Tečiau nutar
ta prie pirmos progos susižino
ti su Lietuvos moksleiviais, ir 
jėįgu butų reikalas, grįžti tėviš
kėn, Lietuvon.

B. Alumnų klausimas. Po 
niekuriam apkalbėjimui palik
ta tą klausimą lukštenti “Mok
sleivių Keliuose”.

C. Rytiečių klausimas — Po 
trumpam apkalbėjimui, nutar
ta per organą raginti Rytiečius 
organizuoties.

D. Programas veikimo 1919
1. Nutarta surengti mokslei

vių vakarą ir koncertą. Tam
dalykui išrinktas komitetas: 

Bliža, Berlašius ir Bartkus.
2. Kuopų susirinkimai: Nu

tarta turėti susirinkimus kas 
mėnesį. Po apkalbėjimui kuo
pos reikalų, nutarta turėti sa
vitarpinis lavinimosi progra- 
mėlis.

3. Kuopų raštininkai. Nutar
ta kad kuopų raštininkai išduo
tų pilną raportą apie kuopos 
stovį du sykiu į metus. Rapor
tai turi būti pasiųsti centrali
niam raštininkui.

4. Sekantis Seimas. — Nu
tarta laikyti Chicagoje 1919 m. 
prieš pradedant mokslo metus.

5. Centralines valdybos rin
kimai.

Pirm.: V. Šimkus.
xPirm. pag. A. J. Berlašius.
Rašt.: Bertašienė. •
Iždininkas: K. Augustinavi

čius.
Redaktorius: J. T. Vitkus.
Iždo glob.: K. Kliauga ir A. 

$trikoliute-Vitkiene.
Užbaigus seimo reikalus 

naujoji valdyba, t moksleiviai 
ir svečiai pasakė po prakalbėlę.

(Seka ant 6 pusi.).

St. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Tclephone Drovėr GOGO.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstre- 
tiski, Gynccologiskij ir operatyviški 
ligoniai priinjami. Del ftydya’io yra 
npudojajna niędlcina .hydrotherapi- 
ja, elektrolberapija ir chirurgija.

Prižiūrėkite
Savo Regėjimą
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
htŠTlill A. MILLER 

lAoksliškų laipsni 
Experlas Optikas

Kreive^ akįs 
taisomos su

rti^NA UiLft 
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 4^. 22nd 8t.f Chicago j 
uzgaųėdinimns gvaranluotus.

Phoiic Ganai 5838
Skyrius: 4906 W. U 151., CiCeM
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Lietuvos Atstatymo Bendroves

Už 1918 Metus ■=
AKTYVAS

Pinigai Banke

Bondsai
Priklauso nuo Šerininkų 

»
Investinimai

Kitokio Turto

$12,364.87

$51,489.80

$18,418.63
$29,199.94

$1,604.33

$113,077.57

PASYVAS

Legalizuotas Kapitalas $1,000,000.00 
Atitraukus neišrašytą - $889,850.00 
Išrašytų Šerų Vertė ' - $110,150.00
Reserva dėl Prg. Shoe Mfg. Co. $2.000.00 
Pelnas =
Atrankus išmokėtus divid.

Ši atskaita parodo, kad LIETUVOS AT

STATYMO BENDROVĖ per 1918 metus 

turėjo viską išmokėjus, GRYNO 
PELNO - - - $927.57

$2,030.97
$1,103.40

$927.57
$113,077.57

1917 metuose Gruodžio 3lmą dieną išviso 
kapitalo buvo - - $20,000.00
Per 1918 m. užaugo - $93, 077.57

Šita Atskaita yra Padaryta Prisaikintu Valstybes Revizorių MERCANTILE AUDI! CO. ir Direktoriu Valdybos Užtvirtinta
DIREKTORIŲ TARYBA: M. W. BUSH - Iždininkas. R. KARUŽA - 
Pirmininkas. V. K. RAČKAUSKAS - Sekretorius. Kun. N. J. PET
KUS - Vice-Pirmininkas.

DIREKTORIAI:

K. KASAITIS

Dr. A. BACEVIČIUS, Kun. P. GUDAITIS, 

j. o. Sirvydas ir a. b. strimaitis

Lietuvos Atstatymo Bendrove
New York City320 Fifth Avenue

. (Tąsa nuo 5-lo puslp.)

praneša kad Louis G. .Zavadil,

Pianos,

Conover,

Cable,

Kingsburg,
AVillington.

į Victrolas
\ strumentas vi

Inncr Playcr Pianos,
Conover, o
Carola Euphono Home 
Electric,

Mason and Hamlin Pianos,
Grands and Uprights.

and Rccords kiekvienas, in- 
sai užtikrinta. Kalbama Hetu- 

Į vlškai CABLE PIANO CO., 301 So. Wabash 
kampas Jackson, Phono Harrison 1644.

pastaruoju laiko buvęs prie Schocnhofen 
Brg. Co., dabar yra manageriu musų ateivių 
skyriuje.

LOUIS G. ZAVADIL,

THE
Cable Piano Co

821 So. Oak Park avė. Phone Oak Park 1188.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 

neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
berastiškus skolų išjieskojimus tiesiai ant f 

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

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

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

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

Daug buvo išreikšta gražių ir 
prakilnių minčių. Būtent, nio- 
kinties, tobuli r. ties ir šviestis, 
kad išėjus visuomenei! butų ga
lima pagellbėti milijonams ken- 
tanžiųjų! Daug ūpo, entuziaz
mo ir pasitikėjimo šviesesnei 
ateimi plaukė iš jaunis ir do
leriu nesuteptos krutinės. Bet 
vargo, skurdo ir nepasisekimo 
šmelka visuomet sekioja pas
kui nusikankinusį lietuvį mok
sleivį.

Seimas užsibaigė vėlokai na
ktį. Moksleiviai tikėdamiesi 
kuogeriausios kloties, apleido 
svetainę...

Seimo ,rašt. V. Shimkus, 
Med. Stud.

Tarpe Moksleivių

Valparaiso, Ind. — Tarpe 
musų moksleivių sau tikini vis 
dar įteniti. Jau ačiū nieku- 

t rioms aplinkybėmis turime net 
| tris lieuvių kalbos mokytojus. 
; Žinoma juo daugiau juo gerini. 
Bet kas yra svarbu, kad kuo
met būdavo vos vienas moky
tojas kuriam duodavo mokslą 
ir valgį dykai, (ii dabar visi 
trys mokytojai gauna vos vieno 
mokytojaus valgį. Reiškia dau 
ginu mokytojų, mažiau “pė
dės”. Tai yra užduotis, kuria

tuojaus patys valparaisicčiai 
prisižadėjo išrišti. Tėmikite 

sekanti “M. K.” numerį.
Cbicago, 111. Chicagiečiai irgi 

virte verda. Bolševikai, menše- 
vikai, jėzuitai ir dar kitokie y- 
tai pešasi, suprantama, už prin
cipus. Gerai, kur peštynės, ten 
ir progresas. Bet kas svarbiau
sia, kad moksleiviai nors ir pe
šasi, tečiaus bendruose moks- 
leiviu reikaluose visuomet Ii-C

kosi draugais. Tas labai gerai, 
dalylJhr išsiaiškina tik rinitais 

I apkalbėjimais, argumentais, o* 
ne (barniais ir ypatiškais keršta
vimais.

Šiomis dienomis musų drau
gas K. Augustinavičius,—pra
dėjo lankyli Armourio Tech
nologijos Institutą t Studijuos 
chemiją. Moksleiviai linkia 

jam kuogeriausios kloties!

gavome — ačiū. Patalpinsime 
į sekantį “M. K.” numerį.

2. K. Bliža. Už rašinėlį „Ne
sulaikomoji Evoliucija” taria
me širdingų ačių. Suvartosi
me bent kiek vėliaus.

3. Chas. K. Cherry — Jūsų 
raštai apturėti —ačiū. Dalį tal
piname, o likusiupsius suvarto
sime vėliaus. Nepamirškite 
lankiau šį-tą parašyti.

1. J. Bartkus. Rašinėlį “Ber
žas” ir vert i mėlį “Tolstojaus 
atsakymas carui” gavome! A- 
čiu. Skaitysime.

5. P. Vaitikunas. Ilgoką raši
nėlį gavome Pataisius bus ga
lima patalpinti. Bašinėkite 
tankiau ir ne perdaug išplėstai.

TINKAMAS MOMENTAS.

Pranešimai

»

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Baportas prieš pradedant bizni ant Gruodžio 2, 
Auditoriui oi PublioAęcounls of State of Illinois.

TURTAS
Paskolos ir diskauntai $917,923.77
S.V. Bondsai ir Certif. $344,293,7.) 
Munic. ir Korp. Bonds $318,037.72 
Ovcrdraftai .-..................... $361.82
Fikčieriai ........................ $3,374.27
Karės taupymo irBev.

stampos .................. $221.30
Cash ir iš kitų bankų 

priklausiančiai ... .$357,882.43

Visas turtas $1,972,098.06 
Sausio 2, 1918 
Gruodžio 31, 1918

1918 padarytas

ATSAKOMYBĖS
Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis ........................ $10,000.00
Nepadalintos pelnas .. 11,388.50
Depozitai .*.................. -1,740,709.56
Neišmokėti dividendai . .$5,000.00 
Rezervuoti taksomis .. $5.000.00

Visi atsakomybės .. $1,972,098,06
Depozitų .. $1,112,666.48
Depozitų .. $1,740,709.56

Gryno pelno $628,043.08
Oficieriai

ASA AVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS AV. AVIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDER1CK J. AVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandi, Theophilius Schmidt, Asą AViersema, Nicholas AV. 
AViersema, Hcrman L. Baruos, George Dalenbcrg, Gairinęs DcIIaan, 

Fredcrick J. AViersema, Edvvard AV. Thomas.
A STATE SAVINGS BANK

[ūr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st 
Suite 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

AVest 6126.

1. Panedėlio vakare, sausio, 
27 d. 1919 m. atsibus L. M. S. 
A. 1 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Prasidės lygiai 8 valan
dą vakare. Pribukime visi lai
ku. Yra daug svarbių dalykų 
Šį sykį draugas P. Zalatorius, 
paskutinio kurso medikas, tu
rės lavinimosi paskaitų temoje 
“Blogoji Liga”. Visi mokslei
viai atsilankykime ir išgirskime 
ką musų draugas pasakys!

2. Sekančiame “M. K.”nuinc- 
ryje tilps ilgas L. M. S. A. iž
dininko raportas. Tėmykite.

3. Visų kuopų sekretoriai pri- 
siųskite narių antrašus, kad hu
tų galima išsiuntinėti “Moks
leivių Kelius”. Taipgi atskiri 
nariai malonėkite prisiųsti sa
vo antrašus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

1. A. Belskis. Jūsų rašinėlį 
temoje “šis tas iš chemijos”

Dabar kuomet skaitome ra
portus S. V. Census Bureau 
kuriame pasirodo, kad 111,688 
žmones mirė nuo infuenzos 46 
didesniuose miestuose, 1918, 
dalbai’ tai kaip tinkamas lai 
kas užlaikyti savo kūną ge
ram stovyj norint nuo to apsi
ginti. Kuomet tu jautiesi stip
rus tai niekuomet tokios ligos 
tavęs nekliudys ir tuomet ba-1 
kterijos neturi progos dirbti 

savo pragaištingą darbą. The 
American Elixir of Bitter Winc 
yra tai kaip tinkamas vaistas 
dabar vartoti, nes jis sustiprina 
jūsų muskulus, išvalo vidurius 
ir sustiprina visą systemą. Vi
sose vaistinyčiose $1.10. Kitas 
labai reikalingas vaistas namuo 
sc, tai Triner Linimentas Nuo 
išsisukimų, suputimų, reuma
tizmo ir neuralgijos ir tt., jis 
tuojaus palengvina nuo visų 
skaudėjimų. Užtat Triners Li- 
niment turi būti laikomas po 
ranka. Vaistinyčiose 35c ir 
65c, per pačtą 45c ir75c. Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
1343 S. Ashland Avc. (Apg.)

3442-2444 So. Halsted St.

Šią Sut
Bovelna
3 svarų rolė bovel- 
nos ganėtinai dėl pil
nos kaldros regulia- 
rė kaina 1.00 Spe
cialiai 79c

>atą ir
Vyrų dryžuotos arba 
mėlynos overalls. 
Mažas mieros, jx)ra 

1.35

Panedėlį
Merginų
Rudo audeklo vir- 
šais čeverykai Aukš
tais kulnais. Verti 
$6.00 po

-3.98Atsinešk šj kuponą 
paklodės. ..
Pilna miera Baltytos

$1.19
Nedaugiau dviejų.

Moterims patentuo
tos skuros. Su Muzi
kais Čeverykai verti 
4.00. Dabai- 2 69

Merginų stempuotos
naktinės drapanos.
Vertos 1.25.

79c.
Vaikų fleece lined 
Marškiniai ir kelnės 

25 c.
Kiekvienas

6.50 i 7.00
Kaldros šią Subatą 

$3.89
Nedaugiau dviejų.

Geriausi six cord siu 
tai §j panedėlį, 6 už 

25c.

Storos vilnonės dar
binės kelnės, tamsiai 
pilkos petrenos ver
tos $5.00.

$3.65

Merginų baltos pan- 
čiakos 15c

šis kuponas turi būt 
pristatytas. 10 y ardų 
Hopc Baltytos Mus
linus $2 58
Iškirpkite ią. Nieko 
be to.

Vilnonės apatnešos 
ne visų mierų verta 
iki $5 00 $1.98

Rokeford pančiakos.
15c

Nedaugiau 4 porų.
Merginų flanclio Pe- 
tty Kautai 69c
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Chicago ir Apielinke
pagavo jai bebandant perbėgti 
skersai bėgius.

DEBATAI.

PARTIJOS ŽINIOS.

True translation fiied wlth the post- x .. . . . . . , *. •
mastei- at Chicago, III. .hm. 25, tylu pasalinis darbas dabar sparčiai

as required by the act of Oct. 6, 1917

ŽEMOS ALGOS VARO SUV. 
VARSTU U DARBININKUS 
PRAŠYTI PAGELBOS 
Iš KOUNTO.

$55 mėn. algos neištenka; 
eina dirbti kitur.

Penki federalio namo darbi
ninkai — vyrai, kurių tarnys
tės siekia nuo 6 iki 9 metų — 
paskutinį mėnesį kreipėsi į 
kaunto agentų prašydami pa- 
gelbos ir jų gavo. Visi penki 
turi šeimynas nuo keturių iki 
penkių vaik^ ir neįstengia jų 
išmaitinti ir apdengti 'iš savo

mažėja, pradėjus kareivius at
leidinėti iš kariuomenes.

šiluos dalykus pasakojo fe- 
deralių darbininkų Nacionalės 
Federacijos pirmininkas Chas. 
F. Nagi, federalio namo užžiu- 
rėlojas, sugrįžęs iš Washingto- 
no, kur jis važinėjo kaipo fede- 
ralių darbininkų Nacionalės 
F ederacijos vicepirmininkas 
tuoju tikslu, kad išgavus pakė
limų algų dailbininkams. At
stovų butas sutikęs pakelti po 
$20 mėnesiui vyrams darbiniu- 
kailis.. Buvo prašyta pakelti

Pranešimas.

Visiems partijos nariams ši įlo
mi pranešama, kad masinė kon
vencija visų gerai stovinčių So
cialistų Partijos narių yra šau
kiama į Easl End Hali svetainę, 
kertė Clark ir Erie gat., septinta- 
dienyj, sausio 26 d., pusiau tre
čia valanda po pietų tikslu pri
ėmimo programų majoro rinki
mams ir užpildymui tuščių vie
tų teisėjų surašė. Visi nariai 
privalo atsilankyti. Atsineškite 
savo mokėsiu knygeles.

ja rengia debatus nedelioj, sau
sio 26, Colonial llallėj --20 W. 
Randolpli gt. 'lema: pramoni
nis unijizmas — pramonines 
demokratijos pirmtukunas. Už 
kalbės Mike Walsh, prieš — 
Jobu Lougliman.

Tų pačių diena ir toj pačioj

1 Šitas Visas Namas i Sergėkite savo akis |

kaita moterų klausimu. Ben
gia vadinamasai Woman’s Fu- 
runi.

DU UGNIAGESIAI SUŽEISTI 
BEGESINANT GAISRĄ 
KILPOJ.

Vakar rytmetyj du ugniage-

J.

3jų Augščių I
Klein Bros, vartoja šį na- i 

mų vien tik dėl savo didelių 
player pianų ir pianu biznio. 
Čia yra tas didelis pasiulimas 
atsakantis musų pasisekimui.

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

AŠ turiu 15 metų patyrimų ir 
Iialiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbų at
teku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platt’o nptiekot 
Tėinykitc i mano parašų 

Valandos, nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję mio 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.$30. Dalykas paduota senato 

$55 mėnesinės algos. švietimo ir darbo komisijai.
Trįs ketvirtadaliai namų ap- Koks yni padėjimas federa- 

žiurėtojų dabar diiiba pašalinį lių darbininkų, parodo žemiau 
darbų, užbaigę savo darbų vai- paduota palyginamoji lentelė 
džios namuose, kad išgelbėjus algų mokamų federalės vald- 
savo šeimynas nuo bado. Šilas žios ir miesto už tų patį darbų:

Padienės................................
Prasti darbininkai ..............
Langų plovėjai..........5 ....
Elevatorininkai ....................
Marmuro valytojai ..............
Inžinierių padėjėjai ............
Stenografai ...........................
Sargams federaliame name 

moka $60 mėnesiui; iš to jie 
turi pirktis sau uniformas. Jie 
dirba po septynias dienas į sa
vaitę. Moteris valanti aslų ir 
gaunanti už tai $27 į mėnesį, 
turi kasdien nuvalyti apie 5000 
ket. pėdų aslos.

fcd. name miestabutyj
$27.08 $80

55.00 $80 iki 90
55.00 90
60.00 1(M)--125
60.00 80 85
83.00 125—150
75.00 100 150

KARAS SUVAŽINĖJO
MERGINĄ.

Rosaiine Colcnian, 16 melų, 
163 S. Wliipple gat. buvo sun-

šitų fedcraliii namų darbi- 
■ ninku visoj šalyj yra apie 90,- 
000, kurie dirba 1,200 federa
lių namų.'I c c

Nagi nunešė prašymų \Vash- 
ingtonan, po kurio pasirašė vi
si federaliai apskričio teisėjai ir 
mažne visi olicialai.

________________________ i__  
kiai sužeista užvakar Western 
avė. karo einančio į šiaurę, lies 
W. Harrison g. Už dviejų va
landų ji pasimirė: Jų karas

ra

KIAUŠINIAI IR SVIESTAS 
PINGA.

Vakar kiaušiniai vėl atpigo 
dviem ir puse iki trijų centų 
tuzinui, o sviestas nupuolė tri
nu centais nuo užvakarykščius 
k žinos, švieži kiaušiniai da-x 
Ik r turėtų būti gaunami po 61 

62 centu tužinui, o sviestas 
5,“ ir puse iki 55 centų svarui.

I'i >0 translntion filed with Ihe post 
n> ler at Chicago, III. J«n. 25, 1919 
is re<|uired by the act of OctcG, 1917 

B EšKOVSKOS
P PAKALBA.

Nedėliojo, 26 d. sausio, 5 v. 
b< pietT Bosven Hali, liuli llou- 
sc (kertė Halsted ir Polk str.) 
vi tinęs rusų organizacijos ren
gi i prakalbas. Kalbėtoja Irtis 
Iii kų atvykusi iš Sibiro garsio
ji ‘Rusijos revoliucijos močiu
te’ Brcško-Breškovskaja.

įžanga į svetainę — 35c y pa
tai.

Breškovskos kalbos 'tema 
bus: “Rusijos revoliucija ir du
bi rlinis Rusijos judėjimas.’’

D RBC PADĖJIMAS ’ 
E ĄS GERAS.

nanl gaisrų vidum.iestyj ties 
Lake g. ir Wabash avė. Užsi-

dalies likosi sunaikintas. Blė- 
dies ugnis padare ant $25,000.

Sužeisti (buvo: John Horan 
ir Walter Bobzin.

True translation filcd vvith Ihe posC 
mastei’ at Chicago, III. Jan. 25, 1919 
as rc<|iiirc(l by the act of Oct. G, H) 17

MIESTO PELNAGAUDŽIUS
ŽADA SKŲSTI
VALDŽIA.

nėtojai, kurie nesumažina kai
nų sviestui pagal sumažėjimų

Vaisi i j ų 
'. Diek-!

son, užžiurinlis federalį maisto 
tyrinėjimų. Girdi, valdžia vi-

don,

prasikaltelius alsakomy b e n. 
Paukščai, kiaušiniai, sviestas 
ir suris dar vis tebėra Suv. Val- 
s t i j u maisto administracijos

Pasiteisinimo, daiktai

kapitalas
$200,000.00

PERVIRŠIUS

$25,000.00

Jetuviu Finansinis Verdnnas
BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,303,556.30 
DEPOZITŲ AUGIMAS.

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $ 16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 ............................ 288,556.89
Gruodžio 31, 1917 ...........................   418,661.63
Liepos 2, 1918 ....................-........... 600,079.07
Lapkričio 2, 1918 .............................. 765,523.56
Gruodžio 31, 1918 ........  945,789.40

D bu užtenku visiems 
b ’arbiams.I

Darbininkų vadų ir federa- 
li > bei valstijos darbo biuro 
p /(lėtinių nuomone darbo pa
dėjimas Cliicagojc esųs neblo- 
g’iusias, atsimenant metų lai- 
k 1 ir tai, kad dabar yra perėji
te > laikas nuo kares darbo prie 

i ikos darbo. Tiąippat almė
ti n t, kad apie 800,000 karei- 
\ i buvo paliuosuola, kurie 
ir.įžne visi pasilikę Cliicagoje.

Išskiriant apie 25,000 bedar
biu statymo amaluose, — dai- 
lides, mūrininkus, plėslrinin- 
kus ir k., kurie kasmet nedir
bu gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiais, skaitlius kilu be- 
darbių esųs mažas; jų esą tiek, 
kiek yra tuščių vietų, tik blo
giausia, esą, kad vyrai vietų, o 
vietos darbininkų neatitinku.

nes,

ri ant rankų prekių lik kelioms 
dienoms. . .i.ųm.u...

Lietuvių Rateliuose.
IRGI LAVINIMASIS

Nedelioj, sausio*

1-ma kuopa surengė neva 
t a v inimosi susirinkinia-dis- 
kusijas. Diskusuota “ant le
mos” — ar Lietuvių Darbinin-

neva pavinimosi, mokyk-

išėję

Sausio 23,1919....................................$1,003,850.08
Dėkite savo pinigus į UniversaI State Bankų. Jeigu 

laikote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o 
mes pinigus perkelsime — tamistai visai nereikės gaiš
ti nuo darbo. Mokame 3 nuošimtį už padėtus pinigus.

Lietuvių Valstijinis Bankas auga taip sparčiai dėlto, kad yra 
stiprus ir saugus bankas po aštriausia valdžios priežiūra ir po 
nuolatine užžiura ištikimų direktorių įr pasekmingų ir paty
rusių banko valdininkų, turinčių platų ir ilgmetinį patyrimų 
bankiniuose reikaluose.

I niversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap * 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi grynų kapitalų 
ir pervirši siekianti $225,000.00, o su virš 400 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriams da didesni užtikrinimų —- žodžiu 
sakant, UniversaI State Bankas yra tai “Lietuvių Finansinė 
Tvirtovė“.

UniversaI State Bankas yra netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras rltarninko ir Šubatos vakarais 
iki 8:30 valandai, duodant progų darbininkams attikti savo 
Asmeniškus bankinius nukalus be atsitraukimo nuo darbo ir 
he jokio nuostolio, šiame banke kiekvienas gali kalbėti savp 
prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas,

Wm. M. ANTONISEN, Vicc-prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Vice-prezidentas 

ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted SI. Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
piety, o aubatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 piety. UTARNINKO ir 
SUBAT0S VAKARAIS iki 8:30 valandai.

P. STASIO ŠIMKAUS 
KONCERTAS.

Muzikos mylėtojai — kurie 
tikrai jų myli turės progos pa
siklausyti jos ryto, liuli Hou- 

•se teatro svetainėj, lietuvių 
kompozitorius, p. Stasys Šim
kus, duos vargonų muzikos 
koncertą, p-lei Marijonai Ra
kauskaitei dalyvaujant kaipo 
solistei. Koncerto programas 
paduodama toks: Mendclsono

Sonata C mol; Marlini — 
(iavotle; Raiusbovv — Vakaro 
Daina; Gounod -- Serenade; 
Guilnient Grand Chonis; 
Bach-Prelude ir Fugue; Schu- 
niann — Traeumerei; Selmbert

Serenade; Kinder Pava
sario Diena (cherzo); Dvorak 
— Huinoreske; Mfeyerbero 
Coroiiatibn Mareli. P-lė Ra
kauskaite sudailins: Avė Maria 
(Liizzi); Pluek iltis liltle flo- 
wer (Ronald); Kur bakūže sa
manota (Šimkaus) ir Lopšinė
je (Brahins).

Koncertas prasidės kaip 8:15 
vai. vakaro.

sirinkimus ir reikalui esant ga
lėtų apgini savo pozicijų prieš 
musų politiškus priešus — kle
rikalus ir tautininkus. Iš pra
džios, kiek pamenu, dalykai ėjo 
ylių gerai. Draugai stengėsi 
įsigyti reikiamo žinojimo ir mie 
lai priimdavo kiekvienų naujų

taip. Mokykla peleko į karš
tuolių globų, kurių “kairumas” 
senai nebesiskaito su rimtu 
protavimu. Iš socialistų lavini
mosi mokyklos šiandie nūs tu-

joję skalbiama asmens ir laik
raščiai, kuriems neuždėjo savo 
antspaudos luti “kairiųjų” va
dai, susibroliavę su lietuviškais 
aidoLlislais. Pastaruoju laiku 

tuose “lavinimosi susirinki- 
muosg,” atsiprašant, malama: 
Lietuvių Darbininkų Taryba... 
Amerikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimas lir 'Taryba... Vo

Taryba... Amerikos aidoblistai 
r 'laryba... Žodžiu, prie visa 
<o “kairieji” stengiasi prikergti 
aryba. Demoralizavimo, skal

dymo darbas, vadinas eina kuo- 
tasekmingiausia.

Stačiai gaila, kad randasi dar 
lokių darbininkų, kur duoda su

Naujas 1919 KERZHEIM Player 
aPriskailant G pCdų elek- 

kos rolių viskas už

$485
Lengvi išmokėjimai — 

mes ne skaitome nuošimčio.
West Sidc Namas Cable Nelgon Pianų ir Player Pianų 

Pagarsėjęs Kerzheim Pianas—Specialiai $175

Jusų senas 
pianas arba 
kalbama ma
šina bns pri
imt a mainais 
ir bua pada
roma gera 
sutarūs.

KLEIN BROS
’ * PIANO STORE ** 

2027-29 South Halsted St.

A t dara 
Imtos vaka
rais iki 9:15 
Kitais va
karais atvi
ra nagai sU

SlL

| Dr. A. B. Blmiltal | 
CMD 

SPECIALISTAS 
gzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
uščias, kada pra

Prieš musų departamentinę krautuvę.

NEPADARYKITE KLAIDOS A,eil,,a),ni<.į nn,s,J , 
i minkite tikrų vardų

sankrovų at-

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at

i

s

vo centus savęs dūmimui... Ger
biantis apšvietę ir klcsinį susi
pratimų darbininkas su didžiau- buvo netvariais. Nors 
siu pasibjaurėjimu turėtų nusi-jgu, bet reikia pasakyti

los kuopos susirinkimas. Rei-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4G49 S. Ashland «rv. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevąrd G487.

lavinimosi“ susi-
rinkimų. Vieloj to, jis vely 
pasiimtų gerų knygų ir moky
tųsi. Nes iš tokios “apšvietus,”

dalimi prisidėjo musų organas, 
kurio vedėja nieku budu nega
lį iškentėt nesikiibinėjusi prie 
laikraščiu ir asmenų. Nėra to- €• C

lizacija ir šlykštus prasimany
mai bei kelionės. Pasak jo, da
bar niekam nereikia tikėti: nė 
socialistų internacionalui, kurį 
bolševikai apšaukė “geltonuo
ju,” nū tam darbininkų kongre
sui, i kurį Amerikos socialistų 
partjia siunčia savo delegatus.

vadovę

I DR. AL HERZMAN 'j 
į I Š R V S ! J O S {
I Gerui lietuviams žinomas per 16 me- ' 
i tų knipo patyrę; lydytojas, chirurge.’ I 
t ir akušeris.

I
šlydo aitrias ir chroniškos liaas, vy- » 
rų,. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
merodas X-Roy ir kitokioj elektros prie
taisus.

x Ofisus ir T.abaratoriJ.t: 1025 W. 18tbSt. neloil Ff. k lit. i
VALANP03; Nuo i C-12 pietų, ’

. €-8 vrknruij. Telephcne ..ui JUO,
< GYVENIMAS: V112 S. Ha;. Streei. !

VALANDOS: C—« tiktai.

tam
rius vertėjas. Ir tai neveizint 
to, kad jis be jokios gėdos šmei-

so ir Lietuvių Socialistų Sąjun
ga. Je, tikėkite to vertėjo šmei
žimams ir nieko nesakykite, nes 
kitaip - jus busite apšaukti so
čiai patriotais, buržuazijos uo
degomis ir lt.

Ta “vadovė” daug daugiau 
pasitarnautų Susivienijimo rei
kalui, jei ji, vietoj darius ne
gudrių priekaištų laikraščiams 
ir pavieniams asmeninis, bent 
pasižiūrėtų į betvarkę musų 
centro įstaigoj. Pa v., narės 
skundžiasi, kad “iš centro nie
ko negalima sulaukti.” Dauge
lis narių neturi Susivienijimo 
konstitucijos... neturi visų ki-

kalų tvarkymui blankų..? 'bai
gi ta “vadovė“ vietoj taisius ki
tų “paklydimus” (apie kuriuos 
ji neturi jokios nuovokos), gc-

reikalų musų centro įstaigoj.

leistina.

nias — patįs menkniekiai. Vi
sas dalykas — pergalėje. Ko
kiais budais jos atsiekti — ne
svarbu.

Mano manymu, draugai soci
alistai turėtų apsižiūrėti ir nu- 
mol ranka lai socialistų skal
byklai. —šapos vergas.

NORTH SIDE IR WEST SIDE 
LIETUVAITĖMS.

įlinkių lietuvės molerįs norėtų 
mokiu lies anglų kalbos, jos ga
lėtų būti už dykų mokinamos 
dienos laiku nuo 1 -3 vai. po

šioje Public Scliool.

kaip tik susidarys būrelis ma-

įima su savim pasiimti.
Tos moters, kurios įdomauja 

šituo dalyku, tegul alsielicpia

Marę Jurgelionienę, 
821 So. Halsted St.

Telef.: llaymarkel 1(186, 
nuo 9 12 vai. nuo ryto.

2 BRIDGEPORT___
Iš LMPS. 9-tos kuopos 
susirinkimo.

Sausio 18 d. įvyko LMPS.

visam Susivienijimui.
trukšmo buvo ir už 

į kuopų vienos nau- 
tulos Čiplinskic-

priėmimų 
jos narės - 
nes. Ji buk tvirtinus, kad LMP.

kurios narės priešinosi jos j)ri- 
ėmimui.

Ilgai už ir prieš 
Rimtesnės 

narės stojo už dalyvavimų Ta
ryboj, gi tūlos “revoliucionie
rės,“ kurios savo'pavardę kry
žium pasirašo, stojo “apgyni
me tarptautinių principų” — 
pasakymu kad “taryba yra nie-

sikvielė talkon tūlų nc-narę. 
Vis dėlto, negavo reikiamos 
daugumos balsų.
Pagalios rinkta darbininkės se 

kamam kuopos koncertui, ku
ris rengiama gerb. Žemaites 
naudai, sausio 25 d. Meldažio 
svetainėj.

'Tuo susirinkimas užsibaigė.
—Nauja Narė.

____ ROSELAND
Paklaida.

Naujienų nr. 17 išspausdin-

taisytina paklaida. Ten pasa
kyta: “Kovo 21 d. kuopa rengia

koyo 2 d.”

DR. G. Rl. G L ASER į 
Praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas u 

SI tt» S. Morgan St., kertė s U m 
Chicago, III. ,

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
į| OFISO VALANDOS: 
■ 9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet * 
1 ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ncdėlio- 1 
m mis vakarais ofisas uždarytas. »

Telephone Yards G87

I
 Telephone Yards 5834.

D r. Wiegner I
Priėmimo valandon nuo 8 iki 12 f 
jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak- H 
3325 So. UalRted St„ Chicago. C

StezM D3 3.‘ Aahlond Hivd. < cleag*

DR. A. A. ROTU 
ttUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAI 

Dpacialiritaa Moteriškų, Vyrišku, 
Vaikų ir vivij chrouišką Ugi 

OflMu:*: 1354 8. Haletcd SU Chicngi 
T»I»pb«M« Drovor MtJ

VAi.lND'Irii te—11 ryto, »—t p*»iK«
i r »«Rr. « NvUCtlMUJU

0r. ko Awotin ?!
Gydytojau, Chirurgai*, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandom: 10—12 rylų; G.9 va- ?
kare. Tel. ‘Canal 4367. • '

.................. ........... .. ........   .j ’
Mia w r wi w ef g hhii m i

Tel. Yards 3654. AKUŠERE A ;

įMrs.A.MicImteticz; t I
Baigų* Akušerijos Ko- 

^.legijų; ilgai praktika-Į 
^vuhi PcnnBylvanijoa 
M^hospitalėse ir Phiia-i 
^ielpitijoj. Paaekmin- 
S^gai patarnauja prie' 
^gimdymo. Duodu rodą! 
prinokioae ligoae mole-

I iin* ir merginome.
1113 So. Halsted Str/ 

(Aut antrų luh«)
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak. '



CH1CAG0S
ŽINIOS

kuto llorstein sustalis įnešimus 
ir, jei taryba priims, jie bus 
pasiusti įstatyimtavybai.

Pranešimai

NAUJIENOS, Chicago, III

Stanio Šimkaus koncertas kairia darhininmSausio 36 d. liuli IlOllse, MrUUH.MAtų

Subata, Sausio-Jan., 25,1919

J Žinios
1

REIKALAVIMAS IŠTIRTI 
PULLMANO DIRBTUVES. 
Sukelia karštus ginčus 
taryboj.

Beiknlavimas ištirti Pullma- 
no kompanijos apsiėjimą su sa- 

vakur namą 
komitete iš- 

Bezoliuciją

iš Rusijos
gauname čia ir mes jas skaito
me su didžiausiu užsiinlerešiivi- 
mą, nežiūrint, kad daug ją cen
zūrą nepraleidžia.

Ea«t Chicago, Ind. — I.. D. L D. 
70 kp. Metinis susirinkimus |,vyks 
sausio 25 d. kaip 10 vai. iš ryto K. 
Gt iksas SiVelainė 150 St., ir Norlh- 
cole Ave.j Draugai kurie priklauso 
pi ie kuopos būtinai atsilankykite, 
nes bus rinkimas naujos valdybos ir 
taip daugiau turėsime visokių reika-
iš centro. Ko m i t etas.

darbininkais

šaukė triikšma.€ 
reikalaujančią ištyrimo pasiū
lė 9 vardos aldermanas sociali
stas Johnson, kaltindamas Pult 
mano kompaniją, kad ji blogai

moka skaityti ir jie kasdiena 
skaito laikraščius, seka taipgi ir 
skaito kasdiena patalpintus pa
garsinimus apie Parlolą, žino, 
supranta, kad kuomet viduriai

ja viduriai, rnikia tą pačią die-

niie&Mo taryba neturinti teises 
daryli tokį tyrinėjimą. Aid. J.

Valstijų valdžių.

Aid. Johnson jiems

tris saldainius Partohi. Anl ry
tojaus jie atsikelia visai sveiki 
ir jaučiasi kuogeriausiai.

Supranhnna, kuomet viduriai 
gerai nedirba, pagenda kraujas 
ir tas gresia pavoją sveikatai. 
Pamirsejes Partola saldaniai

rinėti, bet karei užėjus tas'buvo dūrins skilvį, kraują, prašali- 
užmesta. (’bieugos gi organi 
zuolieji darbininkai reikalauja na pamestą apetftą ir sugrąžina

naujintas ir mes norime Chica-

pritariančio tam atnaujinimui.
Aid. Johnson pasakė komite

tui, kad jis pats dirbo Pullma- 
no dirbtuvėse ir žino kaip yra 
Girdi, jie turi taip vadinamą. 
Taylor spartos sistemą. Ji pa
daro iš žmogaus besielę ner- 
vuola mušima. Ji i vesta tam, 
kad privertus darbininkus sku-

nima.■
Partola už gerą veikimą lapo 

apdovanota aukso medaliu ir

gali atsilankyti ir pažiūrėti. Mes 
su noru juos parodysim.

parsiduoda dėžulėmis po 1
ir

nc-

o kada jie sugriuvo, išmetama 
laukan ir jieškoma nauju au-

mažinu kaip už 5 dol., mes iš
siunčiame 6 dėžutes taip, kad 
perkalitysis gauna vieną dėžutę 
dykai. Atsilankyki! ypatiškai 
arba prisiąskit laiške užsakymą

APTIEKA PARTOSA
Johnson nevisai teisingai pa

davęs dalykus ir prašė duoti

rodyti. Johnson taipgi prašė

jos viršininkai taipgi butu iš
klausyti.

DAUGIAU ALGOS 
ALDERMANAMS.

iižgyrė įjiešiinus, reikalaujan
čius rinkimo trisdešimts pen
kių aldcrmauą vietoj septynią- 

dides- 
šitie į-nės algos ir atšaukimo.

nešimai yra
Rinkti 35

tokie: 
aldermanus vietoj

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

VvriškuDrapamj Bakenai 
| Nauji, neatimti, daryti ant užsn- 
• k\tuo siutai ir ovrrkntni vertės mu 

iki »50. dabar parsiduoda pn $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir oveckotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų nverkotu

Visai įnašai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nnn $2.5 iki $8.5. dabni 
$5 ir uugščinu Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 06 
iki $7.50.
Atdara 
karais

kasdiena. nedėiorai* ♦r v»

uir» s
S. G O R D O N

Halufed <štr. Chleagn. TU

Keturiems metams,

$3,000.
Tarybai rinkti miesto klerką

F»IGIAT!
Turiu gražiausi šiltų 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 naujų. Patyręs, 
geriausias vežiotojas per 7 me
tus.

Balsuoti už atšaukimą inajo-

buvimui vieną metą tarnystės, 
prašant 15 nuošimčių balsuoto
ją.

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

Chicago, III. 
Tel. Canal 2655—630.

Reumatismo Worm’o 
Reumatiško ir Abe’no Skaudėjimo Gyduoles 
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas 

Išdirbtos ir Užtikrintos tjk per 

CARL F. W0RM
3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, I

Per Pačią — $1.10.
JNOIS

Gerb. I
nedėlioję Sausio 26 d. liuli Housc, 
pi ie Halsted ir Polk gatvę. Koncerte 
dalyvauja ir p-lė Marijona Rakaus
kaitė. Pradžia 8:15 vai. vak.

IIARVEY, III.

L. S. S. 228 Kuopa rengia prakal
bos Subatos vakarę, Sausio 2.5 d. 

Gonclasz Svetainėje, 
J 15709 So. Halsted SI.

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga veltui
Komitetas.

NAMALžEMe NAMALžEMe
Reikia leiberių ir karpytojų, kurie 

supranta dirltli j serape iron vardų. 
I iistovus darbas gera mokesti',, 
sišaukile.

Lcopold Colicn Iron (’o.
31.s t jnuI H o man Avė.

Al.

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda puikus namus, Imlia 

na llarbor, Imi. Lietuviu apgyven
ta. Dabartinis savininkas laiko su
virs 101) vištų, keliūtą kiaulių ir kar
ve. šviežio pieno ir šviežios mėsos

Matyk tuos bargenus 
šiandie

3528 Lo\ve Avė. geras namelis 6 
kambariai ir maiidvne -

\ ‘Reikia merginų ir moterų tvarkyt 
senas popieras. (ieras užmokesles. 
Kreipkite-, į 1456 Indiana Avė. 'tru
put j j Pietus nuo 1 Uos gatvės, Chica- 
i'{O, III.

tas, sveikas. Paprastas darbininkas 
uždirba po $.5.00 j dieną. Arba gal 
ir išmainysime. Ką Im i pašildymui? 
Jeigu nori matyk asabiškal patį U r

(’hieagos Liet. Vyrų Choro meti
nis susirinkimas įvyks uanedėlyj, 
27 d. Sausio, 7:30 vai. vale, Aušros 
svel. 3001 So Halsted Street Chori
stai malonėkite susirinkt paskirtu 
laiku, nes yra daug svarinu reikalų. 
Belo bus dalinama rolės veikalo 
‘ Dvi Galvos Puses, arba Moterų 
Slraikas" — Komitetas

..LMPS III raj. valdyba ir rengia
mo III raĮj. Koncerto komisijos po
sėdis bus pnedčlyj Sausio 27 d., 8 vai 
vak. M. Dundulienės bute, 1915 So 
Halsted Street Organizatorė

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. rengia la 
vinimos diskusijas nedėlioj, 26 sau
sio. 9:3l) v. ryto, lema: Ar Ims dar
bininku klcsa užganėdinta įvykus 
moksliniam socializmui.” Viela “Au
šros svetainėj". — Komitetas.

LSS. VIII Raj. Prop. Mokyklos 
Komisija praneša los mokyklos mo 
kiniams, kad mes stengiamės suras
ti mokytoji), ir kaip greit rasime, 
tuoj pranešime dienų ir vielų, kada 
bus lekcijos. — Komitetas

LSS. 4 kp. mėnesinis nusirinkimas

po pietų, Mildos svel., (ant antrų 
lubų*. Visi nariai privalo (ir nauji, 
kurie padavei savo antrašus 9 d. 
sausio prakalbose4 atsilankyti.

— Valdyba.

Roseland. — Liet. Laisv. Fed. 4 
kp. susirinkimas Įvyks nedėlioj sau
sio 25 d., 11:30 v. ryto, Aušros mo 
kykloje, 10900 Miehigan Avė. Drau
gai, nesivėluokil kad galėtume grei
čiau užbaigti susirinkimų, nes rei
kia užleisti svetainę vaikų mokini
mui. — Organizatorius.

Roseland. — TMD. 142 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 26 sausio, 
2 vai. po pietų, Aušros kambariuose, 
10900 Miehigan Avė. Draugai malo
nėsite ateiti paskirtu laiku

— P. Kisielius.

Roselanct Aušros” vakarinė

esate kviečiam i prisirašyti tuoj. Mo 
kylojas <lrg. Burtosios.—Pr. Grybas 

11-12!) Cahimet Avė.

Erighton, Pk. — LSS. 174 kuopos 
lek'ija, ‘‘Socializmo principai” bus 
nedėlioj, sausio 26, 2 vai. po pietų. 
A. Mažienes svet. 3834 S. Kedzie Avė. 
Malonėkit nesivelinti. P. Gura.

I MPS 9ta kuopa rengia nepapra
stų koncertą, Suimtoj Sausio 25 d. 

kurios 
vakarui, 

atvy-
Meldažio svetainėj. Narė 
apsiėmė patarnauti šiam 
susimildamos, nesi vėlinkite 

kilę lygiai 6:30 vai. vakare
—Rengimo Komisija

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
Minsiu 25 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2212 W. 23rd PI. Vi
si nariai malonėsite susirinkti pas
kirtu laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi atsi
veskite ir naujų draugų

Rašt. M. čiurlis.

LMPS. 58 kp. rengia teatrų ir ba 
lių nedėlioj, sausio 26 d. M. Meldą 
žio svet. Pradžia 6 vai. vakare. Sce
noj statoma “Kas tam kaltas’’. Vie
tos ir apielinkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti. —Valdyba.

Racine, Wis. — Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės 121 kuopos metinis su
sirinkimas Ims sausio 26 d.. 1 vai. 
po pietų Union Hali, prie VViscon- 
sin gatvės. Visi nariai ir narės alsi 
lankykite, nes reiks valdyba išrink 
Ii. Yra ir daugiau svarbių reikalų.

Rast. M. Kasparaitis.

Springfield, III. — LSS. 29 kp. ren
gia viešas diskusijas tema: Ar rei
kalingas tas suvažiavimas, katrų su
manė ALDT. Diskusijos bus 26 d. 
sausio, 7 vai. vakare Alleno svetainėj 
ant 7-to ir Washington gatvių, lo
zungą dykai. —Komitetas.

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 
kp. susirinkimas bus nedėlioj, .sausio 
26 d., 10 vai. ryto, K. Grikšos svet. 
Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
turim daug svarbių reikalų. Atsi
veskite ir naujų draugų.

Rašt. P. J. Sakas.

ROCKFORD, III.
L. M. P. S. 5 kp. Metinis susirin

kimas įvyks 26 d. Sausio 2 vai. po 
pietų. Maulegue Svetainė, 1528 S. 
Main St. Visos narės atsilankvkit.

Ras o. v.

Mihvaukee, Wis.—Šiuo pranešu 
visiems S. D. P. 119 kuopos nariams, 
kad jie dalvvautų savo baliuje, ku 
ris įvyks subatoj, sausio 25 d., South 
Side Turner Hallėj. Bus lošiama 
Br. Vargšo drama “Paskutinė Ban
ga.” Pradžia 7 vai. vakare.

Komitetus.

L. M. P. S. 29 kuopa rengia dideles 
prakalbas su gražiu programų pra
kalbas nedelioj, sausio 26 d. Wicker 
Park Svetainėj (North Side) 2046 
W. North Avė. arti Milvvaukee Avė. 
Kviečiame visas drauges ir draugus 
atsilankyti kuoskait tingiausia.

Komitetas

asmenų jieakojimai
REIKIA prityrusių langų plovėjų.
('hieago \Vindow Cleaning Co.

62 \Vesl \Vashinglon Street

1542 So. \Vood Si., Chicago, III.’

Pajieškau savo tikros draugės, po 
inočikos Ona Lažtuiskiutv, ji paeina 
iš Vilniaus Gub. Alžugoščlo Parapi
jos, sodžiaus Ringailių. Jau bus 5 
melai, kaip iš Lietuvos atvažiavome 
abi ir persiskyrėme. Kaip girdėjau, 
kad New Yorke, gyvena.

'I'aipal pnjieškau ir, savo pažįsta 
mus. Malonėkite atsiliepti, nes tū
rių labai svarbų reikalą. Prašome 
jos pačios, arba kas kitas pranešti 

’ man. šiuo antrašu.
Mari įoha Kaininskiutė. 

5102 So. 33 S. St. So. Omaha, Neb.

REIKALINGAS barheris. Darbas 
pastovus. Unijos mokestis. Atsi
šaukite adresu
J. Kuyzin, 153 E. 107 Str., Roseland

Reikalinga apysene moteris arba 
.lipinti pora, kuri galėtų gyventi su 
mumis ir prižiūrėti mažą kūdikį.

Atsišaukite, Smailis, 1331 S. Oak- 
ley av„ Tel. ('anai 7036.”

Tikras barginas, parsiduoda na
mas anl 2-ju pagyvenimų po I ir 5 
kambarius su aiigšlu ir ištaisytu 
lieismenlų. Kaina lik $1706.IM), rei
kia įmokėti 8300.00 likusius ant la
bui lengvių išmokeščių. Namas 
randasi anl Bridgeporlo lietuvių 
apielinkrįe anl Union Avė. Atsišau- 
kilj; pas A. Grigas & Co. 3111 S. Ilal- 
sled SI. ('hieago, III.

81800.
2853 Union Avė., 8 kambarių ant 

2 pagyvenimu namas, kaina $2,000.
2938 Parnell Avė., mūrinis namas 

2 pagyvenimu, kaina $3.300.
3238 Parnell Avė., mūrinis namas

2 pagyvenimų po 6 kambarius ir 
maudynė, kaina $3,250.

3333 VVatlaee SI., mūrinis namas
3 pagyvenimų po 6 kambarius ir 
maudynė, hargenas.

3326 1'merųld Avė., tuščius lotas, 
geriausias pasiūlymas, pirk tuojaus.

1006 Archer Avė., tuščias lotas 
ties Crane šapu, hargenas.

Mes parduodame visus tuos na
mus ant lengvų išmokėjimų. Matyk.

M r. ---- ------
603 \V. 3įsi SI ('.hieago, III.

Ii
u
r
i

Noriu išmainyti mūrinį namą ant 
loto, 
nimų po 5 ir (i kambarius, 
turite lota ir norėtumėte mainyti ant 
namo, atsišaukite pas A. Grigas & 
U.o. 3111 S. Halsted St. ('hieago, III.

anas >ra imt 2 jų pagyve-
Kurie

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

Ona Ranianauckylė
143 Cardonl Avė. Delroit, Mieli.

Reikalinga merginų operuoti auk
šta spėka siuvama mašina. 

Englander Spring Red Co.
3913 Lo\ve Avė. Chicago, UI.

PARDAVIMUI 2 aukštų namas, 
du lotai, pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke Avė..,art i 107 tos gal. 
Atsišaukite arba rašykite 
F. Pape, 2827 N. Whipplc Street.

TURĖKITE PELNĄ
PIRKITE tuojaus siakamus na

mus, dėl niekinių priežaščiu parsi
duoda labai pigiai, kas greitai pirks

PAJIEŠKAU Antano, Emilės ir 
Zofijos Dobravalskių, Zofija po vy
ru Medalienė, Šiaulių pav. Užvenčiu 
parap. 'Puriu svarbų reikalų. Palįs 
ar kas kitas meldžiu atsiliepti. 
Gertrūda Dobrovolskaitė po vyru 

Kareauskienė
1527 So. \Vood SI., Chicago,’III.

PĄHEŠKAU Pelrh Siruido, nuei
na iš Kauno gub., Baseinų par., Pa
gramančio parap., Pūtvės kaimo. Jis 
rodos gyveno Massachusetts vaisi, 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
mlrėsu: ' ' »
Valerijonas Laucevichus. 3350 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

PA.HEŠKAU dviejų tetų Magdele- 
nos ir J ievos (po levais pvardės Si 
birkulės, po vyru —nežinau) paeina 
iš Suvalkų gub.. Ciarlevos valsčiaus 
ir parapijos, kaimo Jurginiškių. Jo- 
dvi yra vedę. Magdelena pirma gy 
veno Pa., o J ieva Brooklyne, Mass. 
Malonėkite atsišaukti,
Joe Ruseckas, 2859 W. 2Įsi Place, 
('hieago, UI.

šeiinvninkauti. Vnrio 3 vaikus.
Vienus 13 melą, -antras 1 melų ir 
trečias 4 metų. Aš duosiu šlubų, an
glis, šviesų. Atsišaukite šiuo adresu 
3952 S. Rock\ve!l St. Ghicago

Pajieškau Petro Savicko, paeina 
iš Pušaloto miestelio, Kauno gub,, 
Kokie tris metai atgal, girdėjau, kad 
gyveno Northsaidėje už vargonini
nką vokiečių bažnyčioje Meldžiu 
ii pati arba kas žino atsišaukti 
B ^Vaitiekūnas, 3204 Auburn Avė., 
Chicago. ir

RASTA-PAMESTA
Painęeiaii kare pinigus. Kas ra

dote malonėkite sugražinti. Gausi
te gerų atlyginimų.
Julijona Gričius. 1609 Rutile Street

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATI DUODAMA rendon, šviesus, 

geras kambarys, dviem merginom 
arba vaikinam. Garu apšildomas. 
Elektros šviesa, šiltas vanduo ir ma
udynė, atskiras įėjimas. Kam reikia 
malonėkite atsišaukti.
Geo. Gabus, 1257 So. Crawford Avė. 
pirmas augštas.

VEDUSI PORA išduoda kambarį 
dy kai dėl prižiūrėjimo 2 metų kūdi
kio. nes savininkė dirba.
Peter Budreskis, 3321 S. Morgan Si.

Atiduodama rendon kambarys 
vienam vyrui,- Su valgiu arba be 
valgio. Geistina, kad atsišauktų 
laisvų pužvalgų,. Antros lubos. 
(’. B 3254 Lovve Avenue

Sankrova rendon, pigiai Gera 
vieta barzdaskuh klai arba bučernei 
951 W. 191b Streel.

REIKIA DARBININKU
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiai- 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikoinuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj 
taip kitur, kur reikalauja visokio’ 
pušies darbininkų — i fabrikus, i ka 
syklas, j ukius, i šiaip įvairias įslai 
«ns — kaip vyry, taip motery ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip papn» 
slipms darbams

REIKALINGA MERGINA prie na
mų darbo mažoj šeimynoj. Geras 
užmokestis.
3323 S. Halsted Street, ant 2-rų lubų 

Tek D rovė r 9687

Reikalingas bučeris mokantis sa
vo darbu. Gera vieta, geras užmo
kestis. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintų 
darbų malonėkite atsiŠaukitė sekan
čiu antrašu.

A. Brazis 
2900 West 49tli St. Chicago, III.

Reikia operatorių prie moterų 
kaulų ir siutų, 
('.hieago Novelly CJoak Omipany' 

366 \V. Adams Street

REIKIA finišerių prie moteriškų 
kautų ir siutų
Routberg and Co., 792 W. 121h Street
Room 307

REIKIA biičeriaus, darbas pasto
vus, gera mokestis.
Sam l.ibe-inan, 1122 \V. 591h Street 
(hieago, III.

Reikia patyrusiu darbininkų, ope- 
reilorių ant moteriškų kaulų ir pre- 
serių ant siūlių ir ant užbaigimo 
teip pal finišerin, lietuviška dirbtu
vė. Gera užmokestis.
1575 S Ogdcn Ave„ netoli Madison, 
ant 2rų lubų. Room 6, Tel. Monroe 
6703. A. Račiūnas, Chicago

PARSIDUODA I pragyvenymų po 
I kambariu mūrinis namas, raudos 
neša $10 Į mėnesį. Kaina lik 83350, 
randasi prie 31 ir Auburn Avė.

PARSIDUODA 3 pragyvenymų po 
I kambarius geras namas raudos 
neša $30 j mėnesį kaina $1,950; 
randasi prie Emerald avė. ir 28-tos.

PARSIDUODA 2 pragyvenimų po 
6 kambarius su ceinantiniu iMuzmen- 
lu, mūrinis namas beveik naujas su 
vėliausios mados ištaisymais ir mau
dykle ir iš prekio su mūriniu porčiu 
kaina $4250. Visi parsiduoda su 
mažu imokėjimu kurios pačios rau
dos užbaigs mokei i norėdami pama
tyti minėtus baigei us kreipkitės 
tuojaus pas.
LIBERTY LAND INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted Si. Chicago, III.

PARDAVIMUI
Pardavimui pinuos klesos arbatos 

ir kavos krautuvė Lietuvio apkyven

Pardavimui: 2 fialų mūrinis na
mas 2921 \V. 38ih PI. 5 ir 6 kamba
rius $500 cash, likučių lengvu išmo 
kėjimu. Kaina $39 50. Galvės ištai
sytos ir išmokėtos. McDonncll 2G30 
\V. 38111 SI. Atdara 9 iki 9 kasdien 
nedėlioję.

vimo.
3256 So. Morgan SI. PARSIDUODA^šluba ir lotas la-

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vieloj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — an| 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš“. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
įas G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
J'elephone MeKinley 3354. Chy ago

Parsiduoda gera farma 200 akel ių, 
G-šių kambariu namas, mašinos, gy
vuliai ir k'ti reikalingi daigiai, Wis- 
consin Valstijoje, likietas nuo Chi- 
cagos apie $8.00, galima nupirkti su 
mažu imokėjimti arba išmainysiu 
cnt namo, atsišaukite pas A. Grigas 
A Co. 3111 S. Halsted St. ('hieago,

PARDAVIMUI muro namelis, ma- 
ud\nė, gesas. aukšta allika, puikios 
sąlygos, leipgį medinis namelis už 
pakulyje. Ally kampas. Normai 
Avė., arti 31_mos -gatvės. Tiktai 
83000. Dali cash. likusius mėnesiais 

Ignatius ('.hap and Co.
31sl and \Vallace Street, Chicago

STOCK’AI^ŠĖROS

AR JUS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tu šėlų, kuriuos jus pirkote.

Pirkite Šerus Burk Bun Oil amt 
Refining (’o., ir gaukite tos kompa
nijos pelną kuri išmoka Burk Bun 
Oil and Refining Co., yra operuojan 
Ii bile kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiai. Dabar Še
rai neduodami po $2.00 už Šerą ir 
nukils iki $2.50 už šėrų i trumpą lai
Siuskite savo užsakymus šiandien 

.1. BIRSIITON, 
care of Chas. A. Wood and Co.

110 So Dearborn St. Chicago, III. 
Laiškus gulite rašyti ir lietuviškai
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PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
kartu su forničiais, kur randasi ka
rtu rūmai pagyvenimui. Apgyventa 
lietuvių ir rusu. Biznis išdirbius 
per 35 melus. Dirbtuvė įtaisyta pi
rmos klesos. Visi nauji rakandai, 
elektros Šviesos ir nauda Affmon 
garu prosinama mašina. Darbo 
yra pilnai kad rankų prosu negali
ma apdirbti. Galima daryti gerus 
pinigus. Remia pigi, lik $12 su rui_ 
mais. Parduodama pigiai. Parda
vimo priežastį sužinosite. Atsišau
kite laišku arba ypatiškai.

Art Tailor
1715 N. 91h Street. SI. Louis, Mo.

PARDAVIMUI Grosernė arba mai- 
nyl anl namo. Iš priežasties nesvei 
kalos. Paklauskite . pas Rybackį, 
1533 N. Paulina Street, Imas augštas

Parduodu smuiką verta $206. Par
duosiu už $50. Atsišaukite greitai 
vakarais nuo 6—9.

3358 S. Halsted St.
2 ros lubos, užpakalį

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 melų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie 
žaslis—saviionkas paimtas karino 
menėn. Atsišaukile asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jam'onlas, 
1739 So. Halsted SI.. Chicago. III

s RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ė 
deimanto adata, parduosiu už $55 
Taipgi puiku Player Pianą, vėliau 
’sios mados. Seklyčios setų valgomo 
jo ir miegamojo kambarių setas, di 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi 
lė teisingų pasiūlymą. Nepraleis 
kitę šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. < l'.ieagi

$195 nupirks augštos rųšies 88 
notų vartota player pianų. Muzika 
ir eabinet bench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi būt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $10 į mėnesį. 
Atsišaukite 1601 W. Madison st. ka
mpas Ashland Blvd., i sankrovų ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at 
daru iki 9 vai. Nedėliotais iki 4 v.

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, visai nauji dėl keturių ruimų, 
nes savininkas išvažiuoja į kitų mie 
stą. Galima matyti visuomet dieną 
ar vakarais. Ant antrų lubų.3630 S. Union Aveniu-, Chicago
Pardavimas Storage vėliausios slai- 
lės phonografų ir rekordų. Puikus 
$200 mieros eabinet ptionografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu- 
limų. Dykai nrisiunlimas, Prilipa
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedėliomis iki 
4 po pietų.

VVestern Storage Company 
2810 W. Harrison Street, f"

James Chalapka
3348 S. llovne Avė. Chicugo

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scoltville, Miehi

gan kur yra Didžiausia Lietuviu 
Farmcrių Kalonija Ainerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 I kiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvinėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendintus jas 
lieluvais ūkininkais. Turime anl 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap-

ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepilkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligus su daug puikių 
Upelių ir žuvingu ežeru žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnu Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius |<ožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
plaiesnios žinios prisiųskite už 
štampu gausite ukiu Kataloga 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples Stale Bank Building.

Scoltville, Mich.

n

BARGENAS
Pardavimui namas ir lotas. 2 fia

lų ir mauil\ nė, 1 Halas , 6 kambariu 
ir elektros šviesa, 1 fialas 5 kamba
riu ir inaydynė, geso šviesa. Kaina 
$3700.00.
1938 \V. 351b Street, Chicago

BARGENAS
Parsiduoda puikus mūrinis 3 aug. 

nafnas, 5 ir 6 ruimai, maudyklės ir 
kitos visos yigados, ant Einėrtdd \y. 
(Bridgeport) Pirmos klesos padėji
me. Kas pirks greitai už pinigus 
gaus didelį bargenų. Jeigu asabiš- 
kai Nedėlioj arba vakarais ir matyk 
nali Urnikį. arba adresuok:
C. Z. Urim’k, 1542 So Wood Street, 
Cldcago, Il>

BARGENAS
Parsiduoda puikus namas ant 2 

pagyvenimu, anl 17-tos gatvės (To- xvn of I ike) nirmos klesos padėjime 
kaina $2300, kas pirks greitai. Uotas 
vienas beveik yra tiek verias. Jeigu 
asabiškai, matyk palį Urniki, Nedė- 
asabiškai, matyk patį Urnikį, Nedė- 
liotnis prieš pietus arba vakarais, 
arba adresuok:
('. Z. Urn'<•!<, 1542 So. AVood Street, 
Chicago, III-

EXTRA
Pąrsiduoda naujas mūrinis namas 

aut 3-iu pagyvenimu, no 5 kambari
us. Rendos neša $45.00 j mėnesi. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savini-l 
akas važiuoja nt ūkės.
M. P. 931 W. 34lh Place, Chicago 

Chicago anl pirmų lubų.

i

MOKYKLOS
VALENTINE DRESSftUKING 

COLLEGES
fio. Halsted st., 2407 W. M*- 

dinon, 1850 N. Well« St.
137 Mokyklos Suv. Valstijų** 

sii.tvi»nHs Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. GvarantiiK# 
ta išmokinti jus pasiūti suknes *4< 
$10. Phone Seelcy 1643

SARA PATEK, PtrmUtafc*

DIENINE IR VAKARINE

čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, raSyti i 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- 

I kitę liuosą laiką pa»imokinimui. nesigailėsite.
American College Preparatory School

3103 50. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3t- 
3106 So. Halsted St.. Chicago. (11.

Aušros Mokykla.
Šiais melais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vilkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynaina po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

HA5TER' 5Y5TEn

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

mas padarys jus žinovu i trumpų laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Elektra varomos kįašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate už.kviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie
lų — bile slailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukil ant 4-to augšto.
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