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True translation filed wilh tb< po-Vlmasler nl Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųiiired by Ihe act of Oct. Ii, 1917

Jau prasideda pirk 
lydines varžytines
Anglija ir Amerika pradeda pirk 

. lybinę karę
ANGLIJA UŽDARO DURIS 
SVETIMIEMS TA VORAMS.

Kovo 1 d. uždeda embargo ant 
daugelio išdirbiniu, kad su
stiprinus savo pramonę. Pra
sideda pirklybinė karė.

Triir translnlinn filed wilh the post- 
nutslcr ;il Chiciigu^ |||„ Jau. 31, 1919 
»s re<|iiirr(l by Ihe act of Oct. G. 1917
AMERIKA RANGIASI PIRK

LY BINĖN KARĖN SU 
ANGLIJA.

\VASHINGTON. saus. 29. 
ųilij’os embargo, įeinantis

Senate reikalaujama uždaryti 
duris Anglijos eksportams.

WASHINGT()N, saus. 30.
Senate šiandie buvo smarkiai

monės tarybos. Oficialiuose 
rateliuose i tai buvo žiūrima.

ir iš abiejų pusių buvo kalbų 
apie algiežą.

Tuo pačiu laiku gabenimo

pilname įsisiūbavime.
Girdi, viskas rodo tik vieną

Įdėjo ofensivą pastangose už
griebti pasaulio marketus ir 
kad Amerika eina pilnu grei
tumu kad pasitikus ją jos pa
čios lauke.

pasitiks ir jei bus reikalas, dau 
giau negu pasitiks, kokį nors 
nukapojimą kainų už gabeni
mą tavorų, kokį Anglija gali

kon- 
van-trolę pasaulių marketų ir 

denyno transportacijos.
Aštrus embargo ant kokios

nors rųšies žaliųjų medegų ek-

didelis pirk- 
po priežiūra

mas senatoriaus įloki* Smith iš 
Georgia, kaipo geriausis būdas 
davimo Anglijai suprasti tą fa-

Budavojamasis 
Fleet Corporation 
lybiais laivynas 
gabenimo tarybos
mas, gjirdi, iki kraštutinybei, 
kad pastumus Amerikos pirk
ly bą į pasaulio marketus, ku
riuos Anglija laikosi užgriebti 
sau.

lemomis, Amerika tapo pagau
ta išnetyčių, umiu užsibaigimu 
kariavimo, kuomet Anglijos 
valdžia su atida į didelę pirk-

Amerika, kaipo rteprisirengu 
gusi pasitikti po karines sąly
gas, kaip ji buvo neprisirengu-

mcnesiu, is I 
pasinaudojo.

Skubus sugrįžimas

llurley iš taikos konferencijos 
Paryžiuje yra skaitomas kaipo 
žingsnis prie sumobilizavimo

su Anglijos pastangomis laimė
Ii pasaulio luarketus, pilim ne-

mėn

riją.

Vienu buvo paskelbimas, kad 
įvykinta didžiausia kooperacija 
tarp karinio laivyno ir pirkly- 
binio laivyno ir kad laivynas

geibėjos interesams laivų plau
kiančių po gabenimo tarybos

Antru .yra pranešimas, ’k; d 
yra priskubinami pienai apie 

greitus laivus su didele kargo į- 
talpa ir kad vis dar gabenimo 
tarybos rankose esantįs $50,- 
000,000 bus pavartoti ant pa
dauginimo tokios rųšies laivų.

ant josnti save jM*ieš 
nirklybos.

Kaipo alternativą senatorius 
Smith pasiūlė, kad karės pra
monės tarybos 
sanlis veikmėj
leidimo suvaržymai butų nuim-

uždėti ir lebe-

tojams butų leista

bar ant rankų esantį perviršį 
žaliųjų medegų ir išdirbtų ta- 
vorų ir pristatant tavoms ten 
pirmiausia.

merikos epksportuolojams mil
žinišką progumą, t ej|k i a n t 
jiems puikiausius marketus ir 
pastatant juos į Ipozlicij’ą, kur 
jie galėtų ginties nuo užpuoli
mų ateinančių vėliau Anglijos

ryba svarsto visuotinus suma- 
žinimus gabenimo kainų, ypač

merika.c

žemesnės iš Liverpool, negu A- 
merikos iš Nevv Yorko. Ta si
tuacija tuoj busianti sutvirtin
ta. Galbūt ryto bus paskelbta 
naujos kainos.

True translation filed vvith the post- 
inaster ai Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. G. 1917

NAUJAS PASIKĖSINIMAS 
ANT ŽMONIŲ LAISVĖS.

WASHINGTON, saus. 29. — 
Didėlės bausmes žmonėms, 
skleidžia n tiems anarebisti n ę 
propagandą yra -skiriamos bi- 
liuje, šiandie įneštame atstovo

kono, ir atiduoto teisių komite 
tui.

.............. Į t Į IIWI <1! H IMtKII ■' I II. I .■» 
kodekso straipsnio skiriančio 
maximum bausmę 20 melų laike konferencijos su laikraš- 
kalėjimo Ir $10,000 pa|baūdos , liniukais užrubežinių reikalų 
už karštimą prie sukilimo, siu-

■ ■■Į IIĮĮIĮ I > W

įlinkais per 1918 metus. Jų rei 
kianl, stengsis išnaudoti kiek
vieną šaltinį, vyrus, moteris,

kuris savarankiai, žodžiu,

ministerijoj.
Svarbios smulkmenos pasi

lieka nustatymui, su galimybč- 
mispalvarkymo nuo ar alidėji-

tų, ar skelbtu nuvertimų ir su-

True Irnnslalion filed wlth Ihe post- 
tnaster ai Chicago, Ilk, .hm. 31, 1919 
ns reųuired by the net of Oct. 6, 1917

LENKAI PROTESTUOJA

Prieš čechu užėmimų Silezijos.

PARYŽIUS, sausio 29. - Pa
sak žinios iš Krokuvos, Lenki
jos premjeras Paderewski už
protestavo Čecho-Slov a k i j o s 
valdžiai prieš čecho-slovakii ka

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917
Bolševikų girtavimas bus bau

džiamas mirtimi.

STOCJUiOiL^, -saus. 30. -----

Grąsinimas bausti girtavimą

kų mirtim, yra užveriamas so
vieto dekrete, išsĮfiHųsdintame 
Petrogrado lai k ra šėmose. Dek
retas nurodo, kad girtavimas 
tarp tokių valdininkų didėja ir 
siūlo gydomąsias priemones.

True translation filed vvith the post- 
biasler at Chieago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos koto 
nijŲ klausimas 

išrištas
TALKININKAI DABOS TVAR

KĄ TURKIJOJ.

Taikos kongresas susitarė apie 
Vokietijos kolonijas ir Tur
kiją.

PARYŽIUS, sausio 30. — 0- 
ficialiai šiandie^ paskelbta, kad 
laikos kongreso vyriausioji ka
rės taryba pasiekė užganėdi
nančio laikinio susitarimo apie 
buvusias Vokietijos kolonijas 
ir užimtas Turkijos teritorijas 
Azijoj.

Taryba nutarė, kad talkinin
kų valstybių 'kariniai atstovai 
Versailles turi susirinkti ir pra
nešti apie labiausiai bešališką 
padalinimą našloą parupinime 
karinių spėkų palaikymui tvar
kos Turkijoj, kol taryba nenu
spręs apie Turkijos teritorijų 
valdžia. /€

maste!' at Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917

PRIĖMĖ WILS0N0 KOLO
NIJŲ PLENĄ.

PARYŽIUS, saus. 30. — An
glijos ir Francijos valdžios pri
ėmė principe prezidento Wil- 
šono pieną kaslink įgaliojimų 
nuo tautų lygos valdynmili už
imtų teritorijų. Taip pasakė 
šiandie kapt. Andre Tardieu iš 
Francijos taikos delegacijos. 
Tečiaus priėmimas yra sąlygo
mis, iki nebus patirta kokiomis 
sąlygomis pienas bus praveda* 
mas. Tas pienas jo praktiška
me panaudojime, yra peržiūri
mas taikos konferencijos yy- mano palaikyti savo organiza-

Prie federalio kriminalio riausios tarybos. ciją, kuri rūpinos ūkių darbi- si 5: 03 valandą.

rio valstybės pasirodytu neprie

l'rue translation filed wilh the pusi 
mastei* ut Chicago, III., Jan. 31, 1919

i*e<|uirrd b v ihe net of Ocl. G, 191"

NEREIKALAUSIĄ ATMOKĖ- 
JIMO KARĖS LĖŠŲ.

našias organizacijas.
Irčiau departamentas steng

sis, kad ūkių darbininkai turėtų 
nuololinj darbą. Yra manoma, 
jog vienas svarbiausių reikalų 
ant milionų Amerikos ūkių, 
tai kad darbininkai butų laiko
mi visus melus su geromis gy
venimo sąlygomis ir su gera al-

kusių ukes ir išėjusių į karės 
reikmenų darbus (o skaitlinės

LONDONAS, saus. 30.

respondentas sakosi turįs prie-

fercncija išrišė klausimą atly
ginimo. Jie užreiškia, kad ko
nferencija panaikino kokį nors 
mierį reikalauti iš Vokietijos 
ir jos bendrų apmok ėjimo tal
kininkų šalims karės lėšų, ar | 
uždėti sunkius atlyginimus ant 
priešo šalių.

mastei* ut Chicago, 111., Jan. 31, 1919 
ns reųuired by the act of Oct. 6.1917

IŠDIRBO DARBO PLENĄ.

PARYŽIUS, sausio 30. Ang-

plautinį darbo biurą, kuris bus 
pasiūlytas taikos ’konfcrenci-

samdytojų apsvarstymui, yra

kokiu jie galėjo atlikti darbą.
Pasitarimas tarp darbiečių 

apie pieną tęsėsi lik dvi ir pusę 
dienos, pabaigoj kurios jie pa
siekė bilną susitarimą. Per 
svarstymus Anglįųjįs samdyto
jai buvo informuojami anie 
bėgį dalyko. Padaryti prisiriĮn- 
gįma'i tęsti pasitarimus tarp 
samdytojų ir darbiečių po to, 
kaip pienas bus paduotas kon
ferencijai.

misija apie internacionales dar

nus posėdžius sekamą savaitę.

True translation filod with the post- 
tnaster at Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
REIKĖS DAUG DARBININKŲ

ANT ŪKIŲ.

(Iš žemės Ūkio Departamento).

gtų prieš pintį, ūkės darbinin
kų klausimas 1919 m. dar skir-

tės Departamentas rengias prie 
darbo sutikti šį ūkių darbinin
ką klausimą./

Departamento viršininkai

simas 1919 m., bus taip svar
bus, kaip ir 1918 m. Didelė 
dalis musų armijos gali pasi
likti Europoje per visus metus.

Žemdirbystės ’ depa.rtamentus 
apskaitliavo, jog 1918 m. ru
denį žieminiais kviečiais apsė
ta 49,027,(M) akrų, t. y. 15.9 nuo
šimčių daugiau, negu rudenį 

1917 metų.
Toks didelis plotas žieminių 

kviėčių nurodo kiek reikės dar
bininkų prie ūkės darbų. Rei
kės trijų, ar keturių vyrų suva
lyti ką vienas vyras pasėjo, o 
niekur nebuvo sakoma, kad bu
tų perdaug darbininkų prie sė
jimo.

Žemdirbystės Departamentas

hai atėmė daugiau darbininkų 
nuo ūkių, negu armija), mano 
ma, sugrįš ant ūkių, jei jiems 
bus tinkamai apmokama.
. Sakoma, daug vedusių žmo
nių turėtų dirbti ant ūkių. Kad

inus samdininkams butus ir su- 
Į teikti darbo per visus metus.
Kad ūkininkams padėti intai- 

'sant naujus samdininkams bu- 
' tu.**, departamentas t ui? suda

sutins.

Dalis departamento darbo y- 
ra dedama, 
peraeiją ir

kad išauklėti koo- 
pasimainymą ūkės

Pa v., nesenai bu- 
daųgiau kaip tuk

No. 26

True tninsialion filed wilh Ihe post- niaslcr ai Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijoj streikai vis 
dar tebesitęsia

Valdžia nesikišianti į streikus
ANGLIJOS STREIKIERIAI 

KALBASI APIE REVO
LIUCIJĄ,

likime nekalbintų valdžios dar

Valdžia atsisako įsimaišyti Gla- 
sgowe. Padėjimas Belfast 
('lydė yra rustus.

LONDONAS, sįmisio 30.

ir

Susirinkime paskelbta, kad 
apskaitoma yra, jog Clyde di- 
strikte striukuoju apie 70.000 
darbininku, c

svarstyti darbo keblumus. Spr
endžiama, kad miniteriai 
tarė kol-kas nesimaišyti, 
damies tuo, kad jie nėra auto
rizuoti trade-unistų.

Ministerių nuomone,
darbininkai, negaudami paras
tos streikierių mokesties, var- 
giai ilgai palaikys judėjimą ir

nu-
rem-

k a d

Minisleriai svarstė telegramą 
nuo Glasgovvo iprovost, už ve

riančią streikierių prašymą vai 
dž.ios įsimaišymo, kad išgavus 
jiems 44 vai. darbo savaitę.

.Icwž tarybos m bus pradėtosvo sudaryta
stantis kūlėjų ratelių Ohio, In-jrv|() streikieriai grasina įmesti 
diana, Illinois ir Micliigano vai-Į 
stijose. Tie rateliai inima nuo 
trijų iki dvidešimts ūkių, ir su
sidėję jie netik nusipirko ku
liamąsias mašinas, bet paside
da kooperatyvial ir kuliant ja
vus ir juos valant nuo laukų.

šviesą net nuo ligoni) učių

bet streikieriai užreiškė, kad jei 
jų operųvimas kliudys streikie
rių demonstracijoms, gatveka- 
riai bus sustabdyti.

Star korespondentas sako,
mingas. jog jis plečiamas ant' kad “revoliucinė kalba yra va- 
kitų ūkės darbų, kur lik reikia ^dovu lupose.” 
daugiau svieto. Andrew Bona r Law už pre

mjerą Lloyd George, pasiuntė

True Iranslnlion filed wilh Ihe post- 
maslcr ai Chicago, III., Jan.
as reųuired by Ihe ari of Ori. G, 1917

BOLŠEVIKAI VADOVAUJĄ
ANGLIJOS STREIKAIS.

1919

LO.NDONAS, sausio 30.

škė, kad visuotini streikai An
glijoj ir Airijoj yra bolševikiš
ki. Jie sako, kad streikieriai

suorganizuotų panašiai i

si autorizuotiems v i r š i n i n- 
kams nacionalės federacijos 
t ra de unijų. Toliau buvo kal-

nai aprūpinami pinigais Rusi
jos bolševikų.

Už GENERALJ STREIKĄ.

TACOMA, Wash., sausio 30. 
—Ccn traline darbininkų tary-

'... .T „ ; .............. i..

na indorsavo metalo tlarbinin-

|io finiko parėmimui metalo

mo algos prie laivų budavoji- 
mo.

l'rae translation filed vvilli the post- 
inastei* at Chicago, UI., Jan. 31, 1919 
as reųuired by the aet of Oct. G, 1917

Socialistai 
pralaimėjo

Prūsijoje
SOCIALISTAI NEGAVO 

DIDŽIUMOS.

Turės tik apie 170 atstovų prieš 
231 buržuazus.

BERLINAS, sausio 29. — 0- 
ficialės .žinios apie nedėlios rin 
kimus į Prūsijos susirinkimą, 
neskaitant 21 Poznaniaus atsto
vo, parodo išrinkimą:

Neprigu Įmingą jų Soc. 
Krikščionių Žm. part. 
Vokiečių nacionalistų 
Vokiečių Žmonių partijos 
Demokratu

24
87
41
18
61

Demok ra t u-va Ist iečių 1
k

Socialistai galbūt negaus dau 
giau 4 Poznaniaus delegatų, 
taip kad bendros socialistų jie- 
gos valstijos seime sudarys 170 
prieš 231 buržuazijos atstovą.

Konservatyvų ir nacional-li- 
beralų presą labai džiaugiasi 
pasekmėmis rinkinių,

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; per
mainos temperatūroj neperma
toma.

Saulė teka 7:04 vai., leidžia-

tį įsimaišymą.
Situacija ant 

fast’e, kur eina 
snpletojanciu
pramonės pasidarė dar rūstes
nė šiandie.

Clyde ir Bol

suparaližavimu

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA IŠTRAUKIMO 
AMERIKOS KARIUOMENĖS

Iš RUSIJOS.

True translation filed with the post 
mastei* ai Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CLYDE STREIKAS DAROSI 
RŪSTESNIŲ.

LONDONAS, sausio 29.
Streikas ant Clyde šiandie da- 
rosi rūstesnių. Beveik visos 
didžiosios laivų budavojimo ir

užsidarymo ar varinio savo dar 
bo su mažu darbininku skaičių.

€

Streikieriai sako, kad jų tikslu 
yra “perdirbti trade unioniz- 
mą” ir įsteigti nacionalinis pa
matais “tiesiogini veikimą,’’ ku

Glasgorsvo streiko vadovai sa
koma, bando sujungti streiką 
ant Clyde su streikais Belfast 
ir Londone, nežiūrint skirtumų 
tiksluose visų tų trijų judėji
mų.

WASIIINGTON, saus. 29.
Dar vienas reikalavimas ūmaus 
ištraukimo 'Amerikos kareivių

lė šiandie senatoriaus Johnson 
iš California, kolboje, smarkiai 
kritikavusioji Suv. Valstijų ir

Karinis veikimas Rusijoj bu
vo senatoriaus Johnson pasme-

tis” ir kaipo kriminale inter-

Sugrąžinki! namo Ameri
kos kareivius,” sakė senatorius, 
“atnaujinkit musų pačių demo
kratiją. Atsteigkit laisvą išsi
reiškimą. Pastatykit Ameri-

merikietišku.”
Tarp kitko Johnson pasakė:
“Aš mųjasirašysiii po šita

doktrina. Aš nė valandėlei no

ių vakarinėj Škotijoj sustreika
vo iš simpatijos darbininkams, 
kurie sudėjo savo įrankius ant 
Clyde. Tas padaryta nežiūrint 
savo vadovų protestų.

Streiko konferencija buvo 
laikoma Glasgowe utarninke ir 
joj dalyvavo delegatai iš Grim- 
sby, Rugby ir Londono. Nu
tarta remti streiko komitetą ir 
paduoti valdžiai pasiulimą su
sitaikymo pamatų 44 vai. dar
bo savaitės. Taipgi nutarta, 
kad stre^kįieriai jokiame atsi-^

tvarką Jugo-Slavų ar Čechrt- 
Slavų valstijoj, Albanijoj, ar 
Černogorijoj, Rumunijoj ar Ar 
meni joj, SyHijoj, Palestinoj, 

Lenkijoj, Finlandijoj, Estoni- 
joj, Livonijoj, Kurliandijoj,

šinuos Aineudikos (kareivių da
bojimui tvarkos Europoj ar 
malšinimui riaušių kiekviena
me Europos tautų darže.”

Skaitykite ir Platinkite , 
“NAUJIENAS” .

i ■
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KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS

Nedėlioję, Vasario-Feb. 2,1919
>1 ............................... ■ I ■ ......... .. ' 11

PULASKIO SVETAINĖJE
1715 South Ashland Avenue %

Scenoje stato 3 aktų dramą
“MOTINOS ŠIRDIS”

Su dainomis
• Parašė M. Dundulienė

Svetainė atsidarys 4:30 vai. po pietų; Lošimas prasidės 5:30 vai. vakare 
INŽANGA 35c ir ailgščiau ypatai

Po Perstatymo linksmus balius iki vėlyvos nakties.
Draugai ir draugės! Keistučio dramos skyrius deda visas pastangas, kad 

savo užduotį atlikus kuopuikiausiai, o Publika jau žino, kaip Keistučio dramos 
skyriaus lošėjai atlikdavo savo užduotis pirmiau, taip ir šį kartą dedą visas 
pastangas ant “Motinos širdies, kad atlikus kuonuogeriausiai.

Kviečia visus atsilankyti
KEISTUČIO PAŠEL. KLIUDĄS.

A. Upits.

VIDUDIENYJ
Vaiva ras pasuka iš vieškelio 

į siaurų, besidriekiantį palei rė
vų, takelį. Kojos, kažin kadel, 
atsisako klausyti: perdaug da
žnai pameta siaurąjį glūdžiai

apdulkėjusius badus. Dažnai at- 
aikaria į veidų žydinčios, per
sisvėrę per takelį, rugių varpos. 
Užpakalyj, ant kalnelio, per 
pus užsitraukus už beržynėlio, 
riogso baltoji bažnytkiemio 
smuklė. Virš beržyno šelmiškai 
žvelgia laibutis pilkas bokštas 
su mažu žėrinčiu kryžiumi.

Vaivaras nusispiauja.

Kymu ir šilta... negalima at
sidusti. Pasiutusiai ištroškau. 
Bučiau žinojęs, kad ant vieške
lio tiek dulkių, dar vienų bu
čiau išgėręs... Bet kur čia be- 
gersi: jau ir dabar pinasi kojos. 
Tau, Vaivare?... Bet kas kartų 
ėjo laižybų iš šešių stiklų sti
pru
ip... Dabar nėra tada.

Vaivarui rodosi, kad reikėtų 
giliai altsidusti dėlto, kad mažai 
gėręs, o taip apkvaito. Vienok 
krūtinė kaž ko tokia suakihenė- 
jus, o gerklė tarsi užimta... Ka
žin — rasi jis susirūpinęs kuo 
nors kitu.

ios — ir laimėjo?... Tai

Einant pakalnėn kojos dar 
dažniau ši i tena ir linksta. Kar
tais nukrapena nuo takelio dū

Milžiniškas Balius
Bengia

Lietuvių Politiškas ir Pašelpos Kliubas
Duris atsidarys 3-čia vai. po pietų.

Prasidės 4-tą vai. po pietų.

Nedelioj, Vasario-Feb. 2 d., 1919
Su

Programų
Paminėjimui 10 metų sukaktuvių

Pilsen Auditorium Svet.
1655-59 Blue Island Avė., ir 18-tos gatvės.

Buš puikiausias programos su prakalboms dainoms ir muzika. 
Kaibčs vienas įžymiausių kalbėtojų Dr. A. Montvid, antras kalbės Po
nas S. Šimkus. Polam sudainuos “Birutės” choras ir atskirs vyrų 
choras. Taipo ir gerų solistų. Pa-lė Marijona Rakausku, pa-lė Viktori- 

| ja Voltarailč, ponas P. Stogis Taipo bus puikių eilių ir manalogų. 
Po progrmo bus puikus pasilinksminimas prie brolių Sarpalių Orkes
tro, tolinus Ims Grand March Moolight \Valtz prie užtemusės šviesos 
šokis Sn<)W Bali ir t. t.

DideiiS BaliuS!
rengia

SIETYNO MIŠRUS CHORAS

zNed., Vasario- Feb. 2, 1919
M, Meldažio Svet,

2242 West 23rd Place

Pradžia 5:30 vai. vak. Inžanga 35c ypatai

Gerbiama lietuvių visuomenė ! Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti į musų-rengiamą vakarą ir pra
leisti linksmai laiką prie puikios muzikos. /

Kviečia visus SIETYNO CHORAS

dar 
nors

tris žingsnius. Pakalnėj 
tvankiau ir šilčiau... Kad 
menkutė srovele pūsteltų?

Paupyj Vaivaras sustoja. Ste
bėtina tyla... Nė vieno gyvo 
daikto. Pro kalnelį nuolat dvel
kia kaitri oro srovė, čia pat ma
žas upeliukas — guviai srove
na, lanksto palaužtų, viksvų, 
siūbuoja rusvųjų įsikerojusių 
priaugusių gludžiais kriauk
šliais samanų — ir srovena taip 
tylia i-lengvai! Lazdynų krūme 
lapui, rodos, juda, bet neošia — 
tyku, taip tyku... Štai, mažas 
geltonu gurkliu sparnuotis, pa
šoka į viršūnę, supasi ir žvai-

liai dairosi. Bet visur tyku... Ne 
jokio, nė. mažiausio triukšme
lio.

Vaivaras apsitraukia... ne — 
mažmožis! Ko gi jib turėtų bi- 
joties, dargi vidudienyj! Keistas 
dalykas. — Jis atsitupia, semia 
sauja drungna vandenį ir geria. 
Vanduo pro pirštus bėga algai 
i upeli ir teškenusi. Vaivaras
krūpteliu ir pašoka.

skaidrus vandens lašai. Kaktoje 
dideli ilgi grimzai, pilni garuo
jančio prakaito. Vaivaras in
stinktyviai patraukia rankų vei
du. |

Geresni Bisquitai Padaryti Geresniu Budu 
Better Biscuits Made the Better Way

užsigardavimą pamėginkite biskį šian
dien.
Pirkite tuo vardu—reikalaukite Crispo 
Caramel Lunch Bar
Tcipgi Crispo Crąckcrs. bisketai, pinigučiai, guodies, 
fidbits, visokio švarumo — padaryti teisingai, iškepti 
teisingai, sudėti teisingai, pasaulio pavyzdingoje 
keptuvėje,
Jeigu krauluvninkas negali jums jų duoti, atsiųskite 
mums jo vardą, arba telefonuokite Haymarket 5160.

$awyer Biscuit
Ihicago

CARAMEL riSpOl-U"CHBAR
REG.^ U.S. PAT. OFF.

k /Įr Viskas ko jus galėtumėte reikalauti iš
skonio ir maistingumo yra Crispo Cara
mel Lunch Bar
Jie yra padaryti iš geriausių priprovų, 
sumaišyti ir iškepti geriausiai
Jie yra iš kepti švariausioje, šviesiausio-

Nųn jisai antroje pusėje, ei
na savo pieva. Kaimynų visa 
jau sudorota, bet jo nė vienas 
pradalgis neišvaryta. Kų čia pa
veiksi su dviem pjovėjais... Ti
kra negerovė su tais žmonėmis: 
nč neišmanai kokių algų jiems 
siūlyti, kokį valgį bepaduoti...

Vaivarui rodosi, kad tik to
dėl jam taip nejauku.

Čia pat ir daržine. Pro atvi
ras duris matosi nugludcnti pa
grindiniai. Čiukure kyšo stogi
nis. Tai nuo to karto, kada Jo
nas lopė... Nūnai jau trečia va-* * • sara, bet Vaivaras gerai atsime
na: jisai davė ant stogo grįžtes, 
o Jonas sėdėjo Apžergęs čiuku
rų ir rišo stogines... O šiandie... 
rasi geležiniai prakiurino jojo 
rankas...

oran, blyska. Vaivarui taip rods 
paimti jų ir išbandyti. Bet žino, 
kad išlo niekas neišeitų... Vai
varas žiuri, ir juo ilgiau jis žiu
ri, tuo aiškiau mato, kad blyš
kiosios ašmens šyi>sosi. Taip, 
šypsosi—juo ir jo Ibcspcke. šyp
sosi tuo, kad jis sulaukęs šešias 
dešimts metų ir kad šaukštų 
sriubos uogai atnešt iki bur
nos... Tuo, kad jisai dūri silpnas 
gįslėlas rankas, ir kad jo dobi
lai pasiliks ir supus čia pat, ant 
lauko...

DIDELES

Pasilinksminimo Vakarėlis
rengia

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 226 kuopa 
Nedelioj, Vasario (Feb.) 2 d., 1919

Pradžia valandą vakare Inžanga 15c ypatai
Liuosybės Svetainėje, 1822 Wabansia Avenue

Bus labai įvairus ir įspūdingas programas, Susidės iš dainų, solo 
ir muzikos, Kalbės Dr. A, MONTV1DAS

Kviečia visus KOMITETAS

Vaivaras nūn tikrai nusima
no, delko jam taip nejauku, 
sunku. Bet atsidusti nėpajie^ia.

Pakalnė įtarsi užkirsta, stati, 
o lakelis siaurutėlis. Standžioje 
žolėje nuolat pinasi kojos. Pie
va šiemet standžiai sužėlus, bet 
be naudos. Nesudorota. Neužtb 
gio užeis lietus, viską supūdys... 
Vaivaras apsižvalgo. Nč vieno 
debesėlio nematyt. Bet veikiau
sia. ten, už kalno, gali būt už 
reginčio, kur nors anapus mel
svojo Kuršų šilo, riogso užsi
slėpęs debesys... Ir kuomet pri
siartins vakaras, jisai pakils ir 
lis. Vaivaras tikrai atjaučia, kad 
kur nors kas nors pasislėpęs ty
ko. Todėl tokia tyla... tokia ne
pakenčiama tyla.

Dobilai kaip mūras... Tarsi 
siūbuojanti jura rausvų žiedų. 
Jį pasitinka tvankus žiedų kvap- 
snys. Bet nė vienos bites — nč 
iokios. Net žiogelis, ir tas nu-

RISTYNĖS
Subatoj, Vas.-Feb. 1, 1919

Liberty Svetainėje
Kedzie Avė. ir 39th PI. Brighton Pk.

Durys atsidarys 7 vai. Ristynės 
prasidės 8 vai.

Risis Juozapas Bančevičius su J. 
Valcum, 2 pora, Bajoras su čaliu Pi- 
tersonu, 3 pora, S. Dudinskas su C. 
J. Pišniu, Otto Prapotnikr.s su Lc- 
vičkiu.

Po ristynių bus Šokiai, muzika 
Juškevičiaus. Visus lietuvius ir lie
tuvaites UŽkvicčiiun. Tikictas 50c.

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir wai 
savings stanips nuperka už cash 
Ernel and Co., 710 VV. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st 
Room 232, 2ras augšlas, virš Fatnous 
Clothing Store, atdara vakarais ik) 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki L

Vaivaras kažkų atsimena 
)ja, apsidairo. Ta — ip...

su-
Čia

ten, anam 
Bet argį ‘tik tiek!

sai allsiuntc. Taigi — 
pakraštyj
Šiurpi apmaudu sukrato jo kū
nų, sugniaužia kumštis ir ilgai 
trūkčioja tankus pražilę anta
kiai: du žmones, reikia užmo
kėt alga ir duot valgį... Bet pri
siartinęs mato, kad dirbta už
tenkamai. »Stangus, gauruoti 
pradalgiai nusidriekia į anapus 
kalno. Ta — ip, Itai bent darbas 
šitokiame dobile ir lokiu laiku... 
Seniau ir jisai prisidėdavo, bet 
minai — jau dešimti metai nė- 
Ta (bandęs. Ir niekas nuocilų, 
jeigu ir bandytų, šaukštų sriu
bos vargiai gauna prie burnos 
— rankos dreba.

Antai pusbaryj numestas dal
gis. Tarsi milžiniško, plėšraus 
paukščio bnąpab, ji« pakilęs

Dr. A. Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

Phone Hąymarket 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 

VVcst 6126.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visa! mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 Iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50
Atdara kasdieną, ncdėiomls ir va
karais.

R. G O R D O N
1415 S. Halated Str.. Chtcaro. III

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

Pasilinksminimo Vakaras
RENGIA

Lietuvių Socialistų Jaunuomenės Lygos 1-ma kuopa

Subatoje, Vasario-Feb. L d., 1919
Mildos Svetainėje 

3142 So. Halsted Street
Gerbiami jaunuliai i 

musų “tikrai lietuviška”
ės kviečiame skaitlingai atsilankyti į 
ir linksmai praleisti laika.

Kviečia visus Komitetas.

mas Lietuvių
Kuris įvyks nedelioj 2:30 valandoj po pietų 2-rą dieną vasario 

1919 m. K Karwowski svet., 2301 \V. 22 place, kampas Oakley Avė. 
šis milžiniškas susirinkimas yra šaukiamas šip tikslu idant supa
žindinus savo tautiečius su šita pramone ir jos nauda, lai yra gele
žies ir plieno kasyklės, kurios randasi Minnesotas Valstijoje Deiiu- 
tes Apilinkė Organizuojamos po valdžios priežiūra po vardu Con
tinental Iron and Steel Corporation, šiuonti esate kviečiami ir pa- 
sinaiRlokite šita proga ir tais pačiais šaltiniais iš kurių turčiai sau 
turtą sėmė, supraskite jog tai yra svarbiausis pramouis pasaulyje. 
Šis tavoras leip yra reikalingas alslatymui pasaulio karės griuvėsių 
ir pripildymui sankrovų Suvienytos Valstijos, kurios randasi suvi
sai ištuštintos, o valdžios tyrinėtojų ištyrimas parodo, jog musų 
k'asykliose nuog II),06(1,600. lig 10,600,000. milijonų tonų randasi la
vono Rudis randasi 70 pėdų aukšto ir turime ant pavizdžio šalo ku- 
syklės dirbamos iš kurių imamas didžiausias turtas. Todėl draugai 
nepraleiskime progos dėkimės pirkdami Šerus kol kainos yra dar 
pigios lik $12.50 seras, Dg. S. J. Hakaszius paaiškįs visų dalykų sto
vį, kaipo stambus ščrininkas šios korporacijos. Kviečia Komitetas 
2111 VVest Coulter Street.

PASARGA:—Važiuojantiems iš toliau vartokite 22-ros gatvekarius 
iki Oakley Avė.

MADISON PRIE HALSTED STREET
. BURL.ESQUE REVIEVV —
DAVĖ MARION ir jo paties kompanija

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

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

šyti ir angliškai kalbčti | labai trumpą laiką. Ateikite į mūšy mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nOjc mokykloje prisirengimui į kolegiją ir Universitetą, 
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi, 
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Av«.)

Musų moky- 
Pra-



Pėtnyčia Sausio-Jan.31,1919
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F NAUJIENOS, Chicago, IB.

Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

▼leno, kuria jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
kuriė tai žino, su virš tris me
tus. Aš mėginau gyduolę po gy
duolės, gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelbn kokią aš 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
■aš suradau vaistą, kuris mane 
išgydė visai ir jau daugiau nie
kuomet negrįžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo., ir dargi gulėdavo ant pa
talo nuo reumatizmo ir tas gel
bėdavo kiekvieną kartą.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis nuo bite kokios formos 
reumatizmo ligos pamėgintų šią 
stebėtinai gydančių spėką. Ne
siųskite nė cento; tiktai atsiųs
kite savo vardą ir adresą ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus jį suvartosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo kainų, vieną 
dolerį, betgi susraskite, aš ne
noriu jūsų pinigų iki jus busite 
galutinai užganėdintas juos iš
siųsti. Ar tai ne puiku? Kam gi 
ilgiau kentėti, kuomet toks pozi
tyviu pagelbėjimas tokiu budu 
yra jums siūlomas dykai? Nea
tidėliokite. Rašykite šiandien. 
Mark 11. Jackson, No. 648 E. 
Gurney Elilg., Syracuse, N. Y. 
Mr. Jackson yra alsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra
• teisingas.

DATR1J0T1ZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis^ 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourdi ana 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
i*anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 9?-ra GATVES

Sankrova atdara
Subatos vakare

Milwaukee, Wis
Susirinkimai — Prakalbos.

Sausio 19 d. vietos socialistai

išreiškus užuojautos nuteis
tiems socialistų vadovams Cbi- 
cagoj.

Buvo pagarsinta, kad Audi
torium svetainės durjs atsida
rys kaip septintą valandą valui 
re, o prakalbos prasidės aštun
tą, bet tuoj po atidarymui sve
tainės pasirodė, kad ji prrma- 
ž:i. Pusė valandos vėliau netik 
didžiulis miesto Auditoriumas, 
bet ir aplinkinės gatvės Ibuvo 
užtvenktos nesuskaitoma mi
nia žmonių. Rengėjai dėjo pa
stangų, kad suradus reikiamų 
svetainių. Dalinai jie 
tikslo - - surado vil tos 
ši m ties tuksi, žmonių, 
po to gatvės dar buvo 
pilnutėlės, tuksiančiai 
tuo budo turėjo grįžti 
namus.

ta prakalbos. Bengė
56 -loji kuopa. Publikos buvo 
pilnutėlė svetainė. Pirmiausia 
p-le Balkaiti" šauniai paskambi
no pianu, o vėliau pagriežė 
smuiku. Dvi jaunutės panelės 

Urboniiitė ir Svirskiulė —- 
taipjau puikiai padeklamavo 
eiles. Ir muzikantei ir dekle- 
matorėms publika aplodismen
tų nesigailėjo.

LDLD. S

IIK'Utis - apie lietuvių literatu- 
iją, pradedant pirmu 
i raštu ir rašytoju ir

Bet ir 
pilnos- 

žmonių c

visi nuteistieji soci- 
Germcr, \V. 1'. Kni

se. i ucKcr ir V. L. Bergen Bu
vo ir daugiau kalbėtojų — “pa
šalinių”. Žmonių ūpas buvo 
labai pakilęs. Kada nuleistieji 
pasirodė prieš minią, pastaroji 
pasitiko juos ilgais griausmin
gais aplodismentais. 'Patai liu
dija ir josios duosnumas. Kal
bėtojui prasitarus: “Dėkite sa
vo laisvės bondsus už laisvę, už 
kurią mes kovojame” jų tuoj 
pasimatė rinkėjų kepurėse. Vi
so aukų surinkta virš Irįs tuk-

Kalbėjo

(baigiant šiandieniniais. Belo, 
ragino žmones, šviestis lavin- 
lies lankant mokyklas ir (t. 
Jam užbaigus kalbėjo vielinės 
LDLD. kuopos sekretorius, d. 
S. A. Dementis. Trumpai api- 
brieže lietuviu darbininku lite- 4 C

raturos istoriją, pradedant Dar
bininkų Balsu ir baigiant L. D. 
L. D. leidiniais.

Po prakalbų rinkta aukos 
surengimo lėšų padengimui. 
Publika suaukojo $5.62. Belo, 
kuopon įstojo penki nauji na
riai.

Vielinė LDLD. kuopa, nors 
finansiniai silpnutė, liet užtai ji

riais. O lai yra svarbiausias 
organizacijai dalykas. Rimti ir

A t žaga r e i v i u s t r a k sėj i m a s.
Sausio l<S, miesto Auditorių 

me buvo sušaukta didelis susi 
rinkimas pagerbimui 
SIU

su priėmė rezoliuciją, reikala
vimu paliuosuoti visus politi
kos prasižengėlius ir sugražinti 
žodžio bei spaudos laisves. Vi
sa užsibaigė kuotvarkiausia.

Sausio 19 d. University Setl- 
lemenl svetainėj buvo sureng

sugrįzu- 
Vakaro pirmi
nėj u — buvo 

miesto majoras, socialistas, ši
las baisiai nepatiko vietos did- 
lapiams. .Tie ožio balsais cine 
bliauti ir klirstyt minias prieš 
tą “nepa triotingą žmogų,” 
Kaip, girdi, jis gali pirminin- 

susirin- 
majoras 
Malyda- 
neduoda 
majoras

KLEIN BROS.
HALSTED & 20lli SIS.

Specialis Subatoje Išpardavimas Vyrams

XX Vilnono Molyno 
Serge Siuto

šiame name $1Q 7 K 
vertes iki $30 lu.lu

VYRAI ! Pasirinkite bite koki visa 
vilnonį mėlynos serges siutą, kuris par
duodamas iki $30.00 ir mokėkite tik tai 
$19 75. Kuomet jus atmenate kokis 
yra didelis reikalavimas, tai visuomet 
yra mėlynos serge siutai, jus suprasite 
kokis tai yra didelis pasiulijimas.

Ypatingai Puikus Siutai 
rankomis pasiūti tvirtos spalvos mėly
nos serge, modeliai vyrams ir puošnios 
stailės vaikinams, pamušta serge, venet 
arba alpaca.

Mėlynos serge siutai yra visuomet 
populiari, visuomet stailėje, ir kiekvie
nas vyras turi įsigyti vieną—ypatingai 
už šią kainą •

kiniui? Į jų riksmus 
visai nekreipė domos. 
mi, kad amlbrijimas 
lauktų pasekmių, nes
nerezignuoja, prieš pat susirin
kimą jie bandė surengi demon
straciją, kad užprotestavus 
prieš lą “nepalriolingą žmo
gų”. Bet ir čia jie susilaukė 
tai, ko nesitikėjo: žmonės visai 
nekreipė domos į ponų atžaga
reivių straksėjimus. Taigi, tie 
apuokai su gėda turėjo pasitra
ukti į savo tamsius palepins.

—Užventiškis.

GILMAN WIS.

$19.75 “lictvinai” yra

AUBURN, ILL.

Saužudybč.
suimtą, sausio 

čia mirtinai pasišovė anglas il
ki ninkas. Saužuilybės priežas
tis nežinoma. Nusižudžiusiojo 
kišeniuje, beje, rasta apie vie
nuolika šimtu dolerių.

—Kol diger.

Lenko — lietuviška “kare”.
Tikras atsitikimas, busimas 

lietuviu istorikas teiksis užre- c

korduoti jį. Dalykas yra toks. 
North \Vest Lumber kompani-

jai, kurių didele didžiuma yra 
lenkai, andai paskelbė “karę” 
lietuviams. Tik ne učiai, kad 
p onai “litvinai” nori būti lie-

Pasirinkimas bile kokio Vyriško 

SKRYBELIO 
šioje krautuvėje verto iki 
$5.00 , Sukatoje po $2

ŠTAILES vyrams ir vaikinams minkštos 
ir kietos skrybėlės, štai yra jūsų pasi
rinkimas šių naujų skrybėlių už didelį 

sutaupvmą. Kiekviena skrybėlė kurią 
jus matote verta iki $5.00—Subatoje par
duodama po $2.00.

Juodos, rudos, mėlynos, žalios, rusvos, 
oxford, pilkos, ir perlavai pilkos skrybė
lės— $2.00. šiurkščios skrybėlės 
švelnios skrybėlės— $2.00. Juodos Sj 
ir rudos derbies,—$2.00. Atsimin- fjį 
kito Subatoje tiktai...................... i

Į MUSŲ GERUS DRAUGUS, VAI 
KINUS IR MERGINAS CHICAGOJ

•" * ' * • • T I ••

Mes tikime, kad vargiai yra vaikinas ar mergina musų dideliame mieste, kuris ne bu
tų gerai apsipažinęs su musų Butter-Nut Vai ku, mažų kūdikių, atstovavusių mus taip ilgą 
laiką. Dabar mes norime kai jus pagelbėtum ėte jam atlikti jo gerą darbą, duodami mums 
truputį jūsų liueso laiko, už kurį jums bus gąu šiai apmokama. Ko mes prašysime jus padary
ti, tą galima lengvai padaryti, tas reikalauja nieko daugiau kaip tik jūsų norą tą padaryti 
ir tuomi gauti tas sumas pinigų, kurias mes pasiūlome už jūsų pasistengimą.

Kadangi tiek daug kiek galima vaikinų ir merginų Chicagoje gali dalintis paskirtu 
fondu, mes nutarėme sekanti pieną, kurį mes norime kad jus perskaitytu mete atsargiai, 
kad ne butų kokio nesusipratimo ką JUS dary site, ir ką MES darysime laikydamies to pieno.

Visų pirma MES norime žinoti tiktai kie k daug žmonių JUS žinote jūsų pačių apielin- 
kėje, kurie perka MUSŲ duoną arba musų keksą, ir nuo ko jie juos perka.

Kad gavus čia informacijų mes mokame už tokius surašus vardų, kurie bus išpildyti 
ant blankų, kurias gausite pareikalavus nuo savo krautuvninko.

Krautuvninkai gali gauti visus suradus nuo musų kokius nori.
Jus turite būt atsargus ir išpildyti surašus teisingai.
Rašymas turi būti aiškus ir antrašai turi būti pilni.
Jūsų priduota informacija, turi būt visai teisinga.

Bile kokis surašąs, kuris tik kiek netei singas, mes ne galime priimti, kadangi visi su
rašai yra pažymimi patyrimui ar jie yra tei singi ar klaidingi, todėl bukite labai atsargus 
ir padarykite darbą teisingai, kaip jis turi b uti padarytas, ir sulig paduotais nurodymais, 
dėl to kad mes norime kad jus gautumėte vie ną iš sumos grynų pinigų, pasiūlytų jeigu jus 
busite įgaliotas gauti juos.

čia yra būdas kuriuo mes mokėsime jums už jūsų pasidarbavimą.
4 surašai, paduodantįs didžiausį numerį vardu vartojančių musų duoną arba keksą 

$25.00.
20 surašų, duodančių sekantį didžiausį nu merį vardų vartojančių musų duoną arba ke

ksą $10.00
30 surašų, duodančių sekantį didžiausį numerį vardų vartojančių musų duoną ar

ba keksą $5.00
50 surašų, duodančiu sekantį didžiausį numerį vardu vartojančių musų duoną arba 

keksą $1.00
l/ilnus nurodymus kaip išpildyti surašus galima rasti ant kiekvieno surašo, ir jus ga

lite gauti surašus nuo krautuvninko pas kurį jus perkate.

DR. VIRG. NARBUTT
' Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockvvoll 1681.

SCHULZE BAKING COMPANY
Vieninteliai kepėjai

, BUTTER-NUT DUONOS, 
VICTOR RYE DUONOS, 
DIXIE RYE DUONOS ir tt.

. ir SCHULZE'S PACKAGE CAKE.

aiiiuiM
I IteMiinigais |

Gera proga lietuviui dentistui apsigyventi vietoje išdirb
toje per 7 metus Dėl platesnių žinių kreipkitės pas aptieki- 
ninką.
233 E. 115th Str Chicago, III.—Kensington

su lenkais, “litvinų” skaičius 
buvo juokingai mažas — vos 
keturi , bet lenkų ataka tapo 
atmušta kuopasekmingiausia. 
Mat lietuviai jau iškalno žinojo 
apie rengiamąją ataką, lodei 
gerai uėsibarikadavo, taip kad 
lenkams nepavyko užimti mie
gamąjį vagoną. Nieko nepešė, 
jie iškultojo lietuvius ir pilnoj 
tvarkoj pasitraukė į savo pozi
cijas vagonus.

Visa lai įvyko sausio 22 d., 
vię.špalies metuose tūkstantis 

devyni šimtai devynioliktuose.
—APUOKAS.

Ona Strazdaitė
25 metų, automobiliu užmuš

ta sausio 28 d. 6 vi. rytą. Velio 
nė paėjo iš Kauno gub. Ukmer
gės pav., Anykščių par. Melio- 
šiškių sodos. Paliko Lietuvoje 
motyną, dvi seserį ir vieną 
brolį. Amerikoje paliko pus
brolį ir tolimesnių giminių. 
Velionė Amerikoje išgyveno 6 
metus. Laidotuvės įvyks Šian
dien. Saus. 31, d. 12 v. dieną iš 
namų 2018 So. Peoria St. į Lie
tuvių Tautiškas Kapines. Visi 

% giminės, draugai ir pažįstami 
' kviečiami atsilankyti į šerme

nis ir dalyvauti laidotuvėse. 
Laidotuvėmis rūpinas Justinas 
Leknickas.

Velionė priklausė L. M. “Ap
švietus” tiraiigiljon ir L. J. S. L. 
1-mon kuopon.

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kele

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

■ i . ..........
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Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivai akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingaL
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačta). Chicago, III.

Raiškos ir Turkiškos Vanos
12th St TeL Kedaie 8902 
Patilus TeL Weatern 15 
8614-16 W. 12th at, arti 
SL Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina SU arti 12th 
ąt, Chicago, I1L

2.M

20$ .v

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

1003-3039 & HaUted St, Chicago, Iii.
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Užsisakomoji Kalnai
Okagoje—pačta:

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

Chicago j e—per nešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei .................. .
Mėnesiui..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
*ačtu:

Metams ............  35.00
Pusei meto ........................ 100
Trims mėnesiams ............. } 65
Dviem mėnesiam ............. 1«25
Vienam mėnesiui ................... 65

Pinigus reikia niųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.41

. .7*

.02

.12 
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Truc translation filcd with the post- I 
Į master at Chicago, III., Jan. 30 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ARGENTINA

(Tąsa) 
MEKSIKA.

Amerikos kapitalistai rengia 
įsiveržimą.

Amerikos kapitalistai įdėjil
sioj i pinigus Meksikoje dedasi 
visi į krūvą, kaip suvienytomis 
pastangomis pasipriešinus Car- 
ranzinės valdžios norui, kai 
Meksikos žmonės gautų pilną 
vertę gainios turtų. Laikraš
tis “Curb Ne\vs”, leidžiamas Jo 
nes and Baker Security komp. 
už saus. 6 d., 1919 m. ant pir-

Visuotinas straikas supurto 
republiką.

Smarkus darbininkų nera
mumas, kuris* purtė Argenti
ną ištisus mėnesius, pasiekė 
čiukuro saus. 8 d., kuomet vi
suotinas straikas tapo apskelb
tas visoj republikoj. AČIu tam 
tapo sustabdytos visos pramo
nės. Net policija, ugniagesiai 
ir kiti miesto darbininkai Bue- 
uos Airėse prisidėjo prie strei
kininkų. Neramumų centru 
buvo Vasena geležies dirbtu-* 

vės, kur apie dvidešimts tuks
iančių darbininkų pikietavo.

dažnai turėdavę kyšius duoti 
vyresniems patarnautojams, no 
rėdanti darbą gauti, kad mais
tas buvęs baisiai prastas ir vie
ta drabužiams purvina.

(Pabaiga)

dingi sau ir visai žmonių gimi
nei. Tada ir apsivedimų skai
čius augs, o perskiros bus dide
lė retenybė. Tik tada tarp vy
ro ir moters viešpataus širdžių 
lygybė ir meilė tikroji.

Ig. Kaz. Matchulis.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki ktJU) vaL vak.
Visur kitur užsieniuose •••• t Oi

True translation ftled with the post- 
niasler at Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Ar žmonės bėgs 
iš Amerikos.

Vakar šioje vietoj minėjome 
apie įneštą kongresai) įstatymo 
projektą, kuriuo norima kalve* 
riems metams uždaryti ateivi- 
jai kelią Amerikon. Įdomu bet
gi žinoti, ar, taikai galutinai į- 
vykus ir atsidarius keliams tar
ptautiniai komunikacijai, ke
liavimas žmonių iš Europius 
kraštu butų labai didelis — jei
gu imigracija čia ir nebūtų su-

Ar žmonės iš karės sunaikin
tų, suvargintų šalių masėmis 
pradėtų plaukti Amerikon duo
nos ir laimės jieškoti, ar ki
taip?

rikoj, kurių čia yra milionai?
Didelė didžiuma jų, atvažia

vusių dar prieš karę, atvažiavo 
nemanydami visai čia pasilikti,

dabar turės laisvės ir pragumų 
žmoniškai gyventi.

“Reikia neužmiršti, sako p. 
Howc, kad šioje šalyj yra apie 
penkiolika milijonų svetimša
lių, kurie per ketverius metus 
nesimatė su savo giminėms ir 
draugais Europoj, dagi žinių 
apie juos nevisados galėjo gau
ti. Jie ilgisi, trokšta kuovei- 
kiausia grįžti, kad sužinojus, 
ar dar jie gyvi, ir kaip pergyve
no karės baisenybes.

Be to, daugelis čia esančiųjų 
svetimšalių susirūpinę dėl pa
liktųjų ten savo mantų ir šei
mynų. šimtai tūkstančių, gal 
milijonai namų ir sodybų su
naikinta. Karėj žuvo šimtai 
tuksiančių Amerikos svetimša
lių giminių. Daugiaudia sve
timšalių važiavo čia dėlto, kad mo puslapio priduoda pilną ap- 
ten juos neturtas ir valgas spa
udė. Dabar, kada ten žemė 
vienodžiau dalinama žmonėms, 
jie tikisi taipjau savo dalį gauti 
ir gyventi be didelio vargo”.

Bet gali būt, kad taikai galu
tinai įvykus, iš karės sunaikin
tų Europos šalių žmones ims 
bėgte bėgti užjūriu — į Ameri
ką? Immigracijos viršininkas 
mano, kad taip nebusią. Karė 
padarė Europoj didelių išnaiki
nimų. Visa tatai reikės atitai
syti, atsleigti. Tam gi rėikės 
darbininkų, ir labai daug jų. 
Tatai bus greičiausiai taip, kad 
kariavusiųjų šalių valdžos pa
čios tam tikrais įstatymais su
varžys išeiviją, idant savo žmo
nių spėkas suvartojus atsteigi- 
ino darbui.

Ištikrųjų gi dalykas veikiau
sia bus taip: jeigu šios šalies 
valdžia uždarys kelią aleivijai, I 
taip projektuojama, tai nė čia 
gyvenantįs svetimšaliai nelabai 
skubinsis grįžti į savo gimtą
sias šalis, nors tik ir apsilanky- 
i. O lai dėl to, kad jie jau ne

begalėtų atgal Amerikon grįž-j 
li. Kaipo ne Amerikos pilie
čiai, nors jie čia butų ir ilgus 
metus pirmiau gyvenę, jie ne

rašymą organizacijos pasiva
dinusios “The National Associ- 
ation for the protectioil of Ame 
rican Kighls in Mexico” (Naci- 
analis Susidraugavimas apgy
nimui amerikiečių teisių Mek-

šių gatvėse saus. 11 d. sulaužė 
straiką, apskeldama karės sto
vį ir paskirdama gen. Dellepai- 
ne kariniu diktatoriumi, 
grėsė socialistų atstovai 
kalavo pasiaiškinimo !iš 
žios, kam ji pavartojo

Kon- 
parei- 
vald- 
vieką

s t raikė. Posėdyje įvyko baisi 
suirutė, kur buvo vartojama

Susidraugavimas turi du tiks

Skaitytoju Balsai
[(Jž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Apsivedimų ir perskirų klau
simu.

Trtte translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 31, 1910 
as reųuired by the act of Oct. 6,1017 

Laiškas iš Francijos.
Mušis prie Marne upės.

mentus dabar, kaip tik kelias 
atsidarys, urmu skubinsis grįž
ti į senąjį kraštą, ar susilaikys?

Spėlioti galima ir šiaip ir 
taip. Laivų kompanijos skel
bia, kad nuo laiko, kaip karė 
prasidėjo, vienas milijonas ir 
du šimtai dvidešimt penki tu
ksiančiai ateivių šioje šalyj 
kreipėsi į jas dėl laivakorčių, 
užreikšdani, kad urnai, kaip tik 
karė pasibaigs, jie nori grįžti 
į savo gimtąsias šalis Europoj. 
Kaip laivų kompanijų valdinin
kai, taip ir immigracijos virši
ninkai išreiškia nuomonę, kad 
iš daugybės esančių šioj šalyj 
ateivių, apie pustrečio milijono 
žmonių norės grįžti į savo šalis 
tuojaus, kaip lik atsidarys ke-

<iekvienas jų, kad ir dar taip no 
retų išvažiuot Į senąjį kraštą, 
atsižvelgdamas į varžomuosius

vos kol ryžšis tatai padaryti.

Herman Schlueter 
mirė.

liu
we sako: •

Per ilgus dešimtmečius, ligi 
karei prasidėsiant, žmonių pla
ukimas iš Europos kraštų į A- 

Plaukė jie 
Bet dabar 
priešingą 

kad

meriką vis didėjo, 
šimtais tuksiančių, 
mes turėsime visai 
tam apsireiškimą: vietoj
pasitikins ir priėmus šimtus tu- 
k»tuučii£ u t ei vi metais, pumu- 

tysime ateivius būriais apleid
žiant Ameriką. Vieloj aleivi- 
jos turėsime išeiviją.

Immigracijos viršininkas sa
kosi daręs ilgus tyrinėjimus į- 
vairiuose apskricinose, kur dau 
giatįsia ateivių gyvena. Tyri
nėjimai parodę, kad ateiviai, 
naudodamies gerais uždarbiais 
karės melu, stengėsi kiek ga
lint tausoti pinigo, idant tuo
jau po karės grįžus į savo šalis 
- į Rusiją, į Lietuvą, į Lenkiją 
į Austriją etc., tuo labiau, sako,

pasimirė 
Hermanu 
New Yo- 

rke išiftnančio vokiečių kalba 
sociaįistų dienraščio Ne\v Yo- 
•ker Volkszeitung redaktorius. 
Tai buvo senas socialistų kovo- 
ojas, nuo pat jaunystės veikęs 

gyvu žodžiu ir plunksna sociali 
slų judėjime .Europoj—Vokie- 
ijoj ir Anglijoj, o nuo 1888 mc 
ų atvykęs Amerikon.

Herman Schlueter buvo ne
paprastų gabumų ž m ogus. 
Kilęs iš vargingų tėvų ir vos 
pradinę mokyklą turėjęs pro
gos lankyti, jis patsai savo ran
ka mokinosi, studijavo ir buvo 
plačiai apsišvietęs žmogus. Jis 
buvo gilus socializmo mokslo 
žinovas ir mokėjo lengvai ori- 
en tuo lies įvairiuose politikos ir 
socialiuose klausimuose. Ačiu 
jam New Yorkcr Volkszcilunę, 
kurį Schuclcris redagavo apie 
pev t rįHclt-šii ii 11 mdij, buvo i-im- 

čia tįsias socialistų organas Am
erikoj.

Sclduelcr mirė sulaukęs 67 
melus amžiaus.

Sauslio 26 ijšcną 
įlaučių uždegimu,

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir eivlliikuose leisi nuošė. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Nunių Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Druver 1810

Miesto Ofuaa:

127 N. Deirborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Meksikos turtų ir apgynimą,y 
amerikiečių teisių tame išvys
tyme. Yra pienuojama, kad su 
sidraugavimas turi priimti sa
vo nariais visas korporacijas 

Į veikiančias Meksikoje ir kiek
vieną laikytoją meksikinių už
tikrinimų.

Vienas šito galingo susidrau
gavimo vadų pasakęs:

“Mums, rodos, kad taikos ko
nferencija turėtų imtis Meksi
kos dalyko ir kad vienu pirmu
tinių Tanių Lygos žingsnių jei 
ji susitvers, turėtų būti gelbėji
mas Meksikos ir jos didžiųjų 
mineralių ir žibalinių turtų nuo 
banditų ir kilų teriojančių ša
lį. Pasaulis baisiai reikalauja 
Meksikos nedarytos medžiagos. 
Meksika turi prašu liuli savo vi
dujines kliūtis, o jei ne, tai Tau 
tų Lyga turi ateiti ir jas praša
linti.”

Sulig pranešimais, randamais 
laikraštyje “Curb Ncws”, vyrai 
abi kumšti sugniaužę lanksčiai, 
nekantriai grūdasi saulės kepi
namose EI Paso gatvėse, Tcx... 
Inžinieriai, kalnakasiai, išlyrei-

kia žodžio, kad eiti greičiau per

pasakinius senosios Meksikos 
turtus. Visa tai, girdi, rodo, jog 
laukiama, kad painusis Meksi
kos klausimas, kuris kaito ir virė 
per ilgus metus, antgali) bus” iš
rištas patenkinamai.”

Straipsnio rašėjas pastebi, 
kad ateinantieji nuolikiai me-

pieriais kompanijų turinčių į- 
dėlius Meksikoje paskutiniu lui

uos vis eina augšlyn. Karlais kį 
limas nepaprastai greitas. Tas 
aiškinama tuomi, ikad nauja 
sutverta organizacija įstengs

ini* “pastoviųjų veikimo sąly
gų-”

Straipsnyje žibančiai aprašo
ma aukso, vario, žibalo ir kili 
Meksikos turtai, kurie laukia tik 
įsteigimo “pastovios valdžios.”

Svarbausiu Amerikos pini
guočių nusiskundimu yra tas, 
kad Carranzos valdžia rengiasi 
uždėti didelius mokesčius ant vi 
sų gainios lurlij tuoju tikslu, 

kad gavus Meksikos žmonoms 
visą naudą iš savo turtingų val
dybų. Šitiems mokesčiams la
biausia ir priešinasi Amerikos 
kapitalistai turintieji ten savo

šilas padėjimas priduoda nau 
jos svarbos Pan-Amerikos Dar
bo Konferencijai, nesenai laiky
tai Larcdoje, kur Meksikos, Ce
ntrą lės Amerikos ir S u v. Vals
tijų darlbininkai, pasižadėjo reni 
Ii judėjimą apsaugojimui ame
rikiečių nuo finansinio imperia
lizmo pavojaus.

Argentinos darbininkų judė
jimas didelėj didžiumoj yra po 
socialistų kontrole. Vieninte
lis laikraštis, kuris ėjo slraiko 
laiku, buvo socialistų organas 
La Vanguardia. Kritus visus 
straikininkai užgrėbdavo, kaip

rodo, kad tik vienas La Vangu
ardia rėmė juos. Dar nėra au- 
tenlinių žinių iš Argentinos, 
kurios rodytų, ką darbininkai 
laimėjo.

Argentinos darbo kliutįs yra 
lik dalimi eilės slraikų, kurie 
įvyko visoj loliniškoj Ameri
koj paskutiniais mėnesiais. Ta
igi Pan-ainerikinė socialistų 
konferencija, kuri buvo šau
dama Buenos Aires į sausio 
)abaigą turės Istorinę svarbą.

JAPONIJA.

Darbininkų reikalavimai di-

ra-Specialis korespodentas, 
šydamas Britinės Kolumbijos 
“Federat'ionist’e”, atkreipia 

domų į tai kad nors Japonija 
yra dabar kontroliuojabia smu
kaus buržujinio elemento, bet 
darbo žmonės vis daugiau ir 
daugiau įdomauja rusų socia- 
islų literatūra. Girdi,“valdan

čiosios klesos svarsto, kas čia 
jus daryta su nedarbu ir kitais 
ekonominiais klausimais, kurie 
jalies Japoniją taip kaip ir ki-

lančiais keliais metais”.
Jis tolinus priveda žodžius 

apie ryžinius maistus. Girdi, 
“Reikalavimui darbininkų pa
didėjus, darbininkai pajautė, 
kad jų spėka didėja. Jie ne lik 
nesisvarstė reikalauti didesnių 
algų ir statyti kitus reikalavi
mus, bet ir jų užsilikėjimas sa
vimi žymiai sustiprėjo, o su 
apšviestomis klesomis atsiliko 
atbulai”.

SUV. VALSTIJOS.

darbi-

na rių 
Valgy-

New Yorko viešbučių 
ninku straikas.

Septyni tuksiančiai 
Tarptautinės Viešbučių,
klų kliubų ir valgio rupinimo 
pramonės darbininkų federaci
jos Kt-vv Yorkc jim dvyliktu sa

vaitė kiuip straikuoja. Spal. 
28 d. darbininkai didesnių New 
Yorko viešbučių, tarp tų Kni- 
ckcbockiTo, |Waldorf-Astonos, 
Slfcrry’o ir Vamlerbillo, metė 
darbą ir sustraikavo reikalau
dami didesnės mokeslies, šva
rios vielos drabužiams, geres
nio maisto ir astuonių valandų 
virtuvės darbininkams ir de-

janis prie stalo.
Unijos viršininkai sako, kai

Amerikos moters rodo dide
lio susirūpinimo: jauni vyrai 
bevelija likti Senberniais, o ap- 
si vedusioj i — ir ten ne rojus— 
perskirų skaičius tolydžio didė
ja...

Šitą klausimą moters rišo ir 
riša savo rateliuose}, didžiųjų 
organizacijų sueigose ir viešuo
se susirinkimuose. Jų tarpe at
siranda gabių ir iškalbingų a- 
gi totorių. Vienos jų sakydavo, 
kad tikroji nevedimo priežas
tis yra — viešosios ištvirkavi
mo įstaigos. Girdi, reikia tik už- 
daryt tuos urvus ir visa pasitai
sys. Kitos gi versdavo kaltę 
ant smuklių. Esą, per šešias 
dienas vyras turįs dirtbti, o sep
tintoj, nuėjęs į karčiamą, visai 
užmiršta apie meilę...

Tie balsai pasiekė miestų sa
les, bažnyčias ir pagalios Baltą
jį Namą. Jie reikalavo uždary
ti karčiamas ir viešąsias ištvir
kavimo įstaigas. Nea Raidžiai 
jie skamba jau nuo 1913 metų. 
Ir nemaža atsiekė: visoje eilė
je valstijų tapo uždaryta smuk
les jos liko “sausos”. Ištvirka
vimo Įstaigos taipjau susilaii- 
<e “skaudžios rykštelės”...

Bet ar tatai prisidės prie iš
rišimo taip svarbaus moterims 
liausimo, tai priparodys tik a- 
teitis. Aš anaiptol nenoriu gin
ti svaigalų ir baltosios vergi- 
os palaikytojų interesus, bet aš 

taipgi netikiu, kad kartu su pa
naikinimu karčiamų ir viešųjų 
ištvirkimo urvų prasidės tikras 
pavasaris ženybiniame žmonių 
gyvenime. Tai -r- ^vajonės. 
Jeigu nebus ^iešų, tai atsiras 
slapti ištvirkimo urvai; jeigu 
žmonės pageidaus svaigalų, 
ie susiras būdą kaip juos 

gi jus.
Vienok — lai kasgi lieka

ryti? Mano manymų^ išėjimo 
reikia j ieškot kur nors kitur, 
o ne panaikinime suminėtų į- 
staigų. Ant jų griuvėsių var
giai kada galėtume sulaukti 
)rašvintant naują rytojų...

Musų moters, jeigu jos yra 
darbininkes moters, privalo pa- 
jieškoli kitokių būdų pašalini
mui esančio pikto. Jos, kartu 
su savo draugais vyrais, priva
lo kovoti prieš visą šiandieninį

Korporalas Andrius Jai- 
nušauskas, Battery F. 10 F. A., 
prisi un te -“Na u j ienų” Rcdakci- 
jai laišką, kuriame jis aprašo 
garsųjį mūšį prie Marne upės, 
kuriame ir jam teko dalyvauti. 
Tas mušis, kaip skaito strate- 
gikai, ir nulėmė visą karės bė
gį ir davė talkininkams pilną 
pergalę karėje.

Laiškas rašytas kalėdų dieną, 
gruodžio 25 d. Jis rašo seka
mai:

“Sveikinu jumis, draugai, su 
Kalėdų švente ir linkiu pasise
kimo jūsų darbe ir viso ko ge
riausio.

“Paaiškįsiu nors keliais žod
žiais apie lajmėjimus karės 
lauke ir karę kurią jau užbai
gėme ir kaizerį nuo sosto nu
vertėt n.

'k • f. • i ? ■ j i

Aš esu buvęs keturiuose di
džiausiuose mūšiuose, kuriuose 
Amerikos kariuomenė pergalė
jo vokiečių armiją.

“Didžiausias mušis su vokie
čiais buvo liepos 15 d. prie Mar 
ne upės, kada trįs vokiečių di
vizijos buvo pasiųstos eiti ant 
Paryžiaus.

“Man teko bu t pirmoj ugnyj 
prie pat jupėsl kranto. Mano 
“vzvodą iš Battery F. 10 F. A. 
priskirė prie 10-to pulko. Mes 
turėjome savo kanuolę pirmoj 
Unijoj, kur ir musų ijėstinin- 
<ai buvo. Mes savo kanuolę 
gerai paslepem, kad paskui ga- 
ėtuinem tiltą per upę sunai- 
cinti.

PėtnyČia Sausio- Jan.31,1919

Laiškų dėžutė.
Meldžiu paailkinti:

1. Ar dabar pastojęs piliečiu 
paliuosuojamas nuo mokesčių 
nuo įplaukų, kuriuos ncpilie- 
čiai turi mokėt pradedant nuo 
1915 (?) melų?

2. Ar turint popieras bus ga
lima išvažiuot į Lietuvą?

3. Ar patsai turi kreipties į 
tam tikrą ofisą ir užsimokėti 
tas taksas, ar valdžia pati ims 
kolektuoti?

4. Ar tie penkiasdešimts do
lerių bus už visą tą laiką nuo 
1914 iki 1918 ar už kiekvienus 
metus?

— Jos Beliackas.

Atsakymai. — Naujienose 
buvo apie tai jau ne kartą ra
šyta ir aiškinta. — 1. Svetimšą- 
liai, neturiu t js nė pirmų popie- 
rų, turi mokėt mokesčius—1% 
nuo visų savo įplaukų prade
dant nuo kovo 1, 1913 ir už vi
sus 1914 ir 1915 metus; ir 2% 
nuo visų uždarbių per 1916, 
1917 ir 1918 metus, irdar nuo 
visos tų nuošimčių sumos turi 
užmokėt 50% pabaudos.

2. Be abejo.
3. Ateis kolektorius. Ligi 

šių metų kovo 1 dienos reikia 
turėt prirengtą visą savo uždar
bių apskaitymą nuo 1, 1913 i- 
ki galo 1918 metų.

4. Atsakyta nr. 1. /

AČIU.
Turiu sau už garbę tarti pa

dėkos žodį. LDLD. centro val
dybai už suteiktą man dovaną 
per dr. K. Liutkų—$5.00. Nuo
širdžiai ačiū!

Linkiu šimteriopos atpelnos 
ir viso gero. Su pagarba, 

žemaitė.

tai

da

ctį vokiečiai pradėjo šaudyti į 
mus iš kanuolių nuodingais gu
zais, kartu budavjodamĮies til
tus, kuriais jiems ir ^pasisekė 
pereiti upę. Antrą valandą ry
te perėję per upę vokiečiai puo- 
ė ant musų pėstininkų, bet pa
starieji pasveikino vokiečius 
culkasvaidžių ugnim, rankinė
mis granatomis ir šaltu plienu. 
Bet tas nieko negelbėjo. Po

tą. Jos privalo daryti visa, kad 
tai, ką jos ir jų draugai vyrai 
pagamina, kad tai priklausytų 
patiems ipagaminlojams, o ne

apsupė musų pėstininkus iš tri
jų pusių ir tie turėjo trauklios 
į antrą apkasų liniją. Mes gi 
pasilikome savo vietoje.

“Kada pradėjo švisti, mes pa
matėme, kad vokiečiu buvo 
nasibudavoję per Marne upę 
du tiltu. Bet neilgai jie ten bu
vo. 5 vai. ryto musų kanuo- 
lė pradėjo veikli ir už 10 mi
nučių paleidę 54 guvius, abu 
tuos tiltus sunaikinome. Tada 
ir vokiečiai pamatė musų ka
li uolę. Jie tuoj paleido į mus 
kulkasvairžių lietų ir kuosmar- 
kiausia puolė ant musų pozici
jos. Mes-gi, kurie dar 
me gyvais, pabėgome į

“Nuxale(l Iron pagelbsti įdėti 
nustebinantį stiprumą ir energi
ją i vyrų gjslas ir suteikia skai
stumą veidams išblyškusią, ner- 
vuotą, suirusią moterų”, sako Dr 
James Francis Sullivan, buvusis 
gydytojas Bellcvue Ligonbulyje 
(Išlaukinio Dept.) N. Y. ir West- 
chestcr Pavieto Ligonbutyje. “Aš 
užrašau jų paprastai atsitikus 
nustoti energiją, nuo išblyškimo, 
ir nuo stokos stiprumo ir pakan
trumo. Nieko nėra kaip organiš
ka geležis Nuxatcd Iron, — 
greitam praturtėjimui kraujo, pa
darymui puikiomis sveikomis 
moteris, ir tvirtus, buinius, gele
žinius vyrus”. Užtikrintas užga- 
nėdinimas arba grąžinami pini, 
gai.

ir ištvirkavi-

tada šeimyniško gyvenimo ke
lias bus rožėmis išklotas. Ta
da ir karčiamos 
mo įstaigos išnyks pačios per
save. Apsišvietę, susipratę vy
rai ir moters tuomet žinos, kad 
tuose urvuose užslepia lizdai 
bakterijų, tykančių užnuodinli 
gyvenimą vos pradėjusios brę-

pūsis į tuos urvus kiekvienas 
sveikas vyras ir moteris pasi
rinks sau lokį gyveninio drau
gą ar draugę, koks ar kokia 
jam ar jai patiks. Ir tuomet

ir hesantaikos vii‘lth užims pia
no stygų skambėsis arba ma
sinanti smuiko rauda... Jūsų 
bule, vietoj liūdno paniūrimo, 
girdėsis (linksnius ir maitinus 
-klcgėsis. 'Kada jūsų sūnus ir 
dukters nebus šiandieniniai pa-

jų nųriai gavę dirbti nuo 15 i- lieteliui kimu ir dvasia, bet 
ki 18 valandų į savaitę, kad jie sveiki, žalus jaunikaičiai, ftau- sauskas. .

Bet neilgai vokiečiai 
Musų artilerija

.... , .....

išliko-
antrą

džiau
gėsi. Musų artilerija atidarė 
didelę ugnį, o pėstininkai štur
mu puolė su durtuvais atakon. 
Fricams prisiėjo bėgti, o tiltai 
buvo sunaikinti, lai upė buvo 
net už.sit veiikusi lino vokiečių 
lavonų.

“Liepos 18 d. mes atsiėmem 
savo kamiolę, o 11 vai. nakties 
parvežėm į poziciją, kurioj vi
sas musų batalionas buvo. Pas
kui vokiečiai jau niekur nebe
galėjo susilaikyki. Dabar už
tai visa Europa giria Amerikos 
kareivius. I

“Dabar trečia divizija laiko 
apėmus miestus palei Retino 
upę, lies Coblenz. Mes gi esa
me mieste Kru’ft.

Korporalas Audrius G. Janu-

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

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK

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

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

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

VMtarMa
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 601)0
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Chicago ir Apielinke
CHICAGO RENGIA DARBŲ 
KAREIVIAMS.

Chicagos miestas vakar ofi
cialiai pradėjo apdirbinėti ple 
nūs viešiems pagerinimams tuo 
j u tikslu, kad suteikus darbo* 
pargrįžtantiems kareiviams ir 
išvengus besiplatinančio nedar-

P R AŠIS DRAUSMĖS VAŽIA- 
VIMO KAINOMS.

Aušros svetainėj, 3001 So. Hal- 
sted St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi tie luobiniai, kurie 
padavė savo vardus ir adresus 
naująjai mokyklos komisijai 
(ir kurie dar norėtų juos pa
duoti), teiksis atsilankyti. Tu
rėsime galutinai nuspręsti, kaip 
sutvarkius tolimesnį mokini- 
mosi darbą, nes LSS. Aštunto 
Rajono 
.mokėti 
pingus.

viršininkai atsisako iš
minus priklausančius

Viešojo patarnavimo komisi
jos advokatas Geo. T. Buckingl 
ha m vakar pasakė, kad jis šia
ndien prašys pas federalį teisė
ją Landis draudos gelžkelių 
administracijai įvykinti propo- 
nuojamąjį pakėlimą kainų va • 
žinojimui numažinta kaina ti-» 
kietais (Ilinojuje.

kinjai
laiku.

geistina, kad visi mo- 
pasistengt’| atvykti, ir 

—Mokyklos komisija.

KIAUŠINIAI IR SVIESTAS 
VĖL ATPIGO.

Ii i M

Vakar kiaušiniai vėl atpigo; 
dabar aplama jų kaina yra 
46 Ua iki 47c tužinui; retailinė 
kaina tarp 51 Va >r 52 ir pusės 
cento.

Sviestas taipgi pigesnis 3 cen
tais. Retailinė kaina vakar bu
vo 44 ir pusė cento svarui liuo- 

,jm) ir 46c svarui plytinio svies-

PRAPUOLĘS VAIKAS 
ATRASTAS NEGYVAS 
PELENYSE.
Tėvas pasigedo savo 7 melų 

sūnaus Johnny Blegharz, 3652 
So. Ashland Avė. Niekur nera
dęs, pranešė policijai, kuri pra
nešė jam, kad jis žaidė drauge 
su kitais vaikais apie troką pri- 
piltą pelenų Loose Wiles Bis- 
cuit kompanijos kieme, 3569] 
So. Ashland Avė, ir jam parėp
liojus po troku, jo draugai pa
traukė rankeną ir pelenįs jį už
bėrė.

TRIS “JAUNIAUSIEJI CHICAGOS KRIMINALISTAI.”

Hasel

Tiįs jauni užmu.šikai pasisa
kė kap. Russelliui atlikę dau
giau1 ikaip keturiasdešimts va
gysčių, kad turėjus už ką nusi
pirkti alaus ir degtinės.

Pagal vaikų pasakojimą jie 
išmokę gerti namie. Duraytu- 
kui jo levas, k u o r.) et n e- 
girtas, jam vis duodavo alaus, 
jei lurėdaVų namie.

Degtinės taipgi gaudavo nuo 
savo būrio nario, ,11 metų 
smuklininko* sūnaus Juliaus 
Sebastiano, 1735 W. 18th gt.

šitie trįs, kurie dabar yra su
areštuoti, dažnai iiagelbėdavę 
Sehastianukui bakslus sukrau
ti užpakalyj tėvo smuklės, už 
ką jis jiems atnešdavęs alaus.

Kada ji pabaigė dainavus, 
mano storas kaimynas pamer
kė į mane akia, pakratė galva 
ir tarė: “Ak, kad ją ir čeme- 
ris, gerai dainuoja!”

Klausėsi žmonės, o jos dai
na vis plėtėsi. Balsai darėsi vis 
drąsesni, rodos užsidegdami vi
dujine ugnimi. Dainavo ji ap
galime, užsimiršdama, ir kuo 
dauginus mes širdyje jai simpa
tijų siuntėme, tuo jos dainavi
mas turtėjo. Kiek sveikos jau
nystės tose garsuose, kiek gro
žės, kirk širdingumo, ir kiek 
erdvės.

• Kada-gi ji dainavo liaudies 
dainas
tuviškai suderintas musų kom
pozitoriaus Šimkaus, — dauge
lis apsiverkė, ir net mudviem, 
kuriem jau niekas nenaujiena, 
blakstienos ką-lik nepradėjo 
rasoti, ir kad sustabdžius tą sil
pnumo apsireiškimą prisėjo 
porą syk gerai atsikrankšt.

Išklausėme, ir musų vargai, 
kurie taip svarbiais tik valan-

Sergėkite savo aki

Ncužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorlui, mikseriui ar keliaujančiam pardavCiui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš 
!|aliu 
imis 
ieku

Jei 
lingi.

MUŠE1KIUKAS UŽSIGINA.

Stephen Duray, 10 metų vai
kas, kuris pirmiaus buvo prisi 
pažinęs, jog jis užmušė Vladą

romėnui paklausus jo, kaip tas 
užmušimas įvyko, jis greitai 
užsigynė, kad jis neužmušęs jo; 
kad aniedu kiti vaikai melavę 
apie jį, norėdami jį įkišti, o sa-

šęs po išpažinčia dėlto, kad po- 
licistas jį privertęs. Kiek ne
klausinėjo, nieko kito neišgavo 
iš jo.

Taip pat užsigynė savo pir
mutinių žodžių ir kiti du vai
kai. Jie sako, kad jie tyčia 
buvo prasimanę šitą pasaką.

Taip dalykams stovint toles 
uis tyrinėjimas atidėta iki va
sario 5 d. Vakar pirmu kartu 
visi trįs vaikai susigraudino ir 
ėmė verkti.

AUGŠTUT1NIAI KELIAI ŽA
DA REIKALAUTI DAUGIAU 
KAIP 6c Už VA
ŽIAVIMĄ.

šešiaccntinis važinėji m a s 
Chicągos aiigštutiniais keliais 
sumažino skaitlių pasažierių 
per pirmas keturias savaites. 
Vienok nežiūrint to įplaukos 
padidėjo 9.95 nuoš. Šituo pa
didėjimu įplaukų kelių kompa
nija betgi nesitenkina. Dabar
tinis padidėjimas, jei jis eitų 
per ištisus metus, girdi atneš
tų anlviršio nuo pridėtinių cen
tų $1,000,(XX), o to kompanijai 
neužtenka. Atrodo, kad kom
panija žada prašyli didesnės 
mokesties.

SO(. PROPAGANDOS 
MOKYKLOS LANKYTOJŲ 
DOMAI

Soc. Propagandos Mokyklos 
lankytojų-mokinių susir i n k i- 
mas įvyks šiandie, sausio 31 d.,

Konstancija Zurauskaitė

lt melu — 10 mėnesiu mirė 
30 dieno Sausio, Laidotuvės j- 
vyks Subatoje t dieno Vasario 
0 vai. iš ryto iš namu 4053 S. 
Maple\vood Avė. i Tautiškas 
Kapines. Visi draugai ir pa
žįstami, kviečiami dalyvauti 
laido tu sės. ZiH'avaką ••iuiyna.

1053 S. M4H>Uwuod Avė.

Jcseph Joseph Bavlisk Stephen Duray

Šitie vaikai yra likusieji nariai Chicagos jauniausių “pik- 
— nei vienas jų nėra senesnis kai]) 10 metų.

9 melų lapo \iž,muštas
tadarių kliubo
K tvirtasis nurysi Vladas Vid eikis
SI plieno Dnray’o, kaip šitie, žmogžudžiukai sako, už tai, kad 
jis norėjo pasilaikyti devynis dolerius, kuriuos jo molina bu
vo jam įdavusi gazo sąskaitai apmokėti. Jie apversdavo pi-

- mikliai, gražiai, tie-

Lietuvių Rateliuose.
St. Šimkuas vargoų 

koncertas
(Aprašinėja Mažiukas 

ir Didžkis).

turiu 15 metą patyrimų ir 
ištirt jusij akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbų at- 
belaukianl, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

TCrnykite j mano parašų
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

| Dr. A. R. Bhimenihal |

žodis Pirmas. prieš stebuklingą didybę jau
nos dainos.

fijnO

V. IKAI UŽMUŠĖ SAVO 
D AUGĄ.

jieškoti pinigų. Po to visi trįs 
išbėgiojo. Vėliaus Sltephen pa
sakė savo draugams, kad jis pi-

pi

NEDAVĖ VYRUI PINIGŲ — 
SUSIVAIDIJO — LIKOSI 
PERŠAUTA.

Arthurui Strenly ir jo pa- 
i Ilazel, gyvenantiems po

mini. 12fll Wesley Avė., Ber- 
wyn, besitąsant už revolverį, 
revolveris iššovė ir kulka perė
jo pačiai per kairiąją pusę plau 
čių. Ji yra ligoninėj Oak Par- 
kč; jos padėjimas sunkus. A- 
budit, vyras ir pati sako, kad 
suvis pasileido netyčia. Vyras 
yra areštuotas.

ir

NEžiNOMA ŽMONA PA
SIMIRĖ VVESTSAIDĖJ 
ANT ŠALYGATVIO.

^Nežinoma žmona, tarp 55
(>4) /melų amžiaus žilais plau
kais atrasta be sąmonės ant 
šidygatvio, 112 N. Keeler Avė. 
vakar rytą; ji pasimirė, kaip 
spėjama, nuo tuberkulozo.

VALSTIJOS VIEŠOJO PA
TARNAVIMO TARYBA 

Į ŠIAUŠIASI.
—•prieš tarpmiestinių va
žinėjimų pakėlimą.

Valsti jos viešojo pa tarnavi
mo komisija vakar priėmė re
zoliuciją, kurioje sakoma, kad 
Judamas pakėlimas kainų tarp
miestiniams pasažieriams gari
niais traukiniais ateinančiais 
Chicagon yra neteisėtas ir pra
šoma visuotinojo gynėjo Brim- 
dage, kad jis pasirūpintų, idant 
naujos kainos, paskelbtos Suv. 
Valstijų geležinkelių komisijos 
neįeitų galėn vasario 1 dieną.

Komisija savo rezoliucijoje 
sako, kad pakėlimas yra apie. 
70 nuoš. didesnis negu dabar
tinės kainos. Geležinkelių ad
ministracija paskelbė pakėli
mą kainų ir rengėsi jas įvesti 
nepasiklausus viešojo patarna
vimo komisijos, ar pripažinimo 
komisijai muitinių sąrašų ir 
apturėjimo pripažinimo, kaip 
tas yra rdkalaiijama valstijos 
įstatymų.

ADVOKATAI APSIDAUŽĖ 
DEL KLIENTO.

Tarp dviejų South Chicagos 
advokatų: O’ConnoUo ir T. 
Grccno, kįlo nesusipratimas dėl 
kliento F r. Koblecko; vienas sa 
kė, kad jam jis išpuola ginti, 
kits sakė, kad jam. Žodis po žo- 
žiui jiedu įsikarščiavo ir pra

dėjo rišti klausimą kumščiais. 
Klientas, kuris buvo skimdžia- 
,mas už netvarką, buvo privers
tas j ieškoti kilo advokato. Su
smilkusieji apdaužytomis no
simis negalėjo jam patarnauti.

u:
si

Stephen, klausiamas, su pa- 
sididžiavimu pasakojo apie sla
ptosios draugijos žygius vagys
tes.

dūkas Videikutis 9 metu 
lustas, jo draugų, kad 
o žodžio nelaikė.
’žvakar Maxwell policijos

st tyj kap. \Villiam F. Russell 
ir sakai Egan ir Kealing tyrinė
jo tris vaikus. Priežastis tyri
nėjimo Ibuvo užmušimas VIa-' 
(h ’ o Videikucio, 9 melų am- 
ži *.is. šilo tyrinėjimo pasek

PI.
n:
po

g''

Daugiausiai pinigų jie išleis- 
davę degtinei, alui ir cigarė- 
lams, kurių šaulėje turėję vi
są sandėlį. Ten begerdami ir 
betaikydami darę pienus seka- 

jie mėgi- 
bet sar*

Kada žmogus beveik lik 
na dieną į savaitę ar į mėnesį 

teturi, kurioj gali atsitraukti 
nuo kasdieninės ruoštos, tai 
paprastai laja dienia {brangini. 
Norisi, kad ta ir kitos liuosos 
dienos nepraeitų be įspūdžio.

Pereitą nedėldienį kaip tik 
mes, kurie atsilankėme į p. Si. 
Šimkaus koncertą, galime pri- 
skaityli prie smagiausių. Štai 
jau kelios dienos praėjo, o mu
du susieję vis atsimename apie 
pergyventas įspūdingas valan
das. Ir už tatai vis ačiū gie- 

Marionai Rakaus- 
mokylojui ponui

dam panelei 
kaitei ir jos 
St. Šimkui.

žinote

vie-
pudį daro dailė ant mus, smer- 
telnų. Visi marnasčiai po jos 
intekme pradeda neberūpėti, ir 
pikti žabangai su visokiaiis prie 
puoliais nebebaugina musų 

aštriai šioje ašarų pakalnėje.

žodis Antras.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

‘1 Gyvenimas yra
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

y Mes vartojam 
J.; pagerintą Oph- 
/p thahnoineter. Y- 

patinga (loma a|- 
« • kreipiama i vaF

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

mai vagystei. Karlą 
nę apvogti bažnyčią, 
gas šovęs į juos ir jie

niu. vaikų, kurių vyri
13 metų. Jis sake.

iš aštuo- 
ausias yra 
, kad visi

tai toksai

reikalaująs 
kad sutve-Vladukas Videikutis gjrvęuo 

savo tėvų, 733 W. 1 ith 
Sausio 16 d. jis atrasta už- 

’šlas š:mtėj užpakalyj namų 
num. 1 161 So. Peoria gt. 

mušė jį Stephen Duray, taip 
gyvenantis po num. 733 W.

t Ith PI. Jam pagelbėjo Josęph 
II sel, 715 W. 17th gt. ir Jo- 
sebh Ravisik, 721 W. 17th St.

Visi trįs jie kas septintadie- 
ni > buvo siunčiami į nedėldio- 
nio mokyklą ir, jei netinginia- 
vc, lankė Dievo Apvcizdos pa
rapijos mokyklą prie 18 gal. ir 
Union Avė. Šitie vaikai turė
jo susitvėrę savo slaptą draugy- 
atclę; jie sueidavo toje šaplėje, 
kur Viadukas rasta užmuštas. 
Draugijėlės ar sumoksiu* tiks 
lu buvo vagišiauti, pirkti kas 
jiems patinka ir gethts laikus 
turėti.

Viadukas buvo šilos draugi
jėlės nariu. Visi jos nariai bu
vę jnisiekę “laikytis visiems

visiems lygiai, kas tik iš jų ką 
turėtų.” Apie, gruodžio 17 d. 
p-ni Videikienc pasiuntė Viadu
ką j artimą aptieką su $9 už
mokėti abejojamą gazo sąskai
ta. 4k

Viadukas, vijoje apmokėjus 
sąskaitą, pasilaikė įpinigus sa
vo palies reikalams ir ncsidali- 
no net su savo draugijos na
riais. Nariai, sužinoję apie lai. 
sušaukė netikėta susirinkimą v v
ir nutarė, kad narys, sulaužęs 
savo narystes žodį, turi būti nu
baustas mirtimi.

Viadukas tol nesirodė šaulėj 
iki neišleido gerą apštį tų pini
gų. Jis taipgi neparėjo na
mon. Visi trįs vaikai laukė jo. 
Stephen buvo išrinktas nubau
si i jį.. Jie palaukė iki Vladu-

kaip Josepli Hasel pasakojo, 
priėjo prie jo su 'bonlfa’-nuo 

degtines ir smoge jam į galvą. 
Valdokas, pabudo ir ėmė rėk

kės mokyklas, priklauso pana
šioms šitai brolijoms, kurių 
liksiu v ra vagišiauti ir turėti
gerus laikus.

PolicLstas nuėjęs pasakyti 
Stepheno molinai, kad jis ne
pareis, rado šeimyną gyvenan
čią trijuose kambariuose pona- 
uyj. Tėvai yra austrai.

Maža virtuvėlė pridrėbusi 
nuo šlapių d|ra|buž(ių, kuriuos 
holina buvo lik ką padžiovusi. 
Kituose dviejuose kambariuo*- 
se miegojo septyni Stepo bro-

Bavisikų šeimyna gyvena la
me pačiame bloke. Jų trįs 
kapibariai yra ant antrų lubų. 
Kambariai nedidesni už Dura- 
y’ų še imynoy kambarius pona- 
myje; jie taipgi buvo pridrekę 
nuo šeimininkės išdžiaulų skal
binių. . \

Baviskienė naktimis dirba 
hoksšapyje prie 26 g. ir Union 
Avė. Jai išėjus dirbti, vyriau
sia mergaitė 15 metų Marė, ku
ri dienomis per savaitę uždir
ba $7.(11) lempoms dangalų dirb 
luvėj, pasilieka vaikų daboti. 

Juozas, prisipažinusis prie už
mušimo, yra vyriausias iš vai
kų. Po jo yra keturi jaunesni. 
Jauniausias Jonas, 16 mėnesių, 
vienval serga.

Baviskienė per penkias nak
tis po vienuoliką valandų per

Vargonai, 
nepaprastai didelis, 
kas instrumentas, 
jauslaus dabojimo,
rus įspūdingą melodiją, nekal
bant apie komplikuotą techni
ką, kurią sekti rodosi gali tik 
neišpasakytas susikoncentravi

mas. 'rėčiaus ponas Šimkus 
tuos visus sunkumus lengvai 
pergalėjo. •

Vargonai po jų “gaspado- 
riaus” intekme gyveno. Ir įlies 
beklausydami stebėjomės, kad 
toks milžinas gali tureli savyje 
tiek švelnumo ir tiek jaunos c- 
uergijos.

Atidžiai klausėmės tų garsų. 
Stengėmės suprasti ką tas ne
rangus padargas pasakoja. Kla
usėmės, ir musų vaidentuvė ne
šė mus lai į girią, kur mes gir
dėjome lapu šlamėjimą, ir. pas
laptingą ošlimą, į jplačias 
lankas su uslovo ragu ir pie
menėlių skudučiais. Praėjo 

valandėlė, o mes jau pi’ic juros 
kranto girdime nekantrių ban
gų bvkriokianlį duslų užimą.

Mendelsono sonatoj vargo-

Svietelio prisirinko pilnutė
lis liuli House teatras. “Taji 
matai, kiek svietelio,” džiaugė
si Stasys Šimkus žiūrėdamas a- 
pačion iš viškų. “A, taip, lai]), 
tai]), ir lai vis parinktinio, pa- 
ri-inktinio ...”

Svarbiausia kad parinktinio. 
Reiškia lokio, kad galės apver- 
linli. Artistui to 'labai noris. 
Kur-gi ne! Taigi ir linksma da
rėsi Šimkui ant dūšios. O jo 
linksmumu lur bul dalinosi ir 
jo padėjėją^, panelė Madona 
Rakauskaitė. Jiedu abudu vis 
lik iš viškų lingavo ir šypsojo 
į apačią, kur sėdėjo publika. 
O žmonės iš apačios kreipė gal
vas atgal j juos viršum ir taipo
gi šypsojo.

Vienu tarpu jiedu abudu kai- 
])ir pranyko, o paskui abudu 
atsidūrė |ies viduriu: Šimkus

DR. M. HERZMAN
Gcrni iietuviama žinomu* per 1$ me

tų knii'o patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akušeris. <

Gydd aštrins ir chroniškas liftas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu., elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratori ja: 1025 W. 18tb 
rit. netod Fi k Ht.

VALANDOS
6~8 vx karate.
GYVENIMAS;

VALANDOS

2 pietų.
'anai 10.
i.-.ed Street

Nuo iG- 
TeJej-hcnv 
uu* S. I 
v—B irto, liktai.

Tdephoa

# Ii I P • E 5 *.

3109 S. More

i; nuc

« o

n st. Chicago ii
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Jos vyras dirba vielinėj. Kuo
met dirba ta^ dažnai padaro 

į savaitę. Pereitą 
davė savo pačiai 

$1.00 iš uždirbtų $23, o likusius

<ą nuo alaus ir tolai jį daužė gatvės, 
iki tas užmigo. Paskui jis ėmė ką.

I lašelių šeimyna gyvena 
per dviejas duris nuo Bavisikų 
mažame namelyje, keturiuose 
kambariuose, prie užpakalinės 

Jie turi penkta tą vai-

kaikuomet net pikiai pagrūmo
dami,, Guilmeinlo— gi Grand 

chore garsiai šlovino džiausmą, 
o Sehuberto serenadoje reiškė 
mums k.^ip gi|liai švelniai jie

savo virtuozišku

Koks įvairumas! Sunku nei 
prilyginimų surasti.

Taip, ponas Šimkus pavaiši
no mus 
uiti. O
kos numylėtinė, panelė M. Ra
kauskaitė, kaip visados žavėjo 
savo jaiilromis dainomis.
. Keli pirmutiniai jos garsai 
Jjuvo nevisai aiškus, rodėsi, ne
suderinti, drumsti, kada ji pra
dėjo savo nepalyginamą Avė 
Mm ia.” lik šiai vienas miklus 
suklerejimas, ar kas lai tokio, 

balsas iškilo, ir lame pačia
me momente ji užkariavo visus 
klausytojus. Pritilo žmonės. 
Jų rustus veidai sušvelnėjo, ir 
net maža mergailė, kuri vis( 
mosikavo savo ikojotnis, nuri
mo. . .

ra ir krato savo kudlom, o pa
nelė Rakauskaitė stovi šule jo*. 
Nagi liktai girdim, kad tai var
gonai jau dūduoja palengve- 
lia, palengvėlia... Pirmas pro
gramų numeris: garsaus vokie
čių kompozitoriaus F. Mendel- 
sono veikalas—Sonota C mot. 
Pragaudžia maloniai, bet nepa
daro aiškaus įspūdžio. Šimkus 
pasipurto ir pučia tolinus dū
das: dūduoja “Gavoltą”. Bet 
kažinko lyg rodos, kad lai ne 
vargonai lokį dalyką gali groti. 
Na, ate štai dūdos jau atitinka 
savo sritį, - uždūduoja, uždū
duoja “Vakarinę Dainą”. Ir 
jau žmogus pradedi jausli, kąd 
tas dudorius lai ne bile koks 
dudorius, kad jis moka įpusti 
į dūdas ir dvasios ir gyvybės.

Bet dar didesniu meistru Ši
mkus pasirodo tolinus, kada 
užgroja ir vieną ir antrą sere
nadą (Gounodo ir Sehuberto), 
o ypatingai, kada paleidžia vi
ską, ką lik vargonai gali išreik

šti, grodamas grandiozišką 
Girilmenlo “Grand Chorą”.

jau bais visiems patiko. Ir mu
du du ir visa jiublika sakom 
sau: “Turi jis dar sykį tą su
dūduoti”. Na, ir nedavėm ra
mumo kol nesududavo dar sy
kį. Serenadą lai]) jis grojo 
ant vargonų, kad va taip ir no
rėjos dainuoti ))as|kuiį Talip 
jau dainuojanti yra ta muzika. 
O kaij) grojo Grand Chorą, lai 
jautei žmogus, kaip tai puiki 
harmonija pasidaro iš taip tau-

(Seka ant 6 pusi.).

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

3149 S. Morgan St., kerte 32 0t 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephoiie Yards Q87

I—...... ..  IM n
Telephone Yurds 5834.

D r. P.O. Wicgner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

| iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So^ rialsted St.. Chicago.

fcuid. »3I 8. Aahlaad Bivd. CMca<« r«i«pk«*« 1*44

DR. A. A. ROTH
1L8A8 GYDYTOJAS h CHIRURGĄ* 

Specialistas Moterižką, Vyrtikg. 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: U54 S. Halited SU Chlcap 
T«Upk«xi« Dr«v«r UU

VALANDOS i •* !! ryto; t—« bmim

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 Su. Ualbted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir | 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų;
kare. Tel. Can

6.9 va-j 
ai 4367. Jį 
———M

rfaoki

Baigua
Jegiji*;

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

A.MIchnleiicz
Akušerijos Ko- 
iltfai praktika- 
Pennsylvan'ijoa

liospitalėM ir Phiia- 
Iclphljoj. Paaekmin- 
ai patarnauja prie 

nio. Duodu rudą 
ligose motė

ms ir merginoms.
1113 So. Raisteli Str. 

(Ant antrą lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki H rytu, ir 7 iki vėlo vak. I 
na-—-------------------------



(Tąsa nuo 5-to puslp.)

gelio gaidų, kada taip daugelio 
dūdų antsyk vieną kitą Imndo 
užrėkti ir neikaip neužrėkia, 
ir viskas rodos lik pinas, lik 
siūbuoja, gaudžia ir plaukia, ir 
neša tave kažinkokia 
banga.

didele

Geistina, kad visi Cicero gy
ventojai, mylintis žodžio ir su
sirinkimų laisvę dalyvautų mi
nėtame susirinkime. Kuriems 
paranku, Tegul atvyksta ir iš 
tolimesnių kolonijų.

Turiu pastebėti, kad į šį su
sirinkimą yra ofV‘inliš|cai pa
kviesti ir palįs Ciceros valdi-

apsiriko. Toj pramogoj daly 
vavo lik palįs rengėjai.

Nedėlioj, vasario 2, LSS. 
k p. rengia prelekei jų Frank 
James svetainėj. Pradžia 2
po pietų. Virtos lietuviai pri
valo atsilankyti.

—A. Stankus.

ir
v.

Ir lai
puikus dudorius.

O-gi jo mandagi pagelbėtoja, 
panelė Mariona Rnkauskailė 
a, tai žavėjanli yra dainininkė.

• .Ii taip širdingai, taip pilnu 
giesniu balsu dainuoja tą pui
kią Luiggi Luzzi maldą Ave 
Maria. Gražiai ji dainuoja, o 
dar grąžinus jaučia tą ką gieda. 
() todėl dar gerinus už “Ave 
Maria” ji sudainuoja “Kur ba
kūžė samanota”, čia tai jau 
ji Įsijautrina taip, kad visiems

gaus lietuvio pareiga yra atsi
lankyti, idant klerikalams ber
naujantis Ciceros valdininkai 
pamatyti,! tą darbininku galy
bę, kuri Ciceboj randasi ir ku
rios jie turi bijoti.- —Kuresp.

BRIDGEPORT
Susirinkimas.

ROSELAND

Susitvėrė vaiku draugijėlė.

Chicago, UI. M i Ii ——
Chicngns vagabundą draugija ren

gia prelekeijų tema “Naujoji gady
nė” nedėlioj, vasario 2, Colonial llal 
lėj, 20 \V. Itandolph SI. Skaitys bu
vęs Soc. Labor Purly kandidlas į 
vice prezidentus, (’. Ilarrison. Pra
džia 2 vai. po pietą. Tai pačių dien 
lik 8 vai. vakare, toj pačioj virtoj 
bus kita paskaita Irma “Nedarbas”

Draugystės Liet. S. Dainos Mllėto- 
jų mėnesinis susirinkimas įvyks 2 
vasario 1 vai. popielą M. Meldažio 
svet. 2242 W. 23 PI. Draugai, malo
nėkite nesivėhioti.

Rašt. A. Mezlaiškis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMĄ T
Pajieškau moters kuri galėtą man 

šeimyninkmili. Turiu 3 vaikus. 
Vienas 13 melą, antras 7 melu ir 
trečias 4 metą. Aš duosiu šlubų, an
glis, šviesų. Atsišaukite šiuo adresu 
3952 S. Rocksvell SI. Chicago

daina yra melodramatiška ir 
sakau, kad gal būt ir jos muzi- 
kon jos kompozitorius indėjo 
melodramatiškumo. Ale vis- 
vien ji yra graži.)

Taip, lai buvo labai smagus 
vakarėlis, labai smagios mnzi-

nedėl- 
drau- 

Pirmą

tur būt yra di- 
užreiškė man 
po koncerto.

“laip”. ašį pritariau
lai vra tobulas bluffas.’

deltą bhiffas,” 
mano prietclius

jam.

BRIGHTON PARK

Keistučio Pašelpimo Kliubo 
nariui sparčiai rengiasi prie se
kamo vakaro, kuris įvyks va
sario 2 d. Pulaskio svetainėj. 
Scenoj statoma trijų veiksmų 
drama “Motinos Airdis.“ Ka
dangi lošime dalyvauja pačios 
gabiausios spėkos, tai reikia Ii-, 
kelies, kad atsilankiusieji neap-

—Agotos Sūnūs.

Viešas susirinkimas, šaukia
mas visą tautų socialistų, 
užprotestavimui prieš 
Cicerus valdininkus, 
varžančius žodžio 
laisvę.

7

po pietą, Liberty svetainėj, 52

tarptautiškas Mass-Mjti n g a s, 
kuriame kalbės anglų, švedų ir 
lietuvių kalbėtojai.

Visiems yra žinoma, kad Ci
ceros miestelyje tarp pirmeivių 
ir atžagareivių eina atkakli ko
va. Klerikalai buvo užsispyrę 
užgniaužti l a i s v ę susirinki
mams ir abelnai patrempti vi
sokį pažangų judėjimą, lodei 
laisvę mylintiems Ciceros gy
ventojams prisiėjo1 dėti pas
kutinių pastangų, kad atsispy- 
rus prieš tąs juodųjų užmašias. 
Ir jie tai atsiekė. Teismo keliu 
išgavo drausmę prieš Cicero 
miestelio valdininkus, kur įsa
koma jiems netrukdyti j^)kj 

laisvą susirinkimą, arba areš
tuoti jiems priešiifjgos nuomo
nės pilietį. Bet nežiūrint to, 
Ciceros valdininkai, klerikalų 
gundomi, vis dar nesiliauja 
trukdyti pažangiamjam darbi
ninkų judėjimui.

Iki šiol daugiausia energijos 
ir pasistengimo priešinties kle
rikalų užmačioms parodė Lietu 
vių Laisvamanių Federacija. 
Bet dabar, kuomet ta negraži 
klerikalų politika tapo iškelta į 
aikštę, ja ulbai pasipiktino ir 
kitataučiai Ciceros gyventojai.

Kad galutinai užkirtus kelią 
tai nedorai klerikalų politikai, 
gyvenantįs Cic. visų tautų so
cialistai rengia viršminėtas pra
kalbas išaiškinimui visiems Ci
ceros piliečiams; kaip elgiasi jų 
išrinktieji valdininkai ir kokią 
tvarką daro jų nuskirtoji poli
cija.

Nesenai susitvėrusios LMPS. 
67 kp. rupesniu pereitų 
lienį čia susitvėrė vaikų 
gijelė “Ateities Žiedas.” 
dienų prisirašė 20 vaikų,
inasi, kad vėliau dar kilų liek 
vaikų prisirašys.

Išpradžių bus mokinama vai
kai lietuvių kalbos, dainavimo, 
žaismių ir II. Mokytojauti pa
kviesti yra dainų p-lė F. Bru- 
škaitė, o lietuvių kalbos — K. 
V. Baronas.

Pirmoji dainų lekcija bus at
einančią sabalą, o lietuvių kal
bos nedėlioj, vas. 2, 
po piel Aušros mokykloj, 10900

labaiDraugijėlės 
džiaugiasi pirmomis pasekmė
mis ir tikisi, kad draugijėlė at
ties nemažai naudos vaikams. 
Džiaugiasi ir vaikų tėvai, nes 
iki šiol apart parapijinės moky
klos. nebuvo jkani vaikų mo
kinti lietuvių kalbos, o Į bažny
tinę mokyklą nė vienas protin
gesnis tėvas nenorėjo savo vai
kų leisti ir pavesti juos mokin
ti mažai prasilavinusioms “sis- 
terkoms.” —x.—

Susirinkimas.
Vietinių draugijų palaikan

čių Aušros Knygynų, delegatų 
metinis susirinkimas buvo I 1 
d. sausio Aušros kambariuose, 
10900 Michigan Avė. Išrinkta 
valdyba ateinantiems 1919 me
lams. Pirm. A. Andrijauskas, 
prot. rašt. F. Bruškaitč, fin. ra
štininku 1). Sabaliauskas, ižd.

pri-
Au-

Vaitkus ir B. Šukys.
Nutarta, kad draugijos, 

klausančios prie palaikymo 
šros Knygyno, praneštų kny
giams kas link rengiamų vaka
rų, kad neužkenktų viena ki
tai.

Nutarta atidaryti Lietuvių 
gramatikos mokyklą ir tuoj iš
rinkta komisija sutvarkymui 
darbo.

Buvo atsišaukimas nuo LM. 
PS. 67-tos kp., kad yra tveria
ma vajikų draugijėlė “Ateities 
Žiedas” ir kad pavelytų Aušros 
kambarius dėl mokinimo. I)e-

Taipgi rengiamas vakaras 
naudai 'Aušros Knvgvno 1 d.

J

kovo.
Bašt. F. Bruškaitė.

MELROSE PARK

Prakalbos.

Sausio 25 d. čia buvo sureng
ta tarptautinės prakalbos. Bu
vo garsinta, kad kalbės lietuvi
škai, rusiškai, vokiškai ir ang
liškai, bet nežinia kodėl rusų 

ir vokiečių kalbėtojai nepribu
vo. Tuo budu kalbėta tik lie
tuviškai ir angliškai. Reikia 

pasakyt, kad kalbėtojai savo už 
duotį atliko gerai. Į LSS. 43 
kp. įstojo 10 naujų narių, jų 
tarpe dvi moters.

Tq pačią dieną vietos klerika
lai buvo surengę savo pramo
gas. Mat, tikėjosi pakenkt so
cialistų prakalboms. Nabagai,

kuopos pusmėnesinis susirinki
mas Mildos svetainėj.

Priėmus protokolą ir įvairių j 
komisijų raportus tapo užbaig
ta daug užvilktų reikalų. Pav., 
nominuota G. K. Trainis Į aldcr 
manus nuo I vvnrdos ir tt.

Dėbso bylos vedimo reika
lams draugai ant vielos suau
kojo ^29.17. Iš kuopos iždo

Duota įnešimas, kad kuopa 
laikytų susirinkimus kas ncdėl- 
dienj. Kol kas betgi nutarta 
palikt po senovei.

Susirinkimas buvo gana ra
mus, tvarkus ir skaitlingas.

ir vienus persikėle iš kitos kuo
pos.

—J. M. Alšys.

Pranešimai
Chicagos rusą socialistą skyrius 

rengia šauną kaukių (mąslių) ba
lių subatoj, vasario t, YVest Side Au. 
ditogiume, kertė 'l'aylor ir Barine 
gatvių. Vakaro pelnas skiriama pa
laikymui .rusų socialistų dienraš
čio “Novy M i r”. Visus kviečiame at
silankyti. KOMISIJA.

L.S.S. 235 kp. susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, vasario 2 d., kaip 12 vald. 
Socialistą name 719 YV. 120 St. Drau
gai ir draugės, atsilankykit paskir
tu laiku, nes yra daug svarbią rei
kalų. Taipgi turim išrinkti darbi
ninkus rengiamam vakarui, kuris į- 
v\ks vasario 9 d. K. of P. svet. Ros- 
landĮ. Org. J. J. Bimbo.

S. L. A. 77 kuopos mėnesinis susi
rinkimas vvyks nedėlioję, 2 d. Vasa
rio, lygiai 2 vai. po pietą, 1012 S. Ma
tu Street. Nariai yra kviečiami at
silankyti, nes randas daug svarbių 
reikalą aptarei. Bėjo naąlji nariai, 
kurie yra išpyldę aplikacijas, taipgi 
pasistengkite laiku pribūti.

Org. S. J. Petrauskas

Harvey, I1!.. LSS 228 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
Vasario 2 d. 9:36 vai. ryto, papra
stoj svetanėj. Draugai ir draugės, 
malonėkite atsilankyti ir atsivesti 
naują draugą. Organizatorius

Hrighton Vark — LSS 174 kp. le
kcija nedėlioj, Vasario 2, neįvyks. 
Mokytojas išvažiuoja j Grand Bapids 

— P. Gura

Cicero.— Vakarinės žvaigždės 
Kliubo mėnesinis susirinkimas Įvy
ks nedėlioj, Vasario 2, 12 vai. dienos 
S. Zvibo svet., 1347 So. 50 Avenue 
Visi kliubo nariai būtinai turite atsi
lankyti nes bus priimta nauji kliubo 
Įstatai kas buvo nutarta pareitų susi
rinkimų. Bus priimama ir moters. 
Tigi atsiveskite naujų narių. Sulig 
kliubo nutarimu, sekančiame susi
rinkime įstojimas bus dykai—vy
rams ir moterims nuo 13 iki 35 metą 
amžiaus. —Valdyba

. .Kensington— Vaikų draugijėlės, 
“Ateities žiedo” po globa LMPS 67 
pk. lietuvių kalbos mokykla prasi
dės Nedėlioj, 2 d. Vasario. Aušros 
kambariuose, 10900 Michigan Avė. 
Ivgiai 2 vai. dienos.
Baronas, 
kit. Bus

Mokytojas K. 
Užsirašiusieji nesivčluo- 
priimama ir nauji nariai.

—Komisija

kuopos susirink imas įvy-..TMD27
ks Nedėlioj. Vasario 2 d. 12 vai. po 
pietą. P. Prieržinskio svet., 4601) 
So. Paulina Street. Visi nariai pri
valo ateili Imtinai ir paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbią dalyką ap_ 
kalbėti. Taipgi atsiveskite ir naują 
narių. —Valdyba

SLA 129 kp...laikys savo mėne
siui susirinkimų, 2 d. Vasario, 2 vai. 
po pietą. Kviečiame narius skaitli
ngai atsilankyti, nes nauja valdyba 
užims savo vietas.

Nut. rašt. P. M. Akstinas

S.L.A. 226-tos kp. susirinkimas Į- 
vyks panedėly.j 3 d. vasario 7:30 v. 
vak. Liuosybės svet. 1822 YVabansia 
avė. Visi kuopos nariai privalo at
silankyti, nes yra daug svarbią rei
kalą aptarti. K. NAVICKAS.

Cicero. — C.L.L.N.B. visuotinas 
narių susirinkimas įvyks nedėlioj, 
2 <1. vasario 10 vai. ryto. .T. Neffo 
sve». 1500 So. 49111 Avė. Visi nariai 
malonėkite nrilmti. nes randasi nau
ju ir svarbią reikalu aptarti.

Kviečia, VALDYBA.

T-.S.S. 234-tos l'n. susirinkimas i- 
wks nedėliflje 2 d vasario, 1919.

svet. 4«30 Grnss Ave.
Pradžia 1^’30 vai. i*: Visi dra”-
uai butinei als'lankvkife. nes Iiiri- 
ma Amp" sva^’rit veikalu ansvars- 
fMuni. Teipgi nanii na”ia: kurte 
nrisiraKėt 10 d. saus’O nrakalhnse 
r<’ ’mbia svet. kviečiame atsilan
kyti.

Sekri A.AUD1CKAS.

■M

L. M. Apšvielos Draugijos Repeti
cija Veikalo pavogtas Kūdikis Įvyks 
pčtnvčioĮ 31 d. sausio 8 vai. vak. Mil
dažio svet. 2242 \Vesl 23rd Plaee vi
si lošėjai malonėkit atsilankyt pas
kirtu laiku kviečių rengėjos.

SLA. 36 kp. turės savo mėnesinį 
lusirinkimų nedėlioję, vasario 2 d. 
Birulės svet. kampas Morgu ir 33 g. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti 
nes yra daug svarbią reikalą ap
svarstymui.

Kviečia Pirmininkas.

Jauną Lietuvių Amerikos Tautiš
kas Kliubas turės savo susirinkimų 
nedėlioj, Vasario 2 d.. Mildos svet. 1 
vai. po pietą. Visi nariai malonė
kite ateiti, nes bus apsvarstymui 
svarbią reikalą. Kviečia Valdyba

“Motinos Širdies’’ generole repeti
cija bus nedėlioję vasario 2, 9 vai. 
iš ryto Pulaskio svet. 1715 S. Ash
land Avė. 1.0‘ėjai malonėkite būti 
laiku kad nereikėtą laukti. Po pietą 
gi malonėkite susirengti 3 vai. nes 
lošimas prasidės 5:30 vai. vakare.

Komitetas.

LS.I. Lygos I kuopa vasario 1 va
kare rengia pasilinksminimo vaka
rėli su programų Mildos vet. 3112 S. 
Ilaistei! St. lodei užprašome drau
gus atsilankyti kuoskaitlingiausia

Komitetas.

Dr.-slės L. 'I'. Tėvynės Mylėtoją 
No 1 mėnesinis susirinkimas Įv\ks 
subatoj, vasario 1, Pažynskio svet., 
kerte 46 ir Paulina St. Pradžia S 
vai. vakare Visi nariai privalo at
silankyti. Taipjau : •grĮžusicji karų 
įlinkai kviečiami ai< iii ir užsimokėti 
nuo dienos savo sugrįžimo.

Rašt. K. A. Chap.

Kensington. — Vaiką draugijėlės 
“Ateities žiedo” pirma dainą prak
tikų bus subatoj, 1 d. Vasario Si. Do
vinio Svet., 10501 So. Michigan Ave. 
2:30 valĄ di^oų. Mokytoja — p-lč F. 
Bruskaitė Jau prigulintis ir dar no
rintis prisirašyti, malonėsite susi
rinkti paskirlę laiku Komisija.

Chiengos Liet. Soc. Vyru Choro 
repeticijos įvyks pėtnyčio, sausio 31, 
nes dirigentas, Katilius, jau pasveiko 
taigi dainininkai nepamirškit susi
rinkti laiku. A. Bhaikus.

Northsidės Dr-ją Sąryšio delegatu 
metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
sausio 31 d. 7:30 vai vakare, N. 1). 
S. svet. 1822 VP. YVabansia ave. Visi 
delegatai teiksitės Indi paskirtu lai
ku.

N. I). S. Sek V. CzepulcvIČius.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. lavi
nimus susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
2 d. vasario, 7:30 vai. vakarė S. M 
Club. 1019 3 avė. ir 7 ta gatvė. Visi 
skaitlingiausia atsilankyti nes bus 
svarbios diskusijos. Valdyba.

Roseląnd. — SLA. 139 kp mėnesi-^ 
uis susirinkimas bus subatoj, 1 d. 
vasario 7:30 vai. vakare Socialistą 
Svetainėj 11100 So. Michigan Avė. 
Visi draugai ir draugės, malonėkite 
atsilankyti teip jau ir norintieji pri- 
siraėyli. Už Ras. K Kalnietis.

LSS. VIII rajono Propagandos Mo
kyklos lekcija bus nedėlioj, vasario 
2. Aušros svet. 3001 So. Halsted St. 
Mokytoju bus L V. Andrulevičius, iš 
Valparaiso Pradžia 1 vai. po pietą. 
Draugai, kurie jau lenkę mokyklų ir 
nauji, kurie dabar norėtą lankyties, 
prašomi nesivėhioti. Pirm negu bus 
duota lekcija turės Įvykt bendras 
mokynią pasitarimas, būtent kokios 
mokslo šakos jo norės mokyties.

VIII raj. Prop. Mok. Komisija.

LSS. 4 kp. ir LSK 1 kp rengia pra- 
lekcijas nedėlioj, vasario 2, Aušros 
svet. 3001 So. Halsted St. Skaitys 1. 
V. Andrulevičius tema: “Rusą dar
bininkų sukilimai ir politinės parti
jos.” Pradžia 9:30 vai. 
kviečiame atsilankyti.

ryto. Visus 
Komisija.

pasilinksmi-SLA. 226 kp. rengia 
inmo vakarėlį nedelioj, 2 d. vasario, 
Liuosybės svet. 1822 YVabansia Avė 
Bus Įvairus ir Įspūdingas programų 
iš dainą, solo, muzikos, kalbos, ete.

Komitetas.

Westsid6s Lieluvią Viešo Knygyno 
delegatą priešpietinis susirinkimas 
Įvyks penktadienyj, Sausio 31 d 8:00 
vai. vakare M. Meldažio (Svetaine). 
2242 W. 23rd Plaee. Visi delegatai 
— Seni ir nauji — teiksitės būtinai 
atsilankyti, nes turime daug svarbią 
reikalą aptarti, ir išrinkti valdybų 
šiems 1919 metams. z

Liet. Vieš. Knygyno Valdyba.

Paskendusio Varpo repeticija pūt- 
čioj. sausio 31, p. M. Meldažio sve
tainėj — 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 8tą vai. vakare. Lošėjai pra
šomi nesivėhioti. —Komisija.

East Chicago, Ind.—SLA. 89 kp, 
susirinkimas Įvyks nedelioj 2 d. va
sario 9 vai. ryto K. Grikšas svet. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, bus 
skaitomi raportai pereitą metą, taip
gi laiškai nuo pildamosios tarybos. 
Norintleje istoti Į SLA. ateikite ir 
prisirašykite Fin. Rašt.

M. R. Ketvirtienė

ASMENŲ J1EAKOJIMAJ
PĄJIEŠKAU Petro Siruido, paei

na iš Kauno gub., Baseiną par., Pa
gramančio parap., Pntvčs kaimo. Jis 
rodos gyveno Massachusetts vaisi. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Laucevichus, 3550 South 
Auburn Ave.,-6hicago, Ilh

..Pajieškau Jono l.evono, nueina iš 
Kauno gub., ir pavieto.
parap. Didžionią sodos.
l»uvo atvažiavęs Į Chicago, bet ilgai 
negyvenęs išvažiavo j Pbiladelphių, 
Pa. Kas ĮĮ žinote malonėkite pra
nerti, arba jis pats lai atsmaukia. 
Teipgi prašau atsišaukti ir daugiau 
pažįstamą.

Jonas Pocius,
1510 So. Paulina SI., ('hieago, III.

Pajieškau gera bizneriaus kuris 
norėtą užsidėti Jmčernę kriaučių ša
pų, šiaurią ar aplėkus, yra indelis 
būrelis Lieluvią ir lenką, o Lieluvią 
Imčernės nėra nei jokio biznieriaus. 
Darbai eina gerai ir darbininką trū
ksta, darbai daugiausia roberio iš- 
dirbystės, dirba 8, vai. Į dienų.

Atsiliepkit. S. R. 1.3(1 YVoostrr Avė, 
Akron, Ohio

Betygalos 
Pirmiaus

KEIMa UAKblPUIMkl,

Pajieškau brolio Jono Kigo, pir
miau gyveno l'rankfort, III. ir pus
brolio Antano Labanausko, gyveno 
Crane, Wis. Prašau atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite ją adresus.

Pranas Kigas,
313 Oak St. Old Eorge, Pa.

Pajieškau. Ženotos moters arba 
pavienės kambaris uždykų kad galė
tą prižiūrėti 4 melą mergaitę. Atsi
šaukite vakare Nuo 6. iki 9.

3123 So. Morgan Street

Pajieškau Pusbrolio ir dėdės \Vm. 
Šnaras ir \V. Barvainis iš Kauno 
gub. Šiaulin pavieto sodžiaus Nor
ma nr i u. Meldžiu atsišaukti.

Ona šnara i t ė.
8446 Gilbi rt (’t. Chicago, III

Pajieškau savo draugą Juozapo ir 
Jono Rukcnką abu Kauno gub. Pa
nevėžio pav. Rozalimo miestelio, 
viakuną sodžiaus. Ją pačią prašau 
atsišaukti, arba kas žinote praneški
te ją adresus, 
reikalų

Jonas
10156

Roseland-Chieago, III.

Turiu labai svarbą

Ciiizinskas 
Indiana Avė.

Pajieškau savo brolio, Maleušo 
Žiedelio, paeina Nansicdžią kaimo, 
Panevėžio pav. Kauno gub. Tegul 
pats atsišaukia arba kas žino apie jį
jį praneškite.

Jonas žiedelis,
C>58 \V. 35(11 St. Chicago, III.

Pajieškau pažįstamos Marijonos 
Juškutės. Keletas melą gyveno Bris- 
tolr Conn. Girdėjau dabar gyvena 
Chicago, III. Malonėkite pati atsi
šaukti arba kas žinote praneškite.

Antanina Grigulė,
42 YVillis st., Bristol, Conn.

RASTA-PAMESTA
Radau moteriškų poketbukų, M. 

Meldažio svet. per Baltosios žvaigž
dės kliubo maskaradini balių, 18 d. 
sausio. Kas pametei alsišaųkit adre
su: 21 15 S. \Veslern Avė. and 1 lubų.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario garu apšildo

mo Bridgeporto apielinkėse tarp 28- 
los ir 35tos gaivią. Malonėkite grei. 
lai pranešti.

A. Pedro, 
3422 So. Lowe ave 
Tel. Yards 5143

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo Į buvernę moky

tis. Kam reikia lokio darbininko atsi 
šaukite laišku Galiu važiuoti į kitų 
miestų.

Kazimieras Sirton 
1836 W. 46 St. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
Vai.MYHINIAI nemokami dar

bo PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietą, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rąsies darbininką — Į fabrikus, Į ka
syklas, Į ūkius, į šiaip Įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS,
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKIA prityrusią merginų prie 
elektra siuvamą mašinų prie siuvi
mo kimono ir šilkinių apatnešių. 
Mokestis nuo pradžios nuo $12.00 
aukščiau. Pastovus darbas.

Syrian Kimono Co.
508 So. Dearborn St. Room 450.

Reikalaujama merginų 14 metų ir 
senesnių, prie lengvo, švaraus ir ne
sunkus dirbtuvės darbo. Pas tovus 
darbas j’isų metų. Aukšta mokestis 
iš pradžio. Gera proga geroms mer
ginoms.

Poole Bros.
605 So. Clark St.

REIKIA vyro arba merginos, kuri 
gali gerai rašyti lietuviškai.

1650 W. Van Buren St.

REIKIA moterų dėl dirbtuvės dar
bo.

Gold Furniture Co.,
2232 S. Union Ave»

Pėtnyčia Sausio-,Tan.31,1919

H. LEIBOVITZ
Persikėle atgal 

in savo
seną vietą, 

kur
pirmiaus 

buvo

. 1650 W. Van Buren St.
arti Paulina Street

NAMAl-žEMĖ
Reikia jauną moterų mokytis už 

nurses. Didelis reikalavimas išlavin
tą mirsią. Stebėtina proga gabioms 
jaunoms moterims. Atsišaukite bite 
kokiu laiku po antros valandos po 
pietą ir paklauskite Miss Paul, Supt 

Jefferson Purk llospilal
1402 W. Monroe St. Chicago.

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

A. Brazis
291)0 West 10 SI. Chicago, III.

REIKALINGA darbininką prie cu
kraus buroką. Gera mokestis dėl šei
myną ir pavieniu y pa tą. Dvidešimts 
iki dvidešimts keturią dolerių už ak
rų, (tykai namas ir transportacij. Su
sitikite su musą agentu Chicagoje 
Nedėlioję, Vasario 2-rų • sekančiose 
vietose:
Eekele and Sons, 1957 YV. Grand Avė 
9 vai. ryto; Al. YVebber’s, 1642 Orch- 
ard Street 11 vai. ryto; Chas. Kassay 
9328 Cottage Grovc Avė. 3 vai. po 
pietą.

MICHIGAN Sl’GAR COMPANY 
I'. J. Klump, Saginavv, Mich.

Reikia 10 prityrusią moterą tvar
kyti skudurus. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

B. Goldman,
1820 W. 141h Street

RTUKALINGAS patyręs buč.eris. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.
1967 Canalport ave., Chicago, III.

ReikalingaH partneris su pinigais 
Į labai gerų biznį.

Savininkas turi dpug tavoro ir rei
kalauja partnerio prisidėti Į tų biznį 
iš puses. Visas informacijas suteik
sią per laiškų. Atsišaukite Į “Nau
jieną” Administracija laišku pažy
mėdami ant laiško 26.

..Reikalingas patyręs moterišką 
kautą siuvėju darbas ant visados ar
ba gera vyry priimčiau j pusinykus 
atsišaukti.
1516 E. 63rd St., Chicago, III.

Reikia lietuvės moters dirbti Į ho- 
lelĮ. Turi būt nevedus. Valgis kam
barys ir $9 i savaitę.

R. Spolarich, 
1167 So. Ilaistei! St.

Reikalinga lietuvė mergina Į dak
taro ofisų. Gera mokestis. Vakarais 
nedirbama.

Dr. Glaser,
3149 So. Morgan St.

Reikalinga mergina arba vaikinas 
patyręs prie Grosernio pardavinėji
mo. Turi kalbėti gerai angliškai. Dėl 
vaikino kambarys prie biznio. Geras 
mokestis. Pastovus darbas. Meldžiam 
atsišaukti.

3315 YV. Montrose Avė.
Bile karai Į šiaurę daveža iki 

Montrose. Montrose karais į vakarus 
iki vietos.

Reikalinga gera mergina prie a- 
belno namą darbo. Maža šeimyna. 
Geras namas ir gera alga.

M. Herz,
4911 Vincennes Avė.

Tel. Oakley 2594.

PARDAVIMUI
Parsiduoda geras Klcrniatas ne 

labai brangiai (in ‘A’) arba sutik
čiau mainyti ant melaphone (in E 
b) Teipgi parsiduoda vidutiniškas 
smuikas. Kam butą reikalingi minėti 
daiktai, atsišaukite ypatiškai arba 
laišku po adresu 3144 S. Auburn A v.

Chicago, III. A. Macaitis.

RAKANDAI
Parilavimas Storage vėliausios slai- 
lės phonografą Įr rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a-

dala. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelią stailią puikią 
tikros skuros seklyčios setą, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresni pasiu- 
linuj. Dykai prisiuntinias, Priima
me IJbcrty Bondsus į mokestį.
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
4 po pietą.

Western Storage Company 
2810 W. Ilarrison Street, Chicago

PARDAVIMUI 2 aukštą namas, 
dię lotai,' pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke Ave.„arti 107 tos gal. 
Atsišaukite arba rašykite 
F. Pape, 2827 N. Whipple Street.

Pardavimui 2 aukštą medinis na
mas 2 lotą.
kėjimą prie Edbrooke ave. arti 107- 
tos. Atsišaukite arba rašykite.

Pigiai ant lengvą išmo-

Atsišaukile arba rašykite.
T. YV. Pape 

2827 N. YVhipple Si. 
'Tel. Albany 9098.

PARDUODU pigiai medinį na
mų ant vieno pagyvenimo Rosclan- 
do prie 107 gatvės. Kas norite pirkti 
arba mainyti ant automobiliaus mel
džiu atsišaukti Šiuo adrisu.

Antanas Jodelis, 
544 N. Dearborn Avė.

Kankakec. III.

Pardavimui namas ir lotas. Pi
giai. Atsišaukite ant viršaus. 
3348 So. Hoyne Avė. Chicago, UI.

Gera proga norinčiam Įgyti narna 
prie pat šv. Jurgio Bažnyčios. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo. 
Vyrui mirus man vienai daug kla- 
palo taip kad viduje krautuvės reika 
liūgas pataisymas. Man tas viskas 
sunku atlikti. Kreipkitės greitai.

Sanauskienė
3222 So. Auburn Avė.LABAI DIDELIS BARGENAS

* PARSIDUODA nauji namai labai 
geroj vietoj,. 2 gatvękarių lainės po 
pusę bloko ir visi Įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizinantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “ke&”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
)as G. Virbalai!}. 4448 S. Sawyer Avė. 
Tcl.ephone McKinley 3354. Chicago

Gera Proga. Parduodu 1 arba 2 
akru žemės su pagyvenymu. Buda- 
vojas naujas miestas. Gera vieta dėl 
bnčernės. Gyventoją yra 300 su vir
šum. M. Dargis.

Kast Hazcl ('ręst.

Ant išmainymo namas arba pavie
nis lotas ant automobiliaus. Kurie 
turite automobilių ir norėtumėte iš_ 
mainyti ant gero namo ar tai loto, 
kreipkitės pas .losepb Yushkewitz, 
3114 S. Halsted SI., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

€205 So. Halsted »L. 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Welh SL

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimą*, D* 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 1641

SAKA PATEK, Pirm i ui aki

DIENINE IR VAKARINE

Čia gali lengvai ir greitai temokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos. 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rąžyti 
laiSkus, Ir tt. Taipgi, turime (irammar ir Htgh 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailčsite.

American Collego Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. j

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo Įsteigta lietuvią 

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

3001 So. Halsted St

HA5TER 5T5TEH

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiką Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarią setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
te teisingų pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kcdzie avė. Chicago

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą 
Musą sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir Keri au
si US kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jąs mokysitė*-

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečtami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklų bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madą knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinia

118 N. La Šalie gat.. prieš City Hali 
AtsiŠaukil ant 4-to augšto.


