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True translation filed with the post- mhster at Chicago, III., Jan. 27, 1919 as rcąuired by the act of Oct. fi, 1917

TVERIA TAUTU LYGĄ
Vokietija turės duoti at

lyginime
Baus karės kaltininkus

Rusijos bolševikai sutinka daly
vauti konferencijoj

BAI S KABĖS KALTININKUS

Taikos kongresas paskirė dele
gatus j tautos lygų nuo didžiųjų 

valstybių.

PARYŽIUS, sausio 25. — Vi
sos penkios šiandie taiko tary
bai paduotos rezoliucijos tapo 
priimtos be permainų.

PARYŽIUS, sausio 25. - Ge
nerole talkininkų taikos tary
ba šiandie padarė žingsnį sie
kiantį prie panaikinimo visų 
karių ateityj ir nubaudimui vi
su, kurie yra kalti už paskuti
niu I metų visų pasaulinę ne
laimę. A .. ._ ;

Taryba vienbalsiai priėmė 
programų viso pasaulio tautų 
lygos. Šios lygos konstitucija 
bus parašyta specialio komite
to, susidedančio iš visų susivie
nijusių valdžių.

Lyra uždaryta vokiečiams,
Rezoliucija sako, kad lyga 

turi būti atdara “kiekvienai ci
vilizuotai tautai, ant kurios ga
lima pasitikėti skleidime sieki
nių."

Anglija ir Francija per savo 
kalbėtojus jau pirmiau paskel
bė. kad ccntaralinės valstybės 
turi pasilikti- už lygos, kol jos 
neparodys reformavimus, ku
ris leistų jas įstoti Lygon.

Rezoliucijos ragina, kad ly
gos nariai turi rinklios perio
diškai ir turi turėti nuolatinę 
organizacijų vediniui reikalų 
pertraukose. (

Skiria delegatus.

Didžiųjų šalių delegatais tau
tos lygoje galbūt bus šie asme- 
nįs:

Suv. Valstijų — prezidentas 
Wilsonas ir pulk. Edvvard M. o I louse.
ir gen. Jan Cbristian Smuts. 
ir gen. Jan Cbristian Smiths.

Francija — Leon Bourgeois 
ir Ferdinand Larnaude, virši
ninkas teisių fakulteto prie Pa
ryžiaus universiteto.

Italija —• premieras Orlando 
ir Vitterio Scialoia.

Japonija — Viskontas Chin- 
da ir K. Ochhiai.

Mažųjų tautų delegatai bus 
paskelbti vėliau.

Prezidentas VVilsonas pasa
kė vyriausių katilą parėmimui 
I -ygos.

Baus visus kaltininkus.

Tekstas rezoliucijos apie bau 
dimą tų, kurie yra kalti už ka
rę daro aiškių, kad buvusia kai
zeris turi užmokėti jei jis bus 
rastas kaltu ar už buvimą au
torium karės ar kaltu atsako

mybėj už sulaužymus tanių įs
tatymų karėje, “aut sausumos, 
jurų ar ore."

Rezoliucija ypatingai pažymi 
“narius generalio štabo ir visus 
individualus, kai]) augštai gi
musius."

Komitetas nuspręs kostilu- 
cijų ir procedūrą tribunolo tei
smui tų kriminalistų.

Reikalaus didelio užmokėjimo.

Yra aišku, kad didelio atlygi
nimo bus r eikalaujama nuo 
centralių valstybių. Paskirtoji 
komisija nutars “ką jie turi 
užmokėti ir kiek jos pajiegtų 
užmokėti."

Belgija, Graikija, Lenkija, 
Rumunija ir Serbija bus atsto
vaujamos komitete, atlygini
mo, kartu su 5 didžiosiomis 
valstybėmis.

Darbas bus pilnai apgintas 
netik tarybose, bet nuolatinės 
komisijos, kuri tyrinės ir iš
galįs internacionali veikimų vi
suose dalykuose, paliečiančiuo
se samdymų.

Bus įvesta tarptautinė kont
rolė niekurių uostų, vandens 
kelių ir geležinkelių. Tečiaus 
buvo paskelbta, kad pilna Ame 
rikos kontrolė Panamos kana
lui nebus kliudoma.

Pastangos patirti spėką ir 
turtų Vokietijos armijos bus 
pirmiausia problema, svarstyta 
ketverge vyriausios karės tary
bos paskirtos komisijos rapor- 
tavimui apie spėką talkininkų 
ir susivienijusių valstybių spė
kų, kokių reikia palikti vakari
niame fronte laike pertraukos 
mušiu. c

Bolševikų protestas,

Bolševikų užrubežinių reika
lų ministeris čičerin pasiuntė 
beviebhį pranešimų sovietų at
stovui Švedijoje, prašydamas 
pa tvirtinimo nuosprendžio pa
daryto vyriausios tarybos tai
kos konferencijoj pasiųsti mi
sijų pasitarti su atstovais įvai
rių frakcijų Rusijoj ant Prin- 
ees salų

Čičerino pranešimas užreiš- 
kia, kad Princes salos yra per
daug tolimos tokiam susirinki
mui. Jis priešinasi salų izolia
cijai, kaipo linkstančiam apsup 
Ii konferenciją slaptingumu ir 
palikti talkininkams pasirinki
mą dalyvautųjų,

Pranešimas sako, kad tas vy
riausios tarybos pasini imas y- 
ra padarytas laiku, kada bol
ševikai yra pergalėtojais virš 
oponentų ir kada Rusijos vidu
rinė situacija yra nusistovėjusi, 
bet sovietų valdžia po gavimui 
prašimo patvirtinimo, atidžiai 

apsvarstys pasiutimą.
Bolševikai dalyvaus.

Rusijos bolševikų valdžia 
Maskvoje, pasak socialistų Įnik 
raščio L’Humanite gautos ži

nios, yra nuste'binta, kad talki
ninkų ir susivienijusių valsty
bių pasiūlymas konferencijos 
tarp Rusijos frakcijų, atėjo lai
ku kada bolševikai yra perga
lėtojais lauke. Bolševikai tė
čiu us neatmeta principo konfe- 
jrencijos.

Kiti rusai prieš konfe
rencijų.

Ge’rai žinomas revoliucionie
rius Vladimir Burcev, straips
nyje Malin rašo, kad priešingos 
bolševikams partijos atsisakys 
dalyvauti kbnferencijoj a n t 
Prinses salų, kadangi jos žiuri 
į bolševikus kaipo išdavikus jų 
tėvynės ir kaipo žmogžudžius 
paniekinusius Rusiją.

Rusijos ambasadorius Fran
ci joj Basil Maklakov, sako, 
straipsnis, užreiškė, kad visi ru 
sai Paryžiuje jaučiasi labai pa
niekinti talkininkų ir susivieni
jusių balsrtybių. Ambasadorius 
priduria, kad pertrauka mūšių, 
kaip reikalaujama talkininkų, 
galėtų tik pakliudyti armijoms, 
kurios baigia liuosuoti šiaurinę 
salų be užbaigimo viešpata
vimo terroro. Ambasadorius 
užreiškęs, kad vien tik bolševi
kai pelnys iš tokios konferenci
jos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
KAREIVIAI IŠARDĖ SOCIA

LISTŲ SUSIRINKIMĄ.

\VINIPEG, Manit., sausio 26.
Sugrįžusių kareivių grupė 

žiauriai apsiėjo su nariais radi
kalių socialistų šiandie, kada 
jie laikė susirinkimų.

Negalėdami gauti salės laiky 
mui savo susirinkimo, sociali
stai sušaukė susirinkimą Mar- 
ket skvere. Įsimaišė kareiviai 
ir išardė susirinkimą, tada pri
vertė socialistus pagerbti vėlia
vų, po ko jie tapo nuvyti nuo 
skvero. Jų akįs buvo uždaužy- 
tos ir šiaip sumušti.

Kareiviai tada nuėjo į socia
listų buveinę, kur buvo pienuo
jamas susirinkimas tarytbos ir . \ išmetė rakandus j gatvę per an
tro augšto langų. Tarybos na
riams leista pabėgti.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Ilk, Jan. 27, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

CECHAI SUMUŠĖ 
LENKUS.

Paėmė miestą ant Oder upės.

AMSTERDAM, sausio 26. — 
Pasak telegramos nuo Breslau 
nacionalos tarybos, čechų ka
reiviai paėmė Aderberg po sma 
rkaus mūšio su lenkais.
,Oderberg turi 1,500 gyventojų, 
yra ant Oder upės, ant rube> 
žiau tarp Austrijos Silezijos ir 
Prūsijos. Čecbų ir lenkų ka
reiviai veikė tame distrikte per 
niekinį laiką. Austrijos Silezi
jos gyventojai ir jų kaiminai 
vokiečiai pasiuntė atsišaukimą 
taikos kongresą apie dvi savai- 

ti atgal, protestuodami prieš 
nuolatinius lenkų ir čechų už
puldinėjimus.

Skiečiai rengiasi.
BEĮEINĄS, saus. 26. - Vor- 

maerh? kalbėdamas apie mu- 
šius/tarp lenkų ir čecbų Ader- 
bunge sako:

“Mes neleisime vėl padaryti 
Vokietijų scena visokių rųšių 
avanturų ir musių. Valdžia 
daro visus prisirengimus užtik
rinimui saugumo musų žmo
nėms prieš Lenkijos imperializ 
ma, kaip ir prieš čechus.“

True translation filed with ihe post- 
masler at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917
VOKIEČIAI PLENUOJA GIN

TIES NUO BOLŠEVIKŲ 
ĮSIVERŽIMO.

BERLJNAS, saus 25. — Neue 
Berti nėr Zeitung sakosi paty
ręs, kad valdžia yra užimta ka
riniais prisirengimais prieš ti
ki mąsi pavasaryj bolševikų į- 
si veržimą ir tikisi gauti reika- 
ligo įgaliojimo iš naeionalio 
susirinkimo sumobilizuoti dvi 
veiklias armijas, įkurios butų 
pasiųstos į rytinę Prūsiją ir Si
leziją.

Dabartiniai prisirengimai y- 
ra aprubržiuojami reorganiza
vimu liuosanorių batalionų, ku 
rių niekurie aprūpinami pini
gais privatiškai, iš priežasties 
valdžios sunkaus finansinio 
padėjimo.

Vokiečių armija taipgi bus 
paša ūkta apginti kareivius grįš
iančius iš artimųjų rylų per U- 
krainą.

Spartakai palaidoti.

Lavonai Dr. Kari Liebknecbt 
ir 31 kitų narių spartako gru
pės socialistų, kurie tapo užmu
šti nesenai sukilime tapo pa
laidoti Friedrichsfeld kapinėse 
arti Berlino, subatoj.

Visa dienų visos didžiosios 
gatvės viduryj Berlino buvo pil 
nos kareivių. Daug tūkstančių 
darbininkų susilaikė nuo darbo 
ir dalyvavo demonstracijoj. Jo
kių didesnių susirėmimų nebu
vo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

TRAUKINIŲ NELAIMĖ 
FRANCIJOJ.

18 užmušta, 30 ^sužeista.

PARYŽIUS, sausio 25. — 18 
kareivių tapo užmušta, o 51 su
žeistas, kada Amerikos karei
vių traukinis iš Neufchatcau 
susidūrė su tavoriniu traukinių 
ties Chaumont.

True translation filed witii the post- 
niaster at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
NUIMAMI SUVARŽYMAI DEL

ANGLIŲ VARTOJIMO.

Suv. Valstijų Kuro Adminis
tracija praneša, kad nuo 1 va
sari© valdžia nuims suvaržimus 
dėl ir anglių kainų. Taip-* 
pat panaikintos taip vadinamos 
zonų reguliacijos vežiojant an
glis geležinkeliais. Tie palen
gvinimai nepaliečia Pennsyl-

vanijos. anlbraeito. Jei butų 
priežasčių, kaip tai dėl permai
nos kainų, darbininkų algų, ar 
kilu kokiu, kas balinai reika- c t

tautų naujų suvaržymų, lai zo
nų ir kainų reguliavimas gali 
būt vėl įvesta.

Svaiibiausioji priežastis laiki
no panaikinimo reguliavimų y- 
ra la, kad dabar jau prikasta 
daug minkštosios anglies, ku
rios užteks per visų žiemų.

Sausio I dienų minkštųjų an
glių buvo užtektinai septy
nioms savaitėms, o tolesnėse 
nuo kasyklų virtose turėjo an
glių sandėliuose užtektinai ant 
dvidešimts devynių savaičių^

Prezidento įsakymų, rugpjū
čio 21 d. 1917 m. buvo nusta- 
tylos augščiaiisios kainos už- 
minkštųsias anglis. 'l’os kai
nos įvairių distriktų nuliuose 

buvo nuo $1.90 iki $3.25 už 
loną. Pastebėtinai didelis rei- niškų kareivių.
kalavimas anglių tais melais iš
kėlė kainas lig $5, $6 ir $7.50 
už tonų. Polam buvo viskas 
sutvarkyta ir dabartinės kainos v

siekia nuo $2.35 iki $4.95 už to
nų.

Zonų reguliacijos buvo pas
kelbtos kovo mėnesyj 1918 me
lų, padalinant visų šalį į ketu- 
riolikų distriktų, ir sakoma, jog 
panaikinant vėžldių iš tolimes
niųjų kasyklų geležinkeliams 
sutrumpinta gabenimo kelionė 
160,000,000 mylių.

Karei spiriant, Suv. Valstijo
se iškasta 1917 m. apie 50,000,- 
000 tonų minkštųjų anglių, ir 
apie 12,000,000 tonų anthracito 
daugiau negu 1916 ip. Geležin
keliams prisiėjo pervežti 60,- 
000,000 tonų anglių daugiau, 
negi 1916 m.

Kuro administracija sako, 
jog remiantis algų nustatymu, 
spalių mėn. 1917 m. mainų 
dailbininkų algos, turbūt bus 
busiančios tos pačios, ir minkš
tųjų anglių brangumas iki ra
miųjų laikų bus tvarkomas pa
gal dabartinio mokesnio darbi- 
nitikams.

Maksimalės kainos ir zonų c 
reguliacijos Penusylvanijos an- 
tbracito anglims palieka kaip 
buvusios.

PRIEŠ RAUDONĄJĄ 
VĖLIAVĄ.

LANSING, Mieli. — Atstovas 
Peter Jensen iš Escanalba ren
giasi į nešti Michigan elgislatu- 
ron bilių, kuriuo butų uždraus
tas iškėlimas toj valstijoj rau
donos vėliavos.

Prasikaltėliai butų baudžia
mi iki 5 metų kalėjimo, ar 
$1,000 pabaudos, ar abiemis 
bausmėmis.

NORI “KAZOKŲ” ILLINOIS.
SPRINGF1ELD, III. — Vals

tijos legislaturon rengiamasi į- 
nešti bilių, kuriuo butų panai
kinta valstijos milicija, o butų 
įvesta raitieji konštalbeliai, ko
kie yra Pennsylvania valstijoj, 
kur jie savo darbais užsipelnė 
nuo gyventojų vardą kazokų.

APIPLĖŠĖ IR UŽMUŠĖ.
HAMMOND, Ind. — Walter 

Spajevvski iš Indiana Harbor 
tapo apiplėštas ir nušautas tarp 
duryj savo brolio namų.

True translation filed wilh the po**.- mosteria! Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Portugalijos monarchi 
štai sumušti

Rusijos atgaleiviai prašo išgelbėk 
ti juos nuo bolševikų

MCNARCHISTAI PORTUGA
LIJOJ SUMUŠTI.

Suimti Lisabonoj. Rojalistai 
pralaimi ir kitose vietose.

LISBON, sausio 25. Roja
listų judėjimas šiaurėje, kuris 
tapo aprubežiuotas Oporto ir 
Braga, dabar yra malšinamas 
susikoncentravimo respubliko-

Judėjimas tapo pilnai išnai
kintas Lisabonoj, kur niekurie 
iš pėstininkų, kavaleristų ir ar
tileristų užėmė du fortus ties 
Monsanto kalva ir Duųue ir iš
kėlė rojalistų vėliavų seredoj.

Rojalistai pasidavė.

Tos spėkos pasidavė perei
tų naktį po ilgo ‘bombardavimo 
valdžios kareivių, prigelbiainų 
jūreivių ir civilių žmonių liuo- 
snorių, kurie pasiūlė savo pa
tarnavimų respublikai.

Judėjimas padarė tai, 
kad respublikonai susivienijo 
ir padėjo į šalį skirtumus nuo
monių. Politiniai kaliniai ne
senai įvykusio San tarėm sukili
mo, pasiūlė savo patarnavimą 
valdžiai prieš rojalistus . Tarp 
jų yra maj. Castre, kuris pabė
go iš kalėjimo.

Nuostoliai pasidarę delei mū
šio Lisabonoj siekia — 12 už
muštų ir 51 sužeistų. Kareiviu, 
iš Lisabonos dabar važiuoja j 
šiaurę.

Visi policiniai (kaliniai tapo 
paliuosuoti, išėmus respublikos 
prezidento Dr. Sidonio Paes 
užmušėjų.

True translation fikd with the post 
mastei- ai Chicago, III., Jan. 27, 1919 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917
KARALIUS MANUELIS AT

VYKO PORTUGALIJON.

VIGO, Ispanija, sausio 25.
Buvusis karalius Manuelis įėjęs 
į Portugaliją 6 vai. šįryt, per
eidamas Minho dpę ties Camin- 
ha.

True Iranslnlion filed vvitii the post 
mastei- at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Kabinetas rezignavo.

LISBON, sausio 26. — Por
tugalijos kabinetas rezignavo.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
RAGINA TALKININKUS PA- 

LIUOSUOTI RUSIJĄ NUO 
BOLŠEVIKŲ.

Rusijos atgaleiviai prižada 
“laisvę.” 

PARYŽIUS, sausio 24. — Si- 
berijos, Kaukazo ir Krymo val
džios pasiuntė susirinkusiems 
Paryžiuje Rusijos atstovaums I ik

drklrracijų, įteikimui lulkinin- 
kų ir susivienijusioms valsty
bėms. Ji yra formoje atsišau
kimo pagclbos ir teisybės.

Deklaracija pimini dabarti
nius atsilikimus Rusijoje ir sa
ko, anti-bolševikų spėkos ka
riauju už savo šalį, už tikrų lai
svę ir už plačia demokratybę, 
paremta tais pačiais principais 
ir idealais, už kuriuos talkinin
kai stojo j dabartinę karę.

Ta deklaracija tapo sutarta 
trijų valdžių prieš vyriausios 
karės tarybos nuosprendį apie, 
susirinkimą ant Princes salų, c <-
Dabar ji yra verčiama ir bus 
prirengta įteikimui talkininkų 
ir susivienijusioms valdžioms 
sekama savaitę.

Tini* transhrtion ftled wtth the post- 
inaster ai Chicago, III., Jan. 27, 1919 
us required by Ihe act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
UFĄ.

OMSK, sausio 20. — Tla pa
puolė į bolševikų rankas; sako 
ma, kad rusų ir čecho-slovakų 
spėkų nepasisekimas įvyko dau 
ginusia delei neatėjimo ginklų 
iš Vladivostoko. Kareiviai, ku
rie ginė miestą pasitraukė į 
Zlatous, 140 mylių i šiaurrv- 
čius, kur jie drąsiai ginasi kal
nuotoj Uralu šalyj.

frue translation filed \vith Ihe post- 
niaster ai Chicago, III., Jan. 27, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLAI PASKANDINĘ VISĄ 

BOLŠEVIKŲ LAIVYNĄ.

L()Nl’x)NAS, sausio 21.
Kaip anglų 5 lengvi kruizeriai 
ir 8 naikintojai paskandino bol
ševikų kariškus laivus, kurie 
bandė keletą savaičių atgal 
bombarduoti Revelį, yra apra
šoma šiandie gautose žiniose.

Žinios sako, jog po “blufavi- 
mui", kad neprileidus bolševi
kams išpildyti savo pienų ata
kuoti Rygą, grąsinant bom'bar- 

.duoti miestą - kuriame bu
vo daug anglų ir vokiečių karei 
vių - anglų admirolas paėmė 
anglų pabėgėlius ant savo lai
vo ir tada nuplaukė į Revelį. 
Gruodžio 30 ryte, bolševikų lai
vai atplaukė atakuoti miestų ir 
buvo visi paskandinti trumpa
me mūšyje.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.



NAUJIENOS, CMcago, UI

NAUJIENOS

739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

T«Iephon« Canal ĮSOS

Maujieno.t eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506, 

(Išsisakomoji Kalasi
Oicagoje—pačtu:

Metama ............................. ŠJ-Jj
Pusei meto ........................  ’*60
Trims mėnesiams............... 1*85
Dviem mėnesiam ................. 1*«
Vienam mėnesiui.............

>UcagoJe— per neiiotojua:
Viena kopija*.............................. JJ
Savaitei ........................................ J-į
Mėnesiui ..................................... W

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
oačtu:

Metams ................................... W*0J
Pusei meto ........................... 5.00
trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiam ............  L2o
Vienam mėnesiui ......................*oo

Pioigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu *u užsakymu.

Asmeniikal Redaktorių matyt gail- 
oa tik nuo S iki 4:30 vai vak- 
Visur kitur užsieniuos* .... • -00

r-——.— mm—

T“rne translefion fifccf with the po4- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reguįred by the act of Oct. 6, 1917

Telegramos skelbia, kad 
Rusijos sovietų valdžia pa
skyrusi tam tikrą komisiją, 
kurią siunčianti dabar Ame
rikon pirkti Rusijai už 40 
milijonų_wblių įvairių že
mės ūkio padargų.

Tiesa tai, ar ne. bet tegul 
tik Rusijos kapitalai imtų 
plaukti Amerikon , sovietų 
valdžia, turbut, visai nebe
būtų toks baisus nesutvėri- 
mas šios šalies piniginiams

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nedarbo 
šmėkla.

Nedarbas Suvienytose Va 
Istijose vis labiau ir labiau 
pradeda apsireikšti. Valsty
bės darbo biuras skelbia ži
nių, kad dar gruodžio mėne
sio pradžioj praeitų metų 
tik dvylika nuošimčių mie
stų tebuvo, kur radosi dau
giau darbininkų negu jų bu
vo reikalinga įvairiose dar
bo įstaigose; o praeitą savai
tę buvo jau keturiasdešimta 
keturi nuošimčiai visų Ame
rikos miestų, kur buvo dau
giau darbininkų negu reikia 
vadinasi, didesnis ar maže
snis skaičius žmonių nebe
randančių sau darbo.

Tai tik pradžia. 0 dar 
milijonai darbininkų nepa
leistų iš kariuomenės; bet 
neužilgo jie turės būt visi 
paleisti.

Kongresas susirūpinęs ra
dimu priemonių, kaip geriau 
butų galima šalis gelbėti nuo 
nedarbo ir surištų su tuo žm 
onių neramumu. Ir randa vi- 
sų-pirma,’kad reikia išleisti 
įstatymai, kuriais butų už
darytas kelias immigracijai 
J Suvienytas Valstijas dve
jiems, trejiems arba ir ketu
riems metams. Tokį suma
nymą remiančios ir šios šali
es unijos.

True translation fileri vrilh fh*' pnst- 
master ai Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos ministeris 
apie bolševikus.

“Butų klaidinga manyti, 
sako jis, kad bolševikai turi 
kokią-nors tikrą organizaci
ją, kuri apimtų visą Rusijos 
Žemę, priėmusią jų princi
pus. Taip nėra. Pamatinė 
naujojo vežimo ypatybė to
kia, kad kiekvienas mieste
lis, kiekvienas valsčius nau
dojasi pilna nepriklausomy
be ir veikia savarankiškai.

Visa jų spėka yra tame, 
kad didžiuma žmonių pri
ėmė jų teorijas. Žmonės 
kad ir taip dar neapšviesti 
jie butų, didžiumoj priėmė 
socialistinio komunizmo pro 
gramą, kaip kad jį skelbia 
Leninas.

“Terorizmas pavartoja
mas tik atsitikimais, kur ta 
didžiuma stengiasi nugalėti 
savo priešininkus ir paimti 
jų turtą tos vietos ar valsči
aus proletariato naudai,— 
tai yra, atimti iš jų tai, ką 
turtingųjų klesos, kaip ir vi
same pasaulyj, paprastai la
iko kaipo savo nuosavybę. 
Vadinasi, tie, kur nieko ne
turi, terorizuoja ir atima iš 
tų, kur turi. 0 kadangi Ru
sijoj, kaip ir visam pasaulyj, 
neturtėlių yra daug daugiau 
nekaip turtingųjų, tai su
prantamas visai dalykas, 
kad tie neturtingieji, paėmę 
dalykus į savo rankas, prie
šinsis atkakliausiu budu su
grįžimui į tokį padėjimą, ku- 

1 riame jie buvo pirmiau.
“Tame tai yra visa bolše

vikų vadovų jiega. Nes kad 
ir, kaip pirma sakiau jie ne
turi centralizuotos valdžios 
sistemos, kuria galėtų val
dyt visą Rusiją, bet jie yra 
pilnai įsitikinę, kad jeigu 
kas bandytų kur nors truk
dyti didžiumai, taigi papra
stiems žmonėms tvarkyties 
kaip tinkami, tai susitiktų 
su aštriausiu vietos sovietų 
arba didžiumos partijos pa
sipriešinimu.

“Antra bolševikų spėka 
tai Raudonosios gvardijos 
armija. Nėra tai tikroj pra
smėj nacionale armija, bet 
greičiau Trockio įrankis, pa
našiai kaip kad Pretorų gva
rdija būdavo Romos impe
ratorių įrankis.

“Trockis yra išimtinai sti
prus ir visam pasiryžęs žmo
gus. Kaip kad Bismarkas, 
jis yra perdėm realistas: jis 
žinosi ko norįs ir stengiasi 
atsiekti to, neatsižvelgda
mas į nieką. Jis žiuri tik, 
kaip geriau, kaip tikslingiau 
tatai padarius. Insteigęs 
naują komunizmą Rusijoj— 
o tai jis galėjo padaryt tik 
pasirašant po taikos sutar
tim su Vokieti ja,-r- Trockis 
pradėjo kovą su opozicijos 
elementais ir su galimaja 
reakcija.

“Tatai padaręs, jis ėjo to
liau. Pasinaudodamas Vo
kietijos militarės jiegos silp
nėjimu, jis ėmė nešti sodinti 
bolševizmo teorijas į vis pla
tesnes sritis. Tam reikėjo 
spėkos, o tą spėką jis rado 

.Raudonojoj gvardijoj, kuri, 
kaip žinia, ne tik kovoja su 
priešingais bolševikams ele
mentais pačioj Rusijoj, bet 
stumiasi vakartį linkui, į 
Lenkiją, ir grūmoja mano 
tėvynei, Lietuvai, kame, ka
dangi Vokiečiai neleido mu
ms suorganizuoti savo gin
kluotos spėkos, mes dabar 
priklausome visai nuo bolše
vikų malonės.

“Kad turėjus aiškų supra
timą apie dabąrtinį padėji
mą Rusijoj, palyginkite tą 
šalį su širšių lizdu, didesnė 
jos gyventojų dalis daro 
įtaip, kaip jai patinka,—jei

ęg——ĮĮfl | —

Darbo Kongresas 
Mooney Reikale.

(Tąsa.)

Darbo kongresai! buvo pak- 
v estas kalbėti Frank P. Walsh, 
albai gerai žinomas visiems or
ganizuotiems Ainer. darbinin-

(telegramoj jis sakė, kad jo sim
patijos šiame kongrese yra su 
kraštutiniais radikalais. Jis pa
tarė kongresui, kad jis paduotų 
ultimatumą kapitalistų klesai 
ir paskirtų laikų visuotinam 
streikui, jeigu ultimatumas ne
būtų išpildytas.

Telegrama buvo priimta trink
kams ir buvęs darbininkų puses šniingu delnų plojimu.

Po to tuojaus buvo duotas įne- 
,Šimas reikalauti nuo valdžios, 
kad tuojaus leistų Debsui atva-

žinoti į kongresą. Ir včlfhus a- 
Ilėjo atsakymas nuo teisėjo D. S. 
VVenstenbaverio, kurs nuteisė 
Dčbsą, kad jis negalįs išleisti 
Dėbso, nes Debs buvęs paleistas 
ant kaucijos tąja sąlyga, kad jis 
niekur nevažinės kalbėti, ir kad 
ši sąlyga galėtų būti atmainyta 
tiktai teisine.

Taigi kongresas ne lik išreiš
kė didelę užuojautą E. V. Deb- 
sui, bet ir padarė viską ką galė-

Liet. Moterų (Progres Susivienijimo Dirva
.m—

Panedėlis, Sausio-Jan. Ž7, 1919

i nė nejunti kaip pirštais Čiupi 
nėji matomą daiktą. Žingeidu
mas apsireiškia nejučiom. Del 
to aš manau, kad augščiau minė
tos ūkiškos parodos yra naudin
giausios, nes gali netik matyt 
gražų gyvulį, bet ir pačiupinčt, 
paglostyt; arba mašiną pačiupi-

III. čiojo rajono konferenci
jos Presos Komisijos praneši-

atstovas karės darbo taryboj. 
Betgi kongresai! jis negalėjo at
važiuoti, ir atsiuntė ilgą telegra 
mą, kurioj paaiškina, kodėl jis 
negali atvažiuoti kongresai! ir 
duoda praktiškų patarimų, kaip 
imties gynimo Mooney. Frank 
Walsh sakėsi negalįs atvažiuoti, 
kadangi labai užimtas gynimu
streikavusių Nevv Yorko uosto maš.< 
darbininkų prieš karės darbo 
tarybą.

Patariinų-gi Mooney --------
Frank VValsh davė sekančių:

1) Kadangi Californijos vals-j 
i tijos teismas išrado, kad Cali- 
fornija neturi tokio įstatymo, 
pagal kurio teismas galėtų išgel
bėti nekaltai pasmerkto žmoga- 
aus gyvastį, tai reikėtų pasirū
pinti, kad Californijos įst^ty-

L. M. P. S. A. UI Rajono Ko- 
* reikale nfcreiicija įvyko 19 sausio 1919

niai butų taip permainyti, kad i išrinktos dd.
tokios begėdystės ten dauginus 
niekad negalėtų atsikartoti.

2 Reikia pareikalauti, kad

tas f paskirtų speeiališką proku
rorą, kurs su prisaikintais teisė
jais atrastų, kas ištikrųjų buvo 
kaltininkas metime bombos pri
sirengimo dienoje San Francis- 
co mieste, už ką Mooney buvo 
neteisingai nuteistas. Frank 
Walsh intaria, kad Mooney’jo 
kaltintojas Fickenlus turėjęs ry
šių su Vokietijos samdomais di- 
namitieriais, ir pataria, kad vai 
džios prokuroras tuojaus tą iš
tyrinėtų.

Buvo duotas įnešimas ir pri
imtas, kad Frank Walsho tele
gramą įrašyti į protokolą.

Tą pačią dieną atsitko vienas 
labai ž^eiiklingas šiam kongresui 
dalykas. Tai buvo kongreso u- 
žuojaiuta Eugenijui V. Dėbsai. 
Matai, visas kongresas ar jo di
džiuma nesusidėjo iš socialistų, 
o betgi Eugenijui Dribsni, kaipo 
senam kovotojui už darbininkų 
teises, visi vienbalsiai išreiškė 
ir užuojautą ir pagarbą. Tas at
siliko taip. Buvo perskaitytas 
laiškas nuo Italijos darbo misi
jos su pasjsiulymu pagelbos 

.Mooney reikale. Po to buvo duo
tas įnešimas tą laišką pritilti ir 
taipogi priimti nuo 'los misijos 
du delegatu į kongresą. Pakilo 
protestai. Buvo nurodoma, kad 
Aa misija visai neatstovauja Ita
lijos darininkų. Svarbiausiu I
protestuotoju buvo delegatas 
W. F. Dumi, radikališkas redak
torius iš Bu'Hte, Moti t. Beprotes- 
tuodamas, jis nei iš šio nei iš to 
padavė pataisymą prie. įnešimo: 
Kad tegul kongreso vedėjai mu
ša telegramą Eugenijui V. Deb
sui, prašydami, kad jis atvažiuo 
lllu į kongresą ir pasakytų pra
kalbą. Visas kongresas įpuolė 
į entuziazmą. Be jokių ginčų vi 
si vienbalsiai priėmė pataisymą, 

;— tai yfa, įnešimą kviesti E. V.

Į m. Aušros name, 10900 So. Mi- 
j cliigan Avė., Roseland, III.

Atidarius konferenciją trum
pą prakalbėlę pasakė d. M. Du
nduliene.

Tvarkos vedėja išrinkta taip
gi d. M. Dunduliene.
į mandatų tvarkymo komisiją 

Stiklis-Raudienė 
ir Pauliukaitienė.

I presos ir rezoliucijų komisi 
ją išrinktos J. Žemaitė, M. Stra
zdienė ir N. Stilsonienė.

Toliau seka {raportai, visų 
komisijų ir Rajono valdybos.

Raportas Agitacijos savaitės, 
parode, kad, Ibuta nuostolių, 

Priežastis to—ligos, kurios tuo- 
mkart siautė.

Iš visų raportų svarbus ir 
žingeidus buvo III-čio ra j. dele
gatės, iš L. M. P. S. Suvažiavi
mo, M. Dundulienės.

Toliau įseka raportas L. M. 
P. S. A. III Rajono sekretorės 
J. Vasiliauskienės.

Išnešta rezoliucija reikalu 
pasmerkto visam amžiui kalė
jimai!, T. Mooney.
Svarstyta 25 kuopos atsišau

kimas į LMPSA. III-čio Rajono 
Konferenciją (fclei sutvertos 
toj pačioj vietoj LMPSA 67-tos 
kuopos. Gan .ilgai ginčytasi 
tuo dalyku ir pasirodžius, kad 
kitai kuopai toje pat vietoje ne
galima gyvuoti, nutarta abi 
kuopas suvienyti į vieną. Drg. 
M. Dundulienė pasižadėjo sten- 
gties sutaikinti kilusius nesuti
kimus ir padėti joms susitvar-

Svarstyki įnešimas (ant raš
to) nuo 47 kuopos Waukegan, 
III., kas dėl polemikų Moterų 
Balse. Nurodyta, kaip į kiek
vienų atsiliepimų kokios nors 
narės organe, Redaktorė deda 
gramozdiškų prierašų, niekina 
kitų nuomones, bruka tik savo; 
tai neatneša naudos nė kuo
poms nė pavienėms narėms, nė 
gi pačiam Moterų Balsui.

Antras įnešimas nuo tos pa
čios 47 kuopos kas dėl netvar-

kos centre: skundžiasi, kad ne
gauna mokesčių knygelių, nė 
konstitucijos. Delei to kįla daug 
netvarkos.

LMPSA. III Rajono Konfe
rencija išreiškia neužsiganėdi- 
nimą Susivienijimo centru, ki
taip pavedimu trijų įstaigų: Re 
daktorės, administratorės ir iž
do sekretorės vienai ypatai. III 
Rajono Konferencija pataria 
visoms delegatėms pranešti į 
savo kuopas ir gerai šitą apsva
rstyti — ar gali viena ypata at
likti tiek darbo?

Konferencija, belo, nutarė 
paklausti centro, kodėl jis įg- 
noravb chicagietcs kandidates 
į centro valdybą, kurios gavo 
;'<> kelesdešimtis balsų. Vietoj 
jų ant balsavimo (blankų pasta
tė kandidates gavusias tik po 
vieną balsą.

Iš pereitos konferencijos nu
tarimų liko neatliktas darbas 
komisij o s, k u r i buvo i š- 
rinkta parašymui atsišaukimo 
į visos Amerikos lietuves mote
ris — darbininkes. Komisijon 
į vietą d. M. Jurgelionicnės iš
rinkta nauja narė, d. M. Dun
dulienė. Dabar į komisiją įei
na dd. M. Dundulienė, N. Stil
sonienė ir žemaitė.

Nutarta surengti tarptautiš- 
ką koncertą. Kiekviena kuopa 
turi duoti lošėjų, solistų, muzi
kų — kuri kokių gauna. Kiek
viena kuopa vadinas turi ką 
nors atlikti-prisidėti. Svetim
taučių moterų organizacijas 
taip-gi nutarta pakviesti kon
certe dalyvauti.

Nutaria, kad inoterįs pasi
darbuotų pavasario rinkimų 
kampanijoj — pačios balsuotų 
ir kitus prikalbinėtų, agituotų 
už socialistų kandidatus.

Nutarta, kad moterįs dau
giau užsiimtų apšvietus darbu, 
frakcijomis ginčius gi padėti į 
šalį.

Pertraukoje pietų 25 kp. na
rės suteikė užlkanžių, gardžių 
senvičių ir vaisių, Visokis kon
ferencijos delegatėms ir na
rėms.

Presos Komisija:
J. žemaitė,
N. Stilsonienė,
M. Strazdienė,

Kode! Aš Tikiu j 
Nuxated Iron

1
Kaipo vaistą, sustiprintoją ir 

atitaisytoją kraujo.
Per

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ SE
NATORIŲ

naris Demokratų Nacijona- 
lio Komiteto, išrinkto į -- - 

Senatų 1915, Jo laikas 
giasi 1921.

Aš noriu rekomenduoti 
iron kaipo geriausią vaistą ir atgai
vintoją, kuri aš kuomet turėjau pro
gą vartoti. Pasekmes, kurias aš pats 
mačiau, iš trumpo patyrimo kad yra 
pilnai užtikrinanti, rekomendavimui 
tokio vaisto visuomeniai, daugiau
siai aš suteikiu tikrą visuomenišką 
patarnavimą.

“Aš tikiu iš ypatiško pasinaudoji
mo, kad Nuxated Iron yra garsiau
sios. tikriausios ir geriausios sveika
tos užtikrintojas, kurią gali žmogus 
pirkti. Aš pradėjau imti Nuxated 

I Iron visuo mėnesyje. Dabar, Balan- 
džis, aš galiu užtikrinančiai sakyti 
kad aš esui 100 0-0 stipresnis, svei
kesnis, (langiaus pasirengtis prie 
darbo, negu kokiame nors panašia
me sezone praeituose metuose.”

i Df. James Francis 'Sullivan, bu- 
r_ . ,, , . t t 11 I vęs gydytoju Bellcvue Ligonbutyje[Prie kiekvienos progos: susirinki-k(fšlaukiniJltnc Departamente), Ncw 
muoHe, pramogų vakaruose, baliuo- York ir Westchester Pavieto Ligon- 
se, teatruose—rinkite aukų Lietuvos |)llčio> sako: “Senatorius Johnson 
Laisvės Fondui ir siųskite jas to |)a|icp6 §į paliudijimą dėl Nuxated 
Fondo kasieriui šiuo adresu: Mr. K. I |ron ‘ “
Gugis, 3323 S. Halsted St., Chica
go, UI*] 

---- r----Bliftiford, Ind. — Aukos su
rinktos prakalbose 
1919, J. Sungailos 
koja?

Žeindirbyste yra seniausi ir 
svarbiausi profesija. Kilos pro
fesijos yra ainiai žemdirbystės. 
Žemdirbystė yra sunkiausi pro
fesija. Žinoti reikia šimtai da
lykų, kurie yra tvirtai sujungti 
su žemdirbyste. Kitos profesi
jos yra vienodos — suk ir suk, 
<ai ratą. Pamatę ūkininką, pa
telki! kepurę, nes tai yra did
žiausias profesorius žmonijoj.

—Farmeris.

u. s. 
bai-

Nuxatcd

Ūkininkų Balsas
žemdirbystė—didžiausia pro

fesija.

Aš abejoju, kad suvažiavi
mas ūkininkų atneštų pageidau
jamų vaisių. Išlaidų butų keli 
tuksiančiai, o išlavini, kaip ūki
ninkauti, negalima vien per su- 
važavimų. Aš per 14 metų u- 
kininkaudamas mokinuosi ir no- 1
ro turiu mokintis, ir tai dar ne
daug išmokau.-

Lengviausius būdas tiems ku
rie nori mokintis Ūkininkavimo, 
lai ūkiškos parodos, kurių čia A- 
nierikoj yra kiekvienoj valstijoj, 

ji numirė Amerikoje, nes pagal kiekviename paviete kasmet ru- 
. valdžios teismo uždraudimo ji 
negalįs pribūti.

: lis įnešimas — priimti cfelega- 
,‘lrais du Italijos darbo misijos at
stovu. Bet tas įnešimas tapo at
mestas didele balsų didžiuma.

E. V. Debs pribūti į kongresų 
betgi negalėjo. Ant rytojaus a- 
tėjo nuo jo ilga telegrama su pa
sveikinimais kongresui. Toj te
legramoj jis sakė: “Žodžio lai
svė jau viešpatauja Rusijoj, bet

Atvykęs Paryžiun Lietu
vos užsienio dalykų ministe- 
rio padėjėjas, Rosenbaumas, 
šitaip, pasak Chicagos Tri
būnos korespondento, pie- _ 

šias sovietų Valdymą Rusijoj nemaišo. Bet tegul tik ko- sigynus.
tfu niekas jos netrukdo, jai kad. bendromis spėkomis ap

w.- AS-MIJ, U i 1 1 XII- f__  »

denio laiku. Žinoma, Valstijos 
Toliaus savo parodh yra įdomesne negu pavie- 

_  J to paroda; taipgi Oūcagos gyvu- 
ks-nors priešas iš lauko pu- Hų parodos kurios esti kas ru
sės mėgina užpultį tą pačią duo per vis įdoiuiausios.čia yra 
valandėlę visi* susijungia", geriausių gyvulių iš visos Ame

rikos. Tokiose puixxk>sc pųiuar 
tai* įvairia-UBių ūkio padargu į-

vairių gyvulių veislių, patogių 
gyvulių tvartų, net ir mokyklos 
trobų bei suolų pagal naujausį 
būdą .Lietuviai, kurie mano grį- 
šti Lietuvon ūkininkauti, tegu 
nepraleidžia progos, tegul lan
ko minėtas parodas arčiausiai 

j gyvenimo vielos. Nedaug 
kaštuos, o turės gero pamato ri
kiui netik sau, bet ir daug gero 
padaris Lietuvai, kilus pamokin
dami.
(Iš pamatymo lik ne ką išmok 

si. Matymas daikto ir nusima
nymas apie tą daiktą visai skir
tini dalykai. Red.)

Geras daiktas yra eiti į ūkius 
akacijų laiku prisižiurėt visam 
kam. Ūkininkas mielai suteiks 
patarimų. Vien prisižiurejinias 
yra vertesnis už daugelį lekcijų 
žodžių.

Paskaita, prakalbos ir net kny
gas negali suteikti pilno suprati- 
nlo visicyns lygiai, nes ne visi tu
ri stiprų protą pilnai suprasti. 
Tegul kiekvienas tėmija pats 
save: jeigu nia-Ui ko įdomaus,

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

sausio 12, 
teatre. Au-

Zopelienė, D.
50 

Janušauckas, S. Janu- 
K. Petrauckas;

J. Sungaila$5.00; po $3.00: 
P. Naveckas, V. Kalinauskas, S. 
Moskcvičius, K. Mikolai lis; po 
$2.00: E. Mikolaitienė, V. Vai
tiekus, P. Zopelis; Po $1.50: J. 
Račius; Po $1.00 J. Kurpeikis, 
P. Rasimavičius, A. Vaitkevi
čius, J. Cirgelis, 
Lungaitienė, U.
Šimutis, D. Kopusias; Po 
centu: F. c 

šauckienė, K. Petrą nekas; Po 
25 centus: P/ Trilikauskas L. 
Galniinicne. Viso labo $35.50.

Visiems aukotojams Lietuvos 
Laisvės Fondo vardu tariu nuo
širdų ačiū.

Emilija Mikolaitienč. 
$35.50 aukų priėmiau. Ačiū.

K. Gugis, L. L. F. Ižd.

Lavvrence, Pa. — Vardai au
kautojų, aukavusių Lietuvos 
Laisves Fondui gruodžio 1, 19- 
18:

A. Slrankauskas $5; po $2: 
P. Juozupaitis, .L Miliauskas, K. 
Treigis, A. Bernotavičius, P. 
Valokonis, K. Naujokas ir M. 
Juozupaitis; po $1: D. Vilkas, 
T. Janavičius, M. Rutkauskas, 
P. Mockevičius, K. Vaisnis, A. 
Ramulis, J. Lenkevičius, J. Žu
tautas, B. Lukošius, J. Barase- 
vičius ir V. Ramanauskas. Viso 
labo $30.00. Visiems aukauto
jams, tėvynės mylėtojams taria
me nuoširdų ačiū. — Aukų rin
kėjai: M. Juozupaitis, A. Stran- 
kauskas.

Redakcijos pastaba. — Aug- 
ščiau surinktos aukos $30.00 
buvo a įsiustos Lietuvos Laisvės 
Fondui tuojau kaip buvo surin
ktos ir ta suma buvo paskelbtą 
Naujienų 299 num. 1918 m., tik 
per klaidą, vieloj “iš Lawrence, 
Pa.”, buvo padėta: iš Lavvrence, 
Mass. Be to, prapuolus tuomet 
aukotojų sąrašui, paskelbėme jį 
dabar, gavę iš aukų rinkėjų an
trą kopiją.

atspauzdinti dėl publikos. 
Kad yra tūkstančiai vyrų ir 
moterų, reikalaujančių sustiprini

mo ir atitaisymo kradjo, bet ne
žino ką imti. Jo nuomone, nėra nie
ko geresnio, kaip organic iron — 
Nuxated Iron — dėl padauginimo 
kraUjo ir pagelbėjimo padidinti sti
prumą ir pakantrumą vyrų ir mo
terų, kurie išdegino peranksti savo 
nervų energiją laike šiandieninio 

užsiėmimo.
Jeigu jus nesijaučiate gerai, jus 

turite padaryt sau sekanti išmėgi
nimą: Matykite, kiek ilgai jus gali
te dirbti, arba kiek toli iųs galite 
nueiti be nuovargio. Pąskui paim
kite dvi po penkis gralius Nuxated 
Iron plotkelcs po tris kartus į die
ną po valgiais bėgyje dviejų savai
čių. Po to vėl išmėginkite savo sti
prumą, patėmykite, kiek jus atsi
gavo! c”.

Išdirbėjo Pastaba—Nuxatcd Iron, 
kuris yra užrašoma ir rekomenduo
jama gydytojų ir kuri yra dabyr 
vartojamą virš 3-jų milijonų žmonių 
kas-nietas, nėra paslaptine gyduo
le, bet vieną, kuri yra gerai 
žinoma aptiekorianis visur. Ne
panaši 1 pirmesni Inorganic Ir- 
on produktus, šis yra lengvai pri
laikomas, neužgauna dantų, neapjuo 

Llina ji], nei nepagadina vidurių. Iš
dirbėjai gvarantuoja pasekmingą ir 
visiškai užganėdinanti rezultatą kie
kvienam pilkėjui, arba jie gražins 
jums pinigus. <• Ji yra parduodama 
pas visus gerus aptickorius.

f Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st 
Saite 600—612 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

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

Kreipkitės prie
A. PETRATIS j

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35tli Sf. Tcl. Drover 6310 
Chicago, III.

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

Pranešimas.
Kam 1-eųialinga atvežti anglis, ar

ba malkos/ ar persikelti iš vienos 
vietos kiton, visiems patarnausiu 

greitai ir nebrangiai. Bcikale ma
lonėkite kreipties j mane. Kam 
reikia kietų anglių galima atvežti.

S. M. SLIAŽAS
1907 So. Halsted Street, Chicago 

Tcl. Canal 2619
I

Kazimieras Gugis

*

Miesto Ofisas:
127 N. Doarborn St.

1111*11 IMlyBMg.
Tcl. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopitras.

Namų Ofisas:
3S23 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tcl. Drover 1310

DR. M. T. STRIKOL
Gydytojas ir Chirurgas

Lietuvis
1757 W. 47 St. Chicago, 111.

Ofiso Tel. Boulevard 160 
Ofiso Valandos.
Nuo 11 iš ryto iki.3 po piet. 

Vakarais nuo 7 iki 9.
Nedaliomis:

10 iš ryto iki 2 po piet. 
Residencija 

1007 S. Oalęley Blvd.
Tek Seetey 420

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

*X31MMk
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Galvos Skau
dėjimas 

tankiausia paeina nuo negero 
vidurių veikimo, katras, jeigu jo 
nesistengiame pataisyti, gręsia 
pavojui musų sveikatai.

Kuomet musų viduriai gerai 
neveikia, tuomet genda musų 
kraujas, kurio gedimas tankiau
sia pagimdo mumyse didehis 
nesmagumus bei iššaukia įvai
rias ligas.

Pasirodžius tokiems apsireiš
kimams reikia stengties juos 
prašaliiHti. O prašalinti juos 
galima tiktai tokiu budu, jeigu' 
prieš eisiant gultų paimsit tris 
saldainius PARTOLA. Ant ry
tojaus atsikelsit visiškai atšvie
žinti ir sveiki, užmiršite galvos 
skaudėjimą, nes jo daugiau ne
bus, viduriai gerai veiks ir 
kraujas bus čystas. Ir včl busi- 
Je linksmus, tinkami darbui 
kaipir kiti sveiki žmones.

PARTOLA saldainiai gardus 
ir malonus turi skonį. Už savo 
gerą veikimą PARTOLA yra ap
dovanota auksiniais medaliais ir 
pagyrimo laiškais visapasauline- 
se parodose.

Partola parsiduoda dėžutėse, 
kurios kainuoja tiktai 1 dolieris. 
6 dėžutės už 5 dol. Adresuokit:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.

New York, N. Y. Dept. L. 1.
(113)

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

IM6

75,000 MOKYKLOS VAIKŲ 
PUSIAU ALKANI.

Mokyklų tarybos oficialai 
vakar svarstė klausimų kaip 
čia pampinus tinkamų maistų 
50,000 iki 75,(XX) mokyklų vai
kų, kurie pagal žemų moterų 
miesto kliubo ir moterų nacio- 
nulio gynimo tarybos bendros 
komisijos apskaitliavhnų toly
džio nedavalgo. Didžiumoje 
atsitikimų to priežastimi esųs 
neišteklius; kalkiniuose gi at
sitikimuose netinkamas mais
tas.

MOGA KALTAS Už UŽ
MUŠIMĄ VAIKO.

Saddle and Cycle kliubo so- 
dauninkns Nicholas Moga tapo 
pasmerktas kalėjimu už užmu
šimą 15 metų vaiko William 
Ulrey su žirklėmis šakoms kar
pyti 1916 m. Posėdininkai, ku
rie klausė šitos bylos pas teisė
ją Kersten atrado jį kaltu už- 
mušystėje. Moga pirmą kar
tą buvo teisiamas gruodyje 
1916 m. UŽ žmogžudystę, bet 
posėctininkai nesutiko. Jis ga-

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

Kriaučistės Darbo
Visi gerai žino, kad drapanos 

turi būti gerai padarytos, o mes 
žinome kaip padaryti gerai, nes 
kožnas metas pasiuvame šimtus 
siutų ir kitokių rūbų ir visi musų 
kostumeriai yra pilnai užganė
dinti. Todėl kas mylit dėvėti pui
kius drabužius, pas mus galit gaut

• i
tų ką norit.

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

Musų kainos prieinamos kiek
vienam

Mes kalbame tą ką manome, 
o manom tą ką kalbam.

2345 So. Leavitt St Chicago, III.

s

— NAUJIENOS,
Ii bu Ii nubaustas nuo 1 meti, 
iki viso amžiaus kalėjimu.

Ulrey su kitais vaikais ėjo 
per kliubo* pievelę nuo ežero, 
išsimaudę, kuomet tas piktas 
darbas padaryta.

MOTINA DINGO; NĖRA KAM 
VAIKŲ PRIGLAUST.

Motinai — Marie Odolsino, 
2062 Lexington avc. — pereitų 
panedėlį dingus, jos penki vai
kai, jauniausias 6 mėnesių, vy
riausias 8 metų, liko be jokios 
pagelbos. Tėvas numirė nuo 
infhiedzos šešios savaitės atgal. 
Dingite motinai, dingo ir $1,140 
pinigų, kuriuos ji sako turėju
si. Vaikus prižiūri p-lė Mary 
McLauglilin iš neinečių teismo.

BANKRUTAS TURI NUOSA
VYBĖS $40,000 VERTĖS, 
SAKO PATI.

Tony May nesenai pasidavė 
bankruiu; dabar jo pati* sako,' 
kad jis yra vertas $40,000 ir 
turi $1(0 savaitinių įplaukų iš 
savo la kraštinių standų didž
iules ty j.

May ,)Hjmiau buvo profesio
naliu | irankininku. Jis daug 
nuosštv bių nužudę bestatyda
mas pa aukas kurios jam pra
puolė; dabar jis pardavinėja 
.gėles. »

Jo p; ii sako, kad ji neturin
ti iš ko gyventi ir gaudavo pa- 
šelpų no kalinto agento ar iš 
draugų

mos.
Lauke smulkus liėtus dulki

no, bet taip sodrus, net nuo vi
sų pastogių vanduo čiurkšliu- 
mi teškėjo. Vėjas šniokšdamas 
gainiojo lietų ir pilkus debe
sis. Gainiojo taip pat ir žmo
nes iš jomarko. Taisėsi teškeno 
po purvynų — kiekvienas na
mų link. Išėję vyrai žvalgėsi 
kruvelio. Pamatė jo arklius ga
tvėje: susipainioję, galvas nu
leidę, kvankso ant lietaus.' Žu
lys greitesnis nubridęs išpainio
jo pakinkius ir privažiavo ar
čiau karčiamos. Kaimynai taip 
pat struliavo apie savo pabal
notus arklius.

—Kur-gi dingo tas Petras?— 
Visai jau brėkšta. Jis girtas... 
Kaip jai reikės parvažiuoti?

Gorys ėjo už karčiaios galo, 
mažne užlipo ant Petro.

—Štai kame tas judošius! su
šuko, — už mėšlų krūvos!...

Visi supuolę ėmė draskyti 
Petrų, nuo žemės kelti. Kruve- 
lis pabudęs, vartė pabalusias a- 
kis. Ausyse dar klernatos grie
žia. Prie to dar prisidėjo baž
nyčios varpo skambus balsas, 
šankius ant poterių.

Atsistojęs Petras žvalgėsi: 
pilkavo visi pašaliai, tiek žemė, 
tiek dangus. Lietus su veju 
šniokštė, o Kruvelis drebėjo 
nuo šalčio. Išbudo, truputį pra- 
įlaivėjo, pasitaisė diržų, kepurę. 

Nebėra pirštinių už ančio, nė 
jotago vežime.

(Bus daugiau).

3442-2444 So. Halsted St.

Šią, Sukatą ir Panedėlį

Sergėkite savo akis

1915 n

Ji pareikalavo atski- 
kymo spalio mėnesyj, 
tų.

Žemaitė.
o

KRUVELIS

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

(Tąsa)

no 
tik

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

Vyrų dryžuotos arba 
mėlynos overalls. 
Mažas y mieros, pora 

1.35

Merginų stempuotos 
naktinės drapanos. 
Vertos 1.25.

79c.

Atsinešk šj kuponą 
paklodės...
Pilna iniera Baltytos

$1.19
Nedaugiau dviejų.

Merginų
Rudo audeklo vie
šais čeverykai Aukš
tais kulnais. Verti 
$6.00 po 

-3.98

Moterims patentuo
tos skuros. Su Muzi
kais čeverykai verti 
4.00. Dabar 2 69

Merginų baltos pan
čiakos 15ė

Vaikų fleece lined 
Marškiniai ir kelnės 

25c.
Kiekvienas

Geriausi six cord siu 
lai šį panedėlį, 6 už 

25c.

šis kuponas turi būt 
pristatytas. 10 yardų 
Hope Baltytos Mus
linus $2 58 
Iškirpkite tų. Nieko 
be to.

6.50 i 7.00
Kaldros šią S ubą tų 

$3.89

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

$3.65

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

* Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!;aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

9-člos lubos, virš Platt’o aptiekoa 
Tėmykite į mano nerašą 

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

| Dr, A, R. Blumenlhį |
Bokeford pančiakos. 

15c 
Nedaugiau 4 porų.

Merginų flanello Pe- 
tty Kautai 69c

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

j Silpnos

Akys

! Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
1 paHuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį“.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo ncapsirciŠkia nuolatinė ger- 
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau-

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Priežastis nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas

Kompetentisko okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš iŠgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš piftu tą 
prirodyti laiškais savo ofisiy.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 melų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina‘st., btiVd atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
sių, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 

j kuomet priežastis ligos —nosyje.
Mano patyrimas prigelbsti man 

surasti priežastį—ir išgydyti ligą.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

GeTai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojos, chirurge? 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiuu elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo !•—12 pietų, 
6—8 vikarais. Telephcne Canal ui 10. 
GYVENIMAS: M12 S. RaUMd Street

VALANDOS: 8—8 rito, ūktai.Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER

Įgijęs mokslišką laipsnį 
Expertas Optikas

Kreivos akįs atl 
taisomos su aki 
niais.

PILNA EILĖ
GRAŽNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užganėdinimas gvarantuotas.

Phone Canal 5838 
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

Telephone Ym 2c "032

4

Savo 21 mėtų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir j minutę aš apsidir
bu. jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau lg^įyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už praŠalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sįrgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatves
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durįs į žicirfius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedėliomis 10 iki 12

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

—Ei! im, matyt, nebesulauk- 
sim pirklio. ,

Tai Lykydamas Janikę vedi
nas įsi; ako j žmones.

Kru\ lis žiurėjo, žiurėjo — 
prapuo'ė. “žolys rupūžė”, 
rėjo keikti, bet sutratino
dantis. Žmonės praeidami stu
mdo. Atsikalė į sienų, 
stumdo. Slinko toliau pasieniu, 
galvą nuleidęs, akis žemėn įdū
ręs. .1 to kaži-kokį sunkumą, 
kurs jį slegia, prie žemės spau
džia; a t akių traukiasi juodas 
uždangalas; rankos, kojos sting 
sta. Pamiršo Žolį ir kaimynus' 
su dekline, pamiršo ir savo ark
lius, vežimą. Kaž-kokie pavei
kslai maišosi galvoje. Janės 
mėlinos akjs... Marcė juodais' 
marškiniais, vaikas murinas... 
Ausyse skamba aiškus Marcės 
balsas: “Negaliu širdies užlauž
ti, negaliu nė paveizėti!” Paga
liau ėmė klernatos griežti viso
kių dainų gaidas, visokius šo
kius, net galvoje sukosi.

Karčiamoje Kruvelio drau
gai, kol butelius ištuštino, nie
ko nemanė, kaip nebeliko deg
tinės ėmė Kruvelio gedauti. Be
laukdami jo dar aut pusbutelio 
susimetė.

Tuo tarpu jau brėkšti pradė
jo-

—Kur tas musų Petras pra
puolė? — kils kito klausės.

—Jai beturėjo pinigų, kitur 
geria... Ar nežinai?..

Žolys vėla juokėsi savo jau
nuolius praganęs. Taip visi 
juokaudami slinko iš karčia-

Dar
j

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

3149 8. Morgan St., kerti M aš.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Dr^r^T^GOČIUs"^
Lietuvis Gydytojas ir

Chirurgas |
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai i 
ir ofisui: Pulhnan 342, 

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

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M.- D.
| 219 S. Dearbom St. (Prieš pačtą). Chicago, UI.
vi

Dr. A. M. Diegei
2257 Campbell Park

Apielinkėj Oakley Blvd ir 
Harrison St. Tel. West 2866

Ofiso valandos 8—9 ryto 
1 —- 2 po pietų 7 — 9 vakare.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.

5S

Dr. WHITNEY 
Specialistas 

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
VYRAI IR MOTERS, -

AR JUS PRARADOTE 
PINIGUS?

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

The Claims Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chicago, III.

ifl

STAR & GARTER
M MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW — 
P A VE MARION ir jo paties kompanija

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

BttiC 9» & Aahhmd Blvd. CNcagi 
Tvbphoa* Harmarkat tM4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS lt CHIRURGAI 

Spaclalivtas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 335< S. Halsted SU Ckiear
Talapkaaa Daavar HM 

VALANDOS i 14—11 ryto; S—t w»iaH
7- -« vakaru Madilfopm >0~^X»

Hoffman’o Mokykla
Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, ska

ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 lAIUlTBIKTV Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mla VVI1I I NEmI iki 2 vai. dienų

422 S. State St., arti Van Buren Si., Chicago, III.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kainu: sn <ai.ctetrais 76<!. ; l»o 

apdarų, 50c.

Gaunamas “NAUJIENŲ” 
Knygyne, 1739 So. Halstec 
St., Chicago, UI.

Vyriškų Drapanų Darganai
NauJL neatimti, daryli ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$'10 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 painui- 
Itj overkolt). ,

Visai mažai vartoti siutui ir pver- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščlnu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara 
kąrate.
1415 S.

kasdieną, nedėtomis ir va- 

lUbUDON
Halsted Str, Chicago, I1L

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėti i labai trumpą laiką. Ateikite i musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui i kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra-- 
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street

dalį išmokėtų, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Iialstęd st. 
Hoora 232, 2ra^uugštas, virš Famoi# 
Clotbing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

(Arti Milwaukce Avė.)

Milda Teatras 
voi>i:vii,n;s ik. paveikslai 

Vodeviliaua Permaina.
e*anedčlyj, KldtVorgo ir Suhatol 

Pirmai; Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šią kuinu pikkaitoma ir 

į c ir 36 loąrkhbti mokestis
4 DIDEU AKTAI KAfi|l®N 
HALSTED t? ftf-ta GATVĖS

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

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

*9

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvan*ijos 
hospitalese ir Phila- 
flelphijoj. Panekmin- 

ai patarnauja gari® 
mdymo. Duoda rod, 
šoktose ligose mes

imą ir merginoms.
13 So. Halsted Str.
(Ant antrų labų)

Chicago.
Nuo 6 iki 11 ryto, Ir 1 iki v$ld vlk.

i ar-mntaggag rniMan;
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Chicago ir Apielinke
Tnie translation filed with the post- 
mastor at Chicago, Ill.» Jan. 27, 1^19 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191/
KARSTAS POStDIS
BERGERIO BYLOJ.

mos kainos nupuolė, jog žada
ma traukti tieson ne tik pavie
nius sankrovininkus, bet ir tas 
draugijas, prie kurių tie 
krovininkai priklauso.

snn-

b-*

Pirmas išklausymas reikala
vimo naujo nagrinėjimo l\vlos 
V. L. Bergerio, nuteisto sociali
stų išrinktojo kongresininko iš 
Mil\vaukes ir su juo kitų ketu
rių socialistų, už peržengimą 
šnipystės ūkto, užvakar pas tei
sėją Landis sukėlė trukšmų ir 
ilgus advokatų ginčus. Buvo 
bandyta išrišti vieno posėdinin-

paliudijimo po prisieka raštu, 
kad maršalo padėjėjas Streetcr 
yra kalbėjęs įžeidingus žodžius 
apie kaltinamuosius nagrinėji
mui einant.
atidėta toliau

Nixon yra 
tinimu, kurį 
vadina nišytu po prisieka liudi
jimu, kur jisai sakosi, kad jis 
neprisiekęs, kad Streetcr kalbė
jęs biaurius žodžius ant kalti
namųjų. kuomet posėdininkai 
buvo jo žinioje, ir tolydžio iš
reikšdavo savo įsitikinimą, kad 
jie yra kaltais. Baštas su pa
rašu buvo įteiktas kaipo dava- 
das. Kiti vienuolika posėdi- 
ninkų prisiekė, kad nei Strce- 
ter nei kiti užveizdos nedarę 
jokių patėmijimų apie bylą, ar 
kenksmingų kaltinamiems.

Trukinąs kilo, kuomet Ni- 
xon baudė nustverti popierą iš 
advokato Cunnca rankų. Tei
sėjas paėunė ją ir pasirodė tai 
yra Nixon paties užrašai apie 
Streetcrio menamus žodžius. 
Nixon prisipažino, kad tai jo 
paties rankos raštas ir para
šas. Bet jis sakė, kad jis nc- 
prisiekęs ir viešas notaras Max 
1 luliff, kuris sakėsi paliudijęs 
tą dokumentą, sake, kad jis 
formaliai nėra saikinęs Nixo- 
no.

Išklausinėjimas 
iki šios dienos, 
pasirašęs po tvir- 
kaltinamoji pusė

True translation filed wMh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
KIAUŠINIAI PINGA;
SVIESTAS VĖL EINA 
BRANGYN.
Valdžia seka retailininkus 
rie nenuleidžia kainų 
pagal turgų.

Pragyvenimo brangis I 
paslydęs, bet ir vėl susigriebė. 
Kiaušiniai vėl atpigo ant pus
antro cento, geriausieji parda
vinėta po 53c. Sviestas gi pa
siekęs 50c svarui aplama kaina, 
vėl pašoko iki 53c.

Valdžios viršininkai seka re- 
tailinius maistų pardavinėto
jus, kurie lupa didelius pelnus. 
Federa’liame name apturėta 
tiek daug pranešimų apie san- 
k r o v i n i n kų pardavinėjimą 
daigtų senomis augštomis kai
nomis, nežiūrint to, kad apla-

ku-

buvo

kTrue translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Jan. 27, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917

Kazimieras Baltrūnas
32 metų, žuvo Francijoje. Spalio 28 
d., 1918, liko sužeistas 31) d. mirė, ka
riu menėje išbuvo 6 mėnesius. Ame
rikoje išgyveno apie 13 m. Gyvveno 
St. Charles, III. Paliko turto $7000. 
Paėjo iš Kauno gub. Aleksandrovo 
pavieto, Skapiškio parap. Paliko Am 
erikoje dvi piisscri Kas norite pla
tesnių žinių kriepkitės šiuo adresu: 
D. Barkauskas, 1712 N. Wood Street 
Chicago, 111.

Mel- 
kuo-

porą 
lietu-

ŽEMAITĖS VAKARAS.
Praeitą subaK’akurį p. 

dažio svetainėj, LMPS. 9 
pa davė šaunų koncertą.

Chicagoj gyvenu apie 
metų, bet tokio puikaus
vių koncerto, kokį davė Devin
toji Moterų kuopa, man neteko 
matyti. Neminint asmens rei
kia pasakyt, kad tiek chorai 
kaipir pavieniai dainininkai (bi 
rutiečiai) pasirodė kuopuikiau- 
sia. Kaikurius jų publika 
čiai nenorėjo nuleist nuo 
grindų. K

Butų griekas neišreikš 
garbos žodį biruliečiams. 
veik išimtinai sudarė visą
karo programą. — Tai darome 
dėl Žemaitės, dėl senelės Že

maitės... užreiškė “B irutės“ 
choro vedėjas, p. St. Šimkus. 
Ir darė tai didžiausiu prisiren
gimu ir nuoširdumu. Atsimi-

pa-

pa-

va-

muito tūli “kairieji" jos drau

rutiečių pasirodymas yra sta
čiai neapkainuojamas. Vadi
nas, randasi žmonių, ne jos 
sroves žmonių, kurie parodo 
tiek daug tyro nemaskuoto šir-

gų” apšauktai.... 
be jiems!

Žmonių buvo 
dažio svetaine.

“bobai.

pilnutėlė
Kada, po

Gar-

Mel- 
pro- 

gramui, ant pagrindų pasirodė 
gerb. Žemaitė, apie penketą 
minučių drebino svetainę gau- 
sųs-gausųs aplodismentai.

Koncertas lĮnivo surengtas 
naudai geri). Žemaitės. Devin
toji progresyvių moterų kuopa 
galės jausties pilnai patenkinta 
įteikusi mylimai lietuvių rašy
tojai ytin gražią dovanėlę.

—Akstinas.

CHORISTĖ IR SVEČIAI. 
SKUNDŽIA VIEŠBUTĮ 
ANT $80,000.

Choristė Iš Follics teatro, 
Ftorence Martin; John Bobert 
Smilh ir H. Edsal Olson užva
kar apskundė Morrisono vieš
butį už nuostolius ant $89,000, 
Sinith ir Olson pirmiau buvo 
leitenantais orlaivystėje. Dvi 
savaitės atgal dėl viešbučio ad
ministracijos pasiskundimo jie 
visi trįs buvo areštuoti už ne
gražų apsiėjimą p-lės Martin 
kambaryj. Jie užsigynė,, kad 
ten kas nors negražaus buvo ir 

atleido, 
atlygini-

miesto teismas juos 
Dabar jie reikalauja 
mo už nešlovę.

statymo
Ed. F.

NESURANDA NAMŲ 
SAVININKŲ.

Vyriausias miesto 
skyriaus inspektorius
Kelling niekaip negali surasti 
kam griūvantieji namai pri
klauso. Priežastis to yra ta
me, kad šitos rųšies namus 
dažniausiai yra atpirkę taip va
dinamieji - “mokestiniai ryk 
liai." Paprastai tokių nuosa
vybių savininkai nemoka mies
tui mokesčių ir miestas priver
stas yra juos parduot už tą su
mą, kuri jam priklauso mokes
čiais. Tykotojai šitos progos 
tuojaus užmoka reikalaujamą 
sumą, paduoda kokią pravar
dę John Jonės be jokio adreso 
ir pasiėmę pirkimo raštus- nu
eina sau. Ir ve dabar miestui 
abalga surasti, kam tie namai 
priklauso. Miestas, / nežinoda
mas kam griūvantieji namai 
priklauso, neturi ką priversti 
nei juos įtaisyt?, nei juos nu
griauti. Ir taip griuvėsiai riog
so kol patįs sugrius.

PRAŠO PASKOLOS 
UNION STOČIAI.

Union Station jkompanija 
kreipėsi į valstijos vipšo patar
navimo komisiją, kad ji leistų 
išlei^ paskolos popierius iš- 

nešančius $6,150,000, kurie bus 
suvartoti statymui naujos gelž- 
kelio stoties. Tuo patim laiku 
Chicago, Burlington & Quincy 
gelžkelis prašė leidimo išleisti 
paskolos popierių išnešančių 
$18,387,000; šitie pinigai busią 
suvartoti naujos union stoties 
projektui ir kitiems pagerini
mams. Albu prašymai bus iš
klausyti antradienyj.

Chicago. Rock Island & Pa- 
cific gelžkelis taipgi padavė 
prašymą, kad leistų paskolinti 
$1,500,000 trimetinėms Irusio 
notoms, o Chicago & Western 
Indiana geležinkelis prašė, kad 
leistų išleisti $632,000 suvieny
tos hipotekos popierių.

apie

APVOGĖ LIETUVĮ ANT 
400 DOLERIŲ.

Pereitos subatos naktį, 
pusę po vienuoliktos valandos,
nežinomi vagiliai įsilaužę į lie
tuvio biznieriaus Juozo Nesto
ro namus, 3300 So. Union gtv., 
pašlavė apie -1<M) dolerių, išda- 
lies pinigais, išdalies čekiais. 
Tų čekių, kuriuos .Nestoros bu
vo išmainęs įvairiems savo kos- 
linneriams, buvo ant sumos a- 
pie 370 dolerių.

AUTOMOBILIUS PARMUSBS 
IR NUVILKŲS IKI 
VIETAI.
Policijos spėjimas priežasties 
užmuštosios moters.

9
Policija bando surasti prie

žastį mirties Josepbinės McDo- 
nadl, 636 Barry avė., kuri pe
reitos pėtnyčios rylą buvo at
rasta negyva E. Erie gatvėj a- 
pie per 200 pėdų nuo Lake Sho- 
re kelio. Yra spėjama, kad ją 
pervažiavo automobilinis vagi
lis; pervažiavęs sustojo įsimetė 
ją automobiliun ir ji arba ve
žama numirė, ar išmesta že
mėn. Ligšiol nieko tikro nesu
žinota.

MOTERIS KALTINAMA KAI
PO MILIONINIO VILAGŲ 
TRUSTO GALVA.

Ačiū vagiliaus Bud Wilniot- 
to, 50 metų negro prisipažini
mui policija užėjo ant pėdsako, 
kuris parodo, kad Chicago yra

kuris apyvartų daro ant fnilio- 
no dolerių.

Pagal Wilmotto pasakojimą 
šito sąryšio galva yra A n na 
Englander, savininke užstato
mųjų daiktų sankrovos po No. 
411 So. Clark g. ir Louis Co- 
hen, verteivis užstatomais dai
ktais. Jie abudu yra suareštuo 
ti, bet abudu ginasi, kad jie ne
buvo susimokę. Sekretor. Chi- 
cagos draugijos Associated 
Industry skundėsi valstijos 
ruroruį I. C. Greenburgui, 
per paskutiniu du mėnesiu 
noj Chicagoj buvo pavogta 
kių už $100,000.

Fur 
pro 
kad 
vie- 
pre-

AUGŠTUTINIS TRAUKINYS 
BEMAŽ KO NEĮKRITO 
Į UPę.

Gerai prisikimšęs Jackson 
Park augštutinis traukinys tik- 
tik išliko nenusivertęs į upę ties 
šiauriniu Wells gat. tilto galu.

Pro atkeltą tiltą laivas plau
kė, o motorininkas, nepama
tęs, kad tiltas atkeltas, pasilei
do nuo Kinzie stoties gana 
smagiai.

Nekuriu pasažierių, pamatę 
pavojų sukliko ir tik tąsyk au
tomatinis išsuksnis įtaisytas 
gelbejimos tikslams, numetė 
pirmutinį karą nuo bėgių.

Traukinys dar čiaužė kiek, 
bet sustojo ant pat krašto.

Vienas vyras, kuris nuėjo, 
nepadavęs vardo, buvo lengvai 
sužeistas. Pasaiierius sutal
pino į du užpakaliniu vagonu ir

nuvežė į Kinzie gat. Stotį. Dvi 
vulandi kelias buvo užankŠtas, 
iki dąrbininkai užkėlė karą ant 
bėgių.

ATRASTA MOTERIS UŽMU
ŠTA ARTI MIESTO 
PRIEPLAUKOS.

Nulaužtos kojos ir ranka.
Policija negali suprasti 

galėjo būti užmušta p-lė Jose- 
phine Donald, 636 Barry avė. 
Jos kūną policija rado ant ve
jos arti E. Erie gat. ir Lake 
Shdre drive. Nulaužta abi ko
jos ir ranka ir aštriu daiktu 
pramušta galva.

Policija sįpčja, kad ji buvo 

suvažinėta automobiliniu Iro 
ku kur-nors kitur ir čia pames
ta, -kad nebūtų surasta taip 
greitai.

kaip

APIPLĖAĖ POLITIKIERIŲ 
WESTSIDĖJ.

Smogė galvon revolverio 
antru galu ir ištraukė 
cigaru dėžę su $5,000.

7

Jaunas vyras vilaguoslas, su 
kepure pasiėmė $5,000 nematy
tai drąsiu įbildu vakar. Jis pa
ėmė juos iš Manny Goodman, 
gerai žinomo politikieriaus, 
drožęs jam per galvą antruoju 
revolverio galu, ties kerte 14 ir 
Canal gat.

Goodman nešėsi pinigus ci- 
garinėj dėželėj iš savo smuklės 
ties 12 ir Halsted gat. į kitą 
smuklę ties 14 ir Canal gat. Jis 
ten rengėsi išmainyti čekius 
Chicago, Burlington ir Quincy 
gelžkelio darbininkams.

Vienas dėželės galas buvo- į- 
lužęs ir daugelis pinigų pribį- 
rėjo žemėje.

NORTH SIDE IR WEST SIDE 
LIETUVAITĖMS.

Jeigu kurioje šių dviejų apie- 
ilirfkių lietuves moterįs norėtų 
mokinties anglų kalbos, jos ga
lėtų būti už dyką mokinamos 
dienos laiku nuo 1—3 vai. po 
piet, du syk savaitėj artimau- 
sioje Public School. I

Lekcijos prasidės taip greit, 
kaip tik susidarys būrelis ma
žiausia iš 12 ypatų. Vaikus ga
lima su savim pasiimti.

Tos moters, kurios įdomauja 
šituo dalyku, tegul atsieliepia 
vienos savaitės bėgyje pas

Marę Jurgelionienę,
824 So. Halsted

Telef.: Haymarket 1086,
nuo 9—12 vai. nuo ryto.

St.

Pranešimai
Roseland. — ‘Audros” vakarinė 

mokykla lietuvių kalbos prasidės 
sausio 27 d. 7:30 vai. vak. Visi mo
kiniai ir norintįs prisirašyti bukite 
laiku.. Mokytojaus drg. A. Barta- 
šius. Pr. Grybas.

Liet. Soc. Jaunuomenės Lygos 1- 
mos kuopos mėnesinis susirinkimas 
svet., 3001 So. Halsted St. Pradžia 
įvyks seredoj, sausio 29 d., Aušros 
8 vai. vakare. Draugai, malonėkite 
pasirinkt visi, nes turime daug 
svarbių reikalų. Valdyba.

LSS 158 kp. metinis susirinkimas 
bus Utarninke, Sausio 28 d. 8 vai. v. 
J. Gaubaus name, 1257 So. Cl’avvford 
Avė, Visi kuopos nariai būtinai tu
rite atsilankyti į susirinkimą. Jeigu 
neatsilankysite į šaukiamą susirin
kimą, tai kuopos viršininkai bus pri
versti pasielgti teip, kaip jiems iš
rūdys geriau. —A B L rašt.

Chicagos Liet. Vyrų Choro meti
nis susirinkimas įvyks panedėlyj, 
27 d. Sausio, 7:30 vai. vak, Aušros 
svet. 3001 So Halsted Street Chpri- 
stai malonėkite susirinkt paskirtu 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų. 
Boto bus dalinama rolės veikalo 
‘ Dvi Galvos Pusės, arba Moterų 
Straikas” — Komitetas

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dviejų tetų Magdele- 

nos.. ir Jievos (po tėvais pvardės Si 
birkutės, po vyru —nežinau) paeina 
iš Suvalkų gub., Garlevos valsčiaus 
ir parapijos, kaimo Jurginiškių. Jo- 
dvi yra vedę, Magdelena pirma gy 
veno Pa., o Jieva Brooklyne, Mass. 
Malonėkite atsišaukti,
Joe Ruseckas,. 2859 W. 21st Place, 
Chicago, III.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

—

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

Tuipat pajieškau ir, savo pažįsta 
niiis. Malonėkite atsiliepti, nes tū
rių labai svarbų reikalą. Prašome 
jos pačios, arba kas kitas pranešti 
man. šiuo antrašu.

Marijona Kaminsklutė. 
5402 So. 33 S. St. So. Omaha, Neb.

Pajieškau savo tėvo Kazimiero Ra- 
manaucko paeina iš Kauno Guberni
jos ir Kauno Pavieto, Raudonrnų 
Valsčiaus, Raudonių kaimo,jeigu kas 
Jj žinote nr Jis pats prsišan atsišaukti, 
nes aš turiu labai svarbų reikalų.

Onn Rimuinaiickyte
143 Cardoni Avė. Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Petro Siruido, paei
na iš Kauno gub., Baseinų par., Pa
gramančio parap.. Pūtvės kaimo. .lis 
rodos gyveno Massachuselts- vaisi. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Laucęvichus, 3350 South 
Auburn Avė., Chikutgo, III.

Pajieškau moters kuri galėtų man 
šeimyninkauli. Turiu 3 vaikus. 
Vienas 13 melų, antras 7 melų ir 
trečias 4 melų. Aš duosiu šlubą, an
glis, šviesą. Atsišaukite šiuo adresu 
3952 S. Rockvvell SI. Chicago

Pajieškau Petro Savicko, paeina 
iš Pušaloto miestelio, Kauno gub,, 
Kokie tris melai algai, girdėjau, kad 
gyveno Northsaidėje už vargonini
nką vokiečių bažnyčioje Meldžiu 
ji patį arba kas žino atsišaukti 
B Waitiekunas, 3201 Auburn Avė., 
Chicago.
..Pajieškau Jono Levono, paeina iš 
Kauno gub., ir pavieto. Betygalos 
parap. Didžiūnių sodos. Pirmiaus 
buvo atvažiavęs į Chicago, bei ilgai 
negyvenęs išvažiavo į Philadelphią, 
Pa. Kas jį žinote malonėkite pra
nerti, arba jis pats lai atsmaukia. 
Teipgi prašau atsišaukti ir daugiau 
pažįstamų.

Jonas Pocius,
4510 So. Paulina St., Chicago, UI.

Pajieškau savo pus-brolio Zigmon- 
lo Naviko ir pusseserės Teofilės 
Novikaitės ir Salomijos Bareikaitės. 
Visi Vilniaus gub. ir pavieto Malčtų 
valščiaus, parap. Videniškių Liesenų 
sodžiaus. Kas juos žino ar jie patįs 
atsišaukite. Jie gyveno New Yorko 
Brooklvne.

G. L B.
2138 W. Coultor St. Chicagos, UI.

Pajieškau savo tėvo Antano Kui
sio, Kauno gub. Baseinų pav., Tau
ragės parap. Norkaičių kaimo. Ti
kra tėvyškė Vainoto para))., Skirzc- 
mių kaimo; Aš atvaževau Ameri
kon prieš pat karę. Jis pats tegul 
atsigaukia arba kas žinote praneški
te gausite $5 dovenų.

Marta Kausatė, 
4505 So. Paulina St. Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
Pamečiau kare pinigus. Važiavau 

12tos gatvės karais. Kas radote ma
lonėkite sugrąžinti. Gausite gerą at
lyginimą.
Julijona Gričius, 1609 Ruble Street

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon, šviesus, 

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

VEDUSI PORA išduoda kambarį 
dykai dėl prižiūrėjimo 2 metų kūdi
kio, nes savininkė dirba. 
Peter Budreskis, 3321 S. Morgan St. 
2_ras augštas užpakalyj.

Atiduodama rendon kambarys 
vienam vyrui, Su valgiu arba be 
valgio. Geistina, kad atsišauktų 
laisvų pažvalgų. Antros lubos. 
C. B 3254 Lowe Avenue

Sankrova rendon, pigiai Gera 
vieta barzdaskutvktai arba bučernei 
951 W. 19th Street.

REIKIA DARBININKŲ .
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji 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 vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems aųrbams.

REIKIA prityrusių langų plovėjų.
Chicago Window Cleaning. Co.

62 West Washington Street

Reikalinga merginų operuoti auk
šta spėka siuvama mašina.

Englander Spring Bed Co. 
3943 Lowe Avė. Chicago, UI.

H. LEIBOVITZ

1650 W. Van Buren St.
arti Paulina Street

NAMAI-žEMe

9

9

MOKYKLOS

DIENINE IR VAKARINE

Pardavimui šešių kambarių muro 
namelis. Pigiai arti Morgan ir 35tos 
gal vės.t, Antrašas 7948 Bishop St. 
2-ras ankštas. Ar teleponas Vincen- 
nese 266

čia gali lengvai ir greitai Ūmo'tti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V.. Aughlos, 
Lietuvos ir abelnų istorijas, geografijų, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosų laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School 
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL J

F1R5TER 5Y5TCH

Panedžlis, SaUikWan. 27, 1919

Persikėle atgal 
in savo

seną vietą, 
kur

pirmiaus 
buvo

REIKIA DARBININKŲ

Reikalingai bučeris mokantis sa
vo darbą. Gera vieta, geras užmo
kestis. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite atsišaukite sekan
čiu antrdšu.

A. Brazis
2900 West 491h St. Chicago, III.

Bcikia operatorių prie moterų 
kautų ir siūlų.
Chicago Novell y Cloak Company

366 \V. Adams Street

REIKIA finišerių prie moteriškų 
kaulų ir siutų
Routberg and Co., 71)2 W. 121h Street 
Room 367

REIKIA bučeriaus, darbas pasto
vus, gera mokestis.
Satn Liberman, 1122 W. 591h Street 
Chicago, UI.

Reikia patyrusių darbininkų, opc- 
reitorių anl moteriškų kautų ir pre- 
serių anl siūlių ir anl užbaigimo 
leip pal finišerių, lietuviška dirbtu
vė. Gera užmokestis.
1575 S Ogden Avr„ netoli Madison, 
anl 2rų lubų, Room 6, Tel. Monroe 
6703. A. Račiūnas, Chicago

Reikalingas Barzda Škulis ant vi
sados. Mokestis $20 dol. į savaitę. 
Nedėliom ir Panėdehs nedirbamas 
geistino ka<l Indų lietuvis. Atsišau
kite tuojaus.

1). Jurėnas,
1932 Magaun Avė. East Chicago, Tnd.

Reikalinga gera mergina prie abol- 
no namų darbo. Maža šeimyna, 

namas ir gera alga.
M. Herz, 

1911 Vincennes Avė. 
Tel. Oakley 2591.

Gc-
las

REIKALINGA darbininku prie cu
kraus buroku. Gera mokestis dėl šei
mynų ir pavienių ypatų. Dvidešimts 
iki dvidešimts keturlu dolerių už ak
rą, dykai namas ir transportacij. Su
sitikite su mūsų agentu Chicagoje 
Nedėlioję, Vasario 2-rą sekančiose 
vietose:
Fekete and Sons, 1957 W. Grand Avė 
9 vai. ryto; Al. Webber’s, 1642 Orch- 
ard Street 11 vai. ryto; Chas. Kassay 
9328 Cotlage Grove Avė. 3 vai. po 
pietų.

MICHTGAN SUGAB COMPANY 
F. J. Khimp, Saginaw, Mich.

PARDAVIMUI
Pardavimui pirmos klesos arbatos 

ir kavos krautuvė Lietusių apkyven 
toje vietoje. Gera priežastis parda 
vimo.

3256 So. Morgan St.

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jarnontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais it 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kcdzie avė. ('hicaao

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

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

Western Storage Company
2810 W. Harrison Street, Chicago

NAMAI-ŽEMfi
PARDAVIMUI 2 aukštų namas, 

du lotai, pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke Avė..,arti 107 tos gat. 
Atsišaukite arba rašykite 
F. Pape, 2827 N. Whipple Street.

BARGENAS
Pardavimui namas ir lotas. 2 fia

lų ir maudynė, 1 fialas , 6 kambariu 
ir elektros šviesa, 1 fialas 5 kamba
riu ir maydynč, geso šviesa.
$3700.00.
1938 W. 35th Street,

Kaina

Chicago

Pardavimui: 2 fialų mūrinis na
ujas 2921 \V. 381h PI. 5 ir 6 kamba
rius $500 cash, likučių lengvu išmo 
lojimu. Kaina $39 50. Galvės ištai
sytos ir išmokėtos. McDonnelI 2631) 
\v. 38th Si. Atdara 9 iki 9 kasdien 
nedėlioję.

Matyk tuos barbenus 
šiandie

3528 Ix)we Avė. geras namelis 6 
kambariai ir maudynė — $1800.

2853 Union Avė., 8 kambarių ftnt
2 pagyvenimu namas, kaina $2,000.

2938 Parnell Avė., mūrinis namas 
pagyvenimų, kaina $3,300.
3238 Parnęl! Avė., mūrinis namas 
pagyvenimų po l> kambarius ir 

maudynė, kaina $3,250.
3333 \Vallace St., mūrinis namas

3 pagyvenimų po 6 kambarius ir 
maudynė, bargenas.

3326 Emerald Avė., tuščias lotas, 
geriausias pasiūlymas, pirk tuojaus.

4006 Archer Avė., tuščias lotas 
ties Cra’ne šapa, bargenas.

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

Mr. FEENEY,
603 \V. 31sl St., Chicago, UI.

PARDAVIMUI muro namelis, ma
udynė, gesas, aukšta atlika, puikios 
sąlygos, teipgi medinis namelis už 
pakulyje. Ally kampas. Normai 
Avė., arti 31_mos gatvės. Tiktai 
$3000. Dalį cash. likusius mėnesiais 

Ignatius Chap and Co.
31st and Wallace Street, Chicago

valentine dressmaking
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signiug, dėl biznio ir namų. Viš
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantio- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea at 
$10. Phone Sedey 164J

RASA PATEK, Pirmtakė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI.

Aušros Mokykla
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

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 ino- 
kynanui po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos, jųašinos musų 
siuvimo skyriuose. * *'

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCROOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


