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Visas Belfast miestas apimtas 
streiko. Ne geriau ir kitur.

dieną visose audinyčiose visoj 
šalyj, taip jau pietinėse valsti
jose, kur darbininkai dirba no 
10 vai. į dieną.

Darbininkai reikalauja įve
dus 8 vai. mokėti tiek kiek jie 
gaudavo už ilgesnes darbo va
landas.

Audinyčių savininkai tūluose 
atsilikimuose nieko neatsakė į 
reikalavimus, o kiti jei ir atsa
kė. lai vien tik atmetimu tų 
,reikalavimų. Falbrikantų aso
ciacijos (bovelnos, vilnų ir šil
ko) susitarė reikalavimą atme
sti. Jie esą tikri, kad streiko 
nebus. Ką jie darytų jei strei
kas kiltų, jie atsisako pasakyti.

Darbininkai gi pienuoja nuo 
ateinančio panedėlio eiti namo 
kaip tik išdirbta 8 vai. kasdien.

True Iranslallon filed wlth the post- 
masler at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the net of Oct. ti, 1917

GALUTINOS PASEKMĖS
RINKIMŲ VOKIETIJOJ.

PARYŽIUS, saus. 27. Frau 
fort Gazette paduoda galutinas 
pasekmes rinkimų į Vokietijos 
'nacionalį susirinkimą sekamai:

True translntion filed with the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. <>. 1917

Socialdemokratų .. ....165
Centristų ................. .... 91
Demokratų ............. .... 75
Kunservativų.......... .... 38
Nacional. liberalų . . .... 22

, Neprik. oScialistų .. .... 22'

CHICAGO TURĖS STUDENTŲ 
ARMIJĄ Iš 14,500 VAIKŲ.

M

darbo, kurio trukumas gali ap
sireikšti per visą susitvarkymo 
periodą.

Jis ragina šalies darbininkus 
panaudoti savo intekmę jų a- 
pieiinkėše, kad tuojau butų 
pradėta darbai prie mokyklų 
statymo, mašinoms trobesių, 
kelių, kanalų ir kitų panašių 
dalykų, kad suteikus darbo pro 
gumą visokios rųšies darbinin
kams.

True translntion filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of OcMi, 1917

KURO ADMINISTRACIJOS
DARBO BIURAS PA

LAIKOMAS.

LONDONAS, sausio 27. — 
Pabaigoj savaitės buvo drama
tinis darbininkų pakilimas. 
Belfast šiandie yra sulaikytas 
slreikierių. Gyventojai tik da
bar pradeda suprasti rūstumą
situacijos.

Municipalini elektros ir ga- 
so darbininkai prisidėjo prie I I 
valandų darbo savaitės judėji
mo ir gatvekarių vaikščiojimas

rendos, nė mokesčių nuo paja
mų kol musų reikalavimai ne
bus išpildyti!“ 140,000 darbi
ninkų streikuoja šiąnakt ir bi
jomasi. kad bėgyje ateinančių 
18 valandų tas skaičius gali dvi
gubai padidėti.

Branduolis to neramumo gu
li reikalavime sutrumpinti dar
bo valandas nuo 47 vai. savai-

True translntion filed with the post- 
niasler at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENINAS AR WILS0NAS.

Juos lavins 50 armijos oficie- 
rlų. įSiunčia reikmenis.

Trne frnnsiatlon filed with the post-mastei* al Chicago, III., Jan. 28, 1919 
iįs reųuired by Ihe net of Oct. (i, 1917

Bolševikai atstume talki
ninkus 60 myliu

Amerika nori uždrausti a tuvy s tę 
keliems metams

BOLŠEVIKAI ATSTUME TAL
KININKUS 30 MYLIŲ.

po piet.
Miesto elektroj stotis ir gazo 

dirbtuvės užsidarė 1 vai. p(*rei- 
tą naktį ir ryto rytas pamatys 
pilną suparaližavimą visų pra
monių didžiausiame Airijos 
pramonės ir industrijos centre.

Nuo pereito vakaro sutemos 
visos gatvės buvo tamsios ir 
kas buvo gazo ir elektros, bu
vo teikiama vien tik ligonbu- 
čiams ir duonkepykloms.

Duonos išteklius išsisems iki 
utarninko ryto.

Belfast ligonbučiai yra sun
kiame padėjime šiandie. Vie
name ligonbutyje, kur yra šim
tai sužeistų ir sergančių karei
vių, nebuvo užtektinai gazo iš- 
virimui pietų. Slreikierių de
putacija šiandie nuėjo pas mie
sto viršininkus ir pašildė pa
gaminti užtektinai gazo dėl li-

K a ip v i e n a s a p torite- 
tas pasakė, vertė persimainė, 
kaip darbo, taip ir prekių ir nė 
ra būdų patirti, ką jie padarys 
laike perėjimo iš karės į taiką.

Laike šio perėjimo bijoma
si didelių darbo sumišimų. Ijiu 
kiama jų išsiplėtojimo netik 
Europoj, bet taip jau ir Ameri-

PARYŽIUS, saus. 27.—Fran- 
cijos socialistai turi pasirinkti 
tarp sekimo Suv. Valstijų pre
zidento VVilsono ar Rusijos 
premiero Lenino. 
Loriot karštame « 
sirinkime 
Po to kai
Albert Thomas,

kada jie bandė 
užreiškė:

“Prezidentas

Ta už reiškė
€

socialistų su- 
Pryžiuje nedėlioj. 
socialistų' vadovai

Pierrc Renau- 
tapo. užrėkti 

kalbėti, Loriot

“Anglijoj,“ ^akč jis, “darbi
ninkai atmėtr * Valdžios inter
venciją: jie pasmerkė savo pa
čių vadovus; taip kad nesima
to alternativos išvengimui strei

Wilsonas yra 
gabus žmogus, kuris bando iš
gelbėti buržuaziją, bet jo nerei
kia sekti. Atėjo valanda pasK 
rinkimui tarp jo ir Lenino.“

True translntion filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TAUTŲ LYGA NUSPRĘS 
APIE JURŲ LAISVĘ.

bus vartojamas viešiems ar pri- 
vatiškiems tikslams. Valdinin
kai davė suprasti, kad jie netu
ri teisės padaryti tokias sąly
gas.

Anglijoj šiandie buvo grąsi- 
nimai paskelbti nacionalį gele
žinkelių darbininkų streiką va
sario 9 dieną, kada Londone su
sirinks iš visos šalies Naciona- 
lės eGležinkelių Darbininkų U- 
nios distriktų tarybų atstovai. 
Delegatai kaltina premjerą pa
rodyme apatijos neatkreipimu 
domos į nacionalį programą, 
paduotą jam geležinkelių dar
bininkų pildomojo komiteto.

Darbo situacija Glasgowe„ 
kur laivų budavotojai reikalau-

“Niekuriose industrijose pas
tatytieji reikalavimai negali 
būti išpildyti be nelaimės; jei 
jie butų išpildyti, pramonės 
galbūt nustotų gyvavusios.”

100,000 bedarbių Belfast.

Belfast, kur 100,(X) darbinin
kų yra be darbo, iš priežasties 
streikų laivų budavojimo, in- 
žinerystės įstaigos ir beveik vi
sos dirbtuvės yra uždarytos. Iš 
priežasties tų streikų, mieste 
nėra nė šviesos, nė gazo ir gat- 
vekariai nevaigšto. Vakar šim
tai žmonių ėjo j bažnyčias įsi
kišę j bonkas žvakes.

AMERIKOS AUDINYČIŲ DAR
BININKAI REIKALAUJA 

8 VAL. DARBO 
DIENOS.

Jau pusė darbininkų prisidėjo 
prie to reikalavimo. Samdy
tojai atsisako išpildyti reika
lavimą.

Australija, Naujoji Zelandija 
Chinija reikalauja Vokietijos 

kolonijų.

ir

PARYŽIUS, saus. 27. Lai
svė jūrų kuri buvo daugiau ar 
mažiau užmesta delei kilų rei
kalų tapo pirmą kartą paimta 
svarstymui “didžiųjų penkių” 
valstybių.

Svarstymai buvo privatiški. 
Sprendžiama; kad buvo kalba
masi apie juirninkystės įstaty
mus ir svarstymai priėjo laips- 
ifiškai prie to klausimo, 
galutinai išrišimas bus 
tas tautų lygai.

Tas nutarta, sakoma,
kad didžiųjų valstybių atstovai 
nori, kad kiek galima daugiau 
darbo butų palikta svarstyti ly-

WASHINGTON, sausio 27.— 
Chicago turėb didžiausią aug- 
štesniųjų (high school) moky
klų armiją pasaulyj, sulig pie
no lavinti vaikus prisirengimui, 
užgirio šiandie karės departa
mento po konferencijos su Chi- 
cagqs apšvietus tarybos prezi
dentu Jacob M. Loeb.

Fizinis ir amatinis lavinimas 
visų 14,500 jaunuolių augštes- 
nėse mokyklose mieste bus su
jungtas su instrukcijomis ka
riniame' moksle ir vartojime 
ginklų, ką mokįs arti 50 armi
jos oficierių.

Reikmenįs vertės arti $2,500, 
000, arba po $170 dėl kiekvieno 
lavinamojo vaiko, bus parupin* 
Iii valdžios. Kad tuojaus pradė
jus lavinimo sistemą, pulk. F. 
J. Morrovv, pirmininkas karės 
departamento švietimo ir lavi
nimo komiteto, išleido paliepi
mą apie taujautinį pasiuntimą 
Į C bieago po 14,500 kiekvieno 
iš sekamų dalykų:

Winchester šautuvų, 1 !) 1 7 
modelio; vilnonių žiponų, vilno 
nių kelinių, čeveęykų, marški
nių, sermėgų, hulų, skrybėlių, 
kalnieriaus pagražinimų, skry
bėlių juostelių, diržų, durtuvų, 
makščių, šautuvo diržų, diržų 
kulkomis ir tt.

Tie reikmenis pradės atvykti

Suv. Valstijų Kuro Adminis
tracijos Darbo Biuras veiks pa
kol nebus užbaigtos taikos ta
rybos.

Sutarčių paskelbtąja liepos 
23 d. 1918 m. visi darbininkų 
reikalai, rišantįs su angilų ka
simu pavesta pilnai juridikcį- 
jai Kuro ^Administratoriaus, 
l oji sutartis buvo padaryta, su
kinkant Darjbo Sekretoriui ir 

Amerikos mainierių unijai. Su
tartyje yra įdėta išlyga, sulis 
kurios nesutikimuos tarp darb
davių^ ir darbininkų, dalykas 
turi būti pavestas Kuro Admi
nistracijai galutinai, nuspręsti 
bet darbo nestabdyti.

BEPROTIS NUŠOVĖ
4 ŽMONES.

PHILADELPHIA, P;
šio 27. Apsiginkalvęs dviem 
revolveriais beprotis vidurmie- 
styj pradėjo bėgioti gatvėmis, 
šaudydamas į visas puses. Pirm 
negu jį suimta, jis nušovė du 
policistu ir šoferį ir sužeidė 5

lį i re.

šau

True transhdion filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Jan. 28, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917
KIEK IŠLEIDŽIA KELIŲ 

TAISYMUI.

a s

nors

todėl,

Šalę lavinimo mokykloje, 
prezidentas Loelb mano įsteig
ti vasarinius lagerius, kuriuose 
platus manevrai butų galima 
daryti ir karės departamentas 
prižadėjo parūpinti užtektinai 
drobėš šėtroms ir kitokių reik
menų.

kiek palengvoj tįsi, nes yra žen
klų apie pasidalinimą nuomo
nių apie vertumą ryto paskelbti 
generalį streiką. Tečiaus tiki- 
mąsi, kad daug darbininkų su
streikuos.

True translntion filed with the post- 
hiaslcr at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

140,000 SUSTREIKAVO
STRE4KŲ APIMTOJ 

ANGLIJOJ.

BOSTON, Mass. — Nesenai 
prasidėjęs judėjimas tarp audi
nyčių darbininkų už įvedimą 8 
vai. darbo dienos, jau apėmė 
pusę darbininkų Naujojoj An
glijoj-

Darbininkai Fall River, audi
nyčių rentruose Bhode Island 
ir Blackstone klonyj, Massachu 
setts valstijoj, Salem ir Bridge-

Chinija reikalauja Kiau Chow.
Apsimainime pažiūrų į Vo

kietijos kolonijas Pacifike bu
vo Chinijos reprezentacija apie 
Kiau Chow ir Australijos reika
lavimas paimtų salų arti Aust
ralijos, kurios, kaip ji sakė, yra 
strategiškos svarbos jos saugu
mui, taip jau ir kitos nuomo
nes.

sniųjų mokyklų jaunuoliai su
darys jaunųjų rezervo oficierių 
lavinimo korpuso diviziją ir 
baigę lavinimąsi galės būti pri
imti oficieriais šalies rezervo 
armijos.

True transhdion filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRAŠO DARBININKŲ 
PAGELBOS.

MŪŠIAI BACELANOJ.

“Nemokėkite rendos ir mokes
čių iki nebus išpildyti reikala

vimai/* šaukia darbininkai.

sausio 27.

BARCELONA, sausio 27. — 
Kasdien, ypač naktimis įvyksta 
Barcelonoj susirėmimų tarp 
kataloniečių (Katalonijos auto
nomijos šalininkų) ir Ispanijos 
premiero grafo Romanones pa
sekėjų. Keletas žmonių likę 
užmušti, bet vidaus reikalų mb 
nisteris sako, kad jie yra tik au- 

r»<ivuu\ i* rviiv/o eiiiiimjvnzo | žeisti.' Bolicija daio nuolati- 
pakvietos prisidėti prie judėji- nes kratas privatiniuose na
mo. i

Norima įvesti 8 vai. darbo rasta ir konfiskuotai

reikalavimo, kurį jau pirmiau ■ 
išstatė daribininkai Lawrence, 
Lowell ir Manchester, N. H. Tų 
miestų audinyčiose dirba apie 
120,000 darbininkų.

Dabar paskelbta, kad sekamą 
savaitę ir kilos audinyčios bus.

“Panaudikite savo įtekmę į 
miesto viršininkus, jūsų išrink
tuosius, ir kitus miesto valdiniu 
kus, kad tuojaus pradėtų staty
ti municipalius ir miesto pa
taisymus.” Taip atsiliepia Dar
bo Departamentas j visos šalies 
darbininkus.

W. B. Wilsonas, Darbo Sek
retorius tiki, kad viskas išeisią 
gerai ,dagi per susitvarkymo 

I perijodą, jei valstijos, miestai

»
Žemdirbystės departamento 

ekspertai apskailliuoja, k a d 
šiais metais bus išleista apie 
$300,000,000 keli ų taisymui. 
Apie pusę tos sumos išeis dar
bininkams.

Trijų šimtų milionų dolerių 
neužteks pataisymui tų kelių, 
kuriuos reikėjo taisyti laike ka
rės, nes ramiausiais laikais S. 
Valstijos išleisdavo netoli tos 
sumos kas .metai, o per karę 
daug vietosė tas darbas buvo 
sutrukdytas.

Žemdirbystės departamento 
viršininkų prirengtos skaitlinės 
nurodo kiek skiriama keliams 
sekančiose valstijose; Maine, 
$1,500,000; Rhide Island, $90,- 
000; Connecticut, $4,(XX),(XX); 
Nc,w York, $12,000,000; New 
Hampshire, $175,000; Keirtu- 
cky, $1,500,000; Alabama, $1,- 
(8)0,000; West Virginia,, $16,- 
000,000; Illinois, $9,000,000; 
Iowa, $15,574,000; Louisiana, 
$4,674,(XX); Texas, $20,000,000; 
Nebraska, $1,657,089; N. Dako- 
ta, $3,(XX),000; Wyoming, $653, 
000; Colorado, $3,900,000; Ca- 
lifornia, $20,000,(XX); Arizona, 
$9,000,(XX); Nevada, $1,148,- 
849.80; Idaho, $1,000,000.

ARCHANGELSK, saus. 25.- 
Bolševikai dabar veda ofensivą 
su infanterija, ar artilerija, ar 
abejomis, prieš Iketurias iš 7 
plonų kolumnų talkininkų ir 

rusų, kurie prasiveržė pietų 
link per užšalusias Archangels
ko girių pelkes.

Subatos naktį priešas įėjo į 
Šenkursk, kuomet pailsusios 
kolumnos amerikiečių, rusų ir 
anglų, kurios evakavo Šen
kursk, ėjo aplinkiniais keliais 
giliame sniege, kad išvengus 
kelių šimtų priešo, kuris laukėj 
ant vyriausiojo vieškelio, kad! 
sugavus pasitraukiančią kolų-' 
mną.

Gerame upe, nežiūrint ilgo 
maršavimo šaltyj ir 10 dienų 
smarkaus mūšio, amerikiečiai 
ir kiti kareiviai iš talkininku c. 
spėkų, šiandie buvo Šegovary, 
virutiniškai 30 mylių į šiaurę 
nuo šenkursk, ant Vaga upės.

Priešas matoiOai siunčia pa
trulius sekimui besitraukiančiu 
kareivių, bet iki šįryt atakų šia
me fronte nebuvo.

nuolės liko išvežtos ar padary
tos bevertėmis.

Bolševikai matomai tikrai 
pradėjo pildyti savo grąsinimą 
suvaryti talkininkus iki kovo 
menesiuj į Balinsiąs juras. Si
tuacija tečiaus yra gera ir Ar
changelske išlavinti rusai ka
reiviai yra pridedami prie tal
kininkų spėkų. Kitos izoliuo
tos vietos, kaip šenkurs tečiaus 
galbūt turės būti atiduotos.

True trnnstnlion filed with,0ie po*t- 
nuisler at Chicago; III., Jan. 28, 1919 

reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
UŽDRAUDĖ POLITINIUS

SVARSTYMUS.

as

VLADIVOSTOK, saus. 23. -- 
Koma mino tojus Vladivostoko 
tvirtovės pulkininkas Butcnko 
šiandie atidaromame posėdyje 
perskaitė paliepimą, uždraud

žiantį politinius svarstymus 
tarp delegatų provincijų zemst
vų, distriktų tarybų ir dviejų 
durnų, kurie čia laiko savo kon
ferenciją. Paliepimas, kuris 
paeinąs nuo admirolo Kolčiako 
Omske iššaukė karštus debatus 
konferencijoj. Sakoma, kad to 
atsitikimo pasekme bus anta
gonizmas linkui Omsko vald- 

True translntion filed with the post- ,. 
mastei* at Chicago, Ilk, Jan. 28, 1919 Zlos* 
as i equired by Ihe act of Oet. 6. 1917 
TALKININKAI PASITRAUKĖ 

VISO 60 MYLIŲ.

Buvo arti apsupimo.

True transhdion filed with the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
FRANCIJA PRAŠYS PRIPAŽI

NIMO FINLANDIJOS.

ARCHANGELSK, saus. 27.— 
šenkursk miestas, 190 mylių į 
pietus nuo Archangelsko, lapo 
evakuotas suimtoj amerikiečių 
ir talkininkų spėkų, kad išven
gus bereikalingų nuostolių. Tai 
kininkų spėkos pasitraukė šiau 
rių link iki linijos palei Vaga 
upės.

Amerikos ir talkininkų spė
kos pirnjiau užėmė pozicijas 
pusračiu radiuse 30 mylių nuo 
šenkursk. Utarninke jie pasi
traukė į naujas pozicijas 15 my 
lių pusratyj. Pėtnyčioj jie pa
sitraukė į miestą ir priešas at
sigabeno naujus hovizerius ir 
pradėjo šaudyti į Šenkursk.

(Tas parodo, kūd talkininkai 
pasitraukė viso 60 mylių — 30 
mylių iki šenkurs ir 30 mylių 
iš Šenkurs iki Vaga upės.

Talkininkų kvatiera paskelb
dama evakociją sako, kad tas 
padaryta išveigimui ilgo apgu
limo ir atidengia, kad ameri
kiečių batalionas ir kitos hdki- 
ninkų spėkos tik per gudrumą 
pabėgo nuo apsupimo.

Bolševikai, kurie atėjo prie 
miesto iš pietų, rytų ir vakarų, 
pasirodė spėkoj ant vieškelio į 
šiaurę nuo miesto ir perkirto 
visas telegrafo vielas. Ameri
kiečiai paspruko retai vartoja
mu takų per pelkes su beveik 
visais reikmenimis.

COPENH.AGEN, saus. 27.
Pasak žinioš iš Finiandijos so
stinės Hclsingfors, Francija 
pasiūlys taikos konferencijai, 
kad pasaulis pripažintų Finaln- 
diją, kaipo nepriklausomą šalį.

pirmiau sutiko su pasiutimu.

True translntion filed wilh the post- 
inaslcr ai Chicago, III., Jan. 28. 191!) 
as reųuired by Ihe act of Oct. (», 1917
PLENUOJA SUSTABDYT AT- 

EIVYSTE KELIEMS 
METAMS.

VVASIllNGTON, saus. 25. — 
Uždraudimas immigracijos per 
kelis ateinančius metus yra pa
rodoma praktiškai sutartame 
atstovų buto i m migracijom ko
miteto biliuje. Vienatiniu da
lyku pasiliekančiu nuspręsti pa 
nedėlyj yra, ar uždraudimas 
immigracijos turi būti veikmė
je du, tris ar keturis melus.

Yra jaučiama, jog bilius ga-

bo elementai remia bilių, bet 
atstovas Salbath iš Chicago ir 
kiti jam priešinasi.

NUŠOVĖ POLICISTĄ.
CHICAGO.

F. Schuetz, 1331 Holywood
Avė. tapo pereitą naktį nušau
tas savo kieme. Manoma jį nu-1 garnizonas negalėjo sĮudeginti,

Policistas
Bolševikai paėmė didelį san

dėlį maisto Šenkurske, kurio

inuosc ir daugybė ginklų tapo ir miesteliai dabar pradės vie- šovė plėšikas, kuris nusigando bijodamas atidengė norą pasi- 
; šuosius darbus, kad suteikus pamatęs policisto uniformą. traukti. Visos amerikiečių ka-

Reikalingas expertas 
lino typistas. Geramo- 
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

“NAUJIENOS” - 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
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MauJienos eina kasdien, išskiriant 
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drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Omai 1M6.

U tabakam*  ji Kalnai
Oicagoje—- pačtu:

Metams ............ . .............
Pusei meto .....................
Trims menesiams..........
Dviem mėnesiam ........ ..
vienam menesiui............

Ihlcagoje— per nešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei ........................ ..
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
aačtu:

Metama ..............
Pusei meto ........
rruns menesiams
Dviem mėnftsiam
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųsti Paėto lloney 
Irderiu. kartu su užsakymu.

.71

4)2 
.12

1.66

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
na tik nuo S iki S:30 vai. va*. 
Visur kitur ušsieniuoaa . 100

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Pavojingi 
profesoriai.

Tntc l^nslnflon HK»rt tvllh the post- 
master at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
na requircd by the act of Oct. 6,1917.

Davatkybe 
politikoj.

Prezidento Wilsono sutai
sytas ir kitų aliantų atstovų 
taikos konferencijoj priim
tas pasiūlymas Rusijos val
domosioms grupėms, idant 
jos atsiųstų savo atstovus į 
Princų salas tarties su alian
tų reprezentantais, pasiro
do, labai nepatinka kai-ku- 
riems Suvienytų Valstijų se
natoriams. Jie sako, kad 
toksai tarimasi su Rusijos 
valdžių atstovais Reikštų pri 
pažinimą bolševikų valdžios. 
0 to, sako, jokiu budu nega
lima leisti. Ypatingai karš
tai protestuoja prieš tokį 
tiesioginį ar netiesioginį pri
pažinimą sovietų valdžios se 
natorius Sherman (iš Illino
is valstijos), o vyriausia dėl 
to, kad, pasak jo:

Sovietų valdžia tai be
dieviška valdžia, o taipjau 
ir smarkavimo valdžia. 
Bolševikai tai socialistai, 
truputį toliau pralenkę 
šios šalies socialistus. Ne

rasi nė vieno tikro socialis
to, kurs pripažintų kokių- 
nors tikėjimo priedermių.
Davatkybė Amerikoj, ap- 

I skritai, giliai šaknis įleidus. 
Bet kad ta davatkybė vado
vaujasi musų politikai riš- 

į darni dagi didelius tarptau
tinės politikos klausimus, 
tai jau, rodos, gana.

Tas patsai senatorius 
Sherman, išrodydamas be
dieviškus Rusijos sovietų 
darbus, priveda ir tokį, pa
sak jo, faktą:

Petrogrado miesto ta
ryba išleido tokį dekretą, 
kad visos netekėjusios 
moters, amžiaus, nuo aš
tuoniolikos iki keturias
dešimt penkių metų, turi 
būt aprūpintos vyrais, o 
vyras joms turi paskirt, 
pati taryba.
Telegramų agentūros ir 

šiaip laikraščių korespon
dentai žinodami, kad žmo
nės mėgsta sensacijas, o y- 
patingai dėl to, kad diskre
ditavus Rusijos komunistus, 
prirašo apie juos visokių bu
tų ir dar daugiau nebūtų 
dalykų. Tariamasai Petro
grado miesto tarybos “de
kretas,” be abejo, yra tik 
laikraščių korespondentų 
prasimanymas. 
— ------------ ------------------

True translation filed with the post- 
hiastcr at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Darbo Kongresas
Mooney Reikale.

Vienas federalės valdžios 
agentas andai davė įdomų 
liudijimą senato paskirtai 
propagandos sekimo komisi
jai, Washingtone. Tarp ki
ta jisai užreiškė, jogei šios 
šalies universitetuose bei ko
legijose esąs didelis skaičius 
profesorių, kurie daugiau 
ar mažiau palinkę prie paci
fizmo. Tąja pacifizmo liga 
daugiausia esą užsikrėtę so
ciologijos, ekonomijos ir is
torijos profesoriai.

Išgirdęs šitai senatorius 
iš Utah valstijos, King, rūs
čiai užreiškė, kad reikią “iš- 
raut ir išguit iš musų univer 
sitetų šžtuos pragaištingus 
mokinimus.” Tiems pra
gaištingiems pacifizmo ap
aštalams, sako, turįs būt už
kirstas kelias prie universi
teto katedros.

Komisija vardais neišvar
dijo tokių pacifizmo šalinin
kų profesorių, bet, be abejo, 
jie žinomi tiems, kurie susi
rūpinę išlaikymu universite
tų nuo užsikrėtimo “pavo
jingomis idėjomis.” Ir tie 
mokslininkai iš ekonomijos, 
sociologijos etc. profesoriai 
— gali pasijusti bestovį už u- 
niversiteto durų.
True transh’tion filed with the pnsf. I 
master ai Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reqnired by the act of Oct. 6,1917

Monarchistų 
nepasisekimas, i

Telegrafo agentūros pra
neša, kad Portugalijos mo- 
narebistams nebesiseka. Po 
laimėjimų, kurių monarchis- 
tai atsiekė Oportoj, .pačioj 
šalies sostinėj, Lisbonoj, jie
aplaikę ytin stiprų smūgį. Kadangi rezolincijų 
Laike mušiu Lisbonos gat- misija nebuvo dar pabaigus 
vėse tapo užmušta ar sužeis- savo bardo, tai visą pusę tre- 
ta keli įžymus monarchistų čios dienos 'buvo pašvęsta 
vadai. O vienas jų, būtent, | liuosoms diskusijoms, 
pats Manuelio (buvusis Por
tugalijos karalius) atstovas, 
Ayres Omellas, tapęs paim
tas nelaisvėn. Apie tai, kad 
buk buvęs karalius Manuelis 
slapta atvykęs Portugalijon 
tikslu vėl užimti sostą — jei
gu republikos valdžią pasi- 

. sektų nuvčrst — žinios la
bai prieštarauja. Reikėtų 

greičiau tikėt, kad jis tebė
ra Anglijoj. Kad ir dar 
taip butų malonu jam vėl už
sidėt karaliaus karūną, vis 
dėl to jis, tur-but, nėra taip 
paikas, kąd nesuprastų pa
dėjimo. Karaliai šiandie ne- 
bemėgiamas daiktas. Jų so
stai ir karūnos šluojami są
šlavynam

(Tąsa.) • 
(Žr. nr. 22)

ko-

V

per nugarą ir rėkė: “That’s jos, o ne tiesiai eiti ir strei- 
the boy!” Jo .vardas buvo kuoti.
Tara Yoshihara. Į Delegatas W. F. Dunrie,

Ilgai kalbėjo t. Weinber- iŠ Butte, Mont., įnešė prie 
gas, kurs buvo vienas iš ap- rezoliucijos pataisymą, kad 
kaltintųjų kartu su Mooney. prašymus federalės interv- 
Jis nupasakojo, kaip jis bu- encijos Mooney reikale pa- 
vo suareštuotas, kaip jamj likti Amerikos Darbo Fede- 
buvo siūlyta didelės sumos. racijos viršininkams, 
pinigų, kad tik jis apsiimtų 
liudyti prieš Mooney, ir 
kaip ėjo visa Mooney byla.

Gyvą it juokingą ir karš
tą prakalbą pasakė “Milw- 
aukee Leaderio” reporterė, 
kuri atstovavo “Milwaukee 
Leaderio” “žinių rašytojų 
uniją.” Ji daug kam gero
kai uždrožė per kailį savo 
mikliu liežuviu ir nugązdi- 
no daugelį delegatų savo už- 
reiškimu, kad dauguma iš 
čia esančių delegatų atsidu- 
rsią džėloj. Visi tarytum 
krūpterėjo, ale tuoj pradėjo 
juokties. Bet savo prakalbą 
ji pasakė tik tam, kad už
sistojus už moteris, kovo
jančias už politiškų teisių į- 
gijimą. Po prakalbos ji davė

“Regselajų” unijos atsto
vė “Keidė” iš Seattle, Wash., 
(taip ji1 save prisistatė) da
vė pataisymą prie pataisy
mo, kad streiko pradžią pa
skirti ne liepos 4 dienai, bet 
gegužės 1 dienai.

Keidė pasakė labai smar
kų spyčių. Radikalai' išrei
kalavo, kad ji kalbėtų. Vie
ni reikalavo, kad pakalbėtų 
A. Germeris, bet kiti sakė, 
kad “nevermai” su Germe
nų, jis nesąs delegatas, te
gul kalba Keidė, nes, sako, 
“she has more brains than 
Germer ever had.” Keidės 
spyčius buvo labai ir labai 
smarkus. Ji reikalavo, kad 
streikas prasidėtų pirmą ge
gužės, arba dar ir greičiau

įnešimą, kad šis kongresas negu pirmą gegužės. Ji pra- .. . . • 1 . . . _ Y__  1__1 -X_ •!__ ______našavo, kad streikas ištikrų- 
jų gal prasidėsiąs dar ank- 
sčiaus. Jos revolucionišku- 
mas pradėjo išrodyti į tą, 
kad “kuogreičiaus—tuoge- 

riaus.” Bet paskui ji ir pa
ti susigriebė, ir pradėjo per
sergėti save ir kitus, kad 
streikas yra paskutinis įran
kis ir kad nelaiku jį pradė-* 
jus gal negerai išeitų. Todėl 
ji vėl apsistojo ant pirmos 
gegužės. Ketvirtą liepos ji 
pasmerkė kaipo ponų šven
tę. Daugelis jai labai triuk
šmingai plojo.

(Bus daugiau)

pareikalautų, idant senatas 
kuogreičiausia pripažintų 
moterims balsavimo teises. 
Jos įnešimas buvo tuojaus 
paremtas ir paduotas nubal- 
savimui, ir tapo priimtas 
vienbalsiai.

Svarbiausios rezoliucijos 
buvo priimtos paskutinėje 
kongreso dienoj.

Pamatinė rezoliucija gel
bėjimo Mooney Billingso 
reikalo, kaipo galutiną į- 
rankį, pasiūlė visuotiną str
eiką, kurs turėtų prasidėti 
visoj Amerikoje liepos 4 d., 
šių metų, po to, kaip tam pri 
tartų dauguma unijų. Bet 
prieš visuotino streiko pas
kelbimą rezoliucija patarė 
kreipties dar į Suvienytųjų 
Valstijų prezidentą, kong
resą, reikalaujant federa
lės valdžios įsikišimo į Moo
ney reikalą. Rezoliucija sa
kė, kad turi būti šiame kon
grese išrinkta tam tikra ko- 

, misija, kuri kreiptųsi į fede- 
ralę valdžią ir darytų viską 
kas tik galima išgelbėjimui j. riaus WasllillĮ.lonc kas (1eI t(), 
Mooney legaliais budais, j ar socJali Par s ()cĮ 
kad ypač ta komisija reika-1 
lautų iš kongreso ir prezi- ’ 
dento pavartoti savo galią ir 
paskirti prokurorą išėmi
mui Mooney iš kalėjimo ant 
rašto “habeas corpus” ar ki
tokiais budais, ir kad 
Mooney butų teisiamas 
ne Californijos valstijos, 
teismę, bet federaliame 
teisme. Tai komisijai 
taip pat buvo pataria
ma susižinoti su Amerikos 
Darbo Federacija, buvo&pa- 
tariama atsilankyti į busimą i 
A.D.F-jos konvenciją ir ten 
išaiškinti šio darbo kongre
so norus ir pienus ir gauti 
federacijos pritarimą ir pa
ramą.

■..... ......m—........... —i H .....

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 28, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Socialistų Partijoje.
Reikalauja Wilsono veikimo 
pasportų nedavimo dalyke.

(Specialė korespondencija)

4

ir kad

CHICAGO, ILL. — Nors ne
gaunama žinios iš valstybės sky-

vilnas bus atmestas, tąsyk ka
beliu (tiesiog kreiptis į preziden
tą Wils(>nąį kari jis atmestų Wa- 
shtngtono biurokratų nutarimą. 
Tas pats pratęstas į Wilsoną, Pa 
ryžiujė, bus pasiųstas svarbes
niųjų talkininkų šalių socialis
tų viršininkams.

Šitame nacionalio pildomojo 
komiteto susirinkime dalyvavo 
tik astuoni iš 15 jo narių^ Trįs 
yra kalėjime, Frederick Krafft, 
Atlantoje, Ga.; Stanley Clark, 
Leavenivontlhe, Kans. ir Emil 
Herman, MęNcill Island, Puget 
Sound* Morriso Hiltųuitb blo
ga Sveikata neleido jam atvyk
ti. Seyinour Stedman negalėjo 
dalyvauti, nes yra užimtas pri- 
rengimu argumentų reikalavi
mui naujos bylos penkiems nu
teistiems socialistų viršininkams 
Chicagoje: Bergcriui, Germeriui 
Engdnhlui, Tuckeriui ir Krusei.

Alfred Wagenknecht, Ohio 
Socialistų Partijos valstijos se
kretorius dalyvavo susirinkime 
pirmu kartu; jis su Charles E- 
Ruthenbeigu ir Charles Bakeru 
įiesanai atbuvo vienus metus 
Cantono kalėjime, O. už išsireiš
kimus, buk, pasakytus kalbose 
viešame plečiu j c, Cleveland, O.

Nacionalis pildomasis komi
tetas aplaikė laišką išArgentinos 
Socialistų,^ kuriame sakoma, 
kad dviejų Amerikų darbininkų 
pajiegų solidarumas dabar eina 
pirmyn.

James H. Maurer, Pensylva- 
nijos Darbo Federacijos prezi
dentas yra nuskirtas delegatui 
nuo Amerikos Socialistų Parti
jos į Pan-Amerikos socialistų ir 
Darbininkų konferenciją, ren

giamą Buenos Aires, Argentino
je, balandžio mėnesyje.

Pan-Ajinerikos Darbo padėji
mas yra skaitomas nemažu da
lyku dėlei sujudimo kilusio iš 
svetimšalių kapitalistų koncesi
jų, turimų Lotyniškoje Ameri- 
“kojC. rru.o

I I

Kalbėta apie organizavimo 
pienus.

Platus pienai partijos organi
zacijai tverti užėmė nemaža do- 
mos komitetui, kurio nariai yra 
tos nuomonės, kad pašlija susi
duria su didžiausia savo istori
joje gadyne, karei pasibaigus.

Pertraukimas argumentavi
mo rodytų, kad bus tikra kova 
dėl naujo bylos nagrinėjimo ir 
kad pridėtinis laikas bus panau
dota prisirengimui. Socialistų^ 
advokatai pasinaudos tuoju lai
ku, kad prirengus bylą išklau
symui augštesniame teisme.

i L.S. Sąjungoje
----- ' ■ ■"■T - - ... ....

Rengia maršrutą.

LSS. XV rajonas, Ohio valsti
joj, rengia d. J. Jakeliui marš
rutą. Šičia paskelbiu kada ir 
kur d. Jukelis kalbės. Kartu tc- 
čiaus raginu draugus, kad jie 
pasirūpintų tinkamu surengi
mu prakalbų, išgarsinimu etc. 
Dg. Jukeliu įkalbės sekamose 
vietose:

Vasario 9 d. —• Dayton, Ohio.
Vas. 1Q — Springfield, Ohio.
Vas. 12 — Youngstovvn, O. 
Vas. 13 ir 14 — Cleveland, O. 
Vas. 15 — Akron, Ohio.
Vas. 17 — Toledo, Ohio.
Iš Tolcdos d. Jukelis vyks į 

Michigan valstiją.
LSS. XV ra j. sekr T. Pilotas.

» « i j

Baltimore, Md.
Klerigalų ir tautininkų protesto 

susirinkimas. < 
Kalbėtojai peikia lenkus ir kelia 

neapykantą prieš juos

jie elgsis gerai, #tai mes busim 
kitokie.

Ant galo buvo išnešta rezoliu
cija prieš lenkus ir rusus; ji bus 
pasiųsta prezidentui Wlsonui ir 
Suv. Valstijų kongresui. Rezo
liucijoje prašoma užtarimo už 
lietuvius.

Pirmininkas vedė tvarką la
bai prastai. Jis vis pranykdavo 
nuo estrados ir kalbėtojui pabai 
gus kalbą tik aštuoni kareiviai 
vampsojo; pirmininkas buvo 
kažin kur ir pastatyti sekamą 
kalbėtoją nebuvo kam. Svetai
nėje gi truko tvarkos, nes kal
bėtojams kalbant mažos mer
gaitės ir didelės merginos par 
davinėjo vyčių literatūrą.

Zigmas.

WEST PULLMAN.

Prakalbos.
Pcrvi|lą nedėldiejiį vietinė 

LSS. kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo J. V. Stilsonas, iš Chica^ 
gos. Žmonių buvo gana daug.

Turiu pastebėti, kad nekartą 
skaičiau laikraščiuose apie Stil- 
sono prakalbas. Jis visuomet 
buvo peikiamas dėl tariamų jo 
užsivarinėjimų, ardymo ir tt.'i 
Bet pas mus jis kalbėjo gana 
rimtai.

Vėliau rinkta aukos LSS. Ap
sigynimo Fondan. Aukojo as
mens: J- Bimba $1.00; A. Sro- 
gis, A. Gendvilis, J. Kostanaus- 
kas, K. -Trakis — po 10c.; J. 
Joknevičius, A. Stokulis, Žalis,
P. Milkintas, P. Puodžiūnas, J.

< Vidolis, J. Baltiuška, J. Chesiti
nas, A. Vilis, J. Dainonskis, P. 
Damonskienč, K. Tilvikienė — 
po 25c.; S. Pioriunas — 30c; 
Smulkių, aukų $1.77. Viso $8.57. 
Aukos perdu<ytos tiesiog Stilso- 
nui. Visiems aukojusiems taria^- 
me ačiū.

Kuopa stropiai rengiasi prie 
savo vakaro, kuris įvyks 9 d. 
vasario K. of P. svetainėje, Ro- 
selandc. Bus sulošta komedija 
“Užkerėtas Jackus”. Belo, yra 
pakviesta gabiausi Chicagos 
chorai ir solistai. Pažiūrėsime.

— Proletaras.

Sausio 12 d. Bany svetainėje 
klerikalai ir laidininkai suren
gė didelį susirinkimą Inoj u lik 
siu, kad pasitarus kaip apsigint 
nuo lenku. Pleką tuose buvo gar 
sinama, kad kalbės žymus a- 
merikonai; be to, busią atstovai 
nuo italų, žydų, čechų, ukrainie
čių ir kitų tautų. Bet rengėjams 
nepavyko surasti nei žydų, nei 
(ukrainiečių. Jie pasikvietėlik 
vieną amerikoną ir vieną italą-

Pirmiausiai parapijos choras 
padainavo himnus — amerikie-j 
čių ir lietuvių. Dainavo labai • 
blogai.

Turbūt, kad labiaus įgazdinus 
lenkus ir rusus bolševikus, pir
mininkas pasikvietė ant estra
dos aštuonius kareivius ir su
sodino juos į eilę kaip piliorius.

Kalbėjo net penki “kalbėto
jai;” visi jie peikė lenkus. Šitos 
jų kalbos, matomai, padarė vei
kmę į klausytojus. Vienas dide
lis vyras po prakalbų, eidamas 
Jaukan, pasakė, “vistiek reiks 
tuos paliokus austi”. Ir tai buvo 
vieiiintėlis dalykas, kurį klau
sytojai galėjo iš tų Prakalbų iš 
nešti.

Lietuvių kalba kalbėjo Lazau 
skas, Vencius ir kareivis iš sto
vyklos (pavardės jo nenugir

dau). Kareiviui, matomai, pati
ko kareivio amatas, nes jis ragi
no tverti lietuvių “vaiską”. La
zauskas ballimoricčiams yra ži
nomas kaipo tautininkas patri
otas ir socialistų šmeižėjas. šį 
sykį jis plūdo lenkus kaip tik 
mokėjo.

Geriausiai kalbėjo Vencius; 
jis nepludo nei lenkų, nei bolšč 
vikų. Jis sakė: laukini, matysim 
kaip jie (bolševikai) elgsis. Jei’

SPRINGFIELD, ILL.

Klaidos pataisymas.
Naujienų nr. iSJLMFS. 16 

kp. vakaro atskaloj įsiskverbė 
kelios atitaisylinos paklaidos. 
Būtent: išlaidų surašė praleista 
išlados už svetainę ir užkand
žius — viso $56.78. Toliau su
statyta: “$19.00 paskirta LSS.
Apsigynimo Fondui” Turėjo 

būti $10.00.

„Jalistų Partijos dclcga-į Specialiu organizacijos vedl
iams bus diioKn pasportai, ar ne ! jn paskirta Alfred Wagenknecht 
į Tarptautinį Socialisdų ir Dar- j kuris parode savo gabiuną tvč- 
bininkų kongresą Lausannc’oje, j rjnic organizacijos Ohioje.

Adolf Germer, nacionalis se
kretorius, pranešė, kad mokes
čių įplaukė nacionalėn raštinei! 
jjcr 21 sausio dieną -2,970.05. 
Šilta suma yra didesne $209.55 
pž $1,760.50, surinkta už iŠpan- 
duotūs ženklelius per pirmas 21

švcicarijoje. bet Socialistų Parfi 
jos nacionalis pildomasis komi
tetas, susirinkęs Čia padarė vi-

pasiuntus delegatus konferen
cijom

"Visi trįs paskirtieji delegatai^ 
John M. Work, iš Chicagos, ir 
Algernon Lee bei Jamę§ Oneal iš 
Ncw Yorko. įteikė savo prašy
mus pasportų. Valstybės sky
rius nieko nepranešė, ką jis da* 
ro su tuo, nors pasportus gavo 
Samucl Gompors ir /Amerikos 
Darbo Federacijos dclga%i, ir, 
Charles Edward Russcll ir dele
gatai nuo taip vadinamos Soci-

Diskusijos apie šitą rezo- | al-demokratų Lygos. (Socialis- 
liuciją tęsėsi keletą valandų, j tų delegatams taipgi jau yra iš- 

Visuotinas streikas tapo? duoti pasportai. — Red.).
nurodytas rezoliucijoj, kai-j Jei pasportai bus duota j lai- 
jx) galutinas įrankis, kurio * ką paspėti nuvažiuoti konferen- 
Amerikos darbininkai turicijon, tai visi trįs delegatai va-, 
imties savo teisių apgyni- < ^dtos; kitaip tik vienas delegatų 
mui. Tai radikališkiausiasj bus pasiųsta Europon, kad pra- 
jrankis, tai aštriausias įran-i neštis Europos socialistams a- 
kis. Ir tam iškalno .matėsi .1^ Amerikos Socialistų Partijos 
visų pritarimas, kas vėl bu- j padėjimą. James Oneal yra pa- 
vo liudijimu, kad kongresas j skirtas siųsti kaipo vienas dele- 
yra persiėmęs kovos dvasia. ] gatas-
Labiausia radikališki žmo- j J*i visi delegatai nuvažiubtų 
nės bėtgi surado negerumų | kongresdn, tąi jiems įsakyta 
rezoliucijoj, ir pradėjo ją balsuoti vietai balsu, delegatai

buvo 83,645.
Nacionaliam sekretoriui ir or

ganizacijos vedėjui įsakyta pra
dėti kampanijų rinkimui bent 
po $1.00 mėnesiui nuo partijos 
narių, kad tuojaus galima butų 
išplėtoti Socialistų Partijos vei-

Socialistų kova už naują 
nagrinėjimą.

(Specialė korespondencija)

CHICAGO., sausio 23 d. — 
.Teisėjas Landjs šiandien atidė
jo tolesnį išklausymą reikalavi
mo naujo nagrinėjimo bylos 5 
viršininkų, išrinktojo kongresi
ni nko Viktoro L. Bergerio, A- 
dolpho Germerio, J. Louis Eng- 
dahl, Invin St. Tuckor ir WiH- 
iam F. Kruse, iki šeštadienio ry
to 10 vai. .

Ikišiol viskas rodo, kad reika- 
laviiitas bus ųMmEstas be jokio

Daugiausia buvo kalbama 
apie generalj streiką kaipo 

.įrankį išliuošuoti Mooney, 
taipgi buvo užtariami aido- 
blistai ir bolševikai.

Pašaukimas viėno žito 
darbininko, kad “neužmirš- 
tume” musų brolių aidoblis- 
tų”, buvo karštai paremtas 
delnų plojimu.

Buvo duota proga japonui 
darbininkui, kurs sakosi at
stovavęs japonų darbininkų 
uniją Amefikojb it Japoni
joj, ir nots mažai kas supra
to japoniškai-angliskos kal
bos, visi bėtgi labai triukš
mingai jam plojo, o kad jis 
ėjo nuo pagrindu, tai daugė- v
lis iš džiattgsmo daužė jam pralyti fėdefalės intefvfenėi- tiktu jų vįltbe stbU6o-, upb ĄėįUi&ti.

smarkiai kritikuoti. Bet jų hir vadovautis. Hkbki gelbėjimo klatisinho ir kad ištarmės pen- 
kritika sukėsi tik apie du da- kiekvienai pastangai, kurį tveria kietus socialistams bus tuojaus 
lyku: kairi visuotinas stl’ei- puvieriytą, klesasuŽittį, karingą apreikšta. Tas vėl teisėjo Landis 
kas yra skiriamas ketvirtai *ir H'ai^tautinį socialistų judėja didžiulį tHsmarinmį pavertė į 
liepos dienai, o ne kokiai ki-’ W * teatrą; prislinko aibės laikraš-
tai dienai, ir kam dar reikia ‘ J<*i pasportai bus duota tam tinihkų ir socialstų būriai dėl

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriniinaliikuose 
taip ir civiliėkttose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3323 «. Nahled St. II7 N. Ihrtrtorn n.

Ant trečių lubų 1111-13 Vnity BMf.
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4<11

Pranešimas.
Karti reikalinga atvežti anglis, ar

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

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

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

Tel. Cahal 2619

“Kad pagelbėti pada 
ryti stipriu, aštriu rau
dono kraujo ameriko
nais, nieko nėra mano 
patyrime, ką aš radau

vertesnio, kaip orgaiiic iron — Nu- 
xatcd Iron”, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Bellevite Ligonbučio (Išlaukiniainc 
skyriuje), New York, ir Węst.chcster 
County llospital. N(ixfrted Iron ta
nkini padidina stiprumą ir pakant
rumą silpną, nervuotu^suįrusią žmo 
nią i <lu mfctii laiko, hnbar yra var
tojama siivirš trijų milijoną žmonių 
kas metas, priskaitant tokius žmo
nes kaip gerb. Leslie M. Shaw, bu

vusis Iždo 
ir buvusis—

, Sekretorium
Gųperilfiorius lową; • buvusis ' Suv. 
Valstijų NftiintbriuSi ir nominuotas 
Vico-prėzidcntas, Gitas. A. Tovvne; 
S. V. Imigracijos Konlisijonierius. 
Gėrb.»Anthony Caminetti, taipgi Su
vienytą Valstiją Teisėjas G. W. At- 
kinson nusiskundimą teisino \Vash- 
ingtonc ir kili. Nuxated Iron par- 
davojamas visų gerų\iptiėkorią, vi
sur.

Gubernatorius
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Skilvio Nevirškinimas
ir neČvstas kraujus yra dauge
lio ligų priežasčių.

Visį žino, kad atsitikus ko
kiam nesmagumui skilvyje, ar 
žinant kad kraujas nėra čystas, 
reikia suvalgyt tris saldaines 
Partola, einant gult, tai ant ry
tojaus busi sveiku ir linksmu 
žmogumi.

Partola yra žinoma visam 
svietui. Ji tapo apdovanota 
aukso modalinis ir diplomais 
šešiose visassvietinėse parodose 
Londone, Paryžuje, Neapolyje, 
Genevoj ir kitose vietose.

Partola greitai ir lengvai iš- 
•vitlo skil-vj ir krauju. Ji gHrtti 

valgymui ir ją mčgsla visi: mo- 
terš, vyrai ir vaikai. Visiems ji 
patinka ir visi ją vartoja. Mes 
turime daugybę laiškų su padė- 
kavitnais už Partotos gerumą ir

Dėžė saldainių Partola kaš
tuoja $1, o šešiose dėžės — $5. 
Reikalaukite tiesiog nuo išradė
jo Mikalojaus Partoso tokiu 
adresu:

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

New York, N. Y.
(115)

žemaitė

KRUVELIS
(Pabaiga)

i veži.-

išpliau

dar su- 
Raitic- 
Kruve-

—Eikim į vidų — tarė^Petras 
—bene rasiu nors botagų, o pir
štines jau velnias paėmė... Ant 
apmaudo ir šalčio, dar išger
sim po burnų.

Žolys sutiktų, bet Gorys ne
bepaleido Petro: sugriebęs kaž
kokį botagą varė sėsti 
mų.

Bematant, apgraibais 
škė visi namų link.

Petras išvažiuodamas 
griežė dantimis į -Žolį. 
ji spėriau nubasnojo. o
lis kiūtojo susirangęs ratų vi
dutyje: Arkliai koja už kojos 
vilkosi.

—Ko aŠ čia turiu skubėti?... 
Kas manės laukia?.... Nebent
cimbalis! — durnojo Kruvelis 
Pardaviau dvi skrynias ufsep- 
Itynis rublius... Visiteliu^ pra
gėriau — nė Kazeliui barairi- 
kos.... Dar mažas... neišma
no.... Kad bent kuomet pasi
bartų... Ar tu vypis, ar tu vel
nias kam taip sprogsti? Kam 
visus piniguš pragėrei. — Kaip 
kitos bobos, apibara, aploja vy
rus... O ši ne... Jai vistiek, nors 
paskutinį švarkų pragerk... Tei
sybė, — jai niekas nemiela, nie
kas nemalonu... nė vaiko ne-

myli, be kokios širdies... O! tas 
Žolys prakeiktas!...

Stovi akyse Janikė su Pranu
ku ir supuvusi Kapščių trio
ba... — Išdulkins, aslų išsau- 
įsins, langus nuplaus.*. — du
rnojo. O, kad taip mainyties! 
Atiduočiau visų naudų, visų ti
kį, eičiau į miškų, j supuvusią 
triobą prie Janės.. Kazeliu tik 
nešinas... O čia, į mano vietą. 
Pranukas^, ženatvė visam am
žiui brm. Sako, kitur gali 
niainylr pačias arba vyrus, kad 
'Trnfne kokiai čigonei įmainy
tų? Ne ta nebūtų tokia niūra... 
Kaip aš taikau ir ją myliu.. Vė
jas sušvilpė į paltį ausį: “Ne šir
dies, ne širdies meile.“

z—kurs nieko neturi, nieko 
ne j ieško.. Bepigu., susidėję 
bus laimingi...

Sotojosi akyse žolys.-----

—Neitume mano, nesustojau 
anksčiau, buč girdęs, girdęs, 
kol butų nusprogęs... — sutra
tino da itis — kam tas velnias 
juodu rupiršo?... Ar tai jis?., 
besigini!' Juodu matyti jau

Vėl dantis sugrie-

tamsu hors
Ritosi iš vežimo

a

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

Kriaučistės Darbo

myiiši.... 
žė. . '•

Arklini apsistojo, Cimbalis 
sustojo ir cypdamas gerinosi. 
Petras ..įsitiese 
į akį t urk
sustirę:, drebėdamas nuo šal
čio .

Apgr ibais nus&inkė ark
lius, su ido į kūtę. Pakinkius 
patėškę. pagal vežimų ant že
mės, ki hiriavo į vidų, 
nešalta 

Petro 
kiek bi 
sius, ar 
knarkia

Trioba 
tik neskaniai prirugusi.

rankos sukimlbusios, 
š degtukų tiek užge- 
iš nagų išmes.
lovoje. Vos

Marcė 
ne v£>s už
stato api- 
tai mirka-

Mm

i

Akis, Ausis, Nosis 
ir Gerkle J

Kreivos akįs išgydoma vienu atsilankymu
šis žmogus buvo kreivomis akimis per 15 metų. Jus 

galite gauti jo vardą, kad pasiklausti pas jį. Jo akįs bu
vo atitaisytos.

Dr. F. 0. CARTER
120 So. State St

1

Sergėkite savo akis

Chicago.
Šis ofisas atdaras kas nedėldienio rytą nuo 9:30 iki 12 dėl lietuvių.

'‘^iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiN^

Neužsitikėklt 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 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

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

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

Mes kalbame tą ką manome, 
manom tą ką kalbam.

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 
tą ką norit.

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

Musų kainos prieinamos kiek
vienam

Tat 
manė t 
šalęs...

pilta bulvių ir kokio 
lo bliudelis padėtas.

riano vakarienė —pa
lai Ibės ir mirkalas už- 

Kad taip kokio karšti
mo lašelis.. Brrr! — suvirpėjo. 
Stlkiurnėjo vaikas lopšyje, Pai
ras‘lenkėsi norėjo pabučiuoti, 
bet pa; >ko staiga — atsitrau
kė.

Chičago, III.2345 So. Leavitt St.
’ ma imtvTr&j- ■ ir .imn -

DRAUGAS NELAIMĖJE!
♦ Msinierial, mechanikai, nndejai, fabrlkos ir siap visokie 

darbiniukai, dirbanti viduj ir lauke, yra‘ amžiui draugai

Neapsigauk pirkdam*a ptffluB vaktns dtdelese bofikose. gelkalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
rain-Expellet, persitikrink ar yra IKAItA. vafobataiiklis *nt hakniuku. 35 centai Ir 65 centai už 

bonkutf, Oatniaikok tKose aptlekose, ar tiesiog i* Thbortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74~-80 Washington St., New York, N. Y.

PAIN-EIPELLER
Jau auvirt penklotAelitntye matu 
kaip bitą pinki gyduole yra var
iuojama tu geriauthuas patek* 
Dienia, išgydymui rn mat i žino, 
tkauimu krutinėję, tonose ir rau
menyse, neuralgijos, strouu die
gimą. šalčio ir kosulio.

33

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 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 kžeivaa akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimai nemokamas.

lt- W. M. LAWHON, M. D
219 S. Dearbom St (Prieš pačt$). ChicagB, UI

=====

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUk MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Sthgarhs Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaos, po $1.19 už gal.
C ARR BROS. WJtECKING CO.

šypsojo pakiutuis itAt*- 

m braukč? NusimalSinusi tru
putį iki pat gaidžių — miegas 
niekaip nebegrįžo.

Laikrodis išmušo tris, šokosi 
Marcė, atsiduso, pažvelgė į Pet
rų, išėjusi sužadino šeimynų. 
Sukilusios mergaitės susėdo 

t ' '

vtrpti. Suvirko Kazelis.
Marcė išėmusi iš lopšio vai

kų, apvilko baltais marškinė
liais, bučiavo, glaudė prie sa
vęs ir vėl bučiavo, o jos ašaros 
lašėjo ant vaiko burneles.

Numalšinusi vaiką paguldė į 
lovų ir pati atsigulė. Vaikas 
užmigo, o Marcė pašoko algai, 
liepė mergaitei stalą nuvalyti, 
ugnį kurti, pusrytį kaisti. Mer
gaitės juokėsi.

—Kieno čia šuo pasikorė, kad 
musų poni tokia šeimininkė? 
Marcė ant lovos rymojo. Visoc
kio paveikslai ir atsiminimai 
maišėsi galvoje. Stojosi akyse 
Žolys.

—Velnanešis — supurtė — 
kam jis juodu supiršo?... Kad 
jo liežuvis nupūtų., kaip man 
kad įlojo!

JVėl Praniukas, rodos girdi jo 
adžius: Visako pėriekusi busi 
po^iia”.

4-Rupkės kailis, pamanė, Te- 
pųtfeizie dabar to pcflekimo — 
tuojaus viską prasprogs. — Pa-— Marce, Marce! — žadino 

pačią ~ - vaikas sušlapęs— Mar
cė virsdama ant antro šono su
murmėto:

—Bi lik nekriokia, tekii’mi- 
ja. , •

—Al. .sėdo Petras ant suolo. 
Truputį apdvingo snaudules 
apnyko. Nusivilkės apsiaustą, 
klojosi ant galvos ir su kaili
niais virto ant suolo. Atsigu-

— Pūzro šmotas t- pamanė. 
Nė jis man sakosi, kiek iškur 
gavęs, nė kiek pragėręs.. Kaip 
žmonių vyrai kad prieš pačių

— Marcė, Marce! Motin! 
žinai naujieną? Klausykis,

Ar
ar

—Tavo tėvui nebeturi vietos 
—poliau išmetu. Į jų vietų de
du Pranuką >avo arkliganį... 
O tas veda Janikę kurs pas mus 
buvo... žinai... užsakus jau pa
davė...

Pusk ulinius žodžius sakyda
mas užsnūdo. Marce pirmųjų 
žodžių išklausė snausdama, o 
paskutinieji kaip elektra užga
vo. Sėdosi lovoje, miegūsto
mis akimis apsižvalgė, virto 
vėl gulti; vartėsi ant vieno ir 
ant antro šono, bet miegas kaži 
kur tolyn nulėkė.

Petras knarkė ant suolo. Ma
rcė atsikėlė, pasausino vaikų, 
paguldė, palingavo; atsisėdusi 
ant lovos |rymojk> 'pasirėmusi: 
Kartų šypsojos, kat’lų ašaros 
lašėjo. ^Atsiduso, gulės ir vėl

Vaikas suvirko, apkabinusi
bučiavo:

Kazeli tu mano mažulėli! Tė>- 
vas viską praleis, vis girtas, vis 
girtas... Nors man nieko nesi
suko, bet aš viską matau, ūkis 
nusmuko... kol tu užaugsi ne
beliks nieko. Pažvelgusi į vyrų 
durnojo? *■

—Ant pliko suolo guli... per 
dieną neėdęs... atsikėlęs vėl prie

ja .tankiai... Kas-žino, ar dattg 
vakar pragėrė?

žemaitė.

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

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

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

=ss

Dr.A.Montvid
lydytoju ir Chirurgas

Phone tlayinąrket 2563 
Valandos: 10 ild 12 ryto 
1739 So. Halsted St 
Phbnft Cahal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nędėldieniais tik Madiąon st. / 
ofise.
Rezidencijos

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22 nd Street 

Tclephbne Central 6990
X-i**jryru -p ■—i — i—‘i^ —i - ** ** *** *» "* A ^C'i i* — — **' —

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pieniau Floras 15c. Balkonas lOC 
Prie šių kainu prfefcailoitta ir 

lt ir ?o teteka tftdkfei’Hs 
4 DIDELI AKTAI W0lįN 

if U-rt GATVfe

Kriaučių Domai!
Mes užlaikom pamušalus ir visokius trimingus kas lik reikalinga dcl 

kriaučių.

Taipgi turim vilnonių matarijų.

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

Musų tavoms geriausias, kainos žemiausios

ROMAN CHAITLEN
1642 Blue Island Avė. Chicago, 1*1.

Tel. Canal 1348

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll^

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW 
DAVĖ MARION ir jo paties kompanija

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

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

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

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

VIENATINIS BIGUITKUOTA8 RUSAS AfTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR 8UAUGIEM8
Akiniai aukso rimuose nuę |3.00 Ir Ba
gi 6iau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
augSčiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviAku- 
mas, aktų skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas ufcdykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIKOFF, Ekspertas Optikai.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
nudaryti bile kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas įmonių. 8. M. ME8IROFF, 814$ SO. MORGAN ST., CHICAGO, 1LL.

SAJŲ* MA

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
Ir ofisui: Pullman 342.

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

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

/ “Naujienos”, 
1739 Š. Halsted st., Chicago, UI.

u n aįl »iį> >*,*1
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AR JVS PRARADOTE 
PINIGUS?

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

The Claim8 Investment Co. 
Room 716.

155 N. Clark St., Chicago, III.

** ■)

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 overkbtai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai Vartoti siutai ir ovėr- 
kotai, vertės ntfo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 93.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis 11 va
karais!.

| DU. R. Blumeniha! |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoją Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartotam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

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

'Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge? 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas liras, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1626 W. IBtb 
St. netoii Fi.ik 8t.

VALANDOS: Nuo 1C--12 pietų, •? 
6—8 vikarais. Telcphcne Canal 
GYVENIMAS: *412 S. Ilai.ted Street

VALANDOS: D—» r.*, tiktai.

Telephone YuiJc 7032

Dr. M. Stupnfckl
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki B vakare

DU. S. M. GlASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

9149 S. Morgan St, kertė 92 ak. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

-i

Telephone Yards 5834.

Dr.P.G.Wiegner |
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St, Chicago.

Kasid. 999 8. Aahltnd BlvįL CMenga

DR. A. A. ROTH 
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniški Ugi 

Ofisas: 9954 S. Hslsted 8L, Chicsgi 
Dr«T«r HM

VALANDO81 16—11 ryta: *-«•

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.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIclinlewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylfatfiįos 
ospitalėsa ir Phila- 

lelphijoj. Pasekmin- 
i patarnauja prie 

gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
lius ir merginoms.

13 So. Halsted 8tr« 
(Ant antrų lubų)

,„ S- G o B DON Nuo S iki 11 ryt#, ir*1 IkftJlo r»k.
1415 8. Halsted Str. Chicafo,



Chicago ir Apielinke
Ii. Policistai parugoję ant jo

1 5
DIDŽIULIAI DARBDAVIAI

NAUJIENAS, , , ęhicągo, UI
rI ^1 Jinį Ii 1 |l ĮjtMt. Į1Ą.

Utarnin. Saus.-Jan., 28,1919

PRAŠO VALSTIJOS IR 
MIESTO PAGEl.BOS. 
Išdirbėjai ir Vaizbos Draugija 
suskato rūpintis kaip čia 
nedarbo išvengus.

Du didžiausi valstijos darb
daviai vakar davė du įnešimu, 
kurie, jei turės laukiamą pasi
sekimą, suteiks darbo, nelik 
kiekvienam pagrįžusiam karei
viui ir jūreiviui, bet ir visiems 
vyrams ir daugeliui moterų, 
kurios dirbo taip vadinamus 
karės darbus.

Illinois Manufacturers’ Ass’n 
parašė gov. Lowden laišką pra
šydama jo, kad jis paskirtų grei 
tai dieną, kurioje tos organi
zacijos komitetas galėtų maty
lis su juo Springfielde, tuoju 
tikslu, kad gavus pradėti dar
bą kelių taisymo žeme ir van
deniu, kuriam rengiama išleis
ti $80,000,000.

Chioagos Vaizbos Draugijos 
viršininkai ir kili oficialai turė
jo susirinkimą apdirbimui pie
nų didesnei konferencijai, kuri 
'bus laikoma šiandie Morrison 
viešbutyj. kur bus svarstoma 
darbininkų panaudojimo klau
simas.

šita draugija jau prašė mies
to tarybos, kad ji sušauktų spe
ciali susirinkimą trečiadienyj 
tam, kad josios nariai ir kiti ga
lėtų ateiti į jį ir nurodyti į rei
kalingumą pradėti tuojaus vie
šą |>ageriniinŲ darbą, idant už
bėgus nedarbui už akių.

Aldcrmanas (»eo. M. Maypo- 
le, pirmininkas gelžkelitį kėli
mo komisijos, kuri turinti gelž- 
kelių kėlimo darbą reikalaujan 
tį išdėjimo $24,000,006, pasakė, 
kad jis nori pakalbėti apie tai 
miesto tarybai.

POLICIJA JIEšKO
TRIJŲ VAIKŲ.

Sakų biuras prašyta surasti 
Bose Chinco, 13 m. mergaitės; 
motina mano, kad ji, gal ar su 
jaunikiu išbėgo, ar norėdama 
patapti krutamu teatrų aktore.

Taip pat IpoKcija (ieško 15 
metų bernioko Arthur F. Pons, 
kuris atvyko iš New Yorko ir 
Innocent Callo, 12 metų mer
gaitės, kuri išėjusi į bažnyčią 
ir negrįžusi.

FILMINĖ, KRATA IŠĖJO 
TIKRĄJA KRATA.

Kad ne krutamu paveikslų ė- 
mimas Indianoj užvakar dide
lis troškulys butų užgesinta. 
Mat krutamųjų paveikslų kom
panija ėmė paveikslą nuduoto 
sugavimo degtinės gabentojų 
per valstijos (rubežių. Visi 
važiavusieji tapo sustabdyti. 
Bet vienas važia v tįsis troku, B. 
S>y)zi iš South Benį, neturėjo 
laiko palaukti ir leidosi važiuo-

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

Kazimieras Baltrūnas
32 metą, žuvo Francijoje. Spalio 28 
d., 1918, liko sužeistas 30 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 pusseri Kas norite pla
tesniu žinių kriepkitės šiuo adresu: 
I>. Barkauskas, 1712 N. Wood Street 
Chicago, III.

už jo nekantrumą, sumanė pa
žiūrėti ką jis veža, ir, kaip ty
čia, atrado vežant degtinę.

Syki ir policistams besigin
čijant, Adam Schaffer iš Harn- 
mondo išlipo iš sustojusio ka
ro ir legaminu nešinas nuėjo 
pasiklausyti kame dalykas. Le
gatu ino butą persunkaus ir po- 
licistns užsispyrė pažiūrėti, kas 
jame yra; ir vėl atrado degti
nę. Į

DEVYNI AUTOMOBILIAI 
DINGO; POLICIJA AT
RADO PENKIS.

Sakų biuras pranešė, kad per 
paskutinius keluriasdešimts aš- 
tuonias valandas devyni auto
mobiliai buvo dingę; iš tų at
rasta penki.

Per visus 1918 m. automobi
lių pavogta Chicagoje 2,611; 
per paskutinius 27 dienas — 
202; per paskutines 48 valan
das — 9, kurių 5 atgauta.

HART, SCHAFFNER & MARX 
DAVĖ KLERKAMS 44 VAL. 
SAVAITĘ.

Apie 1,500 Hari, Schaffnerio 
ir Marxo klerkų, kurie nėra 
drabužių siuvimo darbininkų 
unijos nariais nuo vakar dienos 
davė 11 valandų savaitę, pra
dedant nuo vakar dienos. Nau
jos valandos tokios: nuo 8:30 
iki 5:30 su valanda laiko pie
tums ir šeštadieniais per ap
skritus metus užbaigiant dar
bu 12:30 vai. dienos, c

POLICISTAS SUAREŠTAVO 
KONDUKTORIŲ ANT 
KARO.

Konduktorius stumdė moterį, 
kad ji ne ten atsisėdus.

Policistas iŠ Brighton Park 
stoties Arthur Smith, prava
žiuodamas savo 'automobiliuje 
pro 47 g. karą arti lloyne avė. 
pamatė konduktorių stumdantį 
žmoną, kuri laikė kūdikį ant 
rankų. Policistas nuėjo ant 
karo ir suareštavo kondukto
rių. Vienas pasažierių sakė, 
kad konduktorius sumdęs tą 
žmoną dėlto, kad ji ne ten at
sisėdusi.

PAVĖŽINO IR....
APKRAUSTĖ.

Victor Christianscn, 1728 N. 
Albany avė. ėjo Wabansia avc. 
arti Mozart g.; jis žiuri priva
žiavo žmogus automobiliuje, 
sustojo ties juo ir paliepė jam 
lipti automobiliui) ir nuvažiavo 
toliau, bet tik iki jį apkraustė; 
paėmė iš jo laikrodėlį su gran
dinėlių, segamą špilką ir 75c 
pinigais. Apkraustęs išsodino 
jį ir nuvažiavo sau.

TURI IŠVALYTI LAIDARUS. 
Prasergėjimas skerdykloms.

Viršininkai valstijos draugi
jos apsaugojimui gyvulių nuo 
žiaurumo, gavę pasiguodimą iš 
gyvulių siuntėjų skerdyklų lai
darų nesanitarumu, ištyrė juos 
ir rado, kad taip yra. Galvi
jai laidaruose stovi vandenyj 
ir purvuose iki kelių ir negau
dami atsigulti daugumas jų nu
stimpa. Draugijos viršininkai 
pagrūmojo kompanijų viršinin 
kams patraukimu tieson, arlba 
atsiuntimu savo žmonių laida
rams išmėžti.

Vargšai skerdyklų kompani
jų viršininkai skundžiasi, kad 
dėl darbininkų trukumo, jie ne
galėję gauti darbininkų.

Liberty Bondsus 
dalį išmokstą, bondsus ir war 
savings stamps paperka už casb 
Ėmei aud Co.. 740 W. Madison st.. 
kampas st.. kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Fa motis 
Clolhing Store, atdara vakarais iki* 
8 Vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

CHlČAdoJ MtAbEDA PRI-
TRUK.T NAMŲ.

CMcagoje jau pradeda dSti 
iškabą: “Tik Pastovėti vieta:’’ 
Daugelyj vidurmiesČio viešbu
čių nei pastovėti vietos negali
ma gauti, o rezidenciniuose 
kvartaluose iškabos “F o r 
Bent“ visai išnyksta, minioms 
butų jieškotojų bemedžiojant 
kambarių ir pagyvenimų. Vieš- 
butininkai ir namų pardavinė
tojai sako, kad jau senhi senai 
Chicago buvusi taip prisikim- 
v • susi.

Tame yra kaltinama karė. 
Per keturis metus (beveik nebu
vo statoma namų, o dabar me
tinį pripludimą gyventojų Chh 
cagon padidinus sugrįžtanliems 
kareiviams ir karės darbinin
kams, tuščių namų visai kaip 
ir neliko.

Belo dar dabar laikoma Chi
cagoje daugybė visokių st\jy 
žiavimų.

ATžVALGŲS VAGIS.

Paima tik anglis ir 
rakandus.

Evanstone, m a t o m a, kas 
nors taisosi gyventi. Pereitą 
savaitę vagįs privažiavo su tre
kais prie kelių namų, prisikro
vė rakandų ir kitų naminių dai
ktų ir pasmuko. Pereitą naktį 
jie privažiąvo vežimu prie Chi
cago ir Northvvestern gelžkelio 
anglinės, prie Greemvood gal., 
Evanstone, prisipylė du tonu 
anglių ir nei, lapei nelojus nu
važiavo sau.

PRANEŠIMAS.

Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 2 kuopa šaukia metinį 
susirinkimą seredoj, sausio 29 
d,, pusiau aštuntą valandą va
kare, P. Grigalaičio svetainėje, 
4837 W. 14 St., Cicero, III. Vi- 

nariai teiksis atsilankyti, nes 
yra labai svarbių reikalų apsva
rstymui. —- Šaukia kuopos pir
mininkas, J. Dočkus.

10,000 PRIEŠO VALDINIŲ 
PRAŠO POPIERIŲ.

Dešimts rukslančtių priešo 
vaidink; gyvenančių Illinois, 
Michigan, Indiana, VVisconsin 

ir Kenlucky valstijose padavė 
prašymus patapti piliečiais; iš
klausymas jų prašymų bus čia, 
Apskričio teisme; jis prasidės 
ateinantį penktadienį. šitas 
skaitlius apima visus išsiėmu
sius pirmuosius popierius. 
Tarp jų yra 3,700 iš Chicagos. 
šitą išklausymą ves W. H. Wa- 
gner, vyriausias pilietybės po
pierių egzaminuotojas.

GAZO KOMPANIJA EINA VA
GIŲ KELIU, — SAKO BRA
VORO KOMPANIJA.

People’s Gas Light and Coke 
kompanija, matomai, eina va
gių keliu, — rašė Standard Brc 
wing kompanijos sekretorius. 
Girdi, pas mus selyklinėj, kur 
gazo apskaitos paprastai siekia 
$2 ir kur veiklumas dėlei mais
to administracijos patvarkymo 
buvo beveik visai sustojęs, 
mums prisiunčiama sąskaita 
už du paskutinius mėnesius, už 
kiekvieną po $37.55.

Matyt, kad toji gazo kompa
nija yra netik godi, bet ir la
bai pakantri.

DU VYRAI GAZU UŽTROŠKO 
LOVOJ.

Nakvynbutyj po num., 336 
So. Green St. vakar vietos už- 
laikytojas suodęs gazą smir
dant, įėjo kambarin ir rado du 
vyru apie 55 metų amžiaus lo
voje negyvus. Jis pranešė Des- 
plainės policijos stotin apie tai. 
Policija sako, kad tai gal ūki
ninkai David Carroll ir.Frąnk 
MacKeWiri iš De Kalb/Ul. ’" —  M* • - • • . • ...... .

8 DIANOS AUKŲ 
ARMĖNIJAI IR SYRlJAl. 
Žadama surikti 30 milionų 
dolerių; Chicagos daliai 
pripuola $1,261,500.

Vakar prasidėjo rinkimas au 
kų Armėnijos ir Syrijos našlai
čiams ir tęsis iki vasario 3 d. 
Visoj Amerikoj žadama surin
kti $30,000,000. Armėnės ir 
syrės apsitaisę tautiniais dra
bužiais rodis tautiškus audi
mus ir papročius viešbučiuose, 
valgyklose ofisų trobose ir vi
duriu iesčio teatruose.
♦NdMLJJia.HIJL!____ .yff*..IMI  IL UBg.

Pranešimai
Pirmyn miraus Choro praktika 

įvyks, Utarninke, Sausio 28 d., kni- 
gyno svetainėje, 1822 VVnbansia Avė. 
Visi malonėkite susirinkti 7:30 vai. 
vakarei Choro Valdybo.

LSS. 22 kp. ir LDLD. kp. rengia 
pralekciją, seredoj, 2$) sausio, 7:30 
v. vak. Meldažio svet. 2242 \V. 23rd 
jlace, temoj: ‘‘Galutinas Mokslo Sie
tis.” Lekciją duos l)r. Chernauskis. 
Iraugės ir (įrangai, meldžiame’ atsi- 
ankyti. Komitetai).

Metinis T. M. 1). 28 kuopa susirin
kimas įvyks sausio 28 dieną, 8 vai. 
vakaro M. Meldažio svetainėje, 2242- 
44 West 23rd Place.

Kviečiame visus narius būtinai at
silankyti Ir taipgi naują narių at
sivesti dėl prirašymo prie šios T. M. 
I). 28tos kuopos.

Ir taipgi yra daug svarbią reika
lų dėl apsvarstymo užsilikusių nuo 
pereitų metų ir šių naujų melų.

Valdyba.

Melrose Park — LSS. 43 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks Nedčlioj, 
Vasario 2, d. 1919. m. 9:30 v. ryto 
Frank ir James Svetainėj 23-čia ir 
Lake gat. Visi nariai privalo atsi
lankyt, ir tie kurie padavėt savo ant
rašus 18 d. sausio 43 kp. baliuj ir 21 
d. sausio prakalbose.

Sek r. J. Ruzgą.

Roseland. — ‘Audros” vakarinė 
mokykla lietuvių kalbos prasidės 
sausio 27 d. 7:30 vai. vak. Visi mo
kiniai ir norintis prisirašyti bukite 
laiku.. Mokytojaus <lrg. 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 susirinkiitias 
bus Utarninkd, gausio 28 d. 8 vai. V. 
J. Gaubaus mime, 1257 So. Crawford 
Avė, Visi kuopos nariai būtinai tu
rite atsilankyti į susirinkimą. Jeigu 
neatsilankysite į jaukiamą susirin
kimą, tai kuopostviršininkai bus pri
versti pasielgti įeip, 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 Chori
stai malonėkite susirinkt paskirtu 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų. 
Beto bus dalinama rolės veikalo 
‘ Dvi Galvos Pusės, arba Moterų 
Straikas” — Komitetas

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

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau moters kuri galėtų man 

šeimyninkauti. Turiu 3 vaikus. 
Vienas 13 metų, antras 7 melų ir 
trečias 4 melų. Aš duosiu šlubą, an
glis, šviesą. Atsišaukite Šiuo adresu 
3952 S. Bocksvell St. Chicago

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

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

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

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

Ona Ramanauckytė
143 Cardoni Avė. Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU Petro Siruido, paei
na iš Kauno gub., Baseiną par., Pa
gramančio parap., Pūtvės kaimo. Jis 
rodos gyveno Massachusetts valst. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Laucevichus, 3350 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Pranciš
kaus Urbonavičiaus, Kauno gub. Ra
seinių pavieto, Šimkaičių valsčiaus, 
Beberų kaimo, Važgirio parakvijos, 
ir kito draugD Jurgio Tverkaus iš 
tos pačios vietos. Pirmiau gyveno 
abu Philadelphįa, Pa. Jie patįs lai 
atsišaukit* arba kas žinote praneški
te jų adresus. ,Ona Urbonavičiene 
—- Rotnianicire.
.35 Tilman, —

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Petro Suvieko, paeina 

iš Pušaloto miestelio, Katino gub,, 
Kokie tris metui atgal, girdėjau, kad 
gyveno Northsaidėje už vargonini
nkų vokiečių bažnyčioje Meldžiu 
ji patį arba kas žino atsišaukti 
B VVailiekunas, 3201 Auburn Avė., 
Chicago.
..Pajieškau Jono l.evono, paeina iš 
Kauno gub., ir pavieto. Betygalos 
parap. Didžiūnių sodos. Pirmiaus 
buvo ai važi avys į Chicago, bei ilgai 
negyvenęs išvažiavo j Pnilndelpbią, 
Pa. Kas jį žinote malonėkite pra
nerti, arba jis pats lai atsi'aukia. 
Teipgi prašau atsišaukti ir daugiau 
pažįstamų.

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

Pajieškau savo pus-brolio Zlgmon- 
to Naviko ir pusseserės Teofilės 
Novikaitės ir Salom įjos Bareikaitės. 
Visi Vilniaus gub. ir pavieto Molėtų 
valščiaus, parap. Videniškių Liesenų 
sodžiaus. Kas juos žino ar jie patįs 
atsišaukite. Jie gyveno New Yorko 
Brooklyne.

G. L B.
2138 W. Coultor SI. Chicagos, III.

Pajieškau savo levo Antano Kui
sio, Kauno gub. Baseinų pay., Tau
ragės parap. Norkaičių kaimo. Ti
kra tėvyškė Vainoto parap., Skirze- 
inių kaimo. Aš atvaŽevau Ameri
kon prieš pat kary. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote praneški
te gausite $5 dovenų.

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

Aš, B. Gilvvid, pajieškau mergi
nos arba moters dėl dviejų vaikų 
prižiūrėjimo. Gera mokestis. Mel
džiu atsišaukit šiuo adresu: 1712 N. 
Marshfield Avė.

Iki 10 vai. ryto.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbą už janitoriaus pa- 

gclbininką krautuvėje ar prie na
mų, apsiimsiu už mažą užmokestį, 
esi u blaivas.
J. B. — 1311 So. 191b Avė. Cicero, 

antras augštas

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. Cravvford Avė. 
pirmas augštas.

RANDAI
Atiduodama rendon — 4 kambariu 

1-mas aukštas, $8.00 j mėnesį, 3 
kambariai, užpakalyje $6.00. Mūri
nis namas tualetas.

2006 Canalport Avė. pamatykite 
savininką seredoje nuo 1-4 vai. po 
pietų. Tel. Armitnge 2420.

REIKIA DARB1NIN K Ų
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service) 
Pleškantieji darbo kreipkitės šiai* 

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 
rųšies darbininką — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrą, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA prityrusių langų plovėjų
Chicago Window Cleaning Co.

62 West Washington Street

REIKIA PRITYRUSIO GABU 
PBOSYTOJV. PBIE MOTERIŠKU 
ŽIPONŲ IB SIUTU JACKETU. 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS MO
KAMA GERAM DARBININKUI.

PERCIVIAL B. PALMEB & CO.
367 W. ADAMS SI'.

Reikia 2 automobilių plovėjų. $110 
į mėnesi, vežėjų prie ūkės, 60 mylių 
nuo Chicagos nedėlioję nedirbama, 
Screvv Maciūne operuotojų, šėpų 
dirbėjų, pečkurių ir pagelbininkų, į- 
vairių darbininkų į hoteliej ir res
toranus, $75, su nedėlios, arba be ne
dėlios darbo. Janitoriaus, fabrikus 
teiberių, $4.25 į dieną, te korių 71 
l-2c. Į valandą, buferių ir pališuoto- 
jų, vaikų į ofisą $12.00, maluonų 
statytojų, blėkorių, 73c i valandą, 
suvirintojų, bučerių, bačkų dirbėjų, 
medžio dirbėjų prie mašinų, masi
nių operuotojų prie tekaviino. Mo
terų reikalaujama, naktimis padavė
jų į stalą, geros įeigos, ofisų valgy
toju $50—65 j mėnesį, trumpos va
landos, naktimis arba dienomis. In- 
vairių darbininkių į hotelius ir res
toranas. Inskalbyklą $2.60 į dieną. 
Namų užlaikytoji! prie našlės, 2 vai
kų, $10, virėjos prie daržovių, be 
prityrimo, merginu 14 metų ir se
nesnių prie Įvairiu darbų, kepėjų pa
gelbininkų. Pardavėjų į arbatos 
sankrovų, indų plovėjų naktimis ar
ba dienomis, su arba be nedėlios 
darbo. $13. Darbininkių į dirbtuvę, 
$2.75 į dieną. Prie skalbimo į hote- 
1b $40 Į mėnesi ir bonus Merginos į 
pantry $50 kambarys ir valgis. Mer
ginu prie kambarių $30—35 į mė
nesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY

4193 S. ITalsled st., 2-rns nugštas.
Visi darbai South North ir West 

Detroit, Miehr pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingai bučeris mokantis sa

vo darbą. Gera virta, geras užmo
kestis. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite 'atsišaukite sekan
čiu antrašu.

A. Brazis
2900 Wesl 4911) St. Chicago, UI.

Reikia operatorių prie moterų 
kaulų ir siutų.
(’hieago Novelty Cloak Company

366 W. Adams Street

REIKIA finišerių prie moteriškų 
kaulų ir siūlų
Routberg and Co., 702 W. 12lh Street

Mlooin 307

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

Reikia patyrusių darbininkų, opc- 
reitorią ant moteriškų kaulų ir pre- 
serių ant siūlių ir ant užbaigimo 
teip pat finišerių, lietuviška dirbtu
vė. Gera užmokestis.
1575 S Ogden Ave„ netoli Madison, 
ant 2rų lubų, Room 6, Tel. Monroe 
6703. A. Račiūnas, Chicago

Reikalingas Barzda Škulis ant vi
sados. Mokestis $20 dol. j savaitę. 
Nedėliom ir Panėdelis nedirbamas 
geistino kad Initi; lietuvis. Atsišau
kite tuojaus. * f

1). Jurėnas,
4932 Magaun Avė. Easl Chicago, Ind.

Reikalinga gera mergina prie abel- 
no namų darbo. Maža šeimyna. Gė
las namas ir gera alga.

M. Herz,
4911 Vincennes Avc.

Tel. Oakley 2591.

REIKALINGA darbininkų prie cu
kraus buroku. Gera mokestis drl šei
mynų ir pavienių ypatų. Dvidešimts 
iki dvidešimts keturių dolerių už ak
rą. dykai namas ir transportacij. Su
sitikite su musų agentu Chicagoje 
Nedėlioję, Vasario 2-rą sekančiose 
vielose:
Fekele and Sons, 1957 W. Grand Avė 
9 vai. ryto; Al. Webber’s, 1612 Orch- 
ard Streel 11 vai. ryto; Chas. Kassay 
9328 Cottage Grove Avė. 3 vai. po 
įlietą.

MICHIGAN SUGAR COMPANY 
F. .1. Klump, Sagina\v, Mich.

Reikia 10 prityrusių moterų tvar
kyli skudurus. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

B. Goldman,
1820 W. t llli Street

Reikalingi kliaučiai prie Mote
riško kostumieriško darbo. Darbas 
pastovus. Gerą mokestis.

L. Kasper, 
3145 So. \Vells Street • 

Arli 31-mos.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.
19(57 Canalport avc., Chicago, III.

Reikia vyro mokytis prekybos ge
ra pastovi vieta, turi turėti įvest uo
li $200.00. Piningai užtikrins algos 
22.50 mokinantį. Po dvidjų mokini- 
mosi savaičių musų žmonės uždir
ba $50 Į savaitę ir daugiau. Atsišau
kite i Room 911. 431 So. Dearborn 
St. Atdara iki 8 vai. vak.

PARDAVIMUI
Pardavimui pirmos Liesos arbatos 

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

3256 So. Morgan St.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ir 
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
te teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

Pardavimas Storage vėliausios stai- 
lės phonografų ir rekordų.) Puikus 
$200 mieros eabinet 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 prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedėllomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Ilarrison Street, Chicago

H. LEIBOVITZ
\ Persikėle atgal 

in savo
seną vietą,

kur
pirmiaus

buvo 

1650 W. Van Buren St. 
arti Paulina Street

NAMAl-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 2 aukštų namas, 

du lotai, pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke A ve..,ari i 107 tos gat. 
Atsišaukite arba rašykite 
F. Pape, 2827 N. \Vhipple Street.

BARGENAS

Pardavimui namas ir lotas. 2 Ha
lu ir mliudynė, 1 fialas , 6 kambariu 
ir elektros šviesa, 1 fialas 5 kamba
rin ir maydynė, geso šviesa. Kaina 
$3700.00.
1938 \V. 351 b Street, Chicago

Pardavimui: 2 flatų murinis na
mas 2921 \V. 381h PI. 5 ir 6 kamba
rius $500 cash, likučių lengvu išmo 
kėjimu. Kaina $39 50. Galvės ištai
sytos ir išmokėtos. McDonncll 2630 
W. 381h SI. Atdara 9 iki 9 kasdien 
nedėliojo.

Matyk tuos bargenus 
šiandie

3528 Lowe Avė. geras namelis 6 
kambariai ir maudynė — $1800.

2X53 Union Avė., X kambarių ant 
2 pagyvenimų namas, kaina $2,000.

2938 Pameti Avė., murinis namas 
2 pagyvenimų, kaina $3,300.

3238 Pameti Avė., murinis namas
2 pagyvenimų po (i kambarius ir 
maudynė, kaina $3,250.

3333 \Vallace SI., marinis namas
3 pagyvenimų po 6 kambarius ir 
maudynė, bargenas.

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

1006 Archer Avė., tuščias lotas 
lies Crane šapa, bargenas.

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

Mr. FEENEY,
603 \V. 31st St., Chicago, III.

PARDAVIMUI muro namelis, ma
udynė, gesas, aukšta attika, 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.
31 st and \Vallace Street, Chicago

Pardavimui šešių kambarių muro 
namelis. Pigiai arti Morgan ir 35los 
gatvės. Antrašas 7918 Bishop St. 
2-ras aukštas. Ar leleponas Vincen- 
nesc 266. . .

Pardavimui 2 aukštų medinis na
mas 2 lotų. Pigiai ant lengvų išmo
kėjimų prie Edbrooke avė. arti 107- 
tos. Atsišaukite arba rašykite.

T. VV. Pape
2X27 N. \Miipple St. 
Tel. Albany 909X.

MOKYKLOS
r VALENTINE DRESSMAKING

COLLEGES 
6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma* 

dison, 1850 N. Wells St 
137 Mokyklos Suv. VahtijOM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranhio- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes ai 
$10. Phone Seeley 1643 

SAKA PATEK, l4r mis laki 
- ----------

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiSkus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hif h 
Schiol’ių skyrins Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasitnokinimui, nesigailėsite.

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

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

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speci.ališ- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kasnicka, Perd^tinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali

Atsišaukit ant 4-to augšto.


