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Streikai Anglijoje 
kasdie didėja

Rusijos bolševikai laimėję trijuose 
' frontuose

V1RS 200,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA ANGLIJOJ.

Kįla prieš ilgas valandas ir 
unijų valdymą.

L()NIM)NAS, sausio 28.
Auganti epidemija streikų, ku
rie apima Angliją, užveria pa
žymėtinų ir grąsių ypatybių. 
Negalima padaryti daugiau, 
kaip spėti kiek darbininkų me
le darbą. Skaičius įvairuoja

paprastai didėja - - kasdien. 
Galbūt daugiau kaip 200,000 
darbininku; dirbančiu svarbia- 
ilsiose pramonėse, dabar strei
kuoja.

Praktiškai ne vit nas iš šių 
didelių streikų nebuvo paskel
btas pripažintos valdybos ama
tinių unijų. Daugelis streikų 
tapo paskelbti be sutikimo, ar 
ml prieš tiesioginius paKepi- 
iiuis unijų vadovų. rikliau

sioj prasmėj šis darbininkų pa
kilimas reiškia sukilimą prieš 
unijų vadovus ir visą amatinių 
unijų judėjimą.

Glasgowe John Shinwell iš 
taip vadinamo bendro streikie
rių komi ledo, hiasa'kė viešame 
susirinkime, kad jis ir kiti ko
miteto nariai atsiekė į vieną sa
vaitę organizavime darbininkų 
daugiau, negu amatinių unijų 
judėjimas padarė per dešimtį 
metu.

Pripažįsta pavojų 
šaliai.

\V. Adamson, pirmininkas 
darbo partijos parlamente ir 

vadovas oficialės opozicijos, y- 
ra vienu įžymiausių senųjų lai
kų darbininkų vadovų. Jis yra 
viršininku angliakasių unijos. 
Pasikalbėjime jis pripažino pa
vojų netik amatinių unijų judė
jimui, bet taipgi pr.rklybai ir 
saugumui Anglijos.

Jis sako, kad jei valdžia ne
pradės greitai veikti, lai “da
bartinė situacija, nors ir rusti, 
pasidarVs dar labiau .pavojin
gesnė šaliai.“ Adamsono vai
siu yra valdžios išpirkymas ir 
valdymas k a j p o njhcionalės 
nuosavybės, “visų didžiųjų pra
monių, ant kurių musų pirkly- 
binė budavonė rymo, kaip an
glių kasyklų, geležinkelių, ka
nalų, gabenimo ir elektros ap
tarnavimo.“

Reikalauja 6 valandų 
dienos.

Už savo paties angliakasių 
uniją Adamson užreiškia, kad 
valdžia turi greitai įstatymiš

kai nustatyti 6 valandas kaipo 
legalę darbo dieną dėl visų dar
bininkų. dirbančių kasyklose.

“Tas reikalavimas bus spau
džiamas ant valdžios,“ sako A- 
damson, “ir neįgijus greito su
sitarimo apie jį, aš manau, dar- 
tbininkai griebsis veikmės išga- 
vintui 6 vai. darbo dienos per 
amatinių unijų budus.“

sekančiu grasiu faktorių da
bartiniame darbininkų nerima
vimo yra laktas, kad Belfast ir 
niekučiuose atsitikimuose Ško
tijoj, miesto darbininkai prisi
dėjo prie kitų darbininkų, strei 

i kavime už išpildymą jų reika- 
kalavimų. Visos municipalės 
viešo aptarnavimo įstaigos — 
gazas, elektra, gatvekariai —

| yra uždaryti Belfatst’e ir 26 a- 
i matų darbininkai streikuoja.

Belfast naktį yra beveik visai 
tamsus ir tik vieni ligonbučiai 
gali parodyti šviesas be pavo
jaus likti užpultais streikierių. 
Viena didėlė sankrova, kuri bu
vo skaisčiai apšviesta, buvo už
pulta minios. Didieji langai 
tapo sutrupinti ir drabužiai iš
nešti.

šis yra generails streikas ir 
išrodo greičiau Europos konti
nento sindikalizmu ir I. \V. W. 
taktika namie. Net Londone 
buvo ir vis dar tebėra niekuri 
baimė, kad tūkstančiai policis- 
tų, kurie saugo sostinę, mes sa
vo darbą ir paliks didžiausj 
mirsią pasaulyj be apsaugos.

Kitu žymiu faktorių yra, kad 
įvairiuose miestuose, nors ta- 
me pačiame amate darbininkai 
streikui ja už visai skirtingas 
darbo valandas, niekurie jų 
reikalauja 16 [valandų ir nuo 
to žemyn iki 30 valandų darbo 
savaitės. Tie žmonės, mato
mai, nesilaiko susitarimų net 
kada visi jų reikalavimai bū
na išpildyti.

Jie paskelbė, niekuriuose at
sitikimuose, kad jei sutrumpi
nimas darbo valandų iki 10 į 
savaitę neduos užtektinai dar
bo visiems dabar dirbantiems 
darbininkams, taipjau ir ki
tiems, dabar paliuosuojamiems 
iš armijos, jie streikuos už 30 
valandų ar dar mažiau.

Neleidžia mažinti 
algas.

Kiekviename atsitikime jie 
spiriasi, kad nebūtų sumažina
mos algos. Kituose atsitiki
muose nėra pažymima apie 
darbo valandas, ii r reikalauja
ma pakėlimo algos, iki ligsva- 
ros, mažiausia 150 nuoš. virš 
prieš karinės skalės. Glasgmve 
niekurie samdytojų užreiškė, 
kad jiems nepranešta ir jie ne
žiną, ko darbininkai norį,

Visiškai nauju yra angliaka- 
syklų manadžęrių, jų pagelbi- 
ninkų ir foremanų grąsinimas, 
kad jie paskelbs savo pačių 
streiką, jei algos ir valandos 
nebus jiems užganėdinančiai 
nustatytos.

Tuo pačiu laiku Anglijos ge
ležinkeliams grąsinama strei

ku, jei darbininkų reikalavimai 
nebus išpildyti ir jei valdžia 
nepradės svarstyti kaip tik susi
rinks parlamentas, pieno nacio-
nalizuoti geležinkelius. Unijos Giedra šiandie ir ryto; nedi- 
nustatė vasario 9 d., kaipo ve- dėlė permaina temperatūroj.

liausj laiką lokiam veikimui.
Erškėčiuotas kelias valdžiai.
Laike parlamentarės kampa

nijos Winston Churchill priža
dėjęs, kad koalicijos valdžia, 
jei bus išrinkta, mano paimti 
geležinkelius valdžios nuosavy
bėn ir valdynian, nors po rin
kimų premiuru Lloyd George 
pasakė, kad dalykas yra atidė
tu ir negalima tikėties greito 
veikimo.

Yra tikru, kad šie ir kiti pa
našus sumišimai, tikri ar grasi
nami, padarys gyvenimų nau
jos Lloyd George koalicines vai 
džios nelinksiniu ir galbūt tru
mpu.

Yra pripažįstama, kad viena 
iš tikrųjų ir natūralių priežas
čių nerimavimo yra augštos kai 
uos ir stoka maisto ir gėrimo 
Anglijoj. Kuomet karė tęsėsi, 
kiekvienas vis labiau veržė dir
žą ir kentėjo. Dabar gi dide
lės masės žmonių nori greito 
palengvinimo. Jie reikalauja 
daugiau maisto ir žemesnėmis 
kainomis. ,

Ikišiol svarbiausiu valdžios 
padarytu žingsniu yra leidimas 
gaminti daugiau alaus ir geres
nės rūšies. Bet tas neis toli.c

Labiau opesniu yra dalykas 
duonos. Duonkepiai tvirtina, 
kad jie žudo pinigus ir prašė 
leidimo imti daugiau už duoną, 
ar kad valdžia pigiau pardavi
nėtų kviečius. Padėjimas yra 
sunkus. Laikraščiai vis labiau 
ir labiau darosi neužganėdinti 
valdžia.

Šalę daugybes streikų, vald
žia išmoka bedarbės pašelpą ar 
ti pusei miliono moterų ir vy
rų karės darbininkų, kuriuos 

taika išmėtė iš darbo ir kurie 
dar neįstengė susirasti kito dar
bo.

Konferencija Paryžiuje.

Vakar įr šiandie Paryžiuje 
Lloyd George ir kiti valdžios 
naijiai laike* konferenciją su 
pustuziniu žymiausiu Anglijos 
darbininkų vadovų parlamente 
ir už jo. Delegacijoj buvo Ar- 
thur Henderson, Thomas, Bo- 
\vermann ir Stuart Bunning. 
Regima priežastim yra apsvar
stymas internacionalui darbo V V
sąlygų, kaip jos gali būti per
statytos taikos konferencijai. 
Nėra abejonės, kad kiek alar- 
muojanti situacija čia, Angli
joj., bus taipgi svarstoma.

True translation filed with Ihc pnst- 
niaster ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as reguired hy the act of Oct. 6. 1917
AREŠTAVO FRANCUOS UNI

JOS VIRŠININKĄ. '

.PARYŽIUS, sausio 28. — Po 
‘^minutės streiko“ tint Pary
žiaus, Lyons, Viduržemio gele
žinkelio suJbatoj, Leon Middl, 
sekretorius Paryžiaus, Lyons, 
Viduržemio unijos, tapo areš
tuotas, o geležinkelis tebėra o- 
peruojamas karinės valdžios. 
Midol bus atiduotas! kariniam 
teismui.

Aprašymas incidento, išspau
sdintas Matine, kuris parodo 

dvi juodas dėmes, kur jis buvo 
cenzūruotas, sako, kad bus ir 
daugiau areštų.

ižnia sujudino Nacionalės 
Geležinkeiločių hmijos Ibuveinę 
ir vakar buvo nuėjusi į premie- 
ro Clemenceau ofisą delegaci
ja, bet premiero nerado namie.

ORAS.

Chicago, III., Sereda, Sausio-J anuary 29 1919.

DIDELIS STREIKAS BUENOS 
AIRES.

49 laivai su 
prie įėjimo j

Uosto darbininkų streikas at
kirto miestą nuo pasaulio.

BUENOS AIRES, saus 28.- 
Buenos Aires per 25 dienas bu- 
bo izoliuotas uosto darbininkų 
streiku, kuris neleidžia 
uostą atplaukiantiems iš svetur 
la ivams. 
mis stovi

Vienas laikraštis apskaito, 
kad delei stryko, darbininkai 
ir laivų savininkai turėjo nuo
stolių už 10,000,OCH) pesų. Kiek 
šalis aplaikė nuostolių, negali
ma esą nė apskaityti. Vien mui 
tais neteko po pusę miliono 
pesų į dieną.

3,000 cigarų ir cigarelų dar
bininkų sustreikavo šiandie, su- 
paraližuodami tą pramanę.

True trunslntion filed wilh the post- 
masler at Chicago, III, Jhn. 29, 1919 
us reguired by the act of Oct. 6. 1!H7

Paryžius Išvengė didelio 
streiko.

PARYŽIUS, sausio 28. E- 
lektros darbininkų streiko, ku
ris paskelbimo buvo tikimąsi 
šiąnakt, tapo išvengta. Kom
panijos sutiko tarties su savo 
darbininkais.

True translation filed wilh tb“ posf- 
inastrr ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 0, 1917
BOLŠEVIKAI LAIMĖJO TRI

JUOSE FRONTUOSE.

LONDONAS, sausio 28.
Rusijos valdžios bevielinis pra
nešimas skelbia tolimesnius bol 
ševikų pasisekimus šiaurėje, 
pietuose ir rytuose.

Kalbėdamas h-apie veikimą 
šiauriniame fronte iki sausio 
24, žinia praneša apie paėmimą 
daugelio kainui ir kelių belais
vių ir sako, kad pirm negu bol 
ševikai atakavo šenkursk, “bal 
lieji pabėgo.“

Pietiniame fronte, apie 60 
viorstų į šiaurę nuo Caricin, 
sako žinia, “musų pulkai užė
mė Davidovka, atstumdami 
priešą atgal į Mala ja Ivaiiov- 
ka.“

Žinia toliau sako:
“Mes suėmėm virš 600 belai

svių, 4 kanuoles, 20 kulkasvai- 
džių, tūkstančius šovinių ir 
traukinį su vertinga medega.

“Rytiniame fronte musų ka
reiviai paėmė Uralsk (į pietry
čius nuo Orenburgo). Vieške
lis tarp Uralsko ir Orenhmįgo 
yra pilnai musų rankose. 25 
viostai į šiaurryčius nuo Oren- 
burgo mes paėmėm Skamai;s- 
kaja.“

True translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI SULAIKYTI
KURLIANDIJOJ.

Sulaikė juos vokiečiai.
---------- , i 

BERLINAS, sausio 27.
Bolševikų spėkos, maršavusios 
ant Liepojaus, Baltiko pakraš
tyj, Kurliandijoj, tapo sulaiky
tos vokiečių liuosnorių spėkų, 
kurios nors labai perviršytos, 
nustūmė drąsiu ofensivu sovie
tų armiją skersai Ventos (Vin- 
davą) upę. Sakoma, kad bol
ševikai aplaikę didelių nuosto
lių.

Laike jų terrorizavimo Esto- 
nijoj, bolševikai esą užmišę 
600 žmonių Dorpate ir Wesen- 
berg.

True translation filed wilh the post- 
mastei* ai Chicago, III, .hm. 29, 1919 
as reąiiired hy the act of Oct. 6, 1917

KUNIGAI NEBENORI BŪTI 
NEVEDĘ.

Vengrijos kunigai stSjo kovon 
su celibatu.

GENEVA, sausio ^6. — Pa- 
i( ltl 1 i sak Budapešto laikraščių kata-

bažnyčios tarybai, kurioj pa
smerkia celibatą', kaipo anti-de- 
mokratinį dalyką ir reikalauja 
jo panaikinimo.

'flic Ikunigai užreiš^kia, kad 
jie mano apsivesti ateityj ir 
reikalauja, kad visi kunigai, ku 
rie tapo pašalinti kaipo aposta
tai (atskalūnai), už apsivedimą 
laike karės, butų tuojaus atgal 
priimti į kunigystę.

Peticija taipgi stoja, kad vys
kupai*butų renkami slaptu bal
savimu.

True Irunslnlion filerf w»tn the post, 
inaster at Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917
MARSHALL PATARIA KAR

TI BOLŠEVIKŲ AGITA
TORIUS.

BALTIMORE, Md., saus. 27.
Su v. Valstijų vice-preziden- 

tas Marshall, kalboje vietos
presbiterionų susirinkime pe
reitą naktį, pasakė, kad bolše
vizmas ir viskas, ką jis reiškia, 
turi būti užgniaužtas šioj šalyj 
ir kad tie vadovai, kurie pasi
tarnauja bandymui sukelti ri
aušes ir kraujo praliejimą, tu
rėtų įbuti pakarti. '

Trvf tmnsHtinn fiien with th? poM 
masler ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as reųidrėd hv the act of Oct. 6. 1917

TURKIJOS KABINETAS 
RAZIGNAVO.

Delei talkininkų 
spaudinio.

SALONIKI, sausio 27. -Pa
sak čia išleisto pusiau oficialiu 
pranešimo, Turkijos kabinetas, 
vadovaujamas Tevvfik Paša re
zignavo iš priežasties talkinin
kų reikalavimų, kad 'Turkija su 
grąžintų paimtus laike karės 
turtus /.š užimtų teritorijų ir 
sustotų vartoję aštrias priemo
nes prieš graikus ir armėnus. 
Sakoma, kad sultonas dalyvaus 
sudaryme kabineto.

True translation filed with Ihc post- 
niaster ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917 
Dalis Austrijos nori susijungti 

su Šveicarija.

BERN, sausio 27. — Petici
jos, skleidžiamos Voralberg di- 
strikte, Austrijos parubežyj, ra
ginančios susijungti su Šveica
riją, rad(|Į nerikėtą paramą. 
Pirmuose 20 miestų ir kaimų, 
kur, peticijos buvo platinamos, 
tarp 90 ir 98 nuoš. piliečių pa
sirašė po jomis. Jos yra ad
resuojamos Šveicarijos valdžiai 
ir laikos konfcrencijai.

Reikalauja $200,000.

NEW YORK, - P-lė Marga- 
ret K. Watson iš Detroit, pa
traukė turtingą fabrikantą J. 
F. Seager teisman. P-Iė Wat- 
son sako, kad kartą per pietus 
vieŠbutyj jis prižadėjęs ją ves
ti, bet paskui apie savo prižadą 
greitai užmiršo. Ji reikalauja 
iš Seager $200,000 užlopimui 
jos “pažeistos“ širdelės.

Price 2c. No. 24

True translation filed wilh Ihe post-masler ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as reųiilred by the net of Oct. 6, 1917

Sustadbys ateivyste
4 metams

Amerikos armija bus demobilizuo
ta į 6 mėnesius

SUTARĖ SUSTABDYTI 
ATEIVYSTŲ.

Buto komitetas nutarė uždaryti 
Amerikos vartus 4 metams.

WASH1NGT()N, saus. 28.— 
Uždraudimas immigracijos ke
turiems molams po karės, a- 
part iš Kubos, Meksikos, Kana
dos ir Nevv Foundland, tapo su
las šiandie vienbalsiai atstovų 
immigracijos komiteto.

Priimta daugybe priedų, lei
džiančių įvažiavimą jau esan
čių šioj šalyj ateivių giminių ir 
žmonių, pažįstančių mokinius 
amatus ir profesijas.

,------------- -----I
True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III, Jan. 29, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6. 1917 
DEMOBILIZUOS AMERIKOS 

SPĖKAS I 6 MĖNESIUS.

WAS1IINGT()N, saus. 27.
Štabo virs/uijikas ger. March 
šiandie pranešė senato karinių 
reikalų komitetui, kad prireng
tosios gabenimo priemonės leis 
kas mėnesį transportuoti po 
300,600 kareivių ir kad visos 
Amerikos 'ekspedicinės spėkos 
galės būti sugrąžintos namo ir 
demobilizuotos bėgyje šešių 
mėnesių.

Vis dar tebėra Suv. Valstijų 
kempėse 785,000 kareivių ir jie 
bus demobilizuoti bėgyje mė
nesio nuo šiandie, apart tų, ku
rie bus palikti dėl “overhead“ 
pareigų. Iki sulbatos vidudie
nio, 104,000 kareivių atvvko iš 
užjūrio.

Kiek amerikiečių bus l.iko- 
ma užjūry j okupacijos armi
joj, (bus juisĮpręsta prezklOnlo 
Wilsonas, bet jau daugiau ame
rikiečių yra paskirta sugrąžini
mui, negu buvo pasiūlyta mar
šalo Foch. Jis užminė, kad 
10 divizijų tapo pasiūlyta kaipo 
Amerikos prisidėjimas prie o- 
kupacijos armijos.

Nori 500,000 kareivių 
armijos.

Svarstydamas su komitetu de
mobilizacijos iplenus, generolu 
March pasakė, kad tapo pasiū
lyta palikimas 500,000 kareivių 
kaipo Amerikos stovinčios ar
mijos.

“Mes .niekad nesitikime su
mažinti mažiau 500,(100 karei
vių, jei nn^fstengsime lai pa
daryti,“ sake jis.

Tnuųlranslntion filed with the post- 
master at Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA REMIANTI
WILS0NĄ l’RIEš

JAPONIJĄ.

Chinija reikalauja sugrąžinimo 
Kiao Chou.

PARYŽIUS, sausio 28. —Chi
nija ir Japonija užėmė daugiau 
šia atidos šiandieninio slapto 
posėdžio “didžiųjų penkių“ vai 
stjibių. Chinija spiriasi, kad 
taikos sutartis paltuos uotų 
Kiao Chou, kurį Japonija paė
mė iš Vokietijos 1914 m. Pa

matas Japonijos pasiulimų, 
nėra paskelbtas konferencijos, 
bot sprendžiama, kad ji prašo 
dviejų uostų Siberijos pakraš
tyj ir užpakalyj to guli viltis 
Japonijos prasiplėlimo į Rusi
jos teriteriją.

Iš vidaus šaltinio paėjo žo
dis, kad Anglija rems kokią A- 
merika užims poziciją tolimų
jų rytų problemoj ir įtarčiai 
su Japonija nebus leista stovė
ti kelyj siiuftlinam veikimui an 
glo-saksonų tautų. \Vilosno 
I I pukntų, ypač savęs apsispre
ndimus ir prieš teritorialius įgi
jimus, pasirodo, užstoja visoms 
Japonijoms ambicijoms, jei ji 
jų turi, jlinkui gavimo dalies 
Siberijos.

Australija ir Naujoji Zelan
dija praplėtė savo tvirtinimą, 
kad išdalinant Vokietijos kolo
nijas Pacifikc, jos turi pasilai
kyti Samoa ir Naująją Gvinėją, 
bet taipgi laikosi, kad Japoni
ja neturi pasilaikyti Carojina 
ir Marshall salų|, kadangi jos 
turi strategiškas galimybes.

True translation filed wlth the post- 
mnster ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as rcąuircd by 1he act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIŲ ARMIJA SUTRAU

KTA DEMOBILIZAVIMUI.

LONDONAS, sausio 28.
Gautas čia vokiečiu cbvielinis 
pranešimas sako.

“Iki sausio 18 d. visa Vokie
tijos vakarinė armija tapo Irau 
sportuota į demobilizacijos cen 
Irus ir taipgi apie puse miliono 
iš visų 600,000 rytinės armijos.

“Išleistas paliepimas areštuo
ti bolševikų agitatorių Kari Ra- 
dek, kuris manoma, vis dar te- 
j?si!apsto Berline.

“Buvęs kancleris Dr. George 
Michaelis rezignavo iš preziden 
tystčs Pomeraiiijos protestui 
prieš Sietino kareivių ir darbi
ninkų grupės priverstiną nulei
dimą vėliavų iki pusės stiebo 
atminčiai Dr. Liebknecht.

“Socialistų vadovas Philipp 
Scheidemann, kuris tapo išrin
ktas Berline ir Cassel, nutarė 
atstovauti Cassel. kuo Bėr
imo viela papuola vidaus reika
lu minisleriui Ernst. t

“Anglių trukumas pasidarė 
taip opus, kad svarstoma yra a- 
pie atkirtimą elektros jiegos į- 
vairioms pramonėms Berline, 

apart atsitikimų maisto parupi- 
nimo ir viešojo aptarnavimo.“

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III, Jan. 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SPARTAKAI PAĖMĖ WIL- 
HELMSHAVEN.

COPENHįAGEN, sausio 28.
- Spartakų spėkos nuvertė val
džią Wilhelmshaven, Vokieti

joj, ir užėmė bankus ir viešus 
budinkus. Jie paliepė teisti 
kariniu teismu savo oponen

tus. Traukinių vaigščiojimas 
į ir iš Wilhelmshaven tapo su
stabdytas.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”



Bostono žinios

Cleveland, Ohio

moteris

Hoffman’o Mokykla

(Arti Milwaukee Avė.)

Kiekvienas darbiniu

Miesto Ofteu:
117 N. Dearborn U. 

1111-13 tnHy BMt.
T«l. Central 4411

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

Riaušės šv. Jurgio bažnyčioj 
areštavo 15 parapijonų.

laikų. Mes turime savo
• , r* •

pigiau atliekam darbų negu kitas Cleanin

trikto prezidentas.
Martin J. Flyzik, Suvieny

tųjų Angliakasių Washing- 
tono distrikto prezidentas 

iš Seattle, Wash.
J. F. Anderson, Tarptau

tinės Mašinistų Asociacijos 
vice-prezidentas, iš Washin- 
gtono valstijos.

Andrew Fursueth, Tarp
tautinės Jūreivių Unijos pre 
zidentas iš San Francisco,

se, būtent:
Rezoliuciją reikalaujan

čią, kad Amerikos karinome 
nė butų ištraukta iš Rusijos 
ir kad su karės pabaiga po
litiški ir industrialiai kali
niai, kaip ir karės nelaisviai, 
butų paliuosuoti iš kalėjimų.

Rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad butų pagerbta Rusi
jos žmonių teisė rupinties 
savo likimu, ir kadangi Vo
kietijos imperializmas tapo 
jau panaikintas, -kad butų 
leista Vokietijos žmonėms 

spręsti patiems apie savo li
kimą.

Į komisiją rupinties Moo- 
ney reikalu tapo paskirti se
kantis žmonės:

Jonas Fitzpatrick, Chica- 
gos Darbo Federacijos pre
zidentas.

Alex Howatt, Suvienytų
jų Amerikos Angliakasių

its rezidencijai 
jllinirn 342.

Kaikurie radikalai kėlėsi 
prieš visos rezoliucijos priė
mimą, bet paskui gailėjosi 
padarę klaidą. Butų buvę 
daug geriaus jeigu tokia re
zoliucija butų buvus priimta 
vienbalsiai?

Po to kongresas vienbal
siai nutarė prašyti unijų na
rių, kad liuosu apsidėjimu 
sudėtų vieną/milijoną dole-

ko apšaukimą, kad jie nesi
karščiuotų su “revoliucijos 
kėlimu,” nes revoliucijos ne
pasidaro pagal orderio ir ne
įvyksta į dviejetą ar treje
tą mėnesių. Jis sakė, kad 
šis kongresas nesusirinko 
paskirti dienos revoliucijai,

JOSEPH Į). WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salia 8L 
Telcphone Central 6390 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telcphone Central 6990

Tnie translntlon flled w<th th^ po*f- 
master at Chicago, III, Jan. 29, 1919 
ns reųnired by the act of Oct. 6, 1917

Darbo Kongresas 
Mooney Reikale.

Už rezoliucijas, kaip jos 
pasiūlytos, kalbėjo keletas 
rezoliucijų komisijos narių. 
Jie prirodinėjo, kad prie 
streiko reikia prisirengti, o 
prisirengimui reikia laiko, 
reikia pritarimo daugumos 
organizuotų darbininkų ir 
daugumos neorganizuotų 
darbininkų, reikia agitaci
jos, reikia propagandos, rei
kia pinigų. Jie sakė, kad iš 
vienos pusės reiks pertikrin
ti senus atžagareiviškus A- 
merikos Darbo Federacijos 
vadovus, kad jie nekliudytų 
streikui, o jei galima, tai kad 
dar ir pagelbėtų streikui. 
Nes, sako, jeigu tie vadovai 
nepritartų streikui, tai butų 
daug sunkiaus įvykinti, ir 
jeigu streikas nepąsisektų, 
tai tame galima bus apkal
tint A. D. F. vadovus ir juos 
nuversti. Iš antros pusės 
neorganizuoti darbininkai 
sudaro didelę didžiumą. A- 
merikos darbininkų, ir jei
gu jie nestreikuotų, tai strei 
kas visai nebūtų visuotinas. 
Taigi reikia streiko idėją 
paskleisti pirma tarp pla- 
čiausių minių.

Kaslink prašymo federa- 
lės intervencijos, tai pagal 
rezoliucijos autorių aiškini
mą, tas turės tik patarnauti 
išgarsinimui tarp plačių mi
nių, o todėl turės prisidėti 
prie streiko pasisekimo. A- 
part to, jeigu kas tiki, kad 
šitie žingsniai nieko negel
bės, tai juk, kada tas pasit
virtins, tame bus dar vienas 
argumentas už paskutinį į- 
rankį — už visuotiną strei-

Ed. Nolan, Tarp tautinės 
Darininkų Apsigynimo Ly
gos sekretorius-iždininkas, 

iš San Francisco, Cal.
Delegatai išsiskirstė su pa 

kelta dvasia, su pasirįžimu 
kovoti iki pergalės už darbi
ninkų klesos ir jos veikėjų 
teises ir gyvastį. — K. J.

liks 
kunigas (ar 'jo 
dar pamatysi-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III, Jan. 29, 1911 
m reųuired by tho act of Oct. 6, 1917

Socialistų pozici
ja dėl darbo 
partijos.

Del kilusio naujojo darbi
ninkų judėjimo, apsireiš
kiančio organizavime taip 
vadinamos Darbo partijos, 
nacionalis socialistų partijos 
pildomasar komitetas išleido 
tam tikrą manifestą. Mani
festas pabriežia tuos socia
listų partijos dėsnius, kurie 
neleidžia tos partijos na 
riams dėties prie kokių-nors 
kitų politinių organizacijų, 
bet kartu pataria, idant, so
cialistai pasitiktų tą naują 
radikalį judėjimą be įtarimų 
ir visur vadovautus šaltu, 
blaivu protu.

Manifestas sako:
“Insisteigimas įvairiuose 

didesniuose miestuose nau
jos Darbo Partijos socialis
tų partijos nariuose sukėlė 
nemaža intereso. “Šita nau
joji partija, kaipo gadynės 
radikalizmo iš’aiška, o taip
jau kaipo protestas prieš 
Amerikos Darbo Federaci
jos konservativumą, gali iš
siplėtoti ir kituosę industri
jos centruose. Todelgi mes, 
nacionalis socialistų partijos 
pilodamasai komitetas, pri
mename ki'ekvienam socia
listų partijos nariui štai ką:

“Pirma, kad socialistų 
partijos valstijos ir šalies 
konstitucijos draudžia savo 
nariams dėties prie kurios 
nors kitos politinės organi
zacijos.

“Antra, kad socialistų 
partijos nariams uždrausta 
užgirti kurią-nors kitą poli
tinę organizaciją.

“Trečia, kad nors naujoji 
Darbo Partija skelbtųsi sto
janti už industrinę demo
kratiją, pripažintų klesų ko
vą ir skelbtų internaciona- 
lizmą, tai vis dėlto tokios or
ganizacijų istorijos parodė, 
jogei apie jas reikia spręsti 
iš jų darbų, o ne iŠ jų paža-

Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
inijau žynių skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresne, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę ~r būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mčgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Gydytojas ir Chirurgas
Lietuvis

1757 W. 47 St. Chicago, Iii.
Ofiso Tol. 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. ' 
Rcsidcncija 

1007jS. Oakley Blvd.
Tel. Seeley 420

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 popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFORIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. 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.

r ilgą laiką. Mes turime savo ears, vežiojant po visą 
apielinkes. Mes paimam iš namų ir pristatėm i namą 

lo ir

Dr. D. J. BACOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chifurs{88
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas ta 
ir ofisui 

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

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

1537 North Robey Street

Sausio 19 Didžiojo Teatro sa
loj Ibuvo surengtas masinis su
sirinkimas pagerbimui K. Lieb- 
knechto ir R. Luxemburg at
minties. Žmonių buvo virš du 
tūkstančiai. Kalbėjo Pat. Qui- 
nlon, E. McAlpine, J. Morgan 
(Mooney gynimo adv.rytuose) 
ir keli kiti. Susirinkimų šaukė 
organizacijos priklausančios 
Labor Defense Cnnferppce.

Pranešimas.
Kam 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. Hrilsted Street, Chicago 

Tel. Canal 2619

mo, o taipgi ir kitus nekal
tai įkalintus žmones. Jeigu 
tariama yra paskelbti visuo
tiną streiką, tai tas turi bū
ti nutarta ne tik šiame kon
grese, bet tam turi pritarti 
visos unijos ant vietų. Šis 
kongresas gali paduoti pie
ną, bet negali nutarti už vi
sus Amerikos darbininkus. 
Streiką turi nubalsuoti uni
jos ir streikui turi pritarti 
dauguma neorganizuotų da
rbininkų. Tik tąsyk strei
kas galės būti pasekmingas. 
Darbininkų judėjimui nieko 
nėra baisesnio kaip nepavy
kęs visuotinas streikas, ku
riam viena dalis darbininkų 
pritaria, o kita nepritaria. 
Todėl visi visuotino streiko 
šalininkai gali pilnai balsuo
ti už paduotas rezoliucijas, 
nes tada bus bent vienoda 
nuomonė šiame kongrese. 
Dienos klausimas, kada str
eiką pradėti, tai ytfa maž
možis,'' ,del kurio delegatai 
neturėtų ginčyties.

Po Browno kalbos dauge
lis karštųjų atvėso, nors kai 
kurie nebuvo užganėdinti, 

ir reikalavo, kad dar Keidė 
pakalbėtų. Bet vietoj Kei- 
dės pakalbėjo negrų dar
bininkų delegatas. Jis tik
rino, kad visi paprastieji 
darbininkai (“rank and fi
lė”) jau senai esą prisiren
gę prie streiko. Tečiaus ne 
visi jam patikėjo, kad taip 
butų. x

Kalbėjo dar keletas dele
gatų, tarp jų John Fitzpat
rick, kurs buvo jau besiųląs 
streiko pradžiai Švento Pat
riko dieną, bet kiti airiai jo 
neparėmė tame pasiūlyme; 
ir todėl jo pasiūlymas taip 
niekais ir nuėjo. Bet jis 
smarkiai pakalbėjo apie g\y- 

nimą Mooney ir apie visuoti- 
ną streiką. Fitzpatrickas 

su Nockelsu, reikia žinoti, 
yra labai daug pasidarbavę 
Mooney reikale.

Kada jau visix privargo 
nuo ilgų diskusijų, klausi
mas buvo paduotas nubalsa- 
vimui.

Pasekmės:
Pataisymas prie pataisy

mo atmestas.
Pataisymas atmestas.
Rezoliucija, kaip ji' origi

naliai surašyta, priimta ab-

Pietų Vengrijos katalikų 
kunigai tam tikru raštu 
kreipėsi į bažnyčiosvyresny- 
bę, reikalaudami, kad celiba
to įstatymas (katalikų baž
nyčios įstatymas, kuriuo už- 
d‘austa kunigams vesti) 
butų panaikintas. Jie smer
kia celibatą kaipo nelemtą ir 
nedemokratišką įstaigą, ir 
užreiškia, kad jie, žiūrėda
mi į celibatą kaipo į nedie- 
višką įstaigą, toliau jo nebe- 
pripažinsią ir vesią mote
ris.

Iš to memorialo paaiškėja, 
dar, kad jau karės metu 
daugelis Vengrijos katalikų 
kunigų vedė / sau 
Užtat bažnyčios vyresnybė 
paskelbė juos kaipo atskaln- 

nus ir pašalino iš kunigybės. 
Celibato priešininkai reika
lauja todėl, kad bažnyčios 
vyresnybė tuojau sugrąžin
tų atgal kunigvbės teises pa
šalintiesiems ir kad ant to
liau vyskupai butų pačių ku
nigų renkami slaptu balsavi
mu.

Žinant, kas yra Rymo ka
talikų bažnyčia; žinant, ant 
ko pastatyta visa jos orga-' 
nizacija, ne sunku numanyt, 
kad kunigų celibato panai
kinimo šalininkai reikalauja 
negalimo daikto.

Celibatas, kaipo priešin
gas gamtai dalykas, supran
tama, niekados* negali būti 
praktikuojamas, negi jį ka
talikų kunigija praktikuoja. 
Celibatas draudžia kuni
gams turėt legalę mote
rį ir legalį vaikus, bet ne
gali uždrausti jiems gyvent 
jbu moterimis nelegaliu bud u 
turėt, paprastai sakant, sau 
“seseris”, gaspadines — su
guloves. Paviršutinė celiba
to forma išlaikoma, bet to 
pakanka Rymo bažnyčios 
disciplinai tvirtinti.

United Garment Workers 
unijos organas The Gar
ment Worker, rašydamas a- 
pie įvykusį Chicagoj darbi- 
bininkų kongresą Mooney 
gynimo reikalu ir kritikuo
damas dalyvavusįjį kongre
se radikalį elementą, sako:

“Vienintelis radikalų va
dovų tikslas tai sutverti taip 
nepakenčiamas sąlygas, i- 
dant tatai galėtų sukurti 
darbininkuose troškimą nu
versti visą musų socialę ir 
industrinę tvarką.”

Apmaudo nemaža. Ir ne
nuostabu. Ta “musų” socialė, 
ir industrinė tvarka jūk ge
riausia ir tobuliausia tėtės 
Gomperso kindergarteno 
auklėtiniams.

Kunigų suorganizuotieji vy- 
:čiai “verkia”. Andai jie užpuo
lė vieną “nužiūrėtų bedievį-bol- 
ševiką” prie kertės Washingtou 
ir Dover gatvių ir biauriai su
mušė. Du piktadariai pateko 
į šaltųjų. Nežinau, ar jų sėbrai 
juos “išbėlavo” ar ne, tik žinau, 
kad neužilgio bus byla, kurios 
pasekmes stengsiuosi pranešt 
Naujienų skaitytojams.

—Kimsas.

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

•visokius dokumentus tr popieras.

Namų Ofisas:
3323 t. Halsted St

Ant trečių t)ubų
T«l. Drover 1314

“Socialistų partijos nariai 
turi žiūrėt į tą naują politinį 
bruzdėjimą šių faktų švie
soj. Jie turi suprasti, kad 
tik dėl tvirtos ir nenusilen
kiamos socialistų partijos 
pozicijos, ir *del paskutinių
jų laikų atsitikimų Da’bo 
Partijos priima radika
les platformas. Ir tik 
tolydžių savo pozicijoj be- 
silaikymu ir ekonominių 
atsitikimų aiškinimu mes ga
lime tikėties suorganizuoti 

i darbininkus taip, kad jie ne 
tiktai stengtus už indifetrinę 
demokratija, bet ir veiktų 
per socialistų partiją, idant 
tam tikslui atsiekus.

“Iš antros pusės, musų 
nariai turėtų pilnai supras
ti, kad a’domoji naujosios 
Darbo Partijos kritika butų 
visai bergždžias darbas. 
Kur Darbo Partija butų 
dominuojama senųjų parti
jų politikierių ir sugedusių 
įtekmių, ten mes turime 
Darbo Partijai priešinties. 
Bet kur ji veikia kaipo ti
kras darbininkų judėjimas, 
stojąs už nepriklausomą 
politinę akciją paremtą 
klesų kova, mes turime su
silaikyti nuo kritikavimų, 
kurie galėtų sukelti nesiken- 
timų ir priešingumų vieni 
kitiems. Link to naujojo po
litinio apsireiškimo "*68 tu
rime būt atvira minčia ir 
iaikyties filosofiškai. To
kiais laikais, kaip dabar, dėl 
lenktyniavimų politikos lan
ke musų taisykle turi būt —

NAUJIENOS
Ctblished Daily eicept Sunctaf by 
’!»• Lithuanian New» rub. (X, Lac.

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

Viena didžiausia lietuviška Cleanjng House Cbicagoje, kuri yr 
išdirbta 
Clticagą ■
be jokią viųgo ir pigiau atliekam darbu negu kitas Cleaning House.

Mes nieko nekainuojam už pristatymą i namus. O dėl kriaučių 
taipgi klyhijani už VVholesale Price. Geriausia ir tfreičiauuia pa* 
tarnaujam dėl visų.

BAGDON’S & BROS CO.
609 North i»Utc ht. Chicggą, UI. Pbone Suptfiof 2767 
m ■■■ ....  n iiįuhiiiii m..... ..  .........pi n, „, ........ .. „„

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... AŠ jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

itsisakė pri- 
, besipricšii- 

šeimi- 
Klebonas, nujau- 
gali kilt “‘naujų 

vienų 
baž- 

inišių 
užkoman- 

arba 
arba

Koncertas. — Masinis susirin 
kimas. — Mušeikos.

Sausiol8 '“Gabija” surengė 
gražų koncertą Lietuvių svetai
nėj. Nors žmonių buvo nedau- 
giausia (tą patį vakarą mat L. 
S. S. (>O kp. surengė “šokių va
karą”), bet vakaro programų 
visi buvo patenkinti. Ypač ge
rai dainavo Rokas Mizaras, p-lės 
(rruzinskaitė Šarkaitė ir Kali- ■ •
nauskaitė. Taip jau geras bu
vo ir P. Cvirka.

Vakaro pelnas, rodos apip 
50 dol., paskiria Labdarybės 
Draugijai.

Kaslink dienos, tai iš dau 
gelio pasiūlytų komisijai die soliutiška balsų didžiuma 
nų komisija apsistojo ant ke 
tvirtos liepos dienos^ kaipo 
neprigulmyės dienos, kurioj 
ir darbininkai turi paskelbti 
savo neprigulmybę, arba, 
kaip vienas kalbėtojas, se
nas unijų veikėjas, pasakė:
“Kadangi ketvirtoji liepos 

yra revoliucijos diena, tai ji 
geriausia tinka pradėjimui 
ateinančios revoliucijos.*

Igirsti tokius žodžius iš lupų rių Mooney viso reikalo, < 
žmogaus, kurs yra turbut ypač visuotino streiko vedi 
konservatoris Amerikos dar mui
bininkų judėjime, bent jau kas turės paaukauti į Moo- 
ne “raudonasis” — buvo ir ney fondą 50 centų.
stebėtina ir įdomu. Bet Kongresas taipgi priėmė 
matėsi, kad tas žmogus tai rezolitteijąs kituose svarbiu-

vadovauties blaivu protu,
ne jtarais.

“Vidurinė ir Vakarų Eu- žodžiais.
ropa liepsnoja revoliucija;: l pagelbą rezoliucijų komi 
Didžioji Britanija dideliais sijai atėjo vienas įtekmingas 
žingsniais žengia i socializ 
mą; neramumas ir nepasi

‘minyna” ką sako, kad žod- ose darbininkams klausimuo 
žiai jam nėra tik tuščiais

NUXATED
UNuxated Iron padidi

na stiprumą švel
nių, nervuoty, suiru- T 

Xsiy žmonių j dvi sa-
vaiti laiko daugelyj at- X 
sitikimų. Vartotas ir 

Aaugštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų I*) 
Valstijų Senatorių ir Jtx. T Kongreso narių, gerai
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos

Eperdėtinių. Klauskite f J 
savo gydytojo arba ap V-/ 
tiekoriaus apįe tai.

Sausio 26 d. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj k\ilo diddlių 

Iriausių, kur du žmonės tapo 
sužeisti, o penkiolika suarš- 

* tuoti.
Kaip žinia, šv. Jurgio parapi

jos nariai jau senai nori atsi
kratyt savo klebono, kun. Juo
zo Hldaburdo. Parapijonų bal
sas pagalios pasiekė ir vysku
pą, John P. Farrelli. Vyskupas, 
ištyręs dalykų tdovj, 'praeifą' 
gruodžio mėnesį kun. Halabur- 
dą suspendavo. Pastarasis le- 
čiaus apeliavo į kardinolą John 
Bonzano. Washiiifitonc, ir da- 
bars šeimininkauja kaip linka- 

nitis. Koks bus kardinolu nuo 
sprendis, nieks nežino.

Riaušių priežastis buvo pas
kyrimas naujo parapijos komi
teto, kurį tečiaus i 
paginti parapijonįs 
nantįs kun. ILalaburdo 
ninkavimui. 
sdanias, kad 
nesmagumų” 
savo šalininką prižiūrėti 
nyčioj tvarkos. Laike 
“tvarkos dabotojas 
davęs buriui žmonių - 
eiti ir susėsti į “lonkas 
apleist bažnyčią. Pasekmė bu
vo tokia, kad bažnyčioj kilo 
muštynių ir (“tvarkos daboto
jas” gavęs perniušl galvą su 

bonku.
Laike .InušjįynSų niuo choro 

balkono numesta tūlas Jurgis 
Sabaliauskas ir gerokai apniu- 
|1tas|i Jia^la atvyko policijų, 
bažnyčioj buvo dideliausis jo- 
markas: kun. Halaburdo prie
šai ir šalininkai ĮpešAsi (kieik 
drūti. Būrelis isitikuuųjų pa
rapijonų laikė aptverę kun. 
Ualaburdą ir, gynė jį nuo “mai
štininkų“ pastikėslnimo!. Galų 
gale policijai pavyko padaryti 
tvarką iir išgelbėti užatakuotą- 
kunigą. T«pč suareštuoti se-

CHICAGO, ILLINOIS
TaUpham Caaal l&M

*9«aįienos eina kasdien, išskiriant 
aedmdlenius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Canal 1508. »

UMMkomJI K ai *• i
<>icagoje—pačtu:

Metams ..............................
Pusei mato .................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui............

^dragoje— per nešiotojus:
Viena kopija .................. .
Savaitei ................ .
Mėnesiui ............................

>uvicnytose Valstijose, ne Chicago], 
>ačtu.*

Metams ................................ Š.S,iKi
Pusei meto ......................... 3 06
Trims mėnesiams .............. 1-65
Dviem mėnesiam ...........   1.25
Vienam mėnesiui ................... 65

Jungus reikia ritųsti Pačto lluney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt fail
us Gk nuo 5 iki 6:30 vai. vaJL 
V1«nr kitur užsieniuos* ... AM

kurni akmens: Juozas Rakau
skas, Slep. Loškus, Laur. Du- 
biskas, Ant. Krainatiskaf, A. 
šliakajjtis, Juozas Kjlfkauskasį 
Jonas Gi’ipti^, Petras Mulolis, 
Jurgis Dulskis, Vladai černaus- 
kas, M. Senkevičius, Elzbieta 
Vidugiris, Marė Lokicka ir El
zbieta Revcltienė.

Visi areštuotieji vėliau tapo 
paliuosuoti.

Reikia pasakyt, kad ir kuni
gas ir parapijonįs “koniprotni- 
siį” [daryt nebefmano. Taigi 
kuo užsibaigs kilusieji šv. Jur
gio parfipijoj/ vaidai, k 
pergalėtoju 
parapijonįs 
nie.

—Clevelando Lietuvis

raudonasis” — tai Morris 
Brown iš New Yorko, senas 

tenkinimas sparčiai noksta socialistų partijos veikėjas. 
Rytų šalyse; Rusija pergy-' Jis perspėjo delegatus, kurie 
vena gemančios industrinės ’ stojo už kuogreičiausią strei 
demokratijos skausmus. To
kie laikai, kaip dabąj*, gali 
pagimdyt naują partiją šio
je šalyj visame kame so
cialistinę partiją, išskiriant 
tik vardą. Bet kol tokia 
partija savo darbais neparo
dys tokio savo charakterio,
visi socialistai turi laikyties bet apsvarstyti budus* kaip 
savo pozicijos kaipo darbi-, išgelbėti Mooney iš kalėji- 
ninkų spėkų avangardas po
litikos laukę. Tik tuo budu 
mes galime tikėties apšviesti 
visus darbininkus ir supa
žindinti juos su pamatiniais 
principais, kaip jie musų 
partijos skelbiami ir prakti
kuojami, o tai yra būtiniau
sias dalykas, idant laimėjus 
pasaulį darbininkams.”
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SIETYNO MIŠRUS CHORAS
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W Pradžia 5:30 vai. vak.
Inžanga 35c ypatai

M. Meldažio Svet
2242 West 23rd Place

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

Kviečia visus SIETYNO CHORAS

| Sergėkite savo akis Į

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, 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 
toms akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

2-čios lubos, virš Platt’o apUekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Pasilinksminimo Vakarėlis
rengid

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 226 kuopa 
Nedėlioję, Vasario (Jan.) 2 d., 1919 

Pradžia 5 valandą vakare
Liuosybės Svetainėje, 1822 Wabansia Avenue

Bu.5 labai jvairus ir įspūdingas programas, Susidės iš dainų, solo 
ir muzikos, Kalbės Dr. A, MONTVIDAS

* Kviečia visus KOMITETAS

V algyk ką 
tik mėgi!

Bet turėk visuomet namuose gy 
dytoją pavidale cukerkų

CHICAGOS
BLUE LABEL

MUSŲ GVARANCIJA
Jeigu esi neužsiganėdinęs bu 
šita dėžutę augščiausios rųšies, 
tai savo krautuvninkas tau su
grąžins pinigus atgalios.

REFUND THE PURCHASE PRKE

OUR GUARANTtE
IF YOU ARE NOT SATISFIED

THAT THE CONTENTS OF THIS
CANISOFTNf 
bUALITY, YOUR DEALER WILL

HIGHEST POSSIBLE

Jus Pamigsite Šitą Kavą arba 
Jųsų Pinigai bus Sugrąžinami

KUOMET tu perki dėžute WILSON’S CERTI- 
FIED KAVA tu gali būti tikras kad gauni 
augščiausios rųšies. Musų gvarancija and 

kiekvienos dėžutės gali jus užtikrinti kad busite 
užsiganėdinę.

The WILSON kavos išdirbėjai yra taip išdirbę 
kava geriausios rųšies taip kad išgėrus pirmąjį 
puoduką jus pamatysite kad “WILSON BLEND” 
kava ir jus pasidarysite draugai ant visados.

Tavo grocerninkas ja parduoda va Raudonose 
dėžutėse, gi Melinose Dėžutėse yra —Tai musų 
gesiausios rųšies. Abidvi rųšis turi specijali WIL- 
SON skoni kuri negali rasti rųšies kavoj.

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie 
yra visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo 
grocerninko. Paprašykite jo kad jis parvežtu ju 
jeigu dar jis neturi savo stocke. /

ųcrus ąua/iafttee'

CHICAGO

*TO£ WILSON, LABEL PROTECTS YOUR TABLE"

Tuksiančius Doleriu 
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rųšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
karius mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 menesyje 
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
Katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 East 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

H

Rssiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th st., arti

So. Paulina SU arti 12th 
St., Chicago, III.

ŽINIOS
GARRITY IMA PATS JIEŠKO- 
TI AUTOMOBILINĖS AUKOS 
KALTININKO.

Policijos viršininkas Garrity 
vakar ėmė pats tyrinėti Jose- 
phinės McDonald mirtį, kurią 
pervažiavo ir užmušė pereitą 
ketvirt ulienį galvatruktiuis au
tomobilinis vežeika ir jos lavo
ną nugabenęs paliko ties E. E- 
rie gal. ir Lake Shore dr,. kur 
ji buvę atrasta penktadienio ry
tą.

Suu šluota kaipo įtariamas 
tame dalyke žmogus William 
Wins; ier, špferis Henry K. 

Cha pi r. ), 2430 Lake View avė. 
Bet iji: ginasi. Polici 
laikyti į dar vieną naktį, 
ru kai u peržiurinėjant 
kur a t
nas, ra la špilka ir guzikas, ku
rie gali turėti svarbą vėliaus.

asta McDonaldės

žada
Ant- 

vietą, 
lavo-

OVIPA . IS PRAŠO SAVO 
PAČIŲ. KAD JOS TURĖ
TŲ PROTĄ.

“Turėkite protą,” sake .James 
A. Boswell, 37 metų amžiaus, 
iš Minneapolio Čeverykų parda- 

’vinėtoj i vakar Desplaines gat. 
stotyje praspirtas dviejų pa- 

5/Cių. Pirmoji pati atvyko iš 
Miline: polio, nesulaukdama 
nuo jo laiškų ir ąli-ado jį su po-

vedime paliudijimą datuotą 
1912 r\ Antroji pati turėjo 
apsivec ino paliudijimą datuo
tą 1911 m. Abidvi sakėsi jį my
linčios. Bosvvell nusprendė pa
silikti prie pirmutinės

Didelės Prakalbos
Rengia Lietuvių Laisvės Kliubas

Ketverge, Sausio 30 d. 1919 m.
Mildo Svetainėje 3142 S. Halsted St.

Kalbės Draugas K. Geležėlė (Dainiuos, Vyrų Choras Chicagos Lietu
vių). Deklemacijbs V. čeplinskailė. Inžanga dėl Lėšų padengime 10c 
Pradžia 7 valanda vakare. Prakalbos bus labai įdomiuos. Kviečia Pu
bliką skaitlingai atsilankyti. RENGIAMAS KOMITETAS.

STAR & G AR TIE R 
. MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW — 
DAVĖ MARION ir jo paties kompanija

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

Amerikos 
Pašokini il
giausias 
Okulistas

Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

21 Metai Prie State Gatvės.
Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 

apmokamos vietos. Nepasiduok pats save viso
kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigų ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
su|eikti jums pagelbą tuojaus.

Dr. Carter suteikia pagelbą kuomet kiti atsisalco. Skaityk apa
čioje aprašymus. Jūsų kreivos akįs gali būti atitaisytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!

Partola valo kraują ir pilvą, 
ir jeigu jūsų pilvas Užsitcršęs, 
blogas virinimas, galvą skauda 
ir vemti tąso — tuomet suvalgy
kite prieš miegą 2 ar 3 cukerkas 
Partola ir jau rytą atsikelsitc 
visiškai sveiku žmogumi.

Partola labai malonaus sko
nio. Gera visiems: vyrams, mo
terims ir vaikams.

Partola apdovanota aukso 
medaliais visa(pasaulinėse paro
dose. Didėlė dėžė kaštuoja tik
tai vieną dolerį. 6 dėžutės už 
$5.00. Užsisakykite šiandien.

DYKAI
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam atsiuntusiam užsaky
mą ir kartu su juo pinigus pri
dedant šį paskelbimą.
Laiškus ir pinigus adresuokite:

APTIEKA PARTOSA
160 Second Avenue,

New York, N. Y. Dep. L. 1.
(51)

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

___ patinga doma at-
< t kreipiama i Vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Mėnesyje

■K’

PILIEČIAI EINA IŠ 
KANT1 YBftS

Gyvi įlojai
ir Grar.l bivd. vakar parašė lai
šką po ieijos viršininkui Garri- 
ty ir iMigrtimojo, kad jei nebus 
teikiama prideramas Apsaugo
jimas pėstiems žmonėms ties 
43 gt. ir Grand Iblvd., tai tos 
apielinkės gyventojai sušauksią 
masinį susirinkimą ir priver
stą atsakomuosius viršininkus 
veikti.

pereitą savaitę lies tuo kampu 
automobiliai du žmones užmu
šė ir tris sužeidė. Per pereitus 
melus ten atsilikę 9 nelaimes.

SStAN
URKISH

Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. Jo gydymas yra pa
vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumų. Jo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tūkstančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 metą. Žmonės 

lankosi pas jį iš visų kraštų, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, cataracts, traškanų, ir krei
vų akių.

Jo pasisekimas sunkiuose atsilikimuose yra ižynuis ir užtikri
ntas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokite—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
kad Dr. Carter pajiegs JUMS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Darodymas!
Miss Meilinis, patar
nautoja prie Mrs. Pi- 
rie (of Carson, Pirie 
& Scott) iš Lake Fo- 
rest, III., sako:

“Mano akys buvo 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carter „ ' _
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus „ 
prie keleto gydyto
jų, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gero. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.”

jos daliai’ y
gydžiausi

Mr. Michacl Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, III., sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyties prie 
Dr. Carterio; dabar- 
gi galiu matyti gerai. 
Man yra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
lų viena akia aklas.

“Dr. Carter vertas 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
liek daug nuo baimės 
apakti arba kitų a- 
kių ligų.”

M r. Geo. Kelble, 605 
Albany Avė., Chica- 
go Fireman of Com- 
pany 5, sako:

“Aš rekomenduoju 
Dr. Curterį labai la
bai kaipo akių speci
alistą kiekvienam rei 
kalaujančiam jo pa
tarnavimo. Jis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės, kurios buvo nuo 
pat gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progą matyti 
keletą stebėtinų išgy
dymų nuo kreivų a- 
kių būdamas jo oiise.

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.

M5no užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St (Prieš pačių). Chicago, UI.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojlmui stabų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. TCRECKING CO.

I 9068-9089 g. lalated SL. Chieago,W.

True translation filed with thc post- 
niaster ai Cbicsgo, 111, Jan. 29, 1919 
as rcųuirod by tho act of Oct. 6, 1917 
KAINA MAŽAKA1NIŲ TIKIE- 
TŲ PAKĮLA 25 iki 40 NUOŠ.

’ VASARIO 1 DIENĄ.
GelžkeLio administracija pa

skelbė padidėjimą kainos 10 ir
25 važiavimų t i k i e t ų g a- 
iriniais traukiniais ateinančiais 
Cliicagon; yra " laukiama, kad 
mažakainė trapsportacija pa
kilsianti nuo 25 iki 40 nuoš.

Šitą paskelbė Su v. Valstijų 
gelžkelių administracijos vaka
ru pasažierinio kelio komiteto 
pirmininkas, I®. S. Ėustis. i Po 
vasario 1 d. ndbus išduodama 
10 ir 25 važiavimų užmiesčio 
likietų, kurie dabar yra perduo
dami ir vartojami kieno ne

būk; jų vietoj bus išduodama
26 važiavimų šeimyninis tikie- 
tas, kurį galės vartoti tik šei
mynos nariai, šito tikieto kai
na bus^2 centai myliai.

Mėnesinių iftdžakąinjų tiįaė- 
tų kąina nepadidės.

D r. F. O. Carter
Specialistas Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų

Antras 19B <5TATE ST ‘ Vienos durįs j žie- Augštas DL inius nu0 Thc Fair.
Valandos: 9 iki 7; Nedėlioni 10 iki 12

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Pancrfčiyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kafaų piiakaitoina ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir fll-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

i
<MM*h**—Owi»i ii B Mi»< ■■ m.  ...............  >■> ■ i.J

Vyrišky Drapany Bakenai
Naiiji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N 
1415 S. Halsted Str^ Chleage. I1L

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akušeris. p

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy- 
rif, moterų ir vaikų, panai naująsias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir 'Laboratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 1G—12 pieta, ;7 f 
6—8 vakarais. Teleyhcnc 'anai 31IX ?
GYVENIMAS: 8412 S, Hauted Street

VALANDOS: S-e if’-o, tiktai

Telephone Vaide r032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki lt ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suitc 600—612 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

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

2149 S. Morgan St., kerti 22 sL 
Chicago, Ui.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner į
Priėmimo valandos ntio 8 iki 12

Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
1325 So. Halsted SL. Chicago.

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 S. Halsted st., Chicago, III.

Besit. 913 8. Ashland Blvd. Chlcnga 
T«toph«M Haymerket U44

DR. A. A. ROTH
BUBĄS GYDYTOJAS ir CHIRUBGA1 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniški Ugi 

Ofisai: 9954 8. Halsted SL, Chleagi 
Drever MM

VALANDOS i lt-11 ,r^°’ 
7- -8 vakare NodŠliomla lt—U

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

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

Ag, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabuSjes pilvelis buvo. Dispep- 

sijb. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abolnas spėkų uustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, ka4 
begyvensiu, visur jleškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau SalutGras Vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po Suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė jpų krutinę. Vidurių rėžimas

vailė po buteli Salutaras,’Bitteria.3r 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos 
smagiai ir esu T 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras: 

/ , SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Bąltrenąs, Prof.

1707 Bo. Halsted 0L TMephofle GanąJ 6417. Cfc

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dj 
matizraas pranyko, diegliai nebenadė p. ___ ,
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria^ ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 

\ ir nakties. Dabar Jaučiuos
linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų le
nkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais

=3
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N A Ų J I E N O ęhjcagd, mi, ,

Chicago ir Apielinke
POLICIJOS VIRŠININKAS IR 
JO PAGELBININKAS PRAŠO 
DAUGIAU POLICISTŲ.

l’žmu.4ysžčins, apiplėšimams 
ir kitoms piktadarystėms Ghi- 
cagoje dedantjles kasdieni, po-' 
lieijos viršininkas Garrity ir jo 
padėjėjas Alcock. kreipėsi j ta
rybos finansų komisiją vakar, 
prašydami dauginus patrulnin- 
ku, Juodu abudu klausinėjo 
Hnrris S. Keeler, Chicagos Vie
šosios Įstangos Biuro direkto
rius .kuris drauge su fihansų 
koiditeto pakomitečiu peržiū
rinėja metinį biudžetą.

Alcock sakė, kad jie mažiau
siai reikalaują dar 2,000 putni- 
Ininkų, jeigu norima, kad poli
cija tinkamai apsaugotu Chica
gos žmones. Policijos viršinin
kas Garrity sake tų patį- Fi
nansų komisija jau nusprendė 
duoti 1,000 policinių, bet jei tin
kamas nusprendimas bus pada 
ryta įstatymdavybos, lai ir 
(langiaus galės būti pridėta.

DIDELES 
RISTYNĖS
Suhatoj, Vas.-Feb. 1, 1919

Liberty Svetainėje
Kedzie Avė. ir 39th PI. Brightoi) Pk.

Durys atsidarys 7 vai. Rislynės 
prasidės 8 vai.

Risis Juozapas Bančevičius su J. 
Valcum, 2 pora, Baįjoras su čaliu Pi- 
lersonu, 3 pora, S. Dudinskas su C. 
J. Pišniu, Otto Pra|>otnika.s su Le- 
vičkiu.

Po ristynių bus šokiai, muzika 
Juškevičiaus. Visus lietuvius ir lie
tuvaites užkviečiam. Tikietas 50c.

Keeler bandė palyginti Chi
cagos policijos reikalus prie 
New Yorko policijos reikalu. 

Bet Alcock užreiškė, kad šitas 
palyginimas netinka. Girdi, 
('bieagoje padėjimas yra visai 
kilokis negu Ncw Yorke. Ne\v 
Yorke nereikia žiūrėti užpaka
linių gatvių, kurių daugybė y- 
ra ('bieagoje ir kurios daugely
je atsilikimų pagelbsti plėši
kams ne lik apiplėšt.i, (bet ir 
pabėgti.

Alcock tvirtino, kad Ncw 
Yorkas yra gerinus apšviestas 
negu Chicago, kad jis yra tirš
tesnis ir kad jis turi tuksiančius 
policinių daugiau negu Chica- 
go; belo New Yorko parulinin- 
kai yra geriau apmokami ne
gu ebieaginiai.

Keeler ginčijosi, kad statisti
ka rodo, jog policijos skyriaus 
užlaikymo lėšos ('.bieagoje pa
galviui yra aušgtesnės, negu ko 
kiame kitame mieste ir lik po 
Chicagai Ne\v Yorkas seka. Jis 
pridūrė, kad Nctw York padidi
no policiniams algas luž 1919 
m. maždaug $l,0M,000. Po 
pusšeštų metų tarhyslės prit
eistai tame mieste gauną $1,650 
į metus, o pradedą nuo $1.200.

PILNAS VALDŽIOS TARNAS 
SLAUGINA MAJORO 
ŠUNYTĮ.

Gauna $115 į mėnesį, už tai , 
kad pridaboja vižlą.

Ketvirtojo luomo narys ,už
vakar vakare bekulniuodamas 
šiaurių pusėn, ties Belmont 

Avė. ir Broad\vay susitiko vie- 
ną miesto įstatymų gynpją, ap
sitaisiusį kaip pridera jo pa tau-

kiniui — mėlyna uniforma, 
žvaigždė, revolveris, naktinė 
buožė ir J t.

Polįcisitą sulikti nakčia, ži
noma, nėra nieko nuostabaus 
bent paskutiniu laiku), bet ši
tas turėjo ką lokio, kas papra
stai nesiskaito prie policisto 
daiktų. Dešinėj jo rankoj bu
vo galas diržo, o prie kito jo 
galo buvo šuo.

Na lai dabar, manė sau ket- 
virtaluomis. Matyt čia butą 
kur nors velniavos gal ban
kas- apiplėšta, gal žmogžudys
tė papildyta ir dabar šilas są
žiningas įstatymo tarnas įieš
ko sau pelno skailku vedinas.

Bet užkalbinęs poliesių jis 
sužinojo, kad tai y r a J e n s 
llansen iš miestabučio stoties. 
Jis taipgi pamatė, kad jo paži
nojimas šunų yra labai pras
tas. šuo. kuriuo p. llansen bu
vo vedinas, buvo vižlą. Ir nors 
p. llansen pildė savo pareigas, 
bet jis nei užmušiko, nei plė
šiko, nei kokio kito piktadario 
nėjo j ieškot i. Jis lik patarna
vo šuniui.

$uns savininku buvo m a j o- 
ras \Villiam Halo Thompson, 
kuris paskyrė p. Hanseną prie 
savo namų. 3200 Slieridan ro- 
ad vižlai prižiūrėti.

Na, ir kaip lamstai patinka 
šitas darbas?, paklausė repor
teris.

O. gerai, atsake policistas. 
Vižlą nėra blogiausias šuo. Kar
tais ima karščiuotis, tbet mudu 
suteikiava gana >gerai. Aš jį 
dabar išvedžiau pasilakstyt.

SEARS-ROEBUCK DARBI- 
NINKĄI GAVO 8 VAL. 
DIENĄ.

rytmety,) paskelbė, kad jis pra
dėjo išdavinėti smuklėms leidi
mus vasario, kovo ir baland
žio mėnesiams. Kainą trims 
mėnesiams seninus paskyrė ta
ryba sumoje $250.

190 NAUJŲ SUSIRGIMŲ IN- 
FLUENZA; 68, PNEUMONIJA.

Sveikatos komisininkas John 
Dili Robertson vakar sakė, kad 
šimtas devyniosšimts naujų su
sirgimų infhicnza ir šešiosde- 
,šimts astuoni susirgimai pneu
monija buvo jam Taportuota. 
Septyniolika žmonių mirė nuo 
pnemonijos ir trisdešimts trjs 
nuo infhienzos per paskutines 
dvidešimts keturias valandas.

SUVAŽINĖJO LIETUVAITĘ.

Bėgis visu smarkumu auto
mobilius vakar rytą suvažinėjo 
jauną lietuvaitę, p-lę Oną Straz 
dailę, gyvenusią 2114 So. Pe- 
oria St. Nelaimė turėjo vietos 
ant kertes 16 ir Michigan gat
vių.

Velionė priklausė Liet. Mote
rų Draugijai “Apšvieta” ir L. 
Soc. Janu. Lygos 1-niai kuopai.

Liet. Mot. “Apšvietos” drau
gystės extra susirinkimas įvyks 
šiandie, <8 vai. vakare Aušros 
svetainėj, 3001 So. Ilalstcd, dėl 
notarinio laidotuvių narės fi
nos Strazdaitės, kuri liko už
mušta antomotyiliaus vakar, 
utarninko ryte. Sausio 28 d. 
visos narės butiniu atsilanky
kite.

M. Dundulienė, pirm.
Pabarškienė, rast.

BRIDGEPORT

VYestsidčs Lietuvių Viešo Knygypo 
delegatų priešmelinis susirinkimas 
įvyks penktadieny], Sausio 31 d 8:01) 
vai. vakare M. Meldažio (Svetaine). 
2212 XV. 23rd Plarc. Visi delegatai 
— Seni ir nauji — teiksitės būtinai 
atsilankyti, ncs’tnrime daug svarbių 
reikalų aptarti, ir išrinkti valdybų 
šiems 1919 metams.

Liet. Vieš. Knygyno Valdyba.

Cicero. Ciceras Liet. Laisvės Na
mo Bendrovės direktorių susirinki
mas įvyks šiandie, sausio 29 d 7:30 
vai. vakare, J. Nei to svetainėje, 1500 
So. 491h Avė., Visi direktoriui bukite 
paskirtu laiku, kad nereikėtų vie* 
niems kilų laukti ir gaišinti bran
gaus laiko. Valdyba.

^ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pnjieškau moters kuri galėtą man 

šeimyntnkauli. Turiu 3 vaikus. 
Vienas 13 melą, antras 7 metą ir 
trečias 4 metą. Aš duosiu šlubi), an
glis, šviesi). Atsišaukite šiuo adresu 
3952 S. Rockwell St. Chicago

PĄJIESKAU Petro Siruido, paei
na iš Kauno gub., Baseiną pa r., Pa
gramančio parap., Pūtvės kaimo. Jis 
rodos gyveno Massachusells vaisi. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Laucevichus, 3550 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

Pnjieškau savo brolio Pranciš
kaus Urbonavičiaus, Kauno gub. Ra
seinių pavieto, Šimkaičių valsčiaus, Beberij kaimo, Važgirio parakvijos, ir kilo draugo Jurgio Tvėrimus iš 
tos pačios vielos. Pirmiau gyveno 
abu Philadelphia, Pa. Jie patįs lai 
atsišaukia arba kas žinote praneški
te ją adresus. Ona Urbonavičienė 
— Rotmanienė.
35 Tilman, Detroil, Mich.

.‘Pnjieškau 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. 
Te i p g i prašau atsišaukti ir daugiau 
pažįstamų.

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

Pnjieškau savo pus-brolio Zigmon- 
to Naviko ir pusseserės Teofilės 
Novikaitės ir Salomijos Bareikaitės. 
Visi Vilniaus gub. ir pavieto Malčlų 
valsčiaus, parap. Videniškių Licsenų 
sodžiaus. Kas juos žino ar jie patįs 
atsišaukite. Jie gyveno New Yorko 
Brooklv ne.

G. I. B.
2138 W. Coullor St. Chicagos, UI.

Sereda. Sausio-Jan 29. 1919

H. LEIBOVITZ
Persikėlė atgal 

in savo 
seną vietą, 

kur 
pirmiaus 

buvo

1650 W. Van Buren St. 
arti Paulina Street

REIKIA DARBININKU
REIKIA prityrusių langų plovėjų.
Chicago Window Cleaning ('.o.
v 62 \Vcsl Washinglon Street

RŲIKALINGI vyrai ant bordo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIO 1IOTELIS, 
1606 So. Ilalstcd st., Chicago

IleikalinKaM bučeris mokantis savo <larbq. dera vieta, geras užmo
kesti^. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite atsišaukite sekan
čiu antrašu.

A. Brazis
2900 \Vesl 10 Si. Chicago, III.

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, <li- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

NĄMAI-žEMfe
PARDAVIMUI 2 aukštų namas, 

du lotai, pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke Avė..,ari i 107 tos gal. 
Atsišaukite arba rašykite
F. Pape, 2827 N. VVhipple Street.

Reikalingas Barzda Škulis ant vi
sados. Mokestis $20 dol. į savaitę. 
Nedėliom ir Panėdelis nedirbamas 
geistino kad butų lietuvis. Atsišau
kite tuojaus.

D. Jurėnas,
4932 Maginiu Avė. ICast Cliicago, Ina.

REIKALINGA darbininkų prie cu
kraus burokų. Gera mokestis dėl šei
mynų ir pavienių ypatų. Dvidešimts 
iki dvidešimts kelin iu dolerių už ak
rą, (tykai namas ir transporlacij. Su
sitikite su musų agentu Chicagoje 
Nedėlioję, Vasario 2-rą sekančiose 
K irtose:
rekete and Sons, 1957 W. Grand Avė 
9 vai. ryto; Al. NVebber’s, 1642 Orch- ; 
ard Street 1! vai. ryto; Chas. Kassay i 
9328 Coltagc Grove Avė. 3 vai. po ' 
pietų.

MICIJIGAN SUGAR COMPANY 
1'. J. Klump, Saginavv, Mich.

kapitalas 
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

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

t niversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryną kapitalą 
ir perviršį siekiantį $225,000.00, o su virš 400 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriams da didesnį užtikrinimą — žodžiu 
sakant, Universal State Bankas yra tai “Lietuvių Finansinė 
Tvirtovė”.

Universal State Bankas yra netift saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes yra atdaras Utarninko ir Subatos vakarais 
iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams atlikti savo 
asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir 
be jokio nuostolio, šiame banke kiekvienas gali kalbėti savo 
prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halited SI. K«s Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų, o subatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų. UTARNINKO ir 
SUBATOS VAKARAIS iki 8:30 valandai.

UNIVERSAL STATE BANK 
-------------------- YRA TAI CHICAGOS _____________  

Lietuviu Finansinis Verdunas 
BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,303,556.30 
===== DEPOZITŲ AUGIMAS ===== 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917 .....................
Gruodžio 31, 1917 ......................
Liepos 2, 1918 ............................
Lapkričio 2, 1918 ........................
Gruodžio 31, 1918.............................
Sausio 23,1919.......................,

Dėkite savo pinigus į Universal State Banką. Jeigu 
laikote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o 
mes pinigus perkelsime — tamistai visai nereikės gaiš
ti nuo darbo* Mokame 3 nuošimtį už padėtus pinigus.

$ 16,*754.95
. 288,556.89
. 418,661.63
. 600,079.07
. 765,523.56
. . 945,789.40
$1,003,850.08

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

Wm. M. ANTONISEN, Vice-prezidentas, 
JOHN L BAGDZIUNAS, Vice-prezidentas 

ir Kasierius.

Nuo pirmadienio visi Sears, 
Roebuck ir komp. darbininkai 
dirbs astuonių valandų dienos 
pamatu vietoj aštuonių valan
dų ir trijų berlainių į dieną, 
kaip jie dirbo pirmiaus.

Naujas laikus ims/nuo 8 vai. 
ryto iki 4:45 vai. po pietų, su 
45 minulomis i'užkandžiui ir 
pusantro karto viršlaikiui, še
štadieniais bus dirbama iki 
pietų per apskritus metus.

TEISĖJAS STELK SKUNDŽIA 
NUOSTOLIUS ANT
$50.000.

Miesto teismo teisėjas, John 
Steik vakar apskundė Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Chi
cagos Skyriaus prezidentą, mar 
kyzą Eaton; justicijos skyriaus 
vietos tyrinėjimo biuro vedėją 
Philip |-L Barry, Thomas B. 
Crokett ir James H. Channon, 
tėvą Elizaibeth’os A. Channon, 
kuri nesenai turėjo stoti į tei
smą pas teisėją Steik už per
žengimą miesto patvarkymo 
apie gatvių užankštimą.

Paskelbime, kurį įteikė aug- 
štesniąjam teismui adv. James 
D. Power, teisėjas Steik sako, 
kad kaltinamieji “nedorai ir su 
piktumu norėjo įžeisti jį ir iš
niekinti visuomenės akyse, lei
sdami atspausti ir garsinti, me
lagingus, skandalingus, piktus, 
pažeminančius ir šmeižingus 
dalykus.“

Iš SLA. 36 kp. veikimo.

Praeitame SLA. 36 k p. susi
rinkime, kaip jau žinoma, tau
tininkų šulai pasirūpino, kad 
butų atšaukia užpelreito susi- 
rinkimp protokolas ir kartu 
nutarimas ,paskirti Li e t u v o s 
Laisvės Fondui 150 dolerių,

Well, nutarė tai nutarė. Tai 
Šventa daugumos valia. Bet 
man nesuprantama vienas da
lykas — kuopos iždininko pa
sielgimas. Kieno valią pildy
damas jis užlaikė paskirtąją 
auką? Progresyviai žmonės, 
kurių kuopoj yra daug, turėtų 
gerai pagalvoti. Tai jau nelbc- 
pirmas kartas. Panašių daly
kų musų kuopoj buvo ir dau
giau.

36-toji kuopa yra nutarusi 
surengtu dviejalą 'paskaitų — 
Lietuvos klausimu. Prelegen
tai bus d. Kl. Jurgelionis, kuris 
aiškins Lietuvos klausimą soci
alistų žvilgsniu, ir p. C. Kaspu
tis — tautininkas. Pirma pre- 
lekcija įvyks vasario 20 d., ant
ra —■ 27 <1. Vieta ir visos kitos 
smulkmens neužilgio bus pa
skelbta Naujienose.

Kp. Narys.
*» »t—r,

Pranešimai
Paskendusio Varpo repeticija ))6t- 

ėioj, sausio 31, p. M. Meldažio sve
tainėj — 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 8lų vai. vakare. Lošėjai pra
šomi nesivėluoti. —Komisija.

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

Marta Kausatė, 
4505 So. Paiilinii SI. Chicago, TU.

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

B. Goldman,
1820 \V. 1IIh Street

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.
1967 Canalport avė., Chicago, IR.

Matyk tuos bargenus 
šiandie

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

2853 Union Avė., 8 kambarių ant 
2 pagyvenimų namas, kaina $2,000.

2938 Parncll Avė., mūrinis namas 
2 pagvvenimų. kaina $3.300.

3238 Parncll Avė., mūrinis namas
2 pagyvenimų po <> kambarius ir 
maudynė, kaina $3,250.

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

3326 Emerald Avė., tuščias lotas, 
goriausias pasiulymaSi pirk tuojaus.

4006 Aręher Avė., tuščias lotas 
lies Crane šapu, bargenas.

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

Mr. EIJ-NEV,
603 W. 31s( St., Chicago, III.

PARDAVIMUI muro namelis, ma
udynė, gesas, aukšta attika, puikios 
sąlygos, teipgi medinis namelis už 
pa kalyje. Ally kampas. Normai 
Avė., arti 31.mos gatvės, 'liktai 
$3000. Dalį cash. likusius mėnesiais

Ignatius Chap and ('.o.
31st and WaHace Street, Chicago

Pardavimui šešių kambarių muro 
namelis. Pigiai arti Morgan ir 35tos 
gatvės. Antrašas 7948 Bishop SI. 
2-ras aukštas. Ar teleponas Vincen- 
nese 266.

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

Iki 10 vai. ryto.

Pnjieškau savo brolių Juozo ir An
driejaus Maželis jie gyvena Chicago- 
je; turiu svarbų reikalą. Prašau at
sišaukti šiuo adrisu.

Adam Maželis, 
1315 Minnesota Avė.,

. South Mikvaukee, Wis

Keikia v\ ro mokytis prekybos ge
ra pastovi vieta, turi turėti įvestuo- 
ti $200.00. Piningai užtikrins algos 
22.50 mokinantį. Po dviejų mokini- 
mosi savaičių musų žmonės uždir
ba $50 j savaitę ir daugiau. Atsišau
kite i Room 911. 431 So. Dearborn 
SI. Atdara iki 8 vai. vak.

Pajieškau gera bizneriaus kuris 
norėtų užsidėti bučernę kriaučių sa
lią, šiaučių ar aptekos, yra didelis 
būrelis Lietuvių ir lenkų, o Lietuvių 
bučernės nėra nei jokio biznieriaus. 
Darbai eina gerai ir darbininkų trū
ksta, darbai daugiausia roberio iš- 
dirbystės, dirba 8, vai. į dieną.

Atsiliepkit. S. R. 130 Wooster Avė, 
Akron, Ohio

Reikalingas partneris su pinigais 
į labai gerą biznį.

Savininkas turi daug tavom ir rei
kalauja partnerio prisidėti j tą biznį 
iš pusės. Visas informacijas suteik
siu per laišką. Atsišaukite j “Nau
jienų” Ad|ninistraei1ja laišku pažy
mėdami :*il laiško 26.

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

T. \V. Papo
2827 N. \\1npple SI. 
Tel. Albany 9098.

MOKYKLOS

..Reikalingas patyręs - moteriškų 
kaulų siuvėju darbąs ant visados ar
ba gerą v\rą priimčiau į pusinykus 
atsišaukti.
1546 E. 63rd St., Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Kigo, pir
miau gyveno Frankfort, III. ir pus
brolio Antano Labanausko, gyveno 
Crane, Wis. Prašau atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jų adresus.

Pranas Kigas,
313 Oak St. Okt I'orge, Pa.

Reikalinga darbininkė prie namų 
darbo. $10 į savaitę, valgis, ir jeigu 
norėtu duodu ir kambarį. Atsišauki
te greitai.

1606 So. Halsted St.

JIEŠKO DARBO

Reikia lietuvės moters dirbti į ho- 
telj. Turi būt nevedus. Valgis kambarys ir $9 Į savaitę.

, R. Spolarich, 
•1167 So. Halsted SI.

VALENTINE DRES8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijom. 
Siuvimas, Petrentj Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvsrantio- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 164$

SARA PATEK, Plrmiainha

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Pajieškau darbą už janitoriaus pa- 
gelbininką krautuvėje ar prie na
mų, apsiimsiu už mažą užmokestį, 
esiu blaivas.
J. B. — 1311 So. 49tli Avė. Cicero, 

antras augštas

Gera proga vyruį arba moteriai 
vertėjai padaryti piningus. Gera 
pardavojimo propozicija. Atsišauki- 
ie laišku j Naujienos ofisą pažymė
dami ant laiško 21.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
( iki 5 i)o pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
l 3106 So. Halsted St.. Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

G

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

, D r. G laser.
3149 So. Morgan St.

DIENINE IR VAKARINE
i MOKYKLA

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Augtų ir 
! Lietuvių kalbas, acitnieUką, S. V., Anglijos, 

Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. |

FUNKHOUSER SKUNDŽIA 
Už ATSTATYMĄ NUO 
“DŽIABO.”

L. C. Funkhousčr, kuris ta
po atstatytas nuo policijos per- 
dėtinio padėjėjo vietos pereitą 
liepos 31 d. ei vilos tarnybos ko
misijos, vakar per teismą pa
reikalavo, kad komisijos ats

tatymas jo nuo vietos butų at
mestas.

IŠDUODA SMUKLĖMS 
LEIDIMUS TRIMS 
MĖNESIAMS.
Ilgesniam laikui nenorima 
duoti.
kolektorius pa7890 LR..ETAO

(rcorge F. Lohman, miesto
kolektoriaus padėjėjas vakar

LSS. 37 kuopa rengia paskaita te
ma — “Politiškoji Ekonomija.” Ket
verge sausio 30 d. 8 vai. vakare Ma
linausko svetainėj 1843 So. Italsted 
Street. Inžanga veltui. Komitetas.

East Chicago, Ind.—SLA. 89 kp, 
susirinkimas įvyks nedelioj 2 d. va
karo 9 vai. ryto K. Grikšas svet. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, bus 
skaitomi raportai pereitų metų, taip
gi laiškai nuo pildamosios tarybos. 
Norintieje įstoti į SLA. ateikite ir 
prisirašykite Fin. Rašt.

M. R. Ketvirtienė

LSS. 22 kp. ir LDLD. kp. rengia 
pralekcijij, seredoj, 29 sausio, 7:30 
v. vak. Meldažio svet. 2242 W. 23rd 
place, temoj: “GahUinas Mokslo Sie
kis.” Lekciją duos Dr. Chernauskis. 
Draugės ir draugai, meldžiame atsi
lankyti. Komitetas.

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.

(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 
rųsies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, į ukius, j šiaip Įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 

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

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku mh'esu: K. Jamontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI

REIKIA PRITYRUSIO GARU 
PROSYTOJU, PRIE MOTERIŠKŲ 
ŽIPONŲ IR SIUTU JACKEI'Ų. 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS MO
KAMĄ GERAM DARBININKUI.

PERCIVIAL B. PALMER & CO.
367 \V. ADAMS ST.

Pardavimas Storage vėliausios slai- 
lės phonografų ir rekordų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir dicmento a- 

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

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
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 musų 
siuvinio 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 SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


