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Truc translntion filcd wilh the po."*.-niasler ai Chicago, III.,Jan. 30, 1910 
ns required by thedirt of Oct. 6, 1917

Bolševikai paėmė Ekate- 
rinoslav ir Orenburg

Archangelsko valdžia atsisako da
lyvauti Rusijos konferencijoj

SOVIETŲ ARMIJOS LAIMĖJO 
UKRAINOJ

Užėmė Ekaterinoslavą.

LONDONAS, sausio 29. — 
(iauloji iš Rusijos oftciale be- 
vieline žinia skelbia apie Ukrai
nos sovietų spėkų sumušimų 
Ukrainos valstiečių armijos ir 
užėmimą EJcaterinoslav, sedv- c v
bos to paties vardo gubernijos 
pietinėj Rusijoj. Pranešimas 
sako:

“Ukrainos sovietų spėkos po 
desperatiško mūšio pergalėjo 
atkaklų priešinimusi geli. Pct- 
Itira spėfeų ir užėmė miestų E- 
katerinošlav, suimdamos ka- 
unolių, kulkasvjidž'ių ir kito
kio grobio.

“Priešas bėga betvarkėj lin
kui ištakos Dniepro upės.”

Truc translation filcd with the post- 
niaslcr at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

TALKININKAI TRAUKIASI 
ŠIAURĖJE.

4
ARC.IIANCrrtLSK. saus. 28.— 

Amerikos ir talkininkų spėkos 
veikiančios j pietus nuo Ar- 
changelsko, vakar evakavo fce- 
govarsk ir pasitrankė 10 my
lių į šiaurę, Bolševikai tebe
tęsia apšaudimų Amerikos ir 

talkininkų pozicijų Tarasevo ir 
lulgas.

Spėkos kurios pasitraukė iš 
šegovarsk, kuris yra a|xie 65 
myilos į šiaurę nuo Ust Paden- 
ga (talkininkų pozicijos toliau
siai į pietus savaitę atgal), šian 
die sustabdė ėjimų šiaurių link 
ir įsteigė savo pozicijas kaimu
ose Vistarka ir Ust Samu, ant 
kito kranto Vaga upės, strate
giškame lupelio išsilenkime a- 
pie 10 mylių į šiaurę nuo Šc- 
govarsk.

Naujosios pozicijos yra ap
gintos miškų, per kuriuos arti
moj apielinkėj nėra žiemos ta
kų.

Truc translntion filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan. 39, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ OREN- 

BURGĄ. 
r

Bolševikų komisarai Taškente 
sušaudyti.

OMSK, Siberija, saus. 25. — 
(imliosios čia oficialus žinios 
sako, kad Orenburgo miestas, 
sodyba Orenburgo gubernijos, 
ant dešinio kranto Ural upės, 
lapo |M»Jimlas bolševikų. Ko- 

manduotojas anti-bolševikiškų 
spėkų gen. Dutov apleido mies
tų ir pasitraukė šiaurryčių lin
kui.

Bolševikų kontrolė Taškente, 
sėdyboj Rusijos Turkestano, ta 
po nuversta atsimetimu 
saro Osipov, su kuriuo du pul
kai bolševikų kavalerijos suki
lo ir užgriebė miestų ir gele
žinkelį. Visi bolševikų komi
sarai tapo sušaudyti.

SilM(rieči)di paėme ^aranpol,

Tobolfto gubernijoj. 200 rau- 
dongvardieėių liko užmušta, o 
likusieji išsklaidyti.

Truc translation filcd wilh Ihc post- 
maslcr at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as re<|iiircd by the act of Oct. G. 1917

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
SUKILĖLIUS.

\VASIIINGTON, saus. p9.—• 
j Omsko žinia valstybės departa- 
1 menini sako, kad sausio 18 d. 
I sukilimas prieš bolševikus Taš
kente!, po vadovyste karinių 
reikalų komisaro (Osipov), 
prigeriamo baltosios gvardi
jos, lapo užgniaužtas po didelių 
mušiu. L

Truc translntion filcd with Ihc post- 
inastcr at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as retpiircd by Ihc act of Oct. G, 1917 
ŠIAURINĖ RUSIJA ATSISAKO 

TARTIES SU LENINU.

Archangelsko valdžia nedaly
vaus konferencijoj ant 

Princes salų.

ARČIIANGRLSK? saus. 29.
Gen. Millcr, gcncral-gubernato
rius šiaurinės apygardos ir gal
va šiaurinės Rusijos valdžios 
laike nebuvimo prezidento čai- 
kovkkio, įteikė talkininkų ats
tovams Archangelske, persiun
timui Paryžiun, pranešimų, iš
dėstant} fiziškas ir morales ne
galimybes laikymo kokios-nors 
konferencijos su bolševikais. .

Pranešimas sako, kjid netik 
nepatartina laikyti kokias-nors 
tarybas su bolševikais. bet ir 
butų fiziškai negalima šiauri
nės apygardos delegatams pa
siekti Princes salas iki vasario 
15 d„ be perėjimo per bolševi
kų teritorijų, ką jis skaito ne
galimu.

True translntion filcd with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as rc(|uired by the act of Oct. 6, 1917

OMSKAS NORI VIEN 
KARIAUTI.

OMSK, sausio 25. — Taikos 
konferencijos pasiutimas svar
stymų tarp įvairių Rusijos gru
pių, galbūt bus Omsko valdžios 
paduotas veikimui atstovų įvai
rių grupių Siberijoj. Tuo pa
čiu laiku valdžios naria|i spi
riasi. kad karinė situacija rei
kalauja, jog kampanija prieš 
bolŠevjkus butų .vedama juo- 

smarkiausiai.

Gavimas pasiutimo iš Fran
ci jos bevieliniu telegrafu sukė
lė čia nusistebėjimų valdžios 
rateliuose, kadangi Jnjomasi, 
jog tas gali padaryti blogų įtek
mę į Omsko valdžių remiančios 
armijos disciplinų.

į Truc translation filcd with the post-
I master at Chicago, UI., Jan. 30, 1919 , 

komi-' as reųuired by the act of Oct. fl, 1917
APIE RUSIJOS KONFE-

NRENCIJĄ.

PARYŽIUS, sausio 28. — Di- 
džiunia žmonių dabar sutinka, 
kad taikos konferencijos idėja 

sušaukimo susirinkimo visų 
Rusijos frakcijų buvo gera, bet 
darosi vis aiškiau ir aiškiau, 
kad parinkimas Princes salų 
susiėjimui buvo nepraktiškas. 
Jis yra netik daugelio dienų at
stume nuo taikos konferencijos 
ir joms slokuoja tinkamų te
legrafinių parankamų, bet juo
kingai toli nuo niekųrių palies
tųjų apygardų. Taip Siberijos 
ir Murmansko valdžios turėtų 
apvažiuoti didesnę dalį pasau

lio, kad atvykus į Princes sa
las, o bolševikai turėtų perva- 
žiuli per Ukraina, kuri būdama 
jfocialislinė ir anti-bolševikiš- 
ka, yra pilna asmeninio pavo
jaus bolševikų delegatams.

Dvi valdžios atsisako.

Dabartinė situacija yra, kad 
Omsko ir Ekaterinodaro vald- 
sios, būdamos reakcinės, atsi
sakys dalyvauti 'tokioj, konfe- 
rendijoj. Daugiau to, gen. De- 
nikin nemėgdamas naujosios 
Gruzinijos respublikos pobūdį, 
l'odo.^i, įsutabdė įkainavimą su 
bolševikais ir pradėjo ekspedi- 
sija j Gruzinijų.

Bolševikai nori tarties kur 
kitur. Kadangi reakcinės Rusi
jos frakcijos atsisako dalyvau
ti ir galinus pasikalbėjimai ža
da būti vien tik tarp talkinin
kų ir bolševikų, yra siūloma, 
kad butų daug geriau paimti 
bolševikų delegatus ant torpe
dinių laivų naikintojo Petro
grade ir laikyti pasikalbėjimus, 
pavyzdžiui, Danijoj, negu ken
kti takrųjam taikos konferen
cijos tikslui spiria n t les už Prin
ces salų idėja.

Kraštutiniųjų socialistų laik
raštis Popular svarstydamas 
bolševikų atsakymų konferen
cijai sako:

“Bolševikai duoda pasauliui 
puikų pavyzdį jų didelio teis
mo prašjydami <iešo pasitari
mo, ar mažiausia pilno viešu
mo pasikailbėjinie.”

Truc translntion filcd with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

APLEISKIT RUSIJĄ.

Sako bolševikai.

PARYŽIUS, saus. 28. —Bol
ševikų pozicija linkui talkinin
kų i)r susjivie.nlijusių ^al^tybių 
pakvietimo į konferencijų su 
Rusijos frakcijomis ant Prin
ces salos, yra labiau nušviečia
ma straipsnyje bolševikų ofi
cialiame laikraštyje Izvestija, 

sausio 26 d.
LeJotirnal koresponde n J. a s 

Berne perduoda citatų iš strai
psnio, paduoto Rusijos bevie
lio. Citata parodo, kad strai
psnis yra daug nuosaikesnis 
tonu, negu Rusijos užrubežinių 
reikalų ministerio Černino no
ta tuo dalyku bolševikų atsto
vui Stockholme Vorovskui.

Izvestija straipsn&s, po ku
riuo pasirašo'Neklov deda svar 
bų ant |iieties|pgiyLO ‘pobūdžio 
pakvietimo, paganydamas, kad 
jis neturėjo nė adreso nė para- 
v so.

Rašytojas užrei š k i a, kad 
talkininkai turi pasirinkti taq> 
rolių užpuolikų ant naujosios 
Rusijos, ar arbitrą torių. Jei jie 
nori parodyti savo tinkamumų 
veikti kaipo arbitrą toriai, sako 
jis, jie turi pilnai evakuoti Ru
sija. Tada jų iniciativa galės 
būti priimta rimtai.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” 

Truc Iranslallon filcd with the posf- 
imister at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
us reųuired by llic net of Oct. G, 1917

Taikos Kongrese
LENKAI IR CECHAI TURI 

TEISINTIES.

Turi išaiškinti, kodėl valstybių 
persergėjimas buvo igno- , 

ruijamas.

PARYŽIUS, saus. 29. Vy
riausioji taryba šiandie išklau
sinėjo Lenkijos delegatų R. \V. 
Dmovvski ir atstovaujantį če- 
cho-slovakus Dr. K a r I K r a- 
marz, kaslink konflikto, kuris 
kilo tarp Lenkijos ir Čecho-Slo- 
vakijos karinių spėkų palei jų 
rubežių.

Perklausinėjiinas buvo pase
kme tarybos persergėjimo 

prieš užėmimus teritorijų per 
spėkų ir delegatai tų dviejų ša
lių buvo pakviesti išaiškinti ka
riavimus ir kokių priemonių 
griebtųsi jų sutabdymui.

Gen. Loiu’m Botba, Pietinės 
Afrikos Afrikos premieras, taip 
gi buvo klausomas apie buvu
sias Vokietijos kolonijas.

Chinlja ir Japonija 
susikivirčijo.

Japonijos pretenzijos prie 
pasilaikymo Tsingtao uosto ir 
vokiečių geležinkelių koncesijų 
Šantungo provincijoj, kaipo 
perduotos penkių valstybių kon 
ferencijai per baronų Makino iš 
Japonijos misijos, yra parem
tos sutartim, padaryta gegužės 
25 d., 1915, kuri taipgi duoda 
Japonijai teisę įsteigti koncesi
jų Tsintao išimtinai po savo 
j urisdikcija.

Dr. VVeJIinglon »Koo, Chini- 
jos ambasadorius Suv. Valstijo 
se, argumentuodamas už Chi- 
nijų, tikrino, kad sutartis tapo 
padaryta po grųsinilnu kariavi
mo ir yra bevertė.

Jis užreiškė taipgi, kad Japo
nijos pasiutimas sugrąžinti San 
tung provincija yra Ibe reikš
mės, kadangi nė vokiečiai, nė 
paskui juos sekę japonai, ne
buvo tikraį užvaldę provinci

jos, bet vien valdė ja per ge- 
ležinkelio ir uosto koncesijų, 
kurias japonai nori pasilaikyti.

Chinija spiriasi, kad Japoni
jos pretenzijos, jei jos b u t ų 
priimtos, pastatytų jų • beveik 
pilnoj kontrolėj Šantungo pro
vincijoj, taip ikaip ji kontro
liuoja Mandžurijų per Port Ar
tūrų ir Mandžurijos geležinkelį, 
duodant Japonijai ekonominį 
ir karinį viešpatavimų. Dr. Koo 
pasakė tarybai, kad 30,00(),()(X) 
gyventojų yra Šantungo. pro
vincijoj, kuri yra turtingiausia 
i;r vertingiausia strategiškai 
šiauirnėj Chinijoj, ir kad jos a- 
tėmimas iš Chinijos, kartu su 
Manžurija,. paliktų Pekinu ir 
Tientsin sunkiu apgynimui.

Pasak Journal, Francijos va
ldžia pagulė valstybėms, kad 
Finlandija butų pripažinta kai
po nepriklausoma šalis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WILS0N0 PLENAS

PARYŽIUS, sus. 29. - Pre- 
zklento Wilsono /pienas inter- 
nacionaliza^imo buvusių Vo
kietijos kolonijų yra vienu iš 
svarbiausių pasiulimų prieš vy
riausių tarybų taikos kongrese. 

True translation filcd wilh the post- 
master ai Chicago, III., Jan. 30, 1910 
as reguired by the acl of Oct. 6, 1917
ANGLIJA ATIDUOS GIBRAL

TARĄ ISPANIJAI.

PARYŽIUS, sausio 29. —Pa- 
$ak laikraščio L’hdarmalion, 
Anglija sutiko atiduoti Gibral
tarą Ispanijai apsima'inymui 

už Ceula ir Morokko.

True translation filcd wilh Ihe post- 
niaster at,Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917
Anglijos ir čili laivynai nunial-

šininiui maksimalistų.

BURNOS AIBES, saus. 28.
Sųryšyj su pranešimu, kad ka* 
rėš stovis lapo paskelbtas Ma- 
galbanes teritorijoj, pačiame 
pietiniame dislrikte Čili, sako
ma, kad Anglijos ir Čili konsu
lai Patagonijoj pašildė Argen
tinai vartoti Anglijos ir Čili ka
rinius laivus malšinant maksi
malistus.

KATALONIJA REIKALAUJA
N E PRIK L AUROM Y BĖS.

MADRID, šausio 28. — Ts>- 
panijos parlamentas pradėjo 
svarstyti Katalonijos autono
mijos klausimų. Kataloniečių 
vadovas Camlbo užreiškė, kad 
Katalonija nenori autonomijos 
ar decentralizacijos, bet reika
lauja visiškos nepriklausomy
bės.

Premieras Romannones pa
sakė, kad valdžia yra grieštai 
nusisprcndtisi padaryti tvarkų 
Barcelonoj. Ant to Cambo at
kirto. kad Katalonija pasiduos, 
bet tik iki tol, kol ji nenuvers 
valdžios.

Truc translntion filcd with Ihc post- 
inasler at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as reguired by the act of Oct. G, 1917

ČECHO-SLOVAKŲ SPĖKOS 
EINA SILEZIJON.

LONDONAS, sausio 29.
Če.cho-Slovakų respublikos pre 
zidentas Masaryk, pasak jo pa
skelbto oficialiu pranešimo per 
siiųsto iš Varšuvos, bevieliniu, 
paskelbė, kad Čecho-slovakų ka 
reiviai užims rytinę Silezija.

TRIS VAIKAI UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ VAIKĄ.

CHICAGO. — 10 metų vai
kas Stepben Dura y, 733 W. 14 
PI., vakar prisipažino policijai, 
kad jis su kitais dviem drau
gais pereitų gruodžio mėn. už
mušė 10 metų lietuvį vaikų VIa 
dų Videikų, 733 W. 14th PI. 
Videikis su $9 duotais jam už
mokėjimui už guzų gruodžio 17 
d. pabėgo ir kada jį užmušta, 
miegojo daržinėj užpakalyj tu
ščio namo prie 1464 So. Pco- 
ria St.

Duray prisipažino užmušęs 
Videikį miegantį, tris sykius už 
gaudamas j galvų tuščia degti
nės bonka, o kada toji sudužo, 
tai “pribaigdamas darbų” bon
ka nuo alaus.

Kitais dviem dalyvavusiais 
žmogžudystėj vaikais buvo Jo- 
seph Ilasil, 715 W. 17th St. ir 
Joseph Bavlsik, 721 W. 17th St. 
Abu 10 melų amžiaus. Jie vi 
si sakėsi mėgstu degtinę, papi
rosus, saldainius ir “pikčius.”

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:05 vai., leidžia-
si 5:03 vai.

True translation filcd wilh Ihe post-mnsler ai Chicago, UI.,Jan. 30, 1919 
as re<inired by Ihe art of Oct. G, 1917

Amerika pripažino Lenki
jos valdžią

Prašo miliardo dolerių padengimui 
kviečių deficito

AMERIKA PRIPAŽINO 
LENKIJĄ.

Wilsonas pasiuntė pripažinimų 
atgaleivio Paderewskio 

valdžiai.

WASHINGTON, saus. 29.
Pripažinimas Lenkijos laikinos 
valdžios tapo suteiktas Ameri
kos valdžios, sako valstybės de
partamento valdininkai, kurie 
viešai paskelbė pranešimų, ku
rį valstybės sekretorius Lan- 
sing Paryžiuje paliepimu pre
zidento Wilsono pasiuntė nau
jam Lenkijos priinierui Ignac 
Jan Padercnvtiki.

Lansdng svei|kino 
kį dėlei patupimo galva Lenki-' 
jos valdžios ir sakė, kad Suv.' 
Valstijos su mielu noru užmegs 
ryšius su naujųja Lenkijos val
stybe kaip greit galima.

Padere\vs-

True Irnnslntinn filcd wilh Ihc pnst- 
master at (’Jiicago, III., Jan. 30, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. G. 1917
PRAŠO, KONGRESO MILIAR-

DIN10 KVIEČIŲ FONDO.

Padengimui pasidariusio delei 
nustatymo kainų deficito.

WASH1NGTON, saus. 28. 4 IMaisto administracija šiandie 
padavė kongresui projektų, su
teikiantį prezidentui praktiškai 
neaprubežfiuotų galę pirkti ir 
parduoti Amerikos 1918 ir 1919 
m. kviečių derlių ir išdalinti 
grūdus netik šioj dalyj, bet ir 
visame pasaulyje.

Bilius pasinio paskirimų $!,- 
250,000,000 prezidento nuspir- 
kimu i kviečių dabartinėmis 
gvarantuotomis kainomis $2.26 
už bušelį, ar augščiau ir aprū
pinimui pinigais operacijos di
džiausių grudų korporacijų pa
saulyj.

Esant prospekto puolimo kai
nų, yra siūloma, kad valdžia 
pirk derlius sutartomis kaino
mis ir paskui parduot grūdus 
marketų kainomis, padengiant 
nuostolius iš $1,250,000,000 pa
skiri n i o.

True tmnslnlion filcd with the post- 
master at CJiicago, 111., Jan. 3(1, 1919 
as reguired by the act of Oct. G, 1917

PASKELBĖ “SAUSĄJĄ 
AMERIKĄ.”

Formaliai paskelbtas ratifika
vimas prohibicijos priedo.

WASHINGTON, saus. 29.
Ratifikavimas prohibicijos prie 
do prie federalės konstitucijos, 
tapo paskelbia šiandie forma
liai veikiančiuoju valstybės se
kretorių Frank L. Pulk. Pro
klamacija yra datuota šiandie, 
bet legaliai’ departamente auto
ritetai sako, kad ratifikavimas 
tapo atsiektas, kada 36 valstijos 
ratifikavo priedą sausio 16 d. ir 
kad sulig priedo sąlygomis, pa
ti prohibicija įeina veikmėn 
už vienų' metų po tos dienos.

Po proklamacija Polk pasi
rašė lygiai 11:20 vai., būnant) LAISVES FONDAN.

kariu senatoriui Sbeppard iš 
Texas, autoriui priedo rezoliu
cijos, William J. Bryan, atsto
vui Bandall iš (,a Ii foru i jos, 
probibicionistų naiįiui atstovų 
bule, viršininkams Anti-Saloon 
League of America, Women’s 
Chrislian rempcrcnce t’nion ir 
kitų prieš saliunininių organi
zacijų.

45 VALSTIJOS RATIFIKAVO 
PROHIBK’IJĄ.

ALBANY, N. Y. New Yor- 
ko valstija yra 44-ta valstija, 
kurį Įratįfikavo prohihiicijbs 
priedų prie Suv. Valstijų kons
titucijos.

MONTPEL1ER, VI. - Ver- 
mont valstijas legisiatura va
kar ratifikavo prohibicijos prie 
dų.

True Ininsbit’on filrd \vith Ihc post- 
niaster at Chiyago, III., Jan. .31), 1919 
lis reųuired by Ihe acl of Oct. G. 1917

VOKIEČIAI EINA PRIEŠ 
LENKUS.

PARYŽIUS, sausio 28. —Pa
sak Zuricho žinios, pasekančios 
Baden-Badc n Press, du pil
ių korpusai .Vokiečių kareivių 
lapo sūriniai generalio štabo 
maršavimui prieš lenkus ir 8 
kareivių traukiniai pravažiuoja 
p?r Franfort ant Oder kasdien.

Truc translation filcd with Ihe post- 
master at Chicago, III., Jan. 3(1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
STREIKO “SOVIETAS” VAL

DO BELFAST.

Darbininkų komitetas užgriebė 
civilę valdžių.

BELFAS'T, sausio 29. Bel- 
fast streikierių komitetas, kuris 
turi didėlę, galę, pasiėmė ant 
suvės, be liuosnorio sutikimo 
miesto valdžios, niekurias ypa
tybes “industrinio sovieto.”

I uvo daug riaušių pereitą 
nak'tį tamsiose gatvėse. Daug 
sankrovų langų žymiausiose 
gatvėse tapo išdaužyta, o išdė
tieji daigiai lišvogti,. Po-lidija 
tankiai savo lazdomis užpuldi
nėjo ant riaušininkų.

True translntion filcd w»th the pnU- 
master ai Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

250,000 GRAIKŲ ESĄ 
IŠSKERSTA.

K^NSTANTINOPOL, saip 
šio^9. — Pasak graikų laikra
ščio Neulogos, turkų spaudi
mas graikų pietiniame pakraš
tyje Juodųjų jurų tęsiasi. Jis 
sako, reikalingos išpildimui per 
traukos mūšių spėkos dar nepa 
siekė Juodųjų jurų uostų.

Laikraštis apskaito, 250,000 
graikų Juodųjų jurų pakraštyj 
tapo išskersta turkų laike ka
rės ir kad dar 250,000 turėjo 
j ieškoti prieglaudos Rusijoj.

AUKAUKITE LIETUVOS
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True translation filed wilh the past- 
master at Čhicago, III., Jan. 30, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Politine byla.

nomis, įvairios rųšies kuni
gams, misijonieriams, mo
kytojams, daktarams ir 
šiaip įvairių profesijų žmo
nėms, o taipgi turistams. 
Be to, leista dar jau čia esafi 
tiems “legaliu budu įleis
tiems” ateiviams arba pilie
čiams parsikviesti tėvus, tė
vukus turinčius daugiau 
kaip 55 metus amžiaus, pa
čią, netekėjusią arba naMę 
dukterį, arba sūnų ne sene
snį kaip aštuoniolikos metų 
amžiaus, brolio arba sesers 
vaikus našlaičius ne senes
nius kaip 14 metų, jeigu 
šiaip jie yra įleistini.

Ak tiesa, įstatymų projek
tas nevisai uždaro duris ir 
darbininkams: samdytojai, 
reikalui esant, galės impor
tuoti tam tinkamų darbinin 
kų — skilled labor — vadi
nasi, mokančių veikiamo a- 
mato.

Šio įstatymo tikslas yra

$254.60. Už tą patį maistą liep. Įsoj Vokietijoj. Panaikinimo 
mėn.. 1918 m. jis turėjo mokė- naktinio darbo socialistai Tei
ti $476.24.

Nei iš taikos konferencijos, kietijo^ socialistai šitą progi
nei iš kokio kilo oficialiu šalti-' ino dalį tuojaus pritaikė prie 
nio neateinu vaistas, kuris pa- praktikos, įvesdami ją įvairio- 
lengvintų sunkų padėjimą pa- se pramonėse, ypač augščia/i 
daromą pragyvenimo brangu- paminėtose, 
mu. Algų kįlimas negali spėti! 
su kainų kįliniu.

kalavo visame pasaulyje ir Vo-

GRAIKIJA.

Pan-heleninė Darbo Federacija.

Kaip rašoma graikų laikraš
čiuose pasiekiančiuose i 
šalį, kelios savaitės a t-

RUSIJA.
I I

Bendras veikimas Archangel
ske.

Vėliausias pranešimas apie 
Archangelsko bendraveikinę u-niuo~............. v

šitų niją parodo, kad mažne visi Ar-

i L - J JlllU»JU

ewanos darbininkai jau išreiš
kę savo nuomonę, pritartdami 
šitam projektui. Per pirmas 
tris savaitės dienas žada laikyti 
savo metinę konferenciją Briti- 
nes Kolumbijos Darbo Federa
cija, o likusi savaitės dalis bu
sianti pašvęsta Vakarų Konfe
rencijai.
/ (Bus daugiau).

Skaitytoj Balsai
[Ui iirelkitas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Ketv., Sausio-Jan. 1919

changelsko gubernijos gyven-
gal Atėnuose buvo suvažiavi- tojai priklauso įvairioms bend- 
mas visų Graikijos darbo unijlį. raveikinėms draugijoms. Yra 
Ten susitvėrė Pau-Helcninč suviršuni 500 vartotojų draugi- 
Darbo Federacija ir mažne per jų su 127, 000 narių. Be varto- 
mėmsį laiko 800 delegatų sėdė-Į tojų draugijų yra dar kredito 
jo betobuliudami naują organi-'draugijų, draugijų rąstams kir- 

svarbiaus*ais sti, deguto varymui, pieninkys-

susitvėrė Pan-Hcleninė

zaciją. Dviem
Federacijos konstitucijos daly
kais yra a) pripažinimas klcsų 
kovos; b) kooperacijos susiriši
mas su socialistų judėjimu.

Yra 
suviršuni 500 vartotojų draugi-

lės ir tt. Pranešime apskaito- 
npi, kad nariai drauge su savo 
šeimynomis šitaip sujungtomis 
su bendro veikimo užmany-

dwionaq Vion-t tai ka(i>Vnldžia bandė drausti garsinti.11,uis siekia ’ 500,000 žmonių, 
dvejopas. \ ieną, ta, dyĮ _____ .................. I kurie padaro mažne visą guber-

. nijos gyventojų skaitlių.

Reikia Lavinties.

Del pasmerkimo penkių 
socialistų vadovų — Adol- 
pho Germerio, socialistų 
partijos nacionalio pildomo
jo komiteto sekretoriaus; 
Victoro L. Bergerio, socia
listų partijos pildomojo ko
miteto nario; J. L. Engdah- 
lio, aficialo partijos organo 
redaktoriaus; Wm. F. Kni
se, socialistų, jaunuomenės 
sąjungos sekretoriaus ir Ir- 
win St. John Tuckerio, so
cialistų partijos veikėjo — 
laikraštis The Nation, radi
kalės buržuazijos organas, 
sako. r

“Mes norėtume tikėt, kad 
politinės bylos ir politiniai 
kaliniai tai toki dalykai, ku
rių mes čia Suvienytose Val
stijose neturime. Tečiaus ta 
byla, kur dabar pasibaigė 
Chiiagoj kaltinamųjų pas
merkimu, tai yra tipiška po
litinė byla....

“Remiamties vien laikraš
čių pranešimais negalima 
ką-nors tikra spręsti dėl 
teismo išnešto verdikto; bet,

uždarius duris ateivystei į- 
statymų leidėjai tikisi tuo 
budu bent išdalies apsaugo
ti šalį nuo nedarbo, kurs ir 
dabar, karės pramonei sus
tojus ir kariuomenę palei^ 
džiant, pradeda vis labiau 
apsireikšti. Antra, ir tai 
svarbiausias motivas, tai 
kad neįsileidus iš Europos 
darbininkų, kurie šiais lai
kais stipriai persiėmę revo
liucijos dvasia, socializmo i- 
dėjonis, ir kurie galėtų tąja 
pačia dvasia užkrėsti ir A- 
merikos darbininkus.

Nežiūrint, kad valstybės 
departamentas, kaip girdėt, 
nepritariąs šitokiam grieš- 
tam įstatymui, kadangi ta
tai galėtų sukelti kurių-ne- 
kurių tarptautinių nesusi
pratimų, bet greičiausia,kad 
kongresas tą įstatymą pri
ims, juo labiau, kad konser- 
vatyvės, Gompers užauklė
tos Sterblėj šios šalies dar
bininkų unijos jį labai re
mia.

suvažiavimo protokolus socialis
tų spaudoje, bet susirinkusieji 
200,000 darbininkų atstovai taip 
smarkiai užprotestavo prieš ši
lą /varžymą spaudos laisvės, kad 
valdžia tuojaus nusileido. Tar
pe priimtų rezoliucijų viena bu-

ANGLIJA.

True translation filed with the .pnst- 
mastei’ at Chicago, III., Jan. 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

sovietų valdžiai, kita, reikalau
janti grąžinimo spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvės ir trečia 
reikalaujanti paliuosavimo dau
gybės graikų pirmeivių, kurie 
jtapo sukišti į kalėjimą karės 
laiku. 'Poliaus laikraščiuose ra
šoma, kad valdžia pasisiūlius pa 
siųsti du darbiečiu savo parink
tu Tarplautinėn Darbininkų ir 
socialistų konferencijom bet fe
deracija atsisakė, sakydama, 
kad ji arba pasiųs savo pačios 
atstovus, o ne valdžios parink
tus, arba, negalėdama gauti pas 
portą jiems, visai dalyviniu) 
konferencijoj neims.

Čia įdomu bus patėmyti, kad 
masinis graikų socialistų ir dar
bininkų susirinkimas laikytas 
Ne,w Yorke pirmą sausio savaitę 
kabeliu pasiuntė smarkias pro
testo rezoliucijas graikų minis- 
terių pirmininkui prieš paskelb
tą graikų valdžios norą siųsti ka 
reivius Rusijon kištis į Rusijos 
sovietų respublikos reikalus.

Bedarbių parodos.

Londono Jaikraštis “Evcry- 
man" atkreipia doiną į tai, kad 
bedarbių procesijos per Trafnl- 
garo piečių ir Whitehallo gatve 
eina didyn jyiskutinėmis savai
tėmis. Iš šitokių savaimių de
monstracijų,—sako tas laikraš
tis — iškilo kiekviena revoliuci
ja istorijoje... Atstovaudami at
leistuosius šit lies darbininkus, 
jie atstovauja begalo maišytas 
klesas; senas *ir jaunas eina gre
ta, padarydami stebėtiną kon
trastą. šitos demonstracijos 

yra baisiai reikšmingos 
dažnumas yra nesveiku

ir JŲ 
apsi-

ŠVEDIJA.

Goeteborgo darbininkai rei
kalauja maisto.

Vaistinė Goeteborgo Darbi
ninkų Federacija pasiuntė rei
kalavimą švedų valdžiai, kad

nas dalykas, kad toks nus
prendimas padaryta dabar, 
kada karė pasibaigė — nus
prendimas bausti visą be jo
kios abejonės pakilios dva
sios visuomenės veikėjų ir 
mylimų politinių vadovų bu- 
rį, ir tai remianties plačiai j

PRAGYVENIMO BRANGIS
KJLA.

FRANCIJOJ.

Pranešimai iš Įvairių šalių paro
do, kad kainos kįla.

Pragyvenimo brangis kįla vi
same pasaulyje. Pietų Ameri- 

kritikuojamuoju įstatymu, i k(,s’ 1>ielų Afrikos, Australijos 
ir Europos darbininkai susidu
ria su tomis pačiomis sunkeny
bėmis ką ir Suv. Valstijų darbi
ninkai. Jų algų neištenka gyve-

išleistu pačiame kovos užsi 
karščiavime.

ties, socialistai — ir ne vie
ni tik socialistai — turi bu- i nilno reikmenims, 
tinai jausti, jogei ta byla tai, i 
visų pirma, pasikėsinimas 
neįsileisti Washingtonan 
vieno jųjų reikalų gynėjo, 
Victoro L. Bergerio, kurs 
dabai* antru kartu tapo iš 
rinktas kongresam”

True Iranshilion filed vvilh the post, 
maslcr ui Chicago, III., Jan. 3(1, 191!) 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917 I

Įstatymas atei
vystei varžyti.

Su v. Valstijų Darbo Skyrius 
paduoda aplamas kainas rugsė
jo mėn. 1918 m. 108 nuoš a ilg
ėlesnėmis, negu jos buvo liepos 
mėn. 191 I m. Šitas pabrangi
mas atsiliko su visais svarbiau
siais daiktais. Drabužis ir getam 
bes pabrango -- 151 nuoš.

Pragyvenimo brangumas la
bai sparčiai pašoko Italijoj. Kai
nos rugpjutyj, 1918 m. buvo 

augšlcsnės, negu rugp. 
m. Pragyvenimo brangu- 
darbininko šeimynai yra

Sindikalistų atsteigimo prog
ramas.

Franci jos Cen trale Darbo

Immigracijos dalykų ko
misija priėmė ir įne^ė kon
gresai! naują įstatymo pro
jektą ateivystei suvaržyti.
Tasai įstatymo projektas 
begalo aštrus. Jeigu jis bus 
kongreso priimtas, ir vei
kiausia bus, tai visų svetimų 
šalių darbininkams duris i 
Ameriką bus uždarytos per 
ketverius metus. Atvažiuo
ti į šią šalį tebus leista tik 
įvairių valdžių įgaliotiniams 
ir agentams su savo šeitny-

inas
206 nuoš. didesnis negu jis bu$ 
vo 1911 m. Italas darbininkas 
kenčia labai dėl brangumo mais 
to, drabužių ir avalines.

programą, kuriame, tarp kit-ko 
reikalaujama, konstitucijos tau 
tų lygai, panaikinant ekonomi
nį protekcionizmą bendru visų 
žmonių veikimu ir panaikini
mo ekonominės karės po karės, 
nusiginklavimo, įsteigimo tarp
tautinio nedarytos medžiagos 
pervežimo ir paskaidymo biu
ro, kolonijų suvisuomeiiinimo, 
ir programų be aneksijų, baud
žiamųjų kontribucijų ir apsis
prendimo teisės visoms tau
toms.

Tarp kilų dalykų manifeste 
reikalaujama suolo darbo par
tijai laikos konferencijoj, pas
veikinimai rusų, austrų, ven
grų ir vokiečių darbininkams, 
'reikalavimai grąžinimo žodžio 
ir susirinkimų laisvės,. amnes
tijos civiliams ir mililariams 
karės kaliniams, pripažinimo 
unijinių teisių visiems darbinin 
kams ir astuonių valandų dar
bo dienos.

dyniu tų maistų, kurie yra įve
žami švedijon iŠ kitur. Mani
feste nurodoma, kad pirkliai i- 
ma baisius pelnus ir kad mais
tas yra pasiekiamas lik lurtin- 
gesnėsėms klesoms. Girdi, dar
bininkų kantrybe jau pasiekė 
kraštą. Manifeste reikalauja
ma, kad visi tarpininkai butų 
prašalinti. Atsišaukiama į dar
bininkus kitose vietose ir ragi
nama jie stalyti lokius jau rei
kalavimus.

ŠVEICARIJA.

vo
Banko raštininkai 
ir laimėjo.

sustraika-

apikaklė- 
vienybčs

Kad net baltomis 
mis vergai suprato 
vertę, tai parodo nesenai laimė
tas Zuriko banko raštinmkų 
statikas; jie slraikavo dėl ma
žos mokesties ir kilų kliūčių. 
Prieš straiką jie gaudavo nuo 
$16 iki $20 į mėnesį algos; <!•«-’ 
bar gauna nuo $50 iki $60. Vi-

kininkams ir Atkalbėjo moteris 
neužimti vielų, kurios joms bu
vo siūloma batikose.

Belo išėjo į s t raiką vežeikos, 
sankrovų, valgyklų ir viešų ra
štinių darbininkai tuoju liksiu, 
kad padėjus banko raštinin
kams straiką laimėti.

Pranešimas iš Skandinavijos 
pariM'lo, kad kovo mėn., 1918 
m. kainos buvo daug augštes- 
nės negu liepos mėn., 191 1 m. 
Norvegijoje jos vidutiniai paki
lo 137 nuoš.; Šveicarijoje, 103 
nuoš. ir Danijoje 82 nuoš. Da
nų skaitlinės parodo, kad darbi- 
jiiukas, kuris pirko maišia ba-

VOK1ETIJA.

Naktinio darbo panaikinimas.
Įdomus dalykas, kad į trečią 

dieną kaip socialistai paėmė vo 
kiečių valdžią į savo rankas, 
naktinis darbas ir seplintadie- 
nio darbas lapo panaikintas vi-

lamlyje, 1914 m. turėjo mokėti sose kepyklose ir cukrinėse vi-

KANADA.

Vakarų darbininkai rengiasi 
prie konferencijos

Vakarinių provincijų darbi
ninkai žada šaukti konferenci
ją pradžioje kovo; konferenci

ja žada būti mieste Calgary 
B. C. Briliues Kolumbijos Al
bertas, Mąnitobos ir Saskalch-

Kiekvienas paprasčiausia da
rbininkas, besigrumdamas su 
dūkstančiomis gyvenimo au
dros bangomis, jaučia ant sa
vo pečių kokią tai sunkią ne
matomą jam naštą, kuri sun
kiame jo diena iš dienos darbe 
neleidžia atsiekt pageidaujamo 
tikslo. Nedaug tečiaus yra dar 
Ibininkų žinančių jų skurdaus 
gyvenimo priežastis.

Žaist darbininkų jausmais, 
tuo išrokavinui, kad pasipini- 
nigavus iš jų atsiekiniui savo 
politikos tikslų, kaip mėgsta 
daryti klerikalai ir tautinin
kai, pataiko kiekvienas politi- 
F’erius. Bet nuosekliai išaiš
kina p unatines priežastis na
štos, gulančios ant darbininkų 
pečių, tie ponai nedrįsta. Šitą 
darbą turi atlikt apsišvietusių 
darbininkų būrelis — socialis
tai. Tas darbas yra sunkus ir 
ne be trukumų. Sunkus lodei, 
kad tas mokslas, kuriuo socia
listai vaduo va ujusi daugelyje 
darbininkų, nesusipažinusių su 
pamatiniais mokslo reikalavi
mais, neranda iš karto pritari
mo. Socialistams prisieina el- 
glies lig lai molinai, mokinan
čiai kūdikį poterių: atkartoti 
vieną ir tą patį dalykėlį šimtais 
kartų, pakol darbininkai lieka 
pertikrintais, žmonėms, aiški
nantiems socializmo mokslą, 
reikia netik pažinti jį, o ir mo
kėti prieiti p re bemokslės pro
letarų armijos.

Ant nelaimes, lietuviu sočia- 
listų tarpe lokių išsilavinusių 
žmonių mes mažai turime. Da
ugelis L. S. Sąjungos narių, vie
ton supažindinti žmones su so
cializmo mokslu, nori kad pas
tarieji patįs, Ibc niekur nieko, 
patikėtų jiems ir ateitų pas 
juos. Priešingame atsitikime 
jie svaido perkūnais į tuos, ku
rie tūlų neaiškumų dėlei drįsta 
ką nors jiems priešingą pasa
kyti. Tokie žmones dažnai yra 
pajuokiami pravardžiuojanti ir 
priskaitomi dargi prie klesinių 
priešų. Įli protingo žmogaus 
akimis žiūrint, jie yra verti lik 
pasigalėjmo. Socializmo mok
slas yra perdaug stiprus, kad jo 
apgynimui reikėtų vartai kolio- 
nių. Tik, suprantama, reikia jį 
studijuoti.

I

Kolionės priklauso sektan
tams, o ne mokslo pasekėjų vy
rams. Sakyt, kad viena parti
ja yra klaidinga, o kita neklai
dinga, nepažįstant nė vienos iš 
jų, lai bus (ik tikėjimas; o ti
kėjimas ir žinojimas yra du 
skirtingu dalyku. Pirma negu 
ką-nors kritikavęs, reikia pasi
stengti jį suprasti. Kas-gi pa
galios yra kritika, jeigu ne nu
rodymas — išaiškinimas opo
nento pusėje esančių paklaidų? 
Bet kaip tatai atlikti šitos tai
syklės nežinančiam žmogui ? 
Kaip nurodyti blogas oponento 
ydas, kuomet nežinai kas pas 
jį yra bloga? Aišku, kad opo
nentui prisieina užmesti tokių 
dalykų, kokių pas jį nėra, iš ko 
vėliau seka kolionės, šnieįšlai ir 
neretame atsitikime panaudoji
mas fiziškų spėkų vietoj argu- 
incjnlŲj(.. Pas |tulus \seklantus 
lai yra paprastu atsitikimu. Jei
gu mes kritikuojame klerika-

lūs ir tautininkus,tai turime ty
rinėti jų veikimą, sekti jų spau
dą, o atrastus pas juos blogu
mus, kelti jis viršun. Rankų 
niosikavimas, šukavimai musų 
tarpe turi pasiliauti. Stokime 
į prolp darbą šiandie. Skaityki
me ir studijuokime raštus, ri
šančius socializmo klausimą. 
Gyvenimas su jame besitveria
nčiomis aplinkybėmis iš vienos 
pusės ir įvairus mums daromi 
užmetimai iš kilos — verčia 
muš tatai daryti. Aš suprantu, 
kad darbininkas, ilgas valandas 
dirbdamas, liuoso laiko mažai 
turi. Bet nedėldicniais ir vie
nas kitas sąvaitėje vakaras, vie
ton pasilinksminimo vielų lan
kymo, tegul būna pašvęsti 
skaitymui.

Kita priežastis, verčianti mus 
lavinties, yra ta, kad nauji prie 
mus prisirašę nariai rekalauja 
artimesnio susipažinimo su so
cializmu. Dažnai tenka išgirst 

naujų .narių nusiskundimus, 
kad klerikalai darą jiems už
metimų, prikaišioją jiems “be
dievybę” ir (t. Tokius narius, 
jeigu norime, kad jie pasilik
tų pas mus, reikia nors apla
mai -supažiptinli su prigimties 
mokslais. Atėjusius į musų 
armiją naujus kareivius mes 
turime apginkluoti. Musų gin
klas yra mokslas, kuris klerika
lams yra <iau(4 skaudesnis negu 
kas kita. Palikti prietaruose a- 
tėjusius pas mus žmones nega
lima; priešingame atsitikime 
jie gali patikėti, kad klerikalų 
bei tautininkų politika yra tei
singesnė ir patekti atgal į jų 
nagus.

Tatai, tegul gyvuoja žinoji- 
mas-mokslas! I

;i. -—J. Lapas^

sigyti visokių inašihų, Ikokios' 
mums butų reikalingos, prgn- 
statytunie gerų namų ir galėtu
me, lengvai dirbdami, sulaukti 
sau geresnių laikų.

Be to, bendrai dirbdami, mes 
greičiau galėtume tikėlis gauti 
pagelbą ir iš pasilikusių Ameri
koj lietuvių, jei ji butų mums 
reikalinga.

Norėčiau Išgirsti kitų balsą 
tame dalyke.

—A. G. Leliunietis.

L.D.L.D. Reikalai
Pirmo Apskričio Spaudos 

Komisijos pranešimas.

Ūkininkų Balsai
Skaitydamas “Naujienas” pa 

tėmijau <Jaug įvairių slraipsne- 
lių' Amerikos |ietuvhy ‘ūkinin
kų. Jie atsišaukia {Amerikos lie 
tuvius ūkininkus, šaukdami 
juos suvažiavimai! apsvarsty
mui to, kas butų geriaus Lietu
vos ukininkystei, kaip greičiaus 
pastačius ant kojų tą šalį, kuri 
yra parblokšta baisios karės.

Labai yralinksma, kad ir mu 
sų. lietuviai ūkininkai atsišau

kia išreikšdami nuomones ir 
ragindami miestiečius griebtis 
ūkio darbo.

Aš tam labai pritarčiau, nes 
organizacija^ kokia ji nebūtų, 
vis yra naudinga. Aš manau, 
kad šitas ūkininkų sumanymas 
suteiks ką nors gero ir miestie
čiams. Taigi aš čia norėčiau 
pratarti kelintą žodžių, atkrei
pdamas a lydą tų draugų kurie 
rengiasi važiuoti į savo tėvynę. 
, savo prigimtą šalį.

Draugai, rodos butų linksma 
mums grįžti į Lietuvą, kurią, 
gal, senai pageidaujame maty
li; bet mes nežinome, ką rasi
me parvažiavę. Gal nerasime 
namų, pastogių, naminių įran
kių ir visokių kitų daiktų; gal 
nerasime nei . su kuo pradėti 
dirbti. Pradėję namus statyti, 
ant ūkių dirbti, busime visi iš
sisklaidę ir negalėsime vienas 
kitam pagelbėtą nes neturėsi
me laiko, kiekvienas turėsime 
darbo gana, dirbdami dieną ir 
naktį, o vis gal neatsieksime to, 
ką tu rojome j)irma karės. Me
tus pavargę galime pailsti, pra
leisti savo parvežtuosius skali
kus ir, gal, vėl užsimanytume 
važiuoti Amerikon daugiau už
sidirbti.

Taigi mes turėtume taip da
ryli, kad las neatsitiktų, kad 
mes sugrįžę. Lietuvon ir išlei
dę savo pinigus būtume stiprus 
gana palįs stovėti aut savo ko
ją. šilam aš matau lik vieną 
kelią, o lai dirbant ne kas sau 
bet bendrai. Suorganizuotume 
draugiją, sudėtume didelę su
mą Apirųgų ir už ją galėtume į-

Liet. ,Darbs Literatūros De
jos 1-inojo apskričio konferen
cija įvyko sausio 26 d. p. Mel- 
dažio svet., 2242 W 23-rd PI.

Konferenciją atidarė Pirmo
jo Apskričio organizatorius, d. 
A. Jusas, kaip 11 vai. ryto.

Dienotvarkis konferencijai 
priimta kai]) vienu balsu.

Tvarkos vedėju išrinkta d. 
A. Jusas, maršalka d. P. Miku- 
lėnas. Mandatų komisijon iš
rinkta: dd. K. Kazlauskas ir D. 
Sabaliauskas. Spaudos Komi
sijom dd. J. Bimbo, V. Savas 
ir A. Grebelis.

Mandatų komisijos raportas 
parodo, kad konferencijoj da
lyvauja viso 18 delegatų nuo 

5 kuopų.
Protokolas iš praeitos konfe

rencijos priimta kai]) vienu bal
su.

Sekretorius praneša pasek
mes rinkimų į Pirmo Apskričio 
valdybą. Jos Jra sekamos: org. 
J. Čeponis, sekr. J. Gasiunas, 
ižd. A. Jusas. Revizijos komi- 
sijon — J. Jurgaitis.

Skaityta Pirmo Apskričio 
konferencijos projektai — vie
nas pagamintas apskričio val
dyba su kuopų pataisomis, an
tras — 19 kuopos. Nutaria, kad 
abudu projektu butų leidžiami 
kuopų nubalsjiviiiiui-rcfercn- 

dumui.
76-ja kuopa įneša atspaus

dinti tam tikrų agitacinių la
pelių. Jnešinias priimtas ir nu
tarta atspausdinti 5000 egz. la
pelių. Komisijon patiekti mi
nėtus lapelius išrinkta dd. J. 
Bimbo, V. Savas ir A. Jusas. 
Spaudos lėšas turės padengti 
pačios kuopos — proporciona- 
liai.

Toliau 79-la kuopa įneša su
rengti prakalbų maršrutą. Pa
sirodė tečiaus, kad tuo reikalu 
rūpinasi ir pati apskričio val
dyba. Įnešimas priimtas.

Nutarta surengti pramogų 
vakarą naudai (ĮPtirino a]>skri- 
čio. Rengimo komisijon išrin
kta dd. P. Mikulėnas, K. Kliku- 
uas ir J. Stonis.

Svarstyta apie įstojimo mo
kestį. Po ilgoko pasitaijinio 
prieita prie išvedimo, kad ši 
Pirmojo Apskričio konferenci
ja išreikštų pageidavimą, idant 
įstojimo į LDLD mokestis pasi
liktų po senovei.

Konferencija uždaryta 1:30 
vai. po pietų. ‘

Spaudos Komisija skaito sau 
garbe pranešti, kad konferenci
ja buvo gyva ir tvarki.

Spaudos Komisija:
V. Savas.
J. J. Bimbo.
A. Gfebelis.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. L« Šalie St.
Telcphone Central 6390

Vakaraia
2911 W. 22nd Street

Telephope Ceptraj 6990
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Po Sočių Pietų
Arba po vakarienės ir sma

gios kompanijoj visuomet ge
rai yra paimli pirm gulsiant 
visame pasaulyje žinomus sal
dainius P A R T O L A, išvaly
to jus kraujo ir viduriu. Jos

Cleveland, Ohio
Dar apie tas riaušes šv. Jur

gio bažnyčioj.

Vakar išspausdinome g. Cle- 
velando Lietuvio karespodenci- 
ją apie kilusias riaušes šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj, šian
die dedame kitą, g. Parapijono

visuomet.
pagcUba turi

netikusius elementus, neduoda 
nusilpnėti organizmui ir nusta
to valgius.

Skrynutė Partola turėtų ra
stis Jūsų namuose 
Teisi ogiausioj i
būti visuomet paruošta.

PARTOLA apsireiškia 
riaušių draugu vyrų, moterų 
ir vaikų. Kiekvienoje lietuvių 
šeimynoje turėtų rastis PAR
TOLA.

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skrynu

tėse po $1.00 kiekviena, kurios 
užtenka palaikymui sveikatos 
visai šeimynai 3 mėnesiams. 
Užsisakykite šiandien. 
Ušsisakymus ir pinigus siųski
te tiesog.

APTEKA P ARTOS A 
160 Second Avenue, 

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

ge*

aiškina tuos dalykus, apie ku
riuos prisiminė g. Cl. Lietuvis, 
štai ji:

Manoma, kad prie muštynių 
jau senai buvo rengtasi. Ku
nigą parapijonįs norėjo išvyti. 
Tas neiti. Parapijonįs iš
rinko komitetą, (kad tvarkytų 
finansinius parapijos reikalus. 
Kųmitetui nuėjus pas kleboną 

vietoj iparapijos finansinių

(laši lik dvi kokios ten šventojo 
patalpinės draugystės. Veiki
me pirmų vielų užima LjSS. 
244 ta kuopa, kurios globoj y- 
ra ir “Aušros” choras.

Metiniame savo susirinkime 
LSS. 244-ta kuopa išrinko nau
jų vaidybų sekantiems 1919 
tiems metams: org. — B. Vš- 
činas, prot. rašt. — K. Naudžiū
nas, fin. rašt. - - T. Pilotas,ižd. 
(senasis) d. M. Bulevičius. Lin
kėtina naujai valdybai kuo 
riausio pasisekimo.

Kuopa rengia lavinimosi 
karusi Pirmas lavinimosi
ras bus subatoj, 1 d. vasario, 
50 So. Ik>ward st. Pradžia 6:30 
vai vakare. Bus mokinama 
parlamentariškų tiesų, rašybos, 
aritmetikos ir lt. Gi 15 ir 16 d. 
vasario bus prakalbos. Kalbės 
d. J. Jukelis. Prakalbas rengia 
LSS. XV-tas rajonas.

25 d. sausio buvo “Aušros” 
choro vakaras. Programas su

tyt, buvo patenkinti, nes skir- 
stanlies daugelis kalbėjo: “dau
giau tokių puikių vakarų!”

Saulio 18 d. LDLD. 83 kp. 
laike savo mėnesinį susirinki
mą. Iš nutarimų reikia pažy-

ge

va-
va-

Prisidėli pire palaikymo lie
tuvių vakarienės mokyklos, ku
rią įsiteigė LSS. 216 kp. Moky
kloj duodama skaitliavimo ir 
liet, kalbos- gramatikos pamo
kų. Neužilgio manoma pra
platinti lietuvių vakarinę nio-

SALIN SKAUSMAS!
Budmnns sveiku, darbo rasi Raminimą, 
neįmisant kaip Mink u h tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra saugot savo nuo Ilgu. Turint Anlti Ir nebandant 
JI prikalint, ttuli išslvyst.vt I pavojingą Hąą. Menkiaueie nlketerojlinas 
gali vėliau, būti labai pavojingu, jeigu tuoj neimu prižiūrėtas.

PAIN-EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri tu. i rastis kiekvieno na- 
muoHo. Jagvdyinul Aah'io krutluilo. skanautu iouose ir nuka
rojo, runiHtlzuii) Ir neuralgJJij, trumpai sakant visokius akais- 
mus raumenyse ar sipiarluoio PtUii-EspoIler ira gerlauses.
Neapsigauk pii kdnrnae plglua vaMus dldelese ponkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi l’aiii Kx|>eller, persi
tikrink iir yni 1KARA. vnlsbaž- iiklia ant bskMuko. VISU 
KI TOKIU NEIMK. Itl centai ir 05 centai nž brikutę. 
(Jaunamos visose nptiekoso ar tiesiog ls laboratorijos.

F. AD. RICHTER & ęo.,
74—80 Wflshlngton St., 

Ncw York.

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?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel.<Drover 6310
* Chicago, 111.

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

Komitetas sustraikavo ir nei 
kolektuoli nei dešimtukų |ias 
duris rinkti nėjo. Kolektavosi 
pats kunigas.

Kunigas parapijįos kdmitetą 
iškeikė kelis kart. Tas privedė 
prie to, kad vietos draugijos 
nutarė, kad nė vienas jų narys 
negali aukoti 
čioj nė cento. 
jus pamatytas 
tai pirmą sykį

i $1.00 bausmės, o antrą syk 
nutėmytas jis gali būt išmestas 
iš draugijos. Toks draugijų 
nutarimas nukirto kunigo į- 
plaukas. Bet kunigas nenore-

Jei kas aukos ir 
bv vieno narių, 
gaus užsimoke-

bai gražiai sudainavo draugai 
clev(4ai diliai tiVo: Nors aiH 
droš už a, man gaila ir kitas. 
Patsai “Aušros” choras padai
navo perą dainų. Kadangi cho
ras tik 
ant stei 
dainavo 
yra ved 
tino, iš 
vo šule 
šio Laii
rėjo tu lažai juoko. Dg. .Jan
kausku*. iš Clevelando, labai 
puikiai jį lolc. Gražiai padek
lamavo 'iies p-lė Adelė Valal- 
kiutė.

Po p; ugramni buvo šokiai.
Vestuvės.

turės būt suruošta ir vaikučių 
klasė. Vaikučiai bus mokina
mi kas seredos vakarą. Geria
usio pasisekimo!

Darbai pas mus sumažėjo. 
“Darbdaviai” pradeda atleidi
nėti darbininkus, o likusiems 
stengiasi numuši algas. Bei 
pragyvenimo brangumas neiš
pasakytas. Tuo blogiau Mus- 
kegano darbininkams, kad jie 
neturi savo organizacijos — li
nijos. Užtaigi ponai samdyto
jai gali elgties kaip linkanif.^

—Beržo Lapas.

Sergėkite savo akis |

DESTROYS ANY

afi

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 
Ifaliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

jums akiniai nebus rclka-

JOHN SMETANA’
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekoa 
Tėinykite i mano parašą 

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

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). Deklemacijps V. Čeplinskaitė. Inžanga dėl Lėšų padengime 10c 
Pradžia 7 valanda vakare. Prakalbos bus labai įdomiuos. Kviečia Pu
bliką Akaillingai atsilankyti. RENGIAMAS KOMITETAS.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
t Gyvenimas yra

įį^ tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

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

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

pilone Yards 4317 
oulevard 6487.

ti parapijoms.
Šįmet kunigas išsirnko savo 

šalininkus parapijoms į komi
tetą ir mane, kad jau nugalėti.

ių rimt sykiu pasirodė 
iaus, tai, galima sakyti, 
labai puikiai. Choras 
inas dr-go J. A. Valen- 
Cleveland. Taipgi bu
tas monologas “Vedu- 
ė”, iš kurio publika lu-

Springfield, III
Vis vyrus bara.

< MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE REVIEW — 

DAVĖ MARION ir jo paties kompanija
Kasdien du syk 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

Naujienų 13 num. dgė M. Le
kešienė, kviesdama moteris dar 
bau, pastebi: “Meskim visus 
ginčus į šalį ir dirbkim išvien”, 
ir kaipo pavyzdį tų ginčų nuro
do į kokius ten vyrų f rakei j i- 
nius užsivarinėjimus, kurių pa

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniaiiHH

Milda Teatras
VODEVILIUS IK •’AVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kair.’; prisKaitOma ir 

lt ir 2e kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HAKSTEO ir 3!-xa GATVĖS *

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bortdsus if . war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nūn 10 iki L

Pereitą nedėldienį |ier kilu
sias riaušiag gavo primušti tas 
jo komitetas. Gavo mušti ir 
kunigas, bet apie tai anglų spa
uda nutyli.

Suareštuotų prova bus 11 va-

cija.
—Parapijonas.

Akron, Ohio

Šiomis dienomis apsivedė d. 
K. Jane’iunas su dr-ge Tekle Gi- 
binskiui '. Šliubą ėmė civilį 
Jokių i: ilmių nebuvo. Abudu 
jaimavi Ižiai priklauso LSS. 
214 kuc jiai, daug veikę visuo
menės dirvoje. Drg. K. Jane- 
liunas I uvo kuopos finansų 
raštinii u per 1918 melus Drg. 
T. Ci )i ;kiulė priklauso LMPS 
41 kuo ai kur yra veikliausia 
narė, l inkiu jiems laimingo 
šeimini ko gyvenido.

—Beržas.

do socialistų visai nėra (dgė M. 
Lekešienė juk nė nesako, kad 
taip butų tarp springfieldicčių. 
Ji kalba aplamai. — Red.). Pa
skutiniu laiku frakcijiniai užsi-

DR. M. HERZMAN
Chicago, III.—Kensington

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodai. X-Kay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. neto.i Fi'ik St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. ?' 
5—8 vikarais. TelcpUcne ...nal 
GYVENIMAS: M12 S. HtJ.ted Street

VALANDOS: u—9 lyjc, liktai

dera proga lietuviai dentistui apsigyventi vietoje išdirb
toje per 7 melus Dėl platesnių žinių kreipkitės pas aplieki.- 
ninką.
233 E. lluth Str.,

mušų draugų, nieks dėl frak
cijų nesiginčija; o jeigu svarbe
sniais klausimais ir pasitaiko 
nuomonių skirtumai, lai juk to 
negalima vadint frakcijiniais 
užsivarinėjimais. Dgė M. Le
kešienė turėtų žinot, kad jeigu 
nebūtų skirtingų nuomonių, tai 
svarbesni klausimai vargiai be-

Dr.A.Montvid
Gydytoju ir Chirurgas

1553 W. Madison *L 
Suite 600—612 

Phooe Hayinarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Pbonc Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6120.

Dažnai tenka matyti žinių 
įnik rašei uose, kur nupeikiama 
Akrono lietuviai neva už jų ne
veiklumą. Bet pas mus yra 
veikiama ne mažiaus, kaip ir 
kitose kolonijose.

Draugijų bei kuopų čionai 
randasi apie 10. Pirmeiviškų 
yra sekančiai: L. S. S. 214 kuo
pa, “Aušros” choras, L. D. L. 
D. 81 kuopa, LMPS 41 kuopa, 
“Laisvės” Draugystė ir SLA. 
196 kuopa. Klerikališkų arba 
taip vadinamų bažnytinių, ran-

Muskegon, Mieli
Vakar s — susirinkimas — 

darbai.

M. Lekešienė kada tik ką rašo 
į laikraštį, tai niekados nepa
miršta vyrų pabarti, — kad ir 
visai be reikalo.

—Kantrybės Netekęs.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolekluot dėl jūsų visokias 

neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la yra ir už ką, bile tik teisingai reika
laujama; mos iškolektuosiine* nežiūrint 
eur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
eur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
jasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
iu turim korespondentus, kolektorius, ir 

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

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

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

Telephone Yi.r<? 3032

“ * v r “ r
3109 S. Morgan st. Chicago

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

ti

i

r »

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

1537 North Robey Street i Milwaukee Avė.)

Jau tūlas laikas kaip iš musų 
kolonijos nieks nebeparašo ži
nučių į laikraštį. Rodos, kad 
čia jokio veikimo nebūtų. Bet 
ištiktųjų yra kaip tik priešin

Reikalauja Visuo 
tino Seimo.

a:

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasi hrimas nemokamas.

W, M. L AWHON, M. D.
219 S. Dcarborn St. (Prieš pačtų). Chicago, III.

» i

m
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Dury, Lentų, Reiny ir Stogams Popicro
SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.19 už gal.

CARRRROS. WRECKING CO.
S. HaMted SL, Chicągo, U

Štai, sausio 11 d. vietine LSS. 
216 ta kuopa surengė vakarą su 
programų. Lošta dvi labai juo
kingos komedijos: FAš numi
riau ” ir “Svelmoterystė”. Lo
šėjai savo užduotis išpildė ylių 
gerai ir publika aplodismentų 
nesigailėjo.

Antra dalis programų susidė
jo iš prakalbos, dainų, dekla
macijų ir monologų. Kalbėjo 
(angliškai) d. llcrold’as Kra- 
trcck’as tema “Gyvybės išsivy
stymas”. Kalbėtojas aiškino, 

pkaip žmonės pradėjo garbinti 
dievus ir tl. Kalba buvo rimta. 
Po prakalbos sekė deklemaci- 
jos d. A. Kvasto ir p-lės A. Iva- 
nauskiulės. Monologą lošė d. 
B. Songailų — “Amerike”. Mo
nologas išėjo gerai. Publika 
turėjo skanaus juoko iš grino- 
riaus prietikių “Amerikų“. Ant 
galo pasirodė d. B. Audickas— 
padainavo porą dainelių. Jis 
turi ylių gerą balsą, Unitų lodei 
gera, kad jis ir toliau lavintųsi. 
Tuomet m uskega mečiai susila- 
fiktų tikrai talentingo daininin
ko.

Po prograniui tęsėsi šokiai i- 
ki vėlos nakties. Publikos, kaip 
dėl tokio Muskegauo, buvo ga
na daug. Atsilankiusieji, ma

Rochester, N. Y. — Laikyta
me sausio 26 dieną L. N. Fon
do 15 tojo skyriaus susirinki
me buvo išnešta rezdlincij'a, 
kurioj protestuojama prieš len
kus ir tbolševikus ir galinus rei- 
4<alaujama, kad butų sušauk
iąs Visuotinas Amerikos lietu
vių seimas.,

Rezoliucijoj sakoma:

“Kadangi sausio 16 ir 17 die
nomis š. m. A. L. T. T. ir A. 
T. 'F. savo suvažiavime pa judi
no klausimą apie antrą visuo
tiną Am. lietuvių seimą, liko 
pripažintas nereikalingu (?R.), 
lodei nutarta, kad jokiais bu
dais ir jokiais veikimais nega- 

pasauliui
pageidavimų ir 

ben-
sn- 

kaip 
kad

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER

Įgijęs mokslišką laipsnį 
E.xpcrtas Optikas

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE
GRAŽNŲ

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

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

lėsi m taip užrėikšt 
savo tautos 
troškimų, kaip dar sykiu 
(Irai Amerikos lietuviams 
šaukus visuotiną seimą 
galint greičiau. Nutarta,
atstovai butų renkami nuo ko
lonijų sroviniu bildu: nuo 360 
gyventojų'kiekviena srovė tega 
Ii siųsi nedaugiau kaip po vie
ną atstovą. Kad seimas įvyk
ių 1 d. kovo š. m. Nuo savęs 
skiriam šiuos miestus: Chica
go, Ne\v Yorką arba Pillsbur-

Po rezoliucija pasirašo: P. 
Petronis, A. Voltas ir K. J. Se
maška. A.

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

3149 S. Morgan St., kerti 32 >L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St.. Chicago. I

Tel. Boulevard 8329

DarboŽmonių

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

♦ t

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lu mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”.

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, 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 šildai ir overkotai. 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.
Atdaru kasdieną, nedėtomis Ir va
karais.

S. G ORDOM
J415 S. Halsted Str, Chicago, ĮU.

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342. 

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

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.Kaina 35c.

“NAUJ IENOS”
/1739 So. Halsted St

Chicago, III.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aptašoma 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:

“Naujieųos’’r
1739 S. Halstcd st., Ctųcago, UI.

Rasti. 181 S. Ashlaai Biri. Chieagt 
1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS k CHIRURGAM 

SpaelaliatM Moteriška, Vyriški, 
Vaiki ir visi chroniški ligi 

Ofisas a 1354 S. Halsted 8L, Chicar Drevei M64
VALANDOS i

14—1*

4Dr. Leo Awoiin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
4920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tel. Yardu 3654. AKUšERKA ||

Mrs.A.Mictini8Wicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją! ilgai praktika
vusi Pennsylvan’ijos 
hospitalčaa ir Phila* 
elphijoj. Pasekmin

gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
Ims ir. merginom*. 
3113 So. Halsted Str.

.(Ant antrų laba) 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak.

I I H



NAUJIENOS, Chicago, 111
BB

Ketv., Sausio-Jan. 30, 1919

Chicago ir Apielinke
LAIMĖJO 44 VAL.
SAVAITĘ.
Rubsiuvių naudotojai 
išsigandę.

Kuppenheiinerio supos, prie 
22-ros ir VVestern Avė., darbi- 
ninkai-rubsiuviai vakar paro
dė ką gali. Apie 2 valandą po 
pietų jie visi, kaip vienas, me
tė darbą ir pastatė griežtą rei
kalavimą — sutrumpinti darbo 
laiką, kitaip duoti 44 valandų 
savaitę.

Nors Kuppetihcdmerio fir
mos darbininkai daugumoj ne
organizuoti, bet tvirtas jų užsi
spyrimas, kuris yra pasekmė 

rubsiftvių laimėjimo Ne\v Yor- 
ke, matoma, kompaniją 'labai 
išgąsdino ir ji nusileido. Tai
gi išpildė savo darbininkų rei- 
kalavmą. Užvakar darbinin
kai dirbo tik astuonias valan
das.

Tokio pat, (laimėjimo atsie
kė ir kitos rūbų siuvimo fir
mos, Majestic, darbininkai.

Aplamai, Chicagos rubsiuvių 
baronai rodo didelio susirūpi
nimo. Hart, Schaffner ir 
Marx firmos, o. taippat ir Ne\v 
Yorko darbininkų rubsiuvių 
laimėjimai rodo stipraus atbal
sio tarp neorganizuotųjų rub
siuvių. Galinta sakyti, kad rū
bų siuvimo pramonijoj darbo 
diena yra laimėta. —Rep.

AUKOS PRŪSŲ LIETUVIŲ 
FONDUI.

Sekantieji žmonės aukavo j 
Prūsų Lietuvių Fondą, apart 
jau pirmiau pagarsintųjų. Au
kos priduotos iždininkui p. M. 
Macaciui ir sudėtos į Universal 
State Banką vardu Prūsų Lie
tuvių Fondo. 

M. Peldžienė .......... $5.00
Andrius Semkis .......... 5.00
Mike Staigis .................  5.00
Andrius Krauza................2.00
Agnė Dervinskaitė .... 2.00 
Kaspar Paniekai t is .... 1.00
Anė Jablonskytė............. 1.00
Sam Gavene.................  1.00
Kristup Šlionis.............  1.00
Marė Kasparaitė .......... 1.00
John Kasparaitis.......... 1.00
Adam Kiaupa .............. 1,(M)
George šidauski .......... 1.00
A. Kasparaitė .............. 50.
A. Kasparaitis .............. 25
Wm. Macatis j.............. 25

Viso $28.00
J. Ilga ūdas.

PATARIA PAIMT BEDAR
BIUS MALIORIUS MIESTO 
TROBOMS MALIAVOTI.

Howard Elting, 9 apskričio 
komiteto pirmininkas pataria 

panaudoti 5000 Chicagos bedar 
bių maliorių moliavojimui mo
kyklų, miesto ir ofisų namų, 
dirbtuvių ir trobų Forte Sheri- 
ridane ir Granto stovykloje. Vi
si labai reikalaują maliavoji- 

ino.

VISIEMS DAVĖTIK UNIJI- 
STUS “UŽMIRŠO.”

Searą, Roebuck kompanija 
“susimylėjo" (pabūgusi jų!) 
ant savo darbininkų ir “drfvė” 
visiems 8 vai. darbo dieną. 
Kompanija tečiaus ėmė ir “už
miršo” presmanus ir jų pafcel- 
bininkus. Mat, tie jau organi-

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na stiprumą švel
nių, nervuotų, suiru
sių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 

zuoti, nėra lodei reikalo bijo- 
lies unijos, kurią kompanija 
buvo priversta pripažinti.

Nors kompanija “užmiršo,” 
bet presmanai ir jų pagelbinin- 
kai priminė jai, kad jeigu jiems 
nebus duota 8 vai..darbo diena 
ir dviguba mokestis už viršlai
kį — sekamą subatą jie mes 
darbą. — Darbininkas.

SAN1TARUMO TARYBA SU
STATĖ BIUDŽETĄ Iš 
$15,372,144.

Chicagos sau i (artimo apskri
tys sutatė metinį biudžetą. Vi
sa suma išneša $15,374,141.79. 
Biudžetą jo galutinėj išvaizdoj 
priėmė visi komitetininkai, iš
skintu! globėją \Villis O. Nan- 
ee. Nance pasakė, kad, jo nuo
mone, perdaug yra paskiria, tei 
sr luino ir policijos skyriams/

UŽMUŠTA LIETUVAITĖ

A.a. ONA STRAZDAITĖ

Užvakar rj’tą visu smarku
mu bėgęs automobiilus mirti
nai ją suvažinėjo prie 16 ir Mi- 
chigan gatvės. Onos lavonas 
atiduota pas graborių Juozą 
Radžiu—kertė 18 ir Union gat
vių. .

APLAMINĖS MAISTŲ 
KAINOS PUOLA.

Aplamos kainos sviestui, kia
ušiniams, sūrini ir bulvėms (lik 
eini nupuolė. Geriausias švie
žias sviestas n u p u o l ė 4 i r 
pusė iki penkių centų svarui;

48c sv., prastesnėsės rušįs 
jai atsakomomis pigesnėmis 
kainomis. švieži kiaušiniai, 
geriausios rųšjs nupuolė 3c tu
zinui — iki 49c. Bulvės atpigo 
5c bušeliui — $1.70 iki $1.75 
100 svarų.

Suris nupuolė 8 iki 9 centų 
svarui.

BUTLER BROTHERS DUODA 
10 NUOŠ. ALGOS BONUSŲ.

Butler Brothers kompanija 
iškabino iškabą savo ofisuose, 
kur sakoma, kad kiekvienas 
darbininkas, kuris išdirbo kom 
panijai 6 mėnesius, ar (lan
giaus, gaus 10 nuoš. savo meti
nės algos bonusų. Direktorių 
tarybos nariai nėra priskaito- 
mi. Priskaitomi pagrįžusieji 
kareiviai ir jūreiviai. Paaiški
nime sakoma, kad komisai duo 
dama dėlto, jog karės sąlygos 
traukiasi tolinus ir paliečia kai
nas.

MOTORISTAS PASIDAVĖ 
KAIPO UŽMUŠĖJAS 
p lės McDonald.

James R. Monroe, kitaip va
dinamas Darling, privatinis sa
kas (detektivas), kurs veikė St. 
Louise, IndianoĮMilyj ir kituo
se miestuose nežinomuose rei
kaluose, pasidavė; Rock Islando 
policijai užvakar ir prisipažino, 
kad jis buvo tuo vyru, kuris 
užvažiavo ant p-lės McDonald 
ir ją užmušė Chicagojc ketver- 
go naktį ir jos kūną nuvežęs 
paežerėn pametė.

Jį ėmė sąžine griaužti ir jis
turėjęs pasiduoti.

SOC. PROPAGANDOS 
MOKYKLOS LANKYTOJŲ 
DOMAI.

Sekamasai Soc. Propagandos 
Mokyklos lankytoj ų-moki n ių 
susirinkimas įvyks ryloj, sau
sio 31 d. Visi tie mokiniai, ku
rie padavė savo vardus ir adre
sus naujajai mokyklos komisi
jai (ir kurie dar norėtų juos pa
duoti), teiksis atsilankyti, Tu
rėsime galutinai nuspręsti, kaip 
sutvarkius tolimesnį mokini
mus! darbą, nes LSS. Aštunto 
Bajono viršininkui atsisako iš
mokėti mums priklausančius 
pinigus.

Susirinkimo vieta — Aušros 
svetainėj 3001 So. Halsted SI. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Mo
kiniai prašomi nesivėhioti.

—Mokyklos Komisija.

UšMUšUSIS AUTOMOBILIU 
RASTAS KALTU.

Samuel Adams, 28 melų am
žiaus, savininkas garažo vest- 
saidėj, vakar buvo pripažintas 
kaltu užmušime Helen O’Cou» 
nell, 27 metų policisto dukters. 
Automobilius ją parmušė ir ji 
ant vielos buvo užmušta gruo
džio 2 d. Adamsą gali nuleisti 
nuo vienų metų iki viso am
žiaus kalėjimu.

CHICAGOJE BUS KNYGŲ 
RISTUVĖ NEREGĖMS 
MOTERIMS.
Pirmutinė šitoj šalyj.

Chicagojc bus įtaisyta knygų 
rištuvė neregėms šalies mote
rims. Neregys kareivis bus jos 
užveizdu.

Pulk. Bordley, užžiurėtojas 
visų Suv. Valstijų neregių ka
reivių, sako, kad šitoj šalyj y- 
ra tik 221 neregiai kareiviai ir 
jūreiviai. Du kareiviai šmoky- 
ta knygų rišimo amato. Vie
nas jų bus atsiųstas Chicagon 
mokinti amato nereges mergi
nas. Klesa netrukus atsidaris 
Litbtboiise; 3323 W. 22 g. A- 
pie 50 jaunų moterų žada pra
dėti mokytis.

NEGRAS KEISTU VARDU 
AREŠTUOTAS Už KEISTĄ 
PASIELGIMĄ.

Kaip tavo vardas? — paklau
sė • teisėjas Donahue, Engle- 
\vood policijos stotyj.

Sunnie Byrd, džedž (lietuviš
kai pasakius: saulėtas paukš
tis), atsakė negras keldamas ke 
lines augštyn.

—Nedaryk juokų su teismu, 
aš neturiu laiko šposams krės
ti, — rūsčiai atkirto teisėjas.

Kaip tavo vardas?
Tai yra mano vardas. Bent 

toks vakar buvo.
Teisėjas nustebęs nekantriai 

klausė policisto, stovinčio sale, 
kas su juo yra.

Policistas paaiškįino, ikad jį 
radę apsisiautus) švarku vieto
je kelinių. Kur buvo jo keli
nės., jis nežinojęs. (Palisfitas 
paskolinęs jam savąsias į teis
mą ateiti, v .(•*

ĮTRIS KIŠELNINKUS SUĖMĖ 
JIEMS NEPASIEKUS 
PARODOS.

Trįs kišclninkai, kurie buvo 
nuėję autolnobilių parodon tuo 
ju tikslu, kad lankytojus ap- 
krausčius, policija suareštavo 
pirma negu jiems pavyko įeiti 
vidun. Visi tris seni amato žino 
vai. Juos nuvedė valkatystės 
teisman.

SUĖMĖ VIENUOLIKĄ DEL 
PATRULNINKO UŽMUŠIMO. 
Policija abejoja, kad kuris iš 
jų butų kaltininku.

Vienuolika įtariamų žmonių 
areštuota vakar dėl užmušimo 
policisto John Schucltz’o, iš 
To\vn Hali stoties, kuris buvo 
nušautas prie |jo namo, 1331 
Holly|Wood avė., jam ‘u/Aikus 

vagį belupant duris.
Policija aibejoja, kad bus ga

lima priparodyti kalte kurio 
nebūk iš jų.. Vienas jų Charles

Bender, 53 E. Grand Avė., užsi
registravęs priešo šalies ateis 
vys, greičiausiai galėtų būti. Po 
kelių valandų kamantinėjimo 
jo policija mano, kad jis nėra 
užmušiku.

MORAN PASIIMA VISĄ KAL
TŲ ANT SAVĘS Už ISSL 
LAUŽIMĄ Iš KALĖJIMO.

“Big Džo” Moran, saugiųjų 
šėpų plaišytojas, buvusis kali
nys ir dabar sėdintis kalėjime 
Joliete vakar buvo svarbiausiu 
liudininku Tbeodore’o Brenta- 
no leisim*. Jis pasiėmė visą 
kaltę ant savęs už išsilaužimą 
iš kalėjimo, kulris nepersenai 
atsitiko Cook County kalėjime; 
tanu* kaltinama buvo šeši vyrai 
ir viena moteris.

Moran pasakė, kad jis vienas 
kalias tanu*, nei kalėjimo sar
gas John Kempter, nei kiti kal
tinamieji nežinojo apie tai. Jis 
privertęs Franką McEerlane, 
Ear I Dvarą ir Lloyd Boppą 
bėgli su juo drauge atkišęs į 
juos revolverį, nes jis žinojęs, 
kad jie buvo nekalti, lygiai taip 
kaip ir jis.

------- ,, gllllll l"—

Pranešimai__
LS.J. Lygos 1 kuopa vasario 1 va

kare rengia pasilinksminimo vaka
rėli su programų Mildos vėl. 3112 S. 
Halsted SI. lodei užprašome drau
gus atsilankyti kuoskaillingiausia

Komitetas.

Dr.-stės I.. 'I'. Tėvynės Mylėtojų 
No I mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj, vasario 1, Pažynskio svet., 
kerte 46 ir Paulina St. Pradžia 8 
vai. vakare Visi nariai privalo at
silankyti. Taipjau : ’gi įžusicji kari, 
ninkai kviečiami ai. iii ir užsimokėti 
nuo dienos savo sugrįžimo.

Rast. K. A. Chap.
Roieland. — Vaikų draugystės 

“Ateities žiedo” pirma dainų prak
tikų bus subatoj, 1 <1. Vasario SI. Do
vinio Svel.. 10501 So. Michigan Avė. 
2:3(1 vai. dienų. Mokytoja — p-lė F. 
Bruskaitė .Jau prigulintis ir dar no
rintis prisirašyti, malonėsite susi
rinkti paskirty laiku Komisija.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choro 
repeticijos įvyks pelnyčio, sausio 31, 
nes dirigentas. Katilius, jau pasveiko 
taigi dainininkai nepamirškit susi
rinkti laiku. A. Shaikus.

Northsidės Dr-jų Sąryšio delegatų 
metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
sausio 31 <1. 7:30 vai vakare, N. I). 
S. svet. 1822 W. Wabansia avė. Visi 
delegatai teiksitės Imli paskirtu lai
ku.

N. I). S. Sek V. CzepuleviČius.
Ilockford, III. — LSS. 75 kp. lavi

ni mos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
2 d. vasario, 7:30 vai. vakarė S. M 
Club. 1019 3 avė. ir 7 ta gatvė. Visi 
skaitlingiausia atsilankyti nes Ims 
svarbios diskusijos. Valdyba.

Roseland. — SLA. 139 kp mėnesi
nis susirinkimas bus subatoj, 1 d. 
vasario 7:30 vai. vakare Socialistų 
Svetainėj 11100 So. Michigan Avė. 
Visi draugai ir draugės, malonėkite 
atsilankyti teip jau ir norintieji pri
sirašyti. Už Kaš. K Kalnietis.

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

VIII raj. Prop. Mok. Komisija.
LSS. 4 kp. ir LSK 1 kp rengia pra- 

lekcijas nedėlioj, vasario 2; \ušros 
svel. 3001 So. Halsted St. Skaitys L 
V. Andrulevičius tema: “Rusų dar
bininkų sukilimai ir politinės parti
jos.” Pradžia 9:30 vai. ryto. Visus 
kviečiame atsilankyti. Komisija.

SLA. 226 kp. rengia pasilinksmi- 
inmo vakarėlį nedelioj, 2 d. vasario, 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia Avė 
Bus įvairus ir įspūdingas programų 
iš dainų, solo, muzikos, kalbos, etc.

Komitetas.

VVestsidės Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienyj, Sausio 31 d 8:00 
vai. vakare M. Meidažio (Svetaine). 
2242 W. 23rd Plaee. Visi delegatai 
— Seni ir nauji — teiksitės būtinai 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti, ir išrinkti valdybų 
šiems 1919 metams.

Liet. Vieš. Knygyno Valdyba.

Paskendusio Varpo repeticija pėt- 
Čioj, sausio 31, p. M. Meidažio sve
tainėj — 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 8tų vai. vakare. Lošėjai pra
šomi nesivėhioti. —Komisija.

LSS. 37 kuopa rengia paskaita te
ma — “Politiškoji Ekonomija.” Ket
verge sausio 30 d. 8 vai. vakare Ma
linausko svetainėj 1813 So. Halsted 
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 išloti i SLA. ateikite ir 
prisirašykite Fin. Rašt.

M, R. Ketvirtienė

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Laiškas kudykių prie savo tikros 
molynus. Sveika gyva musų motinė
lė Ar jau mus mažus kudykelius už
miršai nei laiškelio nerašiai kuo mes 
maži tau prasikaltum, kad ant gat
vės mus mažus palikai Nors su- 
šalom. nors pavargom, savo myli
mos mamytės laukdami, bet supra
tom kad musų įnamė drąsi. Iš musų 
rankų paėmus centus ‘ karų įbėgu ne 
sudiev ne sakius, lik mus ant gatvės 
paliko Ar visos molinos teip daro 
kad nesirūpina savo kudykiais .Ink 
mes savo mainę mylėjom, ir ryšius 
padčjom nešti lydėdami, be! mus 
mainė jau ne malė Ačiū tau mamyte 
kad mus mažus paauginai ir varge 
palikai, paklausi u' žmonių ir musų 
išsižadėjai, kad ir mes vargų kęsim, 
bei savo įname vis minėsim. Mus al_ 
skyriai nuo savęs ir nuo musų sese
les. Nors sesutė neužmiršk mus pa- 
irji.ijli. Pasakyk musų mo mėliai, 
kad dar mes esame maži brolis ir 
seselė, korius mylėjo, lydėdama už- 
niusų balių rankelių In kų dabar 
kalbi gyvendama viena. Mano mo- 
l(*rė prasišldino sausio 8 d \psive- 
dėm Lietuvoje, išgyvenau 11 melų. 
.Ii yra 29 metų amžiaus. Ji paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pavieto, Duogų 
prap. Doskonių kaimo, po tėvais 
Viktorija Sklueulč, tamsiai geltoni 
plaukai, rusvai mėlynų akių. 'I'uri 
vienų auksinį dantį iš priekio. Ne
šioja akinius. Paliko man du ku
dykių, mergaitę 7 m. vaikas 5 melų, 
trečių mergųilę pasiėmė su savim, 
1 1-2 metų, mergaitės geltoni plau
kai, striukai nukirpti mažos kalbos. 
Girdėjau kad išvažiavo su kilu vyrų, 
kas palėmysile praneškite busiu dė_ 
kingas M. Pūtis, 3356 S. Emerald

Pajicškau moters kuri galėtų man 
šeimyninkauti. 'Puriu 3 vaikus. 
Vienas 13 melų, antras 7 melų ir 
trečias I melų. Aš duosiu šlubų, an
glis, švies;). Atsišaukite šiuo adresu 
3952 S. Bockvvell SI. Chicago

PAJIEŠKAU Petro Siruido, paei
na iš Kauno gub., Baseinų par., Pa
gramančio parap., Pūtvės kaimo. Jis 
rodos gyveno Massachusetts valst. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Laucevichiis, 3550 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

I’ajieškau savo brolio Pranciš
kaus Urbdhavičiaus, Kauno gub. Ra
seinių pavieto, Šimkaičių valsčiaus, 
Beberų kaimo, Važgirio parakvijos, 
ir kilo draugo Jurgio Tverkaus iš 
tos pačios vietos. Pirmiau gyveno 
abu Philadclphia, Pa. Jie palįs lai 
atsišaukia arba kas žinote praneški
te jų adresus. Ona Urbonavičienė 
— Rotmanienū.
35 Tilman, Detroit, Mich.

..Pajieškau Jono Levono, paeina iš 
Kauno gub., ir pavieto. Betygalos 
parap. Didžionių sodos. Pirmiaus 
buvo atvažiavęs j Chicago, bet ilgai 
negyvenęs išvažiavo į Philadclphių, 
Pa. Kas ji žinote malonėkite pra
nerti, arba jis pats lai atsmaukia. 
'I'eipgi prašau/atsišaukii ir daugiau 
pažįstamų.

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

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

Iki 10 vai. ryto.

Pajieškau gera bizneriaus kuris 
norėtų užsidėti bučernę kriaučių ša
pų, šiaučių ar aptekus, yra didelis 
būrelis Lietuvių ir lenkų, o Lietuvių 
bučernės nėra nei jokio biznieriaus. 
Dai’bai eina gerai ir darbininkų trū
ksta, darbai daugiausia roberio iš- 
dirbystės, dirba 8, vai. į dienų.

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

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 SI. Old Forge, Pa.

Pajieškau. Ženotos moters arba 
pavienės kambaris uždyką kad galė
tų prižiūrėti I melų mergaitę. Atsi
šaukite vakare Nuo 6 iki 9.

3123 So. Morgan Street

Pajieškau Pusbrolio ir dėdės Wm. 
Šnaras ir W. Barvainis iš Kauno 
gub. šiaidin pavieto sodžiaus Nor- 
mančiu. Meldžiu atsišaukti.

Ona šliuraitė,
8446 Gilberl CI. Chicago, 111

Pajieškau savo draugų Juozapo ir 
Jono Rukcnkų abu Kauno gub. Pa
nevėžio pav. Rozalimo miestelio, 
viakuhų sodžiaus. Jų pačių prašau 
atsišaukti, arba kas žinote praneški
te jų adresus. 'I'uriu labai svarbų 
reikalų

Jonas Guzinskas
10156 Indiana Avė. 

Roseland-Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
I’ajieškau kambario garu apšildo

mo Bridgeporto apielinkėse tarp 28- 
tos ir 35tos gatvių. Malonėkite grei
tai nranešti.

A. Pedro, 3122 So. b>wc avė
Tol. Yards 5113

JIEŠKO DARBO *
Pajieškau darbų už janitoriaus pa- 

gelbininkų krautuvėje ar prie na
mų, apsibusiu už mažų užmokestį, 
esiu blaivas.
.1. B. — 1311 So. 49th Avė. Cicero, 

antras augšlas
Pajieškau darbo į buvernę moky

tis. Kam reikia lokio darbininko alsi 
šaukite laišku Galiu važiuoti j kitų 
miestų.

Kazimieras Sirlon
1836 W. 46 SI. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JfcFFERSON ST.
Už darbo parupininią visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, j tikins, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

Reikalingi kriaučiai prie Mote
riško koslumieriško darbo. Darbas 
pastovus. Gerų mokestis.

L. Kasper, 
3115 So. VVells Street 

Arti 31-mos.

REIKALINGI vyrai ant burdo. Gel 
ra vieta pakeleiviams. /

LIETUVIŲ MOTELIS. / 
1606 So. Halsted st., Chicago

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

A. Brazis
2900 Wcst 40 SI. Chicago, III.

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

D. Jurėnas,
1932 Magaun Avė. East Chicago, Ind.

RldKALINGA darbininkų prie cu
kraus burokų. Gera mokestis dėl šei
mynų ir pavienių ypatų. Dvidešimts 
iki dvidešimts keturių dolerių už ak
rų, (lykai namas ir transportacij. Su
sitikite su musų agentu Chicagojc 
Nedėlioję, Vasario 2-rų sekančiose 
vietose:
Fekete and Sons, 1957 W. Grand Avė 
9 vai. ryto; Al. Webber’s, 1612 Orch- 
ard Street 11 vai. ryto; Chas. Kassay 
9328 Cottage Grove Avė. 3 vai. po 
pietų.

MICHIGAN SUGAR COMPANY 
F. J. Khimp, Saginaw, Mich.

Reikia 10 prityrusių moterų tvar
kyti skudurus. Pastovus dųrbas ir 
gera mokestis.

B. Goldman,
1820 W. 14th Street

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

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

Reikalingas partneris su pinigais 
į labai gerą biznį.

Savininkas turi daug tavoro ir rei
kalauja partnerio prisidėti į tų biznį 
iš pusės. Visas informacijas suteik
siu per laiškų. Atsišaukite į “Nau
jienų” Administracija laišku pažy
mėdami ant laiško 26.

..Reikalingas patyręs moteriškų 
kantų siuvėju darbas ant visados ar
ba gerų vyrų priimčiau į pusinykus 
atsišaukti.
1516 E. 63rd St., Chicago, III,

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

1606 So. Halsted St.

Reikia lietuvės moters dirbti į ho- 
tclį. Turi būt nevedus. Valgis kam
barys ir $9 į savaitę.

R. Spolarich, 
4167 So. Halsted St.

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

Dr. Glaser, 
3149 So. Morgan St.

H. LEIBOVITZ
Persikėlė atgal 

i n savo 
seną vietą, 

kur 
pirmiaus 

buvo 

1650 W. Van Buren St. 
arti Paulina Street

RAKANDAI
Pardrtvimas Slorago vėliausios stai- 
lės phonografų ir rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemenfo a- 

dala. 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
timų. Dykai prisiunlimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
I po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Ilarrison Street, Chicago

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kcdzic avė. Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 2 aukštų namas, 

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

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

2827 N. \Vhipple St. 
Tel. Al bau y 9098.

PARDl’ODU pigiai’ medinį na
mų ant vieno pagyvenimo Rosolan- 
do prie 107 gatvės. Kas norite pirkti 
arba mainyti ant automobiliaus mel
džiu atsišaukti šiuo adrisu. 

Antanas Jodelis.

Kankakee. III.

Pardavimui namas ir lotas. Pi
giai. AlsišaukHte ant viršaus.
3318 So. Iloyne Avė. Chicago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS

AR .IVS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tų šėrų, kuriuos jus pirkote.

Pirkite Šerus Buck Run Oil and 
Refining Co.. ir gaukite tos kompa
nijos pelnų kurį išmoka Buck Run 
Oil and Refining ('o., yra operuojan 
ti bile kokių pagaminančių aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiei. Dabar Še
rai pėduodami po $2.0(1 už šėrų ir 
pakils iki $2.50 už šėrų į trumpų lai

Siuskite savo užsakymus šiandien 
.1. BIRSHTON,

care of Chas. A. Wood and Co.
110 So Dearborn SI. Chicago, III.

Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

MOKYKLOS

’ VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vir
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ei 
ŠIO. Phone Seeley 1643

BAKA PATEK, Pirmlelakis----- !-------------------------------- <
DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA 

čią gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelnų istorijas, geografiją, raAyti 
laiftkus, ir -tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui. nesigailėsite.

American Ccllege Preparatory School
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

f1A5TEH 5Y5TEI1

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką 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
kų 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- 
lė madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


