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Valdžia siunčia “lankus" prieš 
streikierius

Didelis geležinkelio darbininkų 
streikas Švedijoj

-------  ę
Purk gydytojų viešas susirinki-DIDELIS LONDONO STREI

KAS PLEČIASI.

Viešbučių darbininkai prisidėjo 
prie požeminių kelių darbini- 
kų streiko. Dar daugiau uni
jų gali mesti darbų.

LONDONAS, vasar. 3. - Be 
jokio pranešimo iš kalno, šįryt 
sustreikavo niotornianai ant di 
džiųjų požeminių kelių Londo
ne. šiąnakt visos požeminės 
linijos yra sustoję.

Daugiau 400,000 pasažierių 
kasdie naudojasi požeminiais 
keliais ir jų uždarymas užplū
do garsius Londoilo omnibusus 
ir priemiestenius traukinius Lo 
ndono distriklo garinių geležiu 
kelių.

Daugelis žmonių, kurie dirba 
finansiniame distrikte, vadina
mame “mieste” ėjo pėsti iki vi
durdienio iki pasiekė savo ofi
sus. Molerjs, kurios dirba kon 
duktorės ant amnibusų buv< 
beveik nustumtos užpludimu 
žmonių, kurie stengės rast pro
gų pavažiuoti.

X vai. darbo diena prasideje 
požeminių kelių motormananu 
tik pereitų savaitę. Dabar ji< 
sustreikavo dėlto, kad jiems 
nemokama už pusę valandos ii 
X vai., paskirtos pietums.

šiąnakt išrodo beveik tikru 
kad motormanai ant omnibuse 
sustreikuos ryto parėmimui p< 
žeminių kelių streikierių. Tai
pgi yra grųsinimų, kad inžinie
riai ir kiti traukinių darbiniu- 
kai ant priemiestinių geležinke
lių prisidės prie streiko. Tas 
sustabdytų praktiškai visas 
transportacijos įmonės Londo
ne.

II. J. ()xlade, vienas iš virši
ninkų garvežių inžinierių ii 
perkuriu unijos užreiškė:

“Darbininkai ant didžiųjų 
salies geležinkelių visoj valsty
bėj pilnai mums pritaria ir yra 
prisirengę, jei bus reikalas, su
stoti dirbę parėmimui principų, 
už kuriuos mes streikuojame.“

Streikas v|isos nacionalės 
transporto darbininkų unijos 
buvo grųsinamas per savaitei 
ir tik su vargu buvo atidėtas 
Saukiant veikimo Lloyd Geųr- 
ge valdžios. Šiandieninis po
žeminių kelių motormanų st
reikas, nors ir nėra autorizuo
tas, gali kartais pagimdyti dar
bo krizį.

Kada dabartinį keblumų su
jungus su grųsinimų streiku 
elektros šviesos ir jiegos darbi
ninkų ir 2(M),(MM) narių inžinie
rių unijos, (abu streikai paskir
ti šių savaitę), tai stovintis 
prieš sostinę, prospektai hera 

malonus.
Daktarai reikalauja unijos.
Kaipo parodymas kaip išsi

plėtojus yra streikų karštligė miesto distriktuose yra paden- generalės darbo konferencijos
Anglijoj, vakar įvykęs įlydė gti užšalusiu sniegu. ofice išklausymui raporto dele-marino arti 129,000 žmonių. uždegimo.

muš tikslu suorganizuoti įstai
gų atstovavimui medikalės pro
fesijos prieš parlamentų, išįro, 
kada įnešimas sudaryti regu) ta
rę užregistruotų trade unijų 
tapo paskelbtas atmestu tik 
dviem balsais iš visų 150 bal
sų.

Susirinkime kalbėjo, narys 
parlamento, Si r Watson Chcy- 
ne, Lancet redaktorius ir kiti 
žymus daktarai.

I įnešimas sudaryti trade uni
jų ir vartoti streikų atsieki- 
mui savo siekių, tapo išim
tas su dideliu pritarimu ir pir
mininkas po paskelbimui atme
stu beveik lygiu balsavimu, at
isakė antru kartu perskaityti 
balsus.

Trne IransInUnn filrU with fhn pn<t 
ųiastei at Chicago, III./Feb. 4, 1919 
įsU’eguired by the act of Oct. G, 1917

KABINETAS LAIKO 
POSĖDI.

LONDONAS, vasar. 3. An
glijos kabinetas laikė šiandie 
oosėdį apsvarstymui darbo sitll 
icijos. Fečiaus sakoma, kad 
valdžia vis dar stovi prieš ko- 
kių-nors intervencijų.

Parlamentaris komitetas tra
le unijų kongreso šiandie nu
tarė sušaukti specialį susirinki
mų apsvarstymui viso klausi
mo darbininkų nerimavimo.

Belfast miesto korporacija 
liaudie prašė lordo mayoro įsi
maišyti į streikų. Lordas Pir- 
rie, kontroliuotojas pirklybinio 
laivyno budavojimo, buvo pri
verstas panaikinti visus oficia
lius apsiėmimus kad galėjus 
nuvykti į Belfast sąryšyj su 
streiku.

Viešbučių darbininkai 
sustreikavo.

Rastumas streiko situacijos 
Londone dar labiau padidėjo 
šiandie, kada viešbučių darbi
ninkai nutarė streikuoti. Apie 
H,(KM) vyrų ir moterų yra palie
sti.

Buvo keli streikai mieste bė
gyje pastarųjų kelių savaičių, 
kaip streikas Tanios laivų tai
sytojų, barzdaskučių, bet opu
mas situacijos niekad taip ai
škiai nebuvo matomas londo- 
niečiams, kaip šįryt, kad jie ra
do įėjimus į vyriausius pože
minių kelių stotis uždarytas.

Elektriška sistema London, 
Brighton & South Coast gele
žinkelio, kuri aptarnauja dau
gelį svarbių priemiesčių, kaip 
Richmond, taipgi da'linai sus
tojo, kuomet kiti geležinkeliai 
su panašiu aptarnavimu taipgi 
grąsino sustojimu.

N epą ra n k u ma s va igšči oj i m o 
padidėjo delei slidumo kelių ir 
šalygatvių, kurie tolimesniuose

1 . . . -■ ■' .■ H.J. ■

Valijos angliakasių 
streikas.

7,000 angliakasių A m m a n 
klonyj. Carmarthenshire, Vali- 
joj, sustreikavo šiandie, prijau
timui darbininkams apieiinki- 
niuose d įstrik tuose, kurie buvo 
nubausti už pasiėmimų laiko 
atlankymui t laidotuvių vieno 
angliakasio.

Visuotinas Susirinkimas an
tracito apygardos angliakasių 
įvyks ketverge apsvartymui pa
skelbimui visuotino streiko.

True trnnslflfion filed with the pn*t. 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1919 
is retjuired by the act of Oct. (i. 1917
ANGLIJA ATKREIPIA GINK

LUS PRIEŠ BELFASTO 
STREIKIERIUS.

Siunčia ginkluotus automobi
lius streikams besiplėtojant.

LONDONAS, vasar. 3. — Pa
siuntus ginkluotus kareivius į 
Glašgową ir sutverus palinki
mų tarp niekurių streikierių 
pradėti darbų pamatu 47 valan
dų darbo savaitės, sprendžia
ma, kad valdžia mano pavarto
ti ta pačių taktikų Belfaste ir 
kitose vietose.

“Tankai” Dubline.

Tankai ir ginkluoti automo
biliai tapo iškrauti Dubline ir 
siunčiami yra į Belfast, kur 
siaučia airių streikas.

Keturi Rusijos žydai ir vie
nas Sinn Fein streiko vadeivas 
tapo deportuoti.

Naujasis Londono požemi
nių kelių streikas kuris supara- 
ližavo visų požeminę transpor
tacijos sistemų Londone priver 
te šimtus tūkstančių žmonių ei
ti pėsčius ar čiuožti “roller sku
te“ į ir iš darbo.

DIDELIS GELEŽINKELIŲ 
DARBININGŲ STREIKAS 

ŠVEDIJOJ.

COPENHAGFJN, vasar. 3.— 
Didelis geležinkelių darbininkų 
streikas iškįlo Švedijoj. Sust
reikavo darbininaki ant 19 įvai
rių didesnių linijų.

Traukinių vaigščiojimas pie
tinėj Švedijoj yra labai suttruk 
dytas ir valdžia deda visas pas
tangas kad tik įstengus prive
žti užtektinai maisto į dides
niuosius miestus.

BUENOS AIRES STREIKAS.

BUENOS AIRES, vasar. 3.— 
Nežiūrint oficialio paskelbimo 
jūreivių federacijos, kad uosto 
streikas užsibaigė, laivai vis 
dar negali plaukti užjurin, nes 
laivų krovėjai atsisako dirbt už 
mažiau kaip 7 pesus už 7 vai. 
darbo dienų.

True translntion filed with the po«f- 
mastep at Chicago, III., Feb. 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LAIMĖJE DAUGIAU NEGU 
REIKALAVĘ.

PARYŽIUS, vasar. 3. - Nau
jai susidariusi krasos, telegrafo 
ir telefono departamento darbi
ninkų unija susirinko šiandie

I
 REGISTRUOKITĖS

\ ŠIANDIE.
šiandie registracijos die 

na. Kas Besiregistravo pe
reitų rudenį, ar po regisi- ■ 
racijos persikėle kitur gy- ■ 
venti, turi šiandie užsire- ; 
gistruoti, kad galėjus bal
suoti svarbiuose pavasario 
rinkimuose miesto mayo
ro ir visos miesto valdy
bos. Registravimo vietos 
bus atdaros nuo X vai. ry
to iki 9 vai. vakare.

gacijos, kuri buvo pasiųsta mi- 
nisterijon su reikalavimu pa
kelti algų 100 nuoš. Kada ra
portas tapo išklausytas nusis
tebėjimas buvo taip didelis, kad 
tūlomis valandomis buvo abel- 
na tyla. 7

Krasos, telegrafo ir telefono 
ministerija turi prirengtų par
lamentui bilių, kuriuo visos al
gos bus pakeltos 200 nuoš. gan 
liautiems iki 4,0(M> frankų į me
tus, k taip, kad pastarųjų alga 
pasidarys 12,000* frankų į me
tus. Uždirbantiems daugiau 
algos bus pakeltos nustatytoj 
skalėj.

Sulig biliaus moterų algos 
bus tos pačios kaip ir vyrų už 
tokį pat darbų.

Audinyčių 
streikas
30,000 STREIKUOJA 

LAWRENCE.

LAWRENCE, Mass.—Čia su
streikavo 30,000 vietos audiny
čių darbininkų. Jie reikalauja 
4X vai. darbo dienos, vieton 54 
vai. Pirmoji streiko diena pra
ėjo ramiai.

Kitur dirba.

BOSTON, Mass. — Didžiu
moj audinyčių Naujojoj Ang
lijoj darbininkai dirba, kur dir
btuvės be streiko sutiko įvesti 
X vai. darbo dienų.

šilko audėjai streikuoja.

PETERSON, N. J. — Apie 
27,(MM) šilko darbininkų sustrei
kavo, reikalaudami 47 vai. dar
bo savaitės.

PASSAIC, H J. Apie 15,- 
000 darbininkų 6 didelėse vil
nų audinyčiose laimėjo X vai. 
darbo dienų.

Streikuoja.

ALBANY, N. Y.—Apie 5,000 
darbininkų iš 23 šios apygar
dos audinyčių streikuoja už X 
valandų larbo dienų.

129,000 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS AFRIKOJ.

CAPE TOWN, vasar. 3. r- 
Vidaus reikalų ministeris Sir 
Thomas Watt paskelbė, kad 
dabar šia u tusioj i pietinėj Afri
koj influenzos epidemija 

l'riie truiishition filed wi1h the post- 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1919 
■s reqnired by the act of Oct. 6, 1917
DAUG DELEGATŲ ATVYKO 

•Į SOCIALISTŲ KONFE
RENCIJĄ/

BEBN, Šveicarija, vas. 3. — 
120 delegatų, atstovaujančių 
12 šalių atvyko dalyvauti tarp
tautinėj Socialistų konferenci
joj, kuri įvyks šiame mieste. 
Vokiečių socialistas Edw. Bcrn- 
stein, kuris irgi turėjo dalyvau
ti, tapo sulaikytas. ,

l'nie transl dinn filed w«»n the pnst- 
maslee ai Chicago, III., f eb. 4, 1919 
is retinu ed i»v the act of Uc.t. 6. 1917

KUR NUĖJO PASKOLA 
RUSIJAI.

Mason reikalauja ištraukimo 
amerikiečių iš Rusijos.

WASHINGTON, vasar. L— 
Miliūnai dolerių, kuriuos Suv. 
Valstijos paskolino Rusijai, kad 
pagelbėjus jos badaujantiems 
žmonėms, yra laikomi Rusijos 
ambasadoriaus ir vartojami už 
mokėjimui palūkanų ant karės, 
bondsų, kurių fiskaliu agentu 
buvo J. P. Morgan & Co. Taip 
užrt4škč šiandie atstovų bute 
atstovas Mason iš Illinois.

Mason smarkiai užsipuolė 
ant karės departamento už lai
kymų Amerikos kareivių Rusi
joj-

Užreikšdamas, kad tie karei
viai yra 5(M) mylių nuo arti
miausių Amerikos reikmenų, 
Mason reikalavo, kad jie butų 
ištraukti kaip galima greičiau
siai. Jis sakė, kad Anglija jau 
ištraukė savo kareivius ir kad 
Liloyd George prižadėjo, kad 
nė vienas Anglijos kareivis ne-i 
bus pasiųstas į Busi jų.

“Bet musų kareiviai yra lai
komi ten po komanda anglų ir 
japonų oficierių,” sakė jis. 
“Tarp Suv. Valstijų ir Rusijos 
nėra karės. Jie neturėtų būti 
laikomi ten, vartojimui šios ša
lies politikierių atsiekimui sa
vo svajonių. Mes turime ten 
15,(MM) Amerikos kareivių. Jei 
mes darome klaidų, ištraukime 
juos. Jei mes esame teisus, pa
siųskime 1,000,000 kareivių jų 
pagelbon.”

True translntion filed wilh the pnst- 
master at Chicugo, III., Feb. 4, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917 
6,166 ANGLIJOS* AVIATORIAI 

UŽMUŠTI.
L()N1M)NAS, sausio 31. — 

Pilni nuostoliai Anglijos orinės 
tarnybos bus laike visos karės, 
oficialiai paskelbti šįvakar se
kamai:

Užmušta — 6,166; sužeis
ta 7,245; prapuolė 3,128, įskai
tant belaisvius; internuota 84. 
Viso 16,623.

Pasimirė astronomas.
CAMBRIlMiE, Mass., vas. 3. 

— šiandie po trumpos ligos Čia 
pasimirė prof. Edvvard Charles 
Pickering, direktorius Harvar
do observatorijos ir vienas iš 
geriausių žinovų astronomų A- 
merikoj.

72 MIRĖ NUO INFLUENZOS.
Bėgyje pastarųjų 24 valandų 

Chicagoje 45 žmonės mirė nuo 
ir 27 ’ nuo plaučiųnu- influenzos

True trunslntion filed with the post-master at Chicago, III,, Feb. 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Bolševikai paėmė Kijevą
Gen. Denikin skerdžia gruzinus

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
VINDAVĄ.

AMSTERDAM, vasač. 3. ..
Iš Liepojatis pranešama, kad 
bolševikai paėmė Vindavos uo
stų ir miestų, prie Baltiko ju
rų, Kurliandijoj.

I'rue Irnnslntinn filed ilh the post- 
master at Chicago, III., l'eb. 4, 1919 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917

UKRAINIEČIAI EINA PRIEŠ
RUMUNUS.

LONDONAS, vasar. 3. — Pa
sak Copenhageno žinios j Mail, 
Ukrainos kareiviai rengiasi a- 
takuoti Rumuniją, kuri, sako
ma, sumobilizavo savo spėkas 
pasilikimui užpuolimo.

True translntion filed with the pn«t 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1919 
is reųųired by Ihe act of Oct. 6. 1917 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
KIEVĄ.

VAARŠAVA, saus. 31. — Ki
jevas tapo paimtas bolševikų 
kardivių, gen. Petluros karei
viams dalinai perėjus priešo pi 
sėn. Ukrainos valdžia persikė
lė iš Kijevo į Vinica, į pietvaka
rinis. Geleži n kėlių komunika
cija su Kijevu yra pertraukti 
Kovelyj, kur yra pulkas vokie
čių, bandančių palaikyti tvar
kų tarp betvarkių vokiečių, ku
rie traukiasi iš Ukrainos.

Troe trnnslatlnn filed <yiit» th« pn*« 
master ai Chicago, III., Feb. 4, 1919 
is required by Ihe act of Oct. b, 19)

SUŠAUDĖ KAM NE KA
RIAVO.

i ---------
OMSK, saus. 30. — Už atsi

sakymų klausyti paliepimo ap
ginti prieš bolševikus Siberijos 
armijos frontų Kunger apygar
doj, į pietryčius nuo Periu, 250 
kareivių ir 10 oficierių tapo nu
teisti karinio teismo ir sušau
dyti už nepaklausimų, — pasak 
gautos iš Kunger žinios. X ofi- 
cieriai ir 50 kareivių išvežti į 
Ekaterinburgų teisini ui.

Kareivių neklausimas silnina 
gynimų Periu prieš bolševikus, 
kurie tebesiveržia prie .jo iš 
pietryčių pusės.

True translntion filed with the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 4, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

MAKSVOJ SIAUČIA ŠILTINĖS

STOGKHlOLM, vasar. 3. — 
Gyvenimo sąlygos Maskvoje a- 
pibudinamos čia atvykusių fra- 
nenzų pid>ė.gelių, kaipo esan
čios baisiomis. Pieno jjuodu- 
kas kainuojąs 15 rublių, o duo
nos svaras — 25 rub.

Daug žmonių miršta nuo Šil
tinių ir prie kapinių vartų pil
na žmonių, norinčių palaidoti 
savo gimines. Mirusieji yra 
apdengti popieriniu apdangalu 
iš priežasties stokos karstų.

I’riip transhdion filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1919 
is i*e<|uire<i by Ibe act of Oct. G, 1917

GEN. DENKIN EINA
GRUZINIJON.

Rusijos juodašimčiu vadas lai- 
m ėjęs keletą pergalių 

Gruzinijoj.

(Korespondento pranešimas).

PARYŽIUS, vasar. 3. — Aš 
kų tik gavau svarbių telegramų 
nuo Neratovo, kuris buvo pa- 
gelbininku užrubežinių reikalų 
ministerio Rusijoj per keletu 
metų. Jis aprašo svarbių ka
rinę pergalę gen. Denikino ant 
bolševikų. Gen. Denikin paė
mė Kislovodsk, Essentuki ir 
Piatigorsk, užmušė daug prie
šų, suėmė daug belaisvių, ka- 
nuolių, amunicijos ir maisto ir
dabar Cis toliau j Tereko kazo
kų. teritorijų.

Daugiau to, jo kareiviai pa
ėmė Saropta ir eina priekyn 
daug greičiau, negu jie patįs to 
tikėjosi. A

(Keletą dienų atgal buvo pra 
nešta, kad gen. Denikin neužga- 
lėdintas pobūdžiu Gruzinijos 

.’eMpublikos, Kaukaze, sulojo 
kariavęs su bolševikais ir pra
dėjo veržties į Gruzinijų. Šioj 
žinioj minimos vietos ir yra 
Gruzinijos pakraščiuose. Gru
zinijos respublika anaiptol nė
ra bolševikiška ir gen. Deni
kin negalėjo sumušti bolševi
kus, kurių ten nėra, bet vien 
užpuolė ant ramių gruzinų ir 
labar juos skerdžia. O kas 
link bolševikų - tai Rusijos 
juodašimčiams visi kas neina 
>u jais yra bolševikai. O gen. 
Denikin yra vienu aršiausių 
juodašimčių vadovų ir nori 
pats atsisėsti ant caro sosto).

True translntion filed with Ihe pnst- 
masler ai Chicago, III., Feb. 4, 1919 
is reyuired by the act of Oct. G, 1917 
GRUZINIJA NEDALYVAUS, v •

PARYŽIUS, vasar. 3. — Gru
zinijos valdžia, 1 ranskaukazi- 
joj, atsisakė į pakvietimų daly
vauti siulomoj Prinees salų 
konferencijoj tuo pamatu, kad 
Gruzinija, kaip ir Finlandija, 
jau atsiekė savo nepriklauso

mybę ir nebėra daugiau dalimi 
Rusijos. s

oraI

Giedra šalčiau šiandie ir ry 
to.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
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ivė) konferencija, kuri išdir- 
Mc lithuanian oaily nkm bsianti visus pasikalbėjime 

priimtų pienų detalius.
Visa tai labai puiku. Tie 

darbininkų “vadovai”, susi
bičiuliavę su darbininkų 
išnaudotojais, gali savo sla
ptomis sutartimis džiaug
ies. Bet vis dėlto jie netu
rėtų užmiršti, kad darbinin
kai ne visados palankus se
kti savo “vadovus”-konšach- 
machierius. Juo labiau ne 
šiandie. Kad ir taip dar kon
servatyvus Amerikos darbo 
unijų žmonės, bet vis tik jie 
nebe taip jau paiki, kad ne
suprastų, jog vienybės tarp 
išnaudotojų ir išnaudoja- 
mųjų negali būt. v

’vblished Daily exc«pt Sunday by 
*• Litbuanian New» Pub. Co, Ine.

1739 SO. HALSTED ST..

Telephone Canal 1504

ienos eina kasdien, Išskiriant 
jedėldienius. l^eidšia Naujieną Ben

drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
iii — Telefonas: Canal 1506.

Ušaiaakaaoji Kalnai 
aneagoje—pačtm

Metams ........................... ..
t*uaei meto ......................
Trima mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui............

Wagoje—per nešiotojus!
Viena kopija............ ..
Savaitei ............................
Mėnesiui............................

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
oaėtn:

Metams ................ 45.04
Pusei meto .......................... 306
bilus mėnesiams ........ 165 
Dviem mėnesiam .............. 1.35
Vienam tut'tesiui ................... 65

Visur kitur nžsieninos* .. 4.^0 
Klmgus reikia tt.usti Pačto Monty 
Orderiu, kertu su ušsakymu.

46.06
3.50
1.85
1.4i

. .71

.02

.12 
.W

Vmeniškal Redaktorių matyt gali-

Darbo ir kapita
lo vienyto j ai.

Mums atsiųsta iš Rytų la
pelis, pavardytas “Kas ir 
kaip rūpinasi Lietuvos lais
ve”.

Tai kopija Chicagos Ket
virtosios Kuopos sutaisyto

skelbia, kad lapelio, vyriausiai Lietuvos 
Springfielde, I1L, buvęs dar- Laisvės Fondui išniekinti, 
bininkų vadovų ir kapitalo Lapelis pabaigiama atsisau- 
atstovy pasikalbėjimas, ku- kimo žodžiais; 
riame nutarta greitu laiku I 
sušaukt didelę Illinojaus vai 
stijos darbo ir kapitalo rep
rezentantų konferencijų. 
Tos konferencijos uždavinys 
busiąs surasti būdų, kaip 
panaikinus ant visados ko
vą tarp darbo ir kapitalo.

Tame pasikalbėjime daly-į

“Mes, darbininkai, turime 
dirbti savo naudai. Gana 
klaidžioti tamsoj. Lai gy
vuoja darbininkų susiprati
mas! Lai gyvuoja musų so
lidarumas!”

Taip, lai gyvuoja susipra
timas.

Tik labai liūdna, kad pa- 
vavę penkiolika Illinois Dar- tįs tokių lapelių leidėjai ne- 
bo Federacijos atstovų ir nori susiprasti. Tų lapelių 
tiek pat žmonių reprezen- iniciatoriai, juos išleisdami, 
tuojančių šios valstijos fa- vadovavosi asmenišku pik- 
brikantų asociaciją; pirmi- tumu ant kurių-nekurjų so- 
ninkavęs gi gubernatorius cialistų prisidėjusių prie 
Low$en (jis yra vyriausias 
Pullman Car kompanijos 
akcionierius). Visasupasikal
bėjimas buvo uždarytomis 
durimis — mat, darbininkų 
vadovai nenori, kad jų ats
tovaujamieji žinotų visą a- 
pie tai, kokias sutartis jie 
daro su samdytojais.

Bet sutartis jie daro, ir 
moka taip susitarti, kad a- 
budu — išnaudotojų atsto
vas ir išnaudojamųjų atsto
vas tik meilės žodžių vienas 
antram teturi pasakyti, ir 
kaip du geriausiu bičiuliu 
geria vienas antro sveika
tom

Štai, ką gieda cigarų dir-1 
bėjų unijos prezidentas Geo mia visą naujovinių prasi- 
Perkins, kurs dalyvavo pa- vardžiavimų žodyną, 
sikalbėjime su fabrikantais' Visas blogumas, lęad toki 
ir lošė joj svarbiausią rolę.' žmonės savo asmenį 
Jis sako: “Nors dėl griežtai ktumus apvelka prii 
nustatytų pienų dar galuti
nai nesusitarta [ak, var
ge!], bet man regis, jog su
rasta pamatas susipratimui, 
kurs leis kuogražiausiai iš
risi visus nesusipratimu^

i&kus pi- 
irpipų ir 

programinės minties skirtu
mo apvalkalu, ir kovodami 
netiesa, niekinimais savo 
“oponentų“, randa sau pri
tarėjų drauguose, kurie tos 
paslėptos klastos nežino. Ir 

tarp darbo ir kapitalo. Per kadangi šiuo didžių kovų ir 
keturiasdešimt metų vei
kiant darbininkų judėjime, 
man niekados dar neteko pa
matyt, kad abidvi pusi taip 
arti viena prie antros stovė
tų ir taip gražiai ir galutinai 
galėtų tarp savęs susitaiky
ti.”

Iš antros' Vėl pusės fabri
kantų asociacijos vice-pre- 
zidentas N. Pelouze džiau
giasi: “Aš visiškai sutinku 
su tuo, ką sako misteris 
Perkins. Aš esu tikras, jog 
mes galų gale atsiekėme to
kio susipratimo, jog galėsi
me išrišti visą problemą, ku
ri taip ilgai -buvo didelių ne
ramumų priežasčia: ir iŠri- 

* Šime taip, kad abidvi pusi 
busime patenkinti”. t AUKAUKITE LIETUVOS 

Dabar, dvieju savaičių bė- LAISVAS FONDAM

“Tegyvuoja 
susipratimas ’

Lietuvos Laisvės Fondo stei
gimo. Kad atsikeršijus 
jiems, jie kitokio budo nesu
rado, kaip niekinti ir griau
ti visokį darbą, prie kurio 
tie draugai prisidėjo ar pri
sideda.

Jie labai gerai žino, kad 
tų draugų darbas yra geras 
darbininkams, dagi labai 
naudingas. Jie butų pilnai 
pritarę ir patįs butų prisidė
ję veikti — jeigu jį butų kas 

i kitas sumanęs. Bet čia jį 
sumanė ir vykina draugai, 
ant kurių jie asmeniškai pi
kti. Ir jie užreiškia: “Ne, 
jus toki ir toki — socialpat- 
riotai, buržuazijos talkinin
kai” ir taip toliau, kol išse- 

pervartų laiku žmones, da
gi patįs socialistai gyvena 
daugiau įsikarščiavimo upu 
negu blaivu dalykų svarsty
mu, nedaug tereikia, kad jų 
akyse diskreditavus dagi la
biausiai užsitarnavusius, la
biausiai darbininkų reikalui 
atsidavusius veikėjus ir su
kėlus prieš juos tų pačių 
darbininkų neapykantą, da
gi kerštą.

Pagailėtinas Ketvirtosios 
Kuopos žygis atsiliepė ir 
Rytuose. Šauksmas jų lape
liuose: “Gana klaidžioti ta
msoje lai gyvuoja darbinin
kų susipratimas!” klastin
gai skamba, nes klastoje gi
męs.

I niastep ai Chicago, III., Feb. 4, 1919 
as reųuircd by tho act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

žinios Labor News Service.

RUSIJA

Darbininkų patvarkymas 
sivedimams

ap-

Tarp daugelio prisuku, ku
riuos nesenai išleido Rusijos 
Sovietų Valdžia, patvarkymas 
apsivedimams buvo labai pla
čiai kalbamu dalyku. Buvo 
straipsnių, kuriuose buvo sako
ma, kad šitas patvarkymas ver
čia moteris apsivesti prieš jų 
valią. Naujas įstatymas apie 
apsdvedimą, esantis Sovietų pri
sakė, smulkmeniškai pasako, 
kaip apsivedimas turi įvykti.

Pagal šitą prisaką Bušų So
vietų Bepublika pripažįsta tik 
civilius apsivedimus; bažnyti
niai apsivedimai skaitoma pri
vatiniu dalyku apsivedapičiųjų 
pusių. Tie, kurie nori apsives-

Skyrių ir apreikšti savo norą 

įnami nuo asmenų jaunesnių 
kaip 18 metų vyriškos lyties ir 
16 metų moteriškos lyties (Už- 
Kaukazyj, kur yra paprasta ap
sivesti jaunesniems, vielos gy
ventojai apsivesdami turi turė
ti 13 metų moteriškos lyties ir 
16 metų vyriškos lyties). Tikri 
giminės, broliai ir pusbroliai 
bei seaerįs, neąverkapročiai, ir 
jau vedusieji negali gauti 
leidimo apsivesti. Norintieji 

tuo įstatinių turi pasirašyti po 
raštu, kad jie apsiveja savo 
iiuosa valia”. Šita išlyga rodo, 
kad jokis teisėtas privertimas 

mas tolinus leidžia apsivejan
tiems (nuspręsti, ar jie vadins 
vyro ar pačios pavarde, ar ko
kiu jungtiniu vardu, sudėtu i 
jų vardų.

Įstatymas labai prastas ir ap- 
sivedimo paliudijimas yra labai 
lengvai gaunamas, apsive
jantieji priklauso augščiau mi
nėtoms sąlygoms. Apskritai, įs
tatymas nesiskiria nąo a pave
dimo įstatymų kitose civilizuo
tose šalyse.

BABSON PRASERGSTI DID
ŽIUOSIUS BIZNIUS.

Boger W. Babson, Babson 
datitiškos organizacijos galva, 
kuris parūpina pranešimus pir
kliams, bankininkams ir inves- 
toriams, išleido “Barometrinį 
Laišką“, kuriame apšnekama 
kares išmokos. Šitame laiške 
pakeliama klausimas, “Ar mu
ms gera valia duoti šį-tą, ar ri
zikuoti prakišimu visa ko?“ 
Babspn sako sa'^o (klientams 
verteiviams, kad atsakymas pri
klauso nuo to, ai’ mes norime 
pasinaudoti tikrąja karės pa
moka. Jei mes norime sutikti, 
kad didžiuma rankpelnių šitoj 
šalyj ramiu budu pasilaikytų 
tą svarbą ir tas privilegijas, ku
rios buvo jiems duota karės lai
ku, jei mes norime valdyti šitą 
šalį greičiau dėl pagaminančiu- 

turtus tai galima išvengti pra
gaišties. Bet jei finansiniai ir 
biznio reikalui Suv. Valstijose 

žli atgal prie prieškarinių eko
nominių sąlygų, tai ekspliozija 
tikrai turės įvykti.”

PRAGYVENAMOJI ALGA 
YRA $1,800.

Paskutiniai Karės Darbo Ta
rybos ir Suv. Valstijų Darbo 
Skyriaus tyrinėjimai veda prie 
išvedimo, kad darbininko šeimy 
iiaiš penkių asmenų, susidedanti 
iš vyro, pačios ir trijų vaikų, 
reikalauja apie $1,800, kad pri- inokįųo. Rtmlg* lietuviai išpra^ b*t aplamai visoje lietuvių lai

deramai žmoniškai pragyven
ti.

Frank P. Waish, kalbėtamas 
Nqw Yobko mieste nesenai paša 
kė, kad Kairės Da?bo Taryba 
atėjo prie nuomonės, jog $34.80 
į savaitę tai mažiausia neišla
vinto darbininko alga ,su kib
lia jis žmoniškai gali pragyven-

Tą pačią normą dedu Dr. Bo- 
yal Meeker, Suv. Valstijų Dar
bo Skyriaus (Statistikos Bįu(ro 
perdetinis, savo kalboje nese
nai pasakytoje Viešosios Svei
katos Konferencijoje. Dr. Mee- 
ker pasakė, kad ištyrimai aiš
kiai įiarode, jog tikrai žmoniš
ka pragyvenimo norma šeimy
nai iš penkių negali būti užlai
koma su mažiau kaip $1,687 į 
metus ir gal negali būti užlai
koma su mažiau kaip $1,800. 
Bet Dr. Meeker tvirtino, kad pa
prastai darbininko šeimyna 

daugumoje atsitikimų nupuo
la daug žemiau šitos normos ir 
ačiū tam būva priversta priim
ti tokią gyvenimo normą, kuri 
gręsiia pavojumi šeimynos 
vienių narių sveikatai.

pa-

JAPONIJA.
Socialistai išleido mani f esti}.

Sulig laikraščiu “Le Populai- 
re” Japonijos Socialistų Parti
ja išleido manifestą formoje 
atsiliepimo į Rusijos Sovietų 
Tarybą, 
domusis 

‘‘Visa 

šitame manifeste pil- 
Komi tetas šitaip sako: 
musų (loma yra muk- 
pažangą rusų revoliu-

cijos ir mca sų didžiausia užuo
jauta sekame, smarkų žengimą 
rusų (proletaifato pirmyit, tą 
žengimą, kuris patiekė neištri
namą įspūdį Japonijos žmonių 
sielose.
f ‘‘M(ia esame pilni pasipiktini

mo metodams japonų valdžios, 
kuri |M) vienokia ar kitokia ne
svarbia priedanga siunčia savo 
kareivius Sibiran, kad sustab
džius laisvą rusų revoliucijos 
plėtojimąsi. Mums labai gai
la, kad mes nesame tiek susior
ganizavę, idant galėtume sulai
kyti dabartinį pavojų, kuris grę- 
sia jums iš musų imperialisti
nės valdžios puses. Bet jus ti
kėkite umunis, kad nors mus) 
valdžia! šiandien persekioja, lai
svės vėl ūkas užplev ėstuos vir
šum Japonijos.

‘‘Le Populaire” pastebi, kad 
socialistų grupes turi didelių 
sunkenybių Japonijoje, kur įs
tatymai prieš juos yra labai aš
trus. Todėl yra labai sunku 
sekti Japonijos socialistų veiki
mą. Bet šitas dokumentas me
ta įdomią šviesą ant tų dalykų, 
kuriuos jie bando nuveikti.

Lietuvoje.
Žinios iš Lietuvos Laikraščių

Svedasai. — Spalių 20 d. bu-

dasų 2-klasė mokykla.
Svėdasų liaudies mokyklos 

namai, kurie, buvo labai sunai
kinti pbr karą, trusu vietinio 
mokytojaus, J. Kostečkos, ir su
daryto tam tikro komitfe’o, <’ - 
bar šiaip taip sutaisyti ir mok
slas tuojaus prasidėjo. Vaiku
čių yra jau apie 130. Veikia I, 
H, III ir IV skyr.

l’os pačios komisijos rupes
niu jau atidaryta SvAasų para
pijoje Kiuiigiškių mokykla ir 
Butėnų mokykla. Į Kunigiškius 
sugrįžo buvusia prieš karę, mo
kytojas p. Julius Greimas.

StddgudišMo apskritis. šią 
vasarą šilaikiškės dvarelyje bu
vo paruošta apskrities mokyto
jams kursai, kurie tęsėsi ištisus 
tris mėnesius- Kuršislhj buvo 
prisirinkę visokių tautų, kraštų
ir tikybų. Kursus vedė apskr. stangoms Naujienos užkariavo 
mokytojas; jis gi ir vpkiškai Įpirrnąi vjietą. netik Amerikos,

vietą užėmė d. Ant. Lalis.
Neabejoju, susipratusieji lie

tuviai darbininkai žino kokią 
milžinišką rolę sulose Chicagos 
lietuvių sociajlistų didnraštisf, 
vedamas gabia d. P. Grigaičio 
plunksna. Ačiū d. Grigaičo pa
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še ir lietuvių kalbos pamokų, ku 
rios ir buvo vedamos trijų lietu
vių mokytojų. Kursai pasibai
gė iškilmingai, rugsėjo 3 d.

Panevėžio “Saulės” skyriaus 
muzikos kursai. Jų programa 
gana įvairi: skambinimas Ibrle- 
pianu, vargonavimas, griežimas 
smuiką, giedojimas, balso nus
tatymas, muzikoąxistorija, teo
rija, harmonija, pučiamieji ka- 
pelijos įnstrumentai.

Šitie Panevėžio liaudies mu
zikos srityje, tai (takelis į aukšte
snę mokyklą, net į konservato
riją, kūpi, girdime busianti įstei
gta Vilniuje ar Kaune. Čia bus 
pralavinti ypač moksleiviai, a- 
teities šviesuoliai.
z Lietuva — dainų šalis, kurio
mis galima grožėtis, bet reikia 
jos ir skleisti, idant saviškiai jų 
neprimirštų, gi kitataučiai pa
žintų. Dabar visai atbulai daro
si. Senovės daina musų kai
muose tilsta. Labai dažnai SU- 
grįžėl iai namo parsineša ir ru
sų dainų, gražių ir negražių, o 
vis svetimų, kurių tačiau grie
biasi ir kiti. Kai busime muzi
koje pralavinti, kai pradėsime 
atskirti muzikos, dainos grožės 

nuo šlykštumų ir nuo to, į ką 
'tautine musų dvasia nelinksta, 

’. 'i visi svetimieji dalykai patys

Teliaičiai. Gyventojų 16; du 
vokiečių, kiti lietuvai. Visas kai
mas nudegęs. Karau buvo pa
imti trys, pabėgo į Busi ją 5. Ne
laisvėje 2 kareiviu. Į įvairius 
darbus vokiečiai yra paėmę 7 
vyrus. Laikraščių pareina 15 
cgz.

Onuškis, Bok. aps. Įsteigta 
mokykla. Mokytojauja A. Pau- 
tienius. Lanko 43 lietuviai ir 22 

gi reiktų putros mokyklos.

Marijampolė. Spalio 26 ir 27 
d. literatūros, muzikos ir dra
mos draugija “Gabija” suruošė 
du koncertu. Pirmjamc daly
vavo konservatorijos mokinys 
p. A. Vaičiūnas, p. Rutkauskas, 
p. Kamaitis, p. Bendorius ir di
delis “Gabijos” choras šį kartą 
p. Vaičiūno vedamas. Solo dai
navo p. Vaičiupas (basas), turi
ningas medžiaga, bet toli gražu 
neišmiklintas. P. Sikorskis gra
žiai atliko smuiką *Ave Maria” 
ir kilą mažesnį llalykėlį. Ben
dra pastaba visiems adtiistams ir 
chorų vedėjams bus ta, kad per 
dažnai tas pačias dainas dainuo
ja, rodos lietuviams jų stigtų.

Mariampoleje atgaivinta Bu
lotos ir Ko. prieš karę gyvavusi 
“Ūkininkų Draugovė”.

Vaineikiai, (Darbėnų par). 
Vielos ūkininkų Bučio, Kiaule- 
kio ir Venslovo rūpesčiu įsteig
ta Vaineikiuose liaudės mokykla, 
kuri pradėjo veikti lapkričio 1 
dieną. Mokytojauti pakviesta 
grįžusį iš Busi jos mokytojų p-Iė 
Čižaitė.
" 1 ■■■■■■..........  ii. '

Skaitytoju Balsai
l£7ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

P. GRIGAIČIUI PASITRAU
KUS.

Skaičiau Dienraštyj, kad vy
riausias jo vedčjas-redaktorius,

^UUrpinkas, Vasario 4, 1919 
kraštuoji -jKada Uk klerikalų 
ir tautininkų laikraščiai bandy
davo “sukritikuoti” socializmą, 
Naujienos jiems uždarydavo 
burnas. Ir klerikalų bei tauti
ninkų šulai nebedrįsdavo pra
sižioti. Jie (savim nesitverda
vo, bet tylėdavo.

Tai viena. Antras d. P. Gri
gaičio nuopelnas yni tame, kad 
jo vedamos Naujienos socializ
mą aiškino, o netik kalbėjo a- 
pie jį, kaip šilą daro daugelis 
tų, kurie dabar apšaukė d. P. 
Grigaitį socialpatriotu ir pana
šiai. Jisai ir atsakinėdamas į 
“kairiųjų“ atakas nuolat aiš
kindavo socializmo mokslą, nu 

rodinčdamas bepaimi tingus 
“kairiųjų“ straksėjimus. žod
žiu, d. P. Grigaičio redaguoja- 
masai dienraštis mokino lietu
vius darl(ininkus, kuomet va
dinamieji “revoliuciniai socia
listai“ tik kurstydavo juos — 
stipriais žodžiais ir gestais. Pav. 
kada Naujienos nurodė, kad ta 
“kairiųjų” draugų taktika, ačiū 
kuriai turėjo žlugti abudu są
jungos organai — Kova ir Nau
joji gadynė — prie socializmo 
neprives, tai kiek gvolto jie kė
lė! Bet dabar visiems turi bul

sekusios sąjungos organu, tuo

reiviai — pirmiausia klerika
lai. z žinoma, “kairiųjų“ supra
timu, tai butų buvęs “svarbus 
revoliucinis darbas“. Bet svei
kai protaujantis darbininkai 

žino, kad lai yra lik pasakaitė. 
—Sąjunga jau išleido apie še
šis tuksiančius dolerių, ir ne
veizint to vienas draugas tapo 
nutyląs Įtrtįms mėindsiams, o 
antras (:i;as metams — kalėji- 
man! Ir vis dar reikalaujama 
naujų aukų. Sako, reikėsią a- 
pie penkiolikos tuksiančių, kad 
galutinai paliuosavus tuodu 

draugu.
/ Aš, žinoma, nė nemanau sa
kyti, kad aukų rinkli nereikia 
Anaiptol. Aš pats duosiu ir ki
tus raginsiu, kad dubių kol bus 
paliuosuoti musų draugai. Bet 
aš sakau ir sakysiu, kad jeigu 
tie draugai butų laikęsi tos tak
tikos, kokios laikėsi Naujienos, 
tai šiandie mes tebeturėtume ir 
Kovą ir Naująją Gadynę, o už 
tuos dvidešimts tūkstančių dol. 
butume galėję surengi kelis ge
rus maršrutus ir išleist naudin
gos literatūros.
vęs šimtą kartų rcvoliucinges- 
nis darbas, negu tie šukavimai 
apie, revoliucingumą.

Tai ve koks mano suprati
mu, skirtumas tarp to darbo, 
kurį dirbo d. Grigaitis ir vi
si -t i e ja m pritaria n- 
tįs draugai —t e d a k c i j o j 
ir pačios sąjungos kuopose. Aš 
esu vienas iš jut- I • neveizint 
apie sočiai, patriotizmą, parsi
davimus ir lt. — Naujienos bu
vo ir yra geriausias ir myli
miausias piano draugas.

Esu pilnai įsitikinęs, kad 
naujasai dienraščio vedėjas d. 
Antanas Lalis, išlaikys vienin
telį lietuvių darbininkų dien
raštį tokiuo jau aukštumu kaip- 
ir d. P. Grigaitis. Visada su 
Naujienomis ir už Naujienas.—

Girios Paukštis.
Waukegan, III.

Tai butų bu-

Kazimieras Gugis

Vedu visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisus:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mieato Ofieao:
127 N. Ooarbern SI.

1111-13 U tilt y BMg.
Tol. Central 4411

Dr. D. J. BAGOCIUS 
LUtuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidentu ja 10731 S. Michigan 
Avė., Rosoland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
Ir ofisui: Pulhnan 342. 

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

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 4, 1919 
na reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kareivio laiškas 
Naujienoms.

Lietuvis kareivis, Jonas Ampu 
sittis, esantis Francijoj, prašo 
musų paskelbti sekamą laišką 
“į draugus ir drauges”:

“Brangus mano draugai ir 
draugės, niekuomet nesitikėjau 
švęsti Kalėdas Franci jos žemė
je. Šįmet teČiaus švenčiu jas 
Francijoj, ir švenčiu neblogai. 
Gavau iš namų “paketą” su sal
dainiais, cigarais ir šiaip įvai
riais skanskoniais. Kitą gavau 
per Jaunųjų Krikščionių Asocia
ciją. Žodžiu, mes turime ir “tor- 
kių” ir gero Fra nei jos vyno. 
Tatai Kalėdas leidžiame sma
giai.

“Oras iki šiol buvo prastas: 
per tris savaites lijo (tai Franci
jos žiema). Bet šiandie ir vėl 
gražu? laukai kurltlik pažvelgi, 

ledos.. Bet man išrodo kitaip: 
jausčiausi daug geriau ir sma
giau, jeigu jas galėčiau švęsti

žiau Ilinojaus valstiją-.. Važiuo
jant 17 dienų išbuvau ant van
denyno, 3 Anglijoj, o dabar — 
ketvirtą mėnesį baigiu Franci- 
joj, St. Pardan’c. Nuolat prisi
eina stovėti linijoj: tai kareivio 
darbas. Vis dėlto, gale vasario 
manau sugrįžti a'l’gal pas savuo
sius. O tuo tarpu tarsiu širdin
gą ačiū jums, draugai ir 
draugės, kurie kiek rėmė- 
te mus ar lai per Raudonąjį Kry 
žiu ar per Y. M. C. A. (Jaunų
jų Krikščionių Asociaciją) ar ki
tokiu * budu tuo palengvinote, 
mums musų sunkioj tarnystėj.

“Kareivis Jonas Ampusittis”.

Klaidos pataisymas.

Naujicnų nr. 28 išpausdinta- 
me p. Jono Kairio laiške įsis
kverbė viena atitaisytina klai
da. Ten sustatyta .. .“rašo sa
vo draugui Ghicagoj.” Turėjo 
butiClevelande, O.

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienatinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotą darbininkų reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kcdzic av., Chicago, UI.

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

Kreipkitės prie
A. PETRAT1S i

CENTRAL MANUFACTURING
' DISTRICT BANK

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

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

Pbone Haymarket 256.1 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St 
Phone Cannl 4626

Naujienų Name 
Valandos: (i iki 8 vikaro 

Nedčldieuiais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas
i . West 6126.
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Jei Norite? 
turėti gerų sveikatų, tai žiūrėki
te, kad butų geras virškinimas, 
ddto kad valgis viduriuose yru 
virškinamas ir jis tokiu budu su 
teikia tas daleles, kurios reika
lingos yra organizmui.

Virškinimas — svarbus daly
kas; o kada viduriai sugenda ir 
pasidaro nešvarus, tai iš to gali 
atsirasti kitokių pasekmių, la
bai bolgų, o dažnai ir pavojin
gų sveikatai.

Taigi, jeigu jus vargina šitos 
silpnybės: gaivos skaudėj imas, 
stoka apetito, nelinksmas ūpas, 
rukštumas burnoje, jeigu liežu
vis pasidaro baltas ir imate žak- 
sėti, suspaudžia širdį, jeigu nu- 
silpstate ir nėra noro dirbti, tai 
žinokite, kad vis tai dėl nešva
rumo vidurių. Neatidėliokite, 
bet būtinai tų patį vakarų prieš 
miegų suvalgykite tris saldai
ny Partol^, kurios per naktį 
išvalys virškinimų nuo Medin
gų elementų ir prašalins visas 
tas silpnybes. Ant rytojaus at- 
įsikelsijte sveiki.

Kiekvienuose namuose turi 
būti visados saldainių Partola. 
(įaukite jų dabar išanksto. Vi
sa dėžutė tų sa Rainių kaštuo
ja $1.00. Už šešias dėžutes ti
ktai 5 doleriai.

Adresuokite laiškus tiesiog į 
APTEKA PARTOSA

Nevv York, N.Y. Dept. L 1 
160 Second Avė.

Rochester, N. Y
Prakalbos. — Teatras.

Sausio 18 d. LSS. 7-ta kuopa 
surangė prakalbas. Kalbėjo d. 
J. .Jukelis, iš New Yorko, tema 
“Kur dingo Lietuvos kultūra?" 
Kalbėtojas papasakojo apie di
ngimų Lietuvos kultūros ir nu
rodė tikruosius šilo kaltinin

kus.
Ant rytojaus surengė (irakal- 

bas LMPS. 26-ta kuopa, čia d. 
Jukelis kalbėjo dviem atvėjais: 
“šeimynos klausimu" ir “Vald
žia ir tvarka.” — Kvietė moters 
organizuoties, rašytics į LMPS. 
26 kp. ir 11. Kuopon įstojo, ro
dos, keturios naujos narės.

Trečią dienų LSS. 7 kp. su
rengė draugiškų pasikalbėji
mo vakarėlį, kuriame dalyvavo 
ir d. J. Jukelis. Kalbėtasi kaip 
geriau varyti agitacijos darbų 
ir šiaip apie tulus dienos klau
simus. Beto, d Jukelis papasa
kojo daug daug svarbių dalykų 
apie LSS. centrų ir jo stovį.

Sausio 26 d. LSS. 7-ta kuopa 
surengė pramogų vakarą-teat
rą. Kuopos lošėjai-mylėtojai sta 
te keturių veiksmų dramų “Val
katų". Perstatymas labai pui
kiai pavyko, nes lošime dalyva
vo gabiausi Rochesterio lošėjai: 
B. Černauskas, M. Duseika. J. 
Sasnauskas ir A. Arlauskas. Iš 
moterų dalyvavo dr-gė Vaiva-

DRAUGAS NELAIMĖJE!
• MhinUriai, iiitchaniktd. aud«j«l, fabriko* ir aian viaoirti 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra ainiinl drangai

Neapsigauk plrkd»iu»a pigius vais’ns ciiJelese bnnkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Patn-Expeller, persitikrink ar yra 1KARA, vaisbaienklis ant taksiuko. 35 centai ir 05 centai ui 

boukutę. Gaunamos visose aptiekoae, ar tiesiog b labortorijoa.
F. AD. RICHTER & CO., 74-80 Wa»hlngton St, New York, N. Y.

PAIN-EIPELLER
Jau anvlrš peukloa dešimtys matą 
kaip šita pluki gyduole yra var
iuojama au geriausioms pasek
mėms. išgydymai r u mat i šiuo, 
skausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, Birenu die- 
cinu), šalčio ir kosulio.

, M •.

LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERIŲ IR GROSERIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE

Extra Susirinkimas
atsibus

Vasario-Feb. 5 d., 1919 m., 7:30 vai. vakare, fe-f 1
J MALINAUSKO SVETAINĖJE 

1843 So. Halsted Street
Draugai Bučeriai, kurie priklausote prie šio susivieni

jimo malonėkite būtinai atsilankyti j šį susirinkimą. Bus 
daug svarbių dalykų kas link musų stovio.

»
Daugelis iš musų draugų turi gerų sumanymų dėl mu

sų stovio pagerinimo ir greitesnio užbaigimo musų pra
dėto darbo. A Vasiliauskas, prezidentas.

DEBATAI!
LSS. 37 kp. rengia debatus tema: “Ar galima 

organizuoti visuotiną streik ą be Revoliucijoj’, 
lonėkite atsilankyti kuoskai tlingiausiai, nes debatoriai 
yra prisirengę gerai. Atsibus vasario 4 d., 1919, 7:30 v. 
vak., Malinausko svet., 1843 S. Halsted st., kampas 19 
st.. Inžanga dykai.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

SU-
Malo-

MADISON PRIE HALSTED STREET
- BURLESQUE —

f IDCDTV ŠIRDĮ C Kasdien du »yk 2:15—8:15 LiDEKI I UIKLO Kaino* 25c. iki 75c.

L

HOFFMAN’O PRIDENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir Angliškai kalbėti į labai trumpa laiką. Ateikite | musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yru musų augštes- 
uėje mokykloje prisirengimui i kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški# Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Kobey Street (Arti Milwaukee Avė.)

lienė, J. Stančikienė ir Step. Sa
snauskiene.

Beje. pavasari įvyks antros 
to apačios kuopos vakaras. Sce
noj bus statoma istoriškas vei
kalas — “Mindaugis". Valio,

Liet. Aido choras stropiai ren 
ginsi prie kaukių (maskų) ba
liaus. Balius žada būt labai iš-

Jisai įvyks vasario 
(iedtfntno svetainėj, 
lauksime.

— V. V. Vasys.

8 dieną 
Lauksime,

Collinsville, 111
Iš LSS kuopos veikimo.

LSS. 18 kp. įžengusi į naujus 
1919 melus nutarė laikyt po du 
susirinkimus kas mėnesį. Vie- 
nas susirinkimas bus kaipo re- 
guliaris kuopos susirinkimas, o 
antrame susirinkime bus užbai
giami r.eužbi^gti reguliariame 
susirink me thdykai ir diskusu- 
ojama rauji sumanymai, palie
čiantis l uopos reikalus ir apla
mai, visuomenės judėjimų.

Šis LJ S. 18 kuopos nutarimas 
liudija, kad musų kuopa pro
gresuoji*. LSS. 18 kpopos su- 
sirinkiiv ii įvyksta kas antrų ir 

kiekvieno 
salėj, kaipmėn. p. M. F ui tono 

6:30 va!, vakare.
18 k p. saSausio 14 d. LSS.

vo* susii nkime ‘nutarė įsteigti 
viešų knygyną. Išrinkta komite
tas iš t. jų narių, kurie rūpin
tųsi mi’ "to knygyno įsteigimu. 
Sausio 28 d. LSS. 18 kp. susi-

davė raportą. Iš raporto paaiš
kėjo, kad komitetas savo užduo-

t.y. jste ė knygynų Mainerių 
nstitulc, prie Main gat. Už kny 

gyno vh ų mokėt nereikia. Be
to, iš k< initelo raporto paaiškč- 

(>, jogi i ir katalikai porį prisi
dėt pri' LSS. 18 kp. įsteigto 
cnygync'. Nutarta ir juos pri
imti. < a pat, ant greitųjų, ta
po išrinktas komitetas užžiurė- 
imui knygyno. Taipjau išrink- 
a komisija iš trijų narių para

šyt projektų, kitaip knygyno tai 
sykles. Pagalios nutarta pre- 
uum n >t “Laisvę” šešiems mė

nesiam! laiko ir “St. Louis La- 
bor" še iems mėn.

Kuop >s susirinkime, beje, bu
vo pake Itas klausimas apie pa
vasarinių rinkimų kampanijų. 
Kadangi vietinis Soc. Party lo- 
kolas pakrikęs, ir kai-kurie bu
vusieji partijos nariai dabar pri
sidėjo prie naujosios Darbo 

Partijos, lai kuopa svarstė kų 
reikėtų daryt — statyt kanditla- 
tus ar ne? Po trumpam apkal
bėjimui, nutarta statyt LSS. 18 
kp. narius ant Soc. Party tikie- 
lo. Tapo išrinktas komitetas iš 
trijų narių, kurie turės rupin- 
ties tuo reikalu. Reikia tečiaus 
pasakyt, kad iš ^vienos pusės 
LSS. 18 kp. toks nutarimas y- 
ra girtinas. Tai parodo darln- 
ninkams, kad mes einam tikru 
Lėliu ir nek laidžioj ame po nau
jai gimusias partijas. Bet iš* 
antFos pusės, kuopa turi daug 
kliūčių. Viena, ji neturi tinka
mų vyrų, kurie galėtų užimt tas 
vietas. Antra, vienai kuopai 
ar lik nebus per sunku? Toks 
darbas reikalingas piniginių iš
laidų ir didelio garsinimo. Ar 
nebūtų lodei geriau, kad drau
gai šį sumanymų dar kartų iš- 
diskusuotų ir nuosekliai?.
x — Laisvės Mylėtojas.

01d Forge, Pa.|
Tamsus kampelis.

Vargiai kur berastum antrų 
lokių tamsių ir atsilikusių lie-

NAUJIENUS, 
asBsasseassBSBMSM

Sergėkite savo akis
teresuoja. Visa, kų jie žino, tai 

(dirbtuvę, namus, aludę ir ba
žnytėlę. Tuo visa pradedama

Laikraščius čįd retai kas skai 
to, prakalbos ir kitokios suei
gos, išskiriant girtuokliavimo 

sueigas čia nemadoj. “Nori 
pasiskaityt, imk“kantičkų" — 
sako oldfargietis. N^ri girdėt 
kalbant — klausyk pamokslų... 
That’s all.

Tuo Amonių tamsumu pui
kiai naudojasi visokį artymo 
meilės skelbėjai-tė vėliai. Vie
nas, prisipylęs kišenius išdūmė 
savais keliais, dabar gavo kitų, 
“geresnį", kaip sako oldforgie- 
čiai. Ar ilgai jis bus geras, dar 
pamatysime.

Tokios naujienėlės musų ap
mirusiam Old Forge.

—Parapijonas.

COURTNEY, PA.

Prakalbos.

Smisio 28 d. LSS. 54-ta kuo
pa surengė prakalbas. Kalbėjo 
d. J. Jukelis tema “Kur dingo 
Lietuvos kultūra” ir “šeimynos 
klausimu". Išrodinėjo Lietuvos 
vargus ir lt. O paskui davė vė
jo senberniams,'iš ko publika tu 
rojo ytin skanaus juoko.

Prakalbų pasiklausytų buvo 
atsilankę tik vieni progresistai. 
Mat, musų klerikalų sekėjai so- 
cialistiškų prakalbų labai bijo
si — Pinavijos žiedas.

NUSIŠOVĖ POLICISTAS.
Policislas Frank Leverenz, 

36 metų amžiaus, buvusis prie 
W. Chicago Avė. stoties vakar 
nusišovė fcavo Jianuikisc, į3032 
N. Avcrs Avė. Kokia buvo pric-

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390 

Vakarais 
2911 W. 22 n d Street 

Telephone Central 6990

Motina, kodėl Jus
Neimat Nuxated Iron?

Ir Nesat Stipri ir Sveika, NeĮgyjat Gražumo, Rausvumo Jūsų
< Veidui, Vietoje, Kad Būt Nervuota, Nerami Visų Laikų ir Iš

rodanti Visai Suvargusi, Sena?—Gydytojas Ko-tai Davė Susle
/Smith’s Motinai. Ji Buvo Dar
bar, O Dabar Ji Atrodo Net

Blogesnė, Negu Jus Esate Da- 
daug Jaunesnė, Jaučiasi Gerai

Dr. A. R. Blnmentha!

Darbą at- 
bclaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
me* tai jums pasakysima. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
▼ai. ryto iki 12 valandai dieną.

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjai, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

_AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai, 
lieku

Jei

Tto Ckildi* Apptal

&

Bile Moteris, Kuri Greitai Nuvarg
sta ir Nervuota, Suirusi, Turi Pri
iminėti Nuxated Iron Kad Pagel

bėjus sustiprinimui Savo Svei
katos, Tvirtumo ir Gyvumo.' v
“Negali būt stipri, sveika, graži, 

rausvais veidais moteris be Iron”, 
sako Dr. Ferdinand King, Ncw Yor
ko gydytojas ir mcdikaiis autorius. 
“Aš stipriai patariu 
kad gydytojai turė
tų prirašyt daugiau 
Organie Iron—Nu- 
xated Iron — savo 
nerviškiems, suvar
gusioms ligoniams, 
blogai išsižiurinČi- 
oins ligonėms mo
terims. Nubalintas 

reiškia anabmią. A- 
naemiškos moters 
oda yra nubalusi, 
raumens suvytę, 
muskulai silpni, pl
otas suniuręs, bet 
nykstanti atminti ir 
dažnai jos tampa 
silpnos, nervuotos, 
greit pykstančios, 
nuliūdę, sutingę.
Kuomet Iron’as apleidžia * moters 
kraują, tuomet ir rožinis dažas ap
leidžia jos veidą.

Paprasčiausiame amerikoniškame 
maiste, kaip lai: krakmole, cukruje, 
syrupe, saldainiuose, nugrūstuose 
ryžiuose, baltoje duonoje, soda kre- 
kėse, makaronuose, špagetuose, ta- 
pioka, sago, farinoje, degerminuoti 
corn meal nesiranda Iron’o. Jų pri- 
rengimo procesas atima nuo minėtų 
maistų gamtos jiems suteiktą Iron’ą. 
Taipgi nesumaningi naminio virimo 
buliai, perdaug vandeniu išplaunant 
prirengimas maistui daržovių, sunai
kina pas jas daugybe Iron’o. Todėl 
jus turite parūpinti Iron’o stoką sa
vo maistui, vartodami kokį nors bū
dą, kad panaudojus Organie Iron, 
taip, kad jus vartotut druską, kuo
met randate jūsų maiste jos stoką.”

Geležis Imtinai reikalinga prigel- 
bėjimui jūsų kraujui permainyti jū
sų maistą į gyvuojančius audinius. 
Be jos, nežiūrint kiek ir ką jus val- 
gytumėte, jūsų maistas tik pereis 
kiaurai jus nepadaręs jums nieko 
gera. Jus negausite be jos stiprumo 
ir tuokart jus tapsite silpnu, išblyš
kusiu ir išrodančiu sergąs, taip kaip 
augalas mėginantis augti žemėje, ku
rioje stoka geležies.

Jflugu Jus nesijaučiate stipriu ir 
sveiku. Jųsų pareiga yra padaryt 
sekantį savęs ^mėginimą: Patėmy- 
kite, kiek ilgai galite dirbt, arba 
ki^ toli galite nueit be nuovargio^

Toliaus paimkite 
du po penkis gra
nus plotkelius pap
rasto Nuxated Iro- 
n’o tris kartus kas 
dienoje po valgiais,
‘Po to vėl 
patfemykife, kiek 

Jus pagerėjote. , ,
Daugelis nervuotų, suirusių žmo

nių, kurie ilgą laiką negaliavo, ste
bėtinai padidino savo spėką ir iš
tverme, tiktai priimdami teisingoje 
formoje geleži, kurie per keletą mė
nesių daugelyje atsitikimų neaplai- 
kč nė jokios pagelbos.

Bet neimkite senų formų susilp
nintos geležies acetate geležies, ar
ba tineture geležies, vien tik sutau- 
pymui keleto centų. x

Geležis reikalaujama motinos ga
mtos dėl raudono spalvuoto daikto 
krauju’jc josios vaikų yra, ant nelai
mės, ne los rųšies geležis Jus turite 
indi geležį formoje, kuri galėtų len
gvai praryti ir asimiliuoti ir pada
ryti jums ką nors gera, kitaip ji ga
li suteikti bloga negu gera.

Išdirbėją Pastaba:—Nuxaled Iron 
kuris yra rekomenduojamas per gy
dytojus, nėra paslaptinis vaistai 
bet gerai visiems aptiekoriams žino
mas. Nepanašus senam Inorganic 
Iron’ui, jis yra lengvai asimiliuoja
mas ir neužgauna dantų, nepajuodi
na jų, bei nesugadina vidurių. Jo 
išdirbėjai gvaranluoja pasekmin
gas ir čielai užganėdinančias pasek
mes kiekvienam pirkėjui arba jie su
grąžins Jums pinigus. Jos yra par
duodamos pas visus gerus aptieko. 
rius.

Koks jūsų atsakymas?
— bėgyje trijų savaičių, 
išmėginkite save ir patėi

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartotam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 *t 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 1G m«- 

tų kaipo patyręs gydytoju#, chirurge? 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 XV. 181h 
St. netoii Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ?’ 
6—8 Vikarais. Telej-hcus Cfciud 3113. 
GYVENIMAS: Jj412 S. Hai ced Street

VALANDOS: 0—0 turtai

>

t 
i
»•
k’

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war 
savings stainps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas-st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Stbre, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nūn 10 iki 1.

Experfas 
Akiu

Kreivos Akys Atitaisomos 
vienu atsilankymu. Be chlorofor
mo®. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusį mokslą ir registruotą gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialistas

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos < 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Tekančios 
Ūžiančios . 
Užkimštos 
Skaudanti 
'tekanti ... 
Kreiva ... 
■Užkimusi . 
Skaudanti 
Silpna .... 
Catarrhal . 
Užtinusi .

Franklin 0. Caiter M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATE GATVĖ. 

21 metas prie State gatvės 
Valandos: 9—7. Nedėlioinis 10—12.

.... AKYS 
.... AKYS 
.... AKYS 
.... AKYS 
... AUSYS 
... AUSYS 
... AUSYS 
... AUSYS 
... NOSIS 
.... NOSIS 
... NOSIS 
,... NOSIS 
. GERKLfi 
. GERKLfi 
. GERKLfi

GERKLfi

Vyrišką Drapanų Darganai
Nau(ji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overhotų.

Visai mažai vartoti siutai ir nver- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00

tuvių kolouijij, kokia yn. mu»ų nku„hcD«. nedalomi. Ir v.- 
Old Fotge. Oldfor<įečiauw karais.i ...•. . EL G O R DONko nereikia ir jie nieku nesien- g. Halsted Str.. Chicago, HL

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plauči 
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 kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingaL
Pasitarimas nemokamas.

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

Telcphcne Varde 7032

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

1149 S. Morgan St., kerti M *L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. VViegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted SL, Chicago.

3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo « iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki K vakare

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted SL, Chicago, III.

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 Hm WUITNEi V Nedėlioinis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Ūla WTII I HKLI iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

£4*14. >18 8. Ashlaai Blv4L Chlc*<« 
T«l»pk»«« HiyiMTbt t*44 

DR. A. A. ROTH 
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUKGAA 

0p*cl*li*taa Moteriškų, Vyriški, 
Vaiki ir vi*i chroaiškv lig* 

Oflaas: 1354 S. Hatoted 8L, Chlcar 
Dravat MII 

VALANDOS» 16—11 rrU: ■—1 w*Ut«
7—d vfikar*. NBdSMomto 19—1*

Milda TeatrasVODEVILIUS IK PAVMIKSLAl
V ode vi liausi Per mainą.

?ancdėlyj. Ketvcrg'' ir Subatoj 
Pirmas b’lonif 15c. Balkonas

Prie šių kainu pi'ishaitomS ir
1c ir 2c kariškos mokestis

4 DIDELI AKI AI KASDIEN
HALSTED L- H-ra GATVĖM

s

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47 St. Chicago, 111.

Ofiso Tcl. Boulcvard 160

Skaitykite ir Platinkite

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 $2X10 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st, Chicago, RL

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgą*, Akušeri* 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

------L-.'l i " ■ 'j ... .—r;
Tel. Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs.A.MIchnlBwicz
igu* Akušerijos Ko-

egijąi ilgai praktika
vusi Pennsylvan'iįo* 
liospitalėM ir Phila- 
ielphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 

•okiose ligose mote
lius ir merginom*. 
1113 So. Halsted Str.

KAnt antrą labą} 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir T iki všlo vok.
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Chicago ir Apielinke

Registracijos Diena susekė užvakar išdirbėjus L. F.
Phillips, 218 W. Kinzie st.

u-

UTARNINKE, VASARIO 
4 DIENĄ.

šiandie, vasario 4 d., regist
racijos diena. Visi, vyrai ir 
moters, kur nuo praeitų rinki
mų persikėlė kiton vieton gy
venti, turi užsiregistruoti savo 
precinkte, idant turėjus teisės 
balsuoti sekamais pavasario 
rinkimais. Vasario 4 yra vie
nintele diena užsiregjistritotti.

jus guos ties, kad jie negauna jo 
laiškų, jis užsispyrė susekti, 
kas jo laiškus išima. Ir susekė. 
Jis sugavo tris vaikėzus: An- 
dretw Lutz, 15 metų, 1522 Eik 
Grove Avė., Alf Kehrke, 18 me
tų ir Joseph Kalas, 16 metų, 
1818 Elnį gt.

žengime šnipystės akto: kon- 
gresininkas Viktor Berger. J. L. 
Engdahl, Adolph Germer, 
win St. John Tucker ir AV. 
Knise.

Jis taipgi atsisakė išiuiujo
tidaryti nagrinėjimų* dėl adv. 
Henry L. Gęchems’o paduoto 
liudijimo po prisieka, buk nau
ji davai surastu.

Socialistų advokatai pradėjo 
argumentuoti penkiolikę punk
tų savo prašymo naujo nagri
nėjimo.

PRANĘfclMAS.

susirinki*
vasario 9

ganizacijos nariai, kurie veikė 
pagal nurodymus vyro, kurį 
jie vadino “bosu.” Jų darbu 
buvo iškrėsti dėžutes prie \V. 
Kinzie gt. tarp N. Franklin ir 
N. WellS'4»t. Mažesnius 
atrastus laiškuose jie

nioinis duodavę “bosui”

čekius 
galėję 

gi su-

PALIUOSUOTIEJ.il KAREI
VIAI SPIEČIASI 
CHICAGOJE.

Chicago patapo Mekka tūks
tančiams paliuosuotų kareivių, 
kurie pirmiaus gyveno kaimuo
se. o dabar spiečiasi Chicagon. 
Tokia nuomonė yra G M. Mar
tino, Y. M. C. A. karės darbo 
biuro perdėtinio. Jo nuomone 
tas painioja Cbicagos pramo
nės klausimus ir todėl nesąs

Visuotinas metinis 
Bendrovės šėrininku 
mas įvyks nedėlioj, 
dieną. Pradžia lygiai 10 vai.
ryta, M. MdlduJio svet., *2242
W. 23rd PI.

Visi Naujienų Bendrovės šė- 
rininkai šiuo kviečiami atsilan
kyti. Taippat prašome šeriniu 
kų pasiimti savo Šerų čertifika- 
tus, nes kiekvienas šerininkas 
turės užsiregistruoti ir tik pil
nai išmokėjusieji Šerus galės 
dalyvauti susirinkime, šėrinin- 
kai prašomi nesivėlinti.

—J. šmotelis.
Naujienų B-vės sekr.

Visi trįs vaikinai atiduota fe- 
deralėms valdžioms.

MO-

unija yra 
dailidėms.

DAILIDĖS NENORI 
TERŲ DAILDžIŲ.

Cbicagos dailidžių 
priešinga moletiinf;

T. M. O’l)ae, vietos dailidžių 
unijos švietimo komiteto pir
mininkas |Kidavė pasiskundi
mų samdymu trijųdešimtų aš- 
tuonių moterų mokytojų, ku- 
rios mokina dailidės darbo dar
bų mokinimo mokyklose. Jis

nės klausimus ir todėl 
geistinu.

DRABUŽIAI POLICISTO
UžMUšIKO RASTA 
PONAMYJ.

parodo,
|X)licistų John
Boltywood gt.

Nauji ženklai 
dvieja užmušė 
Schuetz/’ų 1331 
savaitė atgal.

Vienas užmuštojo policisto 
šeimynos rado namo ponamyj 
žalią ir juodų minkštas skry
bėles ir chinchilla ploščių, ku
rio pryšakis buvo sukruvintas, 
ir nosinę su raide T.

tvirtinimu. (kad nioterįs daili-* 
dės yra nepraktiškos ir kad a- 
mato mokinimas turi būti 
vestas gerai išlavintiems 
rams dailidėms. Komitetas 
da reikalauti, kad moterįs 
tų prašalintos ir į jų vieta 
statyti vyrai mokytojai.

LUTERIONĮS RENGIASI 
SURINKTI $500,000 KO
VAI SU ANARCHIJA.

bu-
pa-

Lutcronų kunigai, laikantie-

SAUSIS BUVO SAU
SIAUSIAS.

Sausis 1919 m. lapo įrašytas 
oro biuro knygoje kaipo sau
siausias mėnuo Cbicagos istori
joje; per visa mėnesį drįgnumo 
buvo lik .20 solio.

Seniaus užrašytas žemiausias 
drėgnumos laipsnis sausyje. 
1879 m. yra .54 colio. Nonna- 
lis drėgnumas sausio nemesyj 
siekia 1.95 colio.

šių metų sausis/ atsižymėjo 
ne tik sausumu, bet ir oro gra
žumu ir giedra.

Giedros buvo 167.5 valandos.I 
Visas gcdfros nuošimtis buvo 
59, normaliai gi būva 42 nuoš. 
šitame mėnesyje.

Per visų mėnesį buvo de
šimts giedrių dienų, dešimts 
pusiau apsiniaukusių ir dešimts 
apsiniųukusių. Migla buvo 15, 
20. 21 
pirmas

ir 22. Slidu buvo 
aštoniolrkų dienų.

per

ma, jog policisto užmušikų bu
vo du. Menama, kad jiedu 
bandė policisto namų apvogti. 
Vienas jų stovėjęs lauke, kitas 
įėjęs ponamin. Policistui su
sikirtus su tuo, kuris buvo lau
ke, kitas atėjo savo sėbrui pa- 
gelbon ir policistų nušovė. Pir
majam be skrybėlės pabėgus, 
antrasis sugrįžo ponamin, pa
liko dabar atrastuosius daiktus 
ir sulaukęs progos pasmuko.— 
Tokia tai nauja teorija 
to užmušimo.

policis-

viešbutyje, nutarė išleisti atsi
šaukimų paraginimų į 100,000 
narių hiteronų bažnyčios Illi
nois valstijoje, kuriame bus ra
ginama dėti aukas kovai su a- 
narchija Europoje. Vasario 
16 ir 26 busiąs “mobilizavimas 
narių” ir rinkimas aukų. Ke
tinama surinkti $500,000. šitie 
pinigai busiu panaudoti atsta
tymui karės išnaikintų bažny
tinių nuosavybių ir sustiprini
mui hiteronų misijų Alzacijoj

PIENO 
TA PATI.

KAINA LIKS

timi, įdaryta tarpe Pieno Pa- 
gamintojų Draugijos ir Pieno 
Paskaidytųjų Draugijas, pieno 
kaina numušta 20 centu 100 
svarų, vartotojas vis turės mo
kėti 11 centų 'kvortai kaip ir 
ligšiol. Bet pieno trukumo pa
vojus prašalinta.

Paskaidyto, jams pasakius pie 
no pagamintojams, kad jie pri-

VAIKAI IŠPLĖŠIA 
PAČTOS DĖŽUTES.

Yra sakoma, kad ]>er 
tinius tris mėnesius iš 
dėžučių prapuolė laiškų
kiais ir krasos money orderiais 
sumoje maždaug $200,000. Kas 
juos išsiimdavo ir kaip, tai tą

pasku- 
k ra sos 
su če-

kijoj, Pabaltmario provincijose 
Rusijoje ir Balkanų valstijų 
dalyse, Luteronjs laukia ten 
didelės netvarkas.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
į Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezedencijos Tel. Garfield 647

LEDININKAI PAGEIDAUJA . 
ŠALČIO.

Ledininkai sako, kad ateinan 
čių vasarų Chicagai pritruks le
do, jei dauginus šalčio nelAis. 
Žiema ligšiol buvo tokia leng
va, kad ledas ant vandens neuž 
augo tokio storumo, kad gali
ma butų jis pjaustyti. Jie sako, 
kad jei gero šalčio nebus, tai a t 
einančių vasarų truks ledo. 
Jiems trūksta nedaryto ledo 
100,000 tonų.

- kooperatyvę pardavinėjimo 
kompanijų, kuri žadėjo parda
vinėti pienų aplamomis kaino
mis, pagamintojo! atsiėmė sa
vo pagrūmojimų nesiųsti visai 
pieno ųiiestan.

Paskaidytojai bijojo, kad pa
gamintojai nežengtų toliaus ir 
nesusiorganizuotų paskaidos a- 
genturos retailiniiam pardavi

nėjimui ir nepaliktų Pieno 
skaidytųjų draugijų visai 
durų.

ir

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

NAUJOS UŽMIESTINIO 
NĖJIMO KAINOS GAL BUS 
PANAIKINTOS.

Chicagiečių protestai prieš 
pakėlimų kainų važinėj i mos, 
į Cbicagos apielinkes tapo iš
klausyta. Iš Washingtono ži
nios sako, kad geležinkelio ad
ministracija svarsto apie toles
nį atidėjimų ar gal ir visiškų 
atmetimų naujo surašo. Jis bu
vo atidėtas nuo vasario 1 
nos iki vasario 10 dienos.

VAŽI-

die-

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, UI.

NUSPRENDIMAS PRIEŠ 
BERGERĮ TEBESTOVI.

Teisėjas Landis vakar 
sakė a t m e s t i nusprendimą
irieš penkis socialistus, kurie 
nesenai buvo rasta kaltais per-

atsi-

av.
53

SŪNUS BESIVARŽYDAMI 
REVOLVERIU PAŠOVĖ 
MOTINĄ.

Otto Schumanski 21 metų
jo brolis Frcd, 15 metų, abudu 
gyveną pu. 2033 Lemoyne gt. 
yra ssaršetuoti W. Chicago 
stotyje už pašovimų savo 
metų motinos.

Jiedu varžėsi už revolverį; 
motina įėjo juodu pabart. Fred, 
kurio rankoje buvo revolveris, 
paspaudė gaidį ir, revolveriui 
iššovus, motina parkrito. Kul
ka pataikė į kojų žemiau kelio.

Mojliną nuvežė į šv. jElzbe-

AUTOMOBILIŲ KOMPANIJA 
KALTINAMA APGAVYSTĖJ.

Tryliką viršininkų ir užma
nytoj ų Pan Motor kompanijos 
kurios kontora yra Venetian 
name, 15 E. Wasbington g., še- 
štadienyj federalis didysai po-

L U, J IENOS, Chicago 

sčdininku teismas apkaltino pa 
naudojime kratos apgavlngais 
tikslais. Sakoma, kud šita kom 
ponija surinkusi daugiau kaip 
$5,000,000 apie iš 50,000 žmo
nių. pirkusių šitos kompanijos 
dalių.

Konipunlijmi (buvo suorgani
zuota sausio 8 d., 1917 m. pa
gal Dela,ware įstatymus ir yra 
išleidusi milionų dalių po $5. 
Ji sakėsi turinti $2,500,000 ka
pitalo ir suorganizuota lan, kad 
dirbus automobilius, trukus ir 
traktorius.

Valdžia sako, kad kompani
ja nėra padirbusi nei vieno tru
ko, neturinti jokių patentų ir 
jokiu mašinų karams dirbti.

PALIEPĖ PERŽIŪRĖTI
VISAS GAZO SĄSKAITAS.

Pereitų šeštadienį Illinois vie
šojo patarnaviro komisija pri
sakė peržiurčli visas Peoples 
Gas Light and Coke kompani
jos knygas ir sųskaitas nuo ge
gužio 1 d. iki lapkričio 1 d. 1918 
m.: tuoju tikslu, 'kad patikri

nus ir pataisius visus apskaity
mus. Komiisija pati žadanti 
visa tai padaryti.

Prie Misų gazo saikrodžių, 
komisijos paliepimu, turi būti 
prikabinta kortos, parodančios 
kiek už kokį menesį išdegė ga
zo, idant vartotojai palįs galė
tų aihskaityti savo sąskaitas, 
nesusipratimui kilus.

VAIKAS UžSPPRINGO 
ŽAISLU.

Vienų Įmetu vaikas, Buitis 
Sniitli, kurio levai gyvena pn. 
4526 N. Robey g., bežaisdamas 
skardiniu šjunyčių, įsidėjo jį 
burnon ir nuryjęs užspringo.

,ni.
Su*. Liet, Soc Dainininkų Ame

rikoj I apskr. metinė konferencija 
bus vas. 8 d., 7:30 vai., M. Meldažio 
svet., 2212 XV. 23 PI. Visi chorai, pri
klausantį* Susivienijimui, malonė, 
kitę išrinkti po tris delegatus į kon
ferenciją. Konferencijoj bus renka
ma nauja valdyba ir randasi daug 
kitų reikalų. - J. Gustaitis, Sekr

Town of Lake. - - LMPS 58 kp. la
vinimą* susirinkimai esti kas ntar- 
ninkas, vakare, Davls Siptare parko 
svet 45 ir Paulina gatvė, ant antrų 
lubų. Pradžia 8 v.-v. Sekantis su
sirinkimas įvyks vasario 4 d. Visos 
narės atsilankyki! punktunllškai.

Organizatorė

Roseland. — LSM. Batelio susi
rinkimas bus utarninke. 4 <1. vasario 
7:30 vai. vakare. S Dovijato svet., 
1|')501 Mlehignn Avė. Visi nariai 
malonėkit susirinkti laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti.

S. Pelkinis.

Bylghton Park, LSS 1(74 kp( mėne- 
nesinis susirinkimas bus seredoj. 
Vasario 5 d. 7:30 vai. vak 'I'. Ma- 
ženio svet. 3831 So. Kedzie Avė. 
Yra daug svarbių reikalų, todėl ma
lonėkite būti laiku Atsiveskite ir 
naujų narių. —J. A Baltuškis

Rockford, PI — LDLD. 29 kp. su. 
susirinkimas Įvyks t d. vasario 7:30 
vai. vakarė liaus, svetainėje S. Main 
Montague. — Rast. A. Meldažis.

^ASMEN Ų J IEŠKO J IMA!
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 Onk St. Old Forge, Pa.

PAJIEŠKAU savo moters Onos Mi- 
zgirdienės. Aš nieko daugiau nesa
kysiu, liktai s>'p’Įžk ir buk prie vai
kų, o jeigu nedrįsti pas mane grįžti, 
tai pranešk man kur gyveni, aš nu 
važiuosiu ir gyvensime kaip gyvenę. 
Kas žinote, praneškite jos adresą.

Vineentas Mižgirdas,
4328 So Paulina st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pažįstamo, Juozo Ma- 
liausko, apie 5 melai atgal gyveno 
llaymond, Wash. šiuo laiku, girdė
jau. kad gyvena Chicagoj. Aš esu at
važiavęs iš Raymond, Wash., ir tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu paties 
ar kas jį žinote, man pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

Mikas Keraitis.
2337 S. I.eavilt si., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

Utąrninkąs, Vasario 4, 1919

Reikia vyro gerai apsipažinusio 
Chieagoje kuris mėgti) padaryti -30 
iki $50 į savaitę. Liuosu laiku arba 
vakarais. Real estate darbas. Prity
rimas nereikia. Atsišaukite į Chas. 
Snromski, '

3346 So. Halsted Si.
Atdara 8 rytą iki 9 vakaro.

REIKIA finišerių ant kautų ir kel
nių. Gera mokestį, pastovus darbas. 
Nuo 7:30 iki 4:30 Subatoje 7:30 iki 
ll:3p 44 valandos į sąvaitę. Moka
ma už šventas dienas.

Roval Tailors, 
731/ Šo. Wells St.

REIKIA patyrusios merginos, dėl 
namų darbo.

G. Waunder, 
4929 Grand Blvd. 2 fl. 

Tel. I)rexel 6776.
REIKIA prityrusio porterio į sa

limu).
J. Ellis,

5728 S. State SI.
Reikią barberio. subatomis ir ne- 

dėliomis. Kas galite dirbti ateikite 
greitai. Darbas pastovus Gera mo
kestis.

Kazimieras Skrodenis, 
4100 So. Herrnitage Av., Chicago.

REIKALAUJA ppeserių ant rubų 
ir ant čysto.

M. Z. Palionis,
2300 So. Leavitt SI., Chicggo.

Reikia preserių prie moteriškų 
kaulu teipgi ir vyriškas preseris ga
li užimti tą darbą, mokantis prosyli 
gali uždirbti nuo $6—7 į dieną. Rei
kia ir finišerkų prie moteriškų kau
tų ir vyrai gali užimti tą darbą Mo 
klintis adata sinti rankomis, reikia 
ir guzikų siuvėjų. Ger^ mokestis. 
Perskaitę šį apgarsinimą atvažiuo
kite j darbą. Lietuvių dirbtuvė. Dir
ba visi lietuviai.

A. Bachunas.
1575 Ogden Avė., 

prie Madison si. 2-ros lubos.

REIKIA\finišerių prie atlapu ir 
kalnierių, petilnų, visokios rųšies 
rankomis siuvimas prie kautų.

J. Schwqrtz and Sons
5 U So Franklin St. Chicago.

RAKANDAI
BAROHNAS

$200 Phonogruph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų PIayer Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už Li
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon puiki viela 

dėl sankrovos dry goods, kriaučių ir 
klyneriu, biičernės ir grosernės. 
Pig[ remia geriems žmonėms. 
38:>7-59-Gl Archer Avenue.

NAMAI-fcEMft
Turi parduoti luojaus, 2 aukštų 

mūrinė rezidencija 5 ir 6 kambarių, 
karštas ir šaltas vanduo, maudynė ir 
gesas, didelė barnė užpakalyje Ne
bus atmestas teisingas pasini i jimas. 
Savininkas, *2912 Parnell Avė., Chi-

Gera Proga. Parduodu 1 arba 2 
akru žemės su pagyvenymti. Buda- 
vojas naujas miestas. Gera vieta dėl 
bučernės. Gyventojų yra 300 su vir
šum. Nėra bučernės. M. Dargis.

173 Laytropt Avė.
I'ast Hazel Crest.

PARDUODA savininkas pigiai 2 
fialų namą 5 ir 5 kambariai su ge- 
sį. Kaina greitai parduodant $1800. 
sais ir toiletais. Rendos $25 į mėne- 
Priimsiu mažą įmokėjimą. Pamaty
kite savininką

M. J. Moran, 
521 W. 42 PI. 2-ras Aukštas.

Mes garsiname liktai bąrgenus, 2 
kambarių, mūrinė barnė, du lotai, 
tinkanti vieta pienininkui arba mo. 
tor truck savininkui Parnell pve, 
arti 31-mos, tiktai $3800.00. Ignatius 
Chitp Ė (’o., 31st and Wallace St

STOCK’AI—ŠĖROS?“^

BANDITŲ PERNAGIS
— $5,000.

Kaukėti plėšikai užpuolė 
bravoro kasininką ir 
30 darbininkų.

l>u banditai su kaukėmis ant 
burnų Jr revdlvelriais ranlkose 
jMri’itą šeštadienį įsiveržė į 
Gottt|ried bravolro kompanijos 
kontorą, 337 Alexander S t. ir 
atėmė iš dvidešimties darbinin
ku ir kasininko $5,000. aDrbi- 
ninkai buvo užbaigę dienos dar 
jbą iĮr buvo atėję užmokėte ties 
atsiimti. , Dvidešimts jų buvo 
jau atsiėmę.

Pajieškau j savo namus gaspadi- 
nės. kuri gaus gerą mokestį ir ge
rą užlaikymą.

Jurgis Zurauka, 
3529 Pflrisha Avė.

Indiana Ilarbor, Indiana

Reikalingas barberis serėdomis, 
pėtnyČiomis nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Subatoms nuo 12 iki 10 vai.,vak.; 
nedėliomis’nuo 8 iki 12. Kuris sup
ranta gerai savo darbą, atsišaukite 
laišku į Npujieųų ofisą, pažymėda
mi ant laiško No. 27.

AR JUS GAITNATK KOKj PELNĄ 
nuo tų šėrų, kuriuos jus pirkote.

Pirkite Šerus Burk Run Oil and 
Refining Co., ir gaukite tos kompa
nijos pelną kurį išmoka Buek Run 
Oil and Refining Co., yra operuojan 
Ii bile kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiei. Dabar Še
rai prduodami po $2.00 už šėrą ir 
pakils iki $2.50 už šėrą į trumpą lai 
ką.
Siuskite savo užsakymus šiandien 

J. BIRSHTON,
care of Chas. A. \Vood and Co. 

110 So Dearborn St. Chicago, III.
Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

JIEŠKO DARBO

Pranešimai
Visų, priklausančių LSS. VII ra

jonui, kuopų valdybų susirinkimas 
reikalu naujo LSS. laikraščio įvvks 
seredoj, vasario 5, Aušros svet. 3001 
So. alsted St. Pradžia 8 v^l. vak. Su
sirinkite laiku, Traini.s

Liet. Teat. Dr-jos Rūtos No. 1. mė
nesinis Susirinkimas įvyks vasario 5 
d , 7:30 vai. vakare, M. G. Chernatis- 
ko svet., 1900 So. Union avė. Visi na
riai yra kviečiami. —J. I). Doreika

Cicero. — Liet. Raudonoa Rožės 
Pašelpos Kliubas rengia koncertą 
ant gegužės 3 dienos, paminėjimui 
penkių metų savo gyvavimo sukak
tuvių. Todėl meldžiame visų Cicerus 
draugijų nerengti tą dieną jokių 
pramogų, kad nepakenktumėt.

—Sekr. P. Kaminskas.

LDLD 45 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks utarninke, vasario 4 d., 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI., 8 v. 
vak. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų; 
taipgi ir atsiimti knygas.

—Organizatorius

Kenaington, III — LMPSA. 67 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, vas. 5 d., 7:30 vai. vakare, Auš
ros svet., 10900 Michigan avė. Visos 
narės malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų. 
Kviečiame ir tas kur norėtų įstot 
kuopom —Organizatorė.

P. S. — Susirinkimas yra šaukia
mas anksčiau todėl, kad vėliau ne
gavome svetainės.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj, vasario 
5 d., kaip 7:30 vai. vakare. J. Griga- 
laičio svet., 4837 W. 14 st. Draugai 
ir draugės, malonėkite susirinkti 
lajku. —Organizatorius.

LMPS. 9 kp. choro repeticija po 
vadovyste p. Gugienės įvyks scredo- 
J’e, vasario 5 d., Mark White Sųuarc 
svet., Halsted ir 29 gt. Visos choris
tės malonėkite pribūti lygiai 8 vai. 
vakare. Draugiškai— F. S. K.

So. Englewood. — LSS. 170 kp. 
rengia prakalbas subatoj, vas 15 d. 
Kalbės .L Stilsonas. Vieta, bus pas
kelbta vėliaus.

REIKALAUJU jauno vaikino barz
daskučio. kuris baigęs tą mokslą at
sakančiai; mokestis gera, darbas ant 
visados. Atsišaukite
670 W. 18 st. Chicago, III.

REIKALAUJU 2 merginų arba 2 
vaikinu tint kvatieros; yra maudv- 
nė ir telefonas; su valgiu arba be 
valgio. Taipgi parandavoju«3 kam 
barius. Kaina $7 į mėnesį. Atsišau
kite šiuo adresu:

M. B., 
1337 So 51 st Ct„ z Cicero, III.

Tel. Cicero 2396

Parsiduoda 100 šėrų Buck Run Oil 
Ref. Co., po $1.95 už kožną šėrą Di
videndo moka j metus $60.00. išmoka 
kas tris mėnesius. Teiposgi 100 šėrų 
Thayer Oil Gas Co., $1.00 par valtie 
(vertės) po 55c už šėra pigus ir ge_ 
ras bargenas pasinaudokit iš progos 
ir da daugiau turiu aukso ir aliejų 
stockų Rašykite ar ypatiškai atsi
lankykite 5-to vai. vak.

Anthony Pushinskas 
1000 W. Jackson Blvd., Chicago, III.

MOKYKLOS
REIKALINGAS atsakantis barbe

ris vakarais Subatomis ir nedėlio
mis Gera mokestis.

L. Sirupas,
1856 Wabanšia avė., Chicago

PARDAVIMUI

Pajieškau darbo į bučernę moky
tis. Kam reikia lokio darbininko atsi 
šaukite laišku Galiu važiuoti į kitą 
miestą, jaunas 21 meto amžiaus 

Kazimieras Sirton
1836 W. 46 St. Chicago, 1)1.

Verteivų dontai. Dėl blogos svei
katos turiu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių npielin- 
kėje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, UI.

Pardavimui grosernės sankrova 
pigiai. Noriu parduoti iš priežas
ties kėlimosi į kitą namą. Gera vie
ta lietuviui. Miss G. Meyer 621 West 
16lh St.

PAJIEŠKAU darbo už bučerį be 
patyrimo. Esmi jaunas vaikinas, bla
ivas. Kol išmokČiąu dirbčiau visai 
už mažą atlyginimą. Kam yra tokis 
reikalingas meldžiu kreipties laišku.

L Krazauskas,
3358 So. Halsted st., Chicago, III,

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto Waukegan, III. Biznis labai 
gerai einq — į mėnesį turi įplaukų 
3 ar 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo į Europą.

Franz Studia, 
Waukegan, III.

R E IK 1A 1) A R BĮ NIN K
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JF.FFERSON 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, į ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip paura 
stiems darbams.

R9IKIA darbščių merginų teipgi 
guzikų įsiuvėjų, sejonų nudirbėjų ir 
siūlų traukytojų.

Percival B Pnlihcr fi Co.» 
367 W. Adams St.

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

Reikia čeverykų dirbėjų į taisyto. 
|ų. Prie abelno darbo. Atsišaukite 
ant 2-ro aukšto 140 So. Wabash Avė

PAILSI DUODA bučernė ir groser- 
nė su namu ar be namo, Lyons, III. 
Atsišaukite greitu laiku, gausitę45ar- 
geną.

V. Kupstas,
45 PI. ir Joliet Road, Lyons, III.

Parduoda barberšapę. Eisiu į ki
ta biznį. Gera vieta vedusiam qrha 
vienam. Keturi geri kambariai pa
gyvenimui. Renda nebrangi.

Kas užsiimate tuo darbu ateikite 
apžiūrėti.

Kazimieras Skrodenis. 
4400 So. Herrnitage Avė. Chicago.

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

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

VVestern Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

f valentine dressmaking 
COLLEGE8

6205 So. Halsted aL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella Si.

137 Mokyklos Suv. Valstijoaa. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir narna Via- 
tos duodamos dykai. Diplomai 

Į Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknts <1 

į $10. Phone Seeley 1643 
I SARA PATEK, Pirmialakl i----- - ------------------------ /

DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
čia rali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V.. Angtąos, 
Lietuvos ir ateiną istorijas, geogra’iją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite lluosą laiką pasimokinimui. nesigailėsite.

Amsrican College Preparatory School
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

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

3001 So. HalBted St

< nfl5TER5Y5TEt1 ;
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i 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 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musy 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 knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kauikka, Perdėtinh
118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

Atsišaukit tint 4-to augšto.

PALIUOSUOTIEJ.il

