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Lietuviu reikalavimai taikos konferencijoje
I rur transliiliun filed *>itn the post. mastei’ at Chicago, III., Feb. 6, 1919 
us reųuired by the act of,Ori. G, 1917

Vokietijos nacionalis susirin
kimas atsidaro šiandie

t

Valdžios kareiviai išvijo spar- 
takus iš Bremeno

LAUKIAMA PERMAINŲ 
VOKIETIJOS VALDŽIOJE.

Ministerija persikėlė j VVeimar. 
Ministerijon įeis ir klerikalai.

VVEIMAR, vas. 3. — Pro
cesas laikino perkėlimo Vokie
tijos valdžios sėdynės iš Bėdi
no j VVeimar, kur nacionalis 
susirinkimas susirinks ketver-( Bremene yra bevertės ir palie
gę, tikimąsi, bus beveik pilnai pė ataką.
užbaigtas ryto, kada grafas! Nepriklausomieji socialistai 
Brockdorff-Rantzau, užrubeži- pertraukė telefoninę komunika 
nių reikalų sekretorius, atvyks ciją tarp VVeimar ir Eisenach
i čia.

Penki nariai kabinete ir pildo 
mivji valdininkai po kancleriu 
Ebert atvyko j VVeimar anksti 
šiandie po piet ir įsteigė buvei
nės pilioriuje.

Fizišką sunkumą laikinio per 
kėlimo valdžios sudaro čia ma
tomas trukumas paprastų dar
bininkų, kurie norėtų nešti ar 
vežti bagažą.

Sudarys naują valdžią.
•

Dabartinė valdžia skaito, kad 
jos mandatas užsibaigia su su
šaukimu steigiamojo susirinki 
mo ir jos pirmu darbu bus įneš
ti urnų paskirimą naujos koa
licinės valdžios, kurios organi
zavime partijos interesai bus 
pašalinti.

Didžiumos socialistai laikys 
savo pirmą partijos kaukus li
tą minko ryte. Vokiečių demo
kratų laikys savo partijos susi
rinkimą Erfurte, netoli nuo 
čia.

Manoma, kad naujas laikinis 
kabinetas bus sudarytas iš di
džiumos socialistų, demokratų 
ir klerikalų.

(Iš šios šinios matyt, kad Vo 
kietijos nacionalis, t. y. steigia
masis susirinkimas atsidarys 
VVeimar mieste šiandie — ket
verge) .

Tnic transHtion filed wHh the pn«st. 
master at Chicago, III.. Feb. G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

IŠVIJO SPARTAKUS Iš 
BREMENO.

Buvo smarkus mušis už miestą.

COPENHAGEN, vas. 5.
Valdžios kareiviai įėjo į Breme
ną pereitą naktį po smarkaus 
mūšio ir užėmė miesto salę ir 
biržą. Spartakai pasitraukė į 
Groepsingen.

Valdžios kareiviai įėjo po 
bombardavimui miesto. Daug 
žmonių esą užmušta bombar
davime. Ginkluoti spartakai 
iŠ Eisenach ir Gotlia važiuoja j 
Bremeną parėmimui ten spar
takų.

Laike bombardavimo Bre
meno sena katedra, birža ir mie 
sto salė tapo apardytos ir daug 
namų daly na i sunaikinta.

Mušis už Bremeną prasidėjo 

kada 1,000 valdžios kareivių už 
puolė miestą.

Kulkasvaidžiai ir artilerija 
buvo vartojamos kovoje, kuri 
tęsėsi iš trijų miesto pusių.

Mušis ypač buvo smarkus 
pietinėj pusėj Brenienrfs

Esantis VVeimar kabinetas 
nutarė, kad tolimesnės tarybos 
su streikieriais (spartakais)

ir Erfurt kelioms valandoms 
panedėlio vidurdienyj. Alpų 
korpusas is kartuvių, po
komanda gcn. Merkcr, atvyko j 
VVeimar ir dabos tvarka mies
te.

Truc trnnslation filed w<lh th»‘ post, 
master at Chicngo, III., Feb. G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. <», 1917

LENINAS NORI KOMUNISTŲ 
KONFERENCIJOS.

STOCKHOLM, vas. 5. — Pe
trogrado laikraštis išspausdino 
premiero Lenino griaudenimą, 
adresuotą visiems bolševikų 
komitetams, Vokietijoj, Aust
rijoj, Lenkijoj, Baltiko provin
cijose ir Finlandijoj, kad jie 
sušauktų komunistų konferen
ciją, kuri pervirši tų kaip tai
kos konferenciją Paryžiuj, taip 
ir socialistų konferenciją Ber
ne. Leninas užreiškia, kad vie 
ni tik bolševikai turės teisę ini
ciatyvos siulomoj konferenci
joj.

Dianyo Bicboman, viršinin
kas chinų bolševikų propogan- 
os tolimuose rytuose ir prezi
dentas chinų skyriaus komuni
stų partijoj, tapo užmuštas ne
pažįstamo žmogaus, sako teleg 
raina iš Petrogrado.

Jis tapo nušautas jam pradė
jus sakyti viešą prakalbą. Už- 
mušejistė, tikimąsi, turėsianti 
svarbias pasekmes.

True Iranslntion filed wiih tbc pa
mąstei’ at Chicago, III.. Feb. (J, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6. 1917

AMERIKIEČIAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS.

ABCHANGELSK, vas. 5. — 
Amerikiečių spėkos utarninke 
pridarė didelių nuostolių bolše
vikams ir išvijo priešą betvar
kėje iš Vistavka kalimo ant 
Vaga upės.

Amerikiečių nuostoliai buvo: 
.) užmušti ir keli sužeisti.

Amerikiečiai taipgi suėmė 
daug bolševikų kareivių.

žuvo gaisre.

PITTSBURGH, Pa. — Kiek 
žinoma, 12 žmonių sudegė, ir 
keli prapuolė gaisre, kįlųsiame 
Aakdale mokykloje.

Tino trunsliition filed wilh the post 
mastei’ at Chicago, III., Feb. G, 1919 
as reųuired by the ucl ui Oct. 6, 1917

ITALIJA SKOLINGA 
$12,500,000,000.

RYMAS,* vas. 5. —- Buvęs pre 
mielas ir žymiausias Italijos fi 
nansų autoritetas Liugi Luzzati 
ragindamas finansinę >pagelbą 
Italijai pasakė šiandie, kad Ita
lijos nacionalės skolos dabar 

siekia virš .$12,500,000,000, kuo 
met, kada ji įstojo į karę, jos 
siekė apie. .$2,750,000,000.

Jis sako, kad kada pensijos, 
valdžios bilos fabrikantams ir 
kitos būtinos išlaidos bus atmo
kėtos, nacionalė skola galbūt 
sieks .$10,000,000,000.

True transhition filed wilh ihe post- 
master at Chicago, III , Feb. G, 1913 
as reųuired by the act of <»••!. G, 1917

DANIJA IŠVARO
BOLŠEVIKUS.

VVASHINGTON, vasar. 5. — 
Valstybės departamentas gavo 
žiną, kad devyni nariai bolševi
kų štabo Cope.ii ha geno, vado
vaujami Sirilz, tikimasi, apleis 
Danijų šiandie, .sulig policijos 
viršininko patarimu, kad jie 
butų išsiųst iš šalies. Tečiaus 
daugelis kitų bolševikų pasi
lieka Copenhagene.

I'ruc <ranslnlion filed wilh4he post- 
nuistei* at Chicago, III , Feb. G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
Liedžia Šveicarijos ambasado

riui išvažiuoti.

PABYžfUS, vasar. 5. — Už- 
rubežinių reikalų ministeris Bu 
sijos sovietų valdžioje, čečerin, 
atsiėmė savo opoziciją išvažia
vimui iš Kusi jos Šveicarijos am 
basadoriaus Eduard Odier ir jo 
štabo.

True translation filed wilh the pnst. 
master ai Chicago, III , Feb. G, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 191/

MIRĖ NUO BADO.

NEW YORK, vas. 5. — Pa
sak čia gautos žinios, W. D. 
Childs, per daugalį metų vy
riausias VVeslern Telegraph Co. 
atstovas Rusijoj, mirė, iš bado 
Petrograde, e
Trui trunsl'iHon filed tb#* pn«t- 
master at Chicago, III , Feb. G, 1919 
as reųuired bv the »< i <»f < ».-• o. 1917

25 ŽMONĖS ŽUVO.

Minos nuskandino du laivu.

COPENHAGEN, vas. 5. — 
Du laivai norvegų žvejų laivas 
ir švedų laivas tapo paskandin
ti minų. Ant jų žuvo 25 žmo
nės.

MADISON, Wis. Tūlas 
Ralph C. Kerniau iš Portage, 
Wis., manoma pakvaišėlis, atė
jo pas gubernatorių E. L. Phi- 
lipp ir grąsindamas revolveriu 
pareikalavo iš jo $20,(XX),(XX). 
Gubernatoriui prižadėjus duo-i 
ti vėliau, jis išėjo, bet sugrįžo 
vėliau, paskirtu laiku. Jį suė
mė policija. Pas suimtąjį, ras
ta "daugybė laiškų, reikalaujan
čių nuo įvairiu turčių nemažai 
pinigų.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Vokiečiai pade
da bolševikams 

Lietuvoj
Lietuviai kaltina vokiečius — 

padėję bolševikams.

BERN, Šveicarija, vas. 5. 
Lietuvių Spaudos Į Informaci
jų?] Biuras skelbia, kad vokie
čių armijos, kurios vis dar te
bėra Lietuvoj ir gretimose teri
torijose, padėjusios bolševi
kams užimti Lietuvos kraštus, 
aprūpinusios juos maistu, teik
damos ginklų ir amunicijos, a- 
Hd uodą mos jiems daug mylių 
telegrafo ir telefono linijų, o 
taipjau vieną geležinkelio lini
ją. Teikdami visokios įmono- 
mos pagalbos bolševikams, vo
kiečiai darę vis ką galėdami, 
kad trukdžius lietuviams ir ne
leidus jiems pasekmingai prie- 
šinties bolševikų besiveržimui.

M. Yčas Berline.

Biuro pranešimas taipjau sa
ko, kad Lietuvos finansų mini
steris, p. M. Yčas, važiuodamas 
į Paryžių pakeliu Buvęs susto
jęs Berline, idant ten įteikus 
laikinąja! vokiečių valdžiai rei
kalavimus dėl kurių-nekurių 
Vokietijai priklausiusių terito
rijų. Ps. M. Yčas užreiškė, 
kad Lietuva reikalaujanti, id
ant jai butų grąžinti sekami 
Rytų Prūsijos kraštai: Klai

pėdos uostas ir apskričiai: Til
žės, Šilokarčiamos, Ragainės, 
Labguvos, Įsručio, Gumbines, 
Stalupėnų ir Pilkalnio. Visi 
tie apskričiai esą grynai lietu
vių gyvenami, ir nors per pen
ketą šimtų metų jie buvę po vo
kiečių jungu, jie išlaikė visas 
lietuvių ypatybes.

I !.l ■

True frnnsJi’tinn filr'* xvitb the pnef- 
niaster at Chicago, III.. Feb. 6, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

LIETUVIŲ REIKALAVIMAI.

RERN, Šveicarija, vas. 5. — 
Profesorius Valdemaras, Lie
tuvos užsienio dalykų ministe
ris, ir p. M. Yčas, Lietuvos fi
nansų ministeris, užreiškė, kad 
provizionalė (laikinoji) Lietu
vos valdžia davus jiems inst
rukcijų reikalauti iš Taikos 
Konferencijos, kad Lietuvos 
valstybėm įeitų sekamos terito
rijos:

a) Visa Kauno gubernija.
b) Kuršo dalis susidedanti iš 

]Baltijos[ pajūrio, su Palangos 
miestu, ir Dūkštos apskričio.

c) Visa Vilniaus gubernija, 
be mažos tik dalelės rytų kraš
te.

d) Gardino gubernija, iki 
pat Ukrainos sienos.

e) Suvalkų gubernija, be jos 
pietuose gulinčio Augustavo ap
skričio ,ir

f) Kurių-nekurių Rytų Prū
sijos teritorijų [Mažosios Lie
tuvos], apie kurias buvo jau 
augščiau minėta.

O R AŠ.
Apsiniaukę šiandie; ryto ne

pastovus; nedidelė permaina 
temperatūroj.

I'ihc IrnnslMtlon filed with the post- 
rnnslei’ :it Chicngo, III., Feb. G, 1919

reųuired l»y Ihe ucl oi Oct. G. 1917
VOKIEČIŲ ARMIJĄ LIETU
VOJ VALDĄ BOLŠEVIKAI.

PARYŽIUS, vas. (>. Len
kų atstovai sakosi gavę žinių, 
kad Dešimtąją vokiečių armiją, 
kuri dabar turinti užėmus Kau
ną ir Gardiną, kontroliuojanti 
kareivių taryba, vadovaujama 
spartakiečio VVerles. Visi los 
armijos oficieriai esą bolševi
kai.

Tai esanti ta pati armija, 
kuri privertusi kovojusius prieš 
rusus bolševikus lenkus pasit
raukti iš Vilniaus ir atiduoti 
jiems savo ginklus.

Vokiečių armijos, kuri turi 
užėmus Lietuvos kraštus ir Es- 
toniją pasiųsta pas rusų sovietų 
valžią delegacija pasirašius po 
sutarčia, sulig kuria bolševikai 
apsiima pargabenti vokiečių ka 
riuomenę iš Ukrainos Rriansko 
-Kauno gelžkelio linija, kuri y- 
ra bolševikų kontrolėje.

i ne triincljition filed witb the p(YU 
master ai Chicago, III , Feb. G, 19r9 
as re<|iiirv<! by the hc! <>l <><•(. •». 191'
BRANGUS PRAGYVENIMAS 

ŠVEDIJOJ.

Amerikos konsulis iš Stock- 
hohno praneša į valstijos de
partamentą nuo 19LI m. iki lie
pos menes. 1918 m. trumpų ži
nių, parodančių kaip Švedijoje 
pragyvenimas pabrango.

Iš tų žinių pasirodo, jog val
gis viešbučiuose pabrango pas
kutiniais mėnesiais ant beveik 
54 centų arba nuo 20 nuoš. iki 
25 nuoš. ir kad pirmos klesos 
restoranuose už pietus suside
da!) ius iš sriubos, žuvies, mė
sos ir vaisių reikia dabar mokė
ti nuo $1.88 iki $2.68, o antros 
klesos restoranuose, arba pen
sionatuose, už pietus reikia mo
kėti apie $1.34.

78 NAUJI SUSIRGIMAI IN- 
FLUENZA; 42 PNEUMONI
JA; 28 MIRTIS/

Sveikatos/ komisininkas Ro- 
berlson pranešė, kad 78 susir
gimai buvo influenza ir 42 pne
umonija. Nuo infhienzos mi
rė 19, o nuo pneumonijos 9.

l*rieš raudoną vėliavą.

DĖS MOINES, la. — Valsti
jos senatas vienbalsiai priėmė 
bilių darantį kriminaliu iškė
limą raudonos vėliavos Iowa 
valstijoj ir uždraužiantį oficia- 
les publikasijas svetimų kalbų 
laikraščiuose.

Prieš prohibiciją.
HARTFORD, Conn. Connec- 

tieut valstijos senatas 20 prieš 
14 balsų atsisakė ratifikuoti 
prohibieijos priedą. Tai yra 
pirma visoj šalyj legislatura, 
kuri butų atsisakiusi ratifikuo
ti tą priedą.

UŽMIESČIŲ VAŽINĖ- 
TOJAI LAIMĖJO.

H • , ,
Užmiesčių gyventojai aptu

rėjo pilną pergalę ant geležin
kelių administracijos. Žcma- 
kainių tikietų kainos pasiliks 
tokios, kokios buvo.

True trunslutiun filed wlth the post- mnsler at Chicago, III., I eb. G, 1919 
as reųuired by lh< act of Ocl. G, 1917

Anglijai gręsia visuo= 
tinas streikas

Kareiviai dedasi prie strei
ko Londone

4,000 KAREIVIŲ SUDĖJO GIN 
KLUS LONDONO STREIKE.

Anglija paskirė kalėjimines ba
usmes už baigimui streikų.

— ) 
LONIMJNAS, vas. 5. — Dai- 
Iv Express praneša, kad pa
baiga savaitės pamatyk vy
riausius Anglijos geležinke
lius suparaližuotais. Jis sp
rendžia, kad streikieriai rim
tai svarsto sustabdymą dar
bo visoj Anilijoj.

LONDONAS, vas. 5. — Dau
giau gaip 4,600 mechanikų i: 
karališkos armijos tarnybos k< 
rpusŲ atsisakė eiti piktyti pa
reigas stotyse ties Londonu. 
Jie tvirtina, kad jų kontraktas 
kaipo kareivių, užsibaigė ir rei 
kalauja, kad jie butą demobili
zuoti ir pasamdyti kaipo civi
liai tęsti darbą, arba kad butų 
mokama jiems ta pati algą, ko
kią civiliai uždirbtų.

Kad išvengus streiko elektros 
jiegos darbininkų, taryba šian ’ 
die išleido paliepimą sulig “de- 
fence of realiu act,” padarant 
dideliu prasikaltimu kokiam 
nors , samdomam valdžios mu
nicipaliteto ar kompanijos pri
siėmusių pareigą aprūpinti ele
ktra, žmogui sulaužyti šį kont 
raktą tarybos, arba kitaip sa
kau, streikuoti.

Bausmė yra 6 mėn. kalėji
mo, ar 500 svarų pabauda, ai 
ibi. Jis taipgi daro prasikal
timu raginti žmones sulaužyti 
tokius kontraktus.

Pienuoja civilę gvardiją.

Pienai apie sudarymą civilės 
gvardijos palaikymui ir apgy
nimui viešosios tarnybos tapo 
paduoti valdžiai, pasak Mail. 
kuris sako, kad panašus pienas 
buvo pasekmingai vartojamas 
Šveicarijoj, Holandijoj ir Aus
tralijoj. Laikraštis sako, kai 
jei streikierių veikimas pada
rys reikalingu tokį dalyką, pi
liečiai gali būti paprašyti suda
ryti gvardiją palaikymui tran
sporto, apšvietimo ir aprūpi
nimo maistu tarnybas, taipgi 
saugoti elektros stotis, malimus 
ir svarbias dirbtuves.

Streiko krizis negerėja.

Šiandie nebuvo pagerėjimo 
streiko situacijoj ‘Londone. Vi
si požeminiai keliai, apart Me
tropolitan, kurio tečiaus tik 
viena linija eina į miestą, vis 
dar tebėra sustabdyti.

Viešbučiai ir restoranai nors 
galėjo rasti keletą sau tarnų, 
vis dar teikė tik menką imita
ciją savo reguliarių valgių.

Šiandie bus nuspręsta ar ele
ktros jie.gos stočių darbininkai 
prisidės priė streikierių. Pa
sak valdininkų, mažai 'apeina-*

ma kas bus daroma, nes Elecl- 
rical Power Enginecrs Ass’n 
prižadėjo palaikyti stotis veik
mėje, o ir daugelis žmonių iš 
pildomųjų štabų didžiųjų kom 
panijų gali užimti vielas regu- 
iarių darbininkų.

Ikiugiau Alarbininkų sugrįžo 
liaudie j darbą Glasgo\ve, kuo
met buvimąs Belfaste kontro- 
ieriaus pirklybinių budavoji- 
no, lordo Pirrie, duoda nieku- 
ią viltį susilaikymo ir’ten.

Associated Society of Engi- 
leers, kaipo parodimą savo ya- 
anerkimo streiku Londone, Bei c

ašie ii- ant Clyde, suspendavo 
avo komitetų veikimą palies- 
įtose teritorijose. Distriktų 
>uktor.iai tapo Suspenduoti ir 
•ieins nebus leista užimti vietą 
Iraugijoj jmt tūlą laiką. Tas 
nudaryta, sakoma bt* užkenki- 
mo dar aštresniems draugijos 
svarstomiems žingsniams.

rrue transl-Hion filed w»<h the pn<9- 
master at Chicago, III., l-'cb. G, 1919 
•s i’eqtiired bv Ihe act of Oct. G. 1917
PAVOJUS VISUOTINO STREI

KO ANGLIJOJ.

LONDONAS, vas. 5. — Chro- 
licle sprendžia, kad kabineto 

’.usirinkimas įvyko pereitą nak
tį apsvarstymui darbo situaci- 
’os ir kad iš tos priežasties val
džia mano grieblies ūmių prie
monių, kurių pabudis nepažy
mėtas.

Bijomasi, kad visa šalis yra 
pavojuje generalio streiko ir 
neoficialiai pranešimai sako, 
kad unijų vadovai tapo persi'r- 
*ėti, jog valdžia griebsis veiki
mo.

True tninsOHon filed wi»h the 
mastei’ ai Chicago, III , Feb. G, 1919 
is rc(|uii’ed by the act of Oct. 6, 1917

500,000 BEDARBIŲ 
AMRIEKOJ.

Sako Frank Morrison.

WASHINGTON„ vasar. 5.
Ragindamas atstovų buto tai
syklių komitetą paduoti pirmia 
usiam sva’^tymui įstatymus, 
uždraudžiančius ateivystę per 

4 metus, Amerikos Darbo Fe
deracijos sekretorius Fr. Morri
son pasakė, kad 500,000 žmo
nių Suv. Valstijose jau dabar 
yra bedarbo.

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
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Vienam mėnesiui.............. • • •/»

Chlcagofe—per nešiotojus:
Viena kopija .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
pačiu:

Metama ...... *...........  *į-JĮjĮ
ęusM meto .................  J.w

Tirti* mėnesiams .............. LJ>*
Dviem mėnesiam .............. *«25
Vienam mėnesiui -  t»

Visur kitur ulstenirtot* •••*<’
Pinigus reikia aagst) Pačto Nonef 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt iall- 
ma tik nuo 4 iki fc-tO vaL vak.
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Nesukalbamas 
reakcionierius.

Iš Francijos sostinės ateina 
visai nepaprastų žinių. Jos skel
bia būtent, kad santikiai tarp 
Suv. Valstijų prezidento \Vil- 
sono ir Anierkos Darbo Federa
cijos prezidento Gomperso, ku
rie per pastaruosius trejetų me
tų buvo kuogeriausi, dabar la
bai ataušę*. Įvykęs šiok-loks 
“nesusipratimas'’, ir tai dėl to, 
kad ponas Gom persas dagi Suv. 
Valstijų prezidentui pasirodo 
perdaug jau reakiionierius.

Apie tą “nesusipratimą” siek 
tiek pranešė vienoj savo kable- 
gramų New Yorke išeinančio 
žydų socialistų organo k or
deris redaktorius Cahan, kurs 
dabar yra Paryžiuj. Jis prane
šė, kad Amerikos socialistų pa
rtijos paskirti delegatai į tarp
tautinę solialistų konferenciją 

Berne gausią pasportus išva
žiuoti, o tai dėl to, kad prezi
dentas \Vilsonas bevieliu tele
grafu instruktavęs valstybės 

deparlmentą, idant jiems nebū
tų daroma jokių klinčių. Toj 
pačioj kablegramoj Cahan pa
stebi, kad tarp prezidento \Vil- 
sono ir Golnpcrso esą kai-kurių 
nesusi laikvmu. Prezidentas * v
\Vilsonas tikįsis rasti Berno 

tarptautinėj socialistų ir darbi
ninkų konferencijoj stipraus 
parėmimo savo pienams ir idė
joms, tuo tarpu gi (iompersas 
tai konferencijai nepritaria ir 
visą savo įtekmę pavartoja, 
kad ją diskreditavus.

Bet ypatingai daug šviesos 
meta čia išspausdinta Ne\v Yor- 
ko dienraštyj Sun ilga kable- 
grama iš Paryžiaus. Tarp kita 
ko Iru šiai kas sakoma:

“Apskritai čia dabar mano
ma, kad prezidento \Vilsono ir 
p. Gomperso keliai veikiai tu
rės skirties.- Prezidentas tikisk 
kad Berno konferencija jį pa
rems, lodei stengiasi visais žvil
gsniais jai pritarti, (iomper
sas gi priešingai: jis iki šiol 
giicšlui atsisako joje dalyvau
ti ir nenori, kad jo organizaci
ja (Amerikos Darbo Federaci
ja) butų joj atstovaujama. To
linus, (iompersas reikalauja, 
kad po kares Vokietija butų ab- 
sUliučiai boikotuojama, tuo 

tarpu prezidentas \Vilsonas yra 
tam visai priešingas; Berno 
tarptautinė socialistų konferen
cija, be abejo, irgi tokiam su
manymui bus priešinga. Savo 
p.ažvalgas, atkreiptas prieš pre
zidento VVilsono idrjas, Gbin- 
peisas stengiasi juo plačiau pa
skleisti visuomenėj., dvllogi čio- 
nykščiuose raleliiąose dabar j 
niekur jau nebe paslaptis, jog( 
pono \V ii šonu draugui begulu 
pasipiktinę lokiu to det'bifdb- 

kų Vadovo pasielgimu: jie, mat, 
tikėjos, kad kritiškiausiu laiku 
OuYnpersas bus ištikimas pre- 
židento draugas ir padėjėjas, 
bet dabar jiems atrodo, kad jis 
yra aršiausias reakcionierius”.

Toliaus Sun kores|xxlentas 
sako, kad prezidentas \Vilsonas 
bevieliu telcgratVi įsakęs valsty
bės departmentui duoti socia
listų jNirtijos delegatams pas
portus iškeliavimui į tarptauti
nę konferenciją. Gompdrsas 
esąs tos nuomonės, kad darbo 
organizacijos neturinčios užsi
imti ]x>htika, o kadangi Berno 
konferencija esanti politinio 
charakterio, todėl jis esąs grie
žtai jai priešingas. Todėl esą 
aišku, kad Gompersui nelieka 
nieko kita, kaip arba atsisakyti 
nuo savo pozicijos, arba pert
raukti ryšius su prezidentu. A- 
merikos darbininkų vadai lai
kąsis iš tolo nuo Britanijos dar
bininkų. “ Anglijos darbininkų 
lyderiai yra tos nuomonės, kad 
amerikiečiai esą dideli trumpa
regiai, dėlto, kad jie atsisako 
dalyvauti Berno konferencijoj, 
kuri kasdien vis naujų pritarė
jų randa“. Kablegrama užbai
gia šiaip:

“Labai indomus apsireiški
mas, tas, kad Amerikos civiliai 
ir kariniai valdininkai laiko ka
rę jau pabaigta, ir dabar jų vie
nintelis uždavinys yra taikos 
sutartį padaryti ir namo grįsti; 
tuo taniu gi Goidpersas trokšta 
dar toliau ir toliau kariauti; jis, 
pasirodo labiau nesukalbamas, 
labiau nesusįlaikomas ne kaip 
tie, kurių tėviškės buvo sunai
kintos ir giminės išžudyti.“

Laikraštis Sun yra stipriai 
konservatyvus kapitalistų orga
nas. Bet ju išspasdintas prane
šimas paduoda tokių faktų, ku
rie patįs savimi kalba. Jis, bū
tent, parodo, kad didžiausios 
Amerikos darbininkų organiza
cijos vyriausi vadai yra subje
ktai, kuriuos dagi Suv. Valstijų 
prezidentas pažymi kaipo per
daug didelius reakcionierius.

Butų, žinoma, klaida many
ti, kad prezidentas \Vilsonas 
pritartų Berno tarptautinei so
cialistų konferencijai dėlto, kad 
jis tikėtųsi gauti iš jos stiprios 
paramos savo idėjoms. Jis, be 
abejo, toli gražu nesimpalizuo- 
ja tiems tikslams ir uždavi
niams, kuriuos turi prieš’save 
socialistų konferencija. Jeigu 
jis jai kibk pritaria, tai visai 
kitokiais išrokavimais ką -ga- 
lalis pažibti ir Sun korespoden- 
tas; jis, kaip ir Lloyd Gvor- 
ge, turi vilties, kad ta konferen
cija galėsianti kiek patarnauti 
sustabdymui įsisiūbavusių bol
ševizmo bangų. Iš dviejų pa
vojų geriau mažesnis.

'I'ruo tTanslatioft Hled with thc post- 
inasler at Chicago, III., Feb. (i, 1919 
as rc(|iitrc(l by thč act of Oct. 6, 1917

Dokumentai apie 
Rusiją.

Spaudoje ir viešuose susirin
kimuose buvo daug ginčų dė
lei Rusijos pastiraukimo iš ka
rės ir priėmimo Brest-Litovsko 

SUinrtk's. Nuomones šituo 
klausimu pasidalino: vieni žino 
|)ės peikė Rusijos bolševikus už 
sopa ra tinę taiką su Vokietijos 
kaizerizmu, kiti teisino juos.

Vienok lie ginčai dar neužsi
baigė galutinai. Kaip bolševikų 
kaltintojams, laip ir teisinto- 
jams iki šiol trūksta pakanka
mų žinių apie visas aplinkybes, 
prie kurių įvyko Bresl-Litovs- 
ko laika, kad jie galėtų pilnai 
npverlibti tą drtlyką. Ir vei
kiausia turės praeiti keičias 
melų, kol los žinios piVsidarys 
prieinamos publikai.

Žeminus aš paduosiu vieną do
kumentą, šiek-tick nušviečian
tį Rusijos bolševikų santykius 
su talkininkų valdžiomis prieš- 

pat Brest-Litovsko sutarties pa
tvirtinimų. Jisai atsako į įdomų 
klausimą, kurį paskutiniu laiku 
iškėlė bolševikų šalininkai Ame
rikoje: tą, būtent, klausimą, ar 
Suv. Valstijų valdžia nedavė, ir 
neprikalbino talkininkų valdžių 
duoti, pagelbos Rusijos “sovie
tų valdžiai,“ norėjusiai tęsti ka
rę su Vokietija.

Ar ištiesų taip buvo? Jeigu 
Rusijos bolševikai butų buvę pa
siryžę nesitaikyt su Vokietija ir 
prašę ‘Amerikos ir talkininkų 
pagelbos karės tęsimui, ir jeigu 
šios šalįs butu atmetusios tą 
prašymą, tai reikėtų pripažinti, 
kad jų užsipuldinėjimai ant bol
ševikų delei separatinės laikos 
su Vokietija yra žymiam laips
nyje neteisingi.

Koks mėnesis laiko atgal se
natorius Johnson'as iš (Kalifor
nijos išreiškė šitokią nuomonę 
Suv. Valstijų senate. Dabar jam 
pavyko gauti ir tą “sovietų val
džios“ notą, kuri buvo atsiųsta 
kovo mėnesyje 1918 ni. į Wa- 
shingtoną, valstybės departa
mentui, ir paskelbti ją kongreso 
rekorduose. Ji skamba laip:

Jeigu (a) visos Rusijos so
vietų suvažiavimas atsisakys 
patvirtinti taikos sutartį su 
Vokietija, arba (b) jeigu Vo
kietijos valdžia, sulaužydama 
taikos sutartį, atnaujins ofen 
šyvą liksiu tęsti savo plėši
kišką užpuolimą, arba (c) 
jeigu sovietų valdžia bus pri
versta Vokietijos pasielgimais 
atšaukti taikos sutartį—pirm 
arba po jos patvirtinimo—ir 
vėl pradėti karę—visuose ši- 
tiiose atsitikimuose yra labai 
svarbu kariniams ir politi
niams sovietų valdžios pie
nams, kad butų atsakyta į se
kamus klausimus:

1. Ar gali sovietų valdžia 
atsidėti ant Šiaurinės Ameri
kos Suvienytųjų Valstijų, Di
džiosios Britanijos ir Franci- 
jos paramos savo kovoje 
prieš Vokietiją?

2. Kokios rųšies parama ga
lėtų būt suteikta artimiausio
je ateityje, ir kokiomis sąly
gomis — karinėmis reik Hie
nomis, transportacijos prie
monėmis, maistu ir kitokiais 
daiktais?

3. Kokios rųšies paramos 
galėtų suteikti ypatingai Su
vienytosios Valstijos?

Jeigu Japonija — ačiū atvi
rai arba tyliai sutarčiai su Vo 
kietija arba be tokios sutar
ties — kėsintųsi užgrobti Vla
divostoką ir rytinio Sibiro ge
ležinkelį, kas grūmotų atkir
timu Rusijoj nuo Didžiojo 
vandenyno ir didžiai sutruk
dytų sovietų kariuomenės 
koncentraciją į rytus aplink 
t ralą — ką šitokiame atsiti
kime darytų kiti talkininkai, 
o ypatingai Suv. Valstijos, 
idant sulaikius Japoniją nuo 
išsodinimo jos kareivių toli
muose rytuose ir užtikrinus 
nuolatinį susižinojimą su Ru- 

į sija per Sibirą?
Iki kokio laipsnio, Suv. 

Valstijų valdžios nuomone - 
aUgščirtus minėtosiose aplin
kybėse — butų užtikrinta pa
geliai didžiosios Britanijos 
per Murmanską ir Archan
gelską? Ką galėtų padaryti. 
Didžioji Britanija, kad užtik- 
rinus tokios pagelbos ir tuo 
budu Užbėgus už akių paska- 
lams apie tai, kad Didžioji 
Britanija daranti priešingus 
Rusijai pienus artimiausiai 
ateičiai?

Visi šitie klausimai yfti sta
tomi, žinoma, tąja sąlyga, 
kad vidujinė ir užsieninė so
vietų valdžios politika ir atei
tyje bus vedama sutikime su 
tarptautinio socializmo prin
cipais, ir kad sovietų valdžia 
laikysis visiškos neprildausu- 

mybės nuo nesočiai ištinių 
valdžių.
Tai tokia buvo tu nota, kurią 

pirm Brest-Litovsko taikos pa
tvirtinimo atsiuntė į \Vashing- 
oną L. Trockis. Suv. Valstijų 
valstybės departamentas neda
vė į ją jokio atsakymo.

Čia ne vieta svarstyt, gerai ar 
blogai pasielgė Amerikos val
džia, neatsakydama į ją. Visa, 
kas reikia pažymėti, tai tos no
tos turinį.

Iš Trockio notos turinio ma
tome, kad Rusijos bolševikai vi
sai nežadėjo atmesti 
Brest-Litovsko taikos sutartį ir 
tęsti karę su Vokieija ir n e- 
p r a š ė Amerikos ir talkinin
kų pagelbos (kariaut bolševikai 
jau ir negalėjo, nes rusų kariuo
menė buvo pakrikus); jie tik
tai klausė informacijų, norėda

mi! žinoti, ką darys Amerika ir 
talkininkai, jeigu bus taip arba

True translntion filed ’fcdtb the post- 
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Lenkija ir Žydų 
Klausimas*. .

> -----—
Kalbėdamas apie sutaisymą 

tam tikros indros iš Amerikos 
lenkų, ir žydų veikėjų susideda
nčios komisijos tyrinėti žydų 
pogrohiams, kurių, kaip laik
raščiai skelbė, lenkai padai*ę Ry
lų Galicijoj, Jan E. Smulski, 
Lenkų Tautos Skyriaus pirmi
ninkas, savo pranešime išspau
sdintame Ncw Yorko T i m e s, 
gruodžio 8, sako:

Reikia tikėties, kad komisoriai, 
nežiūrint savo tikėjimų skirtumo, 
sligTjš pilnai įsitikinę, jogei Žydų 
klausimas tikrai tegali būt išrištas 
ne kitaip, kaip tik įsteigiant stiprią, 
nepriklausomą Lenkų valstybę, kas 
palengvintų tą baisų susikimšimą ir 
leistų pakankamai aprūpinti visus 
gyventojus niaist oproduktais. Ata- 
steigus Lenkiją užimančią didelį 
pintą, visiems bus ir žemės ir pra
gumų.

Vokietija vis dar stengiasi kont
roliuoti Lenkiją, ir pykdymas len
kų su žydais Ijenkiljoj tai tik nau
jas pavartojimas senojo metodo — 
Valdyti sėjant nesutikimą.
du ytin intcivsįngu dalyku, " 
riuodu arčiau panagrinėję galė
sime daug geriau suprasti visą 
Lenkijos situaciją. Reikia ne
užmiršti, kad p. Smulskis yra 
autoritetingas lenkų pusės gynė
jas, patsai būdamas Paderews- 
kio-I)mowskio partijos vadas 
šioje šalyj, o taipjau stambus 
Amerikos pohiikieriuS ir žino
mas “bosas*’ tariamųjų trijų ši-

Del tokių aplinkybių jo pa
kartojami gricšlli užreiškimai,

nai turinti užimti “didelį ptottą” 
tik vieną dalyką legali reikšti. 
Prezidento Wilsojio nustaty
tas principas, kad nepriklauso- 
mingai Lenkijai turi būt atiduo 
tos visos grynai 1 c n k tj 
g y v c n a in o s i o s teritorijos, 
nustato busimosios lenkų vals
tybės plotą tam tikru skaičium 
ketvirtainių mylių, leidžiant “ri- 
įboins truputį įvairuoti šion ar 
ton pusėn. P. Smulskis betgi 
kalba apie “stiprią, ncpriklau- 
soma lenkų valstybę“, užiman
čią “didelį plotą“, kas “p::/. : ;;- 
vinfcų baisiam žmonių susikim
šimui“. Tuo budu vietoj Wil- 
sono išdėto tautų principo jis 
pakiša daug elastiškesnių eko
nominių reikalavimų kriterijų, 
lai ’lypinc ekspansionistų ir im
perialistų idėja, reikalaujanti 
užgriebimo svetimų gyventojų 
štilių. Faktiškai, jo geidavima^ 
išrišti! vidurinio susikimšimo 
klausimą šalies ribų išplėtimu 
skamba labai ptižįsHkinia gaida. 
Juk dėl to *rvikalo” — kad “pa
lengvinus baisų susikirtišimą” 
dvidešimtojo šiiuhuečiu Vokie
tijoj ir kad “aprūpinus visus že-

* f’ohmd and the Jesvish l‘rob- 
lem, hv Eugene S. Bagger. T h e 
N a t i o n. Jan 25. 1919, Interna. 
liu'ial Relations Section.

šitame užreiškinic randame

me ir pragumais“ Prūsų janke-True translation filed with the post- 
| nuister at Chicago, III.. Feb. 0, 1919 
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ribas kaip pačioj Europoj taip 
ir užjūriuose.

PakngvinHii tokiam gyvento
jų susikimširhui, koks, pasak p. 
Smulskio, yra Lenkijoj, gali būt 
du pozityviu budu. Vienas, tai 
vidujinė žemės reforma; antras 
— užgrobimas svetimų teritori
jų. Yra dar ir trečias, negaty
vus būdas, būtent, sumažinant 

du, maru, gimdymo kontrole, 
arba emigracija ir — pogro
mais. P. Smulskis tiki į šalies 
ribų išplėtimą kaipo Linkamiau- 
sį būdą. Grafas Zamojskis, vie
nas vadovų grupės, kurios var
du ir p. Smulskis kalba, ir sa
vininkas kelių šimtų tūkstančių 
margų žemės Lenkijoj, taipjau 
nusiskundžia dėl “baisaus susi
kimšimo“, ir, kaipo išėjimą iš 
to, reikalauja prijungimo Lie
tuvos, Balfgudijos, Ukrainos ir 
čekų-slovakų teritorijų Silezi
joj. Tolygų vaisią nuo susikim
šimo Vokietijos gyventojų ke
letas metų atgal propagavo po
nas Ileydebrand von der Laša, 
tas “nekarunuotasis Prūsų ka
ralius“, ir grafas Westarp ir ki
ti. Tos propagandos vaisius 
šiandie visas pasaulis žino.

Antras labai įdomus p. Smul
skio užreiškime dalykas tai tas, 
kad nesutikimai tarp lenkų su 
žydais tai esąs vokiečių intrygų 
vaisius. Žinoma, tuo kaičios 
vertimu ant) vokiečių p. Smuls
kis pasiduoda tik pa prastai ir 
dovanotinai pagundai. Tečiaus 
nėra reikalo eit toli į senovės is
toriją, idant1 parodžius, jog be 
vokiečių intrygų, yra dar ir kas 
kita daugiau kalta dėl lenkų ir 
žydų nesutikimo. Didelis, pa

žydus) boikollas 1913 melais bu
vo juk visai ne vokiečių propa
gandos vaisius. Tai buvo vai-, 
sius nacionalistinės lenkų agita
cijos, kubi iškilo ir išaugo iš po
etinės ir ekonominės situacijos 
Lenkijoj.

Spaudžiamas ir išnaudoja
mas lenkų baudžiarininkas — 
nes Lenkijos kaimiečio likimas 
nė kiek nebuvo ir nėra geresnis 
už baudžiavininko arba lažinin
ko— turėjo ne vieną, bet tris 
ponus, kuriems iltirėjo tarnaut ir 
nusilenkt, būtent: dvarininką, 
kurs valdė žemę; kunigą, kurs 
valdė jo sielą; ir žydą sankrovi- 
ninką, kurs kontroliavo visas 
kasdieninio gyvenimo reikme
nis. Dvarininkas ir kunigas 
savo pusėj turėjo šimtmečius 
'tradicijų ir viršininkavimo, 
kraujo bendrenybės ir dvasines 
įtekmės, žydas gi turėjo prieš 
save šimtmečius besitęsiančios 
tautinės neapykantps ir įtarčių. 
Kada lik liaudies nepasitenkini
mas imdavo kiek smarkiau ap
sireikšti ir grūmoti, garalaidė 
visados būdavo po ranka: “Tai 
žydas kaltas!” Lenkija nėra 
betgi vienintelė, šalis, kur šitoks 
receptas buvo visados su pasise
kimu vartojamas.

Bet šitie pirminiai ckonomi- 
. nes situacijos faktai buvo tik, 
Į taip sakant, šiaudai šovinizmo 
plytose, šiaudai reikalingas dai
ktas, bet jie yra tik priemonė, 
o ne paisai 'tikslas. Lenkų na
cionalizmas, įerzintas baisiu 
carizmo spaudimu, o dėl nuola
tinių nepasisekimų pasidaręs 
begalo jautrus, nuėjo vaga, kur 
bUvo mažiausia klinčių: tauti
nę neapykantą ir ekonominius 
fakilius jis suvėlė vienon anli-se- 
initinės filosofijos sistemon! Į- 
donni pastebėt, jog Galicijoj an- 
li-semitinęs kooperacijų bend
roves visų-pirma ėmė organi
zuot lasai pats‘žmogus, kuni
gas Slojalovvskis, kurs 1898 me
tais ypatingai paskilbo tuo, kad 
atvirai vėl ėmė skelbti reikalą 
paVafllfot kumščios hpėką prieš
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Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

BEKRAUJĖ REVOLIUCIJA 
ANGLIJOJ.

Dirbtuvės komiteto įvedimas 
į Anglijos promoniją padaro 
gilesnę permainą negu kuri bu
vusių Anglijoje po Karaliaus 
Jono pasirašymui po Magna 
('aria? Dirbtuvių komitetai ne
kvaršina nei karaliaus, nei par
lamento. Vienok jie steiga nau
ją valdžią, daugeliu žvilgsnių 
galingesnę ir gyvesnę negu ku
ris nebūk iš senai įsteigtųjų įs- 
staigų.

kini yra steigiama visoje An
glijoje, yra pamatu naujai pra
monės organizacijos formai. Ši
tie dirbtuvių komitetai padaro 
naują valdžią, vietos apskričio 
ir šalies, visuomet priklausan
čią šalies parlamentui, bet tu
rinčią plačią galią kas dėl pra
moninių procesų.

Dirbtuvės komitetas yra vie
los valdžia. Jis susideda iš ly
gaus skaičiaus atstovų darbinin
kų ir darbdavių, šitas organi
zacijos, kurios taip stipriai su
sitvėrė iškinko paprastojo val
džios veiksnio, dabar bendrai 
atsako už pramonės reikalų ve
dimą.

Dirbtuvės komiteto jurisdik
ciją siekia tik dirbtuves ribas. 
Dirbtuvėje komitetas yra ga
lingiausiu. Klausimai paliečian- 
tieji kiekvieną įstaigą yra su
laikomi komiteto. Jei dirbtu
vės komitetas negali susilaikyti, 
lai sprendžia apskričio taryba. 
Jei apskričio tarybos negali su
sitaikyti, tai veikia šalies pramo-* 
nes komitetas.

šilas priklauso nuo organi
zacijos abiejose pusėse. Ji ststo 
vi taip amaLines unijas kaip ir 
išdirbejų draugijas.

šitoj ekonominės organizaci
jos rušyj nėra nieko priversti
no. Kur tik susitveria organi
zacijos, ten jos kviečiama veik-

čio
Pramoninės organizacijos sis

tema, kuri yra priimama An
glijoj, dar nėra įėjus į visas pra
mones. Ji dar vis lik bandymo 
laipsnyje. Bet kur tik ji buvo 
išmėginta, visur pasirodė esan
ti yvikmingesne pramoninio ben
dro veikimo forma, negu pir
miau buvusioji Anglijoje. Nau
joji sistema nėra pramonine de
mokratija, bet ji eina prie jos.

VOKIETIJA.

BERLINAS. — Elektrikos 
šviesos įstaigos ir miesto gelž- 
kelių darbininkai suslraikavo. 
Miesto dalįs, kur elektrą parū
pina miesto įstaiga, yra tamsios 
ir elektriniai karai yra paliovę 
vaikščioti. Didžiuma krutamų- 
jų paveikslų teatrų, kurie netu
ri savo elektrinių įstaigų, stovi 
uždaryta. Telefono sistemą iš- 
dalics taipgi palietė streikas.
Viešbučiai ir valgyklos be švie
sos ir uždaryti.

FRANCU A.

('Įtinai darbininkai Erancijoj.

(Juliai darbininkai Frakcijoj.
I1A\ RE. - Chinai darbinin

kai. kurie buvo panaudojami 
kares daiktų dirbtuvėse ir prie 
viešų darbų, yra grąžinami į 
Chimis. Tas daroma tuoju lik
siu, kad sumažinus nedarbą, ku
ris yra llavrej. Visi chinai dar
bininkui, kurio yra šitoj šalies 
dalyj, bus grąžinami j Gilinus 
luojaus, kaip lik bus galima gau
ti laivai.

žydus kaipo išsigelbėjimą iš po- 
htiliių ir ekonominių sunkeny* 
hiu! 4

SUV. VALSTIJOS.
Nedarbas Bridgeporte.

BRIDGEPORT, Conn. — Tūk
stančiai vyrų ir moterų atsidu
ria blogame padėjime. Nedar
bas plinta. Žymesnieji unijos 
rateliuose tvirtina, kad bedar
bių skaičius siekia 15,000 žmo
nių tik viename Bridgeporte. 
Suv. Valstijų Samdymo biuras 
spėja, kad bedarbių yra apie 7,- 
000. Nežiūrint to, kad daugu
mas išvažinėjo kitur, su darbo 
gavimu vis darosi sunkiau.

Uniformuoti kareiviai kas
dien apsilanko mašinistų unijos 
sėdyboje, klausinėdami, ar ne
galima gauti darbo. Negauda
mi nieko' gero, nueina neužga
nėdinti ir neramumas taqi jų 
kasdien vis eina didyn.

Valdžios abenlas William II. 
Davis,, pasiųstas Bridgeporlan 
sekretoriaus Bakerio, ištyrė 
pramonės sąlygas ir rado, kad 
lapkr. 15 d., už keturių dienų 
po mūšių pertraukimui, 94 dirb
tuvės Bridgeporte laikė 57,917 
darbininkų. Paskutinę gruo
džio dieną šitos dirbtuvės turė
jo tik 41,708 darbininkus, kas 
parodo, kad 13,209 darbininkai 
atleista per tą šešių savaičių 
laiką.

Darbdaviai pripažįstą, kad tai 
yra sunkus padėjimas. Didžiu-

darytos visai, o didesnesės ne
sitiki sugrįžti prie taikos pama
to be berželio mėnesio. Unijų 
viršininkai ragina debariiius or
ganizuotis.

REDAKC1JOS ATSAKYMAI.

Zakristijonui, Detroit, Mieli.
- Išspausdinome aukščiau pri
siųstas. Rašinėkite Ulinis daž
niau.

J. Rėdai. — Gavome, ačiū. Į- 
dėsime.

Triimpukui. — Ačiū. Sunau
dosime.

Seiniškiu!. — Ačiū, prie pir
mos progos sunaudosime.

Sceną Mylintis. — Neparašo
te, kur tasai vakaras buvo su
rengtas. J ieškot po senas lai
kraščio kopijas — ncapšiima- 
me. Nedėsime.

Kazimieras Gugis
A DVOKA T A S

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir eiviliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas: 

>323 3. Halsted St.
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 H. Bcarborn St. 

nn-niMty bw«.
Te). Central 4411

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotą ar farmą? 
Ar reikia inslirancc?
Ar reikia padaryti popieras ar pa
žiūrėti abstraktus?

Krcipkitęs prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRICT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 6310 
Chicago, iii.

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

Milda Teatras
VODEVILitis IK ^AVtelKSLAl 

VodcvtliattB i\»rniaina.
1‘anedėlyj, Kctvcrg-' ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas Itk.
Prie šių kainų prkhailotna ir 

7’c iV 2c kariškos oiokėatĮs
4 HIDEY.i AKT'I KASDIEN
HAI.STEl? i r ’ ;.ra «ATV*S

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimų savo teisių 

ofiso Iš 137 So. LaSalle Street 
į Room 646 Olis Building

10 So. LaSal te Street
'IVlephone l'raliklin 1819 

Rczedcncijos Tel. (larfield 617

Liberty Bondsus 
dalj išnmkėlų, bondsus ir svar 
SHvings slimips nuperka už cash 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Fainous 
ClothiHg Store, atdara Vakaiais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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Detroit, Mich
Išmetė iš bažnyčios kun. Skrip
ką. — Vyčiai esą anarchistai — 

sako kunigas.

Vienas Detroito dienraštis, 
The Detroit Froe Press, išspau- 
sttino sekamą žinią apie kilusias 
riaušes šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj, Detroite, vasario 2 d.:

Nedėlioj, apie 10:30 vai. ry
to. įpykinti Šv. Jurgio parapijos 
nariai nuplėšė savo kunigui 
stulą ir kapą, keda jis ėjo per 
bažnyčią ir rengėsi pradėt pa
maldas, ir išmetė jį gatvėn.

Kun. Kazimeras Skripka sa
ko, jogei kilusios riaušės yra 
pasekme anarchistines agitaci
jos, sukeltos Lietuvos vyčiais, 
kurias dar pagreitino atstaty
mas buvusio vargonininko, tu
rėjusio dideles įtekmes tarp vie
tos lietuvių, ypač jaunesniųjų 
parapijos narių.

Iš kitos puses, parapijos na
riai užreiškė, jogei nedėlios ry-

Kun. Kazimieras Skripka
na moteriške, Dėlė Maekaitė, ir 
viešai apkaltimui jį.

nyčią, priešais jį pašokusi jau-

Free Press Teijorteriu'i, užreiš- 
ke, jogei keli mėnesiai atgal ji 
buvo atsilankiusi parapijos ko
miteto posėdin ir apreiškusi 
prieš kunigą Skripką labai rim
tų kaltinimų. Nedėlioję gi, 
jinai dariusi viešų priekaištų 
kimi, tik lodei, kad jis ncišlęsū- 
jęs savo prižadų sulig jos.

Kiti parapijos nariai nporte- 
riui užreiškė, jogei jie po to, 
kada mergelė atsilankiusi para-

ŠALIN SKAUSMAS!’
IhuintnAs Kvotkn, durbc rast aunigunuĮ, 
nvpafsnttt kaip sunkas tas darbas luitų.

Kiekvieno prl*<lermn vrn saugot save lino llgn. Turint Salti ir n>h lulnnt, 
ji prinGlint. Kalt i4<.ivy»tyt i p»Vftjirpt livn. Mei kin ais nik-lerejlmas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, Jeigu tuoj nebus pritinu tns.

P AIN - £XPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui Šalčio krntiueje. skausmu donose ir nuga 
roję, rnmammi) ir neuralgija trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar s-jnarluose Paln-Espeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigins vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eknuller, persi
tikrink ar yra IK AKA. v aisba ženkli* ant baksiuko. VISU 
KI TOKIU’NEIMK. 85 centai ir 65 rentai nž bonkuię. 
Gaunamos visose nptlekose ar tiesiog is laboratorijos.

DESTROYS ANY

Al). RICHTER & CO 

74- <S0 K'ashlngton St., 
New York. J

Draugiškas Vakarėlis
NORTH SIDeJ Rengia

CH. L. S. V. ir PIRMYN MIŠRUS CHORAI
Nedėlioj, Vasario«Feb. 9 d., 1919 m.

LIUOSYBfiS SVETAINĖJ 1822 Wabansia avc.
Bus labai puikus program as, susidedantis iš dainų, pi

ano, muzikos ir M. X. Mock aus kalbos. Prasidės 5 vai. 
vakare. Užkvibčia visus CHORAI.

IsTAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET- BURLESQUE —

Kasdien du syk 2:15—8:15
Kainos 25c. iki 75c.I LIBERTY G1RLS

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

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

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

tSitv* i

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
lų gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano ganurno./ Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo Vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St.

negu pirksi, gauk musų kainas
«nt Dury Lentų, Rėmų tr Stogam* Popiero 

malevojėmui stabų išvulaus, po $1.19 už gal.
BROS. WRECKlNCf CO.
iJL, Chicago, I1L

pi jos komiteto posėdi n su pa
siskundimu, keliūtų kartų krei
pęsi į vyskupą prašydami paša
lint kun. Skripką. Be to, dau
gelis parapijos narių atsisakę 
eitų šv. Jurgio bažnyčion iš
klausyt pamaldų, kol jisai ne
bus pašalinutas.

Kun. Skripko pasakojimas a- 
pie jo išmetimą yra toks. Lie
tuvos vyčiai, įtūžę delei pašali- 
ninamo vargonininko, nedėlios 
rylą susirinkę gale bažnyčios, 
ir katla jis. einant per bažny
čią, artinosi linkui jų, pašoko 
keturi vyrai, pastvėrę jį ir nu
plėšę jo rubus paliepę apleist 
bažnyčią. Jis pasipriešinęs. Ta
da visas būrys, apie 50 asme- 
sų, urmu vertęsi ant jo, išstu-

duris ir paleidę laiptais.
Po to jis nuėjęs klebonijom 

pasilsėjęs ir sugrįžęs bažnyčion 
užbaigti panlaldas.

Belo, kunigas užreiškė, kad 
sausio 26, taigi vieną savaitę 
preš m. čtą suirutę, kada pra
dėjo savo tarnystę naujasai var- 
gonininl as, buvnsis vargoninin
kas su b iriu savo sekėjų užata- 
kavę vi
nęs jo < irbo paveldėtojas, 
įlaužę 
vargonii inkų.

mus tru
Kunig

v ha rakte 
tinę orį

as, kur buvo užsiraki
me 

turis ir taip išgąsdinę 
pastarąsis

į suditoriją ir pulda- 
utuką susižeidęs.
s Skripka taipjau už- 
id sausio 26 d. tie pa
eis Vyčiai, kuriuos jis 
izavo kaipo anarehis- 
nizaciją, užpuolę Šv.

landė, i 
čios dm i.

nuviję jį nuo bažny-

vargonininkas, A. Aleksandra
vičius, delei kurio, pasak kuni
go, iškilo minėta suirutė, už-

yra absi -das. Pasak jo, nedel- 
dienio i lą jis buvęs bažnyčio
je išklausytų pamaldų, ir kad 
jis visišl i nepykęs dėl tupiamo
jo pašalinimo. Jis pasisakė gir
dėjęs n žėrį viešai pasmerkiant 
jį^unigą, r kartu darant prieš jį 
rūsčių k dtinimų. Ir sakė, kad 
kun. Skripka bandęs išmest ją 
iš bažnyčios.

P-iė Maekaitė, besikalbant su 
reporteriu, parodė žaizdų pe
čiuose, kurių jai suteikęs kimi

as pi eitą nedeldienį.g

C( LL1NSVILLE, ILL.

Daug'škas pasikalbėjimas

Sausio 26 d. buvo draugiškas 
pasikalbėjimas, kurį sušaudė

sekančių vietų: Maryville, III,; ). 
St. Lotus, III. ir St. Louis, Mo. 
1 >raugų skaičius siekė ai4li 20.

Kadangi minėto pasikalbėji
mo tarimus yra nutaria paskelbt 
spaudoj, lai čia smulkmenų ne
minėsiu

Visųpirma reik paminėt, kad 
pasikalbėjimui buvo slloka - 
tvarkos. Kada draugai pradėjo 
rinktis, visi išrodė inteligentiški; 
maniau kad daug ko pasimo
kinsiu. Bet visai kitaip išėjo. 
Draugai, pasirodė, visai nepri
pažįsta susirinkimų vedimo lai-

toj tėniyl dalykų bėgį, pats vis
ką ardė, lai bloga. Rimtesnių 
kalbų ar nu'lariinų nebuvo, a- 
parl kalbų apie radikalizmą ir 
social-palriolizmą. Pav., tarp ki
ta buvo pakeltas klausimas apie 
“Bušų Sovietų Respubliką.” Nu- 
'larla “apkalbėl”. Tūli draugai 
lečiatis ją “apkalbėjo” net po 30 
minulų kiekvienas! Žinoma, jų 
tarpe atsirado ir lokių kalbėto
jų, kmių kalbos buvo 
kios”,
ebizmo ir aidoblzmo. Socializ
mą gi jie ėmė tik kaipo lietsar
gį... Vienam jų drangai smar
kiai plojo. Jis teikėsi “nurody- 
ti’\ kad LSS- čjusi negerais ke
liais, lodei ir juos, “radikalus”,

smar-
mišinys anar-

glfllIlIlIlIlIlIlIlINIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlOllllhlIffi ■1111111®,

PENKI METAI!
Jau jpenki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 

dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

’ JUB1LĖJ1NĮ VAKARĄ

1919

WEST SIDE AUDITORIUME
kampas Taylor St ir Ratine Avenue

Nedėlioj, Kov6-March 2 d
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJIENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ.

-------------- ... .... — .. — -------------

PUIKUS platus programas, kurį išpildys patįs NAUJIENŲ drau
gai

biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro

tolu kainuoja 1 dolerį,. (’> skrynutes lik 5 doleriai.
Adresuokite:

APTEKA PARTOLA, 160—2-nd Avė., Dept. L. 1, New York
(159)

jįkausnio, prarasto apetito, nusilpnėjimo organizmo ir pil
vo skausmų — nėra nieko geresnio kaip skanios saldaines i

kurios veikia gerai, tikrai ir greitai, per naktį. Suvalgy
kite 3 saldainius pirm gulsiant ir atsikclsite ant rytojaus 

• nauju, normaliu žmoim m i. Visa skrvniitč snhlninin 1W-

—a—nnn.-i «i.i» .i f i    

prašalindavo. Mat, jų valdę in
teligentai. .. Tik Kapsukui atvy
kus Amerikon LSS. atitaisius.

yra social-patriotaj!
Taigi, radikalai atsimokėda

mi intclgcntams, priėmė rezoliu
ciją prieš “social-patriotus”.

kad LSS. šauktu Amerikos lie- C
tuvių darbininkų suvažiavimą. 
Rezoliucija atmesta. Mat, ra
dikalams nėra taiĮ) jau svarbus 
visuomeninis darbas. OI, jeigu 
prieš social-patriotus lai kas ki
ta!

Pakelta klausimas, kas dėl 
svetimų šalių kariuomenės Ru
suose ir T. Mooncy bylos- Visi 
tie klausimai tečiaus palikti taip

“Niekas nėra mums taip pavo
jinga, kaip social-palriolai” 'lo
dei buržuaziją jie paliko ramy
bėj, o nutarė vesit1 kovą prieš “so 
cial-patrioliznią.”

giško pasikalbėjimo.
— Laisvės Mylėtojas

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Tel. Boulevard 8329

DarboZmoniŲ
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją,- kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais pardiiodaUm 
“NAtijicnas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”.

> knygas, 
ekonomijų 

r ki-

Skaitykite ir Platinkite 
. “N A U J

Dr. F. 0. CARTER
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir GERKLES 

l Sergančios akys išgydomas! Be rizikos be skausmo 

g FranklinĮO^Carter, M.D.
Chicagos Didžiausias Gydytojas akių, ausų, 

nosies ir gerklės.
.lokis akių daktaras Amerikoje neturi tokio rekordo 

liek išgydytų. MetOdos Dr. Carterio yra tikros, pasek
mingos ir nekenkia. Nėra pavojaus, nėra rizikos, be 
skausmo. Tūkstančiai atsitikimų, pavojingos akių ligos, 
išgydyta vienu atsilankymu. Pasitarkite su Dr. Car'.c- 
riu, kuomet turite skaudanč ias akis, trumpą regėjimą, 
uždegimą akių, žirnelius, ašarojančias akis ir kitas akių 
negales, kurios paeina nuo negerai pririnktų akinių, 

aptemimas akyse, nusvirę vokai, užaugimas miežio ant akių, užgriuvę 
arba kreivos akys. i

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS. TIKRAS IŠGYDYMAS
GVARANTUOTA.

Virš 950 išgydytų kreivomis akimis ant rekordo.
Nęra bent nieko nepaprasto matyli ypatų kreivomis akimis ateinančią 

‘ .. . . .......... irba dvidešimts minutų galima matyti
tuos pačius žnioneš išeinant su akimis normaliame stovyje. Apmąstyki
te, kad tokis gydymas kaip šis yra pasekmingas, be chlorofonnos, be 
skausmo .Va e

PASITARIMAS DYKAI.
Vengkite nosies ligų.

Apsunkintas alsavimas yra priežasčia daugelio negalių ir bemiegių 
naktų. Kataras, pažandės, tankus čiaudėjimas, atsidalininias flegmos, 
visos los nemalonios negalės jus kankins, jeigu jus turite jūsų nosį už
šaldytą. Aš gydau visas nosų ligas ir paliuosuositi jus nuo lengvo per
sišaldymo. Pasitarkite su manim. Tuo laiku išgydžiau tūkstančius savo 
praktiška metodą, be skausmo, be peilio, be vaistų. Aš gvaranluoju iš
gydyti bile kokią ligą nosies ir prašalinti trukdymus, ir pastatyti jus į 
lokį padėjimą, kad jūsų plaučiai kvėpuos tyru oru. Aš paliuosuosiu jus 
ant visados nuo tų nemalonių, sveikatai kenkiančių nosies negalių. Lcn. 
gvos, vidutinės sąlygos, visiems patarimas dykai.

Apsvarstykite savo padėjimą sekančiai.
Ar jus kvapas nemalonus? Ar turite užkimusių nosį? Ar knarkiate 

nakties laiku? Ar spjaujate skrepliais? Ar varva jūsų nosis? Ar tankiai 
turite čiaudėti? Ar liirite galvos skausmą? Ar miegale atvira burna? Jei 
kariais esate apsunkinti vienu tų apsireiškimų, eikite kuogreičiausiai 
pas specialistą.

FRANKLIN 0. CARTER M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas akių, nosies, ausų ir gerklės.
120 SO. STATE GATVĖ

21 metas prie Stato gatvės J žiemius nuo The Fair sankrovos.
Valandos: 9—7. Nekėliomis 10—12.

i

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Mndison st.
Suitc 600—-612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdčldieniais tik Madisou st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

Wešl 6126.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė. 

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roscland, 111,

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnau 342.

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

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
1757 V 37 st. ( hieaįo, UI.

Ofiso Tel. Boulevard 160

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 
palių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei joms akiniai nebus reika
lingi, mes tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o apttekos 
Tėmykite i mano parašą 

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

| Or. A. R. Blumenthal |

kus.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.
10 iki 11 dieną, 
av. kamp. 47 st 

Yards 4317
6487.

Vai nuo
4649 S. Ashland ai 

Telephone Ya 
Boulevard

DR. M. HERZMAN
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 
metodas X Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 IV. I8th 
St. netoli Fuk St.

VALANDOS: Nuo 12 olėta, į* 
6—8 vakarais. Telcphcnc .‘anai <ūl?.
GYVENIMAS: $412 S. Hakted Street

VALANDOS: C— 9 tiktai.

Tclephcnc Varė ”/'32

Dr. M. Stupnlcki i
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryio 
ir nuo 5 iki 3 vakare

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

1149 S. Morgan St., kert* >2 sL 
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 uždarytai.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Miegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 Sp. Halsted SU Chicago.

BIvG. Chtem 
T«l»phia« Hayaarkat 1444

A. A. ROTH 
TOJAS lt CHIRURGAM 
Moterliką, Vyrtiką. 

via* chroBišką Ilgą 
CktcarOfisas: >354 S. Halsted St.

Telepkcne Drerer HM 
VALANDOS» 14—11 ryto

Ofisas:

Dr. Leo Awotm
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviška^ latviškai ir 

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

TelYards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
“ ilgus Akušėrijog Ko

pi* t ilgai praktika
is! Penngylvaidjog 
»spitalėM ir Phila- 
Iphijoj. Pasekmin

ei patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokioje ligose mote- 
ims ir merginoraa. 
3113 So. Halsted Slr.

(Ant antrų lubų), 
Chicago. .

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak.
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Chicago ir Apielinke

NAUJIENOS, Chicago, III,
Į ij. 11,111 i!iii. iiji^ijfcį«Bm

PRANEŠIMAS.

Visuotinas metinis Naujienų 
Bendrovės šėrininkn susirinki
mas įvyks nedėJioj, vasario 9 
dieną. Pradžia lygiai 10 vai. 
rylov M. Meldužio svet., 2242 
W. 23rd PI.

Visi Naujienų Bendrovės še
ri n inkai šiuo kviečiami atsilan
kyti. Taippat prašome šeriniu 
kii pasiimti savo Šerų čertifika- 
tiLS. nes kiekvienas šėrininkas 
turės užsiregistruoti ir tik pil
nai išmokėjusieji Šerus galės 
dalyvauti susirinkime, Šeri n in
kai prašomi nesivėlinti.

—J. šmotelis.
Naujienų B-vės sek r.

NUMIRĖ PLIKAS, — 
PALIKO TURTUS.

David Barretl, 68 melų senis 
sušalęs, alkanas stovėjo eleje 
lies Arcade namu 32 So. Clark 
gt. Naujų Motų vakarą. Na
mo inžinieriui C. J. O’Conno- 
rui jo pagailėjo ir jis jį priglau
dė. l'ž keturių naktų vėliau •r *
namo katilas sprogo ir seni ap
šiltino; nuvežtas į apskričio Ii-

NUYATEDIRON
Jus ga 
lit pa

žinti 
moterį 
su už
tekti

nai ge 
ležies 
josios 
krau- 
juje. 
Puiki
osios, 
sveik

os. ra- 
udon-

O
N

ais veidais moters, pil
nos gyvenimo, gyvumo 

■)r. Ferdinand King, Ncw 
irspėkos.

Yorko Gydytojas ir Medikn- 
lis Autorius, sako, gydytojai 
turi užrašyti daugiau organi
škos geležies — Nuxated I- 
ron ---- savo 1 ifgou iams---- sako
unaeinia---- stoka geležies—y ra
didžiausia svarba sveikatoje, 
stiprume, gyvume ir gražume 
šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, persergstantįs varto
jimų metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams. ir tūluose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti tiktai Nuxated Iron, imant 
tris sykius į dienų po valgio. 
Ji padaugins stiprumų ir pa
kantrumą silpnų, nervuotų, 
suirusių žmonių į dvi savaiti 
laiko daugelyje atsitikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis Ir ve- 
karah.

8. GORDON___ 4
8. Halsted Str., Ckicage, J1L 

goninę, sausio 20 d. jis pasimi
rė. Niekam neatsišaukiant 
prie jo, jo kūnas tapo palaido
tas miesto kapuose.

Stikas Eihvard IVendergast, 
įdomaudamas seniu, ėmė tyri
nėti jo praeitį, .lis susekė, kan 
senis vasaromis dirbo ant ūkės. 
Ant galo ji ssurado ūkininką 
\Visconsino valstijoje, pas kuri 
Barretl dirbo ir kuriam jis da
vė konvertą padėti. Konverle 
buvo Ba erelio testamentas, ku- 
riuomi jis 1896 m. paliko savo 
seseriai llarrirt Denio iš Messi- 
nos, N. Y. nuosavybę vertės 
$20,500 ir a pd ra ūdos raštą ant 
$5,000 pilnai apmokėtą.

Senis kitąsyk buvo pasiturin
čiu pirkliu ir žemės savininku 
Alevandrijoje, Kanadoje. Kaip 
pasimirė jo pati, jis nesirūpino 
gyvenimu dauginus.

True translntion filed wilh thr post- 
nuister at Chicago, III.. Feh. 6. 1919 
as reųulred by the act of Del. 6, 1917

VALDŽIA TYRINĖS 
SANKROVININKUS.

Federalis didysis posėdinin- 
ku teismas bando surasti, kodėl 
retailinės valgomų daiktų kai
nos pasilieka be permainos, 
kuomet aplamos jų kainos to
lydžio puola žemyn.

Pašaukta vakar keturiosde- 
šimts penki sankrovininkai į 
didįjį posėdininkų teismą, ši
las tyrinėjimas gal tęsis kokias 
dvi savaites ir laukiama, kad 
nekurto bus traukiama tiesinu. 
Tyrinėjimą veda Suv. Valstijų 
prokuroro padėjėjas Fredorick 
Dickinson.

NAUJAS APIPLĖŠI
MO BUDAS.

Teisėjas Caverly uždare į ka
lėjimą Davidą Jaminsoną, pa
reikalaudamas iš jo $30,000 
kaucijos. Jis prisipažino teis
me. ka<l jis misa mdydavo kti- 

rivlą, atsisėsdavo greta su vc- 
jeika ir paskui jį apiplūšdavo. 
Jis tą daręs dėlto, kad jis ser
gąs nervų liga ir neturįs pini
gų gydytojui užmokėti. Pa
sveikus jis manęs pasitaisyti!

PATI IR UOŠVĖ PAŠAUTOS;
PATI MIRĖ; KALTINA 
VYRĄ.

Cecilija Ilensel, 18 metų, ap
sivedusi per Kalėdas pasimirė 
ligoninėj nuo kulkos žaizdos; 
jos motina sunkiai sužeista. A- 
bi sakančios, kad jas pašovė 
vyras ir žentas. Vyras pasida
vė į policijos rankas ir sakosi, 
kad jis nekaltas.

Ilensel buvo atleistas iš ka
riuomenės gruodžio 15 d.; prieš 
Kalėdas apsivedė. Pagyvenę 
krūvoj 8 dieųas, susibarė ir per 
siskyrė. Susibarę dėl jo gyva
sties apsidraudimo, teikiamo 
jam kaipo kareiviui.

Merginos namuose policija 
radusi mažiausiai šimtą laiškų* 
nuo visokių kareivių ir jūrei
vių. »

KĖBLUS MIESTO 
FINANSŲ STOVIS.

Sulig miesto tarybos finansų 
komiteto užreiškimu miestas 
turi miesto reikalams tik $15,- 
OOOJMM). Išlaidos yra apskaito
ma ant $35,(MM),(XX). Taigi trū
ksta miestui $20,(XX),000 užlai
kymui miesto valdžios 1919 m. 
Trūkstamoji miesto įplaukų da 
lis žadama padaryti pakeliant 
mokėsiu kainą po $1.10 iki 
$2.75 kiekvienam $100 apverfi- 
nimui.

3 VAIKAI PALAIKYTI 
UŽMUŠIMAIS.

Dešimties metų Stove Duray 
vakar tapo uždarytas kitlėjKj ^LAIMĖJO, 
man iki didžiojo posėdininkų
teismo-aiž iižjmušimą 9 metų 
Vlado Videikučio. Jos. Hazel^jos

ir .Jos. Bavlsik taipgi 10 metų 
areštuota kaipo pagelbininkai. 
Apie šitą atsitikimą nesenai bu
vo rašyta Naujienose plačiau.

JIS NEGALĖJO IšTRIVOTI; 
JI REIKALAUJA ATSKIRO 
UŽLAIKYMO.

Jauk Salk, valgyklos savinin
kas, su $6,000 įplaukų j metus, 
Naujų Metų rytmotyj. apleisda
mas namus pu. 5256 So. Mi- 
chigan Avė. paliko savo pačiai 
šitokį raščiuką:

“Jei aš žinočiau, kad aš iš- 
kęsir tavo vienvalinį j ieškojimą 
priekabių, tavo bumbėjimą ir 
rugojimą, lai neičiau, bet man 
tas tiek pakarto, kad aš negaliu 
ilgiau trivoti. Lik sveika ir lai
minga. — Jack.”

Ji sako, kad las raščiukas ne
susilaiko su teisybe ir aplinky
bėmis ir reikalauja sau atski
ro užlaikymo.

►

ITALAS IR NEGRĖ
NUBAUSTI UŽ 
UŽMUŠIMĄ.

Negrė Cecilija Cavanaugb pa 
mylėjo italą Dominick Chillo; 
italas pamylėjo negrę ir negre 
papprašė italo, kad jis nudėtų 
jos vyrą.

šita istorija papasakota teis
me posėdininkams, kurie atra
do kaltinamuosius kaltais, Ce
cilija nubausta 14 metų, o Chil
lo 20 metų kalėjimo Leaven- 
worthe.

BYLA DEL 1 CENTO 
ATIDĖTA.

Kiek laiko atgal Jack Schlif- 
ke per teismą pareikalavo iš 
augštutinių kelių kompanijos, 
kad iš paskaitytų jam 6 rentų 
už važiavimą centas butų su
grąžinta atgal. Byla kelis kar
tus buvo šaukta, bet vis tapo 
atidėta. Vakar atvokatai vėl 
ją atidėjo, nes, sako, nėra dar 
prisirengę. Mat, jei Scblifke at
gautų savo centr, tai ir milio- 
nai kitų centų pradėtų kampa
nijai bįreti. Advokatai atsar
gus su tuo.

PLĖŠIKAS ATĖMĖ IŠ 
PASIUNTINIO $1,200.

Plėšikas pastojo Central Ma- 
nufacturing Dislriet liaukos 
pasiuntinį I?rank Ilogan su 
$1,2(M), kuriuos siuntė Larkino 
kompanijai, 3G17 So. Ashland 
Avė. ir atėmė pinigus. Apiplė
šimas atsitiko ties W. 36 gt. ir
So. Ashland Avė. Plėšikas pa
bėgo.

BANDĖ PABĖGTI.
Theodore Clark, 14 m. am

žiaus, gyvenantis pu. 3139 So. 
Vernon Avė., dirbo patarnau
toju valgomų daiktų sankrovo
je ir gaudavo po $2 į savaitę. 
Šiluos jo pinigus visuomet pa
siimdavo jo motina. Antgalo 
jam nusibodo šitas darbas ir jis 
sumanė pabėgti iš namų. Jis 
pasiėmė sankrovininko Morris 
Sauer, 9 E. 139 gt. vežimą pir
madienio vakare ir išvažiavo, 
bet Harvey’je policija sulaikė 
jį. Vietos policijos viršininkas 
J. E. Tamlinson atvežė vaiką 
Chicagon vakar ir paliko jį ne- 
mečių name iki bylai.

KRIAUČIŲ MASS-MITINGAS.
šiandie vakare, vasar. 6, bus 

didelis tarptautinis kriaučių 
mass-m i liūgas Wieker Park sa
lėj, 2040 W. North Avė. Kal
bėtojai bus: generalis sekreto
rius Amalgamated Clothing 
Workers unijos, Jos. Schloss- 
berg, Roman Mazurkieiwicz — 
lenkiškai; Kl. Jurgelionis —lie
tuviškai ir Sam Levin ---- žydi
škai.

Kiekvieno rubsiuvio pareiga 
atsilankyti j šį susirinkimą.

Naujienose jau buvo rašyta, 
kad Sears, Roebucko komapni- 

darbininkai — presmonai ir 

jų pagelbininkai — reikalauja 
didesnių algų. Turiu pranešti, 
kad darbininkų reikalavimas 
jau išpildytas. Kompanija, ma 
lydoma, kad darbininkai nebfli- 
katija, nusileido ir padidino 
jiems algas — 3.50 iki ketu
rių dolerių savaitėj.

—Darbininkas.

POLICISČIŲ TARNYSTĖ 
NEBUS PANAIKINTA.

'Tūlą laiką Cbieagos policis- 
tes buvo susirūpinę, paplitus 
kalboms buk miestas neturįs iš 
ko joms algas mokėti ir todėl 
miesto taryba žadanti jų tarny
stę panaikinti. Bet dabar už- 
žiurintieji policijos skyriaus 
dalykus sako, kad ne tik po- 
licisčių tarnyste nebus panai
kinta. bet ir dar daugiau polici- 
sčių bus priimta. Poiicistes 
gauna algos nuo $960 iki $1,- 
320 į metus.

3,932 LEIDIMAI 
SMUKLĖMS.

Leidimai smuklėms dabar iš
duodama trijų mėnesių laikui. 
Ligšiol išduota 3,932 leidimai. 
Paskutiniuoju laikotarpiu buvo 
išduota 5,442. Dabar mano
ma, kad jų busią kiek mažiau.

Pranešimai
West Pullman. — West Pullmnno 

Liet. Pas. Kliubo susirinkimas iv\ks 
pėlnyčioj, vasario 7 d., Uk’tdiių 
Kliubo svet., 706 W. 119 str. Pradžia 
7:30 vai. vak Draugai, malonėkiie 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Sckr. S. Tilvikas.

L. M. Dr-jos Apšvietos valgių vi
rimo lekcijos būna kožną kelvergą 
Mark \Vhiie S. svet. Meldžiame at- 
silankyti kaip nares taip ir p.išaH- 
nes kuoskaillingiausiai. Komitetas

Roseland. — LSS 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus subatoj, sausio 
8 d., 8 vai. vak. Aušroj. (Perkeltas, 
kadangi nedalioj bus Naujienų Ben
drovės susirinkimas). —Valdyba.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Ariie- 
rikoj I apskr. metinė konferencija 
bus vos. 8 d., 7:30 vai., M. Mehhižio 
svet., 2212 W. 23 Pi. Visi chorai, pri
klausantis Susivienijimui, malonė, 
kitę išrinkti i>o tris delegatus i kon- 
t'erenei jįj. Konferenei Joj l>tis renka
ma nauja valdyba ir randasi daug 
kitų reikalų. —J. Gustaitis, Sekt;

Dg. A. Rimbo gal galėtumėte apsi_ 
lankyt pakalbėti musų rengiamame 
vakare vasario 9 d. Meldžiu duoti 
atsakymų. — St. Vitkus, 2515 Jeffer- 
sin st., Gapy, Ind.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, vas. 6 d., 7:30 
va), vakare, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI. Visi draugai ir draugės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku. Taipgi atsiveskite naujų narių 

—Organizatorius.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų choro 
repeticija įvyks pėtnyčioj, vas. 7 d. 
Dainininkai malonėkit susirinkti lai
ku. Beto turim dar kitų svarbių rei
kalų aptarimui, tarp jų vakaras, ku
ris bus vasario 9 d. —X. Shaikus.

Indiana Harhor LSS. 217 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks ketverge, 
vasario 6 d., 7:30 v. vakare, J. Kad
žiulis svet , 3602 Cedar st.—Draugai 
ir draugės, malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes turėsim svarbių 
reikalų. —Org. J Kondroška

Cicero — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, vas. 7 d., 8 v. 
vakare, j. Neffo svet., 1500 So. 49th 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti laiku. —Valdyba.

Repeticija veikalo “Pavogtas Kū
dikis” bus vasario 7 d., 7:30 v. v., 
M. Meldažio svet. Visi dalyvaujantis 
šiame veikale meldžiami būtinai pri
būti. —Komisija.

Melrose Park. LSI). Ratelio mene, 
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
vasario 6 d , 7:30 vai. vakare, Frank 
ir James svet,, kertė 23 ir Lake st. 
Visi ratelio nariai būtinai atsilan
kykite į susirinkimų, nes turim 
daug svarbių dalykų nutarti.

—D. Rymsha.

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Paš. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mų ketverge, vas. 6 d., 8 vai. vak., 
Malinausko svet., 1843 S. Halsted 
st.—Draugai, malonėkite atsilankyti 
skaitlingiausiai, nes turime dar sva
rbių dalykų aptarti —Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro repetieilja įvyks ketverge, va
sario 6 d., 8 vai. vakare, P. Grigalai- 
čio svet., 1437 W. 14th st. Visi nariai 
prašomi susirinkti.

Org. A. K. Labanauskas.

Brighton Park — Keistučio Kliu
bo Dramos skyriaus susirinkimas 
bus ketverge, vas. 6 d., 7:30 vai. va
kare, T. Maženio svet.. 3834 S. Ko. 
dzie avė. Lošėjai meldžiami susirin
kti laiku nes bus rolių dalinimas.

Org. Gura.

ASMENŲJIEAKOJIMAI
Pa į ieškau brolio Jono Kigo, pir

miau gyveno Frankfort, III. ir pus
brolio Antano Labanausko, gyveno 
Crane, \Vis. Prašau atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jų adresus.

Pranas Kigas,
313 Oak St. Ola Forge, Pa.

Pajirškau į savo namus gaspadi- 
nčs. kuri gaus gerų mokestį ir ge
rų užlaikymų.

Jurgis Zurauka, 
3529 Pjpisha Avė.

Indiana llarbor, Indiana
PA.IIEŠKAU Josčs Jovaišaitčs, pa

eina iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Naumiesčio miestelio. Meldžiu 
atsišauk it jai pačiai arba jei kas ži
no malonėkite pranešti, turiu svar
bų reikalų.

Jonas Mockus, 
3264 So. Morgan sl„ Chicago

PAJIESKAU pažįstamo, Juozo 
Maliacko, apie 5 metai atgal gyveno 
Raymond, \Vash. Šiuo laiku, girdė, 
jau, kad gyvena Chieagoj. Aš esu at
važiavęs iš Haymond, \ftish., ir tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu paties, 
ar kas jj žinote, man pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

Mikas Kerailis, 
2337 S. Leavill st., Chicago, III.

PAJIESKAU seserų Onos ir Mag- 
delenos Kiselyčių, abi ženotos, bet 
vyru pavardžių nežinau. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Skersnc- 
munio pnrap. ir miestelio, .los pa
čios, ar kas žinote, meldžiu praneši i, 
už ką busiu dėkinga, nes turiu svar
bų reikalų.

Miss Marijona Sinkevičiūtė, 
9225 Kilis avė., (Burnside) Chicago, 
III.

ĮIEŠKO KAMBARIU
1)1’ VAIKINAI pajie.Ško gero kam

bario Bridgeporto apielinkėje. Gei
stina su valgiu. Atsišaukite greitai.

S. V. ,
3238 So. Ilaistei! st., Chicago

J IEŠKO DARBO
PAJIESKAU darbo už bučerį be 

patyrimo. Esmi jaunas vaikinas, bla
ivas. Kol išmokčiau dirbčiau visai 
už mažų atlyginimų. Kam yra tokis 
reikalingas meldžiu kreipties laišku.

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

PAJIESKAU darbo už duonkepi, 
pirma ranka. Esmi apsipažinęs ge
rai per 7 metus su kepimu baltos ir 
juodos duonos. Kam reikalinga at
sišaukite.

F. Bal, 
1337 S. Hermi Inge avė , Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiab 

n.lresu is:
116-122 N. DHARHOKN ST 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST
Už darbo parupimtną visuose tuo 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chieagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, j ukius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininku, taip pupra 
diems darbams

Reikalinga gera mergina prie 
abelno namu darbo. Maža šei
myna. (ieras namas ir gera al
ga. M. Herz, 4911 Vincennes 
Avė. Tol. Oakley 2594.

REIKIA prityrusio porterio j sa
liutui.

J. EI Ii s,
5728 S. State St.

Reikią barberio, suimtomis ir ne
daliomis. Kas galite dirbti ateikite 
greitai. Darbas pastovus Gera mo
kestis.

Kazimieras Skrodenis, 
4400 So. Hermitage Av., Chicago.

Reikia preserių prie moteriškų 
kautų teipgi ir vyriškas preseris ga
li užimti ta darbų, mokantis prosyti 
gali uždirbti nuo $6—7 j dieną. Rei
kia ir finišerkų prie moteriškų kau
tų ir vyrai gali užimti tų darbų Mo 
kautis adata siūti rankomis, reikia 
ir guzikų siuvėjų. Gerp mokestis. 
Perskaitę šį apgarsinimų atvažiuo
kite j darbų. Lietuvių dirbtuvė. Dir
ba visi lietuviai.

A. Bachunas.
1575 Ogden Avė., 

prie Madison st. 2-ros lubos.

REIKIA finišerių prie atlapų ir 
kalniečių, petrenų, visokios rųšies 
rankomis siuvimas prie kautų.

J. Schvvųrtz and Sons 
5|5 So Franklin St. Chicago.

REIKIA patyrusių kriaučių mote
rų ant kautų. Atsišaukite tuojaus.

W. Paeck,
1256 W. Harrison st., Chicago, UI.

Reikia vyro gerai apsipažinusio 
Chicagoje kuris mėgtų padaryti -30 
iki $50 į savaitę. Liuosu laiku arba 
vakarais. Reni estate darbas. Prity
rimas nereikia. Atsišaukite i Chns. Suromski,

3346 So. Halsted St.
Atdara 8 rylą iki 9 vakaro.

REIKALINGI du vyrai arba mo
teris siuvėjai, prie moteriškų dro
šiu ir sijonų Atsišaukite
1730 So. Union avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

Ketvertas, Vasario 6, 1919.

NAMAI-žEMfi
REIKIA automobilių taisytojų, 

Gordono feederių, kalvių ir pagelbi- 
ninkų prie gelžkello šapos, 58—4>8c 
į valandų, k rasos išsiuntinėlojų, 
perkuriu ir pugelbininkų, $85—158 
į mėnesį, janitorių, bufferių ir pa- 
lišiuotojų; vaikų į ofisų $12, bleko- 
rių ir plumberiu, prie gręžiamų ma
šinų. MOTERŲ REIKALAUJAMA. 
Namų prižiūrėtojos prie našlės su 2 
vaikais. $10 j savaitę. Indų plovė
jų, naktimis arba dienomis. Darbi
ninkių į dirbtuvę. $15—18 į savai
tę. (vairių darbininkių j hohlius 
ir restoranus. Skalbėjų ir valyto, 
jų, $2.60 į dienų. Ofisų valytojų, 
trumpos dienos valandos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

1195 S. Halsted si., 2-ras angšlas.
Visi darbai South North ir \Vesl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).
REIKIA atsakančio bučėrio. At

sišaukti greilaY.
Alek. Sucilla,

8706 Houslon avė., So. Chicago, III.

REIKIA moterų rinkt skudurus. 
Peoples Junk Shop, 

5835 I/jomis st., Chicago, III
RF.IKALINAS patyręs bučeris. 

Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.

Joseph Vaidzunas, 
1967 Canalport avė., Tel Canal 3054

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO \VINDOW CLEANING 

COMPANY,
62 \V. Washington st., Room 2 

PARDAVIMUI
Verteivų dornai. Dėl blogos svei

katos turiu parduoti savo Bučcrnę
ir Groscrnę, baliai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apielin- 
kčje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijirnas.

Anton Prazsky,
2856 Emeraid Avė. Chicago, U).

Pardavimui grosernės sankrova 
pigiai. Noriu parduoti iš priežas
ties kėlimosi j kita namų. Gera vie
la lietuviui. Miss G. Meyer 621 West 
16th St.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto \Vaukegan, III. Biznis labai 
gerai einp — Į mėnesį Imi įplaukų 
3 ar 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo į Eupopų.

Franz Studia, 
\Vaukegan, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser. 
nė su namu ar be namo, Lyons. III. 
Atsišaukite greitu laiku, gausite bar-

V. Kupstas,
15 PI. ir Joliel Road, Lyons, III.

Parduoda barberšapę. Eisiu į ki
ta bizn|. Gera vieta vedusiam prba 
vienam. Keturi geri kambariai pa
gyvenimui. Remia nebrangi.

Kas užsiimate tuo darbu ateikite 
apžiurėt i.

Kazimieras Skrodenis.
■1100 So. Ilerinitnge Avė. Chienfio.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon puiki viela 

ddl sankrovos dry goods, kriaučių ir 
klyneriu, bučernės ir grosernės. 
Pigi remia geriems žmonėms. 
3857-59-61 Archer Avenue.

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

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

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

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

PARDUODU gerus naminius ra
kandus už pigių kainų. Priežastis 
pardavimo — važiuoju į kilų mies
tų. Atsišaukite greitai. Visados 
rasite namuose. Antros lubos prie 
ėlos.
3311 S. Halsted st., Chicago

PARSIDUODA arba išsimaino ge
ras gramofonas. Parduočiau už labai 
žemų kainų arba mainyčiau ant va
rgonų. Atsišaukite

K. Kruša,
3122 S. Union avė., 1st floor

PARSIDUODA pianas $500 ver
tės už -250 • 8 mėnesiai vartotas; tu
ri būt parduotas iki subatos; išva
žiuoju į kitą miestą.
3337 So. Morgan st., 2 f)., front

NAMALžEMt
Turi parduoti tuojaus. 2 aukšty 

murino rezidencija 5 ir (> kambarių, karštas ir šaltas vanduo, maudynė ir 
gesas, didelė barnė užpakalyje Ne
bus atmestas teisingas pasiulijimas. 
Savininkas, 2942 Parnell Avė., Chi-- - . - . • • - ----- -

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

> — 173 Layti opi Avė. 
East Hazcl Crest.

PARDUODA savininkas pigiai 2 
fialų namų 5 ir 5 kambariai su ge- 
sj. Kaina greitai parduodant $1800. 
sais ir toilrtais. Rendos $25 j mėne- 
Priiinshi mažų jmokėjimų. Pamaty
kite savininkų

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

Mes garsiname tiktai bargenus, 2 
kambarių, mūrinė barnė, du lotai, 
tinkanti viela pienininkui arba rno. 
tor truck savininkui Parnell pve. 
arti 31-mos, tiktai $3800.00. Ignalius 
Chap f: Co., 31sl and YVallace SI

PARDAVIMUI 2 augšlų kampinis 
muro namas pigiai. Priekis užimtas 
čeverykų sankrova. Agentai gali at
sišaukti.
1925 \V. 51 st., Chicago

DAILUS mūrinis namas ant Brid
geporto; ant 6 pagyvenimų, po I rui
mus Parsiduoda labai pigiai arba 
mainau ant automobiliaus: turiu 5 
akrų farrnų netoli Chicsjgos su nau
ja stuba ir kitais visais budinkais. 
Labai gera žemė; ant pardavimo ar. 
ha mainau. Norintįs atsišaukite gre
itai pas

G. NVaslovas,
2844 W. 36 si. Chicago, III.

LABAI DAILUS mūrinis namas, 
naujas, ant 2 pragyvenimų, po 6 ru
imus, lotas 37’/j ir 125, su cementi
niu beismenlu, daili vieta, ties Bri
ghton Parku, netoli Kedzie avė, prie 
Crnnc’o dirbtuvių. Parsiduoda la 
bai pigiai ant greito pardavimo.

G. \Vaslovas, 
2814 W. 36 si. Chicago, UI.

PARSIDUODA namas 2 pagyvein- 
mų, iš fronto Storas, lietuviu apgy- 
vienoj vietoj. Parsiduoda iš prie
žasties kad turiu biznį kitoj vieloj 
Kas greitai atsišauks, parduosiu la
bai pigiai.

Ona Tarnui imi ienė, 
1447 So. 49lh avė., Ciccr, ’.ll.

STOCK^I—šeROST”

AR JUS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tų serų, kuriuos jus pirkote.

Pirkite šėrus IIuck\Run Oil and 
Refining Co., ir gaukiKę tos kompa
nijos pelnų kurį išmoka Buck Run 
Oil and Refining Co., yra bperuojan 
ti bile kokių pagaminančiu aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesici. Dabar šė
lai pėduodami po $2.60 už šėrų ir 
pakils iki $2-50 už šėrų į trumpų lai
Siuskite savo užsakymus šiandien j. itsii'i’oisr,
care of Chas. A. \Voo<l and

III) So Detirborn SI. Chicago, III.
Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

Parsiduoda 100 šėrų Buck Run Oil 
Rcf. C.o., po $1.95 už kožną šėrų Di
videndo moka j melus $60.00, išmoka 
kas tris mėnesius. Tciposgi 100 šėrų 
Thayer Oil Gas ('.o., $1.00 par value 
(vertės) po 55c už šėra i)igus ir ge
ras bargenas pasinaudoki! iš progos 
ir da daugiau turiu aukso ir aliejų 
slockų Rašykite ar ypatiškai atsi
lankykite 5-to vai. vak.

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

. MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAK1N0 
COLLEGE8

6205 So. Hahted aL, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella 8L

137 Mokyklos Suv. ValstijoM 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknaa ai 
$10. Phoue Seeley 164J

BAKA PATEK, Pirmialatė

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abdną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui. nesigailėsite.

American College Preparatory School 
3103 S0. HALSTED ST.. CHICAGO, 1LL.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly , 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i trumpy 
laiką.

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

Elektra varomos marinos musy 
siuvinio skyriuose.

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

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

J. F. Kasuicka, Perdėtinls
*448 N., La Šalie gal., prieš City Hali 
hC’ AtsiŠaukit ant 4-to augšto.


