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Kareiviai ir granatos 
prieš streikierius

Gen?ralis streikas Seattle ir 
Takoma, Wash.

70,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA SEATLE.

| miestu pasiusta, keli šimtai 
rankinėmis granatomis ap
ginkluotų kareivių.

SEATPLE, Wash., Vas. 6.
Suv. Valstijų kareiviai iš Camp 
Lewis yra pastatyti šiąnakt Se
attle mieste “Luti prisirengu

siems skubiam reikalui," kaip ( 
sako armijos oficieriai. Pas 
padaryta iš priežasties šįryt pa
skelbto geni ralio streiko, ku
riame 45,000 unistų darbinin
kų sustreikavo iš prijautimo 
25.000 laivų budatotojų, 'Strei
kuojančių jau nuo sausio 21 d. 
už pakėlimą algos.

Brig.-gen. John L. Hayden 
Komanduoja pulką iš 8(X) ka
reivių Seattle. Kareivių apgin
klavimai) įeina 200 rankinių 
granatų, kaip sako maj. John 
M. 1). Thompson iš Camp Le- 
wis žinybos departamento.

Leidimas vartoti kareivius ta 
po suteiktas karės sekretoriaus 
Baker, po gubernatoriaus Fr- 
nesl Lister pranešimo apie situ
aciją Seattle ir Tacoma.

Dar 35,000 sustreikavo.

35,(MX) unistų Seattle apielin- 
kėj metė darbą šiandie, kaip sa
ko unijų vadovai, bet Tacomoj 
atsiliepimas nebuvo taip visuo
tinas ir vyriausios paliestos li
nijos buvo gatvekarių darbi
ninkų, miškų darbininkų, bar
zdaskučių ir sankrovų klerkų.

Gatvekariai sustojo vaikščio
ję Seattle, mokyklos užsidarė, 
restoranai ir teatrai uždarė sa
vo duris, laikraščiai sustoji ėję 
ir kitos industrijos sustojo vei
kusios.

Dvylika “sriubos virtuvių” 
tapo įsteigta vyrėjų unijų mai
tinimui streikierių* ir visų 
kitų, kurie valgo v a 1- 
gyklose. Virtuvių lankyto
jai stovėjo eilėse ir jiems val
giai buvo paduodami kareiviš
ku budu.

Barzdask u tykios užsidarė ir 
elevatoriai sustojo vaigščioję.

Vien tik didelio reikalo tele
grafinis biznis iš Seattle buvo 
priimamos telegrafo kompani- j 
jų. Telefono sitema tebevei
kia.

Seattle mayoras Olc Hanson 
pasakė, kad iš priežasties strei
ko nebuo jokios betvarkės.

10,000 extra policijos.
Mayoras pridūrė, kad miesto 

valdžia yra prisirengusi prie vi
sokio reikalo ir 10,000 extra po 
Keistų bus paskirta, jei bus rei
kalas.

Buvimas ginkluotų kareivių jei bus reikalas, laikė generalio svarstyti situaciją. nechto ir Rožės Luxemburg. žmonės prapuolė ir 14 sužeista.

“provost guard” Spokane gat
vėse, kaip sakė maj. A. M. Jo
nės, komanduojantis ofieierius 
Fort George Wright, arti čia, 
įvyko deki streiko keblumų Se
attle ir Tacoma ir buvo paliepti 
jo paties, atsiliepimu į prašy
mą Spokane civilės valdžios.

Seattle streikas buvo paskel
btas paskirtu laiku 10 vai. ry
to.

Gatvekarių darbininkai toj 
valandoj pradėjo gatvekarius 
vežti į jų daržines, unistai ele
vatorių operatoriai didesniuose 
budinkose apleido savo elevato
rius ir restoranai uždarė savo 
duris kada jų lininiai vyrėjai ir 
jiatarnautojai išėjo.

Didžiuma miesto sankrovų 
paskelbė, kad jos pasiliks atda
ros, kol užteks prekių. Kada 
Imtinos pratuštės, jos negalės 
jų užpildyti, kadangi jų trakų 
šoferiai yra tarpe streikierių.

Gcneralis streikas mieste ta
po paskelbtas Seattle Centrali- 
nės Darbo Tarybos, kaipo pri
tarimo judėjimas pagelbėjimui 
laivų budavotojams.

Liivų budavolojai, susijun
gę j Metalo Darbininkų Tarybą, 
pareikalavo, kad mechanikams 
butų mokama $8.00 į dieną, o 
pagelbininkams ir paprastiems 
darbininkams $7 ir $6 į dieną. 
Metalo amalų nariai pastatė sa
vo reikalavimus kada Jie pa
skelbė, kad jie yra neužganė
dinti nuosprendžiu federalės ai 
gų nustatymo komisijos, žino
mos kaipo Macy boardas.

Tri'o trnn'tlofion tileH wifh thp post- 
mastei- at Chicago, III., Feb. 7, 1919 
»IS rt»(|inre<| t>v the m-t of Oct. 6. 1917.

KARIUOMENĖ PASIŲSTA Į 
TAKOMA, WASH.

Grasinama peskelbimu karės 
stovio. Kareiviai apginkluoti 
rankinėms granatomis.

TAKOMA, Wash., vasario G. 
Du batalionai iš pirmojo infan- 
terijos pulko ir viena rota kul- 
kasvaidininkų pasiekė čia šian
die po komanda brig.-gen. Fr. 
P. Watson.

Generolas VVatson tuojaus 
padarė prirengimus paskelbti 
mieste karės stovį, atsitikime ko 
kio nors pavojaus draugijai iš 
streikierių pusės. Paskelbta, 
kad 2<X) rankinių granatų iš
duota kareiviams.

PRIŽADA APSAUGOTI 
NUOSAVYBĘ!.

OLYMPIA, Wash. — Guber
natorius Ernest Lister paskel
bė, kad gyvastis ir turtas bus 
‘‘urnai ir ganėtinai" apsaugoti;

streiko Seattle ir Tacoma. Jis 
sekąs streiko situaciją ir esąs 
prisirengęs prie veikimo.

KAPITALISTAI JAU PRADĖ
JO MAŽINTI ALGAS DAR

BININKAMS.

BUTTE, Mont., vas. 6. - - Pen 
kios vyriausios kasyklos šiame 
d įstrik te pascklbė, kad prade
dant rytojum darbininkų alga 
bus sumažinta $1.00 j dieną.

SALT LAKE CITY. Utah, va
sario G. — The Utah Copper 
Co. paskelbė sumažinimą nuo 
ryto algos savo dubininkams 
vidutiniškai po 75 centus į die-
na.c

AUDINYČIŲ STREIKAI 
PLĖTOJASI.

PASSAIC,. N. J. — Vilnų au- 
dinyčių darbininkų pradėtas • 
streikas už 48 vai. darbo savai
tę plėtojasi ir prie streiko pri
sidėjo daug naujų audinyčių ir( 
čia dabar streikuoja virš 10,000 
vilnų darbininkų, neskaitant 
arti 30,000 šilko darbininkų, 
kurie ir gi streikuoja.

Dar keli tūkstančiai audėjų 1 
prisidėjo prie streikierių Law- 
rence, Mass.

ITne Irnnsb’lion fib»«l with the po«f- 
niastvr <d Chicago, III., Feb. 7, 1919 
as require<i by the act oi Oct. 6, 1917

LONDONO GELŽKELIECIŲ 
STREIKAS SUTAIKINTAS.

LONDONAS, vasario G.
Neoficialiai paskelbta, kad pa
sekmingas sutaikimas Londo
no geležinkelių da r b i n i n k ų 
streiko tilpo jiasiektas šiąnakt. 
Sprendžiama, kad sutaikimas a 
ima požeuminius kelius ir visą 
Londono geležinkelių sistemą.

True translation filed wifh the pnsf- 
mastei at Chicago, III., Feb. 7, 191?) 
as required by the act ot Oct. 6. 1917

DAUGIAU ANGLIJOS GELT-
ŽINKELIEČIŲ PRISIDĖJO 

PRIE STREIKO.

Unijų viršininkai šiandie pasi
matys su valdžios nariais.

LONDONAS, vasario G. - 
Konferencijoj pirklybos tary
bos šiąnakt, tarybos preziden
tas Sir Albert H. Stanley var
de valdžios padarė pasiutimą 
geležinkelių unijoms, kuris ti- 
kimąsi gali privesti prie sutai
kymo streiko. Unijų viršinin
kai sVarslo pasiutimą šiąnakt ir 
ryto pasimatys su Sir Albert.

LONDONAS, vas. G. — Dau
giau geležinkelių darbininkų 
šandie prisdėjo prie streiko, 
nežiūrint valdžios pastangų pa
siekti susitaikymą. South- 
yvestern ir Brighton linijos me
tė darbą; kuomet gi nariai na- 
cionalės geležinkeliečių unijos, 
dirbantįs prie Great Western 
geležinkelio Plymouth sustrei
kavo iš prijautimo.

Elektros darbininkų unija 
taipgi nutarė ištraukti visus el- 
ektro technikus už jiegos sto
čių. Tečiau jiegos stotįs dirbs
nų emaliai iki subatos, kad da- mos Socialistų partiją. Jis pa-ynčs žuvo gaisre, sunaikinusia- 
yus valdžiai progą dar Sykį ap-'gerbė atminti Hr- Kari Liebk-pue Tokyo'Tiakviiiinnamį,1 d 8

Grąsina laikraščiams.

Electricul T rudes Union pa
rašė laišką laikraščių leidėjų 
associacijai, užreiškia n t į, kad 
jei tos asociacijos narių kontro
liuojamieji laikraščiai nebus 

.labiau pritariantis streikie- 
| riams, tai unistai dirbuntįs lai- 
Į k ra ščių ofisuose bus pašaukti 
veikti kaipo cenzoriai ir neleis
ti straipsnių, kuriuose įžeidžia
ma streikieriui.

Trnp trunulntion fijo«1 vvUh tbe n<"O- 
ninster at Chicago, III., Jėeb. 7, 1919 
as recjuired bv the art of Ori. <». 1917

Belfasto streikieriui laikosi 
tvirtai.

BELFAST, vasario G. - Pir- 
klybinio laivyno budavojimo 
kontrolieriaus lordo P i r r i e 
bandymas sutaikinti čia strei
ką ikišiol nedavė pasekmių. Jo 
konferencija su vielos streiko 
komitetui tapo pertraukia be pa 
darymo kokios nors sutarties.

Sprendžiama, kad streikie- 
riai atsisakė atsteigti viešąjį ap
tarnavimą iki susitaikimo. ,

Tmc trnnslntlnn Hled w»lh the post- 
nuister at Chicago, III., Ech. 7, 1919 
as reguiied by the acl oi Oct. 6, 1917

Tarptautin j Sočia-I

lis tu Konferencijoj.
TYRINĖS ATSAKOMYBĘ UŽ 

PASAULINĘ KARĘ.

BEBN, vasario 4. —■ Atsako
mybė už didžiąją karę bus ty
rinėjama komisijos, kuri ą, 

į kaip nutarta šiandie, išrinks 
I čia laikomoji socialistų'konfe
rencija. Ta komisija susidės 
iš dviejų anglų,’dviejų francu- 
zų, vieno vengrų, vieno austrų 

, ir dviejų vokiečių delegatų, pro 
zidentui Hjahnar Branting vei
kiant kaipo nariui.

Komitetas susirinko vėliau. 
Ujalmar Branting iš Švedijos 
pirmininkavo. Kitais dalyva
vusiais nariais buvo: Renaiidel 
ir Longuet už Franciją, Hender 
son ir Bunting už Angliją, Eis- 
ner ui Bavariją, Wels ir Kllen- 
bogen už Vokietiją.

Visuotiname, posėdyj buvo 
užreikšta, kad “vyriausiu tiksiu 
konferencijos yra padaryti įte
kmę į taikos konferenciją Pa
ryžiuje.” Tą užreiškė llolan- 
dijos socialistų vadovas Pieter 
J. Troelstra ir vienas iš Angli
jos delegatų.

Vokietijos didžiumos sociali
stas Muetler užginčijo tam, 
kad tik viena Vokietija esanti 
kalta už karę ir ginė savo par
tiją. Jis sakė:

“Tai buvo nevien Vokietija, 
bet militaristai visos Europos, 
kurie buvo tpradėtojais karės. 
Vokietijos socialistai butų ant 
visados pražudę savo įtekmę 
žmonėse, jei butų bandę prie- 
šinties karei. Mes negalime pri
imti sprendimo musų ^priešų, 

bet vien tik neutralių.”
Pagerbė Ųiebknechtą.

Kari Kautsky padarė naują 
ataką prieš Vokietijos didžiu-

Jis užbaigė sakydamas:
“Vdkietija turi būti maitina

ma. Jai turi buli duota proga 
gauti darbą ir išvengti keblu
mų, kurie privedė vėl prie pa
didėjimo bolševizmo."

Tnic trjmsl,»l<on filc'1 wilh the pnM- 
inuslcr at Chicago, III., Feb. 7, 1919 
as reųuired by the :wt oi Oct. fi, 1917
Vokietijos socialistai priimti 

konferencijon.

BEBN, vasario 5. — Tarp
tautinė socialistų 'konferencija 
šiandie išrišė klausimus atsako 
mybės už karę ir ateities pozi
cijos Vokietijos socialistų kon
ferencijoj, priimant konpromi- 
so rezoliuciją, užreiškiančią, 

! kad konferencija perėjo atsak
omybės klausimą x ir sutiko 

i priimti dalyvavimą Vokietijos 
didžiumos socialistų atbūdavo- 
jime Internacionalo.

Kompromisas buvo priimtas 
vienbalsiai, apart tik priešingo 
balso vieno delegato — Mil
iuliui, franeuzo.

Stiprus palinkimas pašalinti 
Vokeljos didžiumos socialistus 
buvo aiškus pradiniuose svars
tymuose, bet galinus užviešpa
tavo susitaikymo dvasia.

• '-X-' Z

Kalbėdamas šiandie ‘konfer
encijoj Herman Mueller užrei
škė, kad Vokietijos socialistai 
visuomet priešinosi militariz- 
mui, pridurdamas:

“Jaunoji Vokietijos respubli
ka yra pasirengusi sutikti su 
visuotinu nusiginklavimu, su 
sąlyga, kad visos kitos šalįs pa 
darys tą patį."

Tautų lyga.

Konferencijos komisijos pa
rašyta rezolicija apie tautų 
draugiją užreiškia, kad visi tu- 
rintjs savyvaldą žmonės turi 
buli priimti narystei! ir kad vi
si nariai turi turėti tas pačias 
teises ir pareigas. Ji sako, 
kad visos pastovios armijos tu
ri būti panaikintos ir kad kol 
armija yra reikalinga iš prie
žasties tarptautinės situacijos, 
ji turi būti pavesta po direkci
ja tautų draugijos, kuri taipgi 
turi turėti ekonominius budus 
privertimui pildyti nuospren
džius.

Tautų draugija turi vesti ir 
kontroliuoti internacionales ko 
munikacijas, taipgi gaminimą 
ir išdalinimą pasaulyj maisto 
ir žaliųjų medegų, taip kad pa
kėlus gaminimą iki augščiau- 
siam laipsniui.

Tnie trpnslntinn fijcd wilh th#* 
niasler at Chicago, III., Feb. 7, 1919 
as require<l by the art of Oct. 6. 191« 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI TIES
PERM.

OMSK, Siber., vas. 3. — Dvi 
bolševikų divizijos beveik tapo 
išnaikintos Siberijos kareivių 
po vadovyste gen. (raida ties 
Kungur, 50 myl. į pietryčius 
nuo Perm, - - pasak čia išleisto 
oficialio pranešimo.

7 ŽMONĖS SUDEGĖ.
t.

SEATTIJC, Wash. — 7 žmo

Sutinka užmokėti Ru= 
sijos skolas

Atiduoda kasyklas ir miškus
Rusijos bolševikai dalyvaus Prin- 

ces salų konferencijoj
BOLŠEVIKAI TARSIS SU 

TALKININKAIS.

Sutinka dalyvauti Princes salų 
konferencijoj, užmokėti tal
kininkams skolas ir duoti di
deles privilegijas Rusijoj.

LONDONAS, vas. G. — Rusi
jos sovietų valdžia bevielinir.m 
pranešime, paskelbiančiame, 
kad ji sutinka pradėti tarybas 
su talkininkais tikslu įvykinti 
sustabdymą karinio veikimo, 
užreiškia ,kad ji sutinka pripa
žinti finansines obligacijas lin
kui Rusijos kreditorių talkinin
kų šalyse.

Pranešimas lapo išsiųstas iš 
Maskvos per Rusijos užrubeži- 
nių reikalų ministerį čičeriną.

Be sutikimo pripažinti talki
ninkų kreditorius, sovietų val
džia pasiūlo gvaranluoti užmo
kėjimą palūkanų ant savo sko
lų pažymėta kiekybe žaliosios 
medegos.

Koncesijos kasyklose.
Bolševikų valdžia taipgi j at

tinka suteikti koncesijas (t: ui 
tikras privilegijas) 'kasyklų e, 

miškuose ir tt. talkininkų pilie
čiams, jei ‘‘socialė ir ekonoi li
ne tvarka sovietų valdžios ne
bus paliesta vidurinėmis betvar 
kėmis sąryšyj su tomis konce
sijomis.”

Pranešimas priduria:
“Platumas, kuriuo sovi< tų 

valdžia yra pasirengusi pasitik
ti talkininkus, remsis ant jos 
karinės pozicijos palyginus su 
talkininkų iiozicija ir reikia pa
brėžti, kad jos pozicija kasdien 
gerėja.“

Bevielinis pranešimas yra ad 
resuotas talkininkų valdžioms.

Sutinka su konferencija, t
Jis tara paskdlpia, kad val

džia yra pasirengusi tarties tai
kos konferencijos notos nuro
dytais pamatais ant Princes sa
lų ar kur kitur “su visomis tal
kininkų valstybėmis, ar nieku- 
riomis jų atskirai, ar net su nie- 
kuriomis Rusijos politinėmis 
grupėmis, prašant talkininkų 
valstybėms.”

Pabaigoj tidkininkų valsty
bės yra prašomos be atidėlioji
mo pranešti sovietų valdžiai, 
kur jos atstovai turi važiuoti, 
dieną ir kokiuo keliu.

ORAS i
Giedra ir šalčiau šiandie ir 

ryto.
Saulė teka 6:56 vai., leidžia

si 5:12 vai. Mėnuo leidžiasi 
1:29 valandą nakties.

| l'ruc tran«l*»Hon fih-H w»’h tho post- 
I niasler at Chicago, III., }?eh. 7, 1919 

us rerjuired bv the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI PRIIMA BOL
ŠEVIKŲ SUTIKIMĄ 

TARTIES.

Pienuoja pasiųsti bendrą komi
siją nuo didžiųjų 'valstybių 
tarties su bolševikais.

PARYŽIUS, vasar. G. — Vy
riausioji taryba, po gavimui Ru 
sijos bolševikų valdžios priėmi
mo pakvietimo dalyvauti kon
ferencijoj ant Princes salų, tuo
jaus padarė prisirengimų pasių 
sti bendrą komitetą iš dviejų 
atstovų nuo kiekvienos iš 5 di
džiųjų valstybių, pasilikimui 
sovietų valdžios atstovų.

Nariai komitete bus nežilgo 
paskelbti. Vienų iš Amerikos 
delegatų bus ypatiškas draugas 
prezidento Wilsono, kuris dau
gelį melų gyveno Europoj, o 
kitu bus Amerikos laikraščio 
redaktorius, gerai žinomas vi
durių vakaruose.

Pirmoji diena susirinkimui 
ant Princes salų, vasario 15, 
turbūt bus pakeista, kad davus 
komitetui laiką pasiekti salas.

Sąlygos ignoruojamos.

'Pečiaus, pasak Havas, pasi
rodo, kad talkininkų išdėstytos 
sąlygos laikymo Princes salų 
konferencijos nėra išpildytos, 
kadangi jau viena, nėra jokio 
ženklo kad petrauka mušiu ta
po įvykinta tarp įvairių Rusijos 
valdžių.

Kitos frakcijos tyli.

Jokio tolimesnio atsiliepimo 
nuo kitų Rusijos frakcijų ne
gauta ir nežinoma ar kitos trak 
cijos bus atstovaujamos. 'Pe
čiaus sakoma, kad kas nė butų, 
konferencija su sovietų vald
žios atstovais visliek bus lai
koma.

Kada prof. Boris A. Bachme- 
tjevui, nariui anli-bolševikiš- 
kų frakcijų čia sudarytos tary
bos, pranešta apie čičerino pri
ėmimą pakvietimo į Princes 
salų konferenciją, jis užreiške, 
kad jis negali pasakyti, ką Pa
ryžiaus komitetas darys. Ko
miteto nariai tvirtina, kad su
vienytosios Rusijos valdžios 
(juodašimčių), kurias jis atsto
vauja, nesuteikus bolševikams 
pertraukos mūšių, bet tęs kovą 
iki “visa Rusija nebus įgyta 
demokratijai (!).”

NULINčIAVO NEGRĄ.
NEWBERN, N. C.—Netolimo 

čia, minia užpuolė ant kalėji
mo, paėmė nužiūrimą žinogžu- 
sudystėj negrą John Daniels ir 
nulinčiavo j j. i



- 1 — R —r- q <—T-fT NAUJIENOS, Chieago, Dl.—U l.X N I nįw|jl|ll "M...
J. Reda, nepaisančiu. Taip buvo ir su...... ... . ■ j.i'yft Įl'J'VĮ-UftJM'JMRrttSMMMBBBRMRMa—BBRfHTHHC

Puikiausias Vakaras Su 
Perstatymu ir Šokiais

"SM «« HORU”
Komedija Keturiuose Aktuose 

šį juokingiausi ir puikinusį veikuti) perstatys L. M. P. S.-O-ta kuopa.

Nedėlioję, Vasario 9,1919
M. Meldažio Svetainėje

Juoda akis.

2214 W. 23rd Place

Svetainė atdara 4 vai. po piety. Pers t atimas prasidės 5:30 vai. vak.
Širdingai kviečiame visus KOMITETAS.

Brighton Park’o
Lietuviai ir Lietuvaitės!

Esate visi kviečiami į Pirmą Iškilmingą

LILI
BRIGHTON PARKO LIET. ATI.ET. IR P Aš. KLIUBO

Subatoje, Vasario-Feb. 8-tą 1919
LIUOSYBĖS svetainėj 

Kampas Kedzie Avė. ir 39-to Place.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Visus kviečia KOMITETAS

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET 

— BURLESQUE —
I IDCDTV AIDI C Kasdien du ayk 2:15—8:15LIDLKIi UlllvLrO Kainos 25c. iki 75c.

Draugiškas Vakarėlis
NORTH SIDĖ-J Rengia

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

LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 1822 Wabansia avė.
Bus labai puikus program as, susidedantis iš dainų, pi

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

KONCERTAS IR BALIUS
Rengia LDLD. 104 kuopa

NEDĖLIOJ, VASARIO 9 D.
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

3925 S. Kedzie Avė.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 25c ypatai.

Draugai ir Drauges: — Meldžiam nepraleisti, šios, progos, nes minė
tu kuopa deda visas pastangas šia m vakarui, dėl to šis vakaras bus 
vienas iš puikiausią, nes jame daly vinis gabiausios scenos spėkos, kaip 
tai: monologai, deklamacijos, cho,- rai; prie to dar bus prakalbos. Po 
programai šokiai.

Kviečia KOMITETAS

Karlą Martinas papasakojo 
sekamą prietikį. --

Daug kartų aš buvau bloga
me padėjime, bet šis buvo blo
giausias. Tai atsitiko naktį iš 
keturioliktos į penkioliktąją 
sausio metai nesvarbu. Užsi
maniau nuvykt į didmiestį. Ti
krai negaliu pasakyt, kas ma
nyje sukūlė tą keistą norą: pats 
didmiestis ar jo lietuviai, .ku
rie šešioliktoj rengė “milžiniš
ką koncertą.’’

Pasigavęs greitąjį traukinį 
važiuoju. v

9

Ach, kiek čia tų kelionės įs
pūdžių! — nusišypsojau pamis- 
lijęs apie tuos, kur myli aprašyt 
įvairias keliones. Studentai, 
redaktoriai ir visi kiti raštinin- 

! kai noriai piešia savo kelionių 
įspūdžius ir šiaip visus kitus 
niekus. Apgailėtini garbės j ie
škotojai! Tartum jie daugiau 

'jaučia ir daugiau mato negu 
mes visi... Kodėl? Ar aš nega 
liti pamėgint? Išsiėmiau paiše
lį įsodinau ir užsimasčiau: ką 
rašyt? Žiema. Žiedai ir lapai 
sušalę. Tai juk žino visi: nėra 
reikalo rašyt ir laiką gaišint.

Važiuoju ir misliju apie vis
ką: laukus, sniegą, ūkininkų lū
šnas ir karves. lai p, karvęs 
kurias visiškai užmiršo musų 
poetai ir rašytojai, neveizint 
dargi to, kad karvės turi stebė
tiną gamtos dovaną, kitaip ta
lentą — pieną... Je, ir jas reikė
tų įpint į savo kelionės įspūd
žius. Bet urnai traukinis sus
tojo ir aš galutinai įsitikinau, 
kad laike savo keliones spėjau 
užrašyti vos sekamas eilutes:

“Pasirašo Martinas Kopūstas, 
Vilniaus vedybos. T rakių ujez- 
do, kaimo ir parapijos Paba
lių’’.

Apleidau vagoną.

Ištiktųjų, tas didmiestis tai 
lygu koks okeanas: žmonių gy
venimas čia primena bangų siu 
buvimą didjuryj: viena su ki
ta susiduria, viena kitos lenkia
si — pasiduoda nesiklausdama 
ar tai gera, ar tinka. Taip ir 
žmones.

Skubiai susijieškojau kainba 
rį,anusiprausiau dulkes ir per
sirengiau.

Neužilgo ir a,š žengiau per 
slenkstį savo nelaimes. Netiki
te? Tai tikrenybė, tokia kaipir 
aš pats. .Jus žinote, kad did
miesčiuose esama daug ko y- 
patinga. Norėdamas lai pama
tyt, turi gaut tinkamą rekonien 
daciją... lai p, įėjęs į nemažą 
salę, kuri radosi siauroj, nešva
rioj gatvėj, pasijutau lyg užbur 
tame palociuje. Tam tyčia su
taisyti smalkiai kiekvieną įei
nantį ten žmogų padaro pašė
lusiai linksmiu, drąsiu ir nieko 

-

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

dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrove rengia

JUBILĖJINĮ VAKARĄ
WEST SIDE AUD1T0RIUME

kampas Taylor St. ir Ratine Avenue

Nedelioj, Kovo-March 2 d., 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJIENIĖČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metu gyvavimo vienatinio lietuviu darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ.

..........I i .................................................... ..............................imi imi...........................................II ........................................... . iii —

PUIKUS platus programas, kurį išpildys patįs NAUJIENŲ drau-

SUBATOJE

Vasario 8, 1919 
šv. Jurgio Parap. Svet., 

32 PI. ir Auburn Avė.

7 vai. vak. Inžanga 25c.

Visus jaunus, senus, merginas ir 
vaikinus nuoširdžiai užkviečlnme at
silankyti ant šifJ iškilmingo baliaus 
ir mes iškalno užtikriname kiekvie
nų, kurs atsilankys, bus didžiai už- 
ganedintus sava? žygio
- Kviečia Komitetas.

manimi, Martinu Kopusiu. — 
Ant didelio, užkandžiais ir gė
rimais apkrauto stalo staip&i 

i jaunute mergina, užsileidusi 
retai austu tnliumi. Svečiai, vy
rai ir moters, susėdę aplink 
stalą, godžiai žiurėjo į besistai
pančią šokikę. Galiniame kam
baryj, kuris man primine tur
kų haremus, matėsi visokio am 
žiaus moters. Vienos tingiai 
gulėjo ant divonų, kitos kažką 
šnekučiavosi, trečios šoko. Ne 
vienos, rodos, nebuvo blaivos, 
šaliniame kambaryj, už per
matomų audinių, gulėjo keli 
jauni vyrukai — opiumo . au
kos.

Tokios ypatingos draugijos 
aš, kaip gyvas, nebuvau matęs. 
Tūkstančiai naujų minčių py
nėsi mano galvoje. Bet aš nie
ko ntbesumojau. Kiekvienas 
naujas pribuišas buvo mano 
draugu; jie ateidavo pas mane, 
gerdavo ir girdavo mane. Aš 
tečiaus jų negirdėjau, gal gir
dėjau tik nesupratau. Mano au 
syse spiegė tūkstančiai keistų 
kerbiančių garsų. Minlįs gi vie
na už kitos pynėsi ir pynėsi...

Staiga aš prabkiivėjau, atka
rus garsai, rodos, truputį apri
mo, o mintin taip aiškiai įsis
paudė keturios citros: “75.40”. 
Tai reiškia, kad mano apsilan
kymas man kainuos septynias 
dešimts penkis dolerius ir ke
turias dešimts centų! Mano ki- 
šeniuj tuo tarpu radosi vos dvi
dešimt penki doleriai. Apsidai
riau — gerieji draugai buvo 
kažkur pasišalinę. Urnai aš 
stvėriausi už kišeniaus, mečiau 
ant stalo paskutiniuosius pini
gus ir kūriau Įirie durų. Pragle- 
bęs durų užlaidas tečiaus ptų> 
mačiau, kad išėjimas yra nega
limas: prie durų stovėjo žemas 
storas kynietis, kuris, laikyda
mas rankas ant krutinės, velni
škai šypsojosi. Ūmai dešinia
me. šone, palei užlaidą, pajutau 
tankų stukčiojimą. Užsukęs 
ranką aš sugriebiau trumpą, 
bet aštrų stiletą. Kieno ranka 
jį siekė, nežinah, bet veikiau 
prieteliška. Ža^bo greitumu 
stilėtas atsikreipė į kyniccio šo-

I

ną. Nors kynietis drebėjo visu 
kimu, bet nuo durų nepasitrau
kė. Tuo tarpu iš kairiojo šono 
ašs jiajutau stiprų užsimojimą 
stačiai į kairiąją akį, ir apal
pau.

Vis dėlto, tamsta ne bailys - 
girdėjosi švelnus moteriškas 
balsas, kada aš atsibudau. Bet, 
ruse, kuogreičiausia eik iš šios 
vietos! — kartojo ji. liti buvo 
ta pati jaunute mergaite, kuri 
nesenai dar staipės! ant gėri
mais apkrauto stalo. Ji kalbė
jo j mane rusiškai. Atsisėdau 
ir prapločiau akis — aš buvau 
išmestas į gatvę! Kairėji mano 
akis rodėsi du syk didesnė už 
sveikąją. Dažnas smelkiantis 
skausmas siekdavo net kaklo 
gįslas. Lynojo smulkus lietus, 
nemalonus sausio mėnesio lie-

UKININKIŠKAS

BALIUS
LIETUVOS DUKTERŲ

tus. Man pasirodė šalta. De
šiniu akia pažvelgiau į save, 
aš buvau tik su vienu švarku. 
Atsikėliau ir skubinausi siaurą
ja gatve į kitą tokią pat siaurą 
ir nešvarią... Ėjau ir ėjau... Tik 
praaušus suradau savo kamba
rį. įėjęs skubiai persirengiau 
ir leidausi jieškoti pažįstamųjų.

Praeiviai mane a lydžiai ap
žiūrinėdavo — pradedant ma
no juodąja akini ir baigiant 
“apdilusiu” švarku.

Užėjau lulon įstaigon, kur 
dirbo keli mano pažįstami. Jie. 
stovi, žiuri į mano juodą akį ir 
klausos kaip aš meluoju: mane 
buk apiplėšę tie nelabieji valka
tos...

— Tai kode! jie nepaėmė ta
vo lagaminą? — paklausė vie
nas. /

— Mele ir jau... aiškinausi 
Buvo subatos vakaras, tad 

kiekvienas savąją reikalais bu
vo užimtas. I mane nedaug 
tekreipė domos. l uo aš širdin
gai džiaugiausi: tie didmiesčio 
vėplos nekvaršina mane, nes 
gal nežino, kad jų mieste visaip 
gali pavyki kadir geriausiam 
'ringui...

Pasiskolinęs pinigų ir’gcllo- 
nosliklo akinius aš skubiai grį
žau į namus nematęs nėlo “mil 
žiniško koncerto”.

Geresni Bisguitai Padaryti Geresniu Budu

riSOO(racKers
REG.^ U.S. gi pat- OFF. >

Pirkite tuo vardu — reikalaukite Crispo Soda Crackers

kas yra visai reikalinga gerame sodu cracker, 
kokybės, kurią jus visuomet rasit augščiausią 
tarp Crispo Soda Crackers pamėginkite pakelį šiandie 
ir padėk šį paliudijimą dėl vartojimo skonio.

Savvyer Biscuit Company
Chieago

Dvi metinės atskaitos
šv. Jurgio parapijos ir Dievo

Apvaizdos parapijos y

Nesu parapijonu ir nesirūpi
nti parapijų reikalais. Bet aną 
dieną netikėtai pateko į mano 
raukas metines apskaitos dvie 
jų clūcaginių parapijų šv. Jur
gio ir Dievo apveizdos. Dirste
lėjęs j jas pradėjau įdomauti. 
Skaitlinės abiejose nemažos; 
lai^i mau žingeidi! buvo pama

tyti, ant ko lie pinigai išleidžia
ma. Ir ve ėmiau žiūrėti.

Jurginėje. per metus įplaukų 
buvo $29,926.16. šitos įplaukos 
pasidarė: iš metinių mokesčių 
už sėdynes ($13,102.00), mėne
sinių mokyklos vaikų mokes
čių ($2,521.50); bazaro pelno 
($5,155.01); nuomo už svetai
nę ($166.00) ir visokių kolektų 
bui dovanėlių bažnyčioje, nepa
prastų aukų ir pasilinksminimo 
vakarų.

Išlaidų per melus parapija 
t u iv j o $82,196.96. Tarp pažy
mesniųjų išlaidų buvo: Klebo
no alga $966.62; kunigų asis
tentų algos $1,166.55; alga lt 
seserų mokytojų $3,005.00; 
nuošiintčiai už mortgičius, 
$1,117.50. Nepaprastų jų išlai

dų parapija turėjusi $11,801.00. 
Tarp tų atmokėta parapijos 
skolos $6,000.00. (Kadangi pa
rapija turėjo skolos $93,000.00, 
tai dabar dar liko jos $87,00(1.)

Dievui Apveizdos • parapijos 
atskaita mažne, tokia pati, kaip 
Jurginės. Jplaukų šaltiniai ma
žne tokie pat. Jų per metus 
buvo $30,199.75. Išlaidų per 
nfetus buvo $26,415.09. darĮ) 

tų atmokėta skolos bankui $5,- 
0(10. 00; parapijonams atmokė
ta notos $3, 200.00; nuošimčiai 
už morgage ir liaukos notą $2, 
751.21; nuošimčiai už parapi- 
jonų uolas. $758.00. Dabar Die
vo Apveizdos skola tokia: sko
la aut morgage po 5%, $28,000. 
00; Nota Scbmidt (<o, po 5%, 
$25, 000.00; parapijonu notos, 
$32,200.00, sykiu $85,200.00.

Kaip matome, metine apyvar
ta abiejose parapijose siekia 
dešimtis tuksiančių. Visi tie 
pinigai yra sudedami “ano s\ ir
to” reikalams: gelbėjimui “vier 
uųjį.i dusių” nuo pragaro ir pri- 
rcngiunii jaunosios kartos prie 
senosios kartos idealų “die
vobaimingos” seseris mokina 
ją bijoti pragaro ir aukoti Die

vui visa, kas yra žemiško, ypa
tingai pinigus.

Taigi, šitos dvi įstaigos rūpi
nasi žmonių gyvenimu po jų 
mirčiai. Jas gi beveik išimtinai 
palaiko darbininkai. Tiėsa, biz- 
nicrii|i ir duoda ant bažnyčios, 
bet lik tuoju tikslu, kad savo 
biznį išgarsinus. Tas, ką jie ant 
bažnyčios įmoka, jiems sugrįsta 
su magaryčiomis. Bet su dar
bininkais yra kitaip: tą ką jie 
ant bažnyčios “apieravoja”, tik 
numirę gali tikėtis atgauti, lik 
“Dievas” jiems gali atmokėti už 
tai. Bet jie nesigaili “Dievui”. 
Jie atitraukia, £al, paskutinį ką 
snį nito savo burnos, ir neša ku
nigėliui, kad jis atidarytų jiems 
dangaus varius ir už jo atneš
tus pinigus pagirtų jį, jog jis 
gerai daro rūpindamasi savo 
dūšios išganymu.

Man nebūtų keista, jei žmo
nes rūpintųsi “anuo gyveni* 
mu”, pirma apsirūpinę šituo. 
Bet su darbininkais to nėra. 
Darbininkų gyvenimas prastas, 
nepakenčiamas; jiems ir jų šei
mynoms visko trūksta; bet vie
toje rūpinusis šituo gyvenimu, 
jie rūpinasi anuo, apie kurį nie
ko nežino. Jie sudeda dešimtis 
tūkstančių užlaikymui tų įstai
gų, kurios ne. lik nepagerina jų 
būvio, bet dar kenkia jam, o sa
vo būvio pagilinimui, darbi
ninkų klesos reikalams, nieko.

Ve kodėl darbininkų klesa 
yra išnaudojama; ve kodėl vi
sokio dykaduoniai gali jodyti 
ant jų sprando.

Bedievis.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgcon 

Office: valiuidos 2—4 ir 7—9 
po pidą.

3001 W<*Ht 22nd Street
l el. Lawiidalc 660 

Gyvonimas: 2111 Murshall Blv.
'Jei. Itockvvell 1681.
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Kas ką suėda, tai vis tam kati* 
n u i bėda.

Išitiknjjų* juokingi sutvėri
mai tie musų lietuviški tėveliai. 
Jei tik kas jų tarpe pasidaro 

bloga arba jiems nepatinkama, 
jie tuoj kaltina už tai — socia
listus. Pereitą nedeldienį man 
teko būti lietuviškoj bažnytėlėj, 
tai vietos kunigas kad jau davė 
vėjo savo parapijonams tai da
vė. Ncženočiams už tai, kad ne 
siženija, o ženociams — kad 
nedaugina... šeimyną. Bet ga
lų gale visą bėdą suvertė ant

AR TU NESIJAUTI 
SVEIKAS?

Ar tu retkarčiais jauti užkai
tusį veidą?

Ar tavo akys pametė savo 
linksmumą?

Mes turime sveikatos gaivin
toją ir toniką

PARTOGLORY 
kuris sustiprina tavo kraują ir 
nervus. Partoglory yra tonikas, 
kuris padeda subudavoti tavo 
visą kūną, sugražina tau drūtu
mą ir pripildo tavo gyslas geru 
krauju.

Jis sudrutina ir paakstina ta
vo nervas priduodant joms to
kių elementų, kokios yra jei rei
kalingos.

Partoglory yra tas visiems ži
nomas Elixir kuris yra vartoja
mas visur, yra tai neturąliškas 
gaivintojas sveikatos. Mes ap- 
laikomo daugybes laiškų nuo 
žmonių kurie mums praneša 
kaip stebuklingai Partoglory 
Jiems pagelbėjo ir dėkodami 
mums rekomenduoja kitiems.

Butelis šio EIixir kainuoja tik
tai vienas dolieris. Del patar
navimo žmonijai mes siunčia
me 6 butelius už 5 dolierius. 
Visus laiškus ir pinigus reikia 
siųsti tiesiai į (G. 10)

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

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

socialistų. Girdi, jus einate į 
cicilikų prakalbas, prisiklauso
te visokių pliauškimų ir apsiže- 
niję gyvenate poroj kaip kokie 
paleistuviai, nenorite dauginti 

šeimynas ir 11..
'Vai yra nelik juokinga, bei 

stačiai kvaila. Aš, rodos, lan
kiai lankausi į socialistų prakal
bas ir niekos man neteko iš
girsti, kad socialistai draustų 
parapijomis ženylics, ir “dau
ginti šeimyną.** Aš žinau, kad ir 
socialistai taipjau ženijasi ir už
laiko šeimynas, l iesa, socialis
tai kartais pataria savo drau
gams darbininkams kaip apsi
vesti. lai, žinoma, kenkia ku
nigų bizniui, bet socialistus už 
lai galima tik pagirti.

Butų gera, kad musų kunigai 
dažniau lankytus j socialistų 
prakalbas ir pasimokytų nors 
mandagumo.

■— A. A. Garliauskas.

RAGINE, WIS. .

Socialistų niekintojams.

Pas mus, Bacinėj randasi 
du tokie “lyderiai”, kur viso
kiais budais stengiasi pakiši so
cialistams koją.

'tėvynės nr. 3 buvo išspaus
dinta vieno tokio “lyderio“, M.
Kasparaičio, korespodencija. 

Tarp kita jisai rašo apie SLA. 
100 kp. nutarimą rengt agitaci
jos reikalams prakalbas ir paau 
kojinių iš kuopos iždo 50 dol 
“Lietuvos reikalams”. Girdi, 

gal butų paaukauta ir visa šim
tinė, jei butų skaityta Pildo
mosios Tarybos atsišaukimas. 
Bet jis buvęs atmestas: tenkin
tasi paaiškinimų žodžiu. Tik 
M. K. “užmiršta” pasakyt — ko 
dėl neskaityta. Ogi todėl, kad 
visi jau žinojo kas ten parašy
ta!

Toliau M. K. pasakoja, kad 
pernai pas mus buvo įsigyvenęs 
“šitoks būdas.” Girdi, atsiunčia 
kokį atsišaukimą ar laišką so
čia listiška organizacija, tai tą 
skaitoma “nuo galo iki galo”. 
Bet gal M. K. žino, kad tas “ši
toks būdas” lai yra nieks dau-

ginu kaip didžiumos valia: kaip 
nutaria didžiuma, taip ir daro
ma: skaitoma arba neskaitoma. 
Jeigu vienam M. K. tai nepa
tinka, tai nejaugi visi turėtų 
daryli lik taip, kaip kad jam 
palinktų? Keista!

'Toliau, kalbant apie tą auką, 
M. K. rašo, jogei vienas narys 
sakęs, kad aukoti į Ncpri^ulmy 
bes Fondą nėra reikalo: geriau 
esą bu Ii po kaimynų globa. Bet 
M. K. gudriai užtyli tai, apie ko
kius “kaimynus” ten buvo pri
siminta. O lai juk svarbiausia. 
Apie tą buvimą po kaimynų 
globa anas narys pasakė, kad 
jo manymu tautininkų “nepri- 
gulmybės fondas veikiausia nie 
ko ncalsieks: Lietuvai butų 
daug geriau jeigu ji prisidėtų 
urir Husu. Na, o kas tame blo
ga ?

Kas (k ito, kad tas narys “taip 
gi rėkavęs”, kad pusę tų pinigų 
skirti Lietuvos Laisvės Fondui, 
lai tame taipjau nėra jokios 
“erezijos.” Mano manymu, 
Lietuvos Laisvės Fondas yra 
daug naudingesnė įstaiga negu 
toks “neprigulmybes” fondas.

Keista, kad tie žmonės, kur 
laro visa, kad paniekinus so- 
■ialislus, vis dėlto, be jų apsi
ūti negali. Metai laiko atgal 
jio kiek drūti agitavo, kad žmo
nės neskaitytų Chicagos socia
listų dienraštį Naujienas, bet 
dabar patįs kur ir kaip galėda
mi stengiasi pasinaudoti tomis 
Naujienomis. Pav., kada reikia 
sušaukt susirinkimą, tuoj be
ta į Naujienas. 'Tuomet jiems 
visai nebaisu, kad tas laikraštis 
yra sočiaiistiškas. Matote.

Tokių pavyzdžių butų gali
ma duoti ir daugiau, bet užteks. 
Aš manau, kad galų gale socia- 
’islai bus priversti rokuotis su 
tais vyrais grieštai. Jeigu jie 
kur ir kaip galėdami niekina 
soc ialislus ir stengiasi jiems pa
kenkti, tai tegul jie ne. veidmai
niauja ir nesikreipia į socialis- 
stus: “Gerbiamieji, įdėkite ši 
pranešimą. Jūsų”... Kur apkal
bate socialistus, kur stengiatės 
jiems pakenkti — ten kreipki
tės! —A. č.

VVATERBURY, CONN.

Iš P. D. Konf. veikimo.

KLEIN BROS.
HALSTED 4 ŽOįh^L

Į MUSŲ GERUS DRAUGUS, VAI
KINUS IR MERGINAS CHICAGOJ

Mes tikime, kad vargiai yra vaikinas ar mergina musų dideliame mieste, kuris ne bu
tų gerai apsipažinęs su musų Butter-Nut Vai ku, mažų kūdikių, atstovavusių mus taip ilgą 
laiką. Dabar mes norime kai jus pagelbėtum ėte jam atlikti jo gerą darbą, duodami mums 
truputį jūsų liuoso laiko, už kurį jums bus gau šiai apmokama. Ko mes prašysime jus padary
ti, tą galima lengvai padaryti, tas reikalauja nieko daugiau kaip tik jųsų norą tą padaryti 
ir tuomi gauti tas sumas pinigų, kurias mes pasiūlome už jūsų pasistengimą.

Kadangi tiek daug kiek galima vaikinų ir merginų Chicagoję gali dalintis paskirtu 
fondu, mes nutarėme sekanti pieną, kurį mes norime kad jus perskaitytumėte atsargiai, 
kad ne butų kokio nesusipratimo ką JUS dary site, ir ką MES darysime laikydamies to pieno.

Visų pirma MES norime žinoti tiktai kiek daug žmonių JUS žinote jūsų pačių apielin- 
kėje, kurie perka MUSŲ duoną arba musų keksą, ir nuo ko jie juos perka.

Kad gavus čia informacijų mes mokame už tokius surašus vardų, kurie bus išpildyti 
ant blankų, kurias gausite pareikalavus nuo savo krautuvninko.

Krautuvninkai gali gauti visus suradus nuo. musų kokius nori.
Jus turite būt atsargus ir išpildyti surašus teisingai.
Rašymas turi būti aiškus ir antrašai turi būti pilni.
Jūsų priduota informacija, turi būt visai teisinga.

Bile kokis surašąs, kuris tik kiek netei singas, mes ne galime priimti, kadangi visi su
rašai yra pažymimi patyrimui ar jie yra teisingi ar klaidingi, todėl bukite labai atsargus 
ir padarykite darbą teisingai, kaip jis turi būti padarytas, ir sulig paduotais nurodymais, 
dėl to kad mes norime kad jus gautumėte vie ną iš sumos grynų pinigų, pasiūlytų jeigu jus 
busite Įgaliotas gauti juos.

čia yra būdas kuriuo mes mokėsime jums už jūsų pasidarbavimą.
4 surašai, paduodantis didžiausi numerį vardu vartojančiu musų duoną arba keksą 
)0.
20 sura^u, duodančiu sekanti didžiausį nu merį vardu vartojančiuTnusu duona arba ke

ksą $10.00 ‘
30 surašų, duodančių sekantį didžiausį numerį vardų vartojančių musų duoną ar

ba keksą $5.00
50 surašų, duodančių sekantį didžiausį numerį vardų vartojančių musu duona arba 

keksą $1.00
Pilnus nurodymus kaip išpildyti surašus galima rasti ant kiekvieno surašo, ir jus ga

lite gauti surašus nuo krautuvninkę pas ku rį jus perkate.

SCHULZE BAKING COMPANY
Vieninteliai kepėjai

BUTTER-NUT DUONOS,
VICTOR RYE DUONOS, 
DIXIE RYE DUONOS ir tt.
ir SCHULZE’S PACKAGE CAKE.

Sausio 24, buvo Progresyvių 
Draugijų Konferencijos atsto
vų susirinkimas. Iš raportų 
paaiškėjo, kat^B^lrumpą laiką 
tapo surinkta efetuvos Laisvės 
Fondan 313.67c.

Subatoj Mes Parduosime Vyry $25 

Siutus ir Overkautus 
užvieną žemą kainą 13.45 
Vyrai, šios subatos išpardavimas sutau
pys jums dolerius—jei jus pirksite savo 
drapanas čia. Apmąstykite tą!

Naujausios mados siutai ir 
©verkautai.

Naujos stailčs taip pat kaip ir reguliarčs 
stailčs siutą ir overkautą nepaprast as pa 
sirinkimas audimą ir spalvą. Kiekvie
nas drabužis gerai padarytas — kiekvie
nas drabužis daug brangesnis, negu mes 
už ji reikalaujame.
Neužmirškite
būti čia Subatoje pa
sidalyti sutaupymu už 
drap.

Kuppenheimer 
ir kiti gerai ži
nomo darbo siu
tai ir overkautai 
šiame išpardavi
me. •

Sankrova atdara 
Subatos vakare.

Mes turime lietuvių par
davėją daugelyje skyrių, 
klauskite ją.

Čeverykai

T. Matas pranešė, kad jis su
rinko $55.37c ir paaiškino, kad 
L. S. S. 34 kuopa prieš tą Fondą 
varo agitaciją. Mat, jie bijo, 
kad Konf. nepasiųstų pinigus 
Į Lietuvos Laisves Fondą, Chi- 
eagoj, kas be abejonės bus pa
daryta; nes tos aukos tik tam 
juk ir buvo renkamos.

Svarstyta ar reikalingas lietu
vių darbininkų suvažiavimas. 
Nutarta atsišaukti per laikraš
čius kviečiant draugijas rupin- 
ties suvažiavimo šaukimu ir 
lt. Čia reikia paminėti, kad 
vienas LSS. 34 kp. delegatas, 
Y. Vabalas, kiek drūtas šmeižė 
suvažiavimo inicijatorius, išva
dindamas juos “purvinais ka
pitalistų bernais” ir 1.1. Bet ka
da V. Bagdonavičius pareikala
vo, kad Y. Vabalas prirodytų 
faktais jogei jo niekinami žmo
nės ištiesti tokiais yra — jis t y-

įėjo... Boto, tas Stalioraičio prie 
telis nepajiegė nurodyti delko 
suvažiavimai nereikalingas.

Vėliau nutarta pakviesti P. 
Grigaitį su prakalbomis.

Čeverykai iš Taksos 
3000 PORŲ PRISKAITANT vyrą 

augštos rąšies čeverykus
Vyrų $6 čeverykai iš 
taksos Mahogany ru
svi teliuko skuros, ir 
kiti, visų mie- $445 
rą ................. “

Vyrų $4 čeverykai iŠ 
taksos; gun metai lė
liuko skuros ir visi 

kid skuros čeverykai. 
rti dėvėti, mie- $095 
ros iki 11 .... «

Vyrų $2 naminiai sliperiai iš taksos. 
Vyrą naminiai sliperiai, juodos ir 
rudos skuros, mieros iki 12, $4 59 
norą....................................... ■

Vyrų aksomo naminiai Sliperiai, 
su divono puspadžiais, įvairių 
spalvą; 49 centai vertė, po- 
ra po...............................

DATRIJOTIZMAS
* Pačūdumas turi būt 

l pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų

Jackson Sts.
SI0UX CITY, IĄ.

susirinkimas. Verta pažymėti 
tai, kad apart barnių ir nedera
mų užsipuldinėjimų kuopa dar 
nutarė išleisti agitatyviškų la
pelių prieš... Amerikos darbi
ninkų suvažiavimą. Mat, čia 
draugijos labai bruzda ir pagei
dauja suvažiavimo. “Bolševi
kams” tai nepatinka ir jie da
bar sumanė “užbėgti už akių”. 
Bet man rodos, kad jiems nepa
vyks. Waterburio darbininkai 
mokės apvertint tuos lapelius. 
Bet rimtesni socialistai turėtų 
pagalvot štai ką: ar galima su 
tais užsispyrėliais veikti išvien 
ir toliau? Man rodos, kad nega
lima. Mes turėtume čionai sut
verti L. D. Tarybą ir veikti po 
jos firma. O LSS. palikti jiems. 
Tegul žinosi!

Taip jau nutarta parašyti 
Konf. laišką, idant ji laikytųsi 
“bolševikiškai”, o kad ne — at
šauki savo delegatus. Nai pa- 
žiurėsime.

—Vargšas.

SO. OMAHA, NEBR.

f
Susirinkimas.

Sausio 28 d. 131 kp. laikė mė
nesinį susirinkimą d. Jono Pa- 
piko bute. Draugų buvo ne-

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

daug, bot visi gerame upe.

Tartasi apie gelbėjimą tų L. 
S .S. narių, kurie bekovodami 
už darbininkų reikalus dabar 
pateko bėdon. Taipjau kalbė
ta apie iškilusias socialistuose 
frakcijas ir tt.

Manome, kad susitarus su L. 
S. S. kp. iš Sioux City mums 
pavyks snrengjfi <1. Julceliui pra
kalbas. Tik reikėtų, kad drau

gai tuoj imtųsi darbo.
—Ž-jų Sąjungietis.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

čįELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai’. Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.



NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWt

IMbUshed Daily except Sunday
Idthuanian News Pub. Ca, L

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1501

Haujienos einą kasdien, išskiriant 
nediidienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonas: Canal 1506.

U tabako moji Kainai 
Oicafoje—pačtu: 

Metalus ..........
Pusei meto ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ........ ..
Vienam mėnesiui.....................>?•

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija............................ 62
Savaitei ...............................
Mėnesiui.................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metanu ................ A5-0a < 
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams L65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui .........  .65

Visur kitur užsieniuos* .... 1.00 
Pinigus reikia nląsti Pačto lloney 
Orderiu, kartu bu užsakymu.

H.M
9.50

Asmeaiikal Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:3(1 vai. vai.

Detroito 
incidentas.

Batalija Detroito lietuviu 
parapijonų su savo klebonu 
tai nėra nepaprastas apsi
reiškimas. Vaidai, mušty
nės, riaušės parapijonų 
prieš savo ganytojus čia, 
Amerikoj, ne naujiena. Jų 
esti kuone kiekvienoj lietu
vių parapijoj. Ir tų pešty
nių priežastįs visur beveik 
tos pačios: kunigo savava- 
lingumas, noras autokratiš
kai valdyti ir ganyti ne tik 
žmonių sielą, bet ir jų sude
damą bažnyčios ir parapijos 
turtą; be to dar, ir tai pa
prasčiausiai, jų istorijos su 
gaspadinėmis, su mylėtinė- 
mis.

Šiose Detroito parapijoj 
peštynėse tečiaus yra šio to 
ir netikėto. Tai pasirody
mas scenoj Lietuvos Vyčių. 
Vyčiai — katalikų jaunuo
menės organizacija, pačių 
kunigų stropiai organizuo
jama, globojama ir vadovau
jama. Šitą katalikų jauni
mo organizaciją kunigai pa
vartoja- kovai su besiplėto
jančiu laisvės dvasia, su pa
žangiosioms idėjomis, su lai- 
svamaiiybe, o ypatingai su 
socialistų judėjimu. Sun
kiaisiais dabartiniais lai
kais, kada socialistams ir be 
to buvo sunku kvėpuoti, sa
vo dvasiškųjų vadovų įkvė
pti Lietuvos Vyčiai tarnavo 
reakcijai kur galėdami ir 
kaip mokėdami. Skundė so
cialistų kalbėtojus, ardė jų 
susirinkimus, rengė mušty
nes. Dabargi, Detroite, ku
nigas K. Skripka viešai kal
tina Lietuvos vyčius, kad jie 
esą anarchistai, je, tikri bol
ševikai !

Atsisuko, mat, antras laz
dos galas. Pjudomiejtsuki- 
lo prieš savo poną. Vyčiai 
užsistojo už niekinamųjų 
parapijonų teises, už paže
mintą, paspirtą mergelės 
garbę, ir už tat jie iš katali
kų ir bažnyčios karžygių 
kunigo akyse virto aršiau
siais nevidonais — anarchi
stais, bolševikais. Priekaiš
tas, žinoma, visai tuščias.

kėjimo ir bažnyčios karžy
giais”. Kunigai ir toliau pa
vartos jų armijas kovai su 
socialistų organizacijomis. 
Tie jų, kurie kiek prasiblai- 
vo iš prietarų, meta tų kar
žygių eiles ir randa sau dir
vos veikti progresyviam ju
dėjime. Tasai kunigo Skrip- 
kos priekaištas vyčiams a- 
narchizmo ar bolševizmo 
tiktai dar kartą parodo, jog 
žmonių tikėjimas, jų geru-

mas ir blogumas saikuoja
ma sulig kunigo asmens in
teresais.

Barškalai

zas, kaip vartojamas šis žodis 
šitose taisyklėse ir patvraky- 
i nuošė, rdiškja tokius atsitiki
mus, kur parodoma aktivis li
gos buvimas ir nuolatinis kosė
jimas ir slkrepliavimas su tub- 
erkuloZo bacilais. Visi šitokie 
žinomi apsirgimai džiova arba 
tuberkulozu, turi skaitytis at
virais, kol trįs vienas po kito

Ponai Charles Edward Ru 
ssell ir William English Wa- 
lling, reprezentuojantis taip t 
vadinamą “Social-Democra- 
tic League of the United 
States”, ir esantjs šiuo laiku 
Paryžiuj, užreiškia:

“Kaipo musų prganizaci- 
jos atstovai, mes atsisakome 
važiuot į Berną ir dalyvauti 
ten [tarptautinėj socialistų] 
konferencijoj.”

Kada kas daro šitokių iš
kilmingų ir grieštų užreiš- 
kimų prieš internacionalį 
socialistų suvažiavimą, ir 
kada tokius jų užreiškimus 
buržuazijos spauda dideliais 
antrašais pasauliui paskel
bia, tai reikėtų manyti, kad 
tie užreiškėjai ką-nors reiš
kia ir kalba vardu kokios- 
nors stiprios organizacijos. 
Kas gi yra tuodu ponu, Rus- 
sellis ir Walling, ir ką atsto
vauja ? Deja, tai tik pseudo 
socialistai, įsteigusieji “so- 
cial-demokratų lygą” susi
dedančią, visa pro visa, iš- 
jųdviejų ir dar kelių tokių- 
jau ponelių. Berno tarptau
tinė socialistų konferencija 
veikiausia jų nė neįsileistų.

True translation filecl with the post- 
master at Chicago, III., tėeb. 7, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

New Yorke prasidėjo Scott 
Nearingo byla. Kaltinamas 
dėl “Sedition” — kurstymo 
žmonių prieš nustatytą val
stybės tvarką.

Scott Nearing yra labai 
apšviestas žmogus. Jią. bu
vo profesorium politinės e- 
konomijos Pennsylvanijos ir 
Toledos universitetuose. Del 
savo^ radikalių pažvalgų 
abiejuose universitetuose 
buvo pašalintas nuo profe
sūros. Praeitą rudenį socia
listų partija buvo pastačiu
si jį kandidatu į kongresą, 
bet nebuvo išrinktas. Kai
po šviesus ir energingas vei
kėjas, jis atvirai ir drąsiai 
stojo ginti darbo žmonių 
teises, ir savo negailestinga 
kritika viešpataujančiosios 
tvarkos ir įstaigų pasidarė 
labai nemėgus įstatymų ir 
tvarkos išlaikytojams. Del- 
togi — kaltinamasai aktas ir 
byla, kurios pasekmė gali 
būt tokia, kokia buvo ir ki
tose pastaraisiais laikais po
litinėse bylose, kurių viena 
ką-tik pasibaigė Chicagoj.

True translation filcd vvilh the post- 
niaster at Chicago, III., Jčeb. 7, 1919 
as requircd by the avt oi Oct. 6, t1M7

Amerikos Darbo Federa
cijos sekretorius Frank Mor- 
rison skelbia, kad Suvieny
tose Valstijose dabar esą a- 
pie penki šimtai tūkstančių 
darbininkų be darbo. Bet 
milijonai darbininkų tebėra 
dar kempėse. Tuo tarpu jie 
aprūpinti duona ir pastoge. 
Veikiai vienok visi jie bus 
paleisti Dievo apveizdai.

Skaitytoju Balsai
\>Jž išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Iš ŠALIES ŽIŪRINT.

Tiili musų draugai scx*ial iš

vyriausias Naujienų redakto
rius. d. P. Grigaitis, rezignavo. 
Jc, džiaugiasi tie draugai kartu 
su klerikalais. Pastarieji turi 

būvu vienas iš tų, kur be pasL

| gailėjimo smerkdavo klerikalų 
Žygius. Klerikalai, nepajiegda- 
mi atsispirt prieš d. G. argu
mentus, pyko ir tylėjo. Bet ko- 
gi džiaugiasi tūli socialistai?

čia mes turime reikalo su 
musų pačių nesubrendimu. Mat, 
musų tarpe randasi draugų, ku
rių nuomonės keičiasi veik su 
kiekviena atmaina oro. Netiki
te? Tai paklausykite: Ar senai 
kaip musų draugai gerbė didį-

Kautskį? Jo raštus jie užlaiky
davo kaip kokią šventenybę. Bet 
šiandie. Kautskis liko socialpa- 
triotų užtarytojas, jo raštai gi 
“Ne kam tikę’\. Tokia didele 
atmaina į metus-kilusl

O gal jus manote, kad Kauts
kis šiandie yra kitoks negu me- 
tai-kiti atgal? Nieko panašaus.

i Kautskis lieišžadėjo to, ką 
jisai skelbė metai-kiti atgal. 
Atmaina įvyko kur nors kitur, 
būtent musų draugų vaidentuvė 
se. Šiandie jie dalykus įsivaiz
dina kitaip negu mebai-kili at
gal. Šiandie Kautskis ir kili 
jiems yra blogi, blogi todėl, kąd 
jie taip įsivaizdino. Tai visa. Į

Tokio įsivaizdinimo esama 
ir sulig d. P. Grigaičio: Dauge
lis draugų, kurie dar nespėjo 
išmokti socializmo A. B. C., da
bar statosi esą dideliais dalykų 
Žinovais ir įsivaizdina, buk d. P.

i Grigaitis yra “didžiausias lietu
vių darbininkų priešas.” Gi, kiek 
man yra žinoma, tai jis yra toks 
pat kaip kad buvo keli metai 
atgal. Ir anuomet ir šiandie jis 
skelbia tą patį-socializmo mok
slą. Visas dalykas yra lik tame, 
kad draugai, kurie jį apšaukė 
socialpatriotu ir kitokiu, nė a- 
nuoinet, nė šiandie nepajiegia jį 
suprasti. Jie vadovaujasi tik li
pu ir įsivaizdinimu. O įsivaiz- 
dinimas ir rimtas protavimas 
yra du griežtai skirtinu dalyku.

—Slapukas.

■Sveikatos Skyrius

Patvarkymai apie džiovą.

Pradedant1 nuo 1917 m. Illi
nois valstijos sveikatas reikalų 
skyrius reikalauja, kad visi ap- 
sirgimai džiova hutų pranešti 

prisilaikoma sekančių taisyklių:
“Taisyklė L Pranešimai. 

Kiekvienas gydytojas, lankyto
jas, tėvas, namiškis arba kita 
kokia ypala žinodami apie tik
rą arba abejotiną sirgimą plau
čių tuberkulozu arba džiova, 
turi nevilkinant pranešti apie tai 
vielos sveikatos vyriausybei.

“Taisyklė 2. Pamokinimai. 
Kiekvieno daktaro, lankančio 
džiovininką, pereiga turi būti, 
kad paaiškinus ligoniui, jo šei
mynai ir namiškiams apie li
gos ypatybes ir kaip išvengt už
sikrėtimo, ypatingai apie izo
liavimą (atskirimą) ligonio su 
atvira džiova, tinkamą skrep
lių sunaikinimą, kosulio kont
roliavimą ir kad sveikieji ne
vartotų daiktų, kurie yra buvę 
vartojami ligonio.

“Taisyklė 3. Inspekcija. Sve
ikatos viršininko pareiga turi 
būti, kaip tik jis gauna praneši
mą apie džiovą, atsilankyti ir 
apžiūrėti arba padaryti, kad į- 
galiotas ir tinkamas agentas at- 
silanikytų1 įir apžiūrėtų ligonio 
namus, kad sužinojus, ar yra 
vartojami tinkami saugumai, 
kad neiįžkretus publikos ir na-

Sveikatos perdo t i-
“ Taisykle 

minavimas, 
uio pereiga 
nuo laiko per visą ligonio sir
gimą jo skreples butų gaunamos 
ir išrkzamiiruotos publiškoj la- 
jbara locijoj, kad sužinojus, ar 
ligonis turi “atvirą džiovą” ar 
ne.

“Taisyklė 5. Atvira džiova.
Atvira džkna arba tuberkulo-kaip nurodyta Taisyklėj
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skreplių [egzaminavimai nepa
rodys, kad džiovos bacilų nėra. 

' “Taisyklė 6. Pasargos. Jokia 
asmuo sergantis atv|iru tubvr- 
kulozu arba .džiova, kaip pa-

I »

aiškinta taisyklėj 5, neturi už
imti to paties kambario arba 
miegruimio dėl miegojimo su 
kilu sveiku išrodančiu asmeniu.

! “Skreples iškosūtos ir išspia- 
utos džiovininko, turi būti su
naikintos arba slerelizuotos se
kančiais budais: (a) išspiaujant 
į popierą arba švarią skarelę ir 
sudeginant jas, arba (b) spjau
dant į jjopietinį indą, kuris ne
turi būti toliau vartojamas po 
to, kaip liko ištuštintas arba 

(c) spiaujant į stiklinį, molinį, 
poreelėilinį arba metalinį indą, 
kuris turi būti ištuštintas tik po 
to, kaip ant skreplių vartojama 
karboline, lysolio, gyvojo sida
bro bei chloridinė ar kokis ki
ta dizinfekcija tinkanti solicija. 
Jeigu vartojama stiklinis arba 
metalinis indas, jis turi būti iš
valytas po to, kaip vartojama 
stiprus dizinfek tori tais ir rei
kia jį išvirinti per netrumpiau

Džiovininkas neturi spiau- 

ha kitose publiškose ir privalė
me vietose, ir jis neturi vartoti 
spiaudinyčių (spilunų) arba nu 
mesti savo spiaudalus bile ko
kiu kitu keliu, negu yra nuro
dyta viršuj.

“Džiovininkas neturi kosėti 
be užsidėjimo ant burnos popie- 
ros, drabužio ar kokios kitos 
medžiagos, kurie turi būti tin
kamai sudeginti.

“Taisyklė 7. Pieno ir valgo
mų daiktų pardavimas. Kaip 
tiktai surandamas sirgimas at
vira džiova arba tuberkulozu 
vielose, kur pienas, smulkus va
lgomi daiktai, mėsa arba kito

mi arba parduodami, tuoj turi 
būti sustabdyta^ pieno Smeto
nos arba kilų pieno produktų, 
smulkių valgomų daiktų, dar
žovių, mėsų ir kilų valgių par
davinėjimas, mainininkavimas 
ir distribucija bile kokio budo, 
kol liga nelieka prašalinta jos 
suslabdimu arba ligonio iškrau- 
stynm arba mirtim ir kol viela 
nelieka pilnai dizinfdkluota. Te
čiaus nuomone sveikatos per- 
dėtinio, kuris ypališkai apžiū
ri ligonio buveinę, patvarky

mai šilo paragrafo gali būti 

ganlis džiova arba lubelrkulo- 
z\i, yra taip atskirtas, kad jis 
nesusiduria su parduodamais, 
mainomais ir distribucijai pas
kirtais pienu, smelona ir kitais 
pieno produktais, smulkiais vaL 
gomaiis daiktais, daržovėms, 

mėsom ir kitais valgiais ir jei
gu jis neeina į rūmą arba rū
mus, kur yra laikomi maistai 
dėl pardavimo, mainininkavi- 
mo ir distribucijos, ir jeigu vi
si kili apsaugos budai yra pa
laikomi taip, kad apsaugoti pu
bliką ir namiškius.

“Asmuo, sergantis džiova ar
ba plaučių tuberkulozu, neturi 
būti prileidžiamas prie kilnoji
mo b( i taisymo valgomų daik
tų — pieno ir pieno produktų, 
smulkių valgiams daiktų, dar
žovių ir mėsų, kol nelieka užti
krinta, kad tas asmuo neturi at
viros džiovos ir nėra pavojaus, 
kad jis išnešios ligą.

“Taisykle 8. Paliuosavimas 
iš mokyklos. Niekas kas turi 
atvirą džiovą arba tuberkulozu,

5, ue- 

tu ri mokytojauti mokykloj, ne
gi valia tokį džiovininką priim
ti pildyti bile kokį darbą mok
ykloj arba arti jos.

“Jokiam vaikui arba jaunam 
asmeniui, turinčiam atvirą plau 
čių džiovą arba tuberkulozu, ne
turi būti leista lankyti mokyklą 
bei maišytis su kitais vaikais a- 
pie mokyklos namus.

džiovą arba tuberkulozu, kaip 
nurodyta Taisyklėj 5, neturi už
siimti slaugymu, prižiūrėjimu 
arba auklėjimu jaiunų vaikų 
arba ligonių.

“Taisyklė 10. Pranešimas a- 
pie mirtį arba išsikraustymą. 
Savininko arba agento, kurio 
namuose gyveno ligonis, ser

gantis plaučių džiova arba tu
berkulozu, pareiga yra tinka
mai pranešti vietos sveikatos 
vyriausybei apie mirtį arba iš
sikraustymą džiovininko, ir tas 
savininkas arba agentas neturi 
parandaVoti, išduoti bei parduo
ti tokį namą, kuriame gyveno 
džiovininkas, niekam kitam, 
kaip tik džiovininko šeimynai 
bei namiškiams, kol namas ne
lieka dizinfektuotas.

“Taisyklė 11. Dtizinfekcija. 
Jeigu asmuo, sirgęs plaučių d ž- 
iova arba luberkrtloziu, lieka iš
gydytas, arba miršta, arba ki
tur išsikrausto, tai jo gulėjimo 
rūmas ir visi kiti rūmai, kur
iuos džiovininkas vartojo, turi 
juti dizinfektuoti. Ruimas ar
ia ruimai turi būti pilnai išvė
dinti, medinės ruimo dalįs tu
ri būti nuplautos muilu ir van
deniu ir sienos turi būti nuva- 
ylos. Patalinė turi būti dizin- 

/ck luotą virinimu arba į merki
mu į pripažintą dizinfektanlą. 
Žymiai sutepti 'daiktai, kurie 
negali būti dizinfektuoti papra
stom mctodom, turi būti sude
ginti.”

Šitos taisyklės yra Illinois 
valstijoj. Jos gali būti kiek ki
tokios kitose valstijose. Jų pri
silaikyti reikia būtinai. Tik gai- 
a, kad sveikatos vyriausybė ne

spaudžia labiau, kad jos liktų 
pi.lpai įvykdintos gyvenimai!.

Dr. A. Montvidas.

Ūkininkų Balsai
Ar reikalinga tukštančiu, 

likus ūkininku?
kad

Šiame skyriuje buvo išreikš
ta kelios nuomonės apie ūki
ninkavimą bei įsigijimą ūkės. 
Vieni sakė, kad reikalinga turė
ti daug pinigų: su šimteliu kilu 
esą ukes neįsigysi. Kili gi nu
rodinėjo, kad tatai atsiekt gali
ma kad ir be didelių kapitalų. 
Aš pritariu pastarąja! nuomo
nei. Sumanus darbininkas, tu
rėdamas šimlelį-kitą, be bai

mės gali pradėt ūkininkauti.
štai pavyzdys. Pažįstu vieną 

lietuvį ūkininką; kuris kadaise 
buvo fabriko darbininkas. Jis 
žmogus su šeimyna, susiraust 
didelių “kapitalų” negalėjo. 
Per didelį vargą ir ta tįsumą jis 
buvo susidėjęs apie penkis šim
telius. Matydamas, kad gyve
nimas mieste yra begalo sun
kus, mano pažįstamas ųularč 
mesti jį, — išvažiavo ūkinin
kautų. Netoli nuo Chicagos jis 
parsisamdė nedidelę ūkę su a- 
pie 40 akrų žemes. Nors nau- 
jamjam ūkininkui pradžioj bu
vo sunku, vis dėlto jis pajiegė 
įsigyti pačius reikalingiausius 
ūkio padargus. Praslinko trįs 
melai. Karlą sumaniau aplan
kyti savo seną draugą, patirti 
apie jo padėjimą ir, aplamai, u- 
kinlinkų gyvenimą šioj šalyj. 
Prisipažinsiu, nemažai nuste
bau išvydęs vieloj skurdžiu y- 
lin pasiturintį ūkininką. Mano 
draugas nors nuosavaus ūkio 

dar neturėjo, bėl jo turtas jau 

siekė virš penkių tuksiančių 
dolerių. Gi vietoj 40 akrų šian
die jis turėjo pasisamdęs apie 
du šimtu.

Tokių pavyzdžių butų gali
ma duot tiek ir tiek. Retai pasi
taiko taip, kad žmogus, agentų 
apgautas ar nemokėjęs ūkinin
kauti, priverstas apleisti ūkį ir 
grįžt į surukusį miestą.

Tokia yra mano nuomonė.
Tie, kur norėtų likti ūkinin

kais, pirma privalo pąsiteiraut 
pas savo bendrataučius, gyve
nančius tose vielose, kur mano 
apsistoti. Man rodos, kad lie
tuviai neapsiriki pasirinkdami 
Wisronsin valstiją, čia klima
tas veik toks pat kaipir Lietuvo
je — sveikas ir nė šiltas nė per
daug šaltas.

Apie žemės derlingumą ma
nau parašyti sekamą kartą.

— J. G., Ringio, Wis.
P.S. — Norėčiau susipažinti 

su lietuviais ūkininkais, gyve
nančiais VVisconsin valstijoj. 

Aplinkiniai ūkininkai maloniai 
prašomi atsiliepti įtekamu ad
resu: “J. Green, Ringio, Wis.” 
Turėtume pasitart šaukiamo 
liet, ūkininkų suvažiavimo rei
kalu. Kitų vielų ūkininkai jau 
subruzdo. Mes irgi neprivalo
me atsilikti. Sukruskimc, drau

Lietuvoje
Žinios iš Lietuvos Laikraščių

Vardžiakiemis, Dūkšto par. 
Tokie dideli sodžiai, kaip: Var
džiakiemis, Lygumai, Inkaučiš- 
kė, Giikepeliai, Rokiškė, Rai
niai ir kt., vis dar neturi moky
klų. Pernai Vardžiakiemyje bu
vo pradėjęs mokyti miesto mo
kyklą išėjęs Kaz. Umbras; buvo 
jau gavęs 35 vaikus, ir paliko 
su penkiais, šiemet mes išpra
šėme komendantą, kad padėtų 
šiuose sodžiuose įsteigti moky
klas ir priversti, kad vaikus lei
siu. Pažadėta — nepadaryta.

Alėjunai, Degučiai ir kiti ne
tik nesirūpina mokykla, dar nei 
šnekėti lietuviškai nemano: šne- 

gruodą.
Krymo Stancijos lietuviai 

tremtiniai šiomis dienomis sug
rįžo iš Krymo Stancijos (Kaiika-

Petrapilio lietuviu dėl kares 

tas (du moksleivių bendrabu
čių, dvi vaikų prieglaudi ir 
linkus, nepaprastai sunkioms 

pabėgėlių gyvenimo sąlygoms 
susidarius, sušelpimo iš vielinės 
valdžios nustoję — lietuviai ė- 
mė ruoslies kelionėn. Kadan
gi jie lėšų neturėjo o palikti sve
timoj žemėj vargti biednesni lie 
(tuviai irgi negalėjo, tai išparda
vė likusį Komiteto inventorį ir 
tik tomis lėšomis suorganizi t uo
lus 311 pabėgėlius vežė Lietu
von. Po ijgo kelionėj Irankymo- 
si nuolat kelionėj sulaikomi, kuo 

blogiausiai maitinami Krymo 
Staniuos lietuviai tremtiniai ga
lų galais pasiekė Vilnių.

Vaikams, ligoninis ir seniems 
buvo neapsakomai sunki kelio
nė. Yra nemaža aukų — mirė 
gimnazijos mokinys Pranas Ga
šlūnas 16 metų. Išviso mirusių 
kelionės metų — 7. Ligonimis 

nių ligonių 37.
Gomelio ligoninėj paliko mo

kytoja Eugenija Kupstaitė su 
savo 7 melų broliuku. Kastan

mis Plcvcris 14 m. Barakų ligo
ninėje 6 žmonės.

Minsko prieglaudą jau atve
žė Vilniun ir Lietuvių Cenl’ro 
Komitetui įteikė 91 vaiką.

Skaitykite ir Platinkite
A Y L t T V Kf A C »

Stoja už lietuvių dar
bininkų suvažiavimą.

Walerbury, Conn. — Water- 
burio Lietuviškų Progresyviš- 
kų Draugijų Sąryšis savo susi
rinkime sausio 24 d., 1919 m., 
kaip vienu balsu išreiškė pagei
davimą, idant butų sušauktas 
Amerikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimas. Musų nusima
nymu, toks suvažiavimas daug 
prisidėtų prie sujungimo lietu
vių darbininkų spėkų Ameriko
je. Jis galėtų įsteigti tam tik
rą fondą, kuris reikale galėtų 
teikti pagelbos tiems musų dra
ugams Lietuvoje, kurie steng
sis įsteigti ir palaikyti darbinin
kišką valdžią. Belo, ir čia, A- 
inerikoj, yra daug tokių reika
lų, kuriuos galima paveikt tik 
suvienytomis darbininkų spė
komis. Taigi, šituo vadovauda
miesi įlies ir pageidaujame, i- 
dant butų sušauktas visuotinas 
Amerikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimas. Karlu matome 
reikalo pranešti, kad šis Sąry
šis atstovauja keturioliką liet, 
draugijų su 3,500 narių.

Komisija:
V. Bagdonavičius. 
Tarnas Matas.
P. Plečkaitis

MOTERS!
M0TYN0S!

DUKTERYS!
J ų S, kll; 

rios greitai 
pailstai: c- 
sate išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikaniavu- 
sios; ner- 

vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate me 

fancholijai arba “numėlynavę , iš- 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk i dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugolyj atsitikimų.— 
Ferdinnnd King, M. D.

Išdirbėjų Pastaba.—Nuxated Irort 
rekiAnenduotas viršminėto Dr. Kin- 
g’o galima gaut pasv kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini
gai. (lydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plcskeliu ėmimui tris 
sykius į dieną po valgio.

Kazimieras Gugi s
Veda visokius reikalus, kaip kriniinališkuosc 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popteras.

Miesto Ofisas:
12? N. Dcs^orn St. 

tm-ISUnity Bldg.
Td. Central 4 m

Narių Ofisas t
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

J.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fanną? 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS i

CENTRAL. MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

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

Milda leatras
VODEVILIUS Ih • AVEIKSLA!

Vode’.ilinus Permaina, 
i’ancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Idt 
Prie mų kairu; .raitoma ir 

’e ir 2c ii : ra s mokestis 
DlDELi AKTAI KASDIEN 

HALSTKD i r GATVtS

Bertram B.
Montgomery

ADVOKATAS f 
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
į Kodui 646 Otis Buihling

10 So. LaSalle Street
Telephone Krankliu 4819 

Rezedencijos Tel. GatTicld 647

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus ir war 
saving.s stampįs nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Booin 2.32, 2ras augštas, virš Fainous 
Clothhig Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki L
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Prūsų lietuviai 
eina pirmyn

(Aitšiusta.)

~ “Naujienose“ jau buvo praneš 
la, kad pereitų metų pabaigoje 
susitverė Chicagoje Prūsų Lie
tuvių Komitetas. Tasai komite
tas veikia ne vien Chicagoje; 
jis nori taipgi suorganizuoti ir 
kitų miestų Prūsų lietuvius. 
Jis yra išsiuntinėjęs atsišauki
mus Collinsville, III. Brooklyno, 
N. Y., VVankegaųo, III, Phila- 
delphios ir kitų vietų Prūsų lie
tuviams, paragindamas juos L 
dant ir anie sutvertų panašius 
komitetus ir ausinėlę su CJūca- 
gos Prūsų Lietuvių Komitetu 
bendrai rūpintųsi tautos, ypač 
Prūsų Lietuvos, raiką tari- Į 
tokį chicagiečių atsišaukimų!

mų. Turbūt jie nesuprato ku- negaj būti juos atlietuvint. Bet 
me yra dalykas.

Idant nemaišyti tikybos ir 
bažnyčios reikalų su tautyste 
ir politika, Chicagos Prūsų

ištikro nėra taip. Prūsų lie
tuvių gyvena beveik kiekvie
noje didesnėje lietuvių naujo- 
kynėje, o Collinsydllėje, 111., ■ 
Easl St. Lottis, 111., Chicago, 111., > 
Brooklyn, N. Y., Philadelphia,

į Segėkite savo akis|

dintis paprastai “Prūsų Lie
tuvių,“ o ne “liuteronų“ ar-į Pa., Bridgeport, Conn. ir Nau- 
ba “proteslonų“ komitetu. Ti-| galuck, Conn. jau yra sttorga- 
kybos ir tautos reikalai neturi 
nieko bendro tarp savęs ir to
dėl nereikia jie su vienas-kiln 
maišyti.

tu i tetas nepriKtauso, ir nema
no priklausyti, prie jokios iš 
dabartinių Amerikos lietuvių 
partijų. Todėl visai neteisin
gai tūlas p. “Pirmas Žaibas“, 
aprašydamas “Naujienose“ n r.

kalbas, pranešė, buk Chicagos 
Prūsų lietuviai esu prisidėję 
prie “tautipinkų“ — Chicagos

izuotos prad'estoniškos Prūsų 
lietusių parapijos. Prūsų lie
tuvių kunigais yra: H. S. Brus- 
taitis, (870 N. Seventh St.’, Phi
ladelphia, Pa.), E. Korys, (44 
('enittall Avė., Naugatnck, 

Conn.), J. Matzaitis, (274 linui 
bold St., Brooklyn, N. Y.), M. 
Ploneit, (309 Collinsville, III.), 
J. J. D. Razokas, (713 W. 177th 
PI., Chicago, III.) ir F. Dodžu- 
veit, (Jis lik iš dalies aprūpina 
Shcboygano, Wis.
tu\ ių pašelpinės draugijos Čhi- 
eagoje, CoUinsvillėje, Water- 
btr.y, Conn., Philadelphia, Pa.,

' aipojau gyvuoja Prūsų lie-1 
Bi aiklyii, N. Y. ir (uekuriose 
ku isc virtose. Daugelis Prū
sų lietuvių priklauso į S. L. A. 
ir i kitas tautines draugijas, 
ku : tikybos dalykai nėra mai
še ii.— Nesuorganizuotos Prū
su lietuvių naujokynės yra:.

lietuvius).

jau atsiliepė Brooklyno, N. Y. I Prūsų Lietuvį Komitetas 4dk 
lietuviai ir nekurie iš Collin- nori koveikiausiai suorganizuolietuviai ir 
svilllės, III. lietuvių. Rruokli- 
niečiai pranešė, kad jie esu jau 
išsirinkę laikinį Prūsų lietu
vių ir lietuvių Juteronų komi
tetų. Komitetam ėsų išrinkti 
sekanti asmens; Jurgis Kairai
tis, Jr, Simanas Titlius, Endri- 
kas Unguraitis ir Juozas Vosy
lius. Adresas- susi nešimui su

vių komitetu yra: George Kai
raiti, 774 Rogers Avė., Brook- 
lyn N. Y. — Collinsvilliečiai

ti visus Prūsų Lietuvius, Suvie
nytose Valstijose, gyvenančius, 
kiek galima, sušelpti vargstan
čius Prūsų lietuvius, kuriais ki
tos lietuvių tarybos ir fondai 
visai nesirūpina. Su kitais lie
tu vinis (neprotestonais) mes 
veiksime Hlautos reikaluose iš
vien, ant tiek ant kiek bus 
mums galima išvieno veikli, 
neatsižvelgiant ir nesimaišanl' 

į dabartinių partijų arba “šra

I)(
(’levcland, ()•, Davton, O.
:’oit, Mieli ir lt.

■■"RS-

BACH BROS

BACH BROS
115th St. ir Michigan Avė.

Baigenties Sezonui Išpardavimas
Puikių - - O verkautų
Puikių ■ - - Siutų
Puikių - - Skrybėlių.
Puikių - - čeverykų

taipgi svederkautų, apatinių ir visų kitų puikių pared.
Namas Hart Schaffner and Mark Drapanų 

Florsheim and Regai Čeverykai

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 
lutus akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

Včios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykile į mauo parašą 

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

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

gos Prūsų Lietusių Komiteto I pra»tcstonai) labai menkai leži- 
suinanvmui, bet norėtu, idant!

* 1 Chicagos Prūsų Lietuvių Ko
mitetas prigdbetų suorgani
zuoti jų miestelio Pruslj Lietu
vius. Todėl chicagiečiai išrin
ko pp. J. Ugandą ir K. Gavėne,

lant praplaillinti tautinį su
si į Rimą Prūsų lietuvių Anic- 
ril >jc, Chicagos I^rusų Lietu- 

Komitėtas-yrU apsiėmęs pa
ti prakalbas ir moksliškas 

:aitas. Pirm iatts Chtįcngo-

T

vii
rei

no apie Prūsų lietuvius Ameri
koje. Dievoti Komos — Kata
likai, dėl tikybines neapykan
tos, nenori nieko bendro turėt 
su tais “atskalūnais“. Apšvies- 
tpnieji lietuviai (ncprolleto-

kurie aplankys Collinsvillę, III. j Wai)’ mano, kad Prūsų lietuvių 
apie 15-tą vasario dieną. —U kaip ir visai nesiranda Ameri- 
YVaukcganiečiai, kaip girdėjo- koje, o jeigu ir yra keletas kur 
me, esą atmetę ir pajuokę Chi
cagos Prūsų Lietuvių sumany-1 snvokietėję, kad jokios vilties

pra 
su-

ųxsigyvenusių, Imi jie

lAr kosi?
į tnojaus Kosulys yra apsireiškimu 
* reikalaujamai greito prižiūrėjimo- 

Reikia vaistų, kurie yra geri ir pa- 
j sėkmingi, tokių kuriems galima 

užsitikėti. Paklausykite musų pa
tarimo. Imkite

I Severa’s 
j Balsam 

or Lungs
Tai yra priimnus vaistas vaikams 
ir užaugusiems. Gydo suerzinimų 
ir paliųosuoja flegmą, ir šulei 
kia gydantį ir suraminantį veiki
mą ant paliestų dalių. Perskaity
kite ką p. Jozef Sbramek Bfd. No. 
3, Tray, Mo., mums rašė Gruo
džio Ž9 d. 1917.

Severa’s Cold and 
Grip Tablets
(Severos plolkelės nuo 
Peršalimo) skirtos gy
dymui nušalimo, gri. 
po. ‘airio, drugio ir 
infhienzos. Kaina 30 
centų.

tai daryli ir kitose vietose.

J (kančios Prūsų lietuvių 
kabios, su koncertu, įvyks 
baloje, vasario 8-lą d., š. m. p.
M- Meldažio svetainėje po nin. 
22 i W. 23-rd PI. Pradžia 7:30 

vakare. Geistina butų, i- 
t, ypač Prūsų lietuviai, iš 

• Chicagos aplinkinių, lilkc- 
ų į minėtas prakalbas.

hieagos Prūsų Lietuvių Kė
ni ‘tas susideda iš sekamų as
ui aų: Pirmininkas — p. Jonas

rybos pirmininko Samuelio I 
sulbo formalį užrei.škimą miesto 
tarybai, Scbuyler, Ettelson ir 

VVeinfvld teisių firma buvo 
samdoma už $14,000 melams 
tam, kad ji atstovautų gazo ko
mpanijos reikalus. Ponas In- 
sull pasakė, kad atlyginimas 
buvo mokama už speciali pa
tarnavimų, bet koks tas patar
navimas, nepasakė.

Po paskyrimui Samuelio A. 
Eltelsono miesto advokatu tei
sių linuos vardas buvo permai
nytas ant Schuylcr and Wein- 
feld, bet atlyginimas gazo kom
panijos 

Taigi
buvo mokamas tolinus, 
adv. Richberg reikalau- 
Jurislų Draugija išlir-

vi
tu

tų tuos

DVI NUŽIURĖTINOS 
MIRTIS.

“Atsigėriau šalto vandens, o tas 
krito ant mano plaučių ir atsi
rado sunkus kosulys, kuris, kuo
met mane užpuolė, iraniau kad 
mane užtroškys. Su /artojau pu
santros bonkos Gvėros Baisu
mo Plaučiams kosulys visai 
išnyko. Tai y r a geriausias vais
tas nuo kosu? o kokį galima gau
ti. Negalit' be jojo apsieiti ir 
visuomet Airiu namuose.“

Pamėginkite jį patįs. Persitikrin
kite greitai, kad musu patarimas 
buvo geras. Severos Balsamas 
plaučiams turi būt imamas gy
dant kosulį, nusišaldymą, dusulio, 
užsisenėjusio kosulio, spazmatiško 
krupo ir itdhienzos kosulio. Kai-

Hoffman o Mokykla•>

HOI-T-MAN’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 augėles
nėje mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street

Dt. A. B, Blmiltal I
c.>

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoj* Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartoRam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

__ patinga durna ?t- 
' v KTcipmma i vai

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

Telcphone Yards 4317 
Boukvard 6487.

(Arti Milwaukce Avė.). I S R R S I J 0 S
Gerai lietuviams žinomas per 18 me 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akuieris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
m-tod/M X Ray ii kitokius elektros prie
taisus,

Ofisas it Labaratori’a: 1025 TV. 18ti> 
St. nctoil Fi. k St.

VALANDOS: Nuo *C-
6—8 vikarais. Telcrhinc
GYVENIMAS- '12 S. H;

VALANDOJ: C—» .

pietų, z?
’.cnal
. ted Street 
tiktai

Severa’s
Gothard Oil
(Severos Gothardiškas 
Aliejus yra įžymiu 
tepalu vartojimui nuo 
sustyrimo muskulų ir 
sąnarių ir skausmo 
krutinėję, paeinančių 
nuo nušalimo arba 
reumatizmo. Kaina 30 
ir 60 centų.

Severs’s
Antisepsol
(Severos Antisepso- 
lius) yra puikus plo
vimui skaudančios ge
rklės ir nustojimo bal
so iš nušalimo Nuo 
kątaro nosies turi būt 
vartojama ploviniui. 
Kaina 35 centų.

Severos’s
Stoni ach Bitters
(Severos skilviais bi
telis) skirias yra kai
po vaisias susliprini- 
niui vidurių, ypač nu- 
silpnčjusioins y puto
ms ir seniems. Gera 
pridaviiuui apetito, 
75c $1.50. . "

Severa’s Kidncy and 
Liver Remedy
(Severos gyduolės 
nuo inkstų ir kepenų) 
suteikia geras pasek, 
mes gydant inkštus ir 

' pūslę. linkite nuo
Drašalinhno skausmo 
kryžmoje. Kaina 75c 
ir $1.25. -----------

Severa’s
Blood Purificr
(Severos Kraujo va
lytojas) kiekvienas tu
ri imti anksti pavasa
ryje išvalymui ir su
stiprinimui kraujo. 
Geras nuo išbėrimu ir 
spuogų Kaina $1.25.

Klauskite Ių kaip ir kitų Severus vaisiu savo vietinėje apliekoje ■ 
Kiekvienas aptickoiių noriai pristatys arba pergabens dėl jusą vais-i 
tus. Jeigu negalėtumėte gauti Severos Vaisių savo apielinkeje. Al-1 
siųskįlc užsakymą mums su reikalaujama piningų suma. ,

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa j

ininko pagelbintnkas — p« 
t. Naujokas, 3957 So. Boc- 
-II Si. Raštininkas M Kasp.

’/ėne, 3301 So. Halsted SI. 
lž-. įlinkas. — Mikas Macaitis.

i 
M:

:> globėjai: — pp. Jurg. 
ihkaitis, 831 Rt-a<l Couci. 
arėjui: — p. p. Jurg. Valai

tis, 2130 W. 21-st PI., ir Mari.

P;

Norintieje susižinoti su Chica
gos Prūsų Lietuvių KomiHelu 
gal siųst laiškus raštininko p.
K. Gaveneszadresu; arba gal 

rašyti bilę vienam iš čionai mi
nėtųjų komitetų, narių.

J. J. D. R.

CHICAGOS
ŽINIOS ::

REIKALAUJA JURISTŲ 
TEISMO MIESTO 
ADVOKATUI.

Donald lt Richberg, specia
lus miesto advokatas miesto by
loj su gazo kompanija, parei
kalavo iš Chicagos Juristų
Draifgijos, kad butų išli 
miesto advokato Samuelio 
Eltelsono pasielgimas gazo

A.

Richberg sako,, kad adv. Et- 
telson pirma negu jis lapo pa
skirtas miesto advokatu, buvo 
Eltelsono teisių firmoje, kurių 
samdė gazo kompanija; po jp 
gi paskyrimui miesto advoka

yler, .Ir. pasitiko tolians gazo 
kompanijos advokatu stt gerti 
apmokėjimu.

Coke kompanijos direktorių la-

Neišaiškiilamos aplinkybes 
mirties Detroite gruodžio 30 d. 
Cliicagietės May Dyke, priver
to koronicrių Pelcr M. Hoffina- . . . v \ Iną gauti leidimą iš teismo at
kasti jos kūną Motini /Auburn 
kapuose. /

Nužiūrėjimas puola ant 
teis, kuriai palieka p-nios 
ko turtas $10,001).

Velione turėjo 67 melus 
žiaus.

Koronieriaus jkantora taipgi 
užimta-aiškinimu kitos mirties 

• mirties p-nios Raehcl A. 
Martin, turtingos boslonielės, 
kuri pasimirė savo kambaryj 

Ją gydęs vadinamos naujo- 
Morrison viešbulyj. 
sios minties apaštalas,

y

mo-
Dy-

am-

ką, Dr. C. Krankliu

parasu-

Leavitt.

tišku budu: “minties vilnimis;’’ 
bet, pamalęs, kad jo ligone per
daug nupuolus žemyn savo svei 
kala, tai pakvietęs vaistinį gy
dytojų, Dr. Francis W- Jiroch.

da, kaip spėjama, perdaug vai
stų sustiprinimui širdies.

ŠEŠI JAUNIKLIAI SUIMTI 
Už IŠPLĖŠIMĄ KHASOS 
DĖŽUČIŲ.

šeši jauni vaikėzai kaltina
ma už išplėšimų k rasos dėžučių 
West Sidės apartamentuose ir 
biznio virtose. Reikalaujama 
už kiekvieną parankos $1,500.

Jie ištindavę laiškus su špil-

kilis, didesnius numesdavę, 
o mažesnius išsimainydavę, če
kių išmainymui jie padaboda
vę, kur žmones atsikrauslo ir 
nuėję į artimų valgomų daik-

jie. eta atsikraustė ir mama jj 
atsiuntus išmainyti čekį.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yrp aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn Si. (Prieš pačtų). Chicago, III.

Rusiškas ir Tarkiikos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tek Western 15 
3514 16 W. 12th st., arti 
SL Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

lio ne . . ils 5032

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
. ant Dury, Lentų, Rūmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui šlubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

SOOą-.’tO.O S. itnlstcd SL, Chicago, III.

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

1149 S. Morgan St., kertė IX et 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telcphone Yards 687

Vyrišky 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 ovcrkotij.

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

S. G O R D O N
1415 S. ({alfsteil Str.. CMrarn. III

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—4)12 

Fhone Uaymarkei 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1730 So. Halsted St.
Phone Ganai 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

VVest 6126.

st.

109 S. Morgan sL Chicago i
LANDOS

»l 8. AjihUnd Bitė. CMeage

DR. A. A. ROTH 
KU8A8 GYDYTOJAS it CU1MUKGA& 

gpecialiMtM Motertiki, Vyriik^, 
Vaiką ir viaą ekromtk* Utft 

Ofiaaa: 8854 8. Hateted 8U Cfcltais

<• lt—11 ryto, l-r*
i -X *NkKt*« NaUtliomu Iv* *3 Hm**.

t

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Dr. D. J. BAOOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan ,Ave.

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

Tdefęnas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullmnn 342.

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

I
Dr, M. T. STRIKOl
, Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas

1757 W, 47 SI Chicago, Ilk 
Ofisu TcJ. Buulevard 160

Br. Leo Awotin o
Gydytojau, Chirurgą*, Akušeri* 
1920 So. Halsted St^ Chicago^ } 
Kalba lietuviškai, latviškai ir / 

rusiškai.
Valandų*: 10—12 rytą; 6.9 va- * 
kare. TeL Canal 4367. i

'.'"T-T T?., -j;.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michni8Wicz
Baigus Akušerijos Ko- 
'egiją; ilgai praktika
vusi PennsyIvaniio* I 
lospitalėsa ir Phila- į
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
viaokioae ligose mote- 
Ima ir merginoms.

SS 3113 So. Halsted Str. j 
. (Ant antrų lubų) i 

Chicago,
Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki veto vak.j)
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Chicago ir Apielinkc
PRANEŠIMAS.

Visuotinas metinis Naujienų 
Bendrovės šerininkų susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 9 
dieną. Pradžia lygiui 10 vai. 
ryto. M. MeldnŽio svet., 2212 
\V. 23rd PI.

Visi Naujienų Bendrovės še-] 
rininkai šiuo kviečiami atšilau-t 
kyli. Taippat prašome šeriniu ; 
kų pasiimti savo seru čertilika-Į 
tus, nes kiekvienas šerininkas 
turės užsiregistruoti ir tik pil
nai išmokėjusieji serus galės 
dalyvauti susirinkime, šeriniu-į

I

kai prašomi nesivėlinli.
—J. šmotelis,

Naujienų B-vės sek r.

250 BUVUSIŲ KALINIŲ 
PALEISTA CHICAGON.

Kaip sakų perdėtinis James 
L. Mooney sako per paskutines 
dvi ar tris dienas daugiau kaip 
250 kalinių paleista iš kalėji
mų, kurie apsistojo Chicagoje. 
Daugiausia paleista iš Bock Is
lando arsenalo.

Truc trnnslnlion filcd wilh thr nosį 
inasler ai (’hieago, III.. Jčcb. i. 1919 
as reųiiired bv lh? art of Ori. 6. 1917
RAMYBININKĖ PO 8 MĖN. 
PALH’OSUOTA.

Fedrui lis teisėjas Carpenter 
užvakar paliuosavo laikinai iš 
kalėjimo ramybininkę (karės 
priešininkę) po astuonių mėne
sių kalėjimo apskričio kalėji
me, kur ji laukė bylos nagrinė
jimo. Ji buvo kaltinama per
žengime šnipystės akto.

TRCKAS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ.

Penkių metų Josepli Sawatz- 
ke (Zavatekis?) užvakar nuse
kė paskui savo motiną j valgo
mų daiktų sankrovą prie llals- 
ted ir 35 gat. Motinai įėjus vi
dun, vaikutis pasiliko gatvėje. 
Motina išėjusi nerado jo ir ma
nė, kad jis nubėgo namo. l'ž 
kiek laiko policistas nusivedė 
motiną iš namų pas Dr. O. L. 
Mitchell, ant kampo 35 ir Hals- 
ted gt.. kur buvo nuneštas au
tomobilinio troko užgautas jos 
vaikutis. Jai atėjus, vaikutis 
jau buvo numiręs. Jis bandė 
perbėgti skersai gatvę ir jį už
gavo guzo kompanijos (rokas.

TYRiNĖJ/k SKUNDĄ ANT 
MOKYTOJOS.

AugšteSnėsės mokyklos mo
kiniai apskundė savo mokyto
ją ispanų kalbos p-nią Antoine 
R. VVorden už jos neištikimus 
išsireiškimus. Jai primetama, 
buk ji kIenoje pasakiusi, kad 
prezidentas VVilsonas užmušęs 
savo pirmutinę pačią, nustum
damas ją laiptais žemyn, ir kad 
jis palikęs ją nuėjęs sau golfą 
žaisti. Ji sakiusi taipgi, kad 
jos $1,500 |Kisiųstus Vokieti

jos Raudonajam Kryžiui pavo
gę anglai ir franeuzai.

P-ni \Vorden, klausiama ty
rinėtojų. grieštai užgynė visus 
tuos užmetimus jai ir pasakė, 
kad ji niekuomet neturėjusi ar 
lituos pažinties su mokiniais. 
Ji siuntusi $1,000 Vokietijon ne 
Raudonajam Kryžiui, tik savo 
seseriai.

Mokyklų komisija užvakar 
vakare, pabaigusi tyrinėjimą, 
pasakė, kad negalėsianti išduo
ti nusprendimo tuojaus po na
grinėjimui.

UŽTROŠKO GAZU.

J. R. Edmondą, 22 m. ani-
žiaus jūreivis iš Great Lakęs 
stovyklos atrasta užtroškęs ga- 
zu kambaryj prie ‘E. Ontario 
gatves.

AUGfiTUTLNIAI KELIAI 
NUVALIS SAVO DALĮ.

■ U''

Pas viešų darbų komisininką 
Chas. B. Francis atėjo aukštu
tinių kelių kompanijų atstovai 
ir apreiškė, kad jie sutinką ap
valyti jiems pripuolamą miesto 
dalį, lik reikalauja, kad kiti at
liktų savo.

Galų gale sutikta, kad augštu 
linių kelių kompanija apvalis 
po apačia kelių perdėm po vi
są miestą, o kur pašaliais gy
ventojų supilta pe lenis ar sąšla
vos. ta miestas nuvalis. c

Viltis ir džiaugsmas, kaip pa
skutinis nusileidžiusios saulu
tės spindulys, užgeso, palikda
mas Juozo ir Monikos Miraus- 
ku šeimyną dideliame nuliudi- 
me.

Toli nuo namų — Los Ange
les, Californijoj sausio 23 die
ną pasimirė jų duktė, Marijo
na, sulaukusi vos 20 metų am
žiaus.

A.a. Marijona Mirauskaitė 
baigė Chicagoj viešąją ir a Ugš- 
Iesiliąją mokyklą. Norėjo mo- 
kinties toliau, bet tėvui esant 
besveikačiui, ir jos pačios svei
katai pairus, ją pasiėmė pas 
šovę, į Los Angeles, jos dėdė, 
Franas Slaškus, idant jaja glo
bojusi ir leidus toliau moks
lam Bet štai tėvai gauna tele
grama, kad sausio 23 jų duk
tė mirė tuberkuliozu. A.a. 
Marijonos tėvai gyvena labai 

vargingai. levas, fiziškai su
laužytas žmogus, jau trįs me
lai kaip negali darbo dirbti. Be 
velionės, yra dar trejetas vaiku
čių, lankančių pradinę mokyk
lą. Duona visiems* uždirbti te
nka pačiai motinai. Vargas vi
sus spaudžia, bet jiepis norėtų
si apleidusios juos dukrelės kil
nų palaidoti čia pat, idant ga

ilėtų bent jos kapą lankyti. Juk 
į ją jie dėjo visas viltis, kad, 
baigus mokslą, ji bus jų globė
ja ir rėmėja senatvėje. Ir kū
nas, labdaringiems žmonėms 
padedant, vasario 5 d. tapo par
gabentas Chicagon, į tėvų na
mus, 812 West 33 rd gtv. Bus 
palaidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse subatoj, vas. 8 dieną.

SMUKLĖS ANT AUGS- 
TUTINIŲ LUBŲ.

Chicagoje įsiveisė nauja ma
da: kelti smukles iš apatinio 
augšto į viršutinius. Šita ma
da įvesta dėlto, kad augštuli
nini augštai atsieina nusamdyti 
daug pigiau negu apatiniai.

Bot tam priešinasi policija. 
Nesenai išsiėmė tokius leidi-

mus Hanushka and Fink pn. 
1126 W. 18 gt. ir 1438 W. 18 gt. 
— tarpe čekų, pietvakarinėj 
miesto dalyj. Policija prieši-

uosi išdavimui jiems šilų leidi
mų, bet kadangi miesto įstaty
mų skyrius sutinka juos duoti, 
tai policijos pasipriešinimas bu 
vo veltas.

Policija priešinasi kėlimui 
smuklių i angštutinius aukš

tus dėlto, kad esą, negalima bus 
tąsyk smuklių kaip reikiant už- 
žiurėti. Girdi, pravedąs naują 
madą, visi smuklininkai pradės 
bėgioti iš brangių pryšakinių 
vietų i pigesnes užpakalyj 
namų, ant antro, trečio augšto 
ir tl. Sugaudyti lošikus, ir ki
lus šilų vietų lankytojus po vi
sus užkaborius visai bus negali
ma sako policija.

ŽINOVAI IMSIS GAZO 
PAINEVOS./*

Keturi žinovai iš Valstijos Vie
šojo patarnavimo komisijos 
štabo vakar pribuvo Chicagon 
ir tuojaus nuėjo į Peoples Gas 
Liglit and Coke kompanijos 
kanlorą jieškoli kliaučių sąs
kaitų apskaityme, saikrodžių 
skaityme ir kitu kibelių.

Be jų atvažiuoja dar dvide
šimts penki skailvedžiai ir saik
rodžių skaitytojai, kurie ne tik 
visas knygas peržiurinės, bet 
taipgi eis žiūrėti saikrodžių, ar 
teisingai skaitlinės užrašyta.

KODĖL CH1GAGOJ 
DAUG BLOGDARIŲ.

Chicagos sakų draugija sako, 
jog Chicagoj dėlto yra daug 
blogdarių, kad ji yra perarti 
prie baudžiamųjų įstaigų. Gir
di, pakistieji iš visokių patai
sos namų ir kalėjimų su ke
liomis valandomis atvyksta 
Chicagon, o kadangi kiekvie
na iš šilų įstaigų paleidžia jų 
po 900 ir 1,000 kas metas, tai 

°neįstabu, girdi, kad čia jų su
sirenka daugiau negu kokiame 
kitame mieste pasaulyje.

Gal tas ir yra taip. Bet, jei 
ponai šitaip atspėjo, iš kur pik
tadariai atsiranda Chicagoje, 
tai vis dar liekasi neišrištas 
klausimas: kas piktadarius pa
gimdo tose vietose, iš kurių jie 
ateina Chicagon?

__ Pranešimai
LMPS. III raj. rengia pasilinks

minimo vakarą Velykų subatoj. Mel
džiame kilų pirmeiviškų draugijų 
nerengti tų dienų jokių pasilinksmi
nimų. .—Komisija.

Kas turite veikalų “Blindą”, malo
nėkite suteikti man. Busiu dėkingas 
ir atlyginsiu. Reikalinga kokių se- 
plyniųaknygučių. Rašydami adre
suokite: J. Gustaitis, 2856 \V. 38 PI , 
Chicago, III.

Paskendusios Varpo repeticija šia
ndie Meldažio svet., 2212 W. 23rd 
PI. Pradžia 8 vai. vakaro. Lošėjai 
prašomi nesivėluoti. —Komisija

Town of Lake. — LSJL 3 kp. ne
paprastas susirinkimas įvyks suba- 
loj, vas. 7:3(1 vai. vak., University 
Seltlement svet., 463(1 Gross avė. Vi
si draugai atsiminkite, kad turime 
labai svarbių dalykų atlikti.

—P. Urbutis,

Ch. L S. V. ir Pirmyn mišrus cho
rai (ant Norlh Side) rengia drau
giški) vakarėlį ned., vas. 9d., Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia avė. rPa- 
džia 5 vai. vak. Programas susidedės 
iš dainų muzikos ir X. Mockaus kal
bos. Po programui ‘okiai ip žaismės.

—J šeikus.

Brighton Park. — LDLI). 104 kp. 
rengia koncertą (Kada? Red.) Lilio. 
sx bes svet., 3925 S. Kedzie avė. Prū
sinis susirinkimas įvyks panedėlį,

Cicero. — LMPSA. 43 kp. mėne- 
džia 6 vai. vakare. —Komitelas 
vas. 10 d., 8 vai. vakare, .1. Grigalai- 
čio svet , 9837 W. l t st. Gerb. drau
gės malonėsit susirinkt paskirtu lai
ku. Reikalinga išrinkt darbininkų 
dėl baliaus. —Rašl. A. Dočkienė.

Dr-stės Meilės Lietuvių mėnesinis 
d.. 7:30 v. vakaro, G. M Chernauc. 
susirinkimas įvyks subatoj. vas. 8 
ko svet., kertė Union ir 19 gatvių. 
Nariai, atsilankykite ir nepamirški
te atsivest naujų draugų.

Fin. Rast. Iz. Vcdeckis.

LM.PS 9 kp. reniną nuikų vakarų 
pedėlioj, vas. 9 d., M. Meldažia svet. 
Scenoj statoma keturių veiksnių ko
medija su “Mielu Noru”. Pradžia 
lygiai 5:30 vai. vak. —Komisija.

I.SS. 8 Raj. Propag mokyklos lek
cija |vyks subatoj, vas. 8 d., pra
džia 8 v.v., Aušros svet., 3001 S. Hnl- 
sted si. Tema bus: Istorija socializ
mo Mokytojas V. Andriuleviėius. 
Visi mokiniai malonėkite Imli laiku.

I.SS. 8 Raj. P. M. Komisija

LSS I kp. ir LSJL. 1 ko lavinimo
si susirinkimas nedėlioj, ves. 9 d., 
nejvvks. Tų diena pripuola Naujie^ 
nų Bendrovės šėrlnlnkų susirinki
mas. —Komisija

ItoNelnnd. — LSS. 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks ned , vas. 
9 d., 10:30 v. rvla. Aušros kamba
riuos, 10900 Michigan avė. Visi dra
ugai. malonėkite atsilankyti paskir
ia laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų {įtarti. —Sekr. P. Rožanskas.

LSS. 235 k p. ir LBLB. 38 kp. ren- 
i»ia vakaru vas. 9 d., K. of P svet., 
11037 Miehigan avė., Roselnml. Bus 
sulošta vieno veiksmo labai juokin
ga komedija: Užkerėtas Jackus, 't aip 
-gi dainuos <lu chorai: Ims duetų, 
solistų ir monologus; žodžiu sakant, 
ocogramus bus puikus. Ateikite pa
skirtu laiku. —Komitelas.

Brighton Park — LSS. 174 kp. 
•akcijos bus nedėlioj, vas. 9 d., Ma- 
ženio svet.. 3831 S. Kedzie avė. Pra
sidės 2 vai. popiclų. -—Komitelas.

LSJL I kp. Mandolinų Orkestrą 
rengia koncertų subatoj, kovo 15 d. 
Kilų draugijų meldžiame nerengti 
mmašių pramogų tų pačių dienų, 
kad neužkenktumėm vieni kiliems.

Liet. Soc. Vyrų ir Pirmyn <*horų 
draugiškas vakarėlis įvyks nedėlioj, 
iš dainų, muzikos ir M. X. Mockaus 
vasario 9 d., Liuosybės svet., 1822 
\Vabansia avė. Programas susidės 
kalbos. Po programui įvairios žai
smės ir šokiai. —Komitelas

Kensineton. — Vaikų draugijėlės 
Ateities žiedo ro globa LMPS 67 
kp. dainų praktika bus subatoj, Va
sario 8 d., po pietų.. Doviai svet. 
1(151)1 S. Mieh. avė. Gi lietuviu kal
bos mokykla bus ned.. vas. I vai. 
i'o nielų. Aušros kambariuose. 10960 
Mieh. avė., antros lubos Atsilanky- 
kle laiku. —Komitetas

E. Chicago, Ind. — I-SS. 201 kp. 
• iis:’inkimas įvyks nedėlioj, vas. 9 
d.. 10 vai. ryto. Gerbiamieji draugai 
balinai malonėkite atsilankyti pas
kirti! la'ku, nes turėsime atlikti da
ug svarbių darbų

i—A. Kazlauskas

Liet, (anderių Vyrų ir Moterų Pa- 
še’n. Kliubo susirinkimas įvyks ne
dėlioj. vas. 9 d., 1 vai. po įlietų, 
John l'ngel svet., 3720 \V. Ilarrison 
si. Meldžiu narius pribūti laiku.

—Nul. Ral !•'. Striško.

LSS. 209 ko. trcngia balių : u pra
kalbomis nedėlioj, vas. 9 d. Pradžia 
2 vai. po pietų. Vieta: vokiečių svel.^ 
Tolleston, Ind. Visus kviečiame at
silankyti. Vakaro pelnas skiriamas 
į LSS Fondų. — Komitetas

VVest Pullman. — West Pullmano 
Liet. Paš. Kliubo susirinkim-’s įv>ks 
pėtnyčioj, vasario 7 d., I k'uimi 
Kliulio svet., 70(5 W. 119 slr. Pradžia 
7:3(i va), vak Draugai, malonėkit 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Sekr. S. Tilvikas.

Foseland. — LSS 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus suba'oj, sausio 
8 d., E vai. vak. Aušroj. (Perkelt.ts. 
kadangi nedėlioj bus Naujienų Ben
drovės susirinkimas). —Valdyba.

Sus. Liet, Soc Dainininkų Ame
rikoj I apskr. metinė konferencija 
bus vas. 8 d., 7:30 vai., M. Meldažio 
svet., 2212 W. 23 PI. Visi chorai, pri
klausantis Susivienijimui, malonė
kite išrinkti po tris delegatus į kon
ferencija. Konferencijoj bus renka
ma nauja valdyba ir randasi daug 
kitų reikalų. —J. Gustaitis, Sekr

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

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.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
PA.IIFŠKAI' Joanos Jovaišailės, lut

ei na iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Nemakščaų miestelio. Meldžiu 
atsišaukit jai pačiai arba jei kas ži
no malonėkite pranešti, turiu svar
bų reikalų.

Jonas Mockus,
3264 So. Morgan si., Chicago

PAJIEŠKAU pažįstamo, Juozo 
Maliacko, apie 5 metai atgal gyveno 
Raymond, Wash. šiuo laiku, girdė
jau, kad gyvena Chicagoj. Aš esu at
važiavęs iš Raymond. Vvash., ir tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu paties, 
ar kas jį žinote, man pranešti, už 
kų busiu dėkingas.

Mikas Keraitis,
2337 S. Leavitt st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU seserų Onos ir Mag- 
delenos Kisetyčių, abi ženotos, bet 
vyrų pavardžių nežinau. Paeina iš 
Kr.uno gub., Raseinių pav., Skersno- 
nuinio parap. ir miestelio. Jos pa
čios. ar kas žinote, meldžiu*pranešti, 
už kf) busiu dėkinga, nes turiu svar
bų reikalų.

Miss Marijona Stakcvičiutė, 
9225 Eitis avė., (Burnside) Chicago, 
III.

RASTA-PAMESTA
KATRA PAMl'.Tf/r auksinį žiedų 

praeitos nedėlios vakarų l.ieliivių 
Politikos ir Paš. Kliubo 10 melų ap- 
vaikščiojimo baliuje, Pilsen Audito
rium svet., 1(555 Blue Jsland avė. Ma
lonėkite atsilankyti, žiedas nėra su- 
gadytas ir bus sugrąžintas pamėlu
siai jį.

Ant. Sclcmanavieb.
1823 So. Peoriii st Namie 6 vai. va
kare arba nedėlioj prieš plet.

JIEgKO KAMBARIŲ
DU VAIKINAI pttjieško gero kam

bario Bridgeporlo apielinkėje. Gei
si ina su valgiu. Atsišaukite greitai.

S. V. ,
3238 So. Halsted si., Chicago

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

F. Bal,
4337 S. Ilermitagc avė , Chicago, III,

.ĮIEŠKO darbo
ATSAKANTIS bučeris ir sosech 

meikeris pajieško darbo. Kam yra 
reikalingas prašau atsišaukti

S. S.,
1136 — 18 (.1., / Cicero, III.

JKEĮMA DAKBIMNKlt

<0 ...... -......%
Reikalingas expertas i 

lino typistas. Gera mo- I 
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

“NAUJIENOS” |
1739 So. Halsted Street 1

Chicago. III.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI UAB 
BU PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free f?.rnnlnvment
Jie.škantieji darbo kreipkitės šiais 

♦dresųis:
Hfi 122 N DEARRORN ST.

>«rba
105 107 SO. JEFFF.HSON ST.
Už darbo paruplnimą visuose tuo- 

e valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo- 
e biuruose nereikia nieko mokėt.

) ra daug vielų, kaip Chicagoj. 
aip kitur, kur reikalauja visokios 
ųšies darbininkų — į fabrikus, i ka- 
vkl<i5, į ūktos, i llftip įvairias įstai

gas — kaili vyrų, taip moterų ir vai 
Kų, kaip amatininku taip oanrp 
.tiem* darbam*

REIKALINGI du vyrai arba mo- 
lerįs siuvėjai, prie moterišką dro
šiu ir sijonu Atsišaukite
1730 So. Union avė., Chicago, III.

REIKIA atsakančio bučerio. At
sišaukti greitai.

Alek. Sucilla,
870(5 Houston avė., So. Chicago, III.

REIKIA molėtą rinkt skudurus. 
Pedples Junk Shop,

5835 Loomis st., Chicago, UI
REIICALINAS patyręs bučeris. 

Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.

Joseph Vaidzunas, 
19(57 Canalporl avė., Tel ('anai 3051

1UTKIA lanuu plovėjų.
CHICAGO \VINDOW CLEANING 

COMPANY,
(52 W. Washington si., Room 2

PARDAVIMUI
Verteivų (lomai. Dėl blogos svei

katos turiu parduoti savo Bučcrnę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apielin- 
kėje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, III.

Pardavimui grosetnės sankrova 
pigiai. Noriu parduoti iš priežas
ties kėlimosi j kita namų. Gera vie
ta lietuviui, Miss G. Meyer. (521 West 
IGtli SI.

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

Franz Studia, 
\Vaukegan, 111.

PARSIDUODA bučernė ir groser. 
nė su namu ai' be namo, Lyons. UI. 
Atsišaukite greitu laiku, gausite bar- 
Meną. ,

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

PARDUODU Restnurantų labai pi- 
Igiai. Priežastis — išvažiuoju iš šio 
miesto.
1(519 S Halsted st. Chicago

REIKIA vyrų trokerių prie sun- 
kaus darbo. Atsišaukite

The Lo\venthal Co.,
1511 Sangamon st., Chicago

REIKALAUJU gero bučerio, turi 
mokėti lietuviškai ir lenkiškai, da
rbas pastovus, gera alga. Alsišauki- 

M. Masiliūnas,
to t uogaus.
1247 So. 50th Court, Cicero, III.

REIKIA merginos prie namų da
rbo, 3 šeimynos. Geras namas, ne
reikia skalbti.

Dr. Krunkolz.
617 Gary PI.. Netoli Rrondway, 

Chicago, UI.

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti saliune. Pastovus dar
bas. Atsišaukite laišku į Naujienų 
ofisų pažymėdami ant laiško No. 29.

D % 1/hi % i i

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
Im i kalbėli angliškai ir suprasti da
rbų. Darbas ant visados, mokestis 
gera, valandos trumpos. Alsišaukil į 

Mrs. Pehlžlus,
3(551 So \Vallaee st. Chicago

REIKIA patyrusių 2 dry goods 
pat davėju, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Atsišaukite Bos apart 
meni.

Bach Department Store, 
3(511- I3_ I5 S. Halsted st. Chicago

 RANDAI_____
ATIDUODAMA rendon puiki vieta 

dėl sankrovos dry goods, kriaučių ir 
klyneriu, bučernės ir grosernės. 
Pigi remia geriems žmonėms. 
3857-59-6! Archer Avenue.

RAKANDAI
Pardavimas Storage vėliausios sint
ies phonografų ir rakandų. Puikus 
.826(1 mieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

dala. Valiotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresni pasiu- 
limų. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus j mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
rvto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
4 po pietų.

AVestern Storage Company 
2810 W. Ilarrison Street, Chicago

BABGENAS
*200 Phonograph su rekordais i 

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 b> 
le teisingų pasiūlymų. Nepraleis 
kitę šio bargetio. Rezidencija 
(922 So. Kedzie avė. < htcag<

PARDUODU gerus naminius ra
kandus už pigių kainų. Priežastis 
pardavimo — važiuoju Į kitų 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., Ist floor

PARSIDUODA pianas $500 ver
tės už -250* 8 mėnesiai vartotas; tu
ri būt parduotas iki subatos; išva
žiuoju į kitų miestų.
3337 So. Morgan si., 2 fl., front •

N AMA 1-2 FM*

LABAI DIDI-LIS BARGENAS
PARSH)UODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “keŠ”. 
Atsišaukite laišku arbit atvažiuokite 
tas G. Virbalailį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scoltville, Michi

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kalonija Amerikoje, kurių 
mrs apgyvendinome su 438 Lieluvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kanines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendintus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
nerodavimo geru, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
’engvusių išmokėjimu, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
•ai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
nas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ukiu km* laukai ligos su daug puikių 
Upelių ir žuvingu ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu tikę. Norinti 
p’atesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite tikiu Katalogo ir 
žemiapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scoltville, Mieh.

ANT PARDAVIMO

puikus kampinis biznevas lotas Ga
ry, Ind.. prie Virginia st., kampas 17 
avė. Lotas 25x125, gatvė plytom bru
kuotas. Saidvokai, suros, viskas 
cash užmokėta. Loto kaina $2500. 
už cash parduočiu pigiaus arba mai
nyčiau anl namo Chicagoj ar Chi
cagos apielinkėj, Wcst 1’ rankfort, 
UI.

Parduodu namz 2 pagyvenimų 3 ir 
4 kambariai, skiepas po vienu rui
mu, lotas 61x136, kampinis, aj)tver
tas. medžiais apsodintas, karvei ste- 
belis, šantės, vanduo stubai, elekt
ros šviesa, namas 3 metai statytas, 
rendos neša $20 į mėnesį. Kaina 
$2000. Parduosiu už cash už $1750. 
Abi prapertės yra be skolos ir vie
na savininko. Savininkas liko su
laužytas anglių kasyklose, nebegali 
sunkiai dirbti Esu priverstas par
duoti. Klauskite pns

Anton Siratovich, 
Box 775. We«t Frankfort, UI.

Ųranklin Co.

NAMAI-ZEMA

PARDUODA savininkas pigiai 2 
fialų namų 5 ir 5 kambariai su ge- 
sj. 'Kaina greitai parduodant $1800. 
sais ir (oiIrtais. Rendos $25 į mėne- 
Ptiimsiu mažų įmokėjimų. Pamaty
kite savininkų

M. J. Moran,
52! \V. 42 PI. 2-rtts Aukštas.

Turi parduoti tuojaiiH, 2 aukštų 
mūrinė rezidencija 5 ir 6 kambarių, 
karštas ir šaltas vanduo, maudynė ir 
gesas, didelė barnė užpakalyje Ne
bus atmestas teisingas pasiūlijirnas. 
Savininkas, 294‘J Parnell Avė., Chi-

PARDAVIMl’l 2 augšlų kampinis 
muro namas pigiai. Priekis užimtas 
čeverykų sankrova. Agentai gali at
sišaukti.
1925 W. 51 sl„ Chicago

DAILUS mūrinis namas anl Brid- 
geporto; ant (5 pagyvenimų, po 4 rui
mus Parsiduoda labai pigiai arba 
mainau anl automobiliaus; turiu 5 
akrų formų netoli Chicagos su nau
ja šluba ir kitais visais budinkais. 
Labai gera žemė; anl pardavimo ar. 
ba mainau. Norinlįs atsišaukite gre
itai pas

G. \Vaslovas.
2811 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 beismentu, daili viela, lies Bri- 
i/hton Parku, netoli Kedzie avė, prie 
Cranc’o dirbtuvių. Parsiduoda la 
bai pigiai ant greito pardavimo.

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

PARSIDUODA namas 2 pagyvein- 
mu iš fronto storas, lietuvių apgy- 
vienoj vietoj. Parsiduoda iš prie- 
ži.slies kad turiu biznį kitoj vieioj 
Kas greitai atsišauks, parduosiu la
bai pigiai.

Ona Tatnidiunienė.
1417 So. 49th avė., Ciccr, 111.

STOCK^ĄI—ŠĖROS.

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

Pirkite šėrus Burk Run Oil and 
Rcfining ('.o., ir gaukite tos kompa
nijos pelną kurį išmoka Burk Run 
Oil and Rcfining (5o., yra operuojan 
Ii bHe kokių pagaminančia aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiei. Dabar Šė- 
rai pėduodami po $2.00 už šėrų ir 
pakils iki $2.50 už šėrų į trumpų lai 
ka.
Siuskite savo užsakvmus šiandien 

.J. B1RSHTON,
care of Chas. A. Wood and Co. 

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

Parsiduoda 100 šėrų Buck Run Oil 
Ref. (5o., po $1.95 už kožnų šėrų Di
videndo moka j melus $60.00, išninka 
kas tris mėnesius. Teiposgi 100 šėrų 
Thayer Oil /ias Co., $1.00 par valtie 
(vertės) po 55c už Šėra pigus ir ge_ 
ras bargenas pasinaudoki! 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

VALENTINE DRESBMAKlNfė 
C<)LLEGER

6205 So. Halsted at.. ?407 W Ma- 
t dison, 1850 N Welb St. 
’ 157 Mokyklos Suv Valsh)n«« 
I Siuvimas, Petrenų Kirpimas Oa 
, signing. dėl bizuic ir narna VIa 
I tos duodamos dykai Diplomai 
( Lengvi išmokėjimai Gvarantao 

ta išmokinti jus pasiūti tuknea ui 
610 Phone Seeiey 1641

I SARA PATEK, Ptrrnla’aa.

DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
Čia gali lengvai ir greitai i5n<oz.ti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V.. AngiJos, 
Lietuvos ir abdną istorijas, geografijų, rašyti 
laiškas, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
Scheol’ių skydas Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuesų laikų pasimokinimui, nesigailėsite.

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

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

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo 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
tą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knvaos.
MASTER DES1GN1NG SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


