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Ebertas—Vokietijos Prezidentas
Japonija grasina kare 

Chinijai
Prezidentas Wilsonas dar sykį 

sugrįš Europon
FRIEDRICH EBERT IŠRINK

TAS VOKIETIJOS
PREZIDENTU.

Universal Service praneša iš 
C.openhagcno, vasario 1 1 <1. da
tuotoj žinio:

Pasak ką lik gautos iš \Vei- 
mar žinios, kancleris Ebertas 
tapo išrinktas laikinu Vokieti
jos respublikos prezidentu.

(Basalio žinia vakar sakė, 
kad Vokietijos prezidentas gy
vens Berline ir jo metinė alga 
bus aprnbežiuota 1.000.000 ma
rkią ($200.000). Prezidento 
VVilsono alga yra tik $75,000).

ITiedrich Ebert pirmiausia 
atkreipė į save pasaulio atidą, 
kada jis lupk r. 11 d. lapo paskir 
tas Vokietijos kancleriu vieton 
Badeno princo Max.

Kaipo socialistu atstovas rei
chstage jis buvo prezidentu vy
riausio komiteto ir vice-prezi- 
dentu Socialdemokratų parti
jos.

Friedrich Ebert gimė 1871 j 
m. Heidelberge. 1892 m. jis 
patapo redaktorių socialistų lai
kraščio Brenien Burger Zei- 
tung.

True translution Pi h <1 with the post 
inaster at Chicago. III., Feb. 12, 1919 
as re<|tnre<l by the act of Oct. (>, 1917

JAPONIJA GRĄSINA KARE 
CHINIJAI.

Reikalauja, kad sutartis butų 
laikomos slaptybėj, kitaip už 
puls Chiniją 1,000,000 karei- 
vi,.

AVASHINGTON, vas. 11.
Japonijos pozicija linkui Clii- 
nijos taikos konferencijoje su
kelia didelį susirūpinimą tarp 
kitų susivienijusių valstybių at
stovų. Pasak čia gautos žinios, 
oficialės diplomatinės žinios, 
Japonija beveik prigrąsino ka
re. jei Chinija paskelbs viešai 
sutartis tarp tų dviejų šalių ir 
neišpildys sutarties padaryt Ja£ 
poniją įpėdiniu Vokietijos tei
sėse, nusavybėje ir koncesijose 
laikytose Vokietijos pradžioje 
Europos karės.

Chinija remiasi ant taikos J 
konferencijos, kur jos delega- i 
tai esą padarę puikų įspūdį ir 
bando gauti paramą nuo Suv. 
Valstijų ir Anglijos.

Pranešimai iš rytų per diplo
matinius šaltinius sako, kad A
merikos ambasadoriui Pekine j 
Reinsch bandant užtikrinti Chi ( 
nijos užfrubežinių rdikalų mi- 
nisterį su pranešimais Suv. Vai-į vedamas Japonijai ir Japonija 
slijų valdžios draugiškumo bu- pripažįstama, kaipo įpednis 
vo pasakyta atvirai, kad užru- prie Vokietijos teisių, koncesi- 
bežinių reikalų ministdris ne- jų ir nuosavybių Shantung di- 
mato kaip šiuo laiku Suv. Vai- strikte. Pasak Chinijos tvirti-
stijos ir Anglija gali atkreipti 
savo atidą į rytus, kuomet Eu
ropos situacija reikalauja tiek 
daug atidos.

Chinijos popieros 
pavogtos.

Dabar yra žinių, kad kada 
Chinijos taikos delegatai atvy
ko į Paryžių, jie pranešė, kad 
jų kopijos slaptų sutarčių tapo 
pavogtos iš jų bagažo perva
žiuojant per Japoniją ir todėl 
jie negali išpildyti savo tikslo 
paskelbti jas viešai konferenci
joj-

Valstybės departamento vir
šininkai atsisakė ką4 nors for
maliai pasakyti apie situaciją. 
Duotas įspūdis, kad visas daly
kas yra svarstomas Paryžiuje.

Pasak čia gautų žinių, grąsi- 
nimas Chinijai tapo perduotas 
Japonijos ambasadoriui Pekine 
Chinijos už.rubežinių reikalų 
ministeriui menkuti padengto

mis sąlygomis. Japonijos am
basadorius, sakoma nurodęs, 
kad Japonija turi armiją iš 
daugiau kaip 1,000,000 karei
vių. kurie yra dyki namie, pil
nai aprūpinti ginklais ir amu
nicija vedimui ilgos karės, ir 
nurodęs, kad Japonija turi virš 
pusės miliono tonų laivų, su 
leidimu suprasti, kad jie bus 
prisirengę darban trumpu lai
ku.

Jis taipgi esą nurodęs į dideles 
sumas pinigų Chinijos skolingų 
Japonijai ir į faktą, kad Chini
ja negalėjo išpildyti savo finan 
sinių sutarčių.

Reikalauja Chinijos 
užsiginimo.

Po atvykimam į Paryžių be 
kopijų sutarčių, kurias jiems 
buvo įsakyta pavartoti bandant 
sulaužyti Japonijos nagus, Chi
nijos delegatai žodžiu papasa
kojo niekurieins delegatų kitų 
šalių turinį tų sutarčių. Tas 
privertė Japoniją reikalauti Chi 
nijos, kad ji užsigintų šio veiki
mo iš pusės jos delegatų ir kad 
ji laikytų sutartis slaptybėj.

Tūlos sutartįs nera
tifikuotos.

Niekurios slaptų sutarčių nė
ra ratifikuotos Opinijos vald
žios, nors Japonija ir ratifika
vo jas ir pasak šios dienos pra
nešimą, Japonijos valdžia da
ro visokį spaudimą ant Chini
jos, kad ji ratifikuotų, jas pirm 
negu ką nors galės daryti Pa
ryžius. Svarbiausias iš dar
Chinijos neratifikuotų sutarčių 
yra sutartis rugsėjo 24, 1918, 
kuria Shantung distriktas pa- 

minių, Japonija huJig sutarti 
mis jau turi du penktadaliu vi 
sos- geležies rudos visoj Chini 
jos respublikoj.

Nors jie iki šiol galėjo prie- 
šinties Japonijos reikalavimas, 
Chinijos valdininkai dabar sa
ko, kad spaudimas darosi nepa
kenčiamu Chinijos prezidentas 
užgirė per kabelį veikimą Chi- 
nijos delegatų Paryžiuje paskel 
biant jų sutikriną paskelbti vie- 
(šai sutartis nežiūrint Japoni
jos spaudimo.

Chinija prašė, kad taikos kon 
fcrencija pasirūpintų, kad 21 
reikalavimas Japonijos iš staly
ty ti Chinijai 1915 m. butų pa
naikinti ir kad Chinijos respub
lika ant visados butų paliuosuo 
ta nuo Japonijos įtekmės. Pra
šoma yra pilna Chinijos nepri
klausomybė po apgynimu tau
tų lygos.

True translution filed w ith the post- 
master at Chicago, III., Feb. 12, 1919 
as re(|uired by the act of Oct. (I, 1917

JAPONIJA REIKALAUJA 
SALŲ.

PARYŽIUS, vas. 11. Japo
nija pakartojo savo mierį lai
kyti Maršai ir Caroline salas 
Pacifiko vanile nyne, kurias ji 
atėmė iš Vokietijos laike karės, 
taip jau skjrisi už išpildymą 
jos sutarties padarytos rugsė
jo mėn. su Chinija apie Shan
tung. čia paskelbta apie tai for- 
inalis Japonijos atstovų prane
šimas.

F •

True franshdion filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., Feb. 12, 1919 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917

WIIzSONAS IŠPLAUKS Į 
AMERIKĄ NEDĖLIOJ.

LONDONAS, vasa. 11. — Pa
sak Reuter io Paryžiaus kores
pondento, prezidentas Wi įso
mis išplauks Brest į New Yor-1 
ką vasario 16 d.

True translution tueo with the p<»«t 
mastei' at Chicago, III., Feb. 12, 1919 
as reipiired hv Ihe art of Oct. 6. imi“

WILS0NAS SUGRĮŠ Į PARY
ŽIŲ APIE KOVO 15.

Prezidentas pienuoja sugrįsti 
kaip tik kongresas užsidarys.

PARYŽIUS, vas. 11. Priro
dymai prezidento VVilosno mie- 
rio neapleisti taikos konferenci
jos po ratifikavimui tautų dra
ugijos pieno, yra randami ati
dengime jo pieno sugrįsti iš Wa 
shingtono į Paryžių apie kovo 
15 dieną.

Tas padaro jo buvimą Wasb- 
ingtone taip trumpu, kad jis tik 
leis pasirašyti po biliais, priim
tais paskutinėmis valandomis' 
kongreso. Sprendžiama, kad 
p. VVilsonas mano atkreipti ypa 
tingą atidą Paryžiuje vyriau

sios pildomosios tarybos darbą, 
kuris žada būti svarbiausia ypa 
tybe taikos konferencijos po 
priėmimui tautų draugijos pro
jekto.

NUŠOVĖ DAKTARĄ.

MUSKEGAN, Mieli. -- Au William Adanison,
gust Forenda, 30 m. italas pa- darbo partijos atstovų 
nedėlyj nušovė Dr. I. M. J. Hot- sakė, kad industirnė
vedt. Už 24 valandų jis prisi- 
pažino prie kaltės ir liko nuteis- kaip ir pati karė. Jis sakė, kad 
tas visam amžiui kalėjimai) principialis darbo priedas atsa-
prie sunkių darbų. 

True Irnnslnflon filed with «he post- 
inasler at Chicago, III., Feb. 12, 1919 
us rciĮiarcd by Ihe ari oi Ori. ♦», 1917

Sumušė depor
tuojamus at

eivius.
Sargyba vartojo lazdas prieš 

deportuojamus ateivius i r 
tarp niekurius sumušė, kad 
jų išvažiavimas galbūt bus a- 

. . tidėtas tūlam laikui.

NE\V YORK, vas. 11. Riau
šės ištiko Iloboken šįryt atvy
kus IWW specialiam trauki
niui iŠ Chicagos. Policistų laz
dos buvo liuosai vartojamos ir 
kartu su kareivių štikų grąsini- 
mu užspaude betvarkę. Keli iš 
svetimšalių agitatorių buvo 
taip labai sumušti, kad jų de
portavimas galbūt bus atidėtas.

Lackasvana policijai užėmė 
kelias minutes užgniaužti riau
šes, laike kurių naktinės lazdos 
ir švininės “billies” buvo var
tojamos be malonės ir dideliu 
smagumu.

Pirm valties išplaukimo iš 
Hobdkeil immigAicijos valdžia 
pasišaukė Suv. Valstijų armiją 
pagelbon.

Licutenantas ir 20 kareiviu v 
užlipo į laivą. Radikalai buvo 
sustatyti ant denio ir buvo per
sergėti armijos oficicriaus, kad 
jis ir jo kareiviai atėjo užlaiky
ti tvarką.

Kareiviai turėjo mažuosius 
ginklus ir buvo įsakyti immi- 
gracijos agentų “šauti kad už
mušus jei reikalingu.“

Burka nuplaukė prie Ellis sa
los, kur deportuojamieji pasi
liks iki neatsiras laivų, kurie 
nuveš juos j uosius, iš kurių jie 
išvažiavo.

True trnnslntinn fib’H with Ihe pnst- 
nuister at Chicago, III., Feb. 12, 1919 
as rci|ii i red by Ihe act o f Oct. (>, 1917
LLOYD GEORGE IR KARA

LIUS SUSIRŪPINĘ 
BOLŠEVIKAIS.

Atstovų buto darbininkų vado
vas atsako, kad darbininkai 
nebus išnaudojami.

LONDONAS, vas. 10. — Ka
ralius Jurgis ir premjeras Llo- 
yd George susidėjo atsišauki
muose šiandie prieš parlamentą 
užbaigti bolševizmą Anglijoj.

J e i industrinis neramumas 
tęsis, pasekmės bus rūsčios, sa
ke atstovų bute premieraš. Val
džia sutiktų su visokiu tyrinė
jimu.

Karalius Jurgis savo kolboje 
nuo sosto ragino įstatymdavys- 

Į lės įstaigas veikti grieštai pa
naikinime skurdo, sumažinime 
bedarbės, pagerinime šalies 
sveikatos ir “nesigailėti pastan
gų gydyme priežasčių dabarti
nio neramumo.”

vadovas 
bute pa- 
situaciija

yra beevik taip pdt pavojinga,

kymui karaliui turėtų bendro 

su priežastimis industrinio ne
ramumo.

“Aš tikiuos, — tęsė jis tolinu, 
kad nebus daroma bandymų 

suvilli teisingus darbininkų lau 
kimus. Visos klesos turi su
prasti, kad mes padėjome kor
tas ant stalo. Darbininkų kie- 
sos ant toliau atsisakys būti 
krumpliais mašinoje vien tik 
pelnų darinio tikslams.4”

Adamson sakė, kad jis gai
lisi, jog karalius kalboje nebu
vo paminėta apie pensijas, kas 
bus padaryta su valdžios laivų 
hudavojimo vardais ar kitomis 
nuosavybėmis ant kurių iš
leista milionai ar kas bus da
roma su Rusija.

Darbininku vadovas sakė, 
kad revoliuciniai elementai tu
rės mažą įtekmę, jei nebus tik
rų nusiskundimų pasinaudoji
mui. <

Ant nelaimės, sakė jis, yra 
daug nusiskundimų kaslink al
gų ir darbo valandų ir baimės 
didesnės bedarbes ir taipgi bai
mės, kad valdžia padrąsina mo
nopolius, kurie padaryti pragy
venimo kainas negalimomis.

Pasiūlys naujus 
įstatymus.

Premieraš mano, kad specia- 
lės karės sąlygos prisidėjo prie 
neraniumo. Tarp tų sąlygų y- 
ra keturių metų karės įtempi
mas ir baimė bedarbės.

Premieraš sakė, kad sekamą 
savaitę bus įnešti kiliai apie ap
rūpinimą namais, sveikatą, at
gaivinimą kaimiškojo gyveni
mo, kareivių apgyvendinimą 
ant žemės, žemių pataisymą ir 
mišku sodinimą. <- t-

GENERALIS STREIKAS 
CHICAGOJE.

Vienadienis streikas balandžio
1 d. unistų agitavimui už darbo 

partiją.

Naujoji Chicagos Darbo par
tija išleido atsišaukimą į visus 
organizuotus darbininkus pas
kelbti generalį streiką vienai 
dienai balandžio 1 d., kada 
bus miesto viddybos rinkimai.

Viskas nurodo, kad streikas 
įvyks ir bus paliesta kiekviena 
pramonė mieste. Vidutiniškai 
280,000 moterų ir vyrų Chica- 
goje priguli prie unijų. Agita
cija už streiką ėjo jau per dvi 
sava i t i.

Streiko liksiu yra duoti unis- 
lams progą balsuoti už Darbo 
partijos kandidatus ir kartu a- 
gituol kitus bausuol už juos, pa 
švenčiant tai agitacijai visą rin
kimų dieną.

Darbo partijos kandidatais y- 
ra — John Fitzpatrick į mayo- 
rus; John Kikulski į miesto kle
rkus; Knul G. Torkelson į mie
sto iždininką; William E. Rod- 
riguez j “superior” teismo tei
sėjus ir Morris N. Friedland j 
municipalio teismo teisėjus.

ORAS.

Giedra šiandie; nepastovus 
ryto; nedidelė permaina tem
peratūroj. Saulė teka 6:50 va
landą, leidžiasi 5:19 valandą. 
Mėnuo leidžiasi 5:42 vai. ryto.

Tino translution filed wilh the post-mastei- at Chicago, UI., Feb. 12, 1919 
as rcquii‘ed by the act of Oct. (J, 1917

Talkininkai grąsina Vokietijai
Kongresas už didelį Amerikos 

laivyną
APSUNKINS SĄLYGAS.

Pertraukos mūšių siūlomos 
daryti tik 10 dienų.

PARYŽIUS, vas. Ik — Prieš 
augščiausią kares tarybą, spren 
džiania, yra pasiulimas perinai 
nyli talkininkų pertraukos mu
sių politiką ir labai sutrum
pinti pertraukos musių laiką. 
J'as pasiulimas aurubežiujo per 
traukos musių laiką apie 10 die 
nų, po kurių naujos sąlygos bu
tų uždedamos ant Vokieti jos.

Daugelio dalyvaujančių tai
kos konferencijoj išreiškiama 
nuomonė, kad tas duotų talki
ninkams geresnį suvaldymą si
tuacijos ir leistų jiems pasitik
ti nuolatos besimainančias są

lygas. Nėra nurodymų kaip 
žiuri į ta dalyką „vyriausioji ka
rės taryba.

Triic trnnslftlinn filnd with fhc pnsf. 
mastei* ai Chicago, III., b’eb. 12, 1919 
as re<|iiired by Ihe act of Oct. 6. 1917

TALKININKAI GRĄSINA 
VOKIETIJAI.

COPENHAGEN. vasar. 11.-
Berlingske Tidende VVeimar ko 
respondentas sakosi patyręs iš 
ištikimų šaltinių, kad Anglija ir 
Erancija pasiuntė notas prezi
dentui Vokietijos pertraukos 
mušiu komisijos Matui Erzber- 
ger, kaslink Vokietijos neprista 
tymo, kaip sutarta, garvežių ir 
ūkio mašinų. 1 Jis sako, kad 

notų tonas yra beveik grąsini- 
mu Vokietijai.

Korespondentas p r i d u r i a, 
kad kaip pranešama, panašios 
notos tikimasi ir iš Suv. Vals
tijų.

rriw irmoiHtion fil^ the pnst 
mastei- ai Chicago, III., Feb. 12, 1919 
is rriiiiired l»\ ihe act of Ort. 6, 1917

TURIN, Italija, vas. 11. — Pa 
sak čia gautų žinių, narys Vo
kietijos pertraukos mūšių ko
misijos Malas Erzberger pasi
kalbėjime Weimare užreiškė, 
kad Vokietija neatnaujįs per
traukos mūšių, jei naujos są
lygos bus “perdaug sunkios.“

♦’rue tr»inslwtinn filed udtb the pn<|. 
mastei- ai Cliicago, III., Feb. 12, 1919 
ns i-e<|iiired bv Ihe act of Oct. ti, 1917 
ATSTOVŲ BUTAS Už DIDELĮ

LAIVYNĄ.

Priėmė programą pabudavoji- 
mo 10 mūšių laivų ir 10 

kruizerių.

WASHINGTON, vas. 11. — 
Administracijos vadovai atsto
vų bute šiąnakt laimėjo savo 
kovą už kongreso rėmimą lai
vyno didinimo politikos, jei 
bent taikos konferencija apru- 
bežiuotų pasaulio ginklavimąsi.

vų butas 194 balsais prieš 142 
nutarė užgirti trijų metų būda
vo ji mo programą iš 10 mušiu

laivų ir 10 žvalgų kruizerių ir 
tuoj po to priėmė visą laivyno 
paskirimo bilių.

fru? transhition filrd wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., b’eb. 12, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917 

SIBERIJOJ NEBESUSPĖJAMĄ
LAIDOTI ŽMONIŲ.

VLADIVOSTOK. saus. 12.— 
(korepond.). Vidutiniškai 25 
000 žmonių serga šiltinėmis E- 
katerinburge, Čeliabinskc i r 
Omske, pasak maj. “Jack” Rei- 
fsnider, kuris ką tik sugrįžo iš 

, 2 mėn. kelionės kaipo viršinin
kas Raudonojo Kryžiaus pašal
pos traukinio.

Ligos, badas ir aštrus klima
tas, &de pavienių mūšių palei 
vakarinį frolną, krauja lavonus 
greičiau negu juos galima pa
laidoti.

Kasimas duobių užšalusio} 
I žemėj yra beveik visai negali
mas. Lavonai sukraunami į 
vagonus ir išvežami traukiniu 

į lokiam pasielgimui su jais, ko
kis pasilaikys geležinkelio vir
šininkams.

Tnic t»nnsl:»tion filed wHh the post- 
masler ;d Chicago, UI., Feb. 12, 1919 
us retpiired bv the act of Oct. 6. 1917.

24,000 S. V. kareivių serga 
džiova.

WAŠHINGT()N, vas. 11.
Dr. W. G. Stimpson iš Suv. Vai 
slijų viešosios sveikatos tarny
bos pasakė, senato hudavojimo 
komitetui, kad nuo pradžios ka 
rėš 21,000 kareivių lapo palei
sti iš armijos kaipo džiovinin
kai.

LAIKINIS RAMUMAS 
NEW YORKE.

NEW YORK. — Tarp namų 
budavotojų unijų ir samdytojų 
pasirašyta sutartis, kuria gene- 
ralis namų budavotojų strei
kas atidėdamas iki subatos pie
tų, pasitikint iki to laiko susi
taikinti per arbitraciją su daily- 
dčmis, už kuriuos streikas ir pa 
skelbtas.

MINIA BANDĖ PALIUOSUOT 
KALINIUS.

JEROME, Ariz,, vas. 10. —• 
Policija šiandie areštavo buri 
žmonių, kurie esą IWW. vado- 
vai, neva už kliudimą gatvi
niam judėjimui. Vėliau ties ka 
įėjimu susirinko dfidelė minia 
žmonių ir pareikalavo paliuo- 
savimo kalinių, kitaip grąsinda 
ma suardyti kalėjimą.

Jokios prievartos ikišiol neį
vyko, bot situacija skaitoma 
rūsčia.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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ciuiis? Ar gal “neramiųjų ele
mentų” tyčia sukurstyti suiru- 

itę kelti?
Nieko panašaus. Išnaudoto

jų korporacijos, norėdamos sa
vo pelnus padidinti, o matyda
mos, kad darbo rinkoj vis dau
giau ir daugiau atsiranda be
darbių, nutarė sumažinti dar
bininkams algas ir pasakė

nacionala, jei proletarai nori 
turėti įtekmę į laikos sųlygas, 
jei jie nori apsaugoti socialistų 
revoliucijas nuo pergalėjusių 
imperializmų įsiveržimo pavo
jaus.

Ar musų belgai draugai žino 
tų, kad aprubežiavimas kongre
so proporciniu susirėmimu Sch- 
eidemanno ir Vanderveldcs bu-

Skaitytoju Balsai
\ Ui išreikštai Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neateako.]

Ūkininkų Balsas.
Bendros pastabos.

GYVENA UPU, NE 
IŠMANYMU.

N«ujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Cbicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

U latako moji Kainai
Gbicago je—pač t u:

Metama ................................ W 00
Pusei meto ..............................3.50
Trims menesiams ............. L85
Dviem mėnesiam ............. 1.45
Vienam mėnesiui....................7*

Chicago je—per nciiotojus:
Viena kopija ..............................
Savaitei ........ .........................
Mėnesiui .................................

m
.12
.M

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

Metama ............................... 85-0®
ooMhto - - . ...___ ..... M. 00Trinia mėnesiams ........ l.tisL

Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui ......... 61

Visur kitur užsieniuos* .... 8.00

jiems, kad dabar mokėsianti 
visu doleriu mažiau dienoje.

Darbininkai, žinomu, su 
tuo nesutiko. Jie metė darbų. 
Ekonominėj kovoj lai vieninte
lis jų ginklas. •?

Bdt čia jiems tenka susitikti 
su kariuomenės durtuvais.

Labai gali būt, kad tokių špo
kų pavartodami samdytojai su
laužys streikų ir privers darbi
ninkus tuo tarpu pasiduoti. Bet 
li-iį prievurlos i>si vartoj 1-
mas paliks nugalėtoju darbinin

ku širdyse? K
Pinigus reikia siusti Pačio llonry 
Orderiu, kartu «u užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik uuo i iki 5:30 vai. vak.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., I'vb. 12, 1919 
as rcquired by the act of Ocl. 6, 1911

Ne ateiviai 
reikia kaltinti.

Kovai su kilančiu šios šalies c
darbininkų neramumu, vyrės, 
nyl ė ima vartot vis aštresnių 
priemonių.

Del tų neramumo apsireiški
mų, dėl streikų, dabar visur pa
prasta kaltinti bolševizmas. 
Bolševikai, jų agitav>mai, kar
stų šiaip ramius amerikiečius 
darbininkus ir kelia suirute, c *
Tie kurstytojai lai esu didžiu
moj svetimšaliai, atėjūnai. Jie 
— svetimas Amerikoj elemen
tas. Jeigu ta elementą izolia- 
\ us, pašalinus nebebūtų kur
stytojų «r viskas nurimtų.

Taip samprotauja kapitalo 
atstovai; taip mano ir jų įkve
piamos valdančiosiis sferos.

Dėlto prasideda medžiojimas 
tariamųjų bolševikų — ateivių. 
Prasideda j u. de|)ortavimas.

Bolševiku gi laikoma kiek
vienas, kuris nepritaria išnau
dojimui ir mano, kad už savo 
sunkų darbų darbininkas turi 
jleisės reikalauti deramo atly
ginimo ir žmoniško gyveninio.

Del darbininku neramumuC • .

bi’lgi versti kaičią ant ateiviu, 
įtarti juos kaipo bolševikus 
kurstytojus «r panaudoti prieš 
juos lokių aštrių priemonių kaip 
deportavimo ete., yni ir negud
ri! ir neteisinga. Visų, kų 
tokiais aštrumais bus atsiekta, 
lai to, kad nukentės daug visai 
nekaltu žmonių. Ne ateiviai v- C C •
ra kurstytojai ir priežastis dar
bininkų noriĮĮjuinH. bet visai 
kas kita.

True translation fijod v*i|h the pnO- 
mastei* ai Chicago, III., Feb. 12, 1919 
as |-eqinre<l by Ibe act of Oct. Ii, 1917 

Darbininkų strei
kas Montanoj.

Bulių, Montanoj, tina didelis 
kasyklų darbininkų streikas. 
Prie jų prisideda ir kitų pra
monių darbininkai, taip kad 
streikas grūmoja virsti visuoti
nu. Kovai su streikuojančiais 
darbii.inkais kapitalo viešpačiai 
parūkydavo kariuomenės | ra gal
ios. Jiems tatai suteikta. A't-

Policija visur laiko sau kaipo 
fa i n sportų skaldyti galvas dar
bininkams. Yabuccoj (Porto 
Ricoj), policijos viršininkas su 
savo tarnautojais pašovė keletą 
cukraus dirbtuvės darbininkų, 
kurie buvo susirinkę pasikalbė
ti apie savo nuoskaudas ir apie 
tai. kaip savo padėjimą pageri
nus.

Vietos Darbo Federacijos 
organizatorius, Santiago Iglc- 
sias, laišku į Gom persą nusi
skundžia, kad Porto Bicos dar
bininkai esu baisiai pavergti ir 
niekur itvisybė.s negalį rasti. Bet 
Gom persas — na, jis turi pirma 
su socialistais apsidirbti...

Kansas valstijos legislaturon 
įnešta įstatymo sumanymas, 
rcikalanjųs, kad kilus nesutiki
mams tarp samdytojo ir jo dar
bininkų, pastarieji neprivalo 
streikuoti,- -kol- valstijas darbo 
komisija neišriš jų ginčų. Jeigu 
jie lai darytu., turi būt baudžia
mi kalėjimu ir pinigiškomis pa
baudomis. — Palauksime, ką 
tos valstijos darbininkai pasa
kys į šitų skymų.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 12, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

bei Internacionalio Sočia- 
listij Kongreso

(Tąsa)

Musų draugai bus priimti 
broliškai, bet aš manau, kad 
bus sunku su jais susitaikyti. 
Jie skaito antrąjį internaciona
lo mirusiu. Jie nenori susitikti 

C

su senos partijos vokiečių soci- 
al-demokratais. Jie mano, kad 
visuotinas kongresas yra nega
limu daiktu, jei jis nebus par
imtas tam tikromis išimtimis 
paskelbtomis prieš kongresui 
susirinksiant ir ve delegalija at
vyko Paryžiun prikalbėti mus 
priimti jų pažvalgą ir užgirli jų 
sumanymą šaukti talkininkų 
socialistų susirinkimų Brūkšėt
ojo.

Mes gerai suprantame musų 
Belgijos draugų mintis. Per pen 
kias dešimtis mėnesių jie gyve
no po sunkiuoju priešo okupa
vimo režimu. Jie. kentėjo dva
siniai ir medžiaginiai.

Nors mos galėtume turėti tei
sę prašyli jų, nežiūrint visa ko, 
žiūrėti į dalyką, atmetus savo 
pačių asmeniškumų, bet negali-

siusta kariuomenes skyrius su C r v

pustuziniu šaujamųjų mašinų, 
o kariuomenė* viršininkai už re i 
škę, kad jie busią “rough” su 
stre.ikieriais, jeigu lik jie lam
dysią pikieluoti.

Pagrifinojimas pildoma: du 
vyru ir vieną moteriškę- karei
viai apibadė durtuvais.

Ko darbininkai streikuoja? 
Reikalauja iš savo samdytojų 
nenuosaikiai didelės algos, su-.

me užginčyti to, kad ant ryto- 
jaus po pasiliuosavimui jų sa
lios, atminimas kančių jų per- 
gyventų įsiveržimo laiku, nuliu 
(limas ir jausmai yra perdaug 
švieži, kad jie leistų jiems pil
nu Guminiu svarstyti dalykus. 
Bet, antra vertus, mums turi bu-’ 
ti leista suturėti jų karingumą, j

l ai ne tame dalykas bent da- 
bar internacionalą atstatant. 
Dalykus yra tame, kad reikia

tų dideliu sumažinimu jo pobū
džio ir įtekmės? Francijoj mus 
niekas neįtaria perdideliame 
užjautime kaizerio social-demo- 
kratams. Mes peikėme ir barė
me juos. Bet mes negalime su
likti su tuo, kad jie reikia pra
šalinti iš Internacionalo be iš
klausymo jų. Tegul jų apkal- 
lintojai sudeda apkaltinimus 
prieš juos. Labai gali būti, kad 
tokiame atsilikime ne jie vie
ni apkaltinimus darys. Bet ir 

turi. t o 11< i 11 i 111< «<>- 1

liillislai ekskomunikuoti juos? 
Talkininkų šalių socialistų par
tijos nėra Internacionalu. Jie 
neturi teisėtos teisės užimti 
vielą reguliarių organizadijų. 
Be to, Scheidemann ir jo drau
gai nėra visa Social-demokra- « •
tų Partija.

Mes turime atsisakyti kaltin
ti be pasigailėjimo vienodai 
vadus ir minias, kurias jie su
vytę. Gal internacionalas pats, 
.susirinkęs, ims daryti tam tik
rus išskyrimus. Mes neprivalo
me atsisakyti pagelbėti tokiam 
veikimui, jei reikalas butų.

Tuo tarpu svarbiausiu daly- 
”ku yra tas, kad socialistams pro
letarams reikia susirasti pa
tiems, vėl sueiti į krūvų, iš nau
ja patvirtinti savo reikalų ir i- 
dealų vienodumų. Visuotinoji 
Belgijos Darbo Partijos taryba 
kalba apie atstatymų Internaci
onalui “nuoširdumo ir kaino už- 
sitikėjimo pamatais”, lai yra 
dviprasmė formula. Nesuderi
namieji žodžiai. Jei reikia in
ternacionalas atstatyti, tai jis 

galima atstatyti tik tokiais pa
matais, kurie buvo prieš karę. 
M(‘s turime, savo konstitucijų. 
Mes esame k lesinės kovos ir re
voliucijos partijomis. Ar mes 
pasirengę vėl stoti ant tų prin
cipų. lai ve koks klausimas.

Bu to, kokia nauda butų šau
kus naują talkininkų šalių so
cialistų konferencijų? Mes daug 
jų turėjome karės laiku, .los 
davė mums žiaurius apsiriki
mus, bot vis gi joms buvo pa
mato, kuomet žmones pianstū 
vieni kiltiems gerkles. Tada 
mes bandėme pergalėti tautų 
neapykantos ir atidaryti kelių 
labdaringam socializmo veiki
mui. Mes matėme kitokių išri
šimų galimybę negu išrišimas 
su ginklų pagt'lba. šiandien y- 
ia kitokis padėjimas. Pragaiš
tingas kanuolės baisas numal
šintas. Per daugiau kaip p(>n- 
kias dešimtis mėnesių mes ne
sugebėjom atlikti savo istorinės 
rolės. Dabar privalu Interna
cionalui kol Uis iš savo miego. 
Dabar, kuomet valdančiosios 
klesos rengia laikų parengtų bru 
tolumu, privolu darbininkų kir
šai apskelbti laikos sųlygas pa

remtas teisingumu. Žodžiu, 
reikia, kad jie parodytų vienu 
veiksniu — • pirma negu kilus 
griežtus veiksmus — savo soli
darumų su baisiomis revoliuci
jomis, kurios paliuosiuos tris 
šimtus milionų žmogystų nuo 
alginės vergystės.

Belgijos draugai, mes jau gir
dėjome perdaug.

Bukite* atsargus! Rytoj, gal. 
bus |M*rvėlu ir socializmas, sa
vo svyravimais, savo tolydiniais 
vaidais gali netekti kruviname 
susirėmime visa ko, net gar
bės.

\UKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

mažinimo darbo valandų skai- kuogreičiatįsiai sušaukti Intcr-

Dabar revoliucijų gadynė, to 
dėl nieko nuostabaus, jei tūli 
“karšti revoliucionieriai”, no
rėdami parodyt kų gali, o netu
rėdami tam progos, pradėjo 
kelti riksmų. Girdi, mums ne
reikia tokių kapitalistiškų lai
kraščio, kaip Naujienos — ku
rios kasdienų neša naudos mi
nioms Amerikos lietuvių darbi
ninkų. Neapkainuojamos nau
dos — apšvietos. I'ie musų 
“kairieji” vyrukai jau ant tiek 
esą apsišvietę, jogei laikraštis 
jic'iiiM i»G už 1<q. "l'ilci'iti Riiij* toj 
patarlėj kas ką perdaug my
li, lai paskui nė pažiūrėt nebe
nori... Juk lie šiandieniniai mu
sų “apšviestunai” nesenai dar 
šaukė: duokite mums laikraš
čių! duokite knygų!.. Ant kiek
vieno žingsnio jie skųsdavosi, 
kad žmonės mažai skaito, ne
nori šviestis ir tt. Bet jie jau ap
sidžiaugė, ir dabar veik kiek
viename kampe girdisi karto
jant vienų ir tų pačią negudrių 
pasakaitę: skaitymas lik demo
ralizuoja žmones...

Taigi, taigi... dabar ateinanti 
tokia gadynė, kur nebus nė ka
pitalistų, nū carų. Tai kam rei
kalingi lie laikraščiai! Žmonės 
bus lygus, mintįs jų viemnlos— 
viešpataus brolybė ir meilė ir... 
kų tuomet berašysi ar Išskaity
si?

'l ai nėra prasimanymas. Dau 
gelis taip ištikrųjų mano ir lau
kia tos išsvajotos valandos, ka
da nieko nebereikės. Juokinga 
ir liūdna, bet lai yra faktas. Fa
ktas, kurį kiekvienas gali paste
bėti. Tik tėmykite į “kairiųjų” 
organus, ten išspausdinamas ko 
rcspodencijos, ir jus persitik- 
risite jogei aš rašau liesų. Juk 
lai jie viešai išsireiškia, kad ve 
la ir ta kuopa turėjo susirinki-, 
mų ir išnešė “protesto rezoliu
cijų” prieš Naujienas — kad 
nieks jų nedrįstų skaityti!.. Jos 
—jokios naudos neduodančios.

Vadinas, lie karštakošiai taip 
toli “n u progresą vo”, kad šian
die jiems prisieina grįžti atgal 
ir griauti lai, kų pirma sutvėrė. 
Ktį gi, progresas! Bet, ay>saugok 

mus Jackau nuo lokių “progre- 
sistu”! • v

Pora karštuolių nuskriaudė 
tuksiančius žmonių nuvesdami 
socialistų organizacijos orga
nus į užgrabinį gyvenimų. Tū
li lengvo budo žmonės velytų, 
kad šitaip butų pasielgęs ir Chi- 
cagos lietuvių socialistų dien
raštis. Bet Naujienų Bendrovė 
turėjo tokių žmonių, kurie į- 
stengū išvest laikraštį iš anų 
tamsiųjų dienų čielybėje. Nors 
lai buvo begalo sunkus uždavi
nys, bet šiandie Naujienos ga
li pasigirti, kad jos atsiekė sa
vo tikslo ir visi tie tūkstančiai 
skaitytojų džiaugiasi nelikę nu
skriaustais. Tai kas, kad tūli 
menko supiatimo žmogiukai 
bando niekinti Naujienas ir bu
vusį jų redaktorių, d. P. Grigai
tį. lai kas, kad jie vapena |H’ieš 
tarybų, kurių d. Grigaitis buk 
suorganizavęs tik d<4 savo nau
dos, kad jis cioks ir toks. Tik 
trumparegiai gali šitaip kalbe
li; ir ištikrųjų, šilų darbų tik ir 
varo lie jaunieji vaikinėliai, 
kur tik-kų atėjo į socialistų ei
les ir apie socializmų labui ma
žų ar stačiog jokio supratimo 
neturi. Dar prisieina palanki 
kol gyvenimas juos išmokys — 
rimto protavimo ir mandagu
mo. Mes gi dirbome iki šiol, dir 
bsime ir ateityj neveizint kaip 
apie mus kalbės “karštieji re
voliucionieriai” ir faktiškieji 
jų darbo bendrai — lietuvių

Naujienų nr. 28 p. Balčiūnas 
kritikuoja p. Libcrio straipsnį, 
išspausdintų šiame skyriuje. 
Pavelikite ir man tarti kelia tų 
bendrų pastabų.

Turini pasakyti, kad aš stoviu 
p. Libcrio pusėj, nes jo argu
mentai, mano manymu, teisiu 
gesni.

Man keista, kad p. Balčiūnas 
sakydamas, kad šioje šalyje 
žemdirbyste yra kur-kas augš- 
čiau pakilusi, kartu sako jogei 
ūkininkas šioj šalyj esųs tik ver
gu. Miano supratimu, kaip lūk 
priešingai. Vergas yra tas, kur 
pusalkis ir pusnuogis triūsia 
fabrikininko dirbtuvėje ar ka- 
sylclosvo. Ten jis išeikvoja visas 
savo jaunystes sj>čkas ir lieka 

išmestas gatvėn.
Toliau Balčiūnas sako, kad 

turėdamas ūkę, vertų 100,000 
dolerių, (ai galėtum būti ponu. 
Gi turėdamas tik už 10,000 dar
bo turėsi daugiau negu valiosi 
apreplli. Miat, nebus iško pa
sisamdyti darbininkų. Tokia 
nuomonė yra pusėtinai keista. 
Gali būt, kad sunku pasisamdy
ti, bet kad nebūtų iško juk 
‘uomet ii pats ūkininkas nebe
gale:; išsilakyli.

Toliaus Balčiūnas sako, kad 
parduo<lanuiosius gyvulius pri
sieina šerti net po keturias žie
mas. Bet kiek aš žinau, niekur 
ilgiau nešeria kaip vienų, o la
bai rdlai dvi žiemi. Gi parduo
damas gauni nuo 30 iki 100 do
lerių. šėrimas, mano apskail- 
liavimu, kainuoja apie 10 dole
rių.

Kas dėl tų gerų ūkių, tai žino
ma, kad veltui jv negausi. Apie 
tai, rodos, nėra reikalo kalbėli. 
() kad vvriausvbe nedarytų 
trukdynfU| turėjime nekilnoja
mosios nuosavybes, žemes, su- 
prantamas/laiklas, reikalinga iš
pildyt esamuosius tuo reikalu 
patvarkymus. Aš žinau, p. 
Balčiūnas kalba apie vakarines 
valstijas, kur nepilieTis negali 
turėt žemės. Tai buvo padary
ta todėl, kad užkirtus kelių ja
ponams ir kyniečiains, kurie bū
dami nepiliečiais pirkosi žemes. 
Ar lai teisinga ar ne — čia nekal
bėsime. Gi rytinėse valstijose, 
kiek man žinoma, daugelis ūki
ninkų jokių popierų neturi. Tik 

atėjus registracijai ir jie Hurėjo 
užsiregistruoti.

— J. Geriba.
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Liet. Mot. Progr. Sus. Dirva.
Prie IlI-čiojo rajono 

konferenlijos.
Waukegan, III. — Naujienų 

nr. 22, buvo išspausdinta LMPS. 
III čiojo rajono konferencijos, 
įvykusios sausio 19 d. Roselan- 
de, Presos Kimisijos praneši
mas.

Aš turiu pridėt porų pastabų 
prie minėto pranešimo.
Pirma. 47-ta kuopa davė į- 

nešimų, kad Moterų Balse ne-' 
butų Laipinama ilgų ginčių. Vie 
toj to reikėtų dėti į M- B. nau
dingesnių straipsnių. Bet pra
nešime sakoma, kad 17 kuopa 
nurodžius, jogei redaktorė de
danti ilgų gremėzdiškų priera
šų (Komisijos pranešime nėra 
pasakyta, kad kuopa nurodė. 
Ten kalbama lik apie užreiški- 
nius, kurių padarė pačios de
legatės. —Red.) ir niekina ki
tų nuomones.

Antra. 47 kuopa davė įne
šimų, kad centras parūpintų 
konstitucijų (pataisytų) ir su
teiktų jų kuo|x>ms. Prie (o bu
vo pataisymus, (rodos d. Stil-

'L..' ...J 1'1 J 'J I . "■",l ........... ' 1 ....

klerikalai bei atžagareiviai tau
tininkai.

— Boblaukio Juozas.

Bell įA j System

Kartais telefono vartotojas pašaukia 
numerį ir jeigu jis negauna greito 
atsakymo, užkabina atgal receiverį 
ir mėgina išnaujo. Kad butų palau
kęs keletą sekundų, šaukimas galėjo 
būt atsakytas.

Be laiko pakabinimas telefono reiškia 
gaišimą laiko ir darbo kaip savo taip 
ir operatoriaus. Jeigu pašaukta ypa- 
ta atsiliepia kuomet jus pertraukėte 
šaukimą, operatorė turi ateiti prie li
nijos ir paaiškinti, kad “ypata nuėjo, 
malonėkite už tai atleisti.”

Malonėkite duoti ypatai atsakantį lai- 

ką dėl atsiliepimo pirm negu palik- 
site savo šaukimą, v

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

sonienes), kad kartu pareika
laut ir mokesčių knygučių ir 
blankų. Visos su tuo sutiko. 
Bet presos komisija paskelbė, 
kad kuopa skundžiasi (Čia įvy
ko korektūros klaida. Po žod
žio “centre” praleista žodis “de
legatės”. Todėl sakinio prasme 
ir išėjo tokia lyg kad kuopa bu
tų skundusis. — Red ) negau
nanti mokesčių knygelių ir tl.

Man rodos, kad Presos Ko
misija neįsižeis dėlei tų mano 
pastabų.

—A. Pauliukaitienė.

ATSKAITA.
LMPS. 9-toji kuopa surengė 

koncertų naudai musų rašytojos 
gerb. Žemaitės. Koncertas 
įvyko sausio 25 d. p. M. Mclda- 
žio svetainėje. Jo pasekmės 
yra sekamos:

įplaukų buvo..........$367.64
Išlaidų........................$147.61
Likusieji pinigai — $226.00— 

perduota gerb. Žemaitei.
Renginio Komisija:

F. S. Kemežienė,
M. Strazdienė,

B. Briedienė.

Padėkavojimas.
Turiu sau nž garbę pranešti, 

jog koncertas, surengtas 25 sau- 
,sio Meldažio svetaineje, LMPS. 
9-los kuopos mano naudai, alro- 
kavus visas išlaidas, gryno pelno 
davė $226.00. Prie to gavau 
aukų nuo orkestrus vedėjo d. 
Grušo $3. ir nuo Danilevičiaus 
per drg. Petraitį — $3.00, gi vi
so $232.00.

Išreiškiu nuoširdžių padėkų ir 
visiems atsilankiusiems aukau
tojams, 9-tai kuopai ir visiems 
artistams, dalyvavusiems pro- 
grame, už tokių gausių paramų. 
Visiems, visiems dalyvavusiems 
surengime koncerto, dar sykį 
nuoširdžiai ačiū!

Su pagarba, — žemaitė.

Į LS. Sąjungoje I
I ų._______________ _____________________ Z

MARŠRUTAS.
Dg. J. Jukelis kalliės L. S. S. 

XI rajone, Mieli, ir Obip vai. 
sekamose vietose:

Vasario 17 d. LSSJ 229 kp., 
Toledo, Obio.

Vasario 19, 20 ir 21 LSS. 116 
kp. ir LMPS. kp. Detroite, Mich.

Vasario 22 — LSS. 205 kp., 
Saginavv, Mich.

Vasario 23 ir 21 LSS. 51 
kp., Grand Bapids, Mich.

Vasario 25 -- LSS. 216 kp., 
Muskegon, Mieli. ų

Vasario 26 d. J. Jukelis va
žiuoja į GJucagų, III., kur kal
bės LSS. Vili rajone.

LSS. XI Rajono Sekr.

Moterįs!
šiai kenčiančioms mo

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

Imčiau

CARO
Moterų Tonikas
AA pradPjau Gardui. 

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

E-73

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

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tol. Drover 6310 
Ghicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po.pietų; vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo G iki 8 vai.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salto St
Telepbonc Gentral 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telepbonc Gentral 6990

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—€12

i Phone Haymarkct 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Pbone Ganai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madisuu st. 
ofise.
Rezidencijos telcfouas 

West 6126.
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Wilson’s
Nut Margarine

Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas— 
ir Kainuoja Mažiausia — Pamėginkite

JUS visuomet galite turėti gerą sviestą ant 
savo duonos, jeigu pirksite Wilson’s Mar

garine.
Yra grynas riešutinis sviestas. Neturi savyje 
nei jokio gyvulio riebumos. Jis yra padirbtas iš 
aliejaus, baltos mėsos coconuts ir kitų daržovių, 
kurios sumaišytos su gryna Smetona ir pienu.
Turi puikų skonį, geriausios ryšies sviestas ir lygiai visus už
ganėdina— už daug mažesnę kainą.
Ir atsiminkite—kad galite 
pat dėl valgymo.

vartoti dėl virimo, kepimo ir taip-

Jpraskite pirkti WILSON grynų maisto produktų. Jie yra ge
ri ir visuomet Jus užganėdins. Paklauskite'savo groserninko 
apie juos. Paprašykite jo, kad parvežtų jums jeigu jis neturi 
savo stoike.

’Jtuo moak ųcu* ųucvionUe*

CHICAGO

"THE WILSON. L AB E L PROTECTS YOUR TABLE”

< > ... 9 ■■■*.» v

į KORESPONDENCIJOS j 
s. . .. ■ « ... ... ......................w.«/

į ,r-r ur *****

WESTERNPORT, LUKE, MD.

Popierou darbininką streikas.

Vasario 4 d. metė darbą West 
Virginia Pulp and Paper kompa 
nijos darbininkai, viso apie 2000 
žmonių. Metė darbą, kadangi 
nebegalėjo panešt jiems uždėto 
jnngo-išnandojiino. Reikia tik 
pamislyti: dienomis darbininkai 
turėjo dirbt po 11 valandų, o na
ktimis vėl po 13 valandų! O už
mokestis stačiog juokinga.

1 )a rbininkų organizavimas 
prasidėjo jau lapkričio mėnesyj, 
kada į čia atvyko du gabus orga
nizatoriai A. C. Brooki ir M. U. 
Parker. Ačiū jų pastangoms ir 
pagalios pasipriešino savo nau
dotojams.

Unija reikalauja, kad butų pri 
pažinta astuonių valandų darbo 
diena, padidinta algos, priimta 
atgal į (’arbą visi išvytieji darbi
ninkai it* kad kompanija neda
rytų jokių trugdymų darbininkų 
organizacijai — unijai. Nors 
kompat ija vis dar spiriasi, dar
gi grasina uždarymu dirbtuvės, 
bet darbininkai nepaiso. Jie ži
no, kad lai yra tik grasinimai, 
kurių k mpanija niekuomet ne
praveš t yveniman. Tuo labiau 
darbinii kai nepaiso, kad kom
panija r. gali gaut streiklaužių. 
Mat, čir visų darbo įstaigų dar
bininku, jau organizuoti. Part
raukti j t iš kitur yra sunku, y- 
pač dar ir todėl, kad streikinin
kus re n i United Mine Workers 
ir gdeži ikelių; darbininkų uni
jos. Taigi, reikia manyti, kad 
darbininkų laimėjimas yra užti
krintas.

llllilllllllllllllllllliim | Sergėkite savo akis į

Parūpina geriausių muzikų dvi
* visokių reikalų.

Meldžiu nepamiršti antrašo, nes 
persikėliau j naujų vietų

Phone McKinley 4167

2829 W. 39th St. Chicago, III

J. KETURAKIS
KORNETISTAS

Nuo savęs gi norėčiau |HTscr- 
geti lietuvius darbininkus, kad 
jie nevjUą į VVcsternporlą, Lu- 
kę (Mei tiando vaisi.) ir Piedno- 
ntą, \V. Va. Čia eina atkakli ko
va tarp samdytoją ii* darbinin
kų. lutai tik apsunkintų jųsų 
klesos ('. augų kovą.

—M. L. Balchonas.

ailllllllMUIIIIIM

Tūkstančius 
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rųšics pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muzikų iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kurias mes parduodame ant 
išmokeščių ix>

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai «, 

Kiekviena mašina 
gvftrantuota

Rašykite mums ir mes t nu
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotų 
katalogų DYKAI

Eagle firaphophone Co.
104 East 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vicųu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokumas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, Iii.

DR. H. A. BROA1)
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, III.

Tel. Armitage 32(19.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 NedėJiomis 10 iki

K

LAWRENCE, MASS. 
Iš streiko lauko.

La\va<nceo darbininkų strei
kas rado didelio atbalsio visoje 
šalyje. Visų tautų laikraščiuo
se pasirodė žinių apie, darbinin
kų kovą už geresnį — didesnį 
kąsnį ikonos.

Iki š: )l streikas eina pasek
mingai. Streikininkų skaičius 
sudaro 35 tuksiančių vyrų ir 
moterų armiją. Taip skelbia 
palįs kapitalistiniai laikraščiai. 
Darbininkai dažnai laiko savo 
susirinkimus ir tariasi apie str
eiko reikalus. Belo, buvo suren
gti du masiniai susirinkimai 
miesto mmIiic. Buvo kalbėtojų 
veik nuo kiekvienos streiko da
lyvaujančios tautos.

Policijos elgimąsi yra žiau
rus. Nevienas darbininkas, drį
sęs sustoti ant šalygatvio gavo 
gerokai apstumdyti. Gi apie į- 
va irius mušeikas, kurių dabar 
čia “gyva pekla*’, nėra kas be
kalbėti. .Jie jau nuo pirmos die 
uos stengėsi “pasižymėti“. Gal 
neperdėsiu pasakydamas, kad 
Massachussctts valstojos strei
kų istorijoj dar niekuomet ne
buvo tiek žiaurumo, kiek jo da
bar rodo visokį “tvarkos dabo
tojai“ Lavvrence.

Vis dėlto, darbininkai laiko
si tvirtai. Ir jeigu jip šitaip lai
kysis ir toliau — streikas bus 
lamėtas.

Streike dalyvauja ir lietuviai. 
Ir mes rengiame savo susirin
kimus bei prakalbas, kur aiški
nama reikšmė darbininkų vie
nybės ir lt. Iki šiol iš kitur kal
bėtojų dar nekvie.lėine. Kalbė
jo vieliniai: dd. M. K. Balys ir 
Zz Jankauskas.

Vasario 5 (|^lietuviai buvo su
rengę viešų smgčjnkimą ir pra
kalbas. Kalbėjo dd. M. K. Ba
lys ir Z Jankauskas. Po pra
kalbų rinkta aukos slrcikiuiu-

Ką Publika Tūri žinoti 
Apie Mėsos Išdirbįmą
PRAMONĖ surinkimo, sutaisymo ir išdalinimo maisto yra artyma prie 

kasdieninio gyvenimo dėl kiekvie no. Sensacijų jieškotojai ilgai tą svar
stė ir tuo naudojosi. Užsipuldinėjimai ant mėsos išdirbėjų visuomet kreipė 
domų jų priešų arba iškreipė tyrinėji mą kiton prasmėm

Gal bul mes iš dalies esame kalti dėl 
šitokio supratimo, kuris yra musų bizny
je. Praeityje, žinodami, kad užsipuldi
nėjimai ant mus buvo paremti pus-teisy- 
bėmis gabiai prirengti sumanymai ir aj>- 
gavimai, mes gal ir pamiršome, kad pub
lika nebuvo pilnai informuota kas link 
tikrų faktų .

Armour and Company visuomet norė
jo turėti pilnus faktus. Ir per praeitus 
kelis metus, kadangi iš liek daug nepilnų 
nagrinėjimų, mes liuosnoriai pastatėme 
savo dalykų prieš visuomenę. Garsinda
mi apskelbimus mes susitikome su klai
dinančiais antgalviais, iš kurių žmonės 
įgyja įspūdžių, su antgalviais dažnai 
prieštaraujančiais tekstui jmj jais.

Tikėdami, kad išmintingi žmonės pri- 
tai’s pilnam Žinojimui, mes norime ge
rinus susipažin'l'i su ais. Laikraščiuose*, 
brošiūrose1, krutumais paveikslais musų 
proeesų ir kitais panašiais budais mes iš
aiškiname tų vielų, kuria Armour ir Kom
panija užima pasaulyje žmonios reikme-

ARMOUR*

lliniiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

ir

nu ir būdų, kokiu jie atlieka savo užda
vinį.

Mes slalome savo dalyką tiesiog vi
siems, kurie įdomauja — paga mintoj ui, 
pirkliui, vartotojui ir darbininkui
kad kiekvienas galėtų suprasti musų prie
dermes sulig juo, jis turi dėti musų atsa
komybes drauge su kitų, turinčių reikalo, 
mes papasakojome visa visiems, kad visi 
žinotų. Mes papasakojamo vartotojams 
tų patį, ką pasakojome pagaminiojams, 
pagamintojams tų patį, ką vartotojams.

Bdt visa išpasakojus, didumas kokios 
kiekvienos lx»sivartos, kuri verčiasi reik
menimis konkuruojamu budu, turi būti 
geriausiu priparodymu jos ekonominio 
tvirtumo. Jei musų metodai nebūtų Įvir
tais, tai Armuor ir kompanija nebūtų ga
lėjusi pasiekti didumo proporcionaliai su 
šalies pareikalavimais.

Turėdami šitą omenyje, jus lengvai su
prasite, kad jūsų pačių nauda ir jūsų tei
sė gaulli pilna vertę už savo pinigus, ver
čia jus visuomet reikalauti iš savo san- 
krovininko Armouro produktų.

pCOMPANY
CHICAGO

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabuėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria> Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kaa sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei Ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
i'ii' — "j1.  -ji1 n i1 ;s' įv,""—,»■ 1  ;■11 ""Trr'i1 miar. 1 "'in.'m

Svarbios PrakalbosSi

Rengia L. S. J. L. 1 kuopa

Vasario-Feb. 13 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE, 3241 So. llalsled slr.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbėto jais bus dd. J. V. Stilson ir K. 
Bly ža

Meldžiam atsilankyti visus ku oskaillingiausiai jaunuomenę, nes 
Ims aiškinama jaunuomenės užd uotis, jų organizalyvis veikimas 
ir kliasos, prie kurių darbininkiš ka jaunuomenė turi priklausyti. 
Todėl jaunuoliai, kurie pilnai ai jaučiate esu darbininkais, ateiki
te i šitas prakalbas ir stokite į m ūsų eiles, padėkite mums tvarky 
ti musų reikalus. Iužauga 10c.

* y Kviečia KOMITETAS

B0N TON OIRLS

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

STAR & GARTER 
m MADISON PRIE HALSTED STREET

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2e kariškos mokestį h 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES 

kų šelpimui. Surinkta $18.51. 
Aukos |x*rduolos Centraliniam 
streikininkų Komitetui. Lietu
vių streikininkų komitetas su
sideda iš sekamų asmenų: pirm. 
V. Bazėmis, sekr. A. Bagdonai- 
lis, fili. sekr. P. 'J'ainašauslšas, 
iždo globėjai: B. Žilionis ir S.
MaJtct'ku. 'liuinu* ir daugiau 

komitetų, jų tarpt* ir nuolatinių 
savo reporterių, kurie privalo 
prunešiiičli į spaudą apie strei
ko bėgį*

— Streiko Reporteris Al.B.

Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chicago

Redakcijos Atsakymai >
K. Opanskiui, Siox City, la. — 

Mes manome, kad tų klausimą 
rišli išpultus pačiam e SLA. or
gane, Tėvynėj, 'lai tiesioginis 
lamstų organizacijos reikalas, 
kuriuo musei skaitytojai ne
daug leįdomauja. Kų daryt su 
prisiųstų rankraščiu?.

G. Slauzis. Nieko nauja. 
Nedėsime

niiKCKii savo regėjimo pir
am by kokiam neprityrusiam

NeužsitikCklt savo regėjimo pir
ma _ 11 ‘__ ____ _ j;_______
aptlekoriūi, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

liti So. Ashland Avė., Chica<«, 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite j mano parašą 

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

Dr. A. R. BlHmenihal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartoflam 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patinpa d omą at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu, elektros prie
taisus. i i

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VA.’^ANDOS: Nuo 1C—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3210. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street i

VALANDOS: 8—9 iz'Uj, tikUi. y

Telephone Yards 5032

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

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

I

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

>149 8. Morgan St., kertė U st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

Df. M. T. STRIKOL
Lietuvis

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

Ofiso Tek Boulevard 160

Besit. DM S. Ashland Blvd. Chieagt 
IMbghMM SS44

DR. A. A. ROTH
BUBA8 GYDYTOJAS ir CHIBUBGAD

Bpeclaliataa Moteriški, Vyriškų.
Valkų ir viaų chroniškų Ilgų

Ofiaaa: IM4 8. Halsted 8L, Chlcar 
TetoglMM Drercr MH

VALANDOS: 1S—11 ryto; S—S
T—S vakaro. NodSllomū 1»—1S

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
/ 

praneša apie perkėlimų savo teisių 
ofiso iš 137 So. LaSalle Street 

j Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Krankliu 4849 

Rezidencijos Tol. Garfield 1647.

Vyrišką Drapanų Darganai
Naiįji. 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 įr overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotu.

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

R. G O R D O N
1415 S. Halsted Str« Chicago, IU.
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Chicago ir Apielinke
ELEVATORIUS NUŠOKO 

NUO BĖGIŲ.

Merginos dirbančios Central 
Electric Co. raštinėse, pu. 320 
So. VVells gt. išsigando pamatę, 
kaip elevatorius Douglas Park 
nušoko nuo bėgių ties \Vells ir 
Va n Buren gt. ir davė gandu. 
Pasažieriai važiavusieji eleva
torių buvo smarkiai sutrenkti, 
kuomet karas šokinėjo per ke
lias pėdas, traukiamas be bė-

ŠIANDIEN YRA LINCOLN’O 
GIMIMO DIENA

Visa šalis šiandien švenčia 
vardan Abraham Lincolno, ku
ris buvo Suvienytų Valstijų di
džiausias prezidentas.

Istorija mums sako kad jis 
buvo paprastas ūkininkas. Gy
veno medinėje šlubelėje ir bu
vo vargšas žmogus. Bet jis bu
vo labai tvirtas pbiziškai ir tu
rėjo puikių atmintį ir protiškų 
gabumų.

Beveik kiekvienas kas gyvena 
ant ūkės, tyrame ore,* yra vi
siškai sveikas, turi tvirta atmin 
tį ir tvirtų nervų systemų ir pil
na gyvumų.

Dauguma musų teipgi, gyve
na miestuose, dirba dirbtuvėse,, 
ir ne turi užtektinai saules spin j 
dūlių ir tyro oro, ir palįs per
sidirba.

Šios sųlygos paprastai yra 
priežastimi maža-kraujystės, 
nemigos, nusilpnėjimo energi
jos ir nervuotumo. Tas yra 
tiesa lygiai kaip su vyrais teip 
ir moterimis. Visuose atsitiki- 
urnose, turi greitai sustiprinti 
savo systemų, atnaujjti savo 
kraujų, ir atnaujinti gyvi ilgu
mą. Tūkstančiai jau žino iš sa
vo ypatiško patyrimo kad nie
ko nėra geresnio kaip

PARTOGLORY
kuri yra stebėtina mokliška 
kombinacija iš tokių elementų, 
kurie yra reikalingi atbudavoji- 
mui organizmo. Partoglory pa
darys jūsų kraujų sveikų ir 
raudonų, duos jums naujų gy
vumų naujų stiprumų, atnau
jins jūsų nervų systemų ir visų 
kimų.

Viena bonka Partoglory kai
nuoja vienas dqlieris; šešios bon 
kos tiktai $5.00. Rašykite le
siai į.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(G 52) 

LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERIŲ IR 
GROSERNIKŲ SUSIV. AM.

DIDŽIAUSIS SUSIRINKIMAS INVYKS

Seredoj, Vasario 12 d., 1919 m.
F. DALKAUS SVETAINĖJE 3:10\s"- ST- 

7:39 Vai. Vak.
Draugai buferiai darbininkai kurie suprantat dėl ko tas susi

rinkimas yra laukiamas malonėkit būtinai atsilankyti, nes jūsų 
dabar yra reikalas darbuotis drauge su mumis bet musų draugai at
šalo nuo darbo ir nuo draugiškumo ir pažinimo vienas antro. Bet
aš manau kad musų draugai dabar labinus supras Organizacijų 
svarbumą. Baštininkos, P. Z.

gių. Važinėjimas eel va topi
niais karais buvo sustabdytas 
pusei valandos.

Tnie translation filed wilh tbc po*** 
masler a t Chicago, III-, Feb. 12, 19119 
as reųuired by the act of.Oct. 6, 1917

PATARNAUTOJAI LAUKIA 
$1,000,000 U2SILIKUSIOS 

MOKESTIES.

Chicagos patarnautojai, virė
jai. viešbučių bartenderiai ir 
indų plovėjai žada kreipties į 
\Vm. Htnvard Taftų, kaipo ant
rų j į karės darbo tarybos pir
mininkų, tikėdamiesi per jį gau 
ti daugiau kaip $1,000.000, ku
rie, kaip jie sako priklauso 
jiems kaipo neužmokėta moke
stis. Chicagos Darbo Federa
cijos pirmininkas. John Fi'tz- 
patrick ir patarnautojų unijos 
pirmininkas Ben F. Parker per
davė reikalavimą nuo 12,500 
viešbučių darbininkų.
, Ginčai tęsiasi nuo pereitos 
vasaros, kuomet sratikas grū
mojo visam miestui. Tuomet 
5,(MX> patarnautojų vyrų, 2,000 
patarnautojų moterų, 2,000 vi
rėjų ir 3,500 kitų darbininkų 
reikalavo, kad vidutiniai butų 
pakelta $15 mėnesiui. Moterįs 
reikalavo 8 valandų darbo die
nos ir visi reikalavo vienos lino 
sos dienos savaitėj. Šitie reika
lavimai buvo statomi viešbu
čių užlaikytoji) susidraugavi
mui valgyklų užlaikytųjų susi
draugavimui ir užkandžių už
laikytųjų susidraugavimui.

Abiem pusėm bendrai sutin
kant, dalykas buvo pavestas ka
rės darbo tarybai. įvykus mū
šių pertraukai, taryba nuspren
dė, kad nėra reikalo svarstyti 
dalvka. tuomi labinus, kad vieš- 
buriu darbininkai nebuvo būti
nais karei, todėl jie tų dalykų 
užmetė.

Reikalavimų stato Chicagos 
patarnautojų susidraugavimas, 
patarnautojų moterų lokalus 
181, virėjų lokalus 805 ir bar- 
tenderių unija 89.

STENOGRAFĖ IŠTEISINTA.

P-lė Nellie McFarland, kitaip 
vadinama Burke, 1 10 N. Sac- 
ramento Avė., kaltinama nušo
vime bartenderio Tbeopbulos 
(kitaip vad. Frank) C. Skinner, 
jo gyvenime pu. 9 Oakley bulv., 
spal. 5 d., 1918 m. vakar tapo 
išteisinta kriminaliame teisme.

P-ni Nellie Skinner, 05 metų

Dr.W.Yuszkiewicz
AKIŲ. GYDYTOJAS

Kas turite 
skaudanč i as 
akis, ašaro- 

jančias ar ga
lvos skaudėji

mą, ateikite pas mane. Taip- 
pat ir kilos visokios ligos iš
gydomos per mane.

1407 Milwaukee Avė.
Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 

vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 
4 po piety.

Rusiškos ir Torkiikos Vanos
12th St Te!. Kd&ie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514*16 W. 12th at. arti 
St. Louia Avė. Ir 1115*17 
8o. Paulina SL, arti 12th 
SU, Chicago, I1L

amžiaus, molina nušautojo vy
ro, kuri buvo liudininke vald
žiai, pasakė, kad ji neturinti pi
ktumo ant kaltinamosios ir kad 
ji geistu, idant anoji butų pa
liuosuota.

Išrinkti teismo posėdininkus 
ėmė lik 22 miliutas. Mergina 
apsiverkė, kuomet tapo paliuo- 
suota, bet nagrinėjimo laiku 
buvo tvirta.

True translalion filed with tbe post- 
masler ai Chicago, III., Feb. 12, 1919 
as reguired by Ihe act of Oct. 6, 1917 
TEISMAS LEIDO BERGERIUI

IR JO DRAUGAMS REN
GTIS PRIE NAUJO 

NAGRINĖJIMO.

Advokatas V. Bergerio ir ke
turių kitų socialistų viršinjnkų, 
kaltinamų už peržengimų šni- 
pyslės akto, kurie buvo rasti- 
kaltais kelios savaitės algai, va
kar gavo pailginimų laiko iki 
vasario 20 d. argumentavimui 
dėl naujo nagrinėjimo bylos.

Pailginimas laiko duota tuo
ju tikslu, kad. naujo bylos na
grinėjimo negavus, socialistai 
tuojaus galėtų paduoti bylų S. 
Valstijų apeliuojamam apskri
čio teismui. Kitaip jiems par
sieitų eiti į kalėjimų iki jų ape
liavimas bus išklausytas.

Socialistų advokatas nesus
pėjęs prirengti rekordų apeliu
ojamam teismui.

Trijų dešimtų dienų prailgi
nimų teisėjas Landis taipgi da
vė adv. Geo. F. Vanderveerui, 
advokatui \V. D. Hayvvoodo ir 
100 Pas. Prain. Dari), unijos 
narių, kurie lapo nuteisti pagal 
šnipystės įstatymų, paduoti a- 
peliavimų federaliam apeliuoja 
mani teismui.

RAGINA DARBO PARTIJĄ 
VIENYTIS.

Pasiulinimui nustatyto pro
gramų Susivienijimui Illino- 
jaus darbo partijai ir Beparti- 
nei lygai ketvirtadienyj šaukia
ma susirinkimas pildomojo da
rbo partijos komiteto.

North Dakotos governoras 
Lynu J. Frazicr ir darbo parti
jos vadovai smulkmeniškai per 
žiurėjo programų prieš gover- 
noro išvažiavimų savo valsti
jom kur jis papasakos savo 
partijai apie susivienijimo pie
nų. Bus prašoma Illinojaus 
Darbo Federacijos ir Chicagos 
Darbo Federacijos, kad jos pa
tvirtintų susivienijimų.

Illinojaus unijos, kurios re
ferendumu balsuoja klausimų 
oficialiu prisidėjimo prie nau
jos darbo partijos, skaitis savo 
balsus šeštadienyj. Yra spėja
ma, kad partija bus pripažinta 
10 balsų prieš vienų.

JAUNASIS VAGIŠIUKAS IR 
VĖL SUGAUTAS.

Per dvi dieni Tony Skoni- 
ron>tki, 8 metų amžiaus, nuo 
1 140 Blackhawk gt. du syk ta
po suareštuotas ir dabar laiko
mas Schakespeare Avė. polici
jos stotyj drauge su savo bro
liu Sylvestru, 10 metų amžiaus. 
J. Bhimenthal nuo 2717 N. Kini 
bąli Avė. sako, kad juodu paė
mę jo graznų $100 vertes.

AČIŪ VISIEMS!

Aš, Juozapas Mirauskas ir vi
sa mano šeimyna, šiuo norime 
tarti viešų padėkos žodį visiems 
prieteliškai parėmusiems mus, 
vargšus, laidojant musų myli
mų dukterį, a.a. Marijonų Mi- 
rauskaitę. Pirmiausia dčkuo- 
jame gerb. Naujienų Redakci
jai, kuri padare mums pirmų 
prietelybę — paskelbimu laik
raštyj ir suteikimu pinigiškos 
paramos. Geri žmonės, pama
tę tai, tuoj pasiskubino mums j 
pagelbų savo aukomis, kas da
vė galimybės pargabenti į Chi- 
cagų mylimos musų dukters 
Marijonos kimų ir palaidoti jų. 
Ačiū, ačiū visiems, kurie šiokiu 
ar tokiu bildu parodė mums,

savo prietelybę šioj
Ačiū au-

vnrgšamš
skaudžioj nelaimėj!
ko toj a m 8, ačiū su ra m in tojams, 
ačiū palydojusiems veliones kū
nų į kapines ačiū! Dar kar
tu: ačiū visiems!

—Juozapas Mirauskas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBA.

Praeitame Pildomojo Komi
teto susirinkime, tapo nutarta 
pradėti platų veikimų apšvietus 
reikalu. Apšvietus komisija, 
kuri yra prie pildomojo komi
teto, tapo užkviesta prie rengi
mo prelekcijų ir paskaitų ir gal 
trumpuoje ateityje bus sureng
ta visa eilė apšvietus susirinki
mų įvairiose dalyse Chicagos.

Tatai šiuo kreipiuosi į drau
gus ir drauges, Darbininkų Ta
rybos narius ir simpatizuoto* 
jus, padėkite mums šiame dar
be. Pirmiausia reikalinga pra
nešti, kur ir kokiu laiku jūsų 
manymu, butų patogiausia to
kie susirinkimai sušaukti, ir 
kuo labiausiai interesuojasi tos 
apielinkės lietu viai-darbinin- 
kai? t

Draugai, dirbkime visj išvie- 
no, ir musų darbas bus našus.

Ch. L. D. T. Piki. Kom. sekrt.
Jonas Degutis,

2228 Carver St., Chicago, III.

PRŪSŲ LIETUVIŲ 
VAKARAS.

Vasario 8 d. Meldažio svetai
nėje įvyko balius su programų, 
surengtas Prūsų lietuvių komi
teto.

Kadangi buvo plačiai išgar
sintas, tai žmonių prisirinko 
daug; buvau ir aš nuėjęs pasi
žiūrėti. Prūsų lietuviai liute
ronai niekad pirma neužsiimda 
vo jokiu prakilnesniu rengimu, 
bet dabar jie pradeda pabusti. 
Puikiausia programo dalis bu
vo Birutes choras, kuris padai
navo keletu'puikių dainų. Gar
be p. Šimkui už tokį puikų iš
lavinimų choro. Taip jie už
žavi žmogų savo dainomis, kad, 
rodos, toj valandoj užmiršti vi
sus savo vargus ir nori tik, kad 
jie dainuoti)' ir dainuotų.... Be
je, p. Šimkus dar pasakė trum
pų prakalbų, ragindamas visus 
vienybei), nesiskirstyti, dėl vi
sokių religinių įstikinimų ir tt.

Programe dalyvavo ir gerb. 
rašytoja Žemaitė. Pasirodžius 
jai ant pagrindų, publika pa
sveikino gausiais aplodismen
tais. Gerb. Žemaitė skaitė tru
mpų referatų apie baudžiavos 
laikus, stebuklingas vietas, ir 
kaip dabartinėj karėj Prūsų 
lietuviai seneliai ir mažučiai vai 
kai buvo varomi Rusijos giht- 
mon ir tt. Taipgi kalbėjo Prū
sų lietuvių kunigas J. J. D. Ra- 
zokas. Jis pasakė, kad nerei
kia paisyti ar kas yra katalikas 
ar protestonas arba ir laisva
manis. “Visi esame lietuviai- 
todėl, sako jis, aš nieko dau
giau ne nežinau, kaip lietuvius 
ir Lietuvą.’’ Tik jis perdaug 
karščiavosi. Ale tai nieko: tas 
tik nedaro klaidų, kur nieko ne
veikia.

Aukų buvo surinkta 90 dole
rių su centais.

Pirmas Žaibas.

Pranešimai
Roseland, III. — LDLD. 79 kp. ek

stra susirinkimas jvyks, nedėliojo, 
16 d. yasrio 10 vai. ryta Aušros mo
kykloje 1(0900 Michipan Avė. Bus 
balsuojama konstitucija ir bus išda
lintos knygos “Istorija Socializmo S. 
V.”. Visų narių pareiga atsilankyti.

—A. Grebelis, rašt.

L. M. P. S. 9 kuopos Choro repeti
cijos vadovaujant P. Gugienėi, būna 
kiekviena sereda lygiai 8 vai vak. 
Mark White Svet. Halsted ir 29 gat. 
Visos Dainininkės malonėkite atsi
lankyti pažymėtu laiku F. S. K.

Tarptautiškas socialistų susirinki
mus — prakalbos jvyks seredoj, 12 
vasario, 7:30 v. vak. Liberty Hallej, 
kertė 52 avė. and 22 pi. Lietuviai 
skaitlingai atsilankyki! j šj susirin
kimą.

LSS. 4-toa kuopoH puametiniH su
sirinkimus jvyks seredoje, vasario 12 
dienų, 7:30 vai. vakare, Mildos sve
tainėje. Draugai ir draugės mąlonė- 
kite atsjlankyti ,nes turini daug 
svarbiu dalykų aptarti.

Valdyba.

LDLD. 19 kuopos susirinkimas 
|vyks šiandie, vasario 11, Aušros 
svetainėj 3001 So Halsted str. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Turėsime daug 
svarbių reikalą priimti naująją L. D. 
L. I). konstituciją ir 11.

s — Komitetas.

LSS. 81 kuopos susirinkimas j- 
vyks vasario 13 dieną Liuosybčs 
svetainėje, 1822 Wabansia avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku. Taipgi atsjveskite ir 
naujų draugą prisirašyti.

Rašt. J. D. Ikendokaitis.

LSS. 37 kuopa rengia svarbias pra
kalbas ularninke, vasario 11, 7:30 
vai. vakare. Malinauskio svetainėje 
1843 So. Halsted str.

— Komitetas.

Pirmyn mišraus choro praktjka 
|vyks utarninke, vasario 11 d., 8 vai. 
vakare, Knygyno svetainėje, 1822 
Wabansia ve. Dainininkai ir daini
ninkės, malonėkite susirinkti, nes 
sekamą nedėldienj reiks dainuoti 
rusų vakare.

—Choro Valdyba.

Melrose Park — Darbininkų Var
totojų Bendroves Metinis visuotinas 
šeimininkų susirinkimas bus ketver
ge, vasario 13 d. 7 vai. vakare, Frank 
ir James svetainėje, kertėj 23 ir La
ke gatvių. Visi šeimininkai malo
nėkite bul paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti.

Valdyba.

De Kalb, III. — LDLD. 46 kuopos 
metinis susirinkimas jvyks 10 vasa
rio Bendroves svetainėje, kaip 3:30 
vai. no nirlų. Nariai malonėkite at
silankyti. J. T.

Roseland. Vietinių draugijų palai
kančių Aušris Knygyną, delegatų su 
sirinkimas jvyks seredoje. 12 d. 
vasarjo, 7:30 vai. vak., 10900 Michi- 
gan avė. Visi delegatai kviečiami 
atsilankyti paskirtu laiku. Susi
rinkimas liko perkeltas iš priežas
ties kad yra užimti kambariai mo- 
k\-niurni.

llašt. F. Bruškaitis.

Waterbury, Conn. — Waterhurio 
Progresyviškų Lietuviškų draugijų 
sąryšis rengia prakalbas vasario 16 
dieną. Kalbės advokatas 1’. J. Ba- 
gočius, iš So. Boston, Mass. Prakal
bos nrasidčs Ivgiai 1:30 vai. po pie
tų. Visus širdingai užnrašo atsilan
kyti PLD. Komitetas.

LSS. VIII rajono kuopų sekreto
riai malonėkite priduoti greitu lai
ku skaičių narių jūsų kuopoje, dėl 
gavimo Sąjungos organo, nes bus 
duodamas tiktai pilnai užsimokėju
siems nariams. Siuskite sekamu an
trašu: K. G. Trainis, 751 W. 31sl st.

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubas rengia koncertą 
ant gegužės 3 dienos, paminėjimui 
penkių metų savo gyvavimo sukak- 
tuviu. Todėl meldžiame visų Cice- 
ros draugijų nerengti tą dieną jokiu 
pramogų, kad nepakenktume vieni 
kiliems. —šekr. P. Kaminskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU seserų Onos ir Mag- 

delcnos Kiselyčių, abi ženotos, bet 
vyrų pavardžių nežinau. Paeina iš 
Kauno gub., Baseinių pay., Skersne- 
mimio piirap, ir miestelio, .los pa
čios. ar kas žinote, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga, nes turiu svar
bų reikalą.

Miss Marijona Stakevičiutč, 
9225 Ellis avė., (Burnside) Chicago, 
III.

PAJIEŠKAI! Anicado Tillos. Gir
dėjau randas Sioux City, la. Anyk
ščiu parapijos, Bubikų sodos. Taip
gi Kazlaucko, rodąs gyvena Rytinė
se Valstijose. TroŠKunu parap., Ste- 
bonavos viensėdijos. Kas iš pažįs
tamu ar jie patįs malonėkite atsi
šaukti. C. Tuskenis
1225 S. 50tb avė., Cicero, III.

J IEŠKO KAMBARIŲ
KAS TUBI parendavoli švarų, 

šviesų vienam žmogui kambarį, ma
lonėkite tuojaus pranešti šiuo ad
resu :

Naujienos
1739 So. Halsted st., Chicago, III. 

Phone Canal 1506.

KAS TUBF parandavoti švarų ir 
šviesų kambarį dėl dviejų vaikinį. 
Bridgeport apieiinkė. Praneškite 
per laišką tuojau.

AIex Martin,
3253 So. Morgan str., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Eroployment Service) 
j ieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip CbicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, j ukius, j Šiaip įvairias jslai- 
®as — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip paura 
Mienris darbume

REIKIA atsakančio bučerio. At
sišaukti greitai.

Sucillci
Komitetas, 8706 Houston avė., So. Chicago, III,

REIKIA DARBININKŲ.

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

' ................ ............... . ■■ II,. -.11 1,1 ll.l   .1111     » ■ |

REIKIA patyrusių 2 dry goods Į 
pardavėjų, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Atsišaukite Box aparl- 
mėnt.

Bach Department Store, 
3641-43.45 S. Halsted st. Chicago

REIKIA 50 iki 100 merginų tvar. 
kyli naujas vilnones atkarpas. Atsi
šaukite j

B. Cobon and Son, 
1100—1114 W. 22hd SI. Chicago

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W CLEANTNG 

COMPANY,
(52 W. \Vashington st., Room 2

REIKIA karų karpenterių ir truck 
hand, prie darbo an| medžio tavori- 
nių karų, nuo šmotų darbas. Atsi
šaukite. \

THE RYAN CĄR COMPANY 
IIegewisch, Bis.

Reikia moterų tojaus dėl užbaigi
mo in koulu ir kialniu, švari dirbtu
vė geras užmokėstės valandos 7:30 
iki 4:10 kiekviena diena subatoms 
7:30 iki 11:30, 44 valandos j sąvaile, 
už viršlaikė 1-2 darbas pastovus. 
( Royal Tailor Co.
731 So. Wells SI., Chicago, III.

REIKALAUJU Experience aprei- 
teriu prie Moteriškių drabužių katras 
supranta savo darb<) gali uždirbti 
iki $50.00 j savaitę. Darbas nuo sin
kų.

A. BaČiunas,
1575 Ogden Avė., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barten- 
deris. Atsišaukite greitai.

J. Ilryncevicz,
4217 So. Ashland Avė.

REIKIA darbininkų prie cukraus 
barokų.

Geras mokestis su šeimynoms ir 
pavieniems vyrams 320 iki 324 už 
akrą, dykai namas ir transportacija. 
Susilinkile su musų agentu sekan
čiame laike ir vietose.
CHICAGO: Nedel Vasario t (ii h,

Feketc and Sons’s office, 1957 \V. 
Grand avė. at 9 vai. rytą.

Al Webcr’s house, 1642 Ovehard 
St. at 11 vai. dieną.

Cbas. Kassay’s office 9328 Coltage 
Grove avė., at 3 vai. |>o pietų.

M1CHIGAN SUGAR COMPANY 
Saginasv, Mieli.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo; gera mokestis, maža šeimy
na; drapanų plauti nereikia. Atsi
šaukite tuojaus.

Miss Misevicb, 
3518 S. Halsted st. Chicago, III.

■REIKIA 5 merginų, kriaučkų prie 
kostuniieriŠko darbo. Taipgi sijonų 
siuvėju. Pastovus darbas. Gera 
mokestis.

N. Pask,
1256 Harrison st., Chicago

Tel. Monroe 4587.

REIKIA vyro mokyties prekybos, 
gera pastovi vieta, turi turėti įves- 
tuoti $520.00. Pinigai užtikrins al
gos $25 į savaite laike mokinįmosi. 
Po dvieju savaičių pamokinimo mu
sų žmonės uždirba $50.00 į savaitę 
ir daugiau. Mes norime tiktai ge
ru žmonių katrie nori dirbti pasto
viai. Atsišaukite panedėlsje, sere
doje arba pėtnyčiojc.
Room 911. Atdara iki 8%val. vak. 

431 So. Dearborn st.

Reikia gero kriauČiaus prie kostu- 
mersko moterų darbo; geras užmo
kestis; darbas pastovus, atsišaukite 
tuojaus.

W. Bagočius,
3549 Ogden Avė., Chicago., III.

REIKALINGAS — Atsakantis bar
bens, gerai suprantantis savo darbą. 
Darbas ant visados. Gera užmokes
tis. Norėdami darbo atsišaukite ko- 
greiČiausiu.

S. B.
1105 So. 49th. Avė., Cicero, 111.

PARDAVIMUI
Verteivų domai. Dėl blogos svei

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

Anton Prazsky, < 
285(5 Emerald Avė. Chicago, III.

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

Franz Studia, 
Waukegan, III.

PARDUODU Restauranlą labai pi
giai. Priežastis — išvažiuoju iš Šio 
miesto.
1619 S Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI pigiai gerai apsi
mokanti bučernė ir grosernė su na
mu. Pasitraukiu iš biznio.

M. Jirsa, 
2133 So. Oakley avė. Chicago

PARDAVIMUI______
PARDAVIMUI bučernė. Priežastis 

pardavimo turiu išvažiuoti j ūkę Ko
vo mėnesyje, nes brolis mirė, nėra 
kas valdo ūkę. Atsišaukite greitai.

714 W. IMI h Place.

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

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnj pasiu- 
limą. Dykai nrisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus j mokėsi j. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 \V. Harrison Street, Chicago

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puiku Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
te teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. ( hieago

PARSIDUODA naujas pianas, prie
žastis nardavimo — važiuoju ant ti
kės. Taipgi turiu namą ant parda
vimo arba mainysiu ant ūkės. Na
mas randasi netoli Oak Park. gra
žioj vietoj. Meldžiu atsišaukti.
3311 S. Auburn avė., 2nd floor

N AMAI-tEMĖ
PARDUODU medinį namą prie 

4400 Washtenaw avė., ant vieno au- 
gšto, su štoru. Vienas ir pusė loto. 
Atsišaukite j savininką.

J. Juozaitis.
4(522 Mozart st., Chicago, III.

AR TURI LOTA?
Mes priimame už pirmą jmokėįi- 

mą ant naujo mūrinio namo, 2 pa
gyvenimu su maudyklom, cementi
niu basementu ir kitais naujais įtai
symais. Rendos neša 1(1 nuoš. Už
teks loto Įmokėjimui, o likusius iš 
rendų užmokėsit.
Liberty Land and Inveslment Co.

* - - ..........—
DU LOTAI ANT PARDAVIMO ant 

So Tahnan avė., kampas 72 st. Lo
tai 125 pėdų ilgio ir 30 p. pločio. 
Sih’os ir vanduo suvesta. Abu lotu 
parduodu už $400. Atsišaukite laiš
ku > Naujienų ofisą pažymėdami 
No. 30.

FARMA V.MNOM ANT NAMO
120 akru žemės su puikiais Inidin. 

kais, \Visconsine, norime išmainyti 
ant miesto pronertės, 30 galvijų, 4 
arkliai, daugybė kiatdių, vištų, žą
sų ir visokių tarmiškų mašinerijų 
kokių liktai reikalinga, taipgi pa
šaro. grudų, sėklų, miltu, mėsos, yra 
užtektinai. Del platesnio susižinoji
mo kreipkitės pas 
United J and and Inveslment Co..
117 N. Dearborn st., Chicago

PARDAVIMUI. Mes garsiname 
|lik baigenus. 2aukštų mūrinis, 2 
šešių kambariu fintai. Maudynė, 
gesas ir tt. Devvniu pėdų akmens 
apatnamis. Didelis lotas. Rendos 
$40 j mėnesį. 35la gatvė arti Hals
ted st. Tiktai $4000.00.

Tgnatius Chap and Co., 
31st and VVallace st. Chicago

MOKYKLOS
r VALENTINE DRESSMAKINlT^ 

COLLEGE8
6205 So. Halsted at, 2407 W. Ma- 

dinon, 1850 N. Welh St.
137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas. D* 
signing, dėl biznio ir namo Vie
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaraotao 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes «1 
$10. Phone Seeley 1643

MBA PATEK, PlrtnialaH

DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

Čia gali leagvU ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos Ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gratnmar ir High 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite iiuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, tvpewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 9:30 
3166 So. Halsted St.. Chicago. III.

nA5TEn 5Y5TEn
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 bite laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrcnos daromos pagal Jūsų mle- 
rą — bite stailės arba dydžio, iš bi- 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinia *
118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.


