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Anglijos angliakasiai at
metė valdžios pasiūlymą

Scheidemann kancleriu
Lenkai paėmė Brest-Litovską ir 

Baltstogę. Valdys Lietuvos 
geležinkelius

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
ATMETĖ VALDŽIOS 

PASIULIMĄ.

Gali kilti streikas 800,000 ang
liakasių už 6 vai. darbo die
ną ir 30 nuoš. pakėlimo algos.

LONDONAS, vas. 12. —- Mi- 
ner's Federation of Great Bri- 
taiu konferencija susirinkime 
Southporte šiandie nutarė prieš 
priėmimų pasiūlytų valdžios są 
lygų sutaikymui federacijos iš-! 
statytų reikalavimų.

Federacija kuri turi 800,000 
narių, reikalauja 6 vai. darbo 
dienos ir pakėlimo algos 30 
nuošimčių. Konferencija pri
ėmė sekamą rezoliucijų:

“Mes atmetame valdžios pa
siūlytas sąlygas kaipo nesan
čias atsakymu į musų reikala
vimus ir mes pavedame pildo- 
majam komitetui pareigų pa
duoti konferencijai pasiulimų 

kokis turi būti sekamas žings
nis pastumėjimui musų reika
lavimu.” c

Jau trūksta 
anglių.

Jei po federacijos nuospren
džiui sektų streikas, kas ląbai 
gali būti esant angliakasiams 
dabartiniame jų upe, susitver
tų nepaprastai rusti industrinė 
situacija, kadangi trukumas an 
glių jau dabai4 yra nemažas.

Kuomet pirmuoju angliaka
sių tikslu yra panaikinti iš prie
žasties demobilizacijos kįlusį 
perviršį darbininkų, užreiškia- 
nia, kad užpakalyj judėjimo 

yra dalies angliakasių misi- 
sprendimas ant visados nacio 
nalizuoti industrijų.

Valdžios pasiūlymas.

Valdžios atsakymas sako, 
kad kaslink reikalavimo 6 vai. 
darbo dienos, valdžia, nors pri
taria darbininkų pageidavimui 
geresnio gyvenimo sąlygų, turi 
atsižvelgiant j padidėjusią kai 
nų gaminimo pramonėse, ku
rių produktai sudaro svarbiau
si dalykų kitų užsiėmimų, taip
gi galvoti apie pasekmes į abe- 
Iną pramonės situacijų-

Valdžia sako, kad ji sutinki’ 
pridėti šilingą į dieną prie da
bartinio karės bonuso, kuris 
yra lygus pakilimui kainų nuo 
sausio 1918 ir atiduoti kitus rei 
kala vi mus sąryšyj su algomis 
atstovų komitetui.

MOTERŲ LAIMĖJIMAS 
WISCONSINE.

MADISON, Wis. — Valsti
jos senatas priėmė bilių, sutei
kiantį* moterims balsavimo tei
sę prezidento rinkimuose. At
stovų butas priėmė bilių savai
tė atgal.

True translntlon filed witb the post- 
’naslcc at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by the uct of Oct. 6, 1917

S( HEIDIJMANNAS BUS 
KONCLERIU.

Nepriklausomieji socialistai ne
dalyvaus ministerijoj.

COPENHAGEN, vas. 11. — 
Pasak žinios iš Weimar, sutar
tis tapo pasiekta Vokietijos na- 
cionaliame susirinkime apie są
statų naujos ministerijos, kuri 
susidės iš 1 I narių-

Pbilipp Scheidemann tapo pa 
rinktas kancleriu; Dr. August 
Mueller, ekonomijos ministe
riu; Bauer, darbo ministeriu; 
Landsberg šalies ginimo ir jus
ticijos ministeriu. Kitas port
felis eis Dr. Eduard David, ku
ris rezignuos iš prezidentystės 
nacionalio susirinkimo W e i- 
mar ir kuria vietų užims Kon- 
stantin Fehrenbacb.

Socialistai turės 7 vietas šia
me kabinete, demokratai turės 
tris ir centristai turės tris, įs
kaitant Matų Erzberger, kuris 
bus ministeriu be portfelio.„(ira 
tas von Brockdorff-Rantzau, 
anti-socialislas, bus užrubeži- 
nių reikalų ministeriu.

True translntlon filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as rc<|uired by tbe act of Oct. 6. 1917 
SVEIKINA PIRM/ VOKIETI

JOS PREZIDENTĄ — 
E BERTĄ.

WEIMAR, vas. 11- —Bažny
čių varpų gaudimas paskelbė 
NVcinuir žmonėms šiandie 4:15 

valandą po piel, kad Vokietijos 
žmonės, pirmų kartų istorijoj 
išrinko viršininkų savo valsty
bės.

Friedricb 'Ebert, sociahstų 
vaijovas ir buvęs balnų dirbė
jas, pasirodė prieš teatrų 20 
minučių vėliau ir susilaukė kai
po* Vokietijos prezidentas tų ap
lodismentų, kurie pirmiau pa
žymėdavo pasirodymų monar
cho, kuris kartų apibudino par
tijų, prie kurios prezidentas E- 
berras ptriguli, kaipo sudarytų 
iš žmonių ‘‘nevertų nešioti var
dų vokiečių.”

Nacionalis susirinkimas užsi
darė iki ketvergi). Ryto bus 
prirengiamas programas ir ga
lutinai sudaromas kabinetas.

Naciona'lio susirinkimo pre
zidentas Dr. Eduard David die
nų pasakė dramatiškų kalbų 
pretidentui Ebertui, Kada Da
vid užbaigė kalbą apibudinda
mas milžiniškų atsakomybę 

vietos ir augštą pobūdį ir ne
svyruojantį (ištikimumą prezi
dento Eberto, butas ilgai ir 
smarkiai plojo ir sveikino. Lai
ke kalbos prezidentas Ebertas 
sėdė jo ^nulenkęs galvų ir sudė
jęs rankas.

True translntlon filed with tbe post- 
iiiasler at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA

LISTAI SUSILAIKĖ NUO 
BAkSAVIMO.

BASEL, vas. 11. — Vokieti- 
j o s n a c i o nalis susirinkimas 
Weimar e šiandie išrinko Fried 
rich Ebert Vokietijos respubli
kos prezidentu 277 balsais iš vi
sų 379 balsų. Eberlas priėmė 
vietų.

Grafas von Posado\vsky-We- 
bmer gavo 49 balsus.

Balsai prieš Ebertų buvo tur
būt nuo konservativų bloko ir 
kelių senųjų nacional-liberalų, 
o nepriklausomieji socialistai 
ir niekurie kiti išreiškė mažes
nį laipsnį nepasikakinimo pa
duodant tuščias balsavimo bla
nkas.

Vienas balsas už
Erzbergerj.

Paskelbimas vienatinio bal
so už Matų Erzbergeri iššaukė 
juokų visame bule, kuris taipgi 
juokėsi antrų dienų tjupsėdžių, 
kada tas pats Erzbengeris bu
vo perstatytas kandidatu j pre
zidentus.

True translntlon filed with tbe post- 
master at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by tbe net of Oct. 6, 1917

LEINKAI PAĖMĖ BREST 
LITOVSKĄ.

VARSA VA, vas. 11. - - šian
die čia paskelbia, kad lenkų ka
reiviai atsiėmė iš bolševikų 
Ęirsl Litovskų, Balstogę (Bie- 
lostok) ir Kovei j.

True translntlon fil»»<l with the post- 
uiasler at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917

LENKAI VALDYS LIETUVOS 
GELEŽINKELIUS.

Kad galėtą priešintiess 
bolševikams.

VIENNA, yas. 11. — Gautoji 
iš Varšuvos bevieliuė žinia sa
ko, kad lenkai padarė sutartį su 
vokiečiais, sulig kurios lenkai 
užims Balstogę, kad turėtų liu- 
osą (terva^iavimą per Lietuvą 
priešinties bolševikams. Vokie
čiai ištraukia savo spėkas į La
pai (?) Vilkaviškio linijos, iki 
kuriui lenkui taiso atnaujini- 

iiiui važinėjimo.

True translntlon fih’d wlth the post- 
maslei’ at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

NAUJAS BOLŠEVIKŲ 
OFENSIVAS.

ARCHANGELSK, vas. 11.- 
Bolševikų spėkos atnaujino o- 
fensivą Sredmakrengo apygar
doj. Trumpam laikui pareitų 
naktį bolševikai užėmė kelias 
talkininkų medines tvirtoves, 
po įsiveršimni į miestų, bet jie 
liko išvyti anglų ir rusų kontar- 
-atakos. Mušis tęsėsi šiandie.

BADO STREIKAS.
WASIBINGTON. Iš 35 mo

terų areštuotų už pailaikymų 
budėjimo ugnies 25 liko nuteis
tos 5 dienoms kalėjimo, 1 gi 2 
ditnom, kitos gi paliuosuotos. 

į Nuteistosios kalėjime paskelbė 
bado streikų. Jas areštuoti po
licijai pagelbėjo boyskotai.

ORAS.

Lietus ar sniegas šiandie; ry
to giedra ir šalčiau.

Saulė teka 6:48 vai. leidžiasi 
5:20 valandų.

True trunslnllon fih-<l wlth tbe post- 
innster at Chicago, UI., Feb. 13. 1919 
as rvquire<l by the act of I)cl. (i, 1917

Kares našta
SUV. VALSTIJOS NEŠ 20 ML 

LIARDŲ KARĖS NAŠTĄ 
PER DU METU.

Reiškia bondsus, išpūtimų, au 
gštas kainas, naujus muitus.

WASHINGTON, vas. 12. — 
Vidutiniškai $20,000,000,000 tu
ri sudėti Amerikos žmonės šie
met ir ateinančiais melais mo
kesčiais ir paskolomis karei.

Apskaitoma, kad jei mokes
čiai nebus padidinti sekamais 
metais, bus reikalinga surinkti 
iš tos sumos $12,000,000 pasko
lomis prieš birželio 30, 1920. 
Tas reiškia, kad jei ateinanti 
Pergalės Paskola bus $6,000,- 
000,000, lai bus dar viena ar 
daugiau laidų valdžios bondsų 
siekiančių $6,000,000,000 seka
mais metais.

“Aš abejoju, kad šalis galėtų 
surinkti tokį didelį skaičių bon- 
d.sų į 17 mėnesių,“ pasakė Šian
die senatorius Smoot iš senato 
finansų komiteto-

“Bankai bus priversti paim
ti skaičių bondsų, kuriuos ne
galima bus surinkti vieša sub- 
skripcija. Jie jau turi $2,500,- 
000,000 lokių bondsų ir pasek
mėje buvo niekuris laipsnis iš
pūtimo. 'Lodei ir baimė, kad 
mes turime skaityties su dide
liu išplitimu, pagimdytu teiki
mu valdžiai pinigų per seka
mus pusantrų melų ir todėl te- 
hesitęsimas augštų kainų, ku
rios yra pagimdamos išpūti
mo.”

Milžiniški kaires kaštai1, ku
riuos Amerikos žmonės mokės 
tiesioginiai ar netiesioginiai per 
gentkartę ar ilgiau, ką lik pra
dedami suprasti. Nuo bal. 1, 
1917 iki sausio 31 1919 valdžia 
išmokėjo karės tikslams $26,- 
509,703,828, įskaitant $7,919,- 
976,666 paskolintus musų talki
ninkams. J mažiau kaip du 
metu Suv. Valstijos išleido su
ma tik $5,(M)0.000,000 mažesnę, 
negu Anglijos karės kaštai per 
daugiau kaip keturis metus.

Nuo lt, lulžio <>, 1917 iki

sausio 31, 1919 valdžia surinko 
iš mokesčių $6,040,355,523 ir 

už Laisvės bondsus $16,966,- 
938,000. Administracija tiki
si surinkti apie $6,000,(X)0.000 
mokesčių už 1918 m- sulig nau
jais pajamų/įstatymais. Sena
torius Smoot mano, kad tas 
duos tik $5,250,000,000. Kaip 
ten nebūtų, bus reikalinga su
rinkti sekamo j paskolo j $6,000, 
000,0000 padengimui karės iš
laidų iki sekamo birželio 30 d.

Apskaitoma, kad valdžios iš
laidos, daugiausia iš karės prie
žasties sekamais fiskalinis me
tais bus $10,000,000,000. Iš 
mokesčių 1919 m. administra
cija tikisi surinkti $4,000,000,- 
000, kuomet senatorius Smoot 
apskaito $3,250,000,000. Kaip 
nebūtų, bus reikalinga surink
ti mažiausia dar $6,000,000,01 
pardavimu bondsų.

ATSISAKO NUO
ARBITRACIJOS.

BUENOS AIRES, vas. 11 — 
Streikuojantjs uosto darbinin
kai atmetė arbitraciją ar kokį 
ndrs valdžios maišimųsi į strei
kų. Unijos viršininkai išleido

—■ 'g. ■■■' 1 "1UI—

atsišaukimų, kviečiantį darbi
ninkus laikyties tvirtai, o jie 
tikrai laimės visus savo reika
lavimus.

True trnnslallon filed witb Ihe post- 
masler at Chicago, III., Feb. 13, 1/119 

:is re<|iiired by the act of Oct. 0. 1917
BUDAPEŠTO STREIKAS 

ATSINAUJINO.

Socialistą vadovas 
areštuotas.

BASEL, vas. 12. - - Pasak ži
nių, generalis streikas atsinau
jino Budapešte.

Vengrijos socialistų vadovas 
VVitlich tapo areštuotas Press- 
burge.

True tmnslntion fib‘d wilh tbe post- 
tna>1cr ai Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reipiired by Ihe act of Oct. 6. 1917

SUSITAIKĖ APIE NAUJAS 
SĄLYGAS PERTRAUKOS 

MŪŠIŲ.

PARYŽIUS, vas, 12. - - Pa
sak oficialiu paskelbimo vy
riausioji taryba savo susirinki
me šiandie nutarė sąlygas at
naujinimo pertraukos mušiu 
su Vokietija.

(Pirmesnės žinios rodė, kad 
yra dideli nesutikimai taryboje 
apie naujas sąlygas prailginant 
musių pertrauką).

True trnn»;lntlnn filoH wm» ♦»,. 
mastei’ ai ChicMo, ilk, Feb. 13, 1919 
as reuuired bv the art of Oct fi. 1917

Atidėjo pertraukos mušiu 
susirinkimą.

LONDONAS, vas- 12. - Ex- 
change 'Lelegraph Copenbage- 
no žinia sako, kad Vokietijos 
pertraukos mūšių komisijai 
pranešta, jog pertraukos musių 
konferencija tapo atidėta neap- 
rubežiuotam laikui.

True translntlon filed witb tbe post- 
Imister ;d Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as recpiired by the act of Oct. (». 1917

GALBŪT 4 FRAKCIJOS
DALYVAUS RUSIJOS

KONFERENCIJOJ.

Krymas ir Ukraina sutinka 
dalyvauti konferencijoj.

PARYŽIUS, vas. 12. — Da
rosi prospektai susirinkimo ma 
žiausia keturių Rusijos frakci
ją !<<>,, f<->c-i j <>j sint r*t-ii>cos 

salų.
Atėjo žinia iš Ukrainos, kad 

los buvusios Rusijos dalies val
džia dalyvaus konferencijoj. 
Taipgi pranešama, kad gen- De- 
nikin valdžios svyravimas pa
linko prie noro prisidėti prie 
konferencijos.

Krymo valdžia jau priėmė 
pakvietimų, taip jau ir Rusijos 
bolševikų valdžias.

'Pečiaus konferencijos pasise
kimas priguli nuo Maskvos so
vieto sutikimo pertraukti ka
riavimų.

True transhdinn filed wilb ihe post- 
mastei* at (’.hicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6, 1917
JAPONIJA PASKELBSIANTI 

SLAUTAS SUTARTIS.

LONDONAS, vas. 12. — Reu 
lerio žinia iš Tokio sako, kad 
baronui Nobuaki Makino, virši
ninkui Japonijos delegacijos ta 
ikos konferencijoj, tapo įsakyta 
atidengti visas nepaskelbtas su
tartis tarp Cbinijos ir Japoni
jos.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

1 L .. 1 « 1 "H . ...... .......... ..........................................................................

True translntlon filed wilh the post-niasler at Chicago, UI., Feb. 13, 1919 
lis reųnircd by the oct of Oct. (i, 1917

Deportuos iš Amerikos 
6,000jteivii|

Ateiviai esą pavojum
Porto Rico sala reikalauja ne

priklausomybes
DEPARTUOS 6,000 ATEIVIŲ.

WASHINGTON, vas. 12.
Generalis immigracijos komi- 
paskclbė šiąnakt sekamą pra
nešimą kaslink prospektų de
portavimo svetimšalių:

Apskaitoma, kad apie 6,000 
timšalių bus deponuoti, <li-■ ši,,|1(|i(. |)cl. F()rl

pročiai ar kitaip apsunkiuantjs ’
publiką.

“Didžiuma iš likusių yra li
goniai ar tapo rasti kaltais už 
prasižengimus, padedančius ju
os po deportavimu. Palygina
mai keli yra agitatoriai priešin
gi musų valdžios forniai ar vi
soms organizuotoms! vald
žioms. 1 .

“Nė vienas nesenai išvežtų iš 
Sealtle j Ellis Island deportavi
mui ateivių neturi jokių ryšių 
su streikais Sealtle ar kur ki
tur vakaruose-

“Dabar paskirtieji deportavi
mui buvo suimti senoką laika 
atgal, bet negalėjo būti depor
tuoti delei stokos laivų.

“Visos žinios, kad traukinia| 
yra mobilizuojami deportavi
mui anarchistų ir kitų, yra per
dėtos.”

Trup trnnslntion filed wilh the pes! 
mastei’ at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
is reijuired bv the act of Oct. rt. 191"
DEPARTUOS 8,000 ATEIVIŲ.

WASIIINGTON, vas. 11- 
Immigracijos b i u re pasakyta 
šiandie, kad tarp 7,090 ir 8.000 
negeistinų ateivių bus depor
tuota iš Suv. Valstijų, kaip greit 
jie bus sugaudyti ir susodinti 
n 11 t I: i i v IJ.

True f ’nnslntion filed wilh Ihe post- 
niasler al ChiCago, III., Feb. 13, 191!) 
as requirfd by Ihe act of Oct. 6, 1917
S. V. PLENUOJA DEPORTUO

TI ŠIMTUS.

VVASIIINGTON, vas. 11. — 
Senatorius King iš Utab po kon 
ferencijos su darbo departa
mento viršininkais, užtikrino 
senate, kad šimtai anairebistų 
ir bolševikų bus deportuota iš 
Suv. Valstijų kaip tik bus (lai
vu, c.

True iransbdion filed wlth tbe post- 
master at Chicago, III., i’eb. 13, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Oct. (>, 1917

DAR DAUGIAU DEPORTUOS 
SAETTLE.

daugiau svetimšalių darbinin
kų agitatorių, IWW- ir mena
mų bolševikų pritarėjų bus de
portuota iš Sealtle netolimoj at
eityj, pasak immigracijos ko- 
misionieriaus Henry IM. Whi- 
te paskelbimo. Kelios bylos 
sulaikytos teismuose delei t- v. 
“habeas corpus,“ o kitos bylos 
nusprenstos. Mažiausia tarp nustatyti stovį teritorijos ir A- 
10 ir 15 žmonių bus neužilgo merikos politiką ateityj linkui
deportuotai 

l'rue transiattnn filed w»tb tbe pnsf- 
masler al Chicago, III., Feb. 13, 1919 
hs re<|uired by the act of Oct. (i. 1917

DAR DAUGIAU KELYJ.

FORT VVORTĮI, Tcx., vas. 11 
Kalėjimo traukinis, vežantis 

apie 30 menamų bolševikų ir 
IWW. agitatorių pravažiavo

Worth kelyj .
Ellis salą, laukti deportavimo j 
Europos šalis. Radikalai buvo 
surinkti i m migracijos valdinin
kų San Francisco, Tucson, EI 
Ppso, San Antoni’o ir Dalias.

I True trnnshitlon filed wilh tbe pnst- 
. mastei’ at Chicago, III., Feb. 13, 1919 

us reųuired by Ihe act of Oct. (». 1917

MILIONAI ATEIVIŲ ESĄ 
PAVOJUM ŠALIAI.

Raginama amerikoninti 
ateivius.

WASHINGTON, vas- 12.
Buvimas S. Valstijose, arti 10,- 
500,000 nenaluralizuolų svetini 
šalių pastato povojun Ameri
kos institucijas, Nuomone na
tūralizacijos komisionieriaus u
pagelbininko R. E. ('.rišt, ku
ris tikrina, kad jokia kita ša
lis pasaulyj nek istų buvimą to
kių sąlygų. Kaipo vaistą, jis 
ragina kiekvieną Amerikos pi
lietį pagelbėti generalėj kam
panijoj amerikanizavimo atei
vių.

“Dabar yra 17,500,000 sve
timšalių šioj šalyj,“ sako jis. 
bet vos 0,000,000 patapo pilie
čiais. Tokia milžiniška neasi- 
miliuola masė reiškia pavojų.“

trunsU’tion th**
master al Chicago, III., b'eb. 1.3, 191!) 
k nuiiiired hv Ihe art of Ort. 6.1917, 
PORTO RICA REIKALAUJA

NEPRIKLAUSOMYBĖS.

SAN JUAN, Porto Rice, vas. 
12. — Pirmoj bendroj rezoliu
cijoj įneštoj devintoj Porto Ri
co legislaturoj Suv. Valstijų 
kongresas yra prašomas parė
dyti, “kad Porto Rico žmonės 
butų įgalioti nuspręsti visuoti

nu bąlsavimu savo ateities po
litini stovį; kad iki Porto Rico 
nuspręs savo galutiną stovį, le- 
gislalura butų įgaliota leisti įs
tatymus be suvaržimo savo 
pačios politiniuos reikaluos ir 
kad salos žmonės išrinktų sa
vo pačių gubernatorių,“ kuris 
paskirtų genc-TaĮį jirokurorą, 
apšvietus komisionierius ir au- 
gščiausiojo teismo teisėjus, ku
riuos dabar skiria prezidentas 
su sutikimu Suv. Valstijų sena
to.

WASHINGTON, vas. 12. —
Porto Rico delegatas de Vilią
kalbėdamas atstovų bute šian
die ragino kongresą galutinai

salos,
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1739 SO. HALSTED ST., 
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Telephone C'anal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedf tdienius. Leidžia Naujienų -Ben
drove. 1739 S. Ilalslefl St., Chicago, 
III. — Telefonas: CaiLl 15(MZ -j

Užsisakomoji KaTha: t
Chicagoje — pačiu:

Mctins ..................... JMLOO
Pusei melo ........................... 3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui ................ 75

Chieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ..............  02
Savaitei ..................................  Į V
Mėnesiui ..............   50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
pačiu:

Me|ms ..................................  $5.00
Pusei meto ........................... 3.90
Trims mėnesiams ................  1.65
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Moterų darbinin
kių išnaudojimas.

Tam tikra komisija tyri
nėjo moterių darbininkių 
darbo ir gyvenimo sąlygas 
Nevv Yorko valstijoj. Pa
baigus savo tyrinėjimą, ko
misija sprendžia, kad darbi
ninkė, idant ji galėtų sveikai 
ir šiek tiek žmoniškai gyve
nti, turi gaut algos mažių- 
mažiausiai penkiolika dole
rių savaitėje, nes savaitėje 
ji negali apsieiti neišleidus, 
maždaug, šiaip: kambariui 
ir maistui $6.67: rūbams $4. 
60; kitiems smulkesniems 
reikalams $3.73.

Vadinasi, jeigu mergina 
uždirbtų kas savaitė po pen- 
kioliką dolerių, ji gaudama 
tuo budu per metus 780 do
lerių, gagėtų šiaip taip gy
venti. Bet ar daug moterų 
darbininkių uždirba po pen- 
kioliką dolerių savaitėje — 
leidžiant, kad tiek uždirban
čios turi nuolatinio darbo, 
niekados nesuserga, nieka
dos dėl šiaip kurių priežas
čių nesugaišta ?

Pažiūrėsime. Ta pati New 
Yorko valstijos taip vadina
moji industrijos komisija 
)er praeitų 1918 metų lap
kričio ir gruodžio mėnesius 
tyrinėjo 60 tūkstančių mo
terų darbininkių uždarbius 
įvairiose pramonėse. Pasi
rodė, kad iš visa to skaičiaus 
tik aštuntas nuošimtis dar
bininkių gavo daugiau kaip 
20 dolerių algos savaitėje: 
dvidešimt ketvirtas nuošim
tis uždirbo daugiau kaip 14 
dolerių savaitėje, o visos li
kusios — šešiasdešimt aš
tuntas nuošimtis — uždirbo 
mažiau kaip 14 dolerių sa
vaitėje. F .

Tarp to šešiasdešimts aš 
tunto nuošimčio buvo art’ 
dešimties tūkstančių darbi
ninkių, kurios uždii-bo ma 
žiau kaip 8 dolerius savaitė
je, o arti penkių tūkstančiu 
darbininkių uždirbo dag; 
mažiau kaip 6 dolerius sa
vaitėje!

O tyrinėjimo komisija sa 
ko, kad darbininkė negali 
<iek tiek žmoniškai gyventu 
be penkiolikos dolerių sa
vaitėje....

šitokia tai ta pagirtinoj’
musą visuomenės tvarka!

True Ininsbillnn filed wilh Ihe pnsl 
mastei ai Chicago, III., Feb. 13, ’.91f I 
as retpiircd by Ihe net of Ori. (i, 191’ I

Petrogrado iMiiševikų or I 
ganas Sievernaja Kommu-1 
na, lapkričio 23 d. laidoj I 
paduoda Bucharino pasai 
kyta Rusijos darbininkių* 
suvažiavime, Petrograde,

L1 A JĮĮM..ML 11___

kalbą. Kalbėdamas apie vo
kiečių revoliuciją jis šitaip 
papasakojo apie Liebknech- 
tą:

“Liebknechtas ir jo bolše
vikinė Spartakų grupė priė
mė musų bolševikišką takti
ką ir veikia išvien su mumis. 
Aš niekados neužmiršiu tos 
valandos, kada vieną syk 
Liebknechtas atbėgo pas 
mus i rusų ambasadą. Mat 
valdžia, norėdama apkarpyt 
Liebknechtui sparnus ir su
trukdyti jo veikimą tarp 
fabrikų etc. darbininkų, 
stvėrėsi klastos: pasiūlė, 
kad jis įstotų į pildomąją 
tarybą. Liebknechtas, visas 
sujudintas, atbėgo pas mus 
klaustis, ką jis turįs daryt. 
Visi bendrai nusprendėme, 
kad jis galėtų įstoti valdžion 
tik tada, jei valdžia sutiks 
pildyti šitokius musų pasta
tytus reikalavimus: Išvai
kyti parlamentą; pradėti te
rorą prieš buržuaziją ir ofi- 
cierius, jeigu jie bandytų 
stengties prieš mus”.

Vokietijos socialdemokra
tai tokio teroristiško reika
lavimo, žinoma, negalėjo 
priimti. Vaduodamies svei
ku protu, jie sugebės socia
lizmo tvarką įsteigti pavar
todami žmoniškesnių meto
dų, nekaip skerdynes ir te
roru.

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
is rcųuircd by the act of Oct. 0, 1917

Anglų karalius Jurgis, a- 
tidarydamas naujai susirin
kusį parlamentą, užreiškė, 
kad norint pilnai naudoties 
laimėtos pergalės vaisiais ir 
užtikrinti taiką pasauliui, 
reikią būtinai palaikyti ar
mija. — Pasirodo, kad kly
do tas ,kur sakė, kad norint 
užtikrinti pasauliui taiką ir 
demokratiją, reikia nusigin
kluoti.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., Feb. 13, 11)19 
»s reųuired by tiie act of Oct. 6, 1917

“Darbininkai, kurie nori 
turėt tik astuonių valandų 
darbo dieną, nori dėlto, kad 
turėjus laiko tinginiauti ir 
valkioties. Visoj pasaulio 
istorijoj mes nerandame nė 
vieno tikrai pasekmingo 
žmogaus, klir butų tik aš- 
tuonias valandas dienoj te
dirbęs....Patsai Kristus juk
sakė, kad dienos darbo va
landų yra dvylika”. — Taip 
karksėjo per savo pamokslą 
vienas Oak Parko, III., pres- 
byterių kunigužis. Auksinio 
dievo garbintojams, sup
rantamas dalykas, butų 
daug maloniau, kad darbini
nkai butų priversti dirbti 
kad ir po dvidešimt valandų 
paroj. Tada jie ištikro ne
turėtų progos “tinginiauti 
ir valkioties” — neturėtų 
progos mąstyti, proto pra
blaivinti ir pamatyti kaip 
‘dvasiški” parazitai juos 
nulkina, o apmulkinę jiems 
kišenius krausto.

Tuo translation filcd wilh Ihe post- 
nasler at Chicago, III., Feb. 13, 1919 
s rcųuircd by the act of Oct. (i, 1917

Lenkija ir Žydų 
Klausimas.

(2r. No. 31.).

Piipraslas huligaiiiznias betgi 
ič*ra įgiin'kis lenkų išsireiškimo 
aidas. šiiirkšltisis “Naikinki- 
e žydus!” obalsis buvo lenku 
Ivasinių ir intelektualių vado

vą raštuose iškeltas j filosolijos 
eoriją- Buvo skelbiama, kad 
uagaišlingas Lenkijos silpnu- 
uas pareinąs ant naikinamos 
‘svetimųjų,'’ I. y. žydų, įtek
mės. Žydų stiprumas esąs fi-

■ nansų lauke. Todėl, kad susti- 
priims Lenkiją, reikią sunai
kint žydai finansiškai. Čia ir 
randame suglaustą visą tą di
delę žydų boikotavimo istori
jų-

Negalima sakyt, kad tokia 
lenkų konservatorių ideologija 
butų buvus visai veidmaininga. 
Žydai, politiškai, buvo “griau- 
namasai” elementas, nes jie bu
vo radikaliai žmonės. Dagi žy
dų kapitalistai stropiai sėjo sve
timas progreso idėjas, kovoda
mi prieš nuo seno įsigyvenusias 
feodalus tradicijas. Žydai buvo 
sėjikai neramumo, demokrati
nis raugas, todėl kiekvieno ‘‘tik 
ros širdies” lenko patrioto 

priedermė kovot su jais ž u I 
“dikros širdies” lenko patrio
to priedermė kovot su jais žūt 
ar būt. Tą idėją trumpai ir 
aiškiai išreiškė vadovai! ui įna
šai Galicijos lenkų nacionalis
tų organas, Krokuvos G z a s, 

kurs 1892 metais atvirai skel
bė anli-semitizmą, tvirtinda
mas, kad tai esąs geriausias 
vaisias nuo demokratinio pro
greso.

Boman Dtiiovskį pirminin
kas taip vadinamojo Paryžiaus 
Komiteto, ir šauniausias kon
servatorių lyderis, tą pačią 
minti apvilkęs filosofiniais rū
bais, savo rašte “Upadek Mys- 
li Konserwatywnej” sako:

“Europos draugijoj žydas 
negali būt konservatyvus, dagi 
jei jis ir norėtų būti. Visa tos 
draivgjjos )rad|ioi|a Jam sve
tima... Žydas su pasibia u vėji
niu žiuri į visą Europos tautų 
praeitį; jis slepia savyje nea
pykantą jų religijai, ir į visą 
hierarclt'ją, kuri Jose. draugi
jose iškilo, žiuri kaipo į uzur
patorius, užėmusius jo “išrink- 
tiemsic'ms žniondma” priklau
soma viela. L V

•‘Žydo instinktas stumte stumia jį 
savo europinėse aplinkybėse naikin
ti visokia, pagarbą tradicijoms, viso
kį atsidavimą religijai, visokį pripa- 
nižimą kurios-nors hiėrarchitjos jis 
šmeižia, pašiepia, išjuokia visa, kas 
kiekvienam nuoširdžiam konserva
toriui turi būt šventa.

“Insiveržimas galingos žydiškos 
bangos i musų (lenkų) gyvenimą, to
se sočialesę sferose, kurios lik ar
čiau susidūrė su žydais, pagimdė to
kį visų konservatyvių tendencijų nai 
kinimą, tokį maišią prieš lenkų tau
tines tradicijas, tokį religinių jaus
mų gaišimą, toki niekinimą visokios 
hierarchijos, joge i jos įsigalėjimas 
grūmoja lenkams pavojumi sugrįžti 
į nuožmybę.”

Lenkijoj, spaudžiamoj to
kios baisios dronybės, kokią 
kada-nors pasaulis turėjo, ši
tokios mintįs buvo kaip minos, 
užtaisytos smarkiai sprogsta
momis medžiagomis.

lokiu kurstymu prieš žydus 
apsiryboja (nevnen tik konser
vatorių rašytojai, toki |<aip 
Dmosvskis. Juk Aleksandrus 
S\v|enloch(x\vskis ir Andrius 
>jicenoį(■vvsk.is, lunku liberalūs 
minties vadovai, užsipelnė 
taip jau šovinistų aplodismentų 
dėl savio griebto (pasistatymo 
prieš žydų “pavojų.”

Anli-scmitizmas lai buvo 
bendras lenkų nacionalistų, 
liek konservatorių įliek progre- 
sislų, susitikimo laukas. “Nai
kinamoji’’ žydų minties įtek
mė lenkų šovinistų supratime 
patapo ne tik šiaip priešas, bet 
priešas Lenkijos esybės. šilą 
faktą reikia turėt omenyje, kad 
galėjus išaiškinli aplinkybes, 
dėl kurių lenku konservatorių 
partija, Narodovva Demokrati
ja, virto stipriausi carizmo tal
kininkė kovoj prieš rusų li
beralus. Radikalizmas buvo 
laikomus pavojingesnis ne kaip 
carizmo represijos; konserva
tizmas svarbesnis ne kaip dagi 
tautos nepriklausomybė. Len
kų Narodoisvcai rėmė caro 
valdžią revoliucijoj 1905 m., ir 
vienas jų viešai užreiškė, kad1 
“jeigu lik valdžia suteiktų au
tonomiją Didžiajai Lenkijai, 
kurion įneilų taipjau Lietuva,

“H
Baltgudija ir Ukraina, lai len
kai apsiimtų bėgiu trijų mėne
sių išškersl kiekvieną lame 
krašte rcvoliucioniei’ių."

čia mes prieiname prie kito
kios lenkų antiKseiidtizmo iš
vaizdos. Žydai buvo laikomi 
pavojingi lenkų tautos vieny
bei ne tik dėl savo socialio radi
kalizmo, bet ir dėl savo šalini- 
mosi, traukimosi nuo lenkų is
torinės imperijon idėjos. Prie
šai Didžiosios Lenkijos Skelbė
jus, jie nedvejodami, beveik 
nesužjiniai
ir balįgūdžiais šiaurėje, o su u- 
krainiečiais pietuose.

Įdomu palygint šitą lenkų ir

nedvejodami, 
laikėsi su lietuviais

grii'štai kitokiu Vengrijos žydų 
alsinešimu link vengrų tautines 
ir teritorinės visumos. Tauti
nis magyarų ir lenkų plėtoji
mus ir ypatingumai turi paste
bėtinos tolygybės daugiau negu 
kaip vienu žvilgsniu. Visų 
pirmiausia gi atrandame, kad 
oligarchinis laisvės suprati
mas ir savo tautinės viršenybės

Tatai 
delko 

visą

ir 
ir 

gy- 
Ka- 
bet

minei eksploatacijai (išnaudo
jimui), buvo viena vyriausių
jų priežasčių prisidėjusių prie 
puolimo kaip istorinės Lenki
jos aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigoj, taip istorinės Vengri
jos šiandie. Bet buk kokios 
buvusios šovinistinės magyarų 
viešpataujančios kiesos nuodė
mės, tikybinės neapykantos 
vis dėlto ji nepažinojo, 
gal ir buvo priežastis, 
Vengrijos gyvenime per
paskutiniųjų melų pusšimtį žy
dai vyravo; ar gal tai buvo tik 
to pasekėme; veikiausia iš da
lies dėl viena ir iš dalies dėl ki
ta. šiaip ar taip, stangesnių 
magyarų viršenybės šalininkų 
nebuvo, kaip kad Vengrijos žy
dai, ir lai ne tik lobininkai 
miestų inteligentija, bet 
smulkus, toli niiesteiliuose 
venanlįs, pirkliautojai. 
Žiūkas pusiau ironiškai,
teisingai, buvo pasakęs, kad di
džiumoj Slovakijos ir rumunų 
Transilvanijos valsčių, jeigu 
užtiksi kokį magyarą, tai jis 
bus arba valsčiaus raštininkas, 
arba mokytojas, arba žydas. 
Labai, labai retas atsitikimas, 
kad žydai vestųsi su slovakais, ar 
ba rumunai su žydais, tuo tarpu 
gi |>ačiavim<hs magyarų su žy

niais lai paprastas apsireiški
mas, kas geriausia parodo, jog 
tarp magyarų ir žydų nėra nč- 
jokio nesikentimo.

Dienos Klausiniai
P. Grigaitis.

True traushition filed with Ihe post- 
mester at Ghieago, III., Feb. 13, 1919 
as rcciuiied by tlic act of Oct. 6, 1917

I arplaulinėje socialistų kon
ferencijoje Berne tarp 'kilų dele
gatų dalyvauja Vokietijos ne
priklausomųjų soeial-demokra- 
tų vadas Kari Kautsky; Bavari
jos nepriklausomųjų sočiaLde- 
mokralų vadas Kurt Eisner (iš- 
buvusis apie melus laiko kalė
jime už prieškarinę agitaciją); 
Anglijos nepriklausomosios dar 
bo partijos vadas Ramccy i»Ia; 
Donald (visą laiką griežčiausiai 
kovojęs prieš karę); Austrijos 
socialistas Friedrich Adler (ku
riam Rusijos bolševikai sutei
kė sovietų kongreso garbės pir
mininko vardą). Taigi tiems 
pasakoriams, kurie skelbia, 

kad Berno konlvrencija susi
dedanti iš “social-pah’iotų”, “so
čia l-šovinistų” ir “social-išda- 

vikų”, reikia užreikšt, kad jie 
lokiais skelbimais apgaudinėja 

žmones.

True Irunslrdion filo«l wilh Ihe posl- 
niastrr ai Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Ar VokieCijos didžiu m ilčiai 
yra socialistai? Į šilą klausimą 
atsako tarptautinės socialislų 

konferencijos balsavimas, l’ž

i

ilžiumiečius į tarptautinę kon-^g *
ferenciją, balsavo visa ko n fe- I A 3
rencija, išimant tiktai vieną f Zb 1 lYVldl • 

franeuzų delegatą. Konferen-' 
cija aštriai kritikavo didžiumie- ■ 
čius, bet visgi pripažino juos * 
Internacionalo nariais.

Ne užtruk gydyti kosulį gydyk 
tuojaus Kosulys yra apsireiškimu 

reikalaujamai greito prižiūrėjimo. 
Reikia vaisių, kurie yra geri ir į>a-

True trnnslation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 ,

Rinkimai į Saksonijos (vokie
čių provincijos parlamentą da
vė sekamų rezultatų: 'didžiu- 
iniečiams-socittlistams teko 40 
mandatų, Vokietijos demokra
tams — 21 mandatas, neprik

lausomiems sotjial-demok ra
tams — 15 mandatų, tautinei 
liaudies partijai — 14, Vokieti
jos liaudies partijai — 5, krik
ščioniškai liaudies purlijai — 1. 
Socialistai (didžininiečiai ir ne
priklausomieji) turės Saksoni
jos parlamente absoliučią did
žiumą balsų (55 iš 96).

True trans’nHon filed with the post- 
nuislrr at Chi III., Fcb. 13, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

cial-Deniokralen” praneša, kad 
pagal Lenino pasiūlymą pildo
masis sovietų komitetas Mask
voje nutarė paliuosuot nuo val
džios kontrolės visų produktų 

•dienimą ir pirklybą, išskiriant 
mai. ‘.o produktus. Keletas mė
nesių atgal buvo paskelbta, kad 
bolševikų valdžia iškido dekre
tą apie “socializaviiną” visos 

Rusijos pirklybos. Pasirodo, 

viau, negu įvykinti juos gyve 
ninie.

Skaitytoju Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Geras patvarkymas, bet...

Naujienose už vasario 7 die
ną buvo išspausdinta Dr. A. 
Montvido straipsnis antgalviu 
“Patvarkymai apie džiovą”. Dr. 
Monlvidas nurodinėja sveika
tos vyriausybės patvarkymus, a- 
pie švarų užsilaikymą ir lt. To
liau Dr. Montvidas apgailauja* 
kad sveikatos vyriausybė neda
ranti reikiamo spaudimo, idant 
tie patvarkymai butų išpildo
mi.

Tai yra gera. Tik klausimas: 
Ar darbininkas, uždirbdamas 
po du ar tris dolerius j dieną, 
gali prideramai pavalgyli ir 
švariai užsilaikyti... Didelė dau-
guma darbininkų priversti gy
venti priplėkusiuose skiepuose, 
o tokioj virtoj apie sveikatos 
reikalavimus ir kalbos negali 
būt. *

Aš manau, kad apart tų pal- 
varkvmu reikėtų ko nors dau-V C L

giau, kad padarius darbininko 
gyvenimą žmonišku gyveniniu.

—Katalikas.

Liet. Mot. Progr. Sus. Dirva.
Protestas prieš, neteisingus ap
rašymus kuopos susirinkimu.

LMPS. 9 kuopa savo įnėncsiiiianir 
susirinkimo, įvykusiame gruodžio 
21 d., 1918 m., nutarė viešai užpro
testuoti (ir tik dabar atsiminta! — 
Red.) prieš neteisingus aprašymus 
kuopis susirinkimų, kurie tilpo 
“Naujienose” paskutiniais keliais 
mėnosjais, kuriuose vartojama ne
teisingi prasimanymai ant nekuriu 
kuopos draugių ir pastatoma visuo
menės akyse prastoj šviesoj pati 
kuopą. Po jais pasirašo Progresis- 
tč ir Kita Progresislė.

'“Naujienų” numeryje 221 pasaky
ta sekamai: “Kuomet buvo rinkta 
delegato i I.Ml’S. stivažiaviina. lai. 
kelios narės labai norėjusios, kad bu 
tų išrinkta luta smarki moterėlė tik- 
ką atvykusi iš kilo miesto ir išlo
jusi kuopom” čia mes turime pasa
kyt. kad niekas neagitavo kurią 
rinkli ir nebuvo apkalbėta kandida
čių kompeleiiliškumas, išskiriant 
vienos išsireiškimą už žemaitę. 'Ten 
buvo kone visos susirinkusios nomi
nuotos, iš kurių apsiėmė vos trįs: 
Žemaite, S|ilsonienė ir Kcinežięnė, 
iš kurių buvo išrinkta žemaitė.

■j užsitikėli. Paklausykite musų pa- 
r tarimo. Imkite

1 Severa’s 
| Balsam
for Lungs

Tai yra priimnus vaistas vaikams 
ir užaugusiems. Gydo suerzinimą 

H ir palinosuoja flegmą, ir šutei 
| kia gydantį ir suraminantį veiki- 
Imą ant paliestų dalių. Perskaity

kite ką p. Jozef Sliramek Rfd. No. 
3, Troy, Mo., įsūnis rašė Gruo- 

■ džio 29 d. 1917.

“Atsigėriau šalto vandens, o tas 
krito ant mano plaučių ir atsi
rado sunkus kosulys, kuris, kuo
met mane užpuolė, maniau kad 
mane užtroškys. Suvartojau pu
santros bonkos Severos Balsa- 
mo Plaučiams ir kosulys visai 
išnyko. Tai yra geriausias vais
tas nuo kosulio kokį galima gau
ti. Negaliu be jojo apsieiti ir 
visuomet turiu namuose.”

Pamėginkite jį palįs. Persitikrin
kite greitai, kad musu pa tarimas 
buvo geras. Severos Baisumas 
plaučiams turi būt imamas gy
dant kosulį, nusišaldymą, dusulio, 
užsisenejusio kosulio, spazmališko 
krupo ir influenzos kosulio. Kai
na 35 ir 50 centų.

Klauskite tų kaip ir kilų Severos vaistų savo vietinėje aptiekoje 
Kiekvienas aptiekorių noriai pristatys arba pergabens dėl justi vais-i 
tus. Jeigu negalėtumėte gauti Severos Vaistų savo apielinkėje. At- 
siųskįte užsakymą mums su reikalaujama piningų suma.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Kazimieras Gugis
'Toliau toj pačioj korespondenci

joj rašoma sekamai: “Buvo skaity
tas “Naujienų” Bendrovės valdybos j 
laiškas, kviečiantis kuopą patapti 
bendrovės dalininke. Čia smarkio
ji moterėle pradėjo aiškinti, kad pir
miausiai kuopa privalanti rūpintis 
savais reikalais, čia kįla klausimas: 
kodėl ta smarkioji moterėlė užmir
šo tai pereitame kuopos susirinki
me, dargi pati agitavo pirkti kitos 
panašios bendrovės šėrų?

Mes, vardu 9 kuopos, turime pa
sakyti, kad kuomet kuopa nutarė 
pirkti kitos panašios Laisvės bend
rovės šėrų, tos draugės iš kito mies
to, kurią Progresislė įsivaizdino to
kia smarkia, dar visai nė Ghicagoje 
nebuvo. Tą galima atrasti ir kuo
pos nutarimų knygoj, kada ji įstojo.

Vėliaus ten pat pasakyta sekamai: 
“Be to dar moteris pasiginčijo apie
savo organo taktiką. Mat, viena j- 
nešimą davė, kad musų delegatė už
girių dabartinę organo poziciją. Vė
liaus paklausta kodėl ji davė tokį į- 
nešimą, paaiškino būtent: dėlto, kad 
Žemaitė agituoja už “Naujienas.”

Ant šito mes turime pasakyti, kad 
niekas nedavė tokį Įnešimą, kad de
legatė užgirių orgno poziciją, o lik 
buvo Įnešta, kad LMPS. 9 kuopa 
užgirių dabartinę “Moterų Balso” 
taktiką ir kad delegatė suvažiavime 
to nutarimo laikytųsi. įnešimas, pe
rėjo didžiuma balsų.

“Naujienų” numeryje 271-lame 
pasakyta sekamai: “'fa pati poniu
tė O. S. V. kada rinkome delegatę, 
nesisarmatino pasakyti, būtent: jei
gu rinksime Ž., lai ji tik ir agituos 
už LDT. ir Laisvės Fondą, nes ji 
“Naujienų” šalininkė.”

Šito visai niekas nesakė nė tame 
susirinkime, nė renkant delegatę. 
Tą gali paliudyt narės teisybę myliu 
čios, kurios buvo susirinkime.

“Kita Progresislė,” aprašydama 
ekstra susirinkimą, rašo sekamai: 
“Tečiaus kuopa mirties dekreto ne
išnešė centrui, o lik pasitenkino nu
tarimu taip sutvarkyti centrą, kad 
kuopos galėtu gauti į laiką reikalin
gus daiktus.”

Ištiesų gi susirinkime apie kokį 
nors minties dekretą nebuvo nė pri
siminta nelik kad svarstyta. *

“Naujienų” 276 kita ProgresiSlė 
aprašydama 9 kuopos susirinkimą, 
daug kalba apie jausmų influcnzą, 
apie komunistų bolševikų brenčiu, 
apie bolševizmo influcnzą ir tam pa 
našiai. Kokiu liksiu tie išmislai ra
šomi negalima suprasti. Nejaugi 
norima pa.siganėdinli įvairių pravar
džiavimų ir jais gązdinli savo vien
mintes ir vienminčius.

'Todėl LMPS. 9 kuopa hiato Veika-

Ketvergas, Vasario 13, 1919

Severa’s Cold and 
Grip Zl'ablets

(Severos plotkelės nuo 
Peršalimo) skirtos gy
dymui nušalimo, gri
po, Tdčio, drugio ir 
influenzos. Kaina 30 
centų.

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

Severa’H 
Antiaepsol
(Severos Antisepso- 
lius) yra puikus plo
vimui skaudančios ge
rklės ir nustojimo hal
so iš nušalimo Nuo 
kątaro nosies turi būt 
vartojama ploviniui. 
Kaina 35 centų.

Severos’s 
Stomach Bitlers
(Severos skilvinis bi- 
teris) skirtas yra kai
po vaistas sustiprini
mui vidurių, ypač nu- 
sllpnėjusioms ypato- 
ms ir seniems. Gera 
pridavimui apetito, 
75c $1.50.

Severa’s Kidncy and 
Liver Remedy
(Severos gyduolės 
nuo inkstų ir kepenų) 
suteikia geras pasek
mes gydant inkštus ir 
pūslę. Imkite nuo 
prašalinimo skausmo 
kryžmoje. Kaina 75c 
ir $1.25.

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo va
lytojas) kiekvienas tu
ri imti anksti pavasa
ryje išvalymui ir su
stiprinimui kraujo. 
Geras nuo išbėrimų ir 
spuogų Kaina $1.25.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-11 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip tr cMliikuose ijisnutose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Ar reikia paskolos ant jūsų praper
šų?
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 į

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRIGT BANK

1112 W. 35lh St. Tol. Drover 6310 
Chicago, III.

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

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. (iarfield 1647.

iDr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 000—612 

Phone Ilaymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halstcd St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Norlčldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.
_ _ # 

lą griežtai užprotestuoti ir parodvti 
visuomenei dalykus teisingai, o ne 
taip, kaip Progresislė ir Kita Progre
sislė aprašinėju.

O. Vtkšrienė,
N. Stilsonienc.

A. Kukutienč.

... . jfeab
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INFLUENZAIR 
GRIPAS

dar iki šiol tebeisiančia visoje ša
lyje atimdami tūkstančių tūks
tančius žmonių be laiko.

Influenza ir gripas paprastai 
kankina tuos žmones, kurių or
ganizmas yra nusilpnėjęs, nusi
minę ir tuos, kurie kenčia nuo 
mažakraujystės, kurių kraujas 
yra neužtek tinai tvirtas apsigy
nimui.

Todėl yra kiekvieno pareiga 
apsisaugoti nuo influenzos susti
prinant savo organizmų, atitai
sant savo kraujų, padarant jį 
raudonu ir turtingu, atšvieži
nant visų sistemų vartojant pa- 
garsėjusš kūno atbudavojiiną ir

PARTOGLORY 
kuris atnaujįs visų jūsų kūnų ir 
duos jums naujų kraujų, nauja 
stiprumų, labai paprastu bildu, 
muilydami kraujų, muskulus, 
nervus ir kaulus, tais elemen
tais, kurių jie reikalauja ir ku
rių jums trūksta.

Neturite atidėlioti to svarbaus 
dalyko, kadangi influenza bel
džiasi į kiekvieno duris, ir jus 
galite pasirinkti, kaipo sekančių 
aukų. Jus galėsitės neimdami 
Partoglory, kuojusų draugiško 
persergėjimo. šešios bonkos 
Partoglory kainuoja $5.00. Vie
na bonka kainuoja $1.00. Mes 
siusime jūsų užsakymų gerai

gausime jūsų laiškų, ir tiek pi
nigų kiek kainuoja. Visus savo 
užsakymus su pinigais siųskite 
tiesiai į

APTEKA partosa,
160 Second A ve., Dept. L. L
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TERRE HAUTE, IND.

Tūkstančiai angliakasių be dar- 
bo. Daugelis važiuoja į kitas 

valstijas.

Terre llaute’oj iš apielinkėse 
dabar tenka |>amatyti labai liūd
nų procesijų. Tūkstančiai dar-

be darbo ir nežino ar kada nors 
galės jį gauti... Kasyklų valdyto
jai sako, kad jie neturi naujų 
“orderių” ir t<xlel savo pinigų 
nenori mėtyt “ant vėjo”. Ge
riausia esą uždaryt kasyklas ir 
palaukt tų naujų orderių.

Darbininkai lečiaus mano ki
taip. Kurie dar turi “atliekamo 
kapitalo,” skubiai apleidžia. 
Terre liautos apiolinkę ir vyks-

darbininkų važiuoja į Virgini
jos ir West Virginijos anglių ka-' 
sykius. (Ji tie, kurie to “kapi- | 
tato” neturi arba čia yra įsigiję, 
šiokių-tokių nekilnojamąją sa
vastį, jie priversti atsidėti ant 
Dievo valios...” susirūpinimas 
kuodidžiausiS’ Žmonelės džiu
gina tave ta vilčiii, kad gal po
nai kasyklų savininkai (sėdėda
mi Chicagoje) susimylėsiu ant 
jų arba gausių naujų orderių ir 
vėl visa eisiu “kaip iš pypkės.” 
Bet tai yra tik viltis. Kaip iš- 
tikrųjų bus, tai pasakys patrio
tiškieji dolerio mylėtojai ten, 
ęhieagoje.

Kupinusi netik bedarbiai. Nc- 
mažesnio rūpesčio turi ir dir
bantieji. Kai kuriose kasyklose 
mat, dar neva dirba — po vienų 
ar dvi dieni j dvi savaiti. Aiš
ku, kad su tokiu uždarbiu darbi
ninkas, turintis moterį ir du-

nuo grudų. Jokiomi.^agitaci
jomis jiems neišpirši,

—Antaninep^arys.nor.
jie ne

DONORĄ, PA>
tris kūdikius, išsimaitini negali.

Tuo blogiau, kad daugelis 
darbininkų turi pirkę laisvės pa
skolos bondsų. Jie dar neišmo- 
mokėti. Bet kas galvoj tiems 
dolerio ' patriotams — kasyklų 
baronams? Jiems juk mažiau-i 
šia apeina tai, kad darbininkai,

sėt savo išsižadėjimų. Jie, žvan-

auksą, aut kiekvieno kampo 
klykaus apie savo “pasišventi
mą šalies reikalams” ir tt. O 
mes — galime stipt badu ir lik
ti šlakel iais... Jie neatsako. Nes, 
mat, jie neturi tą “naują orde
rių”...

Lietuvių gyvenime nieko nau 
ja. Jis toks pat apmiręs kaipir 
visada kad buvo. Ir vargiai ka
da nors jis pakils iš savo “amži
no letargo”.

—Angliakasys. I

V\ AUKEGAN, ILL?

Atna; Jina lavinimos susirin
kimus.

Praeik lis metais, kol dar ne
siuntė i paniškoji epidemija in- 
fhienza vielinė LSS. kuopa ren
gdavo I vinimosi susirinkimų. 
Bet ka. d ėmė siausti baisioji 
epidemija ir musų lavinimosi 
susirink nai turėjo pasiliauti.

Epidc lija jau praėjo. Bet 
musų ( rbas nebuvo atnaujin
tas. T; i gi pasidarbavus LSS. 
kuopai, remiamai kilų progre
syvių draugijų, dabar lavinimosi 
susirinkimai tapo atnaujinti. Jie 
bus kas seredos vakarų kieL.yie-

SALIN SKAUSMAS!

tai užtikrinanti iiHtu.no gyduole, kuri turi rnAtia kiekvieno na- 
inunee. lagvdytnui šalM<> krutinėję, akausnnt Imtose ir nujm- 
roję, rninatliiiu, ir neuralgij:i, trumpai sakimt visokius skani- 
niuK raumenyse »r įLynuriuoso Paiu-Eipeller ira Rerinuses.
Nenpiigatik pirkdamas pigius vaistus dhlelese honkoee. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pnln-Eiueiler, per*' 
tikrink ar v»a IK AKA. vaislmž nhlis ant batoduko. VIS 
Kl'IOKllT NEIMK. 3.’> rentai Ir 6.5 centai nž honkntę. 
Gaunamas visose nptiekemo nr tieeiog ia laboratorijos.

AD. RICHTER CO.,
74—80 Wa»hiūgton St.,

New York.

Būdamas sveiku, darbe rasi smagumų, 
uepalsaut kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno prie.lormo yra eaugot sere nuo iięu. Turint Salti ir nebandant 
ji pretalint, guli HMvyetyt i pavojingi. Uita. Meukiau«is nikaterejlmas 
gali vėliaus būti laimi pavojingu, jeigu tuoj nebus pnilureta®.

I vOCKFORD, ILL.

Praneši
mas!

SO. OMAHA, NEBR.

M. Mildažio svetaine
2212 \V. 23rd PI.

DESTROYS ANY

Paranki rengimui tea
trams ir baliams liuesą 
sukančiose dienose: Su- 
hatoje, Kovo 8-tij, Sub. 
Kovo 15-tų, Subatoje, Ba
landžio 5-tų, Nedėliojo, 
Balandžio 6-tų. Ir Gegu
žio 17-ta ir 18-lų ir t. t.

ISTAR & GARTER
, * MADISON PRIE HALSTED STREET

— burl.esque: —
BON TON GIRLS

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vicuu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dcarborn St (Prieš paČt<). Chicago, 111.

Rengia vakarų.

Nesenai susiorganizavusia 
“Vilijos” choras nutarė rengti 
pramogų vakarų 23 d. vasario. 
Lošėjai-mylėtojai vaidins pen
kių veiksmų dramų *>Iš meilės”. 
Belo, “Vilijos” choras vadovau
jamas p. J. Žiūrono, padainuos

geistina, kad publika atsilanky-

nergijos “Vilijos” chorui la- 
vinties ir tolinus — Choristas.

BRIDGEVILLE, PA.

Prakalbos.

su-

apie senovės Jie

Vasario 2 d. SLA. 90 kp. 
rengė prakalbas. Kalbėjo 

Lekavičius 
tuvių gyvenimų ir dabartį. Pra
kalba buvo rimta ir pamokinau 
ti, tik gaila, kad žmonių buvo 
nedaug. Kažin ką tie musų bri- 
dgevillicčiai veikia, kad nebe
turi laiko atsilankyt į viešus pa 
rengimus? Keista, keista...

— Prakalbose buvęs.

HARVEY, ILL.

Paklaida.

Naujienų nr. tilpo aukojusių

buvo išspausdinta: “T. Stibis 
aukojo 50c.” T urėjo Jbut T. Lu- 
bis. Toliau praleista A. Leme- 
žis aukojo $1.00 .— J. Izbickis.

<301-803 -th st. Tatai, kurie no
ri lavirJics arba prisidėti prie 
patobulinimo šito musų darbo, 
kviečiai n atsilankyti.

—Komisija.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
?anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bojidsus 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. Nedėliomis mm 10 iki 1.

Prakalbos.

Sausio 30 ir31 dd. LS ir D. 
(kų gi ri iškia šitos raidės? Red.) 
draugij i surengė prakalbas. Kal
bėjo pa kilbusis kunigų neprie
telius M- 5k Mockus. Per abudu 
vakaru įmonių atsilankė 750. Ir 
visi ali< žiai klausės kalbėtojo 
aiškinimų. Literatūros parduo
ta už virš 26 dolerius. Gi kada 
kalbėtojas prisiminė apie reika
lingumą aukų į Liet. Laisvama
nių Fondų kovai su progreso 
priešais klerikalais, tai publika 
suaukojo $36. 35. Aplamai, pra
kalbos Įiavyko kuogeriausia.

Beje, vietos klerikalų dvasiš-

visas pastangas, kad pakenkus 
prakalboms, bet jų triūsas nuė
jo niekais. Matyt, ir parapijonjs 
nebetiki tėvelio pasakoms apie 
“baisius bedievius”. Tai geras

—J. Rulis.

Nemokami advokatai.

Chicugos tautininkai čia turi 
nemokamų advokatų, kurie 
kiek, drūti gina jų pozicijas. Jie, 
matydami, kad vielos lietuviai 
darbininkai skaito Naujienas, 
nepaprastai susirūpino ir pra
dėjo galvoti kaip čia jiems jpir- 
šus savo tautiškų krūmelį. Gal
vojo, galvojo ir sugalvojo. Vie
name Šv Antano draugijos su
sirinkime tie nemokamieji ad
vokatai stengėsi įpiršti draugi
jai Chicagos tautininkų dienraš 
lį “už organų”. Dargi, bando 
verstinai įkišti tų dovanų ir 
tiems, kur jos nenori. Su ku
riuo uogai “apsidirbti,
keršto, jo vardu išrašo laikraš- 

aš manau, 
advoJka-

lai, ant

t į kitai ypatai. Bet 
kad šitoks nemokamas

lietuviai jau moka atskirt pelus

Balius ir Teatras
— Rengiumas —

T. DRAUGIJOS LIETUVIŲ MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ

Nei, Vasario 16 i, 1919 m
J. Stanciko Svet.

205-207 East I15th Street, KEN8INGT0N, ILL.

u
L. S. M. Ratelis atloŠ labai juokingų perstatymų viename akte

ŽYDAS STATINĖJ”
Iužauga 30 ir 50 centu ypatai.
Svetaine atsidarys 5 vai. vakare, lošimas prasidės 6:30, o vė

liaus bus dainos jaunu mergelių ir piano skanibinimas, o po to, 
viso, bus šokiai ir balius ir tęsis taip visų vakarų.

širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kaip jaunus 
taip ir senus, kas lik gyvas ir linksmas nepamiršdamas Lietuvos 
musų tėvynės. Kviečiame visus atsilankyti į musų balių, o be to, 
musų vakarėlio visas pelnas eis į Lietuvos tautos fondų. Taipgi 
kviečiame visus nepamirškite apsilankyti į ti) vakari).

Kviečiame KOMITETAS.

Kovoja už Suteikimą

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Kriaučių Domai
Mes užlaikėm pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

'Kaipgi turim vilnonių mutacijų.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
lai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
ti.

Musų tavoras geriausias, kainos žc 
minusios.

Roman Cbaillen
1642 Blue Islaml Avė , Chicago, 111.

tarp 16-los ir 18-los galvių.
Tel. Canal 134«

Tel. Boulevard 8329

Darbo Žmonių
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip lai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
tą mokslų; hygienų, istorijų, etnolo
gijų, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
sų”.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nau1]!, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. HaUad Str„ Chlcag*. UL

| Sergėkite savo akis |

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau- 
jandiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ tariu 15 metų patyrimą ir 
Siu ištirt jūsų akis ir pririnkti 

ns akinius tikrai. Darbą at- 
tu 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 

l-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

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

| DU. 1 BlumBnthal j

AKIU SPECIALISTAS 
Akla SfcMMninuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes varto*am 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma 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.

Prie dabartinių sunkią aplinkybių gyvenime 
neslcbėtna, kad daugybė žmonių nupuola fiziš
kai ir protiškai. Jie greičiausa nupuola ir susir
gę j ieško priežasčių skausme netikruose a tsiti
kimuose lankiai skaito save neišgydomais.

Jie žino jau, kad prie sugadytų vidurių, už
kietėjime ir abelna msusinervavime reikia paimti 
PARTOLA, saldainius išvalytojus kraujo ir vidu
rių. lai geriausia pagelba dėl suaugusių ir vai
kų. Turime padėkavonės laiškų nuo šimtų tūks
tančių žmonių.

PARTOLA neperskiriamas draugas kiekvienoj šeimynoj ir 
vartojusi visuomet ir visur dėl

Paimkite 3 saldainius pirm 
site nauju žmogumi.

Gydytojas pavydale saldai
nių Parlola apsireiškia geriau- 
su draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekviename name turėtų 
bu'tl PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse skrynu
tėse, kainuoja lik vienas doleris;
6 skrynutes už 5 dol.

DR. M. HERZMAN

(100)

išvalymo kraujo ir vidurių.
gulsiant ir ant rytojaus atsikel-

i DYKAI
Graži ir tinkama dovana kiek 

vienam prisiuntusjiam užsaky
mų ir pinigus sykiu su. šiuo ap
garsinimu.

Pinigus ir laiškus adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue

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

Svarbios Prakalbos
Rengia L. S. J. L. 1 kuopa

Vasario-Feb. 13 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE, 3241 So. Hohted «tr. (

Pradžia 7:80 vai. vakare. Kalbėtojais bus dd. J. V. Stilson ir K.
Bly ža

Meldžiam atsilankyti visus ku oskaitlingiausiai jaunuomenę, nes 
bus aiškinama jaunuomenes užd uotis, jų organizatyvis veikimas 
ir kliasos, prie kurių darbininkiš ka jaunuomenė turi priklausyti. 
Todėl jaunuoliai, kurie pilnai at jaučiate esu darbininkais, ateiki
te i šilas prakalbas ir stokite į m ūsų eiles, padėkite mums tvarky 
ti musų reikalus. Inžanga 10c.

Kviečia KOMITETAS

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, Iii.

Tel. Armitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliotais 10 iki

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

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

8003-3039 8. Halsted St, ' Chicago, III.

T

EKTRA 1-XTRA. Pranešu vi
siems savo draugams ir pažįstamie
ms, kad aš STANISLOVAS DIJOKAS 
muzikantas, persikėliau į naujų gy
venimo vielų, po numeriu 733 Wesl. 
I8th Street. Ten turiu biznį ir pui
kių svetainę, garu apšildomų, elek
tros šviesų. Draugijoms, kuopoms, 
arba kliubams turėtų būti svarbu tų 
žinoti. Svetainė neparapdavota 
1‘anedėliais, Seredomis, Pėlnyčiomis 
ir Subatomis. Tėmykilc minčių 

antrašų:
733 Wrst 18th Street 

Chicago, UI.

i

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6890 

Vakarais
MII W. 22nd Street 

Telephone Central 6900

Dr. M. T. STRIKOL 
• Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 160

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų, i? 
6-8 vakarais. Tclephcre Canal 3210.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

Telephone Y ar (L 5932

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

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

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

114* S. Morgan St., kertė N st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valka 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted St., Chicago.

■4

i

BaridL *88 8. Aihlaad Blvd. Chieagt 
BayMMkM M44

DR. A. A. ROTH 
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterilke, Vyrišku. 
Vaiku ir via* ehrorilku ligi 

Ofisas: 8154 8. Halsted SU, Chleag*
Dr*w HM 

VALANDOS i !•—11 ryt*; »— S »«»M0 
vakar*. NtHUotnb 14—11

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So« Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6*9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Dr. A. M. SCHE1ER
Sugrįžo dš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Mougaii St. Chicago

Yards 3634. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlftwicz
Baigus Akušerijos Ko- 
'egijąi Rg»i prgktika- 

usi Pennsylvan'ijos
hospitalėsa ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
iai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
risokiose ligose mote
lius ir meririnoms- 
3113 So. Haiated Str.

KAnt antrų labų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, Ir 7 iki vėlo vak.

iiHtu.no
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Chicago ir Apielinke
TRIS VYRAI APIPLĖŠĖ 

PULLMAN KOMP.
SARGĄ.

Vakar anksti trįs vyrai įėjo 
Pullinano kompanijos kieman 
ties 117 gt. ir privertė kompa
nijos sargę, Geo. Athan, 11127 
Langley Avė. atiduoti $1, auk
sinį laikrodėlį ir dvidešimts ke
turias užklodes. Vienas vyrų at
rėmęs revolveriu į šoną laikė 
prispyręs prie sienos, kuomet 
kiti jį kraustė.

PLĖŠIKAI SU PLYTOMIS 
VIETOJ REVOLVERIŲ.

Du negrai plėšikai su plyto
mis rankose pastojo Mitchael 
Kimmoll, nuo 2119 Evergreen 
gt. užvakar vakare ties 22 ir S. 
Dearborn gt. Kimine!!. pamatęs 
juos plytas turint, suriko ir ė- 
mė bėgli, vienas plėšikų palei
do su plyta ir smagiai prakir
to jam galvą. Jis, atsigriebęs, 
nubėgo į State gt. ir sutiko poli- 

1 cistą.

DU NEPERSKIRIAMU 
DRAUGU NUMIRĖ 

DRAUGE.
Edvvard Stachosviak ir Stan

ley Chižec kaip negalėjo gyve
nti be vienas kito, taip drauge 
ir mirtį rado. Juodu rado ap
sikabinusius ir nutroškusiu 
smuikais C h i ž e o ponamyj, 
1713 W. 18 PI. Abudu turėjo 
po 15 metų amžiaus. Stasio 
koja buvo truputį apdegusi, o 
Stachowiako drabužiai apdegę. 
Vaikai buvo nuėję ratuotomis 
pačiūžomis pačiužinėti ir. vė
lai sugrįžę, matomai, nenorėda
mi skirtis sumanė pergulėti 
Chižeco ponamyj. Jie ten su
sikūrė ugnį dideliame geleži

niame puode ir susitraukę atsi
gulė ant plikos aslos. Smalkų 
priėjo pilnas ponamis ir jie už
troško. Apie antrą valandą na
kties senis Chižec suuodęs du
rnus nuėjo žiūrėti, kas yra ir 
atrado vaikus negyvus.

VAGIS MAŽNE VISĄ SAN
KROVA IŠKRAUSTĖ.

Vakar Leo Sacks, savininkas 
drabužių sankrovos pu. 3.356 
W. 12 gt. skundėsi Fillmore gt. 
policijos tolyje, kad vagjs išne
šė mažne visą jo sankrovą. Jie

Ar Jūsų Kraujas Badau'a 
Norėdamas Geležies?

Geležis yra raudonas kraujas mai
stas. Nuxated Iron gelbsti pri

duoti skaistumu veidui mo
terų ir stiprumą ir ene

rgijų j Rialas vyrų.
Jeigu jus vaikščiojote ne valgę iki 

jus nusilpnėjote, sublogote ir nete
kote jiegos, jus negalite pasidaryti 
sau didesnės blėdies, kaip kuomet 
jus leidžiate jųsų kraujui visiškai 
badauti norint geležies—geležis ku
ri priduoda stiprumą ir spėką per
mainyti maistą i gyvus audinius, 
muskulus ir smegenis. Neužtenkant 
geležies kraujuje, nežiūrint kiek ir 
ką jus valgysite, jųsų maistas tiktai 
pereis per jus nepadaręs nieko gero 
jus nuo to negausite stiprumo iš to, 
ir vietoje kad būtumėte pripildytas 
jaunystės stiprumu ir energija, jus 
esate silpnas, nervuotas ir visas su
iręs. Jeigu jus nesijaučite stipriu 
ir sveiku, jus esate skolingi sekan
čiam išegzaminavimui. Patėmykite 
tą,kiek ilgai jus galite dirbti bei kiek 
toli jus galite be nuovargio nueiti. 
Po to priimkite dvi penkiagranes 
plotkeles paprasto Nuxated Iron’o 
tris kartus j dieną po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių. Tuomet vėl išmė
ginkite savo sveikatą ir patįs patė- 
mykite, kiek pasitaisėte. Daug ner- 
vuotų, suirusių žmonių, kurie visa 
laiką galėjo stebėtinai padidinti 
savo spėką ir pakantrumą tiktai im
dami geležj tikroje fonnoje. Bet 
neimkite senos rųšies geležies, vien 
tik sutaupymui keleto centų. Jus 
turite imti geleži formoje kuri grei
tai susigertų ir asimuliuotų kaip 
Nuxated Iron, jei jus norite gerą, 
kitokiu budu gali pasidaryti blo
giau negu geriau. Jus galite gauti 
Niuated Iron nuo savo aptiekoriaus, 
visai užtikrinant užganėdlnimą, arba 
jums bus sugrąžinti pinigai.

išmušė stiklą pryšakitjėse du
ryse ir per jį iškraustę vyrų ir 
moterų pavasarinių drabužių a- 
pie M000 vertės.

EKSPLOZIJA PAGIMDĖ
GAISRĄ OPIJ1NĖJ.

Opijinėj viršuj cbinų skalby
klos pn. 1117 VV. Madison gt. 
vakar auštant kilo gaisras, kaip 
spėjama, nuo eksplozijos kros
nyje. Opininėj gulėjo, matomai 
apsvaigę, trįs vyrai. Savinin
kas, nepažadinęs jų. greitai pa
bėgo. Gaisrininkai vieną ap
svaigusį nuo opijus, suspėjo iš
nešti gyvą.

Po užgesinimui gaisro polici
ja padarė kratą cbinų skalbyk
loj ir atrado opijus $500 vertės. 
Chinas savininkas nebesugrįžo.

Kambaryj, kur rado negyvus 
vyrus, buvo 10 kaladžių lošia
mųjų kortų. Jokių rakandų 
ten nebuvo, išskiriant lovą ir 
matracą patiestą asloje.

BIURAS NORI SUMAŽINTI 
MIESTO BIUDŽETĄ.

Harris S. Keeler, viešosios įs
tangos Chicagos miesto biuro 
direktorius vakar paaiškino 
miesto tarybos finansų komite
tui, kad Chicagos miesto biud
žetas 1919 m. yra perdidelis a- 
pie $6,559,000.

Keeler ir kitų piliečių orga
nizacijų atstovai sako, kad pra
šomas dadėtinis 1.000 policinių 
yra nereikalingas ir kad 12 gt. 
viadukto vedimas apskaityta 
klaidingai ir kad tas darbas ga
lima padaryti pigiau $960,000.

ATSILANKYMAS CHICAGON 
TEISĖJUI ATSIĖJO 

$11,100. .M*
Federalis teisėjas J. C. Co- 

ok iš Dės Moines, la. a t v y k o 
Chicagon pirmadienyj po pie
tų. Už dešimties minučių Chi
cagos vagįs apkraustė jį, paim
dami iš jo $11,100 ir Suv. Val
stijų geležinkelio administraci
jos jam duotą leidimą važinė- 
ties.

PRAGYVENIMO BRANGIS 
MAŽTA.

Išrodo, kad pragyvenimo bra 
ūgis ištikro pradės pulti žemyn.

Sviestas ir kiaušiniai jau pi
gesni kokiomis 20 nuoš. negu 
jie buvo pardavinėjama mėnuo 
tam atgal.

Taippat žada atpigti ir kiti 
valgomieji daiktai, duona, sau
sainiai, miltai, bulvės. Abejo
nė yra tik kas dėl mėsos ir pie
no atpigimo? Nors kiauliena 
yra pardavinėjama ta pačia kai 
na. bet jautiena ir aviena yra 
pabrangusius nuo 2 iki 5 centų 
svarui.

DVIDEŠIMTS PENKI 
IR LĖŠOS.

Dennis’ienė 23 m. amžiaus, 
telefonistė Mayburn vieŠbutyj, 
7105 Bosworth Avė., užvakar 
susiėjo su savo vyru Morrisono 
viešbutyj pagal sutarimą: mat 
jis yra keliaujantis agentas. Po 
kelių stiklelių jiedu ėmė karš
čiuotis ir ji išėjo sau.

Policistas rado ją augštutinių 
kelių stotyje tie Noyes gatve, 
Evanstone vakar 4 valandą ry
to ir areštavo ją. Kuomet jis 
uždarė ją šaltojon ji atlupo šta
ngą nuo belangės durų ir išmu
šė langą. Už tą visa teisėjas 
Boyer priteisė jai $25 baudos ir 
lėšas.

PRAŠO SUSILAIKYTI NUO 
DARBO RINKIMŲ 

DIENOJ.

Darbo Partijos komitetas iš
leido atsišaukimų į visus orga- 

nizuotps Chicagos darbininkus, 
kad jie susilaikytų nuo darbo 
rinkimų dienoj balandžio 1 die 
na ir tokiu budu kiekvienas dar 
liininkas gautų progą balsuoti 
už darbo partiją.

Chicagos Darbo Partija sta
lo šiluos kandidatus miesto rin 
kiniuose: į miesto mayorus — 
John Fitzpalrick; į miesto kle
rkus — Jau Kikulski, į miesto 
kasininkus — Knul G. Torkcl- 
son; į augėlesniojo teismo tei
sėjus - Wil. R. Rodriguez; ir 
į miesto teisino teisėjus — Mor- 
rison N. Friedlau.

96,381 NAUJAS BALSUOTO
JAS UŽSIRAŠĖ.

James F. Sullivan, vyriausia 
rinkimų kom išminko raštinės 
raštininkas padavė oficiales už
siregistravimo skaitlines. Iš jų 
matoma, kad naujų balsuotojų 
Chicagoje užsirašė 96,381 
50.157 vyrai ir 45,924 moters.

KOMPANIJA Iš KOMPANIJOS 
NEREIKALAUJA DIDE

SNĖS KAINOS.

Public Service kompanija 
šiaurinio Illinojaus, kuri prašo 
leidinio pakelti kainas vartoto
jams 48 Chicagos apielinkėse, 
pardavinėja gazą taipgi Peop- 
tes Gas Light and Coke Cę. už 
mažiau negu galutinis vartoto
jas moka, bet ji visai neužsime
na apie tai, kad ji nori skaityti 
komanijai bent centų brangiau.

Mat, savi žmonės.

A. C. W. UNIJA PRADĖJO 
ORGANIZAVIMO 

KAMPANIJĄ.

Drabužių siuvimo firma, Be- 
ker and Cohn, turėjo tikrą Bas
tiliją vlidurmiestyjt prie Ran- 
dolph gatvės. Šita jos šapa bu
vo tiesiog neprieinama. Ji už
ima daugiausiai 12 ir 13 augš- 
tus ir prie jos darbininkų sun
ku buvo prisigauti, kad su jais 
pakalbėjus ir juos paraginus 
prisirašyti prie unijos. Šitas 
sunkumas buvo dar tuoini di
desnis, kad žemai firma visuo
met taikydavo taip vadinamus 
“slogerius,” kurie pasirodžiusį 
su agitacijos lapeliu gerai ap
kuldavo ir nuvarydavo šalin.

šitaip firmai apsitverus visa 
didžiuma jos darbininkų buvo 
neorganizuoti ir su jais nebuvo 
jokios progos susieiti.

Bet vakar atsitiko visai ne
tikėtas dalykas. Formalias at
statė nuo darbo nušukuotoją už 
tai, kad jis, buk negana padarąs 
darbo. Mat kompanija buvo 
pripažinusi darbininkams 44 
valandų savaitę, vietoje buvu
sios 48 valandų, bet manė, kad 
ji galėsianti priversti darbinin
kus padaryti tiek darbo, kiek 
jie padarydavo jo per 48 valan
das.

Bet ji tame skaudžiai apsiri
ko. Kaip tik formalias minėtą 
nušukuotoją išsivarė per duris, 
tuoj ir visi kiti abiejų--- 12 ir
13 augštų darbininkai, kiek tik 
jų buvo, metė savo darbus ir 
išėjo paskui šukuotoją.

Išėję laukan nieko nelaukė, 
tuojau nuėjo visi į unijos sve
tainę ir prisirašė prie Amalga- 
mated Clothing Workers uni
jos.

Firma, žinoma, nedavė jiems 
ilgai streikuoti. Atsipeikėjus 
nuo nustebimo, ji tuojaus pa
siuntė pasiuntinius pas darbi
ninkus ir atvezdino juos atgal 
prie darbo, mielai apsiimdama 
priimti atgal atstatytąjį nuo da
rbo darbininką.

Darbininkai gavo didelį upę 
iš šitos savo pergalės ir visi sto
vi tvirtai už orgęnizaciję, Arti. 
Clothing Workers unija gi šiuo 
mi savo laimėjimu pradės pla
tų organizavimo darbą tarpe ne 
organizuotų rubsiuvių.

—Rubsiuvis.

CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBA.

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

Tiltui šiuo kreipiuosi į drau
gus ir drauges, Darbininkų Ta
rybos narius ir šimpatizuoto- 
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 lietuviai-darbinin- 
kai?

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

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

2228 Carver St., Chicago, III.

Pranešimai
Paskendusio Varpo repetici

ja bus pėtnyčioj, vasario 14 d., 
M. Meldažio svetainėje. Pra
džia 8 vai. vakare. Lošėjai pra
šomi nesi vėluoti.

—Komisija.

Draugijos prašomos nerengti 
jokių didesnių pramogų balan
džio 6 d. Tą dieną suvienytos 
Chicagos dramatinių draugijų 
- Dramatiško Ratelio, Dramos 
Draugijos ir Birutės — spėkos 
rengia didelę pramogą vakarą 
C. S. P. S. Svetainėje. Scenoj 
statoma G. Hauptmano pasakos 
drama “Pafjkendusis Varpas.“ 
Pusė vakaro pelno eina Lietu
vos Laisvės Fondan.

— Rengimo komisija.

So. Englewoo(t Pėtnyčioj, Vasa
rio 1U d., .loiio Butkevičiaus svetai
nėj, 8134 Vivciincs Avė., įvyks vi
suotinas lietuvių susirinkimas. Pra
džia 8 vai. Kiekvienas lietuvis, 
Englesvoodielis privalo atsilankyti.

/ Komitetas

LMPS 9tos.. kuopos mėnesinis su
sirinkimas btls SkibidOj. 15 <1- Vasa
rio, 4:30 vai.’(vak., Fellowship svet. 
831 \V. 33rd place. Visos narės malo
nėkit susirinkti. Valdyba

Brighton Park. — LDLI). 104 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, 13 d. vasario, 7:30 vai. va
kare, T. Mazenio svetainėje, 3834 So. 
Kedzie avė. Draugai ir draugės, 
malonėkite susirinkti laiku, nes tu
rime labai daug svarbių reikalu.

— Sekretorius.

West Pullman. — LSS. 235 kuopos 
ir LDLD. 34 kp. bendras susirinki
mas įvyks subatoje, vasario 15 die
ną, Socialistų svetainėje, 719 \V. 
120-th str. Pradžia 7:30 vai. vaka
re, draugai ir draugės, malonėkit 
visi atsilankyti, nes turim svarbių 
reikalų kas dėl svetainės.

— Valdyba

LSS. kpuopa nutarė statyt scenoj 
Br. Vargšo keturių aktų dramą 
“Kryžius.” Gerb. draugijos prašo
mos nestatyt tą pat| veikalą.

—LSS. kp. Komisija.

Englewood. — LSS. 170 kp. ren
gia svarbias prakalbas subatoje, 
vasario 15, Manabee svetainėje, 86 
73 Vincennes avė. — Ant 3-čių Jbų. 
Pradžia 7 vai. vakare. Visi kviečia
mi atsilankyti.

— Komitetas

LSS. 37 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, vasario 13 d. 
7:30 vai. vakare, Malinauskio sve
tainėje, 1843 So. Halsted str. Bukite 
visi. — Sekr. Jurgaitis.

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

Rašt. J. D. Bendokaitis.

Melrose Park — Darbininkų Var
totojų Bendrovės 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 būt paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių dalykų Aptarti.

Valdyba.

Waterbury, Conn. — Waterburio 
Progresyviškę Lietuviškų draugijų 
sąryšis rengia prakalbas vasario 16 
dieną. Kalbės advokatas F. J. Ba- 
gočius, iš So. Boston, Mass. Prakal
bos prasidės lygiai 1:30 vai. po pie
tų. Visus Širdingai užprašo atsilan
kyti PLD. Komitetas,

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIESKAU seserų Onos ir M:ig- 

delenos Kiselyčių, nbi ženolos, liet 
vyrų pnvnrdžių nežinau. Paeina iš 
Kauno Miib., Raseinių pav., Skersne- 
nninio parap. ir miestelio. Jos pa
čios, ar kas žinote, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga, nes turiu svar
bų reikalą.

Miss Marijona Sinkevičiūtė, 
9225 Ellis avė., (Burnsido) (’.hicuio, 
III.

PAJIEAKAlf Anieado Tillos. Gir
dėjau randas f Sioux City, ta. Anyk
ščiu parapijos, Hubikij sodos. 'I’aip- 
gi Knzlnucko, rodąs gyvena Bytinė- 
se Valstijose.‘Troškiniu parap., Ste- 
ponavos viensėdijos. Kas iš paris
lamų a v jie 
šaukti.
1225 S. 501h

PAJIEšKAu draugo Petro Burto- 
no, gyveno Argo, III., Dirbo cuker- 
nėje, ir Juozo BerŽinskio. Mel
džiu atsišaukti laišku, 1739 S. Hal
sted St., pažymėdmi No. 31. Arba 
Tol. Canal 6418, klauskite lietuviško 

palįs malonėkilc alsi- 
C. Tuskcnis

Cicero, III.1IVC.,

veiterio.

Pajicškau brolio Ramiiso Gino- 
Čio, seninus gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje. Paeina iš Kauno gub. 
Panedėlio parapijos, Buivėnų sod
žiaus, Taipgi pajicškau Liudviko 
Baltušio, Buivėnų sodi., Panedėlio 
parapijos. Malonėsite patįs atsišau
kti arba kas juos žinote praneškite 
jų antrašus. Taipgi pnžistami Pane- 
dėliečiai malonėsite atsišaukti , nes 
Jonas Gilintis daug svarbaus turės 
pranešti. Musų antrašas toks: 
Jonas ir Antanas Ginotis, 3416 T. 
Street, So. Omaha, Neb.

Pajicškau pusbrolio, Wmo. šarno 
ir susiedo Antano Kanteikio, Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, parapijos Ku
žių. NonnnnČių sodžiaus. Atsišaukite 
patįs, arba kas žinote malonėsite 
pranešti
Auna šnairaitė, 8146 Gilbart ('mirt, 
Chicago, III.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
*^%Z*^%Z^Z*<iZ*^%Z*^W>*>>*«*X**W«SZ>X**l*b*%**~***l**<<*-*W-M*l^K*^X%ZW*^rfl%*X^*

KAS TURI parendavoti švarų, 
šviesų vienam žmogui kambarį, ma
lonėkite tuojaus pranešti šiuo ad
resu:

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

Phone ('anai 1506.

KAS TURI parandavoti švarų ir 
šviesų kambarį dėl dvieju vaikinį. 
Bridgeport apielinkė. Praneškite 
per laišką tuojau.

Alex Martin,
3253 So. Morgan str., Chicago

JIEŠKO KAMBARIO pas laisvus 
žmones vienam vaikinui. Kambarys 
turi būti šviesus. Apielinkėj 29 iki 
35, nuo Morgan st., iki Union avė. 
Meldžiu atsišaukti greitai.

Louis Baronas, 
3238 So. Halsted st., Chicago

RASTA-PAMESTA
Kas apmainėte mano kotą neda

lioj, vasario 9, LMPS 9 kp. vak. M. 
Meldažlo svet. teiksitės atsišaukti že
miau nurodytų antrašu, kad atsimai- 
nus. Busiu dėkinga.

}I. Indrelienė
1661 N. Oakley Avė.

REIKIA DARBININKŲ
valstybiniai nemokami dar

bo PRIRODYMO BIURAI

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

adresais: •
116-122 N DEARBORN ST 

arba
105-107 SO JEFFERSON ST.
UŽ darho pa rupi n imą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKIA patyrusių 2 dry goods 
pardavėjų, pastovus darbas,1 gera 
užmokestis. Atsišaukite Box apart* 
nient.

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

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W CLEANING 

COMPANY,
62 W. AVashinglon st., Rooin 2

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

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegevvisch, Uis.

Reikia moterų tojaus dėl užbaigi
mo in koutu ir kialniu, švari dirbtu
vė geras užmokčstčs valandos 7:30 
iki 4:10 kiekviena diena subatoms 
7:30 iki 11:30, 41 valandos į sąvaite, 
už viršlaikė 1-2 darbas pastovus. 
( Royal Tailor Co.
731 So. Wells St., Chicago, III.

REIKALAUJU Experlence aprei- 
teriu prie Moteriškų drabužių katras 
supranta savo darbo gali uždirbti 
iki $50.00 j savaitę. Darbas nuo štu- 
kų.

A. Račiūnas,
1575 Ogden Avė., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barlen- 
deris. Atsišaukite greitai.

J. Hryncevicz,
4217 So. Ashland Avė.

REIKI AP ARRININK Ų.

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

‘‘NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
..........................

> I 1 ...... .................. ...............-.. I

KEIKIA darbininkų prie rukrnuH Į 
barokų.

Geras mokestis su šeimynoms ir 
pavįcnicms vyrams 320 iki 321 už 
akrą, dykai namas ir transporlacija. 
Susitinklte su musų agentu sekan
čiame laike ir vietose.
CHICAGO: Nedel Vasario 16th, 

Fekete and Sons’s office, 1957 W.
Grand avė. at 9 vai. rytą.

Al Weber’s house, 1642 Ovehard 
6|. ai 11 vai. dieną.

Chas. Kassay’s office 9328 Cotlage 
Grovc avė., at 3 vai. po pietų.

M1CHIGAN SUGAR COMPANY 
Saginaw, Mich.

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

Miss Misevlch, 
3548 S. Halsted st. Chicago, III.

REIKIA 5 merginų, kriaučkų prie 
kostmnieriško darbo. Taipgi sijonų 
siuvėju. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. *

N. Pusk,
1256 Ilarrison st.. Chicago

Tel. Monroe 4587.
REIKIA vyro mokyties prekybos, 

gera pastovi vieta, turi turėti įves- 
tuoti $520.00. Pinigrti užtikrins al
gos $25 Į savaite laike mokinimosi. 
Po dvieju savaičių pamokinimo mu
sų žmonės uždirba $50.00 i savaitę 
ir daugiau. Mes norime liktai ge
ru žmonių katrie nori dirbti pasto
viai. Atsišiuikitp panedėlyje, sere- 
doje arba pėtnyčioje.
Boom 911. Atdara iki 8 vai. vak. 

431 So. Dearborn si.
Reikia gero kriauČiaus prie koslu- 

mersko moterų darbo; geras užmo
kestis; darbas pastovus, atsišaukite 
tuojaus.

W. Bagočius.
3519 Ogden A ve., Chicago., III.

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

S. B.
1405 So. 49lh. Avė., Cicero, III.

REIKALAUJI' gerai patyrusio 
moteriškų kotu siiivėjo. Atsišaukite 

Joseph škutas,
3106 S. Halsted st. Chicago

REIKIA prityrusių geležų karpy
tojų dirbti į serap iron yard. Gera 
mokestis. ^įsišaukite į

Argo Iron and Melai Co., 
311 N. Curtis Street. Chicago
Į——I !■ I ■        —M— II II «

REIKIA merginos prie namų dar
bo, geras namas, gera ^ižmokcstis, 
alsišaukite ar telefonuokite išryto 
Mrs. Messengcr, 827 Junior Terrece 
netoli Broadway, 
Phone Lakeview 3622.

REIKIA užbaigėjų prosytojų ir 
finešerių. Atsišaukite tuojaus 
Sharman Cloak Company, 1362 So. 
Halsted Street, Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie abcl- 
no namų darbo. Gera mokestis, ma
ža šeimyna.
Mrs. H. L. Harris, 4759 Vincennes 
Avenue. «■

PARDAVIMUI
Verteivų doniai. Dėl blogos svei

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

Anton Prazsky,
2856 Emerakl Avė. Chicago, III.

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

Franz Studia, 
NVaukegan, III.

PARDUODU Restaurantą 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 bučernė. Priežastis 
pardavimo turiu išvažiuoti j ūkę Ko
vo mėnesyje, nes brolis mirė, nėra 
kas valdo ūkę. Atsišaukite greitai.
________ 714 W. IMth Place.______

RAKANDAI
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 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

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

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

WeNtern Storage Company 
2810 W. Ilarrison Street, Chicago

NAMA14EMF
PARDUODU medinį namą prie 

4499 Washtenaw avė., ant vieno au- 
gšlo, su šiom. Vienas ir pusė lolo. 
Atsišaukite į savininką.

J. Juozaitis.
4622 Mozarl si., Chicago, III.

DU LOTAI ANT PARDAVIMO ant 
So Talman avė., kampas 72 st. Lo
tai 125 pėdų ilgio ir 30 p. pločiA. 
Suros ir vanduo suvesta. Abu lotu 
parduodu už $400. Atsišaukite laiš
ku j Naujienų ofisą pažymėdami 
No. 30.

PARDAVIMUI. Mes garsiname 
(lik bargenus. 2aukštų mūrinis, 2 
šešių kambarių flatai. Maudynė, 
gesas ir II. Devynių pėdų akmens 
apatnamis. Didelis lotas. Rendos 
$40 į mėnesi. 35ta gatvė arti Hals
ted si. Tiktai $1000.00.

Ignatius Chap and Co., 
31 st and NVallace si. Chicago

GALIT PRADĖT praperlcs su $10. 
Auzos, lotai ir akeriai ant išmokes- 
čio. Už kiek imsit vertės žemės už 
liek paskolys kompanija jums pini
gų ant auzos. Bus ant pigiausio iš

mokėjimo. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai.

Imkit didžiuosius karus ant 63. 
Važiuokit iki 151 ir Page st., eikite 
4 blokus į pietus, vieną bloką į va
karus.

Felix Jakaitis,
158 \Vood st., Ilarvey, IŲ.

PARSIDUODA. Mes garsiname 
tiktai bargenus. Praktiškai naujas 
2 aukštu mūrinis, 2 flatų po 5 kam
barius kiekvienas. Maudynės, ele
ktros šviesos, pasparos lentynos, 
ąžuolo grindys ir nudirbimas, geras 
phimbevimas ir fixtures, cemento 
apatuiAnis, didelis prieduris, medi
nis garage. Geriausias namas to
je apielinkėje Parnell ir 29ta gatvės. 
Tiktai $5650. Dalį įmokėti, likusius 
mėnesiniu išmokėjimu, 
Ignatius Chap and Co., 31sl ir Wal- 
lace Street, Chicago, III.

PARSIDUODA trįs muro namai, 
visi neša 15 procentą. Bus greitai 
parduoti, nes išvažiuoju ant ūkės. 
Atsišaukite pas savininką:
J. Januška, 3131 Archer Av., Chicago

PARDUODU labai pigiai naują 
mūrinį namą, ant 2-jų augštų, po 
keturis kambarius, su cementuotu 
beismantu, apsodintas medžiais, di
delis gardas. Savininkas gyvena 
ant pirmų lubų.
1021 Brighton PI., Chicago, III,

MOKYKLOS

• VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

Č205 So. Halsted «L, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N Welh St

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi iimokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
• 10. Phone Seeiey 1643

SAKA PATEK, Pirmi ai ak*

DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
čia gali lengvu ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir ab'lnų istoriįas. geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Prepiratory School
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, 1LL. |

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į 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 
siuvinio skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėti n is
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.
4

'hj


