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Rumunijos karalius 
pašautas

Talkininkai reikalaus Vokietijos 
armijos demobilizavimoi

VISUOTINAS SUKILIMAS 
RUMUNIJOJ.

Karalius pašautas. 60 žmonių 
užmušta Bakorste.

BERLINAS, vas. 12. Pa
sak specialiu žinių iš Vienuos, 
visa Rumunija yra visuotiname 
sukilime. Karalius Ferdinan
dai’ tapo lengvai sužeistas, jam 
bandant kartu su karališkąja 
šeimina pabėgti iš Bucharesto.

Darbininkai užstojo kelią iš 
karališkųjų rūmų, kada karu- 
linus šeimina bandė pabėgti į 
Jassy ir karalius ir jo šeimina 
buvo priversti sugrįžti. Kara
lius tapo sužeistas kada darbi
ninkai apšaudė karaliaus rū
mus.

Riaušininkai Bucharesto gat
vėse atvirai reikalauja nuverti
mo dinastijos, šaukdami: “ša
lin lėles! Tegyvuoja respubli
ka!”

Budapešto Vilag patyręs, kad 
sukilimas yra dalimi bolševikų 
propagandos.

Susirėmime tarp kariuome
nės ir demonstrantų Bakorste 
60 žmonių liko užmušta ir 150 
sužeista.

Laikraštis priduria, kad dis
ciplina Rumunijos armijoj žlu
nga. Maisto ir ekonominė si
tuacija greitai darosi bloges

ne, o šalies finansai yra gulu li
nai demoralizuoti. Bratiano 
kabineto padėjimas yra neišlai
komas.

True translution filed wlth tbe P's* 
niaster at Chicago, III., I'eb. 11, 1919 
as reųuired by the act oi Oct. 6, I9D 

REIKALAUJA DEMOBILIZA
VIMO VOKIEČIŲ ARMIJOS.

Taipgi kad vokiečiai sustotų 
kariavę su lenkais.

PARYŽIUS, vas. 13- — Nau
jose sąlygose pertraukos mu
šiu, kurios bus paduotos Vokie
tijai sekamą panedėlį priėmi
mui ir kurios yra sutartos tal
kininkų, dvi naujos sąlygos už
dedamos.

Viena yra, kad Vokietija tu
ri sustabdyti visą karinį veiki
mą Poznaniuje prieš lenkus; ki 
ta — kad Vokietija demobili
zuotu savo karines spėkas iki 
20 ar 25 divizijų po ginklu.

Kitu svarbiu nuosprendžiu, 
kuris parodo, kad Amerikos 
nuomonės apgalėjo didelį Iran- 
euzų troškimą sutriuškinti Vo
kietiją, yra, kad vartojimas blo 
kados spSkos yra pasiūlomas 

kaipo aClyginimas už Vokieti
jos atlikimą savo dalies, o ne 
kaipo pavojus tolimesnio maži
nimo jos maisto ir žaliųjų me- 
drgij ištekliaus.

Vokietijai bus pasakyta, kad 
jei ji išpildys visas senąsias ir 
naująsias pertraukos mūšių są
lygas, blokada bus susilpninta 
ir jai bus pagelbėta gavime me- 

j degų, reikalingų atnaujinimui 
i normaliu industrinio gyveni- 
j mo sąlygų. Jei ir tolinus išsi- 
I sukinės nuo pildymo sąlygų, 
dabartinės blokados sąlygos tę
sis.

Yra skaitoma tikrų, kad Vo- 
, kie.lijos pertraukos mūšių ko- 
, misija prašys laiko perdavimai 
! sąlygą Fberto valdžiai Wei- 
mar, taip kad tas bus pirmu 
mikado Vokietijos respublikos 
su kitomis valstybėmis.

True translntlpn filed wilh the pn<u. 
niaster at Chjcago, III., I'eb. 14, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917

ATNAUJĮS PERTRAUKĄ MU
SIŲ TIK TRUMPAM 

LAIKUI..

PARYŽIUS, vas. 13. — Ka
vas agentūra praneša, kad vy
riausioji karės taryba nutarė, 
jog pertrauka mūšių su Vokie
tija bus atnaujinta vas. 17 d. 
labai trumpam laikui, talkinin
kams pasiliekant teisę suspen
duoti ją bile laiku, atsitikime 
Vokietijos neišpildymo naujų 
sąlygų, ar tų, kurios ikišiol dar 
nėra išpildytos. Sakoma, kad 
sąlygos parūdys, jog Vokietija 
turi sustoti kariavus su lenkais 
ir laikyti savo spėkas, aprube- 
žiuotame skaičiuje.

Laike trumpo periodo atnau
jintos pertraukos mušiu, speci- 
alė komisija galutinai sutaisys 
sąlygas pertraukos mūšių, ku
rie tęsis iki pasirašymui po lai
kine taika- Tos sąlygos, kurias 
vyriausioji karės taryba esan
ti užgirusi vakar po piet pavir
šutinė] formoj, sakoma, laiko 
atidoj vokiečių armijos demo
bilizaciją ir priešo nusiginkla
vimą po priežiūra tallčinųikų. 
Sprendžiama, kad tos sąlygos 
bus perduotos Vokietijai, taip 
kad nacionalis susirinkimas tu
rės laiko apsvarstyti jas pirm 
negu išsibaigs laikinė pertrau
ka mūšių.

Maršalas Foch, kuris šian
die išvažiuoja į T rėvos, pasikal
bės su premieru Clemenceau ir 
pradės rašymą pertraukos mū
šių sąlygų, (kurias vyriausioji 
karės taryba galbūt peržiūrės 
šiandie po piet.

frw translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., I'eb. 14, 1919 
ss require<l by the act of Oct. 6. 1917 

KARĖS STOVIS HAMBURGE.

BASEL, vas. 13.—Karės sto
vis tapo paskelbtas Hamburge, 
Vokietijoje, iki to miesto žmo
nės nesudės visų pas juos esan
čių ginklų. Reikalaujantįs gin
klų patroliai griebiasi veikmės
prieš tuos, kurie priešinasi.

Gustave Noske, vedantis ka
rinius reikalus Eberto kabine
te telegrafavo kareivių tarybos 
Hamburge prezidentui, kad jis 
nesigriebs karinių priemonių 
prieš miestą, kadangi kareivių 
ir darbininkų taryba vykina tva 
rką.

rriie t*an«bit<nn tib'H whh lh* post 
niaster at Chicago, III., Feb. 14, 1919 
>is retinired tiv the nei of < >< t. G. 1917.

ATMĖTĖ TAUTŲ LYGOS 
MILITARINŲ SPĖKĄ.

PARYŽIUS, vas- 13. - Leon 
Bourgeois pasiūlymas talkinin
kų tu i Ii tarės spėkos privertimui 
palaikyti taiką, tapo atmestas 
šiame posėdyje ir leisti seniem- 
kiine.

True transhition filed w»lh the pnst- 
niaster at Chicago, III., Feb. 14, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

MOTERIS REIKALAUJA BAL
SAVIMO TEISIŲ VISAME 

PASAULYJE.

PARYŽIUS, vas. 12. — Inter 
na donai fnoterų sufragisčių 
konferencija šiandie priėmė 
rezoliuciją, užreiškiančią konfe 
rencijos pageidavimą, kad bal
savimo teisės butų suteiktos 
moterims visose šalyse tais pa
čiais pamatais, ką ir vyrams; 
kad vedusioms moterims nebū
tų atimta jų tautystė be jų su
tikimo; kad esanti nelygybė 
tarp vyrų ir moterų butų panai
kinta.

True translndon fil°d witb the r»n«d- 
master at (hieago, III., Feb. 14, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

SENATAS ATSISAKO REIKA- 
DAUTI IŠTRAUKIMO AMERI

KIEČIŲ Iš RUSIJOS.

WASIHINGTON, vas. 13.
Amerikos politika Rusijoj vėl 
buvo dalyku smarkių debatų se 
nate šiandie.

Senatorius Johnson jis Cali- 
fornia vėl negavo balsavimo 
savo rezoliucijos pažymėjimui 
senato pritarimo ūmiam ištrau
kimui Amerikos kareivių iš Ru
sijos.

Dabar reikės didžiumos bal
sų tolimesniam svarstymui-

ŠVEICARIJA NENORI 
MAŽINTI ARMIJOS

BERN, Šveicarija. — Nacio- 
nalė taryba 101 balsu prieš 18 
atmetė. įnešimą sumažinti 20 
milionų frankų šių metų kari
nį biudžetą.

Socialistų įnešimas atmeste 
biudžetą, įvelti kareivių tary
bas ir vienodą mokestį visoj ar
mijoj tapo atmestas 132 balsais 
prieš 11. Ne socialistai tvirti
no, kad gerai išlavinta ir ap
ginkluota federalė armija e- 
sanli reikalinga Šveicarijos sau 
gurnui.

True translation filed with the pnst- 
inaster at Chicago, III., Feb. 14, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

SENATAS PRIĖMĖ
6 MILIARDŲ. MOKESČIŲ 

BILIŲ.

i Priimtas be užrekordavimo ba
lsavimo ir dabar eina prezi
dento pasirašymui.

WASHINGTO^, vas. 13. Kon 
ferencijos raportas apie paja-
mų bilių tapo priimtas šiandie 
po pietų senate be užrekordavi
mo balsavimo. Balsuojant vj- 
va voce trįs ar keturi balsai bu
vo girdimi priešingi — “Ne,” 
tarp jų senatoriaus La Follette 
iš NVisconsin ir senatoriaus tTovvnsend iš Michigan.

[Bilius bus laikomas Wash- 
ingtone pasirašymui prezidento 

po jo sugrįžimui iš Europos.
Šis bilius yra rekordo bilius 

šioj ir visose kitose šalyse, ka
dangi jis tikisi surinkti $6,000,- 
000,000 mokesčių {padengimui 
valdžios karės išlaidų šiemet ir 
$4,000,000,000 sekančiais me
tais.

Priimtas atstovų bule perei
tą subatą, konferencijos rapor
tas lapo paduotas senatui utar- 
ninke ir buvo svarstomas per 
tris dienas, laike kurių respub
likonai kritikavo daugelį jo y- 
patybių.

J i e pasinaudojo teikiama 
proga kritikuoti admin.istraci- 
ją už labai dideles išlaidas ir 
delei to uždedamos ant žmonių 
sunkios karės naštos.

Nors nė vienam senate, taip
jau ir atstovų bute, nebuvo vis
kas biliuje užganėdinančio, pas 
didelę didžiumą buvo palinki
mas geriau priimti konferenci
jos raportą, taip kad bilius ga
lėtų virsti įstatomu, jiegu vi
sai neturėti pajamų įstatymų 
šiame posėlyje ir leisti seniem- 
idems įstatymams veikti.

Darbininkii ju
dėjimas

True translation filed wilh the pnM- 
mastei* at Chicago, III., I'eb. 14, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
BALSUOS APIE STREIKĄ.

LONDONAS, vas. 13. — An
glijos angliakasių federacija 
šiandie paliepė balsavimą apie 
streiką. Balsavimas įvyks va
sario 22 d. Federacija vakar 
atmetė valdžios pasiutimus kas- 
link angliakasių reikalavimo 6 
valandų darbo dienos ir pakėli
mo mokesties 30 nuoš. Pildo- 

visi angliakasiai balsuotų už 
sustabdymą darbo.

ILLINOIS DARBININKAI 
GRĄSiINA" VISUOTINU 

STREIKU.

Jei bus įvesta valstijoj 
kazokai.

Illinois ir Chicagos organi
zuotų darbininkų vadovai pa
skelbė, kad jei Illinois valstijos 
legislatura nutars ir šioj vals
tijoj įvesti “kazokus” valsti
jos konštabelius, kokie yra 
Pennsylvanijos valstijoj, t a i 
tuoj bus paskelbtas visoj vals
tijoj visuotinas streikas.

Ethvard N. Nockels, Chica
gos Darbo Federacijos sekreto
rius pasakė:

‘‘ši pasiūlytoji nedorybė duos 
samdytojų klesoms keblumą 
kiek tik jie nori- Jei niekšai 
užpakalyj to pekliško bitinus 
drįs pervaryti jį per legislaturą, 
jie atsidurs karščiausioj kovoj 
kokią jie turėjo. Mes nema
nome turėti Illinois pakartoji
mą Pennsylvanijos gėdos. Mes 
nenorim čia valstijinių konsta- 
bclių.”

Duncan McDonald, išrinkta
sis valstijos darbo federacijos 
pasakė:

“Aš dar nesu prezidentu Illi

nois Darbo Federacijos, bet aš 
tapau išrinktas j tą vietą ir,aš 
užimsiu tą vielą balandžio 1 d. 
Aš noriu persergėti čia ir dabar 
tą govedą, kuri yra užpakalyj 
konstabelių biliaus, kad jei jie 
drįs tai pravesti, mano pirmu 
žingsniu kaipo prezidento Illi
nois federacijos, bus paskelbti 
gene ralį į streiką, kuris sustab
dys kiikvieną industriją valsti- 
io:.

True translation filed wi1b Ihc posf- 
mnsler at ('hieago, III., Feb. I I, 1919 
as required hy the act of Oct. 6. 1917

20,000 KLERKŲ STREI
KUOJA BERLINE.

RERLINAS, vas. 12. — 20,060 
sankrovų darbininkų Berline 
sustreikavo už aukštesnes algas 
LeJpziger gatvė, kur niekurios 
didžiosios sankrovos uždarytos, 
yra užimta kareivių, kurie pa
laiko tvarką?1*

I'rue translation filed wifh Ihe post- 
masler ai Chicago, III., Feb. 14, 1919 
as rcipiiieii hy the act oi Oct. 6. 191/ 

BOLŠEVIKAI PILNAI VALDĄ
OMSKO APYGARDĄ

LONDONAS, vas. 10. — Pa
sak Reuterio, narys Kanados 
pulko Omske, aprašydamas 
ten situaciją sako, kad šalis yra 
tokiame chroniškame stovyje 
betvarkės, kad tankiai trauki
niai nevaigšto per ištisas savai
tes.

“Pabėgėliai atvyksta j Oms
ką baisiame padėjime,” sako 
jis. “Bolševikai turi nesuskai
tomą skaičių žmonių ir mažiau 
ar daugiau organizuotą armiją 
bolševikų yra visur. Mes nie
kad nerizikuojame ir mes ne
sikalbame su niekuo, kaip tik 
su musų pačių kareiviais. Mes 
niekad neiname mažiau kaip 
šešiese ir tai pilname apsigink
lavę.

“Eina gandas, 75 nuoš. 
gyventojų Omske, kuris turi 
viso 200,000 gyventojų, yra bol
ševikai”

I’rue translation filed wiH« th< po** 
ma.ster at Chicago, III., Feb. I I, 1919 
is rtupiired hv Ihe act of Oct. (i, 1917

ATEIVIŲ TAKSŲ 
ĮSTATYMAI.

[By tjie Committee on Public 
Information]

Išrodo, jog lar|) ateivių yra 
daug nesusipratimo dėl svetim
taučių taksų įstatymų. Virši
ninkai iš Suv. Valstijų Pinigy- 
no Departamento VVashingtone 
praneša, kad tie įstatymai bus 
pilnai išaiškinti, kad nebūtų ne
susipratimų ir kad bus aiškiai 
pasakyta, ką skaitoma apsigy
venusiu ir neapsigyvenusiu at
eiviu (“Resident” ir “Non-Resi- 
dent” alien). Tais įstatymias 
manoma išrinkti taksus nuo in- 
cigu, kurie buvo nemokėli, kuo 
met ncapsigyvenusieji ateiviai 
buvo jų paliuosuoti, ir jie yra 
išleisti nedelto, kad parodyti ko 
kią nors neapykantą prieš sve
timtaučius.

Žmonės, kurie moka tuos ir 
kitus taksus, visuomet turi rei
kalauti nuo kolektoriaus paliu
dijimo. Jei butų permokėta, 
vyriausybe žiūrės, kad viskas 
butų teisingai atlyginta.

True translation filed with the post-rnasler at ('.hieago, 111., I'eb. 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglija reikalaus apmokė
jimo karės lėšų

Estonija ir Latvija dalyvaus Ru
sijos konferencijoj

ANGLIJA REIKALAUJA Iš 
VOKIETIJOS ATMOKĖJIMO 

KARĖS KAŠTŲ.

LONDONAS, vas. 13. — Val
džios vadovas Andrevv Bonar 
La\v atsakydamas j klausimą 
pasakė šiandie atstovų hute, 
kad Anglijos delegatams taikos 
konferencijoj tapo galutinai j- 
sakyla reikalauti atlyginimo į 
kurį įeitų karės kaštai, taipjau 
(ikrai padaryti nuostoliai.

Bonar I.aw pridūrė, kad ko
misija dabar svarsto kokia su
ma bus reikalaujama, budus 
kokiais atlyginimas turi gvara- 
nluotas ir kaip priversti užmo
kėjimą.

I'rue tt'MnKl ifton fjlod the p<»M 
niaster at Chicago, III., Feb. 14, 1919 
as required by the act of <><•♦. ti. io|7

LATVIAI IR ESTONAI PRI
IMA PRINCES SALŲ KONFE- 

, RENCIJOS PASIŪLYMĄ.

IHRYŽIUS, vas. 12. — Lat
vi ijps^’espublika, priimdama 
ųuk osc k on f (Te n oi j os pakvieli- 

n)ą_ęndyvauti konferencijoj ant 
Prifiees salų, Marmoros juroj, 
sako, kad kaipo išlyga jos pri
ėmimo, Rusijos sovietų valdžia 
turi ištraukti savo spėkas iš La
tvijos ir turi sustabdyti visas o- 
fensives karines priemones.

Estonifjos valdžia savo priė
mime sako, kad ji neskaito sa
ve dalimi Rusijos sovietų res
publikos, bet dalyvaus, kadan
gi ji jaučia, jog konferencija 
bus svarbi ateičiai Estonijos ir 
jos santikiams su Rusija.

i ne |hn <♦
niaster ai ('.hieago, III., Feb. 14^1919 
■is rPifiiii'ed bv the hc! ot Oct. t». It»|.

BOLŠEVIKAI IŠVYTI Iš 
ESTONIJOS.

COPENHAGEN, vas. 12.
Atėjusi per Berliną iš Liepojaus 
žinia sako, kad visa Estonijos 
respublikos teritorija estonų ir 
finų hesiveržimu tapo apvalyta 
nuo bolševikų.

True trnnshdion fib*d wilh thr n*>s’ 
ma.ster at Chicago, III., Feb. 14, 1919 
as rcquired by Ihe act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI NORI TAIKIN-
T1ES SU LENKAIS.

LONDONAS, vas. 12. — čia 
gautoji Rusijos bevieline žinia 
sako, kad bolševiku užrubeži- 
nių (reikalų ministenis č|čeri)h 
atsakydamas j Lenkijos pre- 
miero Ignae Jau Padere\vski 
pasiulimą pasiųsti Lenkijos de
legatus į Maskvą apsvarstymui 
būtinų Lenkijos-Rusijos klausi
mų sako, kad sovietų valdžia 
karštai trokšta taikių santikių 
Lenkijos respublika ir gvaran- 
tuoja saugią kelionę į Maskvą 
delegatam^.

Žinia priduria, kad sovietų 
valdžia atsargiai daboja Lenki

jos tautinius turtus, jų tarpe, 
dailės darbus nesuskaitomos 
vertės, kad sugrąžinus juos len
kams.

True translation filed w»lh the pnst- 
niaster at Chieago, III., I'eb. I I, 1919 
as rcuiiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ZELIVA.

VARŠAVA, vas. 12. — Bolše
vikai paėmė Zelivą tarp Balsto
gės ir Brest Litovsko. Jie ban
dė pereiti per lenkų linijas var
todami lenkų oficierių unifor
mas, bet ta gudrybė jiems ne
pavyko ir 10(1 jų tapo atvežta į 
Varšuvą motoriniuose vežimu
ose.

Gen. Baretehny bando į- 
vykinti pertrauką musių 4arp 
ukrainų ir lenkų. Ukrainai su
tinka pertraukti nmšius, jei 
jiems bus atiduoti Drohobycz 
aliejaus laukai iki taikos kon
ferencijos nuosprendžio. Ame
rikos Raudonasis Kryžius pa
siuntė vagoną keninio pieno į 
Lvovą. c

True translntion fib*a with Ihe post- 
master ai Chicago, III., I'eb. 11, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917

23,000 BOLŠEVIKŲ PRIEŠ 
TALKININKUS.

LONDONAS, vas. 13. Pasak 
autoritetingo pranešimo, bolše
vikų spėkos, kaHaujančios su 
talkininkais šiaurinėj Rusijoj 
susideda iš 23,000 kareivių su 
151 kulkasvaidžiais, 66 laukų 
kanuolėmis ir devyniomis 6 co
lių kanuolėmis.

Daroma bandymai ^uvĮeno- 
dinti organizaciją ir aprūpini
mą sovietų armijos ir mokyk
los dėl oficierių ir aviatorių ta
po atidarytos.

Gcn- Vetritis, latvis, tapo pa
skirtas vyriausiuoju komanduo 
toju sovietų armijų.

Žinios parodo, kad kareivių 
duonos porcijos tapo sumažin
tos nuo 2 svarų ant 1 svaro į 
diena ir vra nurodvmų, kad bol 
Avikailis trūksta maisto.

True translntion filed with the post- 
masler at Chicago, III., Feb. 14, 1919 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917

52 DAKTARAI SIBERIJON.

WASHINGTON, vas. 13. — 
Karės deparlamenUas šiandie 
išleido paliepimą 52 niedika- 
liems ofieieriams vykti prie A- 
merikos spėkų Siberijon. Taq) 
jų yra 7 majorai, 19 kapitonų, 
26 lieutcnantai |ir Išplauks iš 
San Francisco.

ORAS.
Lietus, vėliau sniegas ir šal

čiau šiandie; ryto galbūt gied
ra.

Saule teka 6:47 vai., leidžiasi 
5:22 vai. Mėnuo leidžiasi 6:14 
valandą ryte.
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Lietuvių Politi
kos Padangėj.

je. Delegacija pribuvus iš Vil
niaus, idant kooperavus su Pa
ryžiuje esančiu lenkų nacijona- 
liu komitetu, kad iš Lietuvos ir 
Lenkijos sudarius federacijų. , 

šis pranešimas šiek-tiek n iv- 
šviečia lenkų vėliausias pastan
gas Lietuvą paglemžti. Bus 
tai lenkų susidaręs komitetas 
Lietuvoje, kuris Lietuvos val-

\Vashingtono Lietuvių Infor
macijų Biuras skelbia:

Pasirodęs Amerikos spaudoj 
pnuieiimas, buk Lietuvos Mi-1 <lži«s vardu bus prašęs lenkų pa- 
nisturių pirmininkas 
į lenkus, prašydamas pagalbo- 
nuo bolševikų, laimi 
nustebino, nes žinom, kad kaip 
vieni, taip ir kiti, yra Lietuvi); 
priešai. Sprendžiant iš vėliau
sių užrubežinės presus praneši
mų. rodos, dalykas aiškėja. 
Pranešama, kad Paryžiun at
vykus lietuvių delegacija su 
grafu Puttkamineriu priešaky-

kreipęsi

lietuvius

galbos Lietuvą nuo boĮševikų 
“apginti.” Bent' tas pats komi
tetas ir minčių delegacijų Bary

“Nuvated Iron pagelbsti įdėti 
nustebinantį stiprumą ir energi
jų į vyry gįslas ir suteikia skai
stumą veidams išblyškusių. Der
vuotų, suirusių moterų”, sako Pi
jamus Francis Sullivan, buvusi* 
gydytojas Bcllcvue Ligonbutyjc 
(Išlaukinio Dcpt.) N. Y. ir West- 
chester Pavieto Ligonbutyjc. “Aš 
užrašau jų paprastai atsilikus 
nustoti energiją, nuo išblyškimo, 
ir nuo stokos stiprumo ir pakan
trumo. Nieko nėra kaip organiš
ka geležis —• Nusated Iron, — 
greitam praturtėjimui kraujo, pa
darymui puikiomis sveikonTls 
moteris, ir tvirtus, buinius, gele
žinius vyrus”. Užtikrintas užga- 
nėdinimas arba grąžinami pini
gai.

Paskutiniame pranešime pa-j 
davėme visų pluošta kablegra- 
inų iš susinėsimų tarp Tarybų 
Piki. Komiteto ir lietuvių akslo- 
vybės Europoje. Vienų, iš tų 
kublegramų buvo užklausiamas 
p. Mastauskas, ar dabar Pary
žiuje esanti Lietuvos delegacija 
turi įgaliojimų nuo Laikinosios 
valdžios Lietuvoje. Toje pat 
kablegramoje buvo pabriežta, 
kad mes nepripažinsiin jokios 
viršiausios tarybos, kuri nedir
bai išvien su Lietuvos valdžia. 
Sekanti kablegraina nuo p. Mąs
tą tiško yra atsakymas į viršini- 
netųją .

“Čia esantis Olšauskas, Še
lmiško, Daujotas ir Rozenbaum 
turi įgaliojimus su premjero 
Valdemaro [>arašu. Nauju 
premjeru yra Šleževičius, o Val
demaras lieka užrubežiniu dalv- 

€■ v

kų minisleriu.”
Taipgi gauta sekanti kable- 

graina iš Paryžiaus, po kuria 
pasirašo visi asmenis įvardyti 
virš minėtoje kablegramoje;

gautų kablegramą nuo inžinie
riaus Naruševičiaus iš Londono.

“‘Arrived safely. Representa- 
tion none here. Trying to es- 
tablish provisional coinmillee, 
šlupas as liead. I am prepariiig 
to dcparl Paris. Semi Inm* 
dred cOpics Senate public do- 
eument N*. 305 to Paris and Lon- 
don. Direet newspapers and 
publications to botli eom* 
mittees. Push our case 
in Senate. Funds mušt be 
conlrolized in Execul|fivc com- 
niittee and monoy available for- 
wr.rdcd immcdiately to Paris.

“Dvi Puses Galvos”

prie

nuoValdemaro. Mes pilnai re* 
miame ir reprezentuojame da
bartinę Lietuvos valdžią. Dabar
tinis kabinetas šią delegaciją 
užgyrė. Kadangi Vilimavich 
neteisingai šią delegaciją persta
tė kai|K> revoliucionierišką, de
legacija protestuoja prieš jo to-

1 K t

kį pasielgimų ir atsfeako siti juo 
dirbti. Vilimavich ihir nėra da*- 
vęs delegacijai pinigų.”

šiomis dienomis gauta snvė
luotas rašytas sausio 12 d. pra
nešimas nuo p. K. Pakšto iš 
Šveicarijos. Kadangi jame ran
dasi įdomių žinių apie Lidluvų, 
todėl ją čia ištisai paduodame;

“Alšauskas, Bozenbaum, 
Daujotas ir Semaško jau mies
te Ajni (Belgijoj) ir rūpinasi 
tikredilnoli Lietuvos Tarybos 
pasiuntinį Paryžiuje.

“Latvija atsiuntė pasiuntinį 
Lietuvon ir Lietuva t nusiuntė 
Latvijon.

“Daumantas akredituotas mi- 
ni-stcriiv-pkuiiipotc'iiciaru 
šveicarų vaklžios.

“Sausio 3 d. vokiečiai išėjo 
iš Vilniaus, o sausio 5 d. Vilnių 
užėmė bolševikai. Lietuvos val
džia persikėle Kanunan ir orga
nizuoja pasipriešinimą prieš 
bolševikus.

“Sulig telegramos sausio 12 
d., gautos iš Lietuvos pasiunti
nybės Berline:

“Vokiečiai dar kartą baisiai 
apgavo Lietuvos Tarybą; paža
dėjo, o kritiškoje valandoje at
sisakė parduoti lietuviams gink 
lų. Tad bolševikai jau eina į 
Šiaulius iš šiaurės ir į Kaišedo- 
rius iš rytų. Lietuvos valdžia 
turės keltis kur-nors iš Katino, 
nes tas miestas atvirame pavo
juje.

“Ypač be jokio pasigailėjimo 
pianu žmones bolševikų nu
samdyti chinų 1w>kseriai. Jiems 
nėra skirtumo tarp žmogaus ir 
gyvulio. Ką jie nuo gyventojų 
prisiplėšia, ’hti esti jiems alga už 
žmonių plovimą. Tų laukinių 
bokserių bolševikų kariumenė- 
je, einančioje ant Lietuvos ir 
1 Silvijos, yra apie 7000. Pagal
bos lietuviams iš niekur nema-

lunteeis. Boisheviks defcated 
a t Siutuliai. My personai res- 
sources exh*usted and infbrrtia- 
lion to jou by cable will be par- 
simonious. Address 27 Tor- 
rington Sųnare, London.

Narushevitch, Feb. 9, 1919.”

Reikia pastebėti, kad vasario 
9 d. iižrubežiniuose praneši
muose prusoje pažymėta, kad 
Lietuvių aKriuomeiiė keletą 
kai tų bolševikus sumušus. Bol
ševikai traukiasi ii Vilniaus.

Truc translation f ii e d with the post- 
master at Chicago, III., Fct). 14, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

žinios Labor News Service-

Žeminus talpiname xlik ką 
__________________________________—

Geresni Bisquitai Padaryti Geresniu Budu

reikalaukite Crispo Grabam Crackers

Graham
1 JSp” (fa c Kers

Niekuomet, niekuomet Crispo Graham 
Crackers nebus drėgni ir gležni,

— visuomet, visuomet jie bus sausi ir trupus
iki pat galo,

visuomet su tuo ką-tik iš pečiaus šviežus ir 
skanus,

— dėlto kad jie yra padaryti teisingai, iškepti
teisingai, sudgti teisingai,

— geriausias produktas pasaulio naujausios 
, mados keptuvėje.

Pirkite tuo vardu
TcipKi Crispo Crackers, bisketai, pinigučiai, guodies, 
lidbils, visokio švarumo — padaryti teisingai, iškepti 
teisingai, sudūli teisingai, pasaulio pavyzdingoje 
keptuvėje.

$awyer Biscuit Company
Chicago » Ncvv York

CHICAGOS LIETUVIŲ V. CHORAS
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BALIUS SU PROGRAMŲ
Rengiamas
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Prasidės 7 vai. vakare’ir tęsis iki vėlumo nakties.

Inžanga vyrams 25c; moterims 10c.

KANADA.
Albertoj darbininkų suvažiavi

mas parodo didelį žingsnį 
nužengus.

Calgary, Alberta. — Kaip sako 
laikraštis. “Non-Partisan;” tik 
kų pasibaigusia Albertus darbi
ninkų suvažiavimas Medicinų 
Hale rodo didelį nužengimų 
priekin, sulyginant jį su buvu
siais suvažiavimais ir aiškiai pa 
rodo, kad tas, kų vadiname klosi 
ne sąmone, gauna šalininkų di
deliais būriais. Matyt, kad čia 
gimusieji kanadiečiai buvo pil
name sutikime su italais, rusais 
ir slavais darbininkais — daly-, 
kas, kuris ligšiol buvo visai ne
girdimas Albertos suvažiavi
muose. Prairtoms unijizmas 
priimta vienu balsu ir amatinių 
unijų teisintojo! ir apgynėjai 
veltui dairėsi kalbėtojų. Su
važiavimas atsižymėjo savo pri
tarimu visuomeninimui pramo
nės ir visų procesų, kurie rei
kalingi padarymui gyvenimo ti
kru. Jis nupeikė įsiveržimą Ru
sijon kaipo prieštaravimų talki
ninkų užtikštiems tikslams 
ir reiikalavo paliuosuvimo sąži
ningųjų karės priešininkų ir 
nuėmimo cenzūros nuo laik
raščių. Buvo užgirius Anglijos 
iJirbo Partijos atsteiginio pro
gramas; laiposgi suvažiavimas 
pasižymėjo pritarimu sutvėri
mui darbininkų politinės parli-

gi Inivo nuveikta vietos reika
luose.

INDIJA.
Indijai daug kenkia uždarymas 

burnos.
Calcuta, Ind. — Specialia 

Cliristian Science Monitor laik
raščio korespondentas Indijoje 
atkreipia domų į tai, kad neso-

įstatymdavystės tarybos posėdy
je J. II. Chaparde įnešė rezoliu
cijų, prašydamas, kad butų 
paskirta komisija, kuri pasirū
pintų pranešti apie esamus įšhv- 
tymus spaudai ir jų veikmę į 
moralį ir metvrialį spaudos pa
dėjimų. Įncšdamas savo rezoliu

1918 m. 40 laikraščių paliovė 
eiti. Rezoliucija buvo atmesta 
didetč didžiuma, bet minėto 
laikraščio korespondentas sako, 
kad dėvyniosdtešimts d?\y.:i iš 
šimto apšviestų indusų labai 
priešingi visoms toms įmonėms, 
kokios teikia valdžioms galių 
elgtis su laikraščiais ir polili- 

i niais užiurėjimais be jokio 
prisilaikymo įstatymo kelių.”

Subatoj, Vasario 15,1919
P. GRIGALAIČIO SVETAINĖJE 

4837 W. 14th St., Cicero, III.

Dainuos LSS. VIS kp. Mišrus Choras; bus solų, 
duetu, dialogu, monologu, deklamacijų ir daug 
kitokių juokingų pamarginimų. Likę baliaus bus 
Lekiojanti K rasa su labai puikiomis dovanomis.

* Kviečia LMPS. 13 kp. KOMITETAS.

ir tarp- 
sustojęs

PERUVIJA.
Straikas Peruvijoje.

Lima, Peruvija. — Sausio 13 
dienų visuotinas straikas, upi
nius 20.000 iki 30,000 darbinin
kų, buvo iššauktas Limoje ir 
Callaoje, užjąučiant 2,000 med
vilnės fabriko darbininkų, ku
rie sustraikavo reikalaudami 
8 valandų dienos ir 50 centų pa
kėlimo algos. Visos sankrovos, 
kanloros ir dirbtuves uždarytos 
abiejuose miestuose 
miestinis važinėjimas
Maistas gaunama lik prie dide
lių sunkenybių.

AUSTRALIJA.
Adeleidės darbininkai priima 

Vienų Didžiąją Unijų.
Adeleide, pietų Australija. 

Pirma savaitę gruodžio Adelei
dės amatų ir Darbo Taryba ta- i 
rėsi apie Vienos Didėsės Unijos 1 
pienų. Po ilgų diskusijų taryba 
nubalsavo už Vienos Didėsės 
Unijos principų ir išrinko dek> 1 
galus valstybės Vienos Didėsės 
Unijos kongresai!, kuris turėjo 
būti Melbourne, saus. 11 d.

RUSIJA.
Kropctkin prisidėjo prie rusų 

darbininkų.
Paryžius, Francija. — pa

garsintoje laikraštyje “Le Po- 
pulaire” saus. 9 d. yra praneša-’ 
Ina* kad kunigaikštis Kropotkin 
drauge su Maksimu Gorkio, i 
Marlovu, Spiridonova ir kitais, 
prisidėjo prie sovietų valdžios

Koletų kartų buvo garsinta, 
kad Kropotkin miręs. Jis bu
vo areštuotas už išleidimų atsi
šaukimo su jo parašu, kuriame 
raginamu rusar padėti anglų ir 
franeuzų įsiveržusioms kariu- 
menėms. Per pirmąsias mėli-

nubalsuotu visuotina amnestija, 
pagal kurių buvo paliuosuolas 
Kropotkinus.

VOKIETIJA.
44 valandų savaitė įsteigta visoj 

Vokietijoj-
Rerlinas, Vokietija. — Viena 

pirmutinių Įmonių, kurių pasi
ėmė Vokietijos socialistų vald
žia, buvo įsteigimas 8 valandų 
darbo dienos. įstatymas išleis
tas šalies valdžios Berline deda 

v ..atsakomybę už prižiūrėjimų ant 
įvairių valstybes valdžių. Vi 
dirbtuvėse ir

Koncertas ir Balius
Parengtas Lietuvių Socialistų Sąjungos 174-tos kuopos

Nedėlioję, Vasario 16, 1919
Liberty Svetainėje

Svetainė atsidarys 5 vai. po pietų. Programas prasidės 6 v. vak.
DRAUGAI IR DRAUGĖS! 1’4-la kuopa deda visas pastangas, 

kad koncertas butų konoįvairiausias. Programų dalyvauja ge
riausieji (’bieagos solistai, kaip lai: P. STOGIS, X. STILSONIE- 
NĖ ir 1VAN 1VANOVIČ, ir kili žinomi kaip RŪŠIE monologis- 
las. Taigi, draugūs ir draugai nepraleiskite šios puikios progos, 
bet atsilankykite visi į viršminėtą koncertų.

PO PROGRAMO LINKSMAS BALIUS IKI VĖLAI NAKTIES.
Kviečia visus L. S. S. 174-ta Kuopa.

Didelis Metinis

ŠOKIS
t

■ Rengia
L. F. A. DRAUGYSTES

J. J. Alias Svetainėje
Kumpas 46-tos ir Wood St.

Subatoj, Vasario 15, 1919
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25centai.

GERA MUZIKA
i-   . —■ ■ į    —   —

MADISON PRIfc HALSTED Sl’REET

— BURLESQUE-
BON TON OIRLS

vaizbos įstaigose darbo valan
dos vyrams ir moterims nugali 
būti ilgesnes kaip 18 valandos 
savaitėje. Visose kitose pramo
nėse, darbdaviai ar darbininkai 
gali kreiptis į darbo ir ekonomi
jos minislerį, kad jis įvesiu 8 
valandų dienų. Pagal įsiūlymą 
neimi buli numušama alga ar

bes valdžių. Visose mokėsiis, net jei darbo diena Ii 
• šapose ir visose* usmažėlų dėlei įstatymo. Nedir-^uz

batuos dienos, už kurias darbi
ninkas neturi atsakomybės, turi 
būti apmokamos drauge su al
ga ar' mokeslimi. Įstatyme 
taipgi yra šita pasarga:

“Darbdaviai, kurie atkakliai, 
nepaisomai, tyčia ar piktu per
žengia augščiau išdėtus patvar
kymus, turi būti aštriai nubaus
ti ir iš jų turi būti atimtu teise 
uzziurėti savo įstaigas.
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Vakaras.

LAWRENCE, MASS.

Audėjų streikas.
Jau penkios savaitės kaip Lo- 

Nvrenco audėjai pradėjo organi- 
žavimos kampaniją, kitaip—ra- 
švlies į Medvilnes darbininkų li
niją. Buvo atspausdinta tam lik 
rų agitacinių lapelių reikalavi
mu 48 vai. savaitės ir tūlų kitų 
pageriniiiTU. Po to sekė įvairių 
tautų ir tautelių darbininkų su
sirinkimai, kur tapo išrinkta de
legatai nuo kiekvienos tautos į 
cenlralinę tarybą -
Taipjau ir lietuviai išrinko savo 
delegatus j tą centralinį komite
tą: V. Bhižonj, A. Stravninską, 
Visus reikalus toji taryba tvarko 
M. Petrikevičių ir P. Kiaulėną.

taip eis ir toliau, tai streikas 
bus laimėtas.

—Streikininku Reporteris.

DEPUE, ILI

Darbai.

komitetą.

Darbai pas mus dar nesuma
žėjo. Vis delta naujų darbinin
kų jau nebereikalauja. Ir nau
jai atvykęs i^*lai kuris gali susi
rast darbo. Jo dar gauna lik 
sugrįžtanlįs iš stovyklų kari

ninkui. Tatai lietuviams patar
tina nevažiuot į Dupuę “laimės

Vasario 9 dieną vietinė LSS. 
209-toji kuopa surengė pramo
gų vakarą balių, kurio pelnas, 
kaip jau buvo paskelbta, turėjo

Tik labui gaila, kad vietos lietu
viai dar nemoka apverlinti to
kių prakilnių užmanymų. Žmo
nių susirinko nedaug.

Vakare kalbėjo ir vienas val- 
paraisietis, d. A. Bimbo. Gero
kai užvažiavo darbininkų prie
šams. Prakalba žmonėms pa-

$500 PINIGAIS MUSŲ GERIEMS DRAU= 
GAMS CHl’S. VAIKAM ir MERGAITĖM

ko demokratiškiausiu bildu. To 
ji taryba arba komitetas taigi ir 
pastatė griežtų reikalavimų sa
mdytojams: 48 vai. darbo savai
tėj ir tų pačių algų. Buvo duota 
samdytojams laiko apsimisliji- 
inui iki vasario 3 d. Jie tečiaus

Darbo sąlygos čia yra tokios: 
veik visur dirbama po 8 vai. į 
dieną, bet užmokesčiai — algos 
nekokie.

Lietuvių čia nedaug, vos ke
lios šeimynos. Apie kokį nors 
veikimą nė negirdėt.

A. Neverauskas.

Beje, iŠ kažinkur buvo atė
jęs vienas tvarkos dabotojas. 
Bet atėjęs pastovėjo ir vėl pasi
šalino. Kas jį “painformavo” 
apie socialistų vakarą, aš neži
nau, bet veikiausia tos pačios 
veislės gaivalai, kuriuos žino-

ROCHESTER, N. Y.

Vietos lietuvių veikimas.

SO. OMAHA, NEBR.

£

kų reikalavimus ir pastarieji 
metė darbą. Todėl faktinė La- 
Nvrence’o audėjų kova prasidė
jo su vasario 3 diena. Samdy
tojai prisirinko įvairių padaužų 
ir kažkokių ten “federeišių”, 
kurie dirba kadir už numažintą 
mokestį. O dirbtuves apstojo 
pėsti ir raiti policislai, kurių pa
reiga yra — daužyt streikinin
kams galvas. Buvo jau keli su
sirėmimai 1x4 šaudimosi. Keli 
darbininkai suareštuoti, jų tar
pi* viena lietuvė, M. Kinnielie- 
nė, bandžiusi pertarti tūlą lie-

Darbai ir kita kas.

s bo. Omano] nel<a- 
Pirmiaus, karės lai-

ėjo taip, kad net visa kas braš
kėjo. Kurie nenorėdavo dirb
ti. lai tokius policija gaudyda
vo ir sugavusi duodavo pasirin-

Socialistinis judėjimas čia 
ylių gytvas. Pav., anglai socia
listai kas nedėldienj rengia vie

šus susirinkimus—prakalbas, 
kur susirenka tuksiančiai žmo
nių. Prakalbos laikomos La
bui* Lyceum svetainėj. Vasario 
5 d. ten įvyko masinis rubsiu- 
vių susirinkimas. 

C

pie 3000 žmonių.
Dalyvavo a

Iki šiol darbininkai laikosi 
!iai tvirtai. Kiekviena diena C <

mai ir streikuojančiųjų skai
čius nuolat auga. Išrinktasai 
streikininkų komitetas sparčiai 
darbuojasi. Jin įeina, rodos, 90 
atstovų nuo kuopų ir draugijų.

mą arba prie darbo.
Dabar jau kili laikai. Kom

panijos pradėjo atstatyti darbi
ninkus nuo darbo, kitaip sakant 
mesti juos gatvėn. Ir nė vienas 
]M)licistas dabar nebegaudo... 

Gali stypsoti kur ir kiek nori. 
Kažkuriose dirbtuvėse tuo tar
pu dirba tik po kelintą valandų 
į dieną. Daugelis darbininkų su 
baime žiuri į neužtikrintą alei-

itti, A. Cohen ir 
Visus kalbėtojus

A. Giovaim
M. Duseika 
susirinkusiie

plojimu. Beje, tapo nutarta 
nelaukt tų pagerinimų —r su
trumpinimo darbo valandų,— 
kuriuos prižadėjo ponai sam
dytojai. Siuvėjai patįs mano 
pastatyt jiems reikalavimų, ku
rti* turės būt išpildyti tuoj.

Parapijonįs taipjau “bruzda”. 
Palyginamai trumpu laiku jie 
susilaukė trečia vadovą. Bet ir c c

tuo nepatenkinti. Ainiais esą 
kreipęsi į vyskupą: ar jų tėve-

laikė susirinkimą. Kuopon įsto 
jo 12 naujų nariu. Beikia paša & . .....

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

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

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

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

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

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

Čia yra būdas kuriuo mes mokėsime jums už jūsų pasidarbavimą.
4 surašai, paduodantis didžiausi numerį vardu vartojančių musų duoną arba keksą 

$25.00.
20 surasų, duodančių sekantį didžiausį nu merį vardų vartojančių musų duoną arba ke

ksą $10.00
30 surašų, duodančių sekantį didžiausį 

ba keksą $5.00
50 surašų, duodančių sekantį didžiausį 

keksą $1.00
Pilnus nurodymus kaip išpildyti surašus

lite-gauti surašus nuo krautuvninko pas ku rį jus perkate.

numeri vardų vartojančių musų duonų ar-

numerį vardų vartojančių musų duona arba

galima rasti ant kiekvieno surašo, ir jus ga-

kurios
veikia jo prižiūrimos.

SVEIKATA

DATRIJOTIZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

nepa-

tos lietuviai veik visame remia 
socialistu veikimą. Ir nenuos- 
tabu. Jie ir veiklesni ir nuosai
kesni negu kilų sriovių “veikė
jai”. Belo, lietuviai socialistai 
kas nedeldienio vakaras rengia

SCHULZE BAKING COMPANY
Vieninteliai kepėjai

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

jis turįs gaspadinę su pora ma
žų vaikučių. Atviro “maišto” 
tečiaus nekelia.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
užjūrio buvęs So. Omahos lie
tuvių klebonas, kun. J. Jonai
tis. Beturįs naują činą — kapi
tono. Nežinia, kur jisai apsi
gyvens: buvusioje savo parapi

joj ar kur nors kitur.
— ž—jų Są jungi et i s.

nuomonę ir pasimokinti. Prie 
tų surengimų daugiausia prisi
deda d. M. Duseika, kuris nors 
ir esti po sunkia kaucija, bet 
nenusimena ir veikia kiek išga
lėdamas. — Paltupiras.

Reikalauja visuotino Lietuviu 
Darbininky Suvažiavimo.

Visiems Reikalinga 
Knyga

SVEIKATA
ABBA

TIESUS IR TRUMPAS
KELIAS I SVEIKATĄ

Yra tai pirmasis lietuvių kalbo
je žinynas, parašytaSNpagal Euro
pos ir Ąmerikoš garsių daktarų ir 
profesorių. Parengė D r. A. L. 
Graičiunas.

Ar Jus pažįstate savo sudėjimą?
Ar norite but sveikas ir stiprus?
Ar norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo Jums per 

apgarsinimus vaistus?
Jei ne, tai nusipirk sau šių knygų SVEIKATĄ, o šioj knygoj atrasi sau 

visų laimę.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti Sveikatų.
Kas nori tinti laimingu, tegu skaito Sveikatų,
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito Sveikatų.
Kas nori, kad jo vaikai butą sveiki, tegu skaito Sveikatų.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito Sveikatų. •
Šita taip naudinga knyga privalo rastis kiekvieno lietuvio šluboje.
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, turi 339 pus

lapius, su keliais šimtais įvairių paveikslėlių apie žmogaus kūno sudėji
mų ir kitokių. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais. Kaina su pri- 
siuntimu tiktai $2.00.

Rašydami laiškus adresuokite:
Reikalingi agentai pardavinėti musą knygas.

Nes kuomet žmogus sveikas, tai laimingas ir stiprus.

Imti laimingu, tegu skaito Sveikatą.

1233 West lllth Place Chicago, III.

Waterbury. — AValcrburys 
už visuotiną Amerikos lietuvių 
suvažiavimą. Sekamos drau
gijos užgyre lietuvių darbinin
kų suvažiavimą ir nutarė rem
ti ji:

Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino Draugystė, turiu-

ti 300 narių, sausio 27 d-;
Liet. P. Cit. (?) Kliubas, tu

rintis 400 narių, vasario 7 d.;
Liet. Simų Draugija, turinti 

500 narių, vasario 9 d.
Visos minėtosios draugijos 

išreiškė pageidavimą, kad butų 
sušauktas visuotinas lietuvių 
darbininkų suvažiavimas kaip 
greit tatai bus galima. Nes dar
bininkai jau atsisako tikėti į

ti j artimiausį sankrovįįninką 3lllllllllllilllllllllllllllllllllllM

Minėtų dr-jų sekretorius.
—S- Senkus.

NUO $1 IKI $25 VAIKUI AR 
MERGAITEI.

(Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

Phone Haymarket 256.1 
Valandos: 10 iki 12 ryto

I 1739 So. Halsted St. 
Phone ('anai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Bezidencijos telefonas

We.M 6126.

Puikiausi šokiai.
Kas Subatos Vakari)

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame atsilankyti j puikiau
sius šokius pasilinksminti prie ge 
riausios mužikos. Geriausi muzikan 
lai grajis visokius šokius. Geriausia 
muzika Chicagoje.
A. C. Profesoriai kviečia atsilankyti.

Visiems Chicagos vaikams ir 
mergaitėms Schulze (Baking 
kompanija siūlo truputį darbo, 
už kurį žada išdalint jiems $500 
pinigų.

Tie, kurie apsiima tai pa
daryti, |)irmiausiaįi, turi n nei-

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis Šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

duoiią, ar Schulzės pyragą pa
keliais ir paprašyti jo, kad jis 
duotų blanką. Jei sankrovinin
kas blankų neturi, tai jis gaus 
jas, jei jis kreipsis į Schulzės 
Baking Kompaniją.

Su šitomis blankomis vaikai 
turi apeiti namus savo apieliti
kės ir surašyti ant jų vardus vi
sų tų žmonių, kurie perka Schu 
Izės duoną ar Schulžės pyragus 
ir vardus sankrov^ninkų, nuo 
kurių jie perka juos. Šitie var
dai reikia gražiai surašyti ant 
blankų ir pasiųsti Schulze Ba
king kompanijai.

Dvidešimts penki doleriai pi
nigais Jais užmokėta kiekvie
nam keturių vaikų ar mergai
čių, kurie prisius keturis ilgiau
sius surašus vardų; dešimts do
lerių bus išmokėta kiekvienam 
dvidešimties vaikų ar mergai
čių prisiuntusių antrus ilgiau
sius surašus vardų; penki do
leriai bus užmokėtai kiekvie
nam trijų dešimtų vaikų ir mer 
gaičių, prisiuntusių sekamus ii 
ginusius surašus vardų; ir vie
nas doleris bus užmokėtas kiek 
vienam penkių dušimtų vaikų 
ar mergaičių prisiuntusių už se 
kainus ilgiausius surašus. Dau
giau kaip šimtas vaikų ir mer
gaičių gaus užmokėti ir kiekvie 
nas turės lygią progą laimėti. 
Svarbiausiu dalyku yra tuoj aus 
pradėti, kol kiti vaikai ir mer
gaitės dar nėra pradėję. Tam 
nereikia nieko daugiau, kaip

J. KETURAKIS
KORNETISTAS

Vii

i

Parūpina geriausią muziką dcl 
visokių reikalų.

Meldžiu nepamiršti antrašo, nes 
persikėliau į naują vietą

Phone McKinley 4167

2829 W. 39th St. Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Te!. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
SL Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SL, Chicago, III. ITH

RVSSJAN ;

tik gauti blankas, kurias kiek
vienas sankrovininkas turi tam 
tikslui, o paskui eiti per namus 
ir surašinėti tuos žmones, kurie 
perka Schulzės duoną ar Schul
zės pyragus; paskui surašą ir

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kele- 

; tas metų atgal, kuomet kėliau skry
nią. Daktarai sakė, kad vienintelė 
viltis mano išgydymo luitų operaci
ja. Paraiščiai man nedavė gero. Ga- 
jlop aš suradau ką nors tokio, kad

savo vardą ir pravarde pasiųsti veikiai ir visiškai mane išgydė. Me- 
. ni' tai ėjo ir trūkis ncatsikartojo, nors

Schulz Baking Company, 70
W. Monroc St., Chicago, 111.

Šitas darbas prasidės tuojaus n(j informaciją apie tai, kaip jus ga- 
ir tęsis iki gegužio 1 dienos.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salia SL 
Telephone Central 6390 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

aš dirbau, kaipo karpenteris, sun
kiai. Nereikėjo nė operacijos, nė 
gaišti laiko, nė kėblumų. Aš netu
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil- 

lite susirasti pilnų išsigydymų be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 1018 E. 
Marcellus avė., Manasąuan, N. J. 
Geriau iškirpkite Šių pastabų ir pa
rodykite visiems tiems, kurie yra 
patrukę — jus galite išgelbėti gy
vastį arba nors sulaikyti nelaimę 
patrūkimo ir rūpesti ir pavojų nuo 
operacijos.
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739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. llalsled St., Chicago, 
III, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomo>ji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

Metnis ...............................
Pusei melo ......................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .........

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei ...........................
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metms.................
Pusei meto .....
Trims menesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.65
1.45

. 75

02 
1E 
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

,. 65

Del “ Visuotino,, 
Lietuvių Seimo ’ ’.

Taip vadinamasai “Visuoti
nas Amerikos Lietuvių Seimas,“ 

rybų komisijos buvo sutarusios 
šaukti, veikiausia nebeįvyks.

su tarties, klerikalų organai grie 
štai užreiškė, kad seimas esąs 
nereikalingas, ir dabar veda at
kaklią prieš jį kampaniją.

Kodėl?
Tautininkų organai prikiša 

klerikalų vadams, kad jie savo 
Uiplomiitijoniis turį pusėtinai 

susitepę rankas, turį nemaža 
nuodėmių. Norėtų tas -nuodė
mės nuo visuomenės ;Jkių pas
lėpti. įvykus gi seimui, gali 
daug kas iš jų darbelių iškilti į 
aikštę, juo kad tautininkai savo 
rankose turį dokumentinių pri
rodymų, diskredituojančių kle
rikalu veikimų.

Gal tame yra kiek tiesos. Bet 
spėjame, kad yra ir svarbesnes 
priežasties, dėl kurios klerika
lai seimo nenori. Jų politika 
atžagareiviausi. Jie traukia vi
sa atgal. Jie uoliausiai taikiniu 
kauja reakcijai. Žmonės gi su
judę, ūpas jų pakilęs, ir toli gra 
žu ne reakcijos šalininkų pusėiu 
Kad ir taip dar klerikalų užui
tose draugijose vis labiau ir la
biau kįlų protesto balsų. Visuo 
tina suvažiavimą paskelbus, p ra 
sidėtų rinkimai delegatų. De
legatais patektų, žinoma, įvai
raus plauko žmonių, daugelis 
aiškiau išsidirbtomis nuomonė
mis, linkusių ton ar kiton pu
sėn, bet daugelis neaiškių, abe
jojančių. Seiman suvažiavus, 
apsireikštų stipri nuomonių ko- 

niiijų elementų tautininkų pu
sėj ir atžagareiviųjų — klerika
lų. Laiko dvasia, aplamas žino 
nių ūpas toks, kad pažangesnio
ji tautininkų partija turi daug 
daugiau šansų patraukti savo 
pusėn ir tą neaiškųjų, abejoja
mąjį seimo elementų.

Klerikalai tatai supranta. Pra
eitais metais jiems pavyko leng
vai nugalėti tautininkus New 
Yorko seime. Šiandie gi aplin
kybes kitokios. Savo tamsio
mis “diplomatijomis,” savo slap 
tu ir atviru talkavimu reakcijai 
čia ir tenai, jie save pusėtinai 
diskreditavo. Del to šiaųie “vi
suotiname“ seime laimėti jie ne 
labai tikisi. O jeigu taip, tai, 
jų išrokavimu, geriau, kad sei 
mo nebūtų.

Tuo tarpu įvairiose kolonijo- 

jų organizacijos svarsto seimo

rezoliucijas reikalavimais, kad riuomenčs pasipriešinimu.
Mimas hutų sušauktas. Taigi tai tur-but ir davė priežasties tai kreditas. Pietinių valstijų 
kad kokio, seimas dar gali į- lenkams pradėt žydų skerdynes, demokratai savo alžagareiviš- 
vykti, tik jau ne pagal tų su- kuriose, kaip telegramos skel- ku užsispyrimų dar kartų pa
tartį, kurią buvo padarę tauti- bė, vien tik Lvove buv\išsker- tarnavo priešingai partijai.

. i ■■

jsla daugiau kaip tūkstantis žy
dų gyventojų.

Nežiūrint to, kad Amerikos 
žydui begalo įpykę ant tisu be
veik lenkų vadovų dėl jų anti- 
setimizmo, jie (žydai) betgi nė 
Vienu žodžiu neišsitarė, kad 
butų priešingi Lenkijos nepri
klausomybės altbteigimui. Prie
šiniai, jie išreiškia nuomonę 
kad atsteigimas Lenkijos kaipo 
nepriklausomos valstybes, yra 
būtina sąlyga žydų klausimui 
išrišti. Ir be abejo daug teisy- 
l>ės yni vieno žydo rašytojo žo
džiuose, kur jis sako, kad žy
dai, o ypatingai Lenkijos žy
dai, į tautų apsisprendimo prin
cipą tikėję jau daug anksčiau 
ne kaip pats tasai žodis buvęs 
išrastas. Bet sulakdami ap
skritai, kad Lenkijai turi būt 
sugrąžinta nepriklausomybė, 
žydai tečiaus jokiu budu nepri
taria tokiam lenkų inmperijos 
pienui, kokio jsigeidę aitrieji 
lenkų nacionalistai. Žydai su
pranta, kad tokioj lenkų valsty
bėj, į kurios ribas butų įbrukti 
milioirai lietuvių ir ukrainiečių- 
rusinų, susitvertų panašus tau
tybių klausimas, koks kad iški
lo Vengrijoj; ir žydų padėjimas 
tada butų daug blogesnis, ne 
kad atsitikime, jeigu jie gyven
tų atskirose nepriklausomose 
valdybėse; o tai ne tik dėl to
kios lenkų valstybės reakcingu- 

čijamosiose teritorijose lietuviai I rno» taipjau ir dėl to, kad 
ir ukrainiečiai savo separatisti- Re atsidurtų tarp viršutinio ir 
nese tendencijose žydus turi apatinio girnų akmens; dėl to 
stipriausiais savo rėmėjais. Ta- kRd, ekonominei netvarkai te
tai ypatingai pažymu Lietuvoj, beviešpataujant, nacionaNsti- 
kur didelis žydų skaičius i>asi- n’UOS{‘ kivirčuose gaišiausiai 
x*<><1«.> tileruis liftu-vių luiciomilis— | +»kullll>ėlllŲ) SCll.lStll II VISŲ |)1 1 — 

imtasai obalsis: “žydas kaltas!”

ninku ir klerikalų tarybų atsto
vai. Klerikalams atsisakant, su 
važiavimas gali įvykt be oficia
liu jų partijos dalyvavimo. Sei 
mas gali būt arba aplamai visos 
progresyviosios lietuvių visuo
menės, dalyvaujant jame ir so
cialistams, arba jis gali būt vi
suotinas Amerikos lietuvių dar-

True transtatton filcd with the post- 
masler at Chicago, III., Fcb. 14, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija ir Žydų 
Klausimas*.

("Pabaiga* Žv. nr. 37).

Kad šitoks žydų su vengrais 
santikys parėjo ne išimtinai ant 
žydų oportunizmo arba jų 
palinkimo laikyties galingųjų 
taisės, o geričiau buvo tik pa
sekmė to pakantumo, toleran

tiškumo, dagi indiferentišku
mo, kokį turėjo magyarai reli
gijos žvilgsniu, tatai galima 
spręsti iš tos aplinkjrbės, kad 

tik priešingai. Nors yra daug 
atsitikimų, kur atskiri žydai 
priėmė lenkų kalbų į lenkų kul
tūrų kaipo savų; ir nors apla
mai žydai nėra linkę atiduot 
kurių-nors pirmenybę vienai 
ar kitai krikščionių tautai kai
po tokiai, vis dėlto reikia 
pažymėt kaipo faktų, kad gin-

P. Grigaitis.

tais. O dar labiau jie pasižy
mėjo tautų ko\oj, kuli buvo 'e“jTriie translation filed with the post- 
dama Galicijoj nuo pat laidinio niaster at Chicago, Hk, Ech- K 
ukrainiečių (rusinu) atgimimo 
penketas dešimčių metų atgal. Dienos Klausiniai.

Įžymiausį pavyzdį bendro u- Į --------
krainiečių (rusinu) su žydais 
veikimo prieš bendrą savo en
gėją Galicijoj — lenkus, davė
1907 metai, kada Austrijos im-l 1 alkininkai, uždėdami 
IU‘rijoj įvyko pirmi rinkimai su- jkias mūšių pertraukos sąlygas 
lig naujai išleistais visuotino an^ Vokietijos, sakė, jogei jie 
balsavimo įstatymais. Kur-tik pkirą taip todėl, kad jų tikslas 
rusinai jautėsi nepakankamai | eslls paliuosuoli pasaulį nuo au
st i prus, kad savo žmones išrin
kus, jie rėmė žydų kandidatus 
prieš lenkų nacionalistus. '__
budu AusUrijos parlamentai! | i šmotus, 
buvo išrinkti pirmi du zionistų 
atstovai, Gabel ir Mhhler, ir tai 
beveik vien Rytų Galicijos vals
tiečių — rusinu krikščionių bal
sais !

sun-

tokratijos ir militarizmo. Bet 
Vokietijos autokratija tapo nu- 

Tuo I versta, o militarizmas subyrėjo 
. Kodel-gi talkininkai 

J dabar, atnaujindami musių per 
i įtraukos sutartį, vis labinus 

labiaus aštrina jos sąlygas?
ir

re-

Sekamas anekdotas geriau 
nekaip visas statistikos žinių to
mas nušviečia tų trigubą tautinę 
kovų provincijoj, kuri buvo 
Habsburgų viešpatystės dalis. 
Rinkimų laiku, 1907 metais, 
Daszynski, žinomas lenkų socia
listu lyderis ir, reikia pripažint, 
vienas drąsiausių ir energin

dvarininkų despotybę, vienainc 
viešame susinrinkime Lvove 
laikė prakalbų. Jam 'bekalbant, 
vienas jaunas zionislas jį paer
zino. Daszynskis užsišoko: 
“Tamsta čia gyveni ant lenkų 

daįsi lenkų saldėj; tamsta turi 
kalbėt kaip lenkas, mąstyt kaip 
lenkas, jausti kaip lenkas — 
tamsia turi būt lenkas, o ne kaš 
kita!” “Atsiprašau, tamste
le“, greitai atšovė žydas, “bdl 
man regis, kad tamstos išve
džiojimai visai klaidingi. Kiek 
aš žinau, tai šilas kraštas yra 
rusinu, o ne lenkų!”

Buvo žinių, kad laike nesenai 
įvykusios lenkų valdžios kariu- 
menes įsiveržimo į Byt.ų Gali
ciją, užpuolikai nusitiko su stip
riu ukrainiečių ir zionistų ka-

. Ta-

Pirmutines socialistiškos

spublikos prezidentas, Ebertas, 
savo jaunystėje buvo balniu us 
pagelbininkas. Vypiausis pir
mutinės sociajtistjšk^s respub
likos ministeris, Sc ueniaii- 
nas, kitąsyk buvo zeceriu. Dar- 
bininkiškoskos valdžios pryša- 
kin tapo pastatyti žmonės, ki
lusieji iš darbininkų klesos. Bet

galėjo duolli tiktai todėl, kad 
yra pasiekusi augšlo išsiplėtoji- 
mo laipsnio.

Keliolikti metų atgal Vokieti
jos kaizeris apkrikšl|ijo socia- 
dumok ra lūs va lerlandslose 

Gcsellen” (sutvėrimai be tėify-

laikas, kada souial-dcniokratas 
prezidentas apsigyvens karališ
kam rūme, o kaizeris bus pasi
slėpęs nuo savo žmonių keršio 
svetimoje Salyje.

Suv- Valstijų senatas vėl at
metė konstitucijos pataisų, su
teikiančių moterims balsavimo 
teisę. Repuhlikonų partija 

džiaugiasi. Sekamas kongre
sas, kurį kontroliuos rcpubliko- 
nai, priims minėtųjų konstitu
cijos pataisų, ir jiems teks už

Skaitytoju Balsai
[Už išreikšta* šianie skyriuje 
nuomone* Redakcija neatsako.}

True translation filcd with the 
master at Chicago, III., 14, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1.117

NIEKO NĖRA BE PRIE
ŽASTIES

Lenkai sako, kad Lietuviai 
yra Vokiečių išmistas; jie tą 
tvirtina per savo ir svetimą 
spaudą; jie sako, kad jokių lie
tuvių nėra negali būti; kad tik 
yra tai vokiečių gudrybė ir in
trigos skaldymui Lenkijos. Vo
kiečiai išmislino naują būdą 
apvilti talkininkus. Jie pavadi
no dalį tikrų lenkų lietuviais, 
dėl kurių Vokietijos agentai 
varo agitacijų, kiekvienoje ša
lyje, per spaudą svetimose kal
bose reikalauna Neprigulmy- 
bės kokiai tai Lietuvai. Lietu
va yra dalimis Lenkijos, ir lie
tuviai yra tikri lenkai, kurie tu
ri būti, kaipo tikri lenkai, ne
atplėšti nuo Lenkijos kūno. 
Toks a t plėšimas dalies lenkų 
ir sutvėrimas naujos valstijos 
vardu Lietuva reikštų ketvir
tų padalinįmą lenkų ir Lenki
jos ir tt.

Popiežius visuose savo pa
sauliniuose išsireiškimuose kal
ba, kad Lenkija turi būti tvirta 
ir galinga; turi būti atstatyta is
toriniuose jos rubežiuose. Po
piežius kalba ir apie kitas tau
tas: Bet apie lietuvius nėra nei 
puses žodelio išsitaręs. Delko?

Anglija ir Francija tvirtai sto
vi, kad Lietuva butų vienu ku
rni su Lenkija; ir žiuri į lietu- 

vius kaipo į dalį atsimetusių 
lenkų.

Be priežasties nieko nėra. Be 
priežasties nieko ir negali būti. 
Priežastis turi būti viskam. 
Priežastis buvo, yra ir bus. 1.) 

mų vadina vokiečių išmista? 
2.) Delko popiežius nei puse žo
delio’ neišsitaria apie Lietuvą, 
bet kalba, kad Lenkija turi būti 
pilnybėje atstatyta istoriniuose 
rubežiuose? 3.) Delko Anglija 
ir Francija stovi, kad Lietuva 
lutų surišta su Lenkija? Dėl
to, kad tam yra priežastis. Prie 
žastis ištikrų pačiuose lietuviuo 
sc visam tam.

Pabaigoje rugpiučio mėne
sio, 1916 metų Amerikos lietu
vių kunigai (nėra minima, apie 
Lietuvos kunigus nieko. Gal 
Lietuvos kunigai nėra prisidėję 
prie šio darbo) pasiuntė popie
žiui maldavimą (peticiją), pra
šydami jo šventenybės pagel- 
bos, kad Lietuva butų išgelbėta 
iš po Maskoliaus ir kad butų 
sujungta su katalikiškųjų Len
kija.

Dabar turime atminti, kad 
popiežius buvo vokiečių šaliniu 
ku ir da tvirtu šalininkų, todėl 
Vokietijos diplomatijų agentai 
sužinojo apie Amerikos lietuvių 
kunigų maldavimų, prisiųsta 
popiežiui, kur buvo reikalauja
ma, kad Lietuva butų sujungta 
su Lenkija. Vokietijai toks A- 
merikos lietuvių kunigų malda
vimas pasirodė labai pavojin
gu Vokietijos tikslams. Žino
ma, Lenkija taptų galinga, ir 
tuomi pavojinga pačiai Vokie
tijai. Delio Vokietija pradėjo 
atviriaus kalbėti apie lietuvius, 
ir net gruodžio 12 d., 1916 m 
pasiūlydama taikos sąlygas tal
kininkams, tarpe kitų dalykų 
paminėjo, kad Lietuva turinti 
būti Neprigulminga valstija. Ka 
daugi lenkai gerai žinojo apie 
Amerikos lietuvių kunigų rašy
tų maldavimą popiežiui, reika
laujantį sujungimo Lietuvos su 
Lenkija, o Vokietija oficialiai 
kalba apie Lietuvą neprigulmin 
gų, ir da taikos sąlygose pasių- 
lytose talkininkams reikalauja, 
kad talkininkai pripažintų Lie- 

atskira valstija, tai lenkai su 
didžiausiu įnirtimu pradėjo 
skelbti pasauliui, buk lietuviai 
yra tik vokiečių intrigų išmis
tas!

Kadangi, Vokietija oficialiai 
kalbėjo savo taikos sąlygose 
talkininkams pasiūlytose, kad 
Lietuva turi būti neprigulmin-’ 
ga, tai Anglija ir Francija, len
kų agitacija pasiremdamos, 
tvirtai stovi už tai,,kad Lietuva 
butų dalimi atgimstančios Len
kijos.

Va ir priežastis, delko lenkai 
vadina lietuvius vokiečių išmis
ta. Delko popiežius niekuomet 
nei puse žodelio neišsitarė apie 
lietuvius ir Lietuvą. Ir delko 
Anglija ir Francija stovi užtai, 
kad Lietuva turi būti sujungta

Kas tie Amerikos lietuviai 
kunigai? Kiek jųjų pasirašė? 
Ikišioliai da nepasisekė sužino
ti; bet vėliau tikimasi, gal, pasi
seks. Kaip pasisekė sužinoti 
Benedict Arnolds, taip, gal, pa
siseks sužinoti ir lietuviškieji 
Benediktai Arnoldai.

Koks yra skirtumas tarpe 
lietuvių ir airių kunigų. Airių 
kunigai Amerikoje rašė ir rašo 
protestus ir maldavimus popie
žiui, Woodrdw Wilsonui ir ki
tiems įtekmingiems žmonėms, 
reikalaudami Airijai neprigul- 
mybės!

rašo maldavimus, kad Lietuva 
butų sujungta (prigulminga) 
su Lenkija.

Dieve apsaugok nuo revoliu
cijos! Ant nelaimės jeigu, kada 
kiltų revoliucija, Lietuvoje ji 
butų vedama už pilnų savaran-

Ūkininkų Balsas
Miestas Ir kaimas

Ciirdej.au tūlų gudruolį pasa
kojant, buk Naujienos duoda 
ūkininkams vietos išreikšti sa
vo nuomonių “taip sau“, ka
dangi jos nebeturį ko nusitver
ti.

Tie, kur taip pasakoja, visai 
neseka šiandienio gyvenimo 
— nė mieste nė kaime- Juk nė 
vienam nėra paslaptis, kad sun
kus ir neužtikrintas gyvenimas 
mieste verste verčia žmogų 
galvoti apie tai, kaip užtikrinus 
savo rytojų.

Lietuvis ateivis — prigimtas 
ūkininkas. Todėl nieko stebė
tina, kad jis ir čia, Amerikoj, 
pradeda interesuoties gyveni
mu kaime.

Tiek prie užmetimo.
Mieste taip jau nebloga, bet 

ne darbininkui. Mieste daug 
mokyklų, nesuskaitoma eilė vi
sokių pramogų, bet ne darbi
ninkui. Jisunat — neturingas! 
Mieste sėdi daug galvočių, tyri
nėtojų; jie ir ūkį tyrinėja. Bet 
žmogus neišėjęs savo kasdienės 
mokyklos, patyrimo, geru ūki
ninku vjstiek negalės patapti. 
Vis dėlto, negana būti ūkininku 
turinčiu lik ilgų metų patyri
mą. Patyrimas, savo keliu, 
geras daiktas. Bet jis bus daug 
pasekmingesnis, jeigu prie jo 
pridėsime ir kilų žmonių paty- Į 
rimus. O tai galima rasti tik 
knygoj ir laikraštyje, kiekvie
nas sumanus uliiniukas skaito 
knygas, kur yra daug naudingų 
pamokų apie tinkama ūkio ve
dimų. Jis taipgi skaito ir laik
raščius.

Deja, pas mus, Amerikos lie
tuvius, ūkio kjausimas iki šiol 
buvo užmestas pačioj paskuti
nėj vietoj. Jeigu mes būtume 
pakėlę klausimų dešimts melų 
atgal, lai šiandien bulume tu-

vių ūkininkų. Tuogi tarpu — 
pas lietuvius dar mažai noro 
susipažinti arčiau su šios šalies 
ikiu. lai bloga.

Mano supratimu, rašau lįs a- 
pie ūkį, turėtų kreipti daugiau 
domos ne j tai kaip bloga yra 
gyventi mieste ir kaip gerai 
kaime, bet į tai kaip reikia pra
dėt gyvent ant ūkės. Tai yra 
labai svarbu- Miesto gerumą 
ar blogumą žino kiekvienas, 
kuris jame gyvenu, bet nedau
gelis kaip verčiasi ūkininkas, 
ypač ką-tik apleidu&ta miestą. 
Tas žinojjhuas a t nešt į didelės 
naudos tiems, kurie nori pra
dėt ūkininkauti.

Prie pirmos progos aš pasi
stengsiu šį-tų parašyti apie tai.

— Apuokas.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

J. P—kas iš Chicago, rašo: 
“Mano vaikui apsirgus plau
čių uždegimu, daktarai variojo 
kamparo vaisius ir sakė, kad 
tai geriausis vaistas plaučių už
degime. Noriu žinoti, ar iš- 
tikrųjų kamparas yra vaistas 
plaučių uždegimui ir ar visa
da juo galima gydyti.”

Atsakymas:— Rodos, Rusijos 
gydytojas Pavlov žymiausiai 
Įvedė kamparo vartojimą pnču- 
monijoj. Keletas kilų Rusijos 
žymių gydytojų irgi stojo už
tai. Kaip ten nebūtų, o žinau, 
kuo Rusijos gydytojai pirmiau
siai padarė tirinėjimtis su kam
paru ant plaučių uždegimo bak
terijų jr pripažino jį esant geru. 
Mat, pneumokokus negali tarp
ti net, tokioj solinei joj, kur tik 
viena dalis kamparo yra de
šimts tūkstančių dalių skysly- 
mo. Bandymai ant kralikų pa
rode, kad juos galima išgelbėti 

nuo mirties po užkrėtimui pneu- 
mokokais, jeigu paskui vartoja
mas kamitaiTis. Jis paprastai 
yra leidžiamas po oda ir tuo
met daktaras turi atsilankyti 
kelis kartus dienoj arba turi bū
ti ligonbutyje bei turėti slaugys 
tojų. Svojechotov duoda gerti 
kamparo vaistus kas dvi valandi 
pradžioj, o paskui rečiau. Išro
do, kad tūluose plaučių uždegi
mo atsilikimuose kamparas 
veikia gerai, tečiaus tankiai, 
ir jis negelbsti. Kada širdis 
plaka silpnai, tuomet kamparas 
net užkenkti gali, todėl negali
ma jo vartot, kol širdis neišeg- 
zaminuojama. Tečiaus plaučių 
uždegime nėra nieko, kas tiktų 
išgydymui visuose atsilikimuose 
Neretai kiti vaistai iš priemones 
tinka kur-kas labiau, negu kam
paras. Vartojant jį, žinoma, 
reikia žinot, kaip ir kiek vartot 
ir kada sustot.

Dr. A. Montvidas.

True translalion filcd with the post- 
master at Chicago, III., Fcb. 14, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Kareivio laiškas.
Sveikina Naujieniečius.

Kareivis A. M. Mctclioųis, esąs 
Amerikos Expedicijos kaliu- 
nienėje, dabar Vokietijoj, sau
sio 14 š. m., rašo vienam savo 
draugų Chicagoj:—

Rašau keletą žodžių, norėda
mas pranešti jums ir visiems 
mano draugams, jog esu svei
kas ir gyvas.

Šiandie gavau iš ponios V. 
Taiuošaitienes, Collinsville, III., 
visą pluoštą laikraščių, ir kad 
jus žinotumėt, kaip aš apsi
džiaugiau, pamalęs “Naujienas” 
ir kitus laikraščius pirmą kartą 
bėgiu septynių menesių.

Jus, be abejo, girdėjote jau, 
kad man teko "dalyvauti didžiuo 
sc karės mūšiuose. Išlikro, lai
mingas buvau išlikęs gyvas ta
me verpete. Ruvau kiek sužeis
tus ir dėl to sužeidimo teko pa
būti keturias savaites ligoninėj.*
Bet daug kartų aš maniau, kad ; 
teks pasisvcikin/li su šventu

Kaip žinote, aš buvau Fran- 
euzijoj, o dabar jau antras mė

nuo kaip esame Vokiečiuose. 
Vokiečių šalis į žmones man la
biau patinka ne kaip Francuzi- 
ja. Vienas bendras kareivis ir
gi išsitarė: “Jeigu aš turėčiau 
farmą Francuzijoj, o namus 
kcploj, tai bevelyčiau parduoti 
farmą ir keliauti namo.” Taip 
beveik ir aš jaučiuosi. Kad 
sugrįšiu namo, turėsiu daug ko 
jums papasakoti. Pergyvenau 

dalykų, kokių niekas ir sapnuo
te nesapnavo.

Kaip klojasi kiliems mano 
draugams? Siunčiu labų dienų 
visiems Naujieniečiams. — Jū
sų A. M. Metelionis.

Dainininkams žinotina.
Susiv. Liet. Soc. Dainininkų 

Valdyba.

Einamiemsiems metams Su
sivienijimo Lietuvių Socialistų 
Dainininkų Amerikoj valdyboje 
įeina sekami asmens:

Pirm. A Rudinskas, nuo LSS.

ius, nuo Pirmyn choro. Fin sekr. 
P. Babelis, nuo Aido choro. Ižd- 
S. Dilis, nuo Chicagos Lietuvių 
vyrų choro. Archivarijus F. Ma- 
žola, nuo Janu. Liet. Am. Tau
tiško Kliubo choro. Gcn. dirigen
tas, M. Girnis, nuo Aido choro.

Tatai visi naujosios valdybos 
nariai yra chicagiečiai Turintįs 
kokių nors reikalų k-a. reikala
vimu gaidų arba norint įstoti 
Susivienijimai], kreipkitės į Su
sivienijimo sekretorių adresuo
jant: F. Janulionis, 2526 \V.45 
PI., Chicago, III.

Butų labai malonu, kad šiais 
metais musų draugai dar spar
čiau pasidarbuotų stiprinimui 

Susivienijimo Liet. Soc. Daini
ninkų Amerikoje. Draugai, pa
sirūpinkime, kad šiais metais 
musų Susivienijimas išaugtų 
tvirta ir įtekminga lietuvių dai
nininkų organizacija!

—I. A. Jankus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Agotos Sunui- — Išspausdi
nome ankščiau prisiųstą. Kar
toti neapsimoka.

K. A., Benki, III. — Dedame 
anksčiau prisiųstą. Rusinėkite 
mums dažniai.

I. B., Kenosha, 
korespondencijos 
kadangi apie tai jau buvo iš
spausdinta kito korespondento 
pranešimas. Rašinėkite mums 
dažniau apie vietos lietuvių vei
kimą.

Wis- — Dalį 
išleidžiame,

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Burbom St. 

1111-13 Bnlty Bldg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip krimtnaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras. .
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių hibu

Tel. Drover 1310
I

Ar reikia paskolos ant jūsų praper
šų?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotų ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkite* prie
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

Batikas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po piclų • vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo (i iki 8 vai.

Bertram H.
Mofttgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimų savo teisių 

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

10 So. LaSallc Street
Telepbonc Franklin 4849 

Bezidencijos Tel. Garfield 1617.

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 160

Ciirdej.au
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Chicago ir Apielinke
SUĖMĖ SEPTYNIS Už NE- 

TIKRUS PINIGUS.
pie $5,(MM), perdirbant Federa
lės atsargos popierius.

iš septynių, suimtųjų negrų 
vakar du prisipažino pirie to, 
kad jie paleido apie $1(U),(MM) 
netikrų pinigų. Chicugos slap
toji policija žada areštuoti dau
giau.

Yra manoma, kad šita pini-; 
gų padirbikų organizacija yra 
didžiausia iš visų, kokios teko 
susekti federalėnis valdžioms | 
bėgiu kelių metų. Josios vei
klumas apima daugybę mies
tų Olūo, Pennsylvanijos ir llli- 
nojaus valstijų.

Vienoj Chicagoj, manoma, 
kad šitie padirbikai suėmė a-

PRANCIŠKUS REKA&IS
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 
12 <1. sulaukęs vos 34 Mielus amžiaus. 
Atkeliavo iš Hubulų kaimo, Kartinos 
par., Telšių pav., Kauno gub. Ameri
koj išgyveno 6 metus. Lietuvoj liko 
moteris ir 3 dukteris. Laidotuvės at
sibus vasario V» <1. namų 2528 \V. 
461h PI. į Nekalto Prasidėjimo Sv. 
P. M. bažnyčią, ir į šv. Kazimiero 
kapines. Kviečiame atsilankyti gi
mines ir pažįstamus. L. Budginas.

: Robert Recd ir Peter Way, abu 
1 gyvenusieji pn. 3708 Indiana 
Avė., prisipažinę. Boyd Willis 

Į ir Ncllie Lyons, 3109 Calumet 
1 Avė., yra areštuoti Pittsburghe, 
1 ir Gcrlrude Quarrels, Alvin Jen 
’ kinson ir James Robinson are- 
: šluoti Ųuincy'je, Iii. VVillis ir 
i moti ris Lyons suokalbio reika- 
! his vedę rytuose.

Kaip federaliai viršininkai sa 
ko, Clcveland, Cincinnati, Ak- 
ron, Pittsburgh, Phijedalphia 
ir Ne\v York esu užplauti šitais 
dirbtiniais popieriais.

Bustas pn. 3708 Indiana Avė. 
buvęs būkle šitos gaujos. Po
licija radusi JkdHs tuksiančius 
dolerių šitais netikrais pinigais 
toje vieloje, kur Recd ir Way 
buvo areštuoti.

Padirbimo budus labai pra-

Avė. policijos stotyj. Jis pa
sisakė, kad jam sankrovų beati- ’ 
darant du vyrai įėjo sankrovon' 
ir išplėšė iš jo $50.

Levin paskui pasiėmęs revol
verį, nusivijęs plėšikus. Jisai 
susidūręs su Bojaku ir jo drau
gu ties Wood gt. ir VVashing-, 
ton 
tas,

bfvd., ir pa^inęš, kad tai 
kuris jį apiplėšęs. Kadan

gi, jam paliepus sustoti, Bo- 
ak nesustojęs, lai jis pa leidęs ,

Bet policija nelabai norėjo 
patikėti šita jo pasaka ir jis pa
skui prisipažino, kad jis pašo
vęs ne tų žmogų.

John Drong, kuris gyvena su 
Bojakų, ėjo su juo drauge į da
rbų, kuomet Levin pašovė jo ' 
draugų. Drong sako, kad Lot 
vin nesakęs jiems sustoti ir jie 
bėgę dėlto, kad išgirdo šaudant,

užpuolė.
Levin sakosi, kad jo kaimy

nas malęs, kaip jį plėšikai api-

kalavo. Padirbikai paimda
vo federalės atsargos $20 po

JO INSON GAUNA VĖL PRA
ILGINIMĄ LAIKO.

BACH BROS
Michigan Avė. & 115th St

Krautuve Kur Rasite
BART SCHAFFNER & MARI

ir Kitas Geras Drapanas

Nauji Pavasar. Siutai Gaunami Kasdie

PASKUTINIS PRATUšTINIMAS PUIKIŲ ŽIEMINIŲ SIUTŲ IR 0- 
VERK AUTŲ.

GALIMA DABAR PADARYTI NEPAPRASTĄ SUTAUPYMĄ

į Sergėkite savo akis į

I
'Ncuisitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekortui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, hv» j V »u- 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš * "galiu
jums 
lieku

Jei 
lingi.

ne® jie su

tartu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukianl, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika
lu es tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek©* 

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

Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

vieno, kuris jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
kurie tai žino, su virš tris me
lus. Aš mėginau gyduolę po gy
duolės, gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelba kokią aš 
gavau buvo tiktai taikina. Galop 
aš suradau vaistą, kuris mane 

išgydė visai ir jau daugiau nie
kuomet negrįžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo ir dargi gulėdavo ant 
talo nuo reumatizmo ir tas gel
bėdavo kiekvieną kartą.

Aš noriu, kad kiekvienas 
gautis nuo bite kokios formos 
reumatizmo ligos pamėgintų šią 
stebėtinai gydančią spėką. Ne
siųskite nė cento; tiktai atsiųs
kite savo vardą ir adresą ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus ji suvartosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo kainą, vieną 
dolerį, betgi sus raskite, aš ne
noriu jūsų piiiigų iki jus busite 
galutinai užganėdintas juos iš
siųsti. Ar t‘«i ne puiku? Kam gi 
ilgi ui kentėii, kuomet toks pozi
tyvia pagelbėjimas tokiu budu 
yra jums siūlomas dykai? Nea
tidėliokite. Rašykite šiandien. 
Mark II. Jackson, No. 618 E. 
Gmney Bidg., Syracuse, N. Y. 
Mr. Jackson yra atsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra 
teisingas.

skili jie paimdavo federalės at
sargos $1-(M) popierį ir iškirsda- 
vo iš jo skaitlinę 1. Paskui nu
trynę skyles kraštus tjie užli
pindavo ant jos skaitlinę 20 
iškirsta iš dvidešimtines popie- 
rio.

pa-

scr-

lu nunešdavo federalės atsar
gos bankan ir išmainydavo ant 
naujo popierių; nuo apturėtojo 
popierių jie vėl nupiešdavo ga
lų ir jo skaitlinę įdėdavę dole
riniu popierin. Jiems reikalin
gi buvo tik keli aštrus instru
mentai ir gludus plieno šmo
tas suprosimui. šituos instrih- 
mentus policija atrado.

Willis ir moteris Lyons bus 
atgalientil Clticajįgon bylos na
grinėjimui, o areštuotieji Quin- 
cy’je bus teisiami tenai.

/.Ibert Johnson, pasmerktas 
pa! orimai už nušovimų polici- 
sto Martino Corcoran, yra ap- 
sl icio kalėjimo ligoninėj po 

ne imei, kuri atsitiko užvakar 
Ii. Jarant neautorizuotų medi

ką’ ištyrimą. Mat vienas Joh- 
ns. io advokatų Ph. Sultan, 
pa mule bakteriologų ir palo
to; i Dr. Meyor D. Moldczky, 
ka ’ jis ištirtų kalinio kraujų. 
Si: am padarė tų be žinios ir 
lei lino savo
Le >. L. Weil ir be žinios ir lei
dimo valdžios advokatu ar ka
lėjimo perdėtinio. Dr. Moldez-

principalo

hij idermine adata bandė gau
ti kraujo. Įsmeigus adatų 
u i strč.nkaulio adata užllužo. 

R< kūjo greitai padaryti opera- 
cij 
ta & 
ic
f:

NE TĄ ŽMOGŲ PAŠOVĖ.

Joscph Bojak, 22 metų am
žiaus nuo 1803 W. Hunui- gt- 
tapo sunkiai sužeistas šūviu, 
paleistu į jį ties Wood gt. ir

tas apskričio ligoninėn.
Luke Levin, sankrovininkas 

pik 1751 Park Avė. yra laiko
mas i>o areštu už tai Warren

j

i ir adata išimti. Daktaras 
padare, bet užlužusios ada- 
neišūmė. Dabar kalinis blo- 
jaučiasi; jis yra silpnas, iš- 

;s ir kartais jaučia didelius 
mistinis, o kariais ir nemi

ki ka kaip reikiant.
Specialis posėdininkų teis- 

n s turėjo ištirti jo proto svei
ki nų; dabar, kol jis yra šilo

me stovyje ncgalenia to pa- 
yti. Tuo tarpu jo proto iš-

ly imas (iki ateinančio pirnia- 
di nio ryto atidėtas.

ki

NORTH SIDE

ATEIKITE PIRM UŽBAIGSIANT IŠPARDAVIMĄ

VYRŲ ©VERKAUTAI

<$27.50 Overkautas
$32.50 Overk;iytas-
$35.00 Overkautas
$40.00 Overkautas
$55.00 Overkautas

VYRŲ SIUTAI

Dabar $16.50 $20 Siutas Dabar $14.85
Dabar $19.50 $25 Siutas Dabar $19.45
Dabar $21.50 $30 Siutas Dabar $23.85
Dabar $28.50 $35 Siutas Dabar $27.45
Dabar $37.50 $45 Siutas Dtabar $35.85

VYRŲ KELINĖS

$4.00 Kelines Dabar $3.45
$5.00 Kelinės Dabar $3.85
$3.50 Kelinės Dabar $2.85
$5.50 Kelinės Dabar $4.45

VyrųVYRŲ APATINIAI Darbiniai Aprėdai

89$1.50 Marškiniai ir kel. Dabar
$2.50 Union Siutai Dabar $1.95
$4.00 Vilnon. Apatiniai1 Dabar $2.65
$5.00 Union Siutai Dabar $3.45

$1.50 Darb. marškiniai Dabar 90c. 
$1.75 Overauzės Dabar $1.25 
$1.50 OVerauzės Dabar $1.00 
20c Pančiakos Dabar 2 poros už 25c

Namas Kart Schaffner and Marx Drapanų.

Florsheim and Regai čeverykai

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyk

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinęta doma at
kreipiama i vai-

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

—M—»—■! IIIIMWSII,IDIJlIIIH iJĮii!

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs Kydytojas, chirurgą;' 
ir akušeris.

Gydo aštrins ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X Ray ir kitokiua elektros prie
taisus;

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

VALANDOS: Nuo 1C- 12 pietų ?? 
6—8 vakarais. Tclephcre C anai CHO. 
GYVENIMAS: S. f.k^ted Street

VALANDOS: 0—» *:ic, tiktai

3109 S. Morgan st. Chicago

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

i

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 vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. 0.
219 S. Dcarborn St (Prieš pačtą). Chicago, III.

Vestuvės.—Pasilinksminimo 
vakaras.

čia apsivedė d.
J. Karalius su p-le Agne Šlikiu- 
le. Jaunavedžiai laisvų pažva- 
Igų žmonės, todėl šliubų ūme

dalyvavo būrelis 
draugų bei pažįs- 

Bcsišnekučiuojant vie-

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čcvcrykų Namas

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

' SI49 S. Morgan St., kerti 12 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687BACH BROS
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Durų, Lentų, Rėmą ir Stogaina Popiero
SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubą išvidaua, po $1.19 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
8003-3039 S. Halsted St., Chicago, I1L

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti.

jaunavedžių 
lamu. c

nas svečių pakelė klausima a- 
pie suteikimų materialūs para
mos draugams politiniams pra
sižengėliams. Sumanymui 'vi
si pritarė ir suaukojo: J. Bur- 
dulis, F. šeštokas, J. Kaimiš
kus, P. Šilkas, J. Karalius, A. 
Karalienė, D. Bačius — visi 
po $1.00. V. šilkas — 50c. Vi
so suaukota $7.50. Pinigaii 
perduoti Naujienų Redakcijai 
($7.50 gavome ir atidavėme A- 
merikos Pol. Kaliniams Šelpti 
Fondo kasininkui, K. Gugiui.
—Red.).

Visiems aukojusiems tariu 
širdingų ačiū, o jaunavedžiam 
linkiu ilgo ir laimingo sugyve
nimo! —Ten Buvęs.

Vasario 9 d. Pirmyn mišrus

Michigan Avė. 115th St.

žinia dėl kokių priežasčių jis 
negalėjo atvykti.

Publikos buvo daug. Tai ro
do, kad Nuriti Sidės daininin
kai veikia ir turi nemažos įtek
mės. Valio! —A—se.

BRIGHTON PARK.

Koncertas ir balius.

Nedėlioj, vasario 9 d., LDL1). 
101 kuopa surengė šaunų kon
certų. Reikia pasakyt, kad 
šioji kuopa dar lik keli mėne
siai, kaip lapo įsteigia, bet jau 
įstengė surengti tokį puikų pa
silinksminimo vakarų. Valio!

Vakaro programas susidėjo

Vyrišky Drapanų Darganai
Natfji. neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
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*, uedėiomil Ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted StK. Chtl-aro, III

Liberty Bondsųs 
dali išmokėtą, bondsui ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clotbing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

5

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

choras surengė draugiškų pasi
linksminimo vakarėlį. Išpildy
ta trumpas, liet ylių vykęs pro- 
gramelis, kas publikai labai pa
liko.

Beje, buvo pranešta, kad. kal
bės paskilbusis laisvamanių kai
bėtojas, M. X. Mockus, bet ne- visi kiti atliko savo užduotis

Visa pavyko kuoguriaiisiai. Pra 
(lediinl programų, Keistučio 
kliubo choras puikiai sudaina
vo pora dainelių, o p-lė V. Čes- 
niukė padcklianiaVb eiles irgi 
labai energingai. laipjau ir

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

Dr. D. JI BAGOGIUS
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.

puikiai.
Ant galo Dundulis pasakė 

prakalbų.
| kuopų įstojo 12 naujų na

rių. —K. Kipšas

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

325 So. Halsted St.. Chicago.

RuHL 938 8. Aahlaal Blv4L CMč«<« 
T«l«pb««* R«yiMark«t tM4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Hpeclalistai Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir visą chroaišką Uąą

Ofisas: 3354 S. Halsted 8t^ Chleagt 
TaUphaiv* Dr«v« •*•*

V*IGNUOS: !•-41 ryte; t—I
'l- « N«į«liomb: ’•—18

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subato)

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOf.
Prie šią kalnų prlskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI ARTAI KASDIEN
HALSTEDir GATVĖS

j
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Pėtnyčia, Vasario 14, 1919

I CiilCAGOS
SLAUGYTOJOS IR GYDYTO 

.JAI NEISUSITAIKO SVEI
KATOS ĮSTATYME.

Limai

ŽINIOS
ta r i a 
mani sutrumpinti

GAL ONOS KARVELA1TĖS 
TĖVAI JOS JIEŠKO?

Mums pranešu, kad jauna lie 
tuvaitč, Anna Karvelaitė, esan-

antra vertus, gydytojai nepare
mia slaugytojų įnešimo.

Cicero, L. L. Federacijos 2 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioję, 
vasario 16, GrigalaiČio svetainėje, 
1837 \V. I l-lh SI. Pradžia 9:30 va
landų ryto. šilų susirinkimų šau
kia kuopos nariui, dalyvavusieji an
glų soc. skyrių susirinkime. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti: turim 
labui svarbių dalvkų.

J. D., A., C., J. M.

į Cicero. — LMPS. 43-čia kuopa ren 
' giu bulių subatoje, vasario 15 dienų,
J. Grigulaičio svetainėje 4837 W. 14 st. Pradžia 6 valandų vakare. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komisija,

VVaukegan, III. — LMPS. 47-ta 
kuopa rengia šaunų balių nedėlioję, 
vasario 16, Liuosybės svetainėje 
801-803 8-th st. Visi vielos ir ai>le- 
linkinių miestelių lietuviai meldžia
mi skaltlingiii atsilankyti.

— Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU Anlcndo TiltoK Gir- 

dėjiui randus Sioux City, ta. Anyk
ščiu parapijos, Rublkų sodos. Taip
gi Kiizlaucko, rodąs gyvena Rytinė
se Valstijose. Troškūnų parap., Ste- 
ponavos viensėdijos. Kas iš pažįs
tamu ar jie palįs malonėkite atsi
šaukti. C. Tuskenis
1225 S. 501h avė., Cicero, III,

REIKIA DARBININKŲ

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

NAMAI-ZEMft

\V. Congress St. Ji dirbus de- 
partanicnlinčj Carson P iri e

mą, kad butų du išlavintųjų 
slaugytojų laipsniai- Žemes
niojo laipsnio turi pereiti aš
tuoniolikos mėnesių kursą, b

Rrithan Purk. — LSS. 174 kuopa 
rengia koncertų balių: nedėlio>je, 16 
vasario. Liuosybės svetainėje, 3925 
So. Kedzie avė. Programas susi
dės iš dainų, deklamacijų, monoligų 
ir kitokių pamarginiinų. Pradžia 
valandų vakare. Komitetas.

LSS. 201 kuopa rengia .teatra ir 
balių nedėlioję, vasario 16, Kaz. 
Grišo svetainėje 153 ir Northern uve. 
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare, lo* 
Šimas prasidės 6 vai. vakare. Mel
džiame publikų skaitlingai atsilan
kyti. — Komitetas

PA.IIESKAU draugo Petro Bilijo
no, gyveno Argo, III., Dirbo ctiker- 
nėje, ir Juozo BerŽinskio. Mel
džiu atsišaukti laišku, 1739 S. Hal- 
sted Si., pažvmėtlmi No. 31. Arba 
Tcl. ('anai 6418, klauskite lietuviško 
veiterio.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago, III

PARSTDVODA. Mes garsiname 
tiktai bargenus. Praktiškai naujas 
2 šiukštu mūrinis, 2 fialų po 5 kam
barius kiekvienas. Maudynės, ele
ktros šviesos, pasparos lentynos, 
ąžuolo grindys ir nudirbimas, geras 
phunbevimas ir fixtures, cemento 
apatmanis, didelis prleduris, medi
nis garage. (icriausias mumis to
je apielinkėje Parnell ir 291a gatvės. 
Tiktai $5650. Dalį įmokėti, likusius 
mėnesi n i ti išmokėjimu, 
Ignattes Chap and Co., 31st ir \Val- 
lace Street, Chicago, III.

tėvai nieko apie ją nežiną-
są- Jos pažymėjo, kad visos 
jstodamos turi būti mažiausiai

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
kas Klibas rengia Drelekcijų 19 va
sario, Mildos svetainėje,' 3142 So. 
idsted st. Prelegentu bus Dr. A. 
Montvidas. Visus kviečia atsilanky
ti. — Komisija.

Trne Irnnslidinn fited "dlh the no*t- 
masler at Chicago, III., I'eb. 14, 1919 
us reųutred l>v the net of Del. 6. 1917 
AREŠTUOJA IWW NARIUS. I 

i sumanymo,i * •

kyklos kursą baigusios.

Gydytojai gi nepriima šito jų

vietas valdžia išvieno su fe
deralinis viršininkais jau dvi 
savaitės kaip medžioja aidobli- 
stus. Daug užpuolimų padary
ta ant jų sėdybos ir kitų užei
gų; viso ligšiol suimta 162 1\V. 
W. nariai.

Ne tik svetainė pn. 119 Thro-

kad žemesniam laipsniui užten
ka pasilavinti vienus metus li
goninėje. /

I)r. Robertson sako, kad dau
gelis šeimynų neišsigali užmo-

tus, bet ir kitos virtos vakari-
I nes šitos tarnystės lėšas, taigi 
pravedant įstatymą norėta pa

gt. svetainėj suimta 29 nariai ( 
ir prikrauta ir išgabenta du ve-’ 
žiniai raštu ir literatūros, v

tarnavimas mažiaus teatsieitų.

JIEŠKO ŠOFERIO.

Paskendusio Varpo repeticiin bus 
penlnyčioj, vasario 14 d., M. Melda
žio svetainėje. Pradžia 8 valandų 
'akarr. Lošėjai prašomi nesivėhro- 
ti. — Komisija.

Draugijos prašomos nerengti jo
kių didesnių pramogų balandžio 
d. Tų dienų suvienyto Chicagos 
dramatinių draugijų — Dramatiško 
Ratelio, Dramos Draugijos ir Biru
tės — spėkos rengia didele pramogų
statoma “Paskendiisis Varpas.” PJu- 
sė vakaro pelno eina Lietuvos Lais
vės Fondam *

— Rengimo Komisija.

LS.4. 4 kuopos ir LSJL. 1 kuopos 
bendras lavinimus susirinkimas j- 
v.\ks nedėlioję, vasario 16, Aušros 
svetainėje kaip 9:30 vai. ryto. V. 
Andrulevičius skaitys tema Moteris 
industrijoj. Visi kviečiami atšilau 
kyti. — Komisija.

Jaunų Lietuvių Kliubo nariams 
pranešimas: Federacijos Lietuviš
kų kliubu rengia draugiškų vakarė

■ lį subatoje, vasario 15 dienų Libuse 
svetainėje, 2039 VV 12-th str.? netoli 
Bobey st. Federacija užkviečia kiek
vienų narį atsilankyti ir atsivesti sa
vo mergelę, draugę arba moterį. 
Inžanga nariams dykai.

— J. C. Veblauskas.

Rockford, 1)1. — Vasario 1?) d. 
Montague House bus neoaprastas su 
sirinkinuis LDLD. 29 kuopos. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai at
silankykite, nes turėsim nubalsuoti 
konsitucija ir užbaigt tūlus kitus 
dalykus. Ten put gulėsit atsiimti ir 
knygas už 1918 metus.

— Org. M. Bajoras.

Brighton, Park. — Keistučiu Pa- 
šalpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas bus 16 d. vasario, 1 vai. po pie
tų Liberty svetainėje, 3925 S. Kedzie 
avė., kertė 39 pi. Draugai ir drau
gės malonėkit būti. Atsiveskite ir 
naujų draugų.

— .1. Gustaitis.

PAJIEŠKAU savo dėdės Dominiko 
Andrušaičio, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, gyveno netoli Bostono. Jis 
pats tegul atsišaukia arba kas žinote 
praneškite jo adresų

ZOFIJA M ELI N A Ič IK A 
1949 String SI., Chicago, III.

REIKALAUJU gerai patyrusio j 
moteriškų kotų siuvėjo. Atsišaukite į 

Joseph škulas,
3106 S. Halsted si. Chicago

• ĮIEŠKO KAMBARIŲ
KAS TURI parendavoti švarų, 

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

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

Phone (jinai 1506.

KAS TURI parandavoli švarų ir 
šviesų kambarį dėl dviejų vaikinį. 
Bridgeport apielinkė. Praneškite 
per laiškų tuojau.

Alex Martin,
3253 So. Morgan str., Chicago

RASTA-PAMESTA

PARSIDUODA lrįs muro namai, 
visi neša 15 procentą. Rus greitai 
parduoti, nes išvažiuoju ant ūkės. 
Atsišaukite pas savininkų:

REIKIA prityrusių geležų karpy-j J. Januška, 31.31 Archer Av., Chicago 
lojų dirbti j serap Iron yard. Gera 
mokestis. Atsišaukite į

Argo Iron and Melai Co.,
311 N. Curlis Street. Chicago

REIKIA merginos prie namų dar
bo, geras namas, gera užmokestis, 
atsišaukite ar lelefonuokite, išryto 
Mi s. Messenger, 827 .lunior Terrece 
netoli Broadsvay, 
Phone Lakeview 3622.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no minių darbo. Gera mokestis, ma
ža šeimyna.
Mrs. H. L. Harris, 4759 Vincennes 
Avenuc.

PARDUODU labai pigiai naujų 
mūrinį namų, ant 2-jų augštų, po 
kelinis kambarius, su cementuotu 
heismanlu, apsodintas medžiais, di
delis gardas. Savininkas gyvena 
ant pirmų lubų.
4021 Brighton PI., (’.hicago, UI.

Visiems Žinoma i
Kad nuolatiniu pilvo nedatekliu 

prasideda sugadinus virškinimų. 
Kuomet viduriai užkietėję tuomet ir 
kraujas nešvarus, ir iš čia praside
da daugybė blogų pasekmių.

Pažymėtina, jog protingi žmo
nės tokiuose atsitikimuose neapsi- 
leidžia, bet tiesiog suvalgo 3 saldai
nius Partolos, pirm gulsiant, o ant 
rytojaus, jie atsikelia naujais ir pa
lengvintais. Visas tas silpnumas, 
skausmas galvos, visiškas nusilpnė 
jimas, — kaip ranka atimama.

Todel-gi visuomet reikia turėti po 
ranka namuose savo naminėj vais
tinėj, skrynutę saldainių Partolos. 
kuri žinoma visame pasaulyje ir 
buvo apdovanota šešiose Pasaulinė
se Parodose Europoje. Skrynutė 
saldainių Partolos kainuoja tik 
vienų dolerį, o 6 skrynutės — už

danu4 Leo. Woodwar(l, J. M.
, v r . ,

LSJ Lygos 3 kuopa rengia vakaro 
su perstatymu (Našlutė) 23 d. kovo 
Pujaskio svetainėje, 1709 So. Ash- 
land avė. Meldžiame kitų progre
syvių draugijų nerengti panašiu 
perstatymų, kad vieni kitiems neuž
kenkus.

East Chicago, Ind. — Prie Lietu
vių Darbininkų Tarybos priklausan
čiu draugija komiteto susirinkimas 
įvyks nedėlioję, vasario 16 dienų 
kaip 10 valandų iš ryto, K. Grikšos 
svetainėje. 150 st. ir Northcote avė. 
Vi'M delegatai malonėkite ateiti Į 
susirinkimų paskirtu laiku. Šiame 
susirinkime turėsime negeistinų 
kliūčių ir išgirsime Tarybos rapor-

Kas apmainėte mano kotų nedė- 
lioj, vasario 9, LMPS 9 kp. vak. M. 
Meldažio svet. teiksitės atsišaukti že
miau nurodytų antrašu, kad atsimai- 
nus. Busiu dėkinga.

M. Indrelienė
1661 N. Oakley Avė.

REIKIA DARBININKU

K. L. Kairis. VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 
BO PRIRODYMO BIURAI

— Rengimo Komisija.

namuose Clarence F. Parker.

LSS. 234 kuopos susirinkimas 
vyks nedėlloj, vasario 16 d., Settte- 
męnt svetainėje. 4630 Gross Avė. 
Pradžia 10:30 iš ryto. Visi nariai 
malonėkite atsilankvti paskirtu lai
ku.

Sekr. A. Audickas.

LSS VIII rajono propagandos mo
kyklos lekcija bus subatoj, vasario 
15, Aušros svetainėje. Pradžia 8 

Mokytojas N. An-
— Komitetas.

vnh»nd'i vnkure

PARDAVIMUI
Verlcivų domai. Dėl blogos svei

katos turiu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto.

kėje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky,
2856 Emerald Avė. Chicago, III.

Rooeland.— LMPS. 25 kp. susirin
kimas įvyks nedalioj, vasario 16. 
.Aušros kambariuose, 10900 Michi- 
gnn Avė. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Narės kviečiamos atsilankvti. Gau
site LMPS. išleistų knyga “Ka kiek
viena motina priva’o žinoti” Alsi 
veskite ir naujų narių.

Sekr. — J. Grybienė.

LSJ Lvgos 1 kuopos repeticija 
veikalo “Paskutinė Banga”, jvvks ne 
dėlioję, vasario 16 d., kaip 2 v. po 
Dietų, Aušros svetainėje, 3601 So. 
Ilnlsted gatvė. Draugai, kurie esate 
pasižadėję lošt, ' nesi vėluokite.

— Komitetas.

Jieškantieji darbo kreipkitės šiai 
Iresnis* 
11H-122 N..DEARBORN ST 

arba 
105-107 SO. JEFFERSON ST 
Už darbo parupinirną visuose 

_ valdžios įsteigtuose ir užlaikomu#' 
biuruose nereikia nieko mokėt

Yra daug vietų, kaip Chicago] 
taip kitur, kur reikalauja visokio? 
•ųšies darbininkų — į fabrikus, i ka 
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstej 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų. kaip amatininkų. taip papra 
tiems darbams

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

Franz Studia, 
AVaukegan, 111.

tuo
.e PARDUODU Restauronlų labai pi

giai. Priežastis — išvažiuoju iš šio 
miesto. 
1619 S Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI pigiai gerai apsi-
II1U.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Michl- 

gan kur vra Didžiausia Lietuvių 
l'armerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 ('kiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kūnines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Formas kad Apgyvendimus jas 
lictuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padoriu Neklausykite kurie 
jus atkalbinėti. no musų Kolonijos 
lai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
nas mus nepilkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligus su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius Rožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnius žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mieli.

$5.00.
gauti tik pas jos iš- 

dirbėjų, žinomą chemikų Nikolajų 
Partosų, todeVgj patariame visiems 
iš.sėmSyti jų su pasididžiavimu ir 
laikyti po ranka savo namuose. Kuo
met turėsite ga]vos skausmų, užkie
tėjimų vidurių, skausmų po liežuviu, 
žagsėjimų, arba pilve guzų, ar lankų 
nusilpnėjimų organizmo — tuomet 
savo skrynioje arba savo naminėje 
vaistinėje Jus atrasite teisingiausių 
draugų — Partolą, kurios Jus tuo
jaus suvalgykite pirm gulsiant 3 
saldainius, o ant rytojaus ir visi kiti 
giria.

Bet, kad turėjai jų reikia iš anks- 
prisigalavoti. Prisigatavokite ir 

Užsisakykite dahargi. Adresuo-

EXTRA EXTRA. Pranešu vi
siems savo draugams ir pažįstamie
ms, kad aš STANISLOVAS DIJOKAS 
muzikantas, persikėliau į naujų gy
venimo vietų, po numeriu 733 \Vest 
181h Street. Ten turiu biznį ir pui
kių svetainę, garu apšildomų, elek
tros šviesų. Draugijoms, kuopoms 
arba kliubams turėtų Imti svarbu tų 
žinoti. Svetainė neparandavota 
Pancdėliais, Seredomis, Pėtnyčiomis 
ir Subatomis. Tėmykite minėtų 

antrašų:
733 \Vest 181h Street 

Chicago, III.

Roseland, III. — LSS. 137 kuopos 
agitacijos komisijos ir valdybos su
sirinkimas įvyks subatoje, vasario
nės kambariuose, 20900 Mlchigan 
avė. Visa valdvba ir agitacijos ko
misija malonėkite susirinkti.

— 1). K. Sabaliauskas.

So. Englevvood PėtnyČioj, Vasa
rio 1’4 d., Jono Butkevičiaus svetai
nėj. 8134 Vincennes Avė., įvyks vi
suotinas lietuviu susirinkimas. Pra
džia 8 vai. Kiekvienas lietuvis, 
Englewoodietis privalo atsilankyti.

Komitetas

REIKIA patyrusių 2 dry goods 
moterų pardavėjų, pastovus darbas, 
gera užmokestis. Atsišaukite Bok a- 
parlment.

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

2133 So. Oakley avė. Chicago

AUTOMOBILIAI

to 
J lis.
kito:

APTEKA PA RT ROS A, 
ork N. Y. Dept. L. 1,

(118)

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
rengia vakarų 16 d. vasario, M. Mel
dažio svet. 2242 \V. 23 place. Bus 
lošiama “Dvi pusės galvos” vieno 
veiksmo juokužaislė. Taingi bus 
monologujr dialogų. Kviečiami visi 
atsilank>ii/* C.L.V. Choras

Socialistų Apšvietos Kliubo susi
rinkimas Įvyks nedėlioję, vasario 16 
dienų, 10 vai. ryjBę Stanford Park 
svetainėje, Union avė. ir 14-lh Place. 
Visi Kliubo nariai malonėkite atsi
lankyti.

v

A. B. Liutkus, rast.
763 So. Kohnor avė.

Malonu Matyti Jus
NAUJIENŲ SKAITYTOJAI

IR MES pasitikime, kad jus tų priimsite musų pirmų pranešimų j jus, jūsų naminia
me dienraštyje — toje pačioje bvasioje, kokioje jis yra parašytas.

Malonu yra kad mes, The Famous Clothiers, kviečiame jus ateiti ir pamatyti musų 
sankrovą — pasimatyti su mumis.
Mes esame įsisteigę per daugiau kaip 11 melų, ir kas metas, mums malonu pasakyti, 
suteikė mums ne tiktai didesnę išpardavimo vertę — bet tuksiančių tūkstančius 
draugų.
Tas bus musų savitarpiniui pasinaudojimui dėl jus ateili ir apsipažinli. Jus rasite 
visus iš musų gatavus ir uolius patarnauti jūsų reikalavimus nežiūrint kaip didelis 
arba mažas gali būti jūsų pirkinys.
Žiūrėkite į musų savaitinį j jus pranešimą. Jis pasirodys Pelnyčius laidoje šio 
dienraščio.

KIEKVIENO KOKYBĖ

COLIO DRAPANŲ

VYRAMS

SANKROVA Madison & Halsted Streets VAIKAMS

LMPS 9tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus Subatoj, 15 d.•Vasa
rio, 4:30 vai. vak., Fellowship svet. 
831 W. 33rd place. Visos narės malo
nėkit susirinkti. Valdyba

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

— Valdyba

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO VVINDOVV CLEANING 

COMPANY,
62 VV. VVashinglon st., Room 2

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

THE RYAN CAR

PARSIDUODA 1 tono Republičan 
Motorinis trokas. Peram stovyje. 

Kam reikalingas atsišaukite greitai, 
nes parduosiu labai pigiai. Aisišau- 
kite šiuo adre«n:

J. MALIN,
1334 So. 48th ('t., Cicero, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
devynių kambariu 1 ir pusė aukšto 
namas ir beismantas, 2 lotai prie 
10531 Edbrook Avė. Klauskite lel. 
Alba n v 9098..

FREED TATE, 
2827 N. \Vhittle St. Chicago.

darbas. Atsi-

COMPANY 
Uis.

LSS. kpuopa nutarė statyt scenoj 
Br. Vargšo keturių aktų dramų 
“Kryžius.” Gerb. draugijos prašo
mos nestatyt tų patį veikalų.

—LSS. kp. Komisija.

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

»— Komitetas

ASM E N Ų 11E^ K ai IM A1
Pajieškau pusbrilio, \Vm. Šnairio 

ir susiedo Antano Kanteikio, Kaunu 
gub., Šiaulių pavieto, parapijos Ku
žių, Normančių sodžiaus. Atsišaukite 
patįs, arba kas žinote malonėsite 
pranešti
Anna šnairaitė, 8446 Gilbart Court, 
Chicago, III.

Pajieškau brolio Rainuso Gino- 
čio, seiliaus gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje. Paeina iš Kauno gub. 
Panedėlio parapijos, Buivėnų sod
žiaus, Taipgi pajieškau Liudviko 
Baltušio, Buivėnų sojJ;., Panedėlio 
parapijos. Malonėsite patjs atsišau
kti arba kas juos žinote praneškite 
jų antrašus. Taipgi pažistaini Pane- 
dėliečiai malonėsite atsišaukti , nes 
Jonas Ginutis daug svarbaus turės 
pranešti. Musų antrašas toks: 
Jonas ir Antanas Ginotis, 3116 T. 
Street, So. Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU savo moters Viktori
jos. Prasišalino nuo manęs 8 dieną 
sausio, paliko man 2 kūdikiu; vienų 
mergaitę 7 metų ir vaiką 5 metų • pa- 

i siėmė su savim mergaitę 2 nietų. 
I Prašau atsišaukti jei mlsliji grįšti, o 

jei nemialiji grišt, tai prašau duoti 
man žinoti nors per laišką. Tuomet 
aš žinosiu ka daryt su vaikais ir su 
rakandais. Nevargyk savo vaikų ir 
pati save. Pųrgrišk ir gyvenk su sa
vo vaikais, kaip gy venai iki šiol. Ga
vau laiškų nuo jūsų brolio iš Franci- 

jos. MIKE PŪTIS 
3156 Emerald Ave<, Chicago, III

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

REIKALINGAS atsakantis barlen- 
deris. Atsišaukite greitai.

J. Hryncevicz,
4217 So. Ashland Avė.

REIKIA darbininkų prie cukraus 
barokų.

Geras mokestis su šeimynoms ir 
pavieniems vyrams 320 iki 324 už 
akrų, dykai namas ir transporlacija. 
Susitinkite su musų agentu sekan
čiame laike ir vietose.
CHICAGO: Nedel Vasario 16th,

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

Al Weber’s house, 1642 Ovehard 
S|. at 11 vai. dienų.

Chas. Kassay’s office 9328 Cottage 
Grove avė., at 3 vai. po pietų.

MICHIGAN SUGAR COMPANY 
Saginaw, Mieli.

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

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

REIKALINGAS — Atsakantis bar- 
beris, gerai suprantantis savo darbų. 
Darbas ant visados, 
tis. Norėdami darbo 
greičiausiu.

1405 So. 49th. Avė

Gera užmokes- 
alsišaukite ko-

Cicero, III.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Nėra plovimo, geras namas.

P. GOLDMAN,
3641' Douglas Blvd., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Atsišaukite greitai.

J. S.
732 West 19th St., Chicago, III.

REIKIA užbaigėjų prosytojų ir 
fineŠerių. Atsišaukite tuojaus 
Sharman Cloak Company, 1362

. Halsted Street, Chicago, III.
So.

2 PACE ARI) AUTOMOBILIAI 
Model 1912 su 7 sėdynėmis Lemazi- 
nas, kitas vasalinis — kaina $295. 
Norintis pirk’i a»«išaukit greitai į

L. KLEIN
1 llli and Halsted Sts.

Klauskite Julius .loneliunas.
Nedėliomis, 3040 So. Union Avė., 

Wm. Picklorman.

PARDAVIMUI pigiai žemų. Miller- 
•on — Mason Co., Micbigan, gera 
žemė. Pirkite tiesiai nuo savininko. 
Be agentų. Gera mokykla. Arti gele
žinkelis. Del platesnių žinių kreip
kitės j WM. ZOPEL,
1017 Brighton PI., Chicago, III.

MOKYKLOS

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubeltais springsais phonogra 
fiis, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile koki teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
denci.la

VALENTINE DRES8MAK1NG 
COLLEGE8

6205 So. Halsted et., 2407 W. M» 
dison, 1850 N. Wella St

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas. jLh 
Mgning. dėl hiznir Ir namų 
tos duodamos dykai. Diplomą 
ueugvi išmokėjimai. G varant** 
ta išmokinti jus pasiūti sukurs •» 
110. Phone Srekv 1641

BARA PATEK. P1rmial«k4
v----------- -------- - -. --------------

Chicago, III.

Pardavimas Slorage vėliausios stai
lės nhonografų ir rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas, 
aro ja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skaros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Rus 
parduota už $55, arba geresni paste
linių. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus j mokesti. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
r>to iki 9 vakaro ir nedėliomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street. Chicago

DIENINE IR VAKARINE 
MOKYKLA

Čia rali tengvU ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos Ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hiah , 
Scheol’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pastmoktnimui, nesigailėsite.

American College Prepara’ory School
3103 SO. HALSTED "T.. CHICAGO. ILL. I

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
harzdaskutystės amato, ateikite ar
ba rašykite; dienų arba vakarais.
TRI—CITY BARBER COLLEGE 

819 So. Stale St., Chicago.

NAMAI-tEM*
PARDUODU medini namų prie 

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

J. Juozaitis.
4622 Mozart st Chicago, III.

PARDAVIMUI. Mes garsi name 
tik bargenus. 2aukšlų mūrinis, 2 
šešių kambarių fialai. Maudynė, 
gesas ir II. Devynių pėdų akmens 
ajiatnamis. Didelis lotas. Remtos 
$40 į mėnesį. 35ta gatvė arti Hals
ted st. Tiktai $4000.00.

3Įsi and Wallace st. Chicago

FARMOS
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. F'armos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laiškų, įdedant markę už 3c.

TONY ZABELA,
P.O. Box 1, Lak« Co., Peacock, Mich.

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

mas padarys jus žinovu i trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tų — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišauki! ant 4-to sugštn

ĮVAIRUS SKELBIMĄ I
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Rondsus.
4503 So. Wood St., Chicago, III.

Tcl. Boulevard 5669.


