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True translation filed wilh the post- master at Chicago, III,, Feb. 17, 1919 1 
as re<|iiired by the act of Oct. 6. 1917 a n t L-mon a rol u: į t i n ė ^evo Ii uci j a. 

Naujas suokalbis prieš karalių
užviešpatauti, ‘kada priešingas 
tam gorochovaja (?) arba bu-

baigimas karės stovio; antra, js 
teigimas normalių sanlikių su

True trunslatlon filed wlth the post- mnster :il Chicago, III., Feb. 17, 1919 
ms reeiuired by the art of Oct. 6. 1917,

Darbo krizis An
glijoje

Gręsia 3 dideli streikai
i '

40.000 streikuoja Berline. Kares 
stovis Buchareste

DARBININKŲ NERIMAVIMAS 
IR AUGŠTOS KAINOS STATO 

PAVOJUN ANGLIJĄ.

Lloyd George stengiasi išvengti 
gręsiančios nelaimės.

LONDONAS, vas- 16. — Di
dėlė nacionalė konferencija in
dustriniai taikai bus sušaukta 
Londone Lloyd George kaip 
greitai galima. Ji galbūt lai
kys posėdžius prieš kovo 1 die
ną. Skubumas yra reikalingas, 
kadangi Anglijai gręsia toks 
streikas, kad jokia valdžia ne
gali tikėties pasilikti galėję, ku
ri neišnaudos kiekvienos gali
mos pastangos jo pašalinimui.

Streikas privertimui išpildyt 
Ii savo reikylavimps gajį kilti 
iš pusės trilypio susivienijimo, 
susidedančio i š angliakasių, 
geležinkelių darbininkų unijos 
ir transporto 'darbinimkų uni
jos. Pastarojon įeina doku 
darbininkai ir didžiuma vyrų ir 
moterų užimtų prie/gabenime 
prekių ir dirbančių prie gatve- 
karių ir transportacijos linijų.

Nereikia nė sakyti, kad vien 
sustabdymas iškasimo anglių 

grtctai siųm raižui otų industri
ją visoj valstybėj.

Angliakasiai tikrai 
streikuos.

Išrodo, jog nėra abejonės, 
kad galbūt iki pabaigos savai 
tės angliakasiai milžiniška bal
sų didžiuma nubalsuos už vi
suotiną streiką, jei jų reikalą 
vintai nebus išpildyti.

Tarp reikalaujamų dalykų y- 
ra 30 vai. darbo savaitė, 30 nuo
šimčių pakėlimas algos ir naci
onalizavimas visų anglių kasy
klų. i

Ankliakasiai iluri daug nariu 
atstovų bute. Didžiuma jų y- 
ra viršininkai stiprių unijų 
Bet kada radikalis vadovas Na 
cionalės Angliakasių unijos B( 
bert Smilie laikė savo konven 
riją apsvarstymui valdžios pa 
siūlymo, jis sušaukė ją toli nu< 
Londono, kur įtekmė parla
mento narių nebūtų jaučiama 
* Pragyvenimo brangumas.

Situacija labai apsunkiname 
Misuotjnu nepasikakinimu dė

lei besitęsiančių, o niekučiuose 
atsitikimuose dar padidėjusiu 

augštų kainų visų gyvenime 
reikmenų. Abelna nuomone" 
darbininkų rateliuose yra, kae 
augštos kainos daugiausia yn 
delei pelnagaudystės ir iš vai 
džios (reikalaujama priverst 
nupiginamą ant maisto ir kiti 
reikmenų-

PirHlybos tarybos skaitlinė* 
parodo, kad brangumas pragy-

parlamenle ir Horatio Botloni- 
ley, nepriklausomasis narys, ku 
ris yra gabiu kalbėtoju, pralei
do didžiumą Šios savaitės ata
kuodami žmones, kurie pasi
darė didelius turtus iš karės ir 
reikalaudami, kael valdžia grie
btųsi ūmaus veikime).

Bottomley parodė, kael nieku 
rie bovelniniai siūlai, kainuoja
ntis 5c už špulikę prieš karę da
bar kainuoja 15c. kuomet kom 
ponija pereitais metajis Hurėjo 
$10,000,000 pelno. Jis užreiš- 
kė, kael perviršio pelne) mokes- 
tįs (taksai) ištikrųjų buvo mo- 
kestimis ant suvartotojo.

Veteranai protestuoja.
Parodymu visuotino pajau

time) stovio vra tai, kad Aso
ciacija Veteranų ir Sužeistųjų 
Kareivių ir Jurininkų, atstovai! 
jauti tūkstančius, vakar pašinu 
tė telegramą karaliui ĮJurgiuli, 
raginančią jį “ateiti pagelbon 
savo ištikimiems j kenčian
tiems žmonėms.”

Valdžia dabar moka darbo 
pašelpas 425,000 vyrams ir mo
terims vidutiniškai pe> $5, sa
vaitėje* ir galbūt yra kita tiek 
vyrų, gaunančių dar daugiau 
p a o 1 p o s. Toji p a- 
šelpa bus mokama per 13 sa
vaičių ir su pradžia kovo jos 
užsibaigs su didėjančiu kas sa
vaite“ skaičium. Taigi, jeigu f
darbas nebus surastas, prisielės ♦naujas elementas neramume) ir 
aeužsiganėelinime).

Nestebėtina, kael Lloyd Geor
ge nutarė prailginti savo nebu
vimą konferencijoj Paryžiuje- 

VViltiam A. Aelamson iš Dar
bo partijos atsitovų bute apibu
dinę) darbo situaciją beveik 
’aip pat gręsiančių, kaip ir pa
ti karė ir premieras tam pašvęs 
didžiumą save) laike) per seka
mas dvi savaiti.

True Irnnslntion filed wHh the post- 
master at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

40,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA BERLINE.

COPENHAGEN, vas. 15.
Pasak čia gautų žinių, riaušės 
prasidėjo eBrilne, kur daugiau 
kaip 40,000 sandėlių darbinin
kų sustreikavę). Kiti darbinin
kai sustreikuos iš prijautimo. 
Daug biznio vietų turėję) užsi
daryti.

f’rue translation filed with the pnsF 
master at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
•s reguired by the act of Oct. 6, 1917

KARES STOVIS BU
CHARESTE.

COPENHAGEN, vas. 15- —
Pasak čia gautų žinių, apguli- 

venimo nuo 1914 metų pakįlei lno stovis tapė) paskelbtas Bu- 
120 nuošimčių. Darbo nariai chareste, kur eina Rumunijos

Ferdinandą ir kronprincą Ca- 
Iroi tapęs susektus. Karaliaus 
šeimina pabėgusi.

True translation fi]e<1 wlth the post- 
masler at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
sis required by the act oi' Oct. G, 1917

ATSIĖMĖ EUFURTĄ.

COPENHAGEN, vas. 15. — 
Pasak čia gautų žinių, Vokieti
jos valdžios kareiviai atsiėmė 
Eufurt ir nuginklavo ten spar
takus.

dėjimo komitetas parodymui, 
kad tik jis vienas turi Kijįę nu
spręsti likimų kalinių, sušaudė 
juos.

DIDELIS STREIKAS 
NEW YORKE.

Budavojimo darbininkui pra
dėjo prijautimo streiką.

True translntion fil'*a w<lh f be pns»- 
mosler at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as required by the act oi’ Ori. tf, 1917

UKRAINA TARIASI APIE 
PERTRAUKIMĄ KA

RIAVIMŲ.

VIENNA, vas. 15. — Vielos 
Ukrainos komisijos (gautos lis 
Kijevo ibevit'linė.s žinios paro
do, kad mšis siaučia apie Lvo
vą, tikrumams sakantiems, kad 
jie laimėję bandyme atkirsti 
nuo lenkų geležinkelio liniją i 
miestą.

Pc t raukos mūšių misija pa

kiltais žmonėmis.
“Ant nelaimės,” tęsė jis, “Vo 

kietijos liuosnoris nusiginklavi 
mus nesuminkštino musų prie 
šų, kurie nesenai bandė išrišti, 
nusiginklavimo pamatais, klau 
simus, neabejotinai priklausan
čius taikos konfereinfijai. Aš 
a t mesčiau ir atmestu tuos ban
dymus linkui paleidimo visų 
musų senųjų karinių spėkų ir 
pakaitinių naujais kareiviai vie 
ton musų senosios laikos armi
jos, kurią galima butų vartoti 
rytuose.”

True translntion filed wllh the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 17, 1919 

as requli*ed by the act of Oct. 6. 1917

PROTESTUOJA PRIEŠ PER
TRAUKOS MŪŠIŲ SĄLYGAS.

Wilsonas grista
namo

Plaukia į Bostoną
PREZIDENTAS WILSONAS 

IŠPLAUKĖ NAMO.

NEW YORK, vas. 15. — A- 
merikos Darbo Federacijos bū
da volojų pildomoji taryba for
maliai paskelbė, pradedant pa- 
nedėliu, prijautime) streiką vi
sų dirbančių prie* namų buela- 
voĄ’mo darbininkų, visoje ša
lyje, samdomų prie Building 
'Pradės Emplayers Ass’n kont
raktų-

Valdžia bando sutaikinti dar 
bininkus su samelyteųais.

True translntion filed wilh the pnst- 
mastei* at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taikos 
Kongrese
TAIKOS KONFERENCIJA 

SVARSTO RUSIJOS
KLAUSIMĄ.

Paskirė tarybą nusprendimui 
apie Belgijos reikalavimus.

PARYŽIUS, vas. 15. — Vy
riausioji taryba šianelie po pie
tų praelėje) egzaminavimą Ru
sijos klausime), pasak ed’icialio 
pranešinu).

Taryba taipgi klausė delega
tų nuo administratyvės tarybos 
Lebaneni, Mažojoj Azijoj.

Vyriausioji taryba paskirė 
specialį komitetą studijuoti 
Belgijos reikalavimus atlygini
mo. Amerikos nariai komitete 
yra Charles II. Haskins ir pulk- 
S. D. Embick.

Atlyginimų komisija tęsė sa
vo egzaminavimą principų, ant 
kurių remiasi teisė prie atllygi
nime). Kemiitetas klausė baro
ną Vau Den Heuvel už Belgiją, 
Stojanoidč už Serbiją ir finan
sų ministerį Klotz už Franci- 
jQ-

Kada taryba susirinkę) pulk. 
E- M. House užėmė prezidento 
Wilsono vietą.

Triie trnnslatlon filed w9h the post 
mastei* at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
hs requireel by the act of Oct. 6. 1917 

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 4 DID 
GUNIGAIKščIUS.

PARYŽIUS, vas. 16. — Jour
nal korespondentas Paul Erio, 
kuris nesenai pabėgę) iš Petro
grado ir dasigave) į Helsingfor- 
są sako,kad 4 Rusijos dideji 
kunigaikščiai tapo sušaudyti 
riiekurį laiką atgal be teismo 
ir kad sprendžiama, jog umus 
nužudymas buvo pasekmė už
mušimo Berline Dr. Kari Lieb- 
kneeht ir Rosa Luxemburg-

Korespondentas sako, kad 
niekurie bol&evfikų agitavo už 
paliuosa^mą elidžiųjų kunigai 
kščių ir jų nuomonė pradėjo

siųsta Varšuvon sugrįžę) j Kiejc- 
vą su tokiais užtikrinimais nue) 
lenkų, kael nauja misija, vade>- 
vaujama Stepnickie) bus pasiųs
ta į Varšuvą su vilčia įvykini- 
mo taikos. Stėpnicki bus ly
dimas daugelio atstovų Ukrai
nos valetžios.

Nori nustatymo rubežių
Taipgi sakomaj, ikael Ukrai

na pranešė Rumunijai, jog Uk
raina sutinka pertraukti rube- 
Ž.inį kariavimą Besarabi|oj lir 
užmiršti pereitus nelaimingus 
ineliele.ntus, ijei eti'augiški susi
tarimai apie' rubežius yra gali
mi.

Beviclinė ;|inia iš Tifliso 
sake), kael Gruzinijos respubli
ka Kaukaze prirengė sugrąžini
mą į jų namus tiu’kų belaisvius 
ir taipgi jos rubežiuose ('Šan
čius pabėgėlius.

True translntion filed with the post 
master at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
is reeiuired by the act of Oct. 6. 1917

VISI TURI TARNAUTI BOL
ŠEVIKŲ ARMIJOJ.

LONDONAS, r- (Pasak Co- 
penhagtuie) žinie)s, bolševikų va
ldžia nutarė, kael visi vyrai Ru
sijoj, nežiūrint hauM)ės, turi 
tarnauti ranele)noje)j( iarmijoj.

Vokietijoje
True translntion fil»*d wi»h the posl- 
inaster at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as reųuireet by the act of Oct. (i, 1917

FEIRENBACH SUSIRINKIMO
PREZIDENTU.

LONDONAS, vas. 15.
Reuterio žinia iš Baselio pase
ka VVeimar žinias, kael Konsta
ntine Fehrefnbach, ceuitristas, 

buvęs Vokietijos reichstage) pre 
zidentas, įtapę) išrinktas prezi- 
etentu Vokietijos nacionalio su
sirinkimo.

True translntion* filed with the pnst 
master at Chicago, III., Feb. 17. 1919 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

PRIEŠINASI VOKIETIJOS
NUSIGINKLAVIMUI.

——— )
BASEL, vas. 15. g Ve)kietije>s 

užrubežinių reikalų ministeris 
grafas von Brockelemff-Rentzau 
svarstyehimas Vexk;ietije>s užru- 
bežinę peditiką naujame nacio- 
naliame susirinkime VVeimar 
vakar užreiškė, kad jis prieši
nasi (ir prie^ininsis talkininkų 
pastangoms priverkti Vokieti

ją demobilizuoti savo barines 
spėkas.

Darbas Vokietijos tautos kas 
link užrubežinių reikalų, sakė 
jis, gali būti sutrauktas po 
dviem antgalviai. Pirma, už-

WEIMAB, vas. 14. — Nacio- 
nalio susirinkime) pe>sėetyj šian
elie lluitzc padavė įnešimą, kvie 
čiantį susirinkimą priimti rezo
liuciją užrerškiančią, kael Vokie* 
tije)s žmonės niekad nepriims 
privartos tąike)s ir prertestuo- 

jančią prieš “perdėtas” sąlygas 
( pertrauke)s musių, kaipe)‘links
tančius sugriauti Ve>kietiją.

Bezoliucija taip gi protestuo
ja prieš neelavimą Alsace-Lor- 
raine savęs apsisprendime) tei
sės.

Trup trnnslr.tlon filed wHh lb*> nn«»- 
tnaster a! Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as required by the ari of e)ct. <>. 1917

MŪŠIŲ PERTRAUKA PRAIL
GINTA NEAPRUBEžIUOTAM 

LAIKUI.

BASEL, vas. 15i — Pasak 
Treves žinios Ilavas agentūrai, 
pertrauka mūšių tapė) prailgin
ta neaprubežiuolam laikui. Vo
kiečiai turi sustabdyti savo e>- 
fensivą prieš lenkus ir išpildy
ti pirmesnes sąlygas pertraukos 
mušiu, c.

True transIMinn fil»*a wt*n the post 
master ai Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as rr<|iiired s the act of <>**!. 6, 1917

PRIEŠINGA ŽINIA.

BRES'P, vas. 15. •— Atsisvei
kinime Frant/.jos žjnonems 
prieš išvažiuosiant iš Bresto 
šiandie, prezidentas VVilsonas 
pasakė, kad jis tapo priimtas 
ir laikomas kaipo draugas, kaip 
jis to labiausiai geidė. Jis pri
dūrė, kad jis yra linksmas su
grįžti į Franciją pagelbėti tei
singą sutaikymą taikos konfe
rencijos.

Prezidentais Wilsonas (aplei
do Brestą savo grįžime į Su v. 
Valstijas laivu George Washin- 
gton tuoj prieš 11 valandą šį
ryt. George Washington pa
kėlė įkąrą 11:15 valandą.

Prezidentas atvyko iš Bres
to j Paryžių 10:30 vai. ir nuvy
ko tiesiai į prieplauką, kur jis 
įsėdo į franeuzų kanuolinį lai
vą. kuris jį ir jo partiją nuve
žė į George Washington laivą.

siliks daugybė Amerikos nai
kintojų ir lydės jį namo.

Sugrįš pradžioje 
kovo-

Nežiūrint sunkaus darbo, ku
riame jis bus paskendęs laike 
savo trumpo buvimo Suv. Val
stijose, prezidentas pienuoja 
pradėti grįštamąją kelionę j 
Francfją tuoj po užsidarymui 
kbngreso kovo I dieną.

Pirmu oficialiu prezidento a- 
ktu grįštant namo buvo nomi- 
navimas Hugh C. Wallace iš 
Takdma ambasadorių Franci- 
joj vieton rezignavusio Wil- 
liam Graves Sharp. \Vilsonas 
taipgi pasiuntė telegramą apie 
rengiamas trumpas ceremoni
jas sąryšyj su jo kalba, kurią 
jis tikisi laikyti Bostone vasa
rio 24 d.

Tikimąsi, kad jis paskirs vie
tininką Suv. Valstijų genera- 
li m prokurorui Thomas \V. 

Gregory, pirm negu laivas pa
sieks namus.

True translntinn filed yvitb lh<* nn«t 
inaster at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

WILSONAS PLAUKIA
I BOSTONĄ.

Vokiečiai pertraukė 
tarybas.

GENEVA, vas. J 5. — Šveica
rijos telegramų agentūra gavę) 
šįryt telegramą iš Berline) sa
kančią, ‘kael ve)k|icČių ]>ertniu- 
kos mūšių komisija suspenda
vę) tarybas su talkininkais Spa, 
kadangi skaitė, kael naujos tal
kininkų sąlygets yra perelaug 
sunkios.

Pasak |tolegįrame)Ss vokiečiai 
tebesiskundžia prieš anglų blo
kadų ir tolimesni nesutikimai 
pranašaujami delei užėmimo 
Reine) miestų, išvarinio negeis
tinų ve)kiečių ir ste>ke>s geležin
kelių transportacijos.

Trup trnnslntion filpd w’lh thp post 
master at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917

Uždraudė amerikiečiams ant 
Reino lankyti vokiečių 

gydytojus.^

COBLENZ, vas. 13 Tolimes
nis parodymas amerikiečių nu- 
sisprendimo neleisti maišymosi 
vokiečių ir kareivių iš etkupaci- 
nės armijos buvo duoti šiandie 
išleidimu uždraudimo Ameri
kos kareiviams lankysies pas 
vokiečių daktarus. Regulia
cijos prieš brolisvimąsi vis dar 
aštriai pildomos ir šiandieninis 

paliepimas buvo eilėje su už
draudimu vietinį pirkimą mai
sto. 1 ‘‘i t

ATLANTIC CITY, N. J., vas. 
15. Prezidento sekretorius J. 
P. Tumulty, kuris čia yra vieš- 
butyj, šiandie gavo kablogra- 
mą, kurioj prezidentas Wilso- 
nas praneša, apie savo nuos
prendį kalbėti Bostone tuoj po 
atvykimui į šią šalį.

Prezidentas Wilsonas kalbės 
Bositone susirinkime, surengta
me mayoro Petero ir vežantis 
prezidentą ir jo partiją George 
Washingt«n laivas plauks savo 
grįštančioj 'kelionėj j Bostono 
uostą.

Prezidentas Wilsonas šiandie 
išplaukė iš B ręst. Franci jos ir 
tikimąsi, kad kelionė George 
VVasl^ngton (laivu ųžtinis iapie 
9 dienas, kaip kad jo atvykimas 
į Bostoną tikimąsi apie vas. 24 
dieną.

True translntion filed with tbe phsl 
mastei* at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as reeiuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

PASKIRĖ NAUJĄ AMBASA
DORIŲ FRANCIJON.

Prezidentą Wilsoną sugrįžus 
laukia sankus darbas.

ANT GEOBGE WASHING- 
TON LAIVO., vas. 15---- Prezi
dentas VVilsonas praleido šian
die ilsėdamasis po sunkiausio 
darbo, kuris pažymėjo jo kele
tą paskutinių dienų Paryžiuje.

Laivas plaukia pietiniu keliu 
gražiame ore.

Lydintįs franeuzų kariniai 
gaivai signalizavo atsisveikini
mą tuoj po apleidimui Bresto 
ir Suv. Valstijų dreadnautas 
New Mexico ir kiti torpedinių 
laivų naikintojai bus palydo
vai George Washington iki ne
bus pasiektos Azores salos.

Ties Azores salomis laivą pa

True translation filc^ wtlh tbi po-*- 
maslcr at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as recjuired by the act of Oct. Ii. 1917

TALKININKAI GALI ATSIIM
TI PAKVIETIMĄ RUSIJAI.

LONDONAS, vas. 16. — Pa
sak Reuterio Paryžiaus kores
pondento, laikos konferencijos 
pakvietimas įvairias Bušų fra
kcijas susirinkti ant Princes sa
lų gali būti atšauktas. Nė vie
na iš partijų neišpildės sąlygų, 
kad jos sustotų kariavusios vie
ši’. kita.

45 ŽMONĖS SUŽEISTI.

FBANKLIN, Pa., vas. 13.
Pennsylvania geležinkelio Pitt- 
sburgh-Buffalo e.ksp r e s i n i o 
traukinio 1 vagonams nušokus 
nuo bėgių ties St. George, I.) 
žmonės liko sužeisti-

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, UI, Feb. 17, 1919 
as i'eųuired by Ihe act of Oct. b, 1917

15 ŽMONIŲ ŽUVO.

Mina paskandino Prūsijos 
laivą.

STOCKHOLM, vas. 15. 
aLivas Stephanie iš Klaipėdos 
(Mentei), Prūsijoj, paskendo, 
kada užgavo miną ties vokie
čių Bnltiko pakraščiu. Visa į- 
gula iš 15 žmonių žuvo.

True translation filed with the poit- 
master ai Chicago, III, Feb. 17, 1919 
as rcuuired by the act of Oct. 6. 1917

1,174,545 KAREIVIŲ DEMO
BILIZUOTA.

WASHINGTON, vas. 15. - 
Armijos paleidfiniai demobili

zacijoj Suv. Valstijose vakar 
pasiekė viso 1, 174, 545 oficie- 
rių ir kareivių, o visas skaičius 
paskintas demobilizavimui bu
vo 1,501,000. Iš paleistųjų 71,- 
235 yra oficieriai.
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NAUJIENOS
llimUNiAN DAILY NEVU*

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Gompersu priešakyj, ir nihimc- 
tėliai nuo Socialistų Partijos, 
kaip Russell, Gaylord, Walling, 
Simona etc., o jos tikslas buvo 
— kelti karinį ūpą šalyj, kovo
ti su “progernumizniu” (tuo žo-

1739 SO. HALSTED ST.» 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

tižiu tuomet buvo pareiškiama 
visa, kas nepritarė karei), vy
riausiai gi — kovoti su Socialis-

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėklienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

Metais ..................................  $6.00
Pusei meto ........................... 3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui ................. 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ..........................02
Savaitei ............................... ...
Mėnesiui ..................................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačiu:

Metms ....................................... $5.90
Pusei meto ........................... 3.1)0
Trims mėnesiams ....................... 1.65
Dviem mėnesiam ....................... 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

tų Partija, kuri tuomet buvo už
ėmusi priešingą karei poziciją. 
Savo darbais ji ėjo ranka už ra
nkos su kitomis panašios rųšies 
taip vadinamomis patriotinėmis 
organizacijomis (“Security lea
gue”, “proteetive league”, “def- 
ense council” etc.), finansuoja
momis — kaip pasirodė iš kon
greso tyrinėjimų apie National 
Security League veikimą — to
kių patriotų kaip Bockefelleris, 
Carnicgie ir kilų kapitalo vieš
pačių. Subsidijos iki nesenai tu
rėjus, tik iš kitų šaltinių, taip
jau ir šita gom persi nė '“Allian- 

cc”, bet dabar tie šaltiniai išsi-

ncdalyvauti demonstracijose 
pagerbimui prezidento Wilso- 
no; propaganda Italijosvisuo- 
menėje ir Paryžiaus taikos kon
ferencijoje naudoti ištraukimo 
kareivijų iš Rusijos ir atsisaky
mo nuo įsiveržimo pieno; rei
kalauti, kad Italijoje butų sut
verta Socialistų Republika po 
proletarų diktatūra. Pildomo
ji taryba taipgi apturėjo prane
šimą nuo italų socialistų atsto
vo Oddio Morgan’, kuris Pary
žiuje drauge su Jugo-Slavų so
cialistais pasirašė po protestu 
prieš karinį okupavimą Jugo- 
Slavų žemės ir prieš aneksijas 
be plebiscito.

nebus suteikta tikriemsiems a- 
merikiniams demokratijos ko
votojams.”

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truc translation filed wilh the post- 
inasler at Chicago, III., Fcb. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Del svetimšalių 
deportavimo.

Vyriausi* ateivių komisams 
\Vashingtoiic, p. Caminetli, už- 
reiškė, kad liesa esanti, jogei a- 
pie šešetas tūkstančių svetimša-

sėmę. Del stokos fondų ji ne- 
bepajiegia toliau veikti — kovo
ti su socialistų ir. aplamai, stip
rėjančiu radikaliu darbininkų 
judėjim. Iš antros gi pusės, 

radikalesnieji elementai pačioj 
Amerikos Darbo Federacijoj 
pradėjo dabar prieš ją kampa
niją.

inerikos į šalis, iš kurių jie ate-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Fcb. 17, 1919 
is recpiired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ISPANIJA.
Ispanų valdžia bando numalšin

ti žmonių sujudimą.

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijoj * žmonių neramumas 

verda tolinus. Konstitucinių 
teisių suspendavimas lik (lan
giaus kuralo pridavė liepsnoms. 
Valdžia, laikydamosi prie ap
linkybių, dabar skelbia, kad ji 
yra nusprendusi padaryti visas 
reikalingas visuomenės refor
mas, įskaitant tarp jų darbo 

valandų sutvarkymą ir algos 
minimą. Valdžiai bedarant ši
tuos pažadus sindikalistai išsi
juosę organizuoja darbininkus 
ir rengiasi prie visuotino strei
ko.

FRANCIJA.

Saintes'o luošiai .laiko susirin
kimą.

PARYŽIUS, Francija. — Sai- 
ntes‘o organizuotieji karės luo
šiai turėjo visuotiną susirinki
mą saus. 14 d. Išklausę draugų, 
Dejonkere, Perichon ir LaBro- 
usse apie dabartinį stovį, pa
gimdytą karės, svarstė savo pa
dėjimą ateityje. Paskui jie nu
sprendė drūčiai susivienyti sa
vo federacijoje, kad atsiekus 
savo teisingus reikalavimus, 
pamatuotus visuotinu pakėli
mu algų, pensijomis luošie

siems, našlėms ir vaikams. Jie 
nutarė tvirtai laikytis organi
zuotos darbininkų klesos, taip 
plačiai ir taip ištikimai stovėju
sios su jais per kares baisybes.

SUV. VALSTIJOS.

buk visi tie deportuojamieji c- 
sa anarchistai ar bolševikai. Dar L

(žinios Jnternalional Labor

bar pargabenta į Lilis Island iš 
Seattle, ir kurie bus deportuoti, 
nė vieno nesą tokio, kurs Imlų 
turėjęs kokių-nors ryšių su s Irę i 
kais Seattle, ar kur kitur.

vimui esama kitokių. Kokios 
gi jos galėtų būt? Ponas Gami
nei Ii nuroclo: didelė dudžiuma 
tų deportavimo laukiančiųjų a- 
teivių esą “public charges” — 
t.y. žmonės, kurie pasidarę sun
kenybe visuomenei. Visi kili

KANADA.
VViniiipego darbininku laikraš

tis atsispiria prieš valdžią.

WINNIPEG, Kanada. — Wi- 
nnipego Amatų ir Darbo kary
bos leidžiamas laikraštis yra į- 
dėjes savo laidoje už saus. 24 
d. trumpą per dvi skiltis straip
snį lies viduriu pirmo puslapio

uos sveikatos, arba padarę įvai
rių prasižengimų, dėl kurių jie 
užsipelną deportavimo. Agita
torių, kurie priešingi šios šalies 
valdžios formai arba, apskritai, 
priešingi visokiai organizuotai 
valdžiai, tarp deportuojamųjų

me redakcija kaili t apie nau
jas cenzūros taisykles, įvestas 
valdžios ir ragina ignoruoti jo
mis. Straipsnis skamba šitaip:

“Naujos cenzūros taisyklės 
daro neteisėtu kritikavimą tal-

Paaiškinimas kaip paaiškini
mas. Agitatorių —anarchisto, 
bolševikų tarp pasmerktųjų 
deportavimui vos tik keletas 
Didele gi didžiuma deportuoja-

kos konferencijos veikimo. Ji 
taipgi padarė neteisėtu perspau- 
dinimą ištraukų iš uždrausto
sios literatūros. .

“Mes pasipriešiname valdžia 
lame ir apsvarstę sužiniai sako

suomenei, o visi likusieji — be
sveikačiai arba papildžiusieji j- 
vairių prasižengimų.

mes esame prisirengę imli

atsirado linkstančiai žmonių, pa
sidariusių našta visuomenei, ii 
kokiomis ydomis ateiviai įeina 
dabar ton “visuomenės naštos“ 
kategorijon, pasilieka immigra-

sveikatos netekusieji ateiviu5 
darbininkai turi būt išdanginT

Triio translation fited wilh the post 
maslrr ai Chicago, III., Fcb. 17, 1919 
as rc(|iiircd by fhc acl of Oct. 6, 191’

Gompersine “Al- 
liance ’ ’ baigia 
dienas.

pasipriešins uždarymui burnos 
iptariant pasaulio padėjimą, 
lei kare už laisvę atgabeno to
kių galutinę vergystę spaudai, 
tai
dsakomvbę karčio už “žodžio 
laisvę.” *

Nesitenkinimas valdžios 
įsakymais.

TORONTO, Kanada. — To- 
čonlos Amalų ir Darbo Tary- 
>os organas “The Industrie Ba- 
incr,” sako savo paskutinėj lai
doj: “Iš kiekvieno Kanados 
krašto ateina žinių apie augan
tį darbininkų nesitenkinimą 

Kanados valdžios veikimo bu
itį ir apie protesto susirinki
mus laikomus didžiouse pra
minęs centruose, kur reikalau
jama, kad nelemtieji valdžios į-

Ispanų pirmeiviai atsispiria 
, monarchistams.

MADRIDAS, Ispanija. — Pir
meivių organas “Nuestra Pala- 
bra”, (musų žodis) praneša a- 
pie susirinkimą, laikytą Madri
do Liaudies Bule, kur dalyva
vo socialistų partija, Socialis- 
čių Demokračių organizacija ir 
Socialistų Moksleivių Federa

cija. ‘šitas susirinkimas po pa
sveikinimų rusų, austrų-vengrų 

ir vokiečių revoliucionierių, 
priėmė, šitokią rezoliuciją, kuri 
yra atvirai reviliucinga:

“Kadangi Madrido darbinin
kų klcsa yra įsitikinusi, kad is
panų monarchija yra neperga
lima kliūtimi žmonių besivys- 
lymui ir pažangai, tai ji atvirai 
skelbia, kad ji, būdama įkvėp-i, 
ta revoliucingų idealų, panau
dos visas tas priemones, ku

rios jai yra prieinamos, kad įs
teigus naują valdžią monarchi
jos vieloje. Šita naujoji val
džia turės (langiaus taikytis prie 
naujovinių palinkimų. Tai bus 
valdžia, kur žmonės turės visa 
galią savo rankose. Tai bus 
socialistinė valdžia, kur kapi
talistų privilegijos bus panai
kintos, kur išnaudojimas žmo
nių žmonėmis bus negalimas, 
ir kur teisingi proletarų reikala
vimai bus išpildyti.”

Maisto kainos rūpina viršinin
kus.

yVASIIJNGTON, D. C. — 
Maisto administracija nieko 
nedaro numažinimui kainų 

maistams Suv. Valstijų žmo
nėms. Priešingai, vienu jos 
didžiausių klausimų yra klau
simas atlyginimo ūkininkams. 
kuriems buvo užtikrinta $2.28 
kaina kviečiams ateinantiems 
melams. Maistų administraci
jos viršininkai mano, kad pa
saulio kainos kviečiams bus žy
miai numažintos. Iki to laiko, 
jei sumažėjimo apšlis pasiektų 
$1.00 bušeliui, lai rederalė val
džia butų priversta užmokėti 

apie $1,000,000 šalies ūkinin
kams. Vienas Maisto Skyriaus 
viršininkas pripažino, kad di
deli sandėliai maisto sukrauta 
Suv. Valstijose. Jei šitie sandė
liai reikėtų išleisti, tai kainos 
būtinai turčių nupulti. “Mes ti
kimės, kad Amerika galės pa
sidalinti savo maisto anlviršiu 
su europinėmis šalimis ir palai
kyti kainas ant sveikos, priei
namos lygmales”, pasakė šitas 
viršininkas.

Herbert Hoovcr, maisto ad
ministratorius kabeliuvo Wa- 
shingtono viršininkams, atkrei
pdamas jų domą į lai, kad tik
rosios sunkenybes, su kuriomis 

jfcderale valdžia susiduria, ne
gali būti sutaikytos pakuoto- 
jais, bet jos reikia taikyti su u- 
kininkais ir visuomene apskir
tai. Ūkininkai laukia $2.28 už 
savo kviečius; visuomene lau
kia pragyvenimo atpigimo. A- 
bejų norų negalima sulaikyti, 
taigi tame ir yra keblumas, sa
ko Hoovcr.

Skaitytoja Baisai

liabuoti tų bereikalingų liudiji
mų jų “nuosaikumo.”

Vyrai vadovai, jeigu jus no
rit būti tikrais darbininkų švie
tėjais, jų vadovais, tat neigno
ruokite itlų minių, nepravar- 
džiuokite jas palšomis ar kito
kiomis, bet padėkite joms iš
trukti iš nežinios tinklų, kurie 
supančioję tų minių protus. Tai 
jūsų pareiga, vadovai!

Daugelis bėdavojo, kad kle
rikalai ir tautininkai gauna nau
jų pasekėjų. Ypačiai klerika
lai. Bell kas tam kalias, ar ne 
tie palįs musų vadovai, kurie 
vietoj padėti dirbantiems 
draugams, dar kolioja juos so- 
cialpatriotais, išdavikais, politi
kieriais ir lt? Je, kada “tikrie
ji” vadovai stveria savo drau
gams už gerklių, tai klerikalai 
eina į minias ir žvejojusi sau 
naujų tūkstančių. Ir iš tų 
nualintų, užuitų darbininkų, 
kurių reikalus tie “tikrieji” va
dovai sako giną!

Amerikos lietuvių socialisti
ne spauda buvo gerokai išsipla
tinusi. Ji tarėjo daug ir pasi- 
šven't'usių rėmėjų. Tatai jeigu 
aic tos nelemtos tąsynės, tas 
laikraštinis pandemoniumas, 
kurį sukėlė “tikrieji” musų va
dovai, tai klerikalai nebūtų turė
ję progos pasišienauti ...

Tiesa, mes turėjome pergy- 
w Ii daug sunkių dienų. Vis 
dėlto, ei m tą karių daugiau gale 
jome n u veik Ii negu kad nuvei
kėme. Tik reikėjo šiek-tiek 
takto: mažiau deklamuoti apie 
savo rcvoliucionumą ir kilų 
“griekus,” o daugiau dirbti. Ki
tais žodžiais — reikėjo organi- 
zuoilli minias, o ne pravardžiuo
ti jas palšomis ir šalinties nuo 
.iv-

Aš sakau, jeigu Amerikos lie
tuviai darbininkai turės pra
laimėjimų vieloj laimėjimų, lai 
niekas kitas minis kaltas, kaip 
tik minėtieji musų vadovai. Nes 
jie lik kilus moka kaltini, o pa
tįs veikt negali arba nenori. Iki 
šiol jie turėjo puikią progą ir 
argumentų, kad varius agitaci
ją ir išrodinejus blogus darbus. 
Bet kam jiems tai? Juk yra Gri
gaitis ir “Naujienos”... OI, kur 
buvo “darbo” ir progos prirody
ti “veikėju” — žinoma, ne dar
bininkų naudai.

Je, tokių vadovų susilaukė
me! l'okie vadovai kalba 
mums apie princip : : apie vie
nybę ir kitos gerus dalykus — 
kuriuos jie palįs jau scnai-sc- 
nai užmiršo!

—Boblaukio Juozas.

tikslo — spręsti neapsiimu.
Toliau. Mano manymu, prieš 

mus, lietuvius ūkininkus stovi 
kitas nemažiau svarbus klatrsi- 
irfas — įsigijimas ūkininkų rei
kalams pašvęsto laikraščio. 
Toks laikraštis — nekalbu apie 
jo išsilaikymą — suloštų bega
lodidelę rolę Amerikos lietuvių 
ūkininkų gyvenime. Tiesa, tokių 
laikraščių čia, Amerikoj, nesto- 
ka. Tik jų, negali skaityt lie
tuviai, nes nedaugelis moka an
glų kalbą... Beje, Michigano lie
tuviai ūkininkai turi savo laik
raštuką, tik visa beda, kad jisai 
mažai kam težinomas.

Lietuviai ūkininkai turėtų 
rimtai pagalvoji apie savo laik
raštį. Tuo labjausia, kad užė
jus 'bedarbėms daugelis gal no
rės apsigyventi ant ūkės. Netu
rėdami reikiamo supratimo apie 
ūkininkavimą šioj šalyj dauge
lis gali prakišti viską.

Kas dėl grįžimo Lietuvon, tai 
tuo itlarpu nieko tikra negalima 
pasakyti. Veikiausia mums pri
sieis dar pagyventi šioj šalyje, 
bent penketą metų kbl tert da
lykai susitvarkys. Juk ten visa 
kas sunaikinta nuteriota.

— A. Neverauskas.

indai
aįsteigta konstituciniai 
vedimui valstybės reika-

ITALIJA.

Ūkininkų Balsas.
Bendros pastabos.

Tu taip vadinamoji “Ameri
can Al liance for Labor and Deni 
oeračy” (AmečTkos Darbo ii 

Demokratijos Sąjunga) lurbu’ 
neužilgo pabaigs savo dienas. Jf 
buvo įsteigia apie pusanlril n'ie- 
tų atgal, taigi didelio Am'ėrikos 
karinio subruzdimo laiku. Jdš į- 
kūrėjai buvo, visųpjrma, Anie-1 
rikos Darbo Federacijos vadai

Italijos socialistų pildomosios 
tarybos susirinkimas.

istij organas “Avanli” savo lai- 
toje už gruodžio 13 d. paduo
ki nutarimus, padarytus Pali
os nacionalės pildomosios ta

rybos. Tarp jų svarbiau- 
&ie: Nubalsuotasi

ŠKOTIJA.
škotas (kubietis reikalauja, kad 

butų paliuosuoti Amerikos 
politiniai kaliniai.

EDINBURGU, Škotija. — 
John McLean, kuris yra išrin
ktas Glydcs darbininkų kaipo 

vienas delegatų Tarptaulinėn 
Socialinių konferencijon, para
še laišką Amerikos laikos komi- 
sininkains Paryžiuje, reikalau
damas, kad visi karės kaliniai 
Amerikoje butų paliuosuoti. 
McLean buvo nuleistas pen

kiems melams kalėjimo sulig 
valstybės ;iklo gynimu, kuris 

atsako Amerikos šnipysles ak
lui, bei Anglijos darbininkams 
be atlaidos reikalaujant, jis ta
po paliuositolas, jam išbuvus 
katėjime, devynis mėnesius. 
Kalbėdamas apie Tarptautinę 

socialistų konferenciją jis sakė 
laiške į taikos komisininkus, 

“Vidui konferencijos sienų, ar 
, os lauko pd.se j, aš spirsiu jūsų 

Am. Suv. Valstijų delegatus, 
kad mano draugai butų paliuo- 
siroti. Paskui aš važinėsiu po 
Ameriką toliai, iki teisingumae

} Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

MINIA IR VADOVAI.

Turime naują “madą”. Va
dinamieji darbininkų vadovai, 
švietėjai tamsiųjų minių, su
rengė ypatingą laikraštinį pan- 
demoniumąbvelnihvą.

'lai nieko gera nereiškia. Mi
glioms galų-gale turės įgristi los 
pasakos apie socialpalriolus, 
opoFltmislus, parsidavėlius ir 
visus kilus naujovinio kolioji- 
mcksi žodžius.

Tatai t įla klausimas: ką tie 
musų vadovai, pasivadimisii ji 
tikraisiais (o gal ir neklaidin
gais?) darbininkų draugais, ma
no šitaip darydami? Gal šiems 
rodosi, kad tie naujovinio kolio- 
jimosi žodžiai būtinai turi reik
šti jų mokytumą ir nuosaiku
mą? Jeigu taip, lai aš, kaipo ne- 
mokinitas darbininkas, turiu 
pasakyti, jogei mano nemokin
tieji draugai darbininkai beve
lytų, kad jiems nebereikėtų, si-

Naujienose dažnai išreiškia 
savo nuomonių draugai lietuviai 
ūkininkai. Vieni kalba apie rei
kalingumą sušaukti Amerikos 
lietuvių ūkininkų suvažiavimą, 
antri šiaip ginčijasi, o tretieji ir 
daug teisingo parašo.

Ir aš norėčiau išreikšti keliū
tą bendrų pastabų. Pirmiausia 
apie, tą suvažiavimą.

Nora abejonės, toks suvažia
vimas mums butų didžiai nau
dingas. Suvažiavę mes turėl^u- 
me progos pasitarti apie dauge
lį naudingų, ir labai mums, ūki
ninkams, svarbių sumanymų- 
klausimu. Bet... , C-

Iki šiol apie suvažiavimą kal
bėjo lik Wisconsino lietuviai u- 
kiuinkai ir vienas-kilas iš loly- 
mųjų vakarų — Oregono, Wa- 
sMinglouo ir kt. I no tarpu Mi- 
chigano vaisi, lietuviai ūkinin
kai, kuriu yra daugiauvsia dar 
tyli.

TalUai, jeigu toks suvažiavi
mas ir įvyktų, jis butų veik išim 
linai AVisconsino lietuvių ūki
ninkų suvažiavimas. Ar toks 
suvažiavimas alsiėklų reikiamo

Truc translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as rcųnired by the act of Oct. 6,1917

Kareivio laiškas iš 
Francijos.

Lietuvis kareivis, Jonas Am- 
pusaitis, rašo savo draugams 
Amerikoje.

Brangus draugai:— Kada 
grįšiu pas jus, dar nežinau. E- 
su pasirengęs grįžti, ir by die
ną. Bet laikas vis eina ir eina, 
o aš tebestoviu ant vielos... Ga
li būt, kad tik pavasarį, kartu 
su paukščiais, aš sugrįšiu pas 
tamstas. Manau, sugrįžęs pa- 
jiegsiu daug geriau pameluoti 
jums apie karę negu tie visi me
lagiai, kur kalba į jus iš popic- 
rių’”

šičia žiemos nėra. Tik daž
nai palįja lietus, todėl visos ba
los pilnos vandens ir mums, be
žaidžiant futbolę, tenka gerokai 
išsimaudyti...

Laukai visur žaliuoja, jie ne- 
ganomi ir neplaunami taip ir 
lieka. Mat, žmones čia nelaiko 
gyvulių. Visi gyvena tik iš vy

no, kurio ir mums užtenka. 
Bet iškur jie gauna duonos — 
lai nežinau.

Aplinkui francuz'ų, kaip civi
lių taip ir kareivių, kaipir ne
matyt. l ik moters ir vaikai. 
Delio Amerikos kareivių tai vi
sur pilna.

Daugelis musų norėjome va
žiuoti į savo senąsias tėvynes. 
Bet dabar neleidžia. Sako: ga
lit daugiau negrįžti. O jie pri
valą kožną vieną padėt į vielą 
— iš kurios paėmę. Bet šiaip 
leidžia išvažiuoti į kilus mies
tus pasižiūrėtų, bet lik ten, kur 
šilta; kur šalta, ten neleidžia.

liek tuo tarpu. Tikiu, neuž- 
ilgio pasimatysime. Sveiki!

— Jonas Ampusaitis.

Truc translation filed wjth the post- 
masler ai Chicago, III., Feb. 17, 1919 
as rc(|tiirc(l by tlic act of Oct. 6, 1917

Pabėgėlio laiškas.
—................... j

Lietuvis pabėgėlis Olandijoj 
Vincas Urbonas, rašo p-riiai 
Anastazijai Bcnson į Riverlon, 
III., sekamai:

Klausėte apie savo gimines 
ir susicdUs.. Musų, lietuvių, 
pabėgėlių, Rotlerdamc randasi 
penkiosdešimts ypatų, bet 
Tamsios klausiamųjų čia nesi
randa.

Gerbiamoji Tamsta! Rasi 
kokiu nors budu galėtute pra
nešti apie mane mano drau
gams — esu dideliame varge... 
Kadaise ir aš pats gyvenau Su
vienytose Valstijose, Chicagoj; 
išbuvau apie tris metus... Priėš 
karę panažiaAau į Etetotą

apsilankytų ir tuoj patekau į 
velnių nagus... Balandžio 30 d. 
1915 metais jau nebekariavom. 
Patekau į tumią (turbut be
laisvių stovyklą. Res.), kur iš
buvau keturis mėnesius. Ką 
ten prisiėjo pergyventi — ne
duok to Dieve nė mano neprie
teliui! Mušė, draskė, kojomis 
spardė ir darė ką beįmanyda
mi. Tame turine musų buvo 
apie dešimt tūkstančių žmonių, 
bet į keturis mėnesius liko tik 
penki tūkstančiai... Visi kiti 
mirė iš bado!...

Vėliau mus išvežė į mainas. 
Ten dirbau dvidešimts mėne
sių. Gi sausio 4 d. 1917 metais 
pasisekė pabėgti^.. Jau ' dvejli 
metai kaip gyvenu Rotterda- 
ine. Mus visus šelpia rusų kon-' 
sulis. Gerbiamieji, galit numa
nyti koks gyvenimas po sveti
mu ponu.. Ką duoda, to turi 
užtekt. Norėčiau gauti darbo, 
ale nėra. Mat, jų pačių žmo
nes vaikšto be darbo... Labai 
liūdnas gyvenimas neturint ne 
skatiko, ir iš niekur negalima 
prisišaukt jokios pagalbos! 
Turiu giminių, draugų ir pa
žįstamų ten, Amerikoj, bet nė 
vienas nenori atsiliepti... Var
ge, varge — kada žmogui ge
rai, tada turi ir giminių ir 
draugų, o kai užeina bėda — vi
si atsižada... Bet ką bepadarj’ 
si reikės vargti ir laukt švieses
nių dienų.

Sudiev, gerbiamoji! Atleis
kite man, kad siunčiu laišką 
be markės... žinote, koks padė
jimas.

Su gilia pagarba, 
Vincentas Urbonas, 

Rolterdam, Tolhui 
sland 13 b- 

iloUand.

Redakcijos Atsakymai į
■BMMMHMMM, M.

Viską Tėmijęs, Chigo. — Ra
šote gerai, tik gaila, kad nebe
galime suvartoti: išspausdino
me anksčiaus prisiusimą. Turėda
mi laiko pasistcngkite parašyti 
dažniau.
SLA. 194 kp. pirmininkui, Ci
cero. — Tamstos pranešimą ga
vome kada laikraštis jau buvo 
atspausdintas. Prancšiinus 
reikia siųsti išanksto.

LSS. XI rajono sekretoriai. 
Atsiprašome: spaustuvės darbi
ninkų ncapsiižiurėjimu tamstos 
pranešimas buvo užsimetęs. De
dame jį į šį numerį.

Kažimieras Gugis
A nvo K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kritninatiškuose 
taip ir civiliškuose tfisniuosę. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3323 S. Halsted St. 127 N. ūearbern St.

Ant trečių lubų 1111-13 Unity Rida.
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

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

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, UI.

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

DABIU N INKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių uuijistų 

laikraštj
Darbas yra vienutinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininku reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S- Ketteie av., Ctncagu, 1H.V- A
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Xon Jokf u" -korespon d e n c i j o sdėjimas
tankiausia paeina nuo negero 
vidurių veikimo, katras, jeigu jo 
nesistengiame pataisyti, gręaia 
pavojum musų sveikatai.

Kuomet musų viduriai gerai 
neveikia, tuomet genda musų 
kraujas, kurio gedimas tankiau
sia pagimdo 
nesmagumus 
rias ligas.

Pasirodžius
kinams reikia stengties juos 

prašalinti. O prašalinti juos ga
lima tiktai tokiu budu, jeigu 
prieš eisiant gultų paimsit tris 
saldainius PARTOLA. Ant ry
tojaus atsikelsi'te visiškai atšvie
žinti ir sveiki, užmršite galvos 
skaudėjimų, nes jo daugiau ne
bus, viduriai gerai veiks ir krau
jas bus čystas. Ir vėl busite lin
ksmus, tinkami darbui kaipir 
kiti sveiki žmones.

PARTOLA saldainiai gardus 
ir malonų turi skonį. Už savo 
gerą veikimų PARTOLA yra I 

apdovanota auksiniais moda 
liais ir pagyrimo laiškais visa- 
pasaulinėse parodose.

Partola parsiduoda dėžutėse, 
kurios kainuoja liktai 1 doleris. 
G dėžutės už 5 dol. Adresuokit:

APTEKA PARTOSA
160 Secohd Avė.

imimyse didelius 
bei iššaukia įvai-

tokiems apaireiš-

ii

CHRISTOPHER,

Aukos.

Sausio 26 d. įvyko

C,

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29' S. La Šalie SL
Telephone Central 6390

Vakarai*
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

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

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

ILL.

SLA. 161 
ki- 
pa-ta ko buvo duota įnešimas 

aukuot 10 dolerių į Soc. Party 
apsigynimo fondų d. Dėbso by
los vedimo reikalams. Įneši
mas priimtas. Vėliau geros va
lios draugai jhųtarė Jprtsidėti 
asmeniškomis aukomis. Auko
jo sekami asmens: I. Bagdans- 
kis, L Kitrušis, J. Bagdanskis, 
J. Šileika, J. Girdžius, L. Las
tauskas 
čius, l
30c.; V. Paplauskas, J. Damb
rauskas. S. Tarkauskas, K. Ju- 
dvietis, P. Klcpeckis, J. čiuš- 
kis J. Bartkus, V. Kaminskas

po 25c.; K. Būdvietis ir M- 
Kniburis — po 10c.; M. Sima
naitis
ka, $15.85.

- po 50c.; J. česnavi- 
Meškauskas — po

5c. Viso su kuopos au- 
Pinigai pasiųsti 

LSS. sekretoriui-Vertėj ui, J. V. 
Stilsonui (Pinigus gavau ir 
padaviau Soc* P. apsigynimo 
fondui. J. V. Stilson.) Visiems 
aukautojams tariu širdingų a- 
Y • , ’cm.

— Liud. Lastauskas.

BALTIMORE, MD.

Lietuvis kirviu pekirto savo 
pačiai galvų.

Vasario 9 d. laikraštis ”Bal- 
Liniore American” pranešė a- 
pie įvykusių lietuvių šeimynoj 
tragedijų. Jurgis Jonaitis kė
sinosi užmušti save ir pačių.

Tų atsitikima laikraštis ap
rašo sekamai: Name 534 W- 
Barre gatvėj, kuriame gyveno 
Jonaitis, gyvenantis ant antro 
augšto žmonės išgirdo anksti 
nedėlios rylų vaikus rėkiant ir 
vėliau kukių vaitojimų Jonaičių 
kambaryje. Nuėję pasižiūrėtų 
jie rado Jonaitį ir jo moterį 
papludiisiiiis kraujajs< Mote
ris buvo be sąmonės vyras dar 
truputį vaitojo. Tuoj pašauk
ta policija, kuri juodu nugabe- 

' no į University ligonbutį. Jo-

naitienės galva bjauriai' su
daužyta kirviu, o Jonaitis per- 
sfyiovęs vįtchrdius. Jų. padėji
mas opus.

Mažas, trijų metų Jonaičių 
kūdikis, buvo liudininku los 
bjaurios tragedijos.

Priežastis to kol kas dar ne
žinoma* Žinoma tik tiek, kad 
Jonaitis jau trįs savaitės kaip

ST. JOSEPH, MO.
Nori surengti prakalbas.

Vasario 9 d. buvo mėnesinis 
s irsi rinkimas Did. Lietuvos Ku
nigaikščio Algirdo Draugijos. 
Tarp kita svarstyta klausimas: 
kokiu budu surengti prakalbas. 
Mat, St. Josephas, tai neskaitlin
ga ir nuošali lietuvių kolonija. 
Tatai neturint ‘'‘kapitalų” sunku 
parsikviesti gerų kalbėtojk. Vis 
dėlto, St. Joseph’o lietuviai ne-

Garbarnes Darbininkų
Atdaras susirinkimas įvyks 

Utarninke, Vasario-Feb. 18,1919 
8 vai. vakare.

SCHOENHOFFEN’S HALL 
Milwaukee and Ashland Avės.

Ateikite ir įstokite. į
United Leather Workers International Union.

| Sergėkite savo akis j

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui, auksoriut ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

be 
sn- 

Tai ačiū newyorkie- 
Jų laĮinėjfimas atfnešė

Balt i movės rubsiuviai
streiko išgavo 44 valandų 
vaitę. 
čiams.
d|de|ę haudųk IBatltimoricčjai 
gelbėjo iw yorkliečius finan
siškai, o new yorkiečiai jiems 
iškovojo 44 valandas darbo sa
vaitėje.

momentų veltui. Matydami, 
kad vieni nepajiegeinie, nutarė
me kreipties į kilų artimesnių 
vielų ypač Omahos ir Kansas 
miestų, lietuvius.

Tuo tikslu draugija išrinko 
abudu žemiau pasirašiusius as
menis, kad jie rūpintųsi susiži
noti su arttynesniųjų kolonijų 
lietuviais ir bendromis spėko
mis surengti prakalbas. Bend
rai veikiant mes lengvai galėsi
me padengti visas išlaidas, ko
kių pasidarytų kviečiant kalbe-

LMPS. 5-tas rajonas su
rengė eilę prakalbų K. Petri- 
kiendi. Rajono sekretorė 28 
kuopai atsiuntė laiškų ir ragi
na bailimorietes rengti prakal
bas vasario 8 d* Kuopos komi
tetas urnai nusamdė Atletų 
ktiubo svetainę. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Jau 
7:30 vai. vakaro, žmonės lau
kia kalbėtojos, šneLučiuojasi 
tarp savęs, nerimauja. O tos 
kalbėtojos kaip nėra, taip nėra. 
Išlaukę iki 9 valandos ir nesu
laukę, žjmonės pykdami išsi
skirstė.

Kieno čia kaltė, nežinia. Bet 
klaida tai didžiausia. Prakal
bų rengėjai įpratę užsipuldinė
ti ant publikos, kad neina į pra
kalbas* Bet juk suvedžioti pub
likų visgi negerai!

Zigmas.

dėlė, ♦
Tatai aplinkinių kolonijų lie

tuviai, kurie taipjau norėtų iš
girsti gerų kalbėtojų iš Chicagos 
ar kitur, maloniai prašomi pa
kelti tų klausima sekamuose sa
vo draugijų susirinkimuose ir 
pranešti mums žemiau nurody
mu antrašu. Pergyvenamasai 
momentas yra begalo svarbus. 
Reikia todėl veikti, veikli ir 
veikti — vardan geresnės atei
ties! \

alpų Rengimo
Komisija:

D. G. Juslus,
J. Jankauskas

P. S. — Rašydamį adresuoki
te: 1). (i. Jusi us, S t. Joseph 
Furn. Co., St. Joseph, Mo.

MOUNDSVILLE W. VA.

Prakalbos.
Dr.A.Montvid

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madison st. 

Suite 600—612
Phone Haymarket 2503
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Namo 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

NedČldieuiais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

Paranki renginiui tea
trams ir baliams liuosa 
sekančiose dienose: Su
imtoje, Kovo 8-tą, Sub. 
Kovo 15-tą, Subatoje, Ba
landžio 5-tq, Nedėlioję, 
Balandžio 6-tą. Ir Gegu
žio 17-tą ir 18-tą ir t. t.

Parūpimi geriausią muziką dėl 
visokių reikalų.

Meldžiu nepamiršti antrašo, nes 
persikėliau į naują vietą

Phone McKinley 4167

2829 W. 39th St. Chicago, III. |
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STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

STAR & GARTER SHOW" “'"k
,. -w... ,W... ru, n*

= ■ ....

Praneši=

M. Meldažio svetainė 
2242 W. 23rd PI.

J. KETURAKIS
KORNETISTAS

LIETUVIŲ DOMAI!

Dr. A. R. Blumenthal į

KIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama | vai- 

_ ___ J vak.
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
"1* S. Ashland av. kam n. 47 st 

Telephone Yards 4317

reipiama i
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9

4649 S. Ashland av. kam~
Telepbone Yards 4L_.

Boulevard 6487.

DR. M.HERZMAN S
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 1 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. (

Ofisas Ir Labaratorlja: 1025 W. IBth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų, r? < 
6-8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: K12 S. Halsted Street l

VALANDOS: 8—9 iTic, tiktai.

šiuomi norime atkreipti domų Gerb. Lietuviškos Visuomenės, jo- 
gei buv. . . .

S. Vlllmovitz Aptieka, 233 E. 1151h St., Kensington, III. 
liko i>o valdyba patyrusio Rusiško Apliekoriaus, prak

tikuojančio suvirs 26 metus Rusijoje ir Amerikoje. Taipgi .suma
naus aptiekorystėje Lietuvio praktikavusio Rusijoje ir Amerikoje. 
Kreipdami gi Jus (lomą į mus patyrimą, užtikriname, jogei mano 
aptiekoje kaip vyrai taip ir moteris ir vaikai gaus naudingus pa
tarimus, o taipgi sąžiningą patarnavimą ir teisingą išpildymą kaip 
Europiškų taip ir Amerikoniškų pagal Receptus vaistų

Prie aptiekos apsigyveno plačiai žinomas patyręs daktaras ir 
chirurgas. Tikėdamas, kad kiekvienas atsilankęs i augščiau minė
tą aptieką pasiliks pilnai užganėdintu, pasilieku su didele pagarba

S. M. MESIROFF
SAVININKAS

3149 South Morgan Street, Chicago, III. 
S. Vilimovitz Aptieka, 233 E. 115 Street

Telephone Yaivk' '^033 •

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

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

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

1149 S. Morgan St., kerti 11 st 
Chicago, III. j 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Vasario 6 d. LSS 262 kuopa L j 
surengė priiktilbas. Kalbėjo <1. Į h 

J. Jukelis, iš New-Yorko, tema 
Lietuvos pramonija praeityj ir L s 
dabartiniame laike. Kalbėtojas 
piešė Lietuvos žmonių praeitį, | 
jųjų gyvenimą ir kultūrų* laip- h| 
gi nurodė priežastis Lietuvos II

nupuolimo, ir išdėstė “klerika-j^- 
lų bei tautininkų politikų”, ki
tais žodžiais kokių laimę jie ma 
no suteikti Lietuvai.

Antru atveju Jukelis kalbėjo 
apie technikos išslivyslimų ir 
nualinimų darbininkų, t.y. kiek 
vargo tenka pakelti šiandieni
niam fabrikų darbininkui ir lt.

Žmonių buvo nemažai, jei 
imli domon abelnų vietos lietu
vių skaitlių. Rasi lik kelintas 
buvo lokių, kurie bijojo ateiti 
paklausyti socialisto kalbos.

Laike prakalbų išparduota 
daug literatūros ir surinkta au
kų $10.55.

Kadangi Moundsviliečiams 
tai buvo pirma prakalba, lodei 
kuopiečiai labai pageidavo, kad 
A. J. Jukelis dar dienų pasilik
tų. Kalbėtojas suliko ir darė 
referatų tema “Darbininkai ir 
Valdžia”. Kliuvo ir tiems “So
čiai išdavikams”, ^eidemanu- 
kams” ir lt. Tai iššaukė opių 
diskusijų*

fAš 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.

Pritikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. 0.
219 S. Dearborn St (Prieš pačią). Chicagd, III.

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
| ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi

durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy-* 

I ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 Hp llf U IT MC V Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Rlle vVIII I NEI iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

9

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 160

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

MUS6 SĖKLOS DYGSTA
Mes turinio visokios pušies sėklų 

dėl ŪKIŲ ir DAB^Ų. Pirmos klesos 
sekios už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

lligh Point Seed Farm
5 Woodlaml Park, Roehester, N. Y.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Gulima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St, Chicago. !

K.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogam* Pdptoro

SPECIALIAI: Maleva mslevojimui stabų išvidaus, po $1.19 UŽ gal.
CARR BROS. \VRECK1NG CO.

a003-803» H. Halsted BU Chicago, HL

Vasario 6. d. čia pasimirė 
seniausias nioundsvil^e lietuvis 
gyventojas, J. Ziijus.\VcIionis 
sirgo jau keli metai. Buvo ylin 
pamokytas Lietuvoje, bet savo 
mokslo niekur nenaudojo.

Velionis turėjo 49 melus, pa
liko moterį, sūnų 21 m. ir duk
terį 9 metų. Tebūnie jam leng
va šios šalies žemelė!

Iš darbų — pirmų vielų uži
ma anglių kasyklos, bet pasta
ruoju laiku ir čia darbai suma
žėjo. Iš kitur pribuvusiam dar 
bas gauti nelengva. Niekurio- 
se mainose pradėjo dirbti lik 
0usį Miko. . .

—P. J. Latvėnas.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str^ Chicago. III

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
įneša apie perkėlimą savo teisių 
ofiso iš 137 So. LaSalle Street 

į Ertom 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garficld 1647.

Į>r<

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie žiu kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

Uit 911 S. Ashlaad Blv4. Chicagt 
TslephMM BaymarkMt M44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 1154 8. Halsted St, Chleagi 
Talaphaaa Drevar ••••

VALANDOS: 1»—11 ryto; S—S
T—H vakąra. bTxjhiomi» II—IĮ

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPN1N1NKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75c.; be 

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halslec 
St., Chicago, UI.

SVEIKATA 

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenimo 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 
prisiunthnu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Minykų 
Kunigų 
Darbai

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

rusiškai.
Valandos: 10-13 rylą;; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis-. 
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Ghkago, IR.
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Chicago ir Apielinke
VARGONININKŲ KON

CERTAS.
žiūrės vaikus, kuomet motinos 
mękinsies*

—Marė Jurgelionlenė.

NAUJIENOS, Chicago, UI. PanedėUs, Vasario-Fd) 15, 1919

Mėgdamas muziką, koncer
tus, ui retai tesilankau į lietu
viškus koncertus, negu t išank- 
sto pasitikiu, jog “busiu urga- 
Ufuiintas.” Kol-kas, pasigerėti 
galėjau — paskutiniais metais 
- tik p. N. Gugienės vedamuo
ju Devintosios Moterų Kuopos 
Choro ir p. S. Šimkaus diriguo
jamais Birutės dainininkų ir 
dainininkių koncertais*

Praeitų s u batų atsilankiau į 
Chicagos Vargonininkų kon
certų, šv. Jurgio svetainėj. Ė- 
jau koncertai! turėdamas tru
putį “prejudice.” Lietuvių baž
nyčią vargonininkų biznis, 

mat, vargonais malti, o čia jie 
sumanė savo locnais balsais pa
sirodyti. Tečiaus viskas išėjo 
all right. Jie pasitenkino dai
nuoti chore ir padainavo-pagie- 
dojo visai neblogai, o solistais 
pasisiūlė būt tik du, p. A. Šla
pelis ii’ J* Kudirka. Aplenkiant 
pirmąjį, apie p. J. Kudirką rei
kia pasakyt, kad jis turi malo
nų, nors ir nedidelės apimties 
tenoro balsą, ir, savu keliu, rei
kalingą dar stropaus lavinimo. 
Jis padainavo porą dainelių ga
na jautriai, bet nedrąsiai, lyg 
savim nepasitikėdamas. P-s J. 
Jakaitis, kaipo solistas-smuikir 
ninkas, padarė visą, ką galėda
mas, kad deramai išpildžius A- 
lardo Argonesą ir Leonardo So- 
uvcnir de Bada, o ant bis dar 
Humoreską. Maestro ĮV Po
cius pianistas, virtuoziškumu 
a la Paderewski šauniai išpildė 
Chopino Prelude, Bocho Fugą 
ir Saint-Saenso Allegro Appas- 
sionata.

Programe buvo dar pažymė
jus ponios O. Pocienė ir M. Ja- 

pų&Ujkipnė. Del tų dviejų 
dainininkių ypatingai aš ir ė- 
jau į tą koncertą, bet čia jos 
ėmė ir sustreikavo. Kada at
ėjo eilė joms dainuot, p. Po
cius pasirhdė ant pagrindų ir 
laitai susimaišęs, atsiprašė, kad 
deL- tokio oro... dainininkės ne 
galinčios dainuoti. Gaila, bet 
ką gi darysi?

šokiams prasidėjus betgi *su- 
štrgusios" dainininkės labai 
sveikat šoko...* —xy.

P. S.—Aš labai gerbiu po
nią M. Janušauskienę ir, kaipo 
artistės-dainininkės, esu jos ad
oratorius* Deja, noroms-neno- 
roms pastebėsiu, kad šitas jau 
ketvirtas koncertas, kuriuos aš 
lankiau, ir kuriuose p. M. Janu
šauskienė leido savo vardą pa
dėti programan, bet pesirodyti 
aut pagrindų nesiteikė. —xy.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS 
UŽ DYKĄ.

Tos moterįs, kurios nori mo- 
kinties anglų kalboš dienos lai
ku ir kurios gyvena Walsh Pu
blic School 20 gatvė ir Peoria 
str. apdelinkėje, gali ateiti sere- 
doj, vasario 19, kaip 1:15 po 
pietų ir užsirašyti.

Moterįs, kurios turi mažus 
vaikus, gali juos su savim pa
siimti. Tam tikra moteris pri-

D-E-BATAI
Parengė Liet. “Apšvietos” Kliubas

Utarninke, Vasario-Feb. 18, ’19
STANČIKO SVETAINĖJE

205—207 E. 115th $t„ Roseland, III
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 10c ypatai.

Debatų tema: “Ar kun. Mockus ir jo laisvamanybė 
neša kokią nauda darbininkams ar ne?” Už kalbės 
K J* GELEŽfiLE, prieš P. KUKUTIS. Tas klausi- 

I mas bus plačiai išdiskusuotas iš abiejų pusių.
Kviečia skaitlingai atsilankyti KOMITETAS.

RADO NEGYVĄ; GAZAS 
ATSUKTAS.

Šunininkas dirbtuvės plieno 
kubilų pu. 902 Larabec gt., F r. 
Trenkhorst, 05 metų amžiaus 
buvo atrastas negyvas savo mie 
ganiajame kambaryj. Jį rado 
jo švogeris begulintį asloje pas 
lovą su laikraščiu rankoje; gu
zas buvo atsuktas ir kambarys 
pilnas guzo. Vienok nemano
ma, kad jis pats butų nusižu
dęs. Yra spėjama, kad jis, pa
baigęs skaityti, norėjo guzą už
sukti ir toj valandoj jis mirė 
staiga nuo širdies ligos. Jo pa
liktas turtas apskaitoma ant 
$500.000.

{PLAUKINIŲ MOKESČIŲ 
BLANKOS PATIEKTOS.

Vidujinių įplaukų rinkėjas, 
Julius F. Smetanka praneša, 
kad blankas mokestinis nuo j- 
plaukų nesiųkiančių daugiau 
kaip $5,000 galima gauti k rasos 
koridoriuje šiandien. Paskuti
nė diena išpildymui blankų bus 
kovo 15 dieną.

MOTERIS PAŽINO 
UŽPUOLIKĄ.

Policija suareštavo Fredą 
Hellyer’ą, kuomet dvi moterįs 
patvirtino, buk jis užpuldinėjo 
moteris ir mergaites šiaurinėj 
daly j bėgiu paskutinių kelių 
dienų.

Tarp kilų, kurios buvo už
pultos yra p-le Mary Baker, 
1053 Balmoral avė., kuriai kaž
kas smogė per galvą ir ją ap- 
dvoki no jai belipant laiptais po 
namin savo namuose.

P-ni F. Mathews, 5114 She- 
ridan rd* pažino Hellycrą, kai
po vyrą, kurį ji nugązdino sa
vo ponamyj apie savaitė laiko 
tam atgal.

Hellycrą suareštavo Suminei* 
dale stoties policija už pasikė
sinimą užpulti ant 8 metų mer
gaitės Margaret J* Kyan, ties 
Broachvay ir Ainslee gt.

KETURI SUŽEISTI NUO 
SPROGIMO.

Vandenįnių dūdų skyriaus 
perdėtinis Edward Collins; mie 
slo ugniakuris Leonard Over ir 
vandens skyriaus darbininkai 
T. J. Clark ir VVilliam Wagner 
šeštadienyj per pietus tapo su
žeisti guzui sprogus landoje ties 
26 gt. ir Kedzie Avė. Collin- 
sių ir Overiii smagiai ajMlegė 
galva ir burna- Visi keturi vy
rai tapo nugabenti į jų namus.

“GRAŽIAUSIAS” VYRAS AT
KIŠA REVOLVERĮ IR 

ATIMA PINIGUS.

Policija įieško baisiai gra
žaus vyro, kuris įpuolė į akį 
Bessei Bankes, patarnaujančiai 
Gus Domas valgykloj pn. 938 
N. Wells gt. begerdainas kavą 

sų riestainiais ir paskui, šelmi
škai atkišęs revolverį, pasiėmė 
iš kasos $23 ir, nukirtęs telefo
no vielas, paspruko.

Policijai pareikalavus pas 
Bessę, kad ji papasakotų jai, 
kaip tas vagis atrodė, ji pasa
kė, kad lai buvo gražiausia vy
ras Chicagoje* Girdi, ji neįsi- 
tėmijusi ko dauginus, bei atme
na, kad jis turėjęs gražiai rau
donus skruostus ir žibančias 
akis. Be to ji atmenanti, kad 
jis buvęs pilku ploščiumi ir 
minkšta žalia skrvbėle.♦

STUDEBAKERIO DIRBTUVĖ 
IšNUOMUOTA GREITREIKIO 

LAIVYNO KORPORACIJAI.

Suv. Valstijų greitreikio lai
vyno korporacija paSkne nuo
moti Sdudebakerio dirbtuvę ties 
76-ta ir Wallace gatvėmis, kur 
bus jos Chicaginė sėdyba. Dir
btuvė turi 271,000 ket. pėdų er
čios ir randasi lies Chicago, 
Rock Island ir Pacific bei Beit 
Line geležinkeliais*

CECHAI STATYS OPERĄ.

Chicagos Bedriko .Smetonos 
Giesmininkų Draugija statys 
scenoje Smetonos operą “Iš
mainytoji nuotaka,” Garrick te 
aire, kovo 9 d.

Pelnas nuo vakaro eis Ce
chų ir Slavų pašelpoe komitetui 
sušelpimui čecho-slovakų ka
reivių našlių ir našlaičių. Dvi
dešimts metų atgal šita opera 
buvo statyta Haymarket teatre 
vietos čechų dainininkų drau
gijų. Astuoni metai atgal ją 
pastatė Metropolinė operos ko
mpanija Auditorijoj.

UNION STOTĮ PRADĖS 
STATYT ŠIANDIEN.

Naujos stoties statymo dar
bas prasidės šiandien*

John Griffith and Sons pada
rė kontraktą pereitą ketvirta
dienį iškasimo ir pamato padė
jimo darbui; kasimas prasidės 
šiandien prie Adams ir Clinton 
gt. ir luojaus Įbus panaudota 
100 darbininkų.

Už dviejų savaičių, kuomet 
bus prirengta pamatas dėti, bus 

panaudota kokie 400 ar 500 
darbininkų. Kontraktas išne
ša $500,(MM) ir darbas turi būti 
užbaigtas apie liepos 1 dieną.

ANT. ZALATORIUS VĖL 
SUIMTAS.

Pereitą liepos mėnesį detek
tyvui Tomui McFarland pabė
go jo suimtasis vyras, Ant* Za
latorius. Jis užsispyrė sugauti 
jį kadi r kažin ką. Ir sugavo 
visai netikėtai.

McFarland ir jo partnerys 
Jack Cartan stovėjo priedury- 
je People’s Trust and Savings 
banko ties kerte 47 g. ir Ash
land Avė. ir tėmijo į praeinan
čius. Tarp jų jie pamatė vie
ną pažįstamą veidą. McFarland 
pažino jame Zalatorių ir abu 
detektyvai ėmė jį vytis. Zala
toriui pradėjus bėgti, tie ėmė 
šaudyti ir tas sustojęs pasidavė 
jiems.

Pasirodo, kad pirmas pakliu
vimas į policijos nagus Zalato
riui nei kiek neatėmė noro grei 
tu ir lengvu budu pralobti.

Kuomet McFarlandui (jį be
vežant iš Harvey, N. D. į Chica
go Pullmano karu, jis iššoko 
per vagono langą apatiniuose 
drabm/iuosų, traukiniui [praei
nant pro miestelį jSpear, N. D., 
lai galima buvo tikėtis, kad 
Chicaga nematys jo pėdų dau
giau. Bet ne; jis ne tik sugrį
žo įiChicagą, bet dar pasirūpi
no vėd gauti Chicagos (banke 
darbą ir vėl banką apmovė. Su
grįžęs į Chicagą jis kaipo Fr- 
A. Young gavo darbą \Hiber- 
nian banke ir netrukus usvedė 
bankinius reikalus Illinois Tru
st and Savings Bank* šitame 
banke jis bandė iškeisti sufal- 

šuotą čekį sumoje $5,900 nuo 
Hibęrnian Banko vardo. Tas, 
vienok, jąm nepavyko. Illi
nois Trust bankas paabejojo če 
kio teisingumu ir pasiuntė už
klausimą HibeTnian 'bankui. 
Žala torius, suuodęs kuo jam 
kvepia, spruko atsižadėjęs če
kio. Bet Hibernian banke pra
dėjo teirautis ir surado, kad 
bankui trūksta $4,300.

Zalatorius po vardu Alexan- 
der Giles gyveno Chicagoje pn* 
4064 Artesian Avė.

NORTH SIDE

Už teisybę nubaudė.

Vasario 13 d* LSS* 81 kp. lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Beikia tečiaus pasakyti, kad pu 
sė to susirinkimo buvo pašvęs
ta svarstymui korespondencijų 
tilpusių Naujienų nr* 11, kur 
buvu pranešta apie praeitą kuo
pos susirinkimą. Kaip jau ži
noma, /tame susirinkime tūli 
karštuoliai pažemino kuopos 
vardą, nelegališkai ištraukdami 
kuopą iš Lietuvių Darbininkų 
Tarybos ir šiaip darymu dide
lio skandalo.

Susirinkime milžiniško ūgio 
žmogus duoda įnešimą skaityti 
tas korespondencijas. Tai pa
daryta. Po to tuoj pašoka nuo 
kėdės drraugas Narkis su pluo
štu popierių ir ima skųstis kuo
pai, kad jo korespondencijos 
neištisui esą pajlalpjinlos ir lt. 
Pora valandų pasiginčijus, duo 
ta įnešimas, kad suspenduoti 6 
mėnesiams. Įneš/imas pereina 
keletos balsų didžiuma* Bet už 
ką nubaudė, jie ir patįs nežino. 
Tiu’but už lai, kad parašiau tei
sybę apie jų begėdišką pasiel
gimą praeitame kuopos susi
rinkime ir apie aną aidoblistų 
šalininko pamokslą, kur jis pu
rvino pasižymėjusius socialis
tų judėjime veikėjus, dienraštį 
i r progresyves organizacijas. 
Matyt, teisybė juos labai užga
vo.

Patartina tiems, draugams 
“'kairiiemsjems,” kad jie eida
mi į susirinkimą ateitų ne tik 
su daugeliu (rankų ir milžinišku 
karščiu, bet kad nepamirštų ir 
galvų bei proito...

—J Galvidis*

Pranešimai
Koseland. — Našlaičių repeticija 

bus utarninke, vasario 18 d. Davjoto 
svet., 10501 Michigan Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Loščjai malonėkite 
susirinkti laiku — S. T.

Veikalo Pavogtas Kūdikis repetici
ja įvyks šiandie, 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet. Visi lošžjai būtinai 

atsilankykite —Komisiją.

Gary, Ind. — Vasario 23 d., 2 vai. 
po pietų, Fribiel School svet., kertė 
15 ir Madison gatvių Įvyks milžiniš
kos prakalbos, rengiamos keturių vie 
tinių draugijų: Lietuvos Brolių Mok
slo Dr-stė, Lietuvių Ukėsų Kliubo, 
Darbininkų Draugystės ir SI.A 242 
kuopos. Kviečiame visus atsilankyti. 
Inžanga dykai. —■ Komitetas.

Brighton Park. — Visi Keistučio 
kliubo choristai ir choristės šiuo pra 
šomi palaukti, kol choro organizato
rius suras naujų mokytojų, kadangi 
senasis rezignavo. Kaip greit gausim 
naujų mokytojų, bus pranešta kur ir 
kada įvyks pirmoji repeticija.

— Organizatorius.

. .Pirmyn mišrus choras rengia pra
mogų vakarų kovo 9 d. Bus statoma 
dviveiksmž komedija “Pabaigtuvės”. 
Draugijų ir kuopų prašome, kad tų 
pačių dienų nerengtumėte jokiu va
karų, kad nepakentume vieni ki
tiems — Rengimo Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kp. extra su
sirinkimas įvyks seredoj, vasario 19, 
7:30 vai. vkare. Aušros kambariuose, 
Yra prisiųstos balsavimo blankos.

Org. D. K. S.

LSS. 4 kp. draugiškas vakarėlis |- 
vyks kovo 8 d. Mildos svet, Pradžia 
7:30 vai. vakare. Tikietąi nebus par
davinėjami prie durų. Norintjs nusi- 
pikti malonės kreiptis į Traini ir 
kitus kuopos narius — Komisija.

Draugijos praštmM nerengti jo
kių didesnių pramogų balandžio 
d. Tų dient / suvienyt© Chicagos 
dramatinių draugijų — Dramatiško 
Ratelio, Dramos Draugijos ir Biru
tės — spėkos rengia didelę pramogų 
vakarų C. S. P. S. Svetainėje. Srenoj 
statoma “Paskendusis varpas.” PJu- 
sė vakaro pelno eina Lietuvos Lais
vės Fondam

— Renginio Komisija.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
kas Kliybas rengia prelekcijų 19 va
sario, Mildos svetainėje, 3142 So. 
ulsted st. Pręlegcnhi bus Dr. A. 
Montvidas. Visus kviečia atsilanky
ti. — Komisija.

LSJ Lygos 3 kuopa rengia vakarų 
su perstatymu (Našlutė) 23 d. kovo 
Pujaskio svetainėje, 1799 So. Ash
land avė. Meldžiame kilų progre
syvių draugijų nerengti panašių 
perstatymų, kad vieni kiliems neuž- 
kenkus.

— Rengimo Komisija.

Rockford, I|l. — Vasario 1*9 d. 
Montague Bonse bus nepaprastas su 
sirinkimas LDLD. 29 kuopos. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai at
silankykite, nes turėsim nubalsuoti 
konsitucija ir užbaigt tūlus kilus 
dalykus. Ten pat galėsit atsiimti ir 
knygas už 1918 metus.

— Org. M. Bajoras.

Roseland. — “Alkani žmonės” re
peticija bus panedėlyj, vasario 17 
S. Daujoto Svet. 10501 Michigan avė.

Rengimo Komisija

ASMENŲ HEaKnjIMAI
Pajieškau pusbrilio, Wm. šnairio 

ir susiedo Antano Kanteikio, Kauno 
gub., Šiaulių pavirto, parapijos Ku
žių, Nonnančių sodžiaus. Atsišaukite 
patįs, arba kas žinote malonėsite 
pranešti 
Auna šnairaitč, 8146 Gilbart Conrt, 
Chicago, III.

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

PAJIEŠKAU pusbrolių Jono ir 
Juozo šitkiukų. Parimi iš Kauno g„ 
Pagramančio parap., Umjedrinių 
kaimo. Prašau atsišaukti arba kas 
kitas pranešti man šiuo antrašu 

PETRAS JURGINAS,
Co. I). Abcrdeen, Proving grounds,

Md.

PAJIEŠKAU savo draugių Anasta
zijos ir Murjonos Ramanauskaičių. 
Paeina iš Kauno gub., Reseiniu pav., 
Žigaičių parai)., Starbaičių sodžiaus. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje ir 
abi ženotos. Meldžiu atsišaukti jos 
pačios, arba kas jas žinot, už kų bu
siu labai dėkinga 
ANASTAZIJA UGINČIKC-Polinskie- 
nė. 2325 S. Dearborn St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Emplovment Service)
J ieškantieji darho kreipkitės šiah 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gai — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų. kaip amatininkų, taip peucH 
silems darbams

Reikalingas ex per tas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

REIKIA ŠAPO.JE KAUTU DIRBĖ
JU VYRU* 
Kišenių dirbėjų, Pečių prosvtojų,.

ROYAL TAYLORS.
731 So. Wells St.

REIKTA ŠAPOJE KAUTU DIRBE- 
J,T MOTERŲ: Kraštų beislerių ant u- 
nion specialės mašinos. Kišenių dir
bėjų, pečių beislerių, armhole beis- 
terių, operatorių ant Reese button 
Hole mašinos. Daug darbo. Geriau
sios darbo sąlygos.

ROYAL TAYLORS,
731 So. \Vells St.

REIKIA ŠAPOJE KELINIŲ DIR
BĖJU MOTERŲ: Serdžerių piece- 
rių, kišenių dirbėjų, kišenių kirpė
jų, strečerių, pekerių, siūlų siuvėjų, 
vesčių siuvėjų, fly beislerių, džioi- 
nerių, apačių fellerių prie arbitter 
mašinų. Daug darbo. Augščiausia 

m.okestis. Geriausios darbo sąlygos.
ROYAL TAYLORS.
731 So. Wells St.

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

P. GOLDMAN,
364P Douglas Blvd., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Atsišaukite greitai.

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

REIKALAUJU gerai patyrusio 
moteriškų kotų siuvėjo. Atsišaukite 

Joseph Skutas,
3106 S. Halsted st. Chicago

REIKIA DARBININKŲ.
REIKIA ŠAPOJE KELINIŲ DIR

BĖJU VYRŲ, garu prosytojų prese- 
rių, mašina prosytojų, apačių pro- 
sytojų, apačių off preseriu, apačių 
olf ctillerių, viršų ir blauzdų prosy
tojų ant lloffman prosyjamos ma
šinos, Examlnlerių. daug darbo -44 
valandos j savaitę. Laikas ir pusė už 
viršlaikį. Geriausios darbo sąlygos.

ROYAL TAILORS
731 So. \Vells SI.

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

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegewisch, Uis.

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

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

REIKALINGA tuojaus moteris ar 
mergina prižiuržjimui 3 vaikų vie
nam mėnesiui. Gera mokestis. Tuo- 
jaus atsikreipkite: ’ t

A. MASKELL
3747 Armilage Avė., Norlh Side.

REIKIA patyrusio langų ployėjo. 
REIKIA moterų prie šveitimo. Chi
cago Window Cleaning Co.. 62-West. 
Washington Si.. Chicago, III.

REIKIA patyrusio langų plovžjo. 
Chicago Window Cleaning Co., 62 
\V. Washington St., Chicago, III.

RE1KALAUJU dviejų kriaučių 
prie abelno darbo; vieta pastovi, o 
su užmokęsčia Im i kreiptis per laiš-

WM. TAMOŠAITIS
220 \V. Main SI., Collinsville, III.

REIKIA rankovių oncruoto'jų, ra
nkovių dirbėjų, merginų prie ran
kovių dirbimo rankomis. Teipgi mer 
ginų prie Louis nadding mašinų.

H. A. ELMAN and Co., 
617 So. Wells St., Chicago, UI.

REIKIA prityrusių operatorių ir 
preseriu prie moteriškų kaulų ir siu
tu.
Hovland, Sardeson and McColm Co., 
206 \Vcst Adams SI., (’hieago, III.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubellais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų plaver 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus. paveikslus ir lt. Par
duosiu už Bile kokį teisingų pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

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

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

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street. Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 1 tono Republican 

Motorinis trokas, geram stovyje. 
Kam reikalingas atsišaukite greitai, 
nes parduosiu labai pigiai. Atsišau
kite šiuo adresu:

J. MALIN,
1334 So. 48th Ct., Cicero, III.

2 PACKAR1) AUTOMOBILIAI
Model 1912 su 7 sėdynėmis Lemazi- 
nas, kitas vasarinis — kaina $295. 
Norintis pirkti atsišaukit greitai į

L. KLEIN
14th and Halsted Sts.

Klauskite Julius Jonelimias.
Nedėliomis, 3010 So. Union Avė., 

\Vm. Picktorman.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai gerai apsi

mokanti bučernė ir grosernč su na
mu. Pasitraukiu iš biznio.

M. Jirsa,
2433 So. Oakley avė. Chicago

. fc-._ - --   - - - - - - r ,1 .1 . ,■■■!! I. ■ '.I .III    H. .. .

Verteivų domai. Dėl blogos svei
katos turtu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apielin- 
kėje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, UI.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto Waukegan, 111. Biznis labai 
gerai einp — į mėnesį turi įplaukų 
3 ar 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo į Europą.

Franz Studia, 
Waukegan, III.

KAS TURITE vargonus ant par
davimo mažai vartotus arba kiek 
nedaug gadintus, patelefonuokite.

Stewart 524.

NAMAI-ŽEM#
FARMA

80 akrų žemės Michigano valstijoj: 
60 akru dirbamos žemės, didelis so
dnas, 5 kambarių grinčia, tvartas, 
daržinė, žemė aptverta tvoromis, 1 
mylia iki miestuko, pusė mylios iki Į 
mokyklos. Mainom ant miesto pra- 
pertės arba lotų. *■ , 1
United Land and Investmcnt Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

NAMAI-žEMfi
EXTRA

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble* 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius biekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiĮių. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai W<»rks. 21JI(> W. 24th St. Tel. 
Canal 4802.

PARSIDUODA iš priežasties ilgo 
sirgimo ir brangaus pragyvenimo su 
šeimyna. Esu priverstas parduoti 
plotų žemės — 80 akrų su puikiuau- 
gančiu mišku ir triobom už labai 
mažų kainų. Atsišaukite šiuo adresu:

*ST. \VRUBLESKY,
708 — 5|h St., Ludington, Mjcli.

PARDl’ODU farmą Wisconsin val
stijoj. 80 akrų — 25 dirbamos žemės. 
Parduosiu už pusę kainos. Arti ke
liai. Atsišaukite į savininkų:

JONAS RUNKAITIS, 
31E—105th Placc, Roseland, III.

NORIU PARDUOTI arba mainyti 
40 akrų ūki su budinkais ant auto- 
mobiliaus, troko, grosernės, arba ko
kio nors kito biznio, arba parduo
siu ant lengvų išmokėjimų, ir pa
gelbėsiu pasirūpinti šio meto sėklų. 
*Ž;emė gera — auga viskas. Kelionė 
kaštuoja iš Chicagos tiktai $2.50. Del 
platesniu žinių kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai pas

J. AMBROSE, Dolton, UI.

PARSIDUODA namas ir grosernė. 
Namas su 6 pagyvenimais po 4 rū
mus. Parsiduoda atskirai arba vis
kas sykiu. Lenkų-lietuvių apgyven
toje virtoje. Atsišaukite:
1721 Girard SI., Chicago, III,
—' ........... ........... --------------------------- ------ --r... _ . ,

PAKBAVIMUĮ arba išinainyinui 
devynių kambarių 1 ir pusė aukšto 
namas ir beismantas, 2 lotai prie 
10531 Edbrook Avė. Klauskite lel. 
Albany 9098..

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

PARDAVIMUI pigiai žemą, Miller- 
ton — Mason Co., Michigan, gera 
žemė. Pirkite tiesiai nuo savininko. 
Re agentų. Gera mokykla. Arti gele
žinkelis. Del platesnių žinių kreip
kitės į WM. ZOPEL,
4017 Brighton PI., Chicago, UI.

“ STOCK’AI—šeROS? "
PARSIDUODA

50 Elgin Motor Co. po $6.25 už Še
rų. Pirk dabar, nes kaina eina aug- 
štvn.

C. S. MATHER and SONS. 
58 W. Washinglon St.

Telefonas Majestic 8179.

MOKYKLOS
VALENTINE DRE8BMAK1NG 

COLLEGES
6205 8o. Halated at. 2407 W. Ma- 

diaon, 1850 N. Wella SL
157 Mokyklos Suv. ValstiJoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, £>♦• 
signing, dėl biznio ir namą Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
ŠIO. Phoiie Seeley 1641

8ABA PATEK, PtrasialaU

~MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
barzdaskidystės amato, ateikite ar
ba rašykite; dienų arba vakarais. 
TRI—CITY RARBER COLLEGE

____ 819 So. State St., Chicago.____  
AMERIKOS LJEltlViV MUMKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirk) y bos 
leisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyrišku ir Moterišku Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, M bi
te madų knygos.
MASTER DESIGNTNG SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-tn angšto

{VAIRUS skelbimai
AR TINOTE, kad L Geležinis pa

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

Tel. Boulevard 5669.


