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No. 41

ENKAI UŽIMS LIETUVA
■SH

Amerikiečiai apleis 
Rusiją pavasaryj

Tinę translation filed whh the pnst 
mastei- at Chicago, III., Feb. 18, 1919 
us reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917

LENKAMS DUOTA
ŽEMIŲ.

Pertrauka musių atiduoda len-

Vokietijoje;
___ J I1

Triie translatlofi filed wl.th the posf- 
master at Chicago, III., Feb. 18. 191!) 
us required bv the nei of Oct. 6, 1917

Vokiečiai pasirašė po prailginimu 
pertraukos musių

kams didelę dalį Poznaniaus REI^AIaAUJA PERMAINYMO 
provincijos su Poznan i a u s 
miestu.

VALDžIOS.

dovas liūgo Hanse šiandie už- 
!r Įiflkė |naeiomaliame suvirinki
me. Jis sakė, kad forma at
einančios revoliucijos priklau
sys nuo elgimosi dabartinės vai 
džios. Hanse atakavo valdžią 
ir iššaukė sumišimus iš kitų na-j 
rių pusės savo barningais argu
mentais.

Trup trnnslntlon filed wllh Ihe pnst- 
niaster ut Chicngo, III., Feb. 18. 1919 
us i viĮiiired by Ihe net of Oct. (», 1917

DEPORTAVIMAI TĘSIS.

Persergsti darbo 
sekretorius.

WASHINGTON,

LENKAI UŽIMS LIETUVĄ.

Vokiečiai, 
sitrauks

sulig susitarimo, pa- 
ir paves lenkams.

BERN, Šveicarija, vas. 16.— 
įskelbtta, kad tarybose tarp

sutartis.

t u vos ir Lenkijos i

Sakoma, kad lenkų spėkos 
jau įėjo į Volkovisk, arti (gar
dino. _ \

siTrue translation filed with the 
master at Chicago, III., Feb. 18 919 
us required tw the act of Qgt. GJklMI’.

AMERIKOS KARIUO 
APLEIS RUSIJĄ.

Visi kareiviai bus ištraukti 
pavasaryj.**

\VASHINGTON vas. 17. -

viai bus ištraukti iš šiaurinės

tos prezidento VVilsono ir talki
ninkų valdžių*

5,0(M) Amerikos kareivių, jų

consin, Michigan ir Iowa,

oras pavasaryj. Tuo pačiu 
ku Amerikos ir talkininkų 
reiviai bus sustiprinti jų pačių 
apsigynimui, bet sustabdys o-

lai

ninkų nuosprendis pasidarys ži 
nomu Rusijoj, bolševikai suski 
bdys kariavimų ir leis taikiniu-

Prezidento
reikalavime

lo ar pagirtino tikslo dabar, ka
da Vokietijos sumušimas paša-

Prezidentas niekurių kriti
kuojamas už atidėliojimų nuo
sprendžio iki bolševikai neįgyje

miojančių 
čiams, ir

amerikie

pažinimų prie sumušimo ir tiu

tą tvirtina, kad jokio nuospren-

sitarimo su talkininkais.

SEATTLE STREIKAS 
TĘSIASI.

ba paskelbė, jog ji nutarė tęsti 
metalo darbininkų streikų prie 
laivų budavojimo ir dirbtuvėse 
Streikuoja viso 30,(KM) darbi-
ninku.

True translation filed wlfh the post- 
master at Chicago, III., Feb. 18, 1919 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI PASIRAŠĖ PO 
PERTRAUKA MŪŠIŲ.

Bet kartu padavė savo išmeti
nėjimus talkininkams.

PARYŽIUS, vas. 17. — Mar
šalas Foch šiandie po pietų p ra 
nešė vyriausiai tarybai apie vo
kiečių priėmimų sąlygų atnau
jinimui pertraukos mūšių.

Pasirašė Focho 
vagone.

COPENHAGEN,

nios, atnaujinimas petraukos 
mušiu tapo pasirašytas 6:30 
vai. nedėlios vakare maršalo 
Foch privatiniame vagone.

symo po pertrauka mūšių.

pasirašyti po įerirauka mušiu, 
bet prieš darant tai įteikti mar-

Idžia žino rūsčias pasekmes pa
liestas pasirašymu ar atmetimu 
sutarties.

pasirašyti, ji daro tai su įsitiki
nimu, kad talkininkų ir susivie-

Vokiečių ąuomonė.

sta apibudinti savo pozicijų į 
tris dalykus.

“Pirma - - Sutartis visiškai

kuri kįlo tvarkiu būdu iš žmo
nių valios. Ji uždeda formo

je dvaro paliepimų, provizi- 
ias evakavlhnui naudai insur-

vietų, įskaitant Birnbaum ir 
Bentschen. Nors mes esame 
pasirengę sustabdyti karinį ag-

mosios linijos; kitaip mes tu
rime būti autorizuoti ginti sa

sąlygas, kurių ikišiol jai nepa-

bus aiškinamos budais nesutai
komais su prezidento Wilsono 
principais. Mes turime lauk
ti ir pamatyti ar mes esame pa
dėjime pilnai sekti galvojamas 
instrukcijas nuo talkininkų vy
riausios komandos.

Darbininkų ju 
dėjimas

ŲENEVA, vas. 15. Bavari- 
Sulig .iO!* premjeras Kurt Eisner po 

vokiečiams įteiktomis maršalo suvo sugrįžimui j Munichą iš 
Fosh naujomis sąlygonis at- ‘ Socialistų konferencijos Berne, 
naujinimo mūšių, Vokietija tu- 'atsakė j intakas vokiečių preso- 

jcA.už jo kalbą Berne.
Eisner sako, kad vokiečiai 

nesupranta iki kokiam laips
niui jie yra izoliuoti pasaulio 
ir koks didelis nepasitikėjimas

TREVES, vas. True tronslnHnn filed wilh the post- 
muštre ai CbZago, III., Feb. 18. 1919 
as recjuired bv the act of Oct. rt. 1917

VOKIETIJAI KARĖ LĖŠAVO
42 MIL1ARDUS DOLERIŲ.

uz
užnaikinimą nuosavybių ar 

nuvertimą valdžios per spėką

GATVIŲ ŠLAVĖJAI REIKA
LAUJA PAKĖLIMO 

ALGOS.

GHK'.AGO. Ghicagos m le

jimus prieš lenkus ir taipgi tu
ri uždrausti savo kareiviams

rioj linijoj.
Skiriamoji linija tarp Vokie-

enkijos pratiesta yra t kietijos rybų. Vokiečiai nesu- 
į rytus nuo Grosser pranta iki kokiam laipsniui tal- 
į pietus nuo Labis- kiipnkai įskaito VdkiiĄijos re- 

chin, į pietus nuo Schodziesen, voliuciją gryna komedija ir sa- 
į šiaurę nuo Exin, į pietus nuo k<», kad tas bus iki tol, kol Vo- 
Sann (?), į šiaurę nuo Czarni- kicitijos vadovais pasiliks tie, 
kau, į vakarus nuo Birnbaum kurfie vedė. fVokietij’os (bjaurią 
ir Bentschen, VVollstein, Lissa karės politiką.
ir į šiaurę nuo Wiernszow ir Eisner reikalavo pilno per-

WEIMAR, vas. 15. — Finan
sų ministeris, Dr. Scbiffer kal
boje nacionaliame susirinkime 
užreiškė, kad Vokietijos žmo
nės abelnai nesupranta aiškiai 
finansinės situacijos, kurioj ka-

mais vas. 5, 1917 immigracijos 
akto. Tai paskelbė šiandie dar-' 
bo s(i<relonius '\V|lson laislke, 
smarkiai barančiame Microme-

šųjų darbų komisionieriui C. R. 
Francis reikalavimų, kad jiems 
už darbą butų mokama po $1 i 
dienų, vieton dabartinių $3. Ir

sekamai:
Neudorf,

Lenkijos, 
ja duoda

mainymo 
vadovu.C

optimistiški. Jis nustebino bu-

kas, parodančias, kad karė lė- 
šavo $42,OOO,OOO,O(M).

Dr. Scbiffer tada paprašė su
sirinkimo nubalsuoti kreditą 
formoje $6,000,(HM),000 pasko
los, didžiausio paskolos, kokios

šomi sudėti.
Poznaniaus).
Postūmiuos provin-

Talkininkų sąlygomis patei-

Trup translation filed with the pnst. 
niaster at ChiCago, III., Feb. 18, 1919 
as reqiiired by tlie act of Oct. 6, 1917

SPARTAKALPAĖMĖ 
NUREMBERG.

sociation of Machinists of Bro- 
oklyn už protestą vinių prieš de
portavimų 58 “svetimšalių ra-

kalavimas nebus išpildytas, jie 
sustreikuos. Francis atsakė, 

kad algų pakėlimo klausimą

turi būti atnaujinta neaprube- 
žiuotam laikui su nustatytu a- 
tidėjimu trims dienoms jos at
metimui. Senosios per t ra 11-

COPENHAGEN, vas. 17. — 
Pasak čia gautų žinių, telefono, 
telegrafo ir laikraščių ofisai 
Nurcinburge, Bavarijoj tapo

Sumišimas Nurcmberge kįlo
True translntlon IlTe po... ! I’". v,",ži<,s sl,?kll

master at Chicago, III., Feb. 18, 1919 vaikyti demonstraciją sparta
us reųuired by the act of Oct. 6. 1917 ky kurje protestavo prieš reor- 
REIKALAŲJA PALIUOSAVI- 'ganizavimą Bavarijos armijos.

MO BELAISVIŲ. 

kranto finansinio išsisėmimo. 
Ji prašė kreditų $4,(MM),()()(),000, 
bet kada tas tapo atsakyta, su
rinko bankinių notų išleidomu.

Dieninės išlaidos laikė ka
rės siekė nuo $10,000,000 1914 
m. iki $34,000,000 1918 m. Mi
nisteris išajŠkrtio, kad buvo 
nuolatinis mažėjimas išlaidų 
nuo pasirašymo po pertrauka 
mūšių.

Finansų ministeris sakė, kad 
niekas nedali oasakvli ar Vo-

bartinės finansinės situacijos,

LONDONAS, vas. 17. 
kurie iš vokiečių reikalavimų 
yra pranešami Berlino žiniose

■ Trup translnlinn fil°d v ifh the nnst. 
master at Chicago, III., Feb. 18. 1919 
i»s required by the act of ^ct. 6, 1917 
UžRUBEžINlV REIKALŲ MI- 

NSTERIS REZIGNAVO.

se laiškus rašytus Mato Erzber- 
gerio maršalui Focb. Erzber- 
ger prašė paliuosavimo vokie-

susinešimo, ypač ekonominio

sies taikos. talkininkų

BASEI., vas. 17. — Pasak 
Weimar žinios Berilio Vossis-

True translation filed with Ihe 
master at Chicago, III., Feb. 18, 1919 
as reąuii ed by the act of Oct. 6. 1917

Austrijoje
von Brockdorff-Rantzau rezig
navo. Jokio patvirtinimo iš ki
tu šaltiniu nėra.

4 V

mis teritorijomis, laisvės vokie
čių pakraštinės prklybos ir ge
resnio (Elgimosi su vokiečiais . . , ,
.. r . , ministeris Gustav Noskc, gindaAlsace-Lorrame. i . . ... ..mas prieš Vokietijos nacionalį 

susirinkimą Weimare Vokieti
jos poziciją inkui Lenkijos pa-

Jis taipgi protestavo prieš at
naujinimų klausimo išvežtų iš

jų, per tyrinėjimą to dalyko.
Vokiečių kabinetas svarstė 

pertraukos mūšių sąlygas nuo 
10:30 nedėlios ryto iki 4 vai. 
po piet, kada buvo dedama pa
stangų sušaukti nacionalį susi
rinkimų nusprendimui atsaky
mo. Buvo rasta negalimu, su
šaukti susirinkimų ir po kon
ferencijos su partijų vadovais

būti

ti daugiau apgynimui musų ro

RINKIMAI AUSTRIJOJ.

LONDONAS, vas. 17. — Bin-

joj buvo prielankus socialdemo

graph žinios iš Vięnnos. Rin-

Triie Iranslnfinn filed vvilh the pnst- 
mastei' at Chicago, III., Feb. 18, 1919 i 
as re<|iiii'ed by the act of Oct. (i. 1917 1
NAUJAS KĖSINIMASIS ANT

ŽMONIŲ LAISVĖS.

WASHJNGTON, vas. 17.
Dar vienas Dilins sustabdymui

tas senatoriaus Jonės iš Wasb- 
ington. Jis bausiu žmones, 
kurie ragina priešinimąsi įsta
tymams ar pakeitimą valdžios 
formos penkiais melais kalėji-

timšaliai butų deportuojami po 
atsėdėjimui savo bausmės kalė
jime.

MIRĖ BUVĘS KANADOS 
PREMIERAS.

()TTAWA, Ont., vas. 17. 
šiandie čia nuo paraližiaus pas: 
mirė buvęs Kanados premjeras

VVilfrid Laurier.
Jis buvo premieru nuo 18!M 

iki 1911 m. ir buvo vienatiniu 
Kanados franeuzu, užėmusiu 
Kanados premiero vietų.

Truo translation fikd wlth Ihe pnsi 
master at Chicago, III., Feb. 18, 1911’ 
is required by the act of Oct. 6, 191

Siberijoj
OMSKO VALDŽIA NEŠDI

NASI Iš OMSKO.

Bolševikai veikia palei Amūro 
geležinkelį.

turi nuspręsti miesto 
nansu komitetas. c

'kuoti ir kitų skyrių miesto dar
bininkai.

Tme t»-nn«lnfinn filod w<<h thp 
master at Chicago, III., Feb. 18. 1919 
us reqnired bv the net nf Oct. 6. 1917.

STREIKAS PLĖTOJASI.

BEBLINiAS, vas. 17.

darbininkų Berline persimetė į 
Hamburgą, kur sustreikavo 
5,000 sankrovų <larbininkų. 
Hamburgo darbininkai apleido

ko: “Musų samdytojai pelno 
milionų į metus; mums moka

Berlino streikas dar nesulai
kytas ir šiandie po piet skaičius

kė 10,000.

Trup translation filed with the pnst- 
maslcr at Chicago, III., Feb. 18. 1919 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Iš NEARINGO BYLOS.

Byla eina jury. Nearing ir tei
siamieji patįs laiko gynimo 

kalbas.

NEW YORK, vas. 17. — Bu
vęs universiteto prof. Scott Ne- 
•aring,. teisiamas už menamus 
maištiškus rašius šiandie laike 
pats kalbą savo a p g y n i- 
mui prieš jury vietiniame fede- 
raliame teisine. Jis sakė, kad 
špionažo įstatymas, sulig ku-

gia pirma priedų prie konstitu
cijos, gvarantuojančios laisvęVLADIVOSTOK, vas. 11.

Skelbiama apie bolševikų veiki
mą palei Amūro geležinkeli,, 
kur 3,000 magyarų iš buvusios 
gen. von 'baube armijos esą ap-

• Socialdemokratai išrinko vi
sus savo vadovus Viennoje. Di
džiumoj kitų niicsllų laimėjo 

socialistai, įskaitant Innsbruck 
ir kitas klerikalų tvirtoves. 1 y- 
i'oljAis išrinko socialdemokra
tus, kuomet kili agrarų (žem
dirbių ( distriktai pasiliko kri
kščionių socialistų.

Rinkimų pasekme gal bus 
sudarymas koalicinės valdžios,

dami suminkštėjimo oro.

turėti, smaugimomes turime
valdymų!’’

Išreikšdamas savo nuomonę, 
kad šalis yra “dideliame pavo-
juje,” Nearing pranašavo, kad 
“imperializmas, militarizmas, 
ir karė, ar anarchija” ar pana
šus užviešpataus, jei tęsis da-

Ministeris prižadėjo, kad įs
tatiniai visų jų aštrumu bus pa
vartoti prieš tuos, kurių kaltė 
bus parodyta sąryšyj su mirti
mis Dr. Kari Liebknecht ir Ro
žės Luxemburg.

stracija Omske išleido atsišau
kimą moralės (paramos kovoj 
prieš bolševizmų, adresuotų po
piežiui, Paryžiaus, Cantenbury 
ir New Yorko hrcd vysk lipam s 
ir Serbijos, Rumunijos ir Grai
kijos metropolitams.

Eina nuolatiniai gandai, kad 
Omsko valdžia mąsto apie per
sikėlimų rytų link ir įsteigs sa
vo sėdynę ar Čitoj, ar Vladivo
stoke. Nors tiems gandams 
trūksta patvirtinimo, nurodo
ma to galimybė tame, kad Ang
lijos komisaras Elliot ir Fran
cuos komisaras Regnault tyra 
kelyje į Vladivostoką.

sąlyginiai.

True translation filed vvilh the post- 
master at Chicago, Ilk, Feb. 18, 1919 

reųuired by the act of Oct. G, 1917
VALDŽIOS SUTIKIMO 

REIKALAUJAMA.
BERN, vas. 16. —- Matus Erz- 

berger, esantis lYeves, gavo 
forrųalius paliepimus iš Bėdi
no nedaryti galutino nuospren- <
_ . - • • • v*

mėjo absoliutės didžiumos.

as master at Chicago, III., Feb. 18, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

PRANAŠAUJA NAUJĄ
REVOLIUCIJĄ.

VVEIMAR, vas. 15. — Pereito

Susirinkimo sąstatas.

COPENHAGEN, vas. 17. — 
Gautieji iš Vienuos pranešimai 
apie vakar vokiečių Austrijoj į- 
•vykusius rinkimus sako, kad

Stedeman gindamas kartu kal
tinamų/ Amerikos Socialistų 
draugijų už išleidimą Nearing 
brošiūros “The great niad-

__________  ......... . ............ ........ ,___ lapkričio mėn. Vokietijos revo- socialistai išrinko 100 narių į 
sipnešinimas punktui sutarty-j džio apie atnaujinimą mūšių ( Uncija buvo dirbtinė ir “tikroji. nacionalį susirinkimą, krikščio- 
je, duodančiame lik trijų dienų pertraukos pirmiau negavus revoliuciją” dat ateis. Taip nįs socialistai — 80 ir liberalai 
persergėjimui jos atmetimo.” valdžios sutikimo............................ nepriklausomųjų socialistų va- - 70.

“Trečia. Išreiškiamas pa-

ness.
Paskui kalbėjo distrikto pro

kuroro pagelbininkas Earl Bar- 
nes.

Teisėjas Mayer ryto duos in
strukcijas, jury,ir byla bus pa
duota išnešimui jury nuospren- 

J džio.



N K U JIE N O S, Chicago, UI Utarninkas, Vasario 18, ’19

LlTHUANIAft DAILY NEWf

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

m jam atiduota, ir tąja są
mone, kad jis yra atlikęs 
augštą priedermę. Gal tai 
ir nelabai malonu, bet visa
dos taip buvo.”

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO. ILLINOIS

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, UI., Fcb. 18, 1919 
as required by the act of Oct. (5, 1917

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metms................. ;
Pusei meto .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Prieš Pačto 
Cenzūrą.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. 75

.02 
te 
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.. 65

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Fcb. 18, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kareivio šlove — 
jo atlyginimas.

Grįžtantiems iš armijos 
kareiviams patriotingi pilie
čiai rengia triukšmingus pa
sitikimus. Didžiuliai laik
raščiai dar trukšmingiau a- 
pie visą tai bubnija.

Didvyriai- grįžta!
Ir tiems didvyriams, be 

pasitikimo oracijų, prižada
ma visokios globos, kad jie, 
parėję civilin gyveniman, 
rastų vėl užsiėmimo — ma
žiausiai bent senose vietose, 
kur jie pirmiau dirbo ligi 
pašauksiant po ginklu.

Tie jauni vyrai, kurie bu
vo pašaukti savo kraują ir 
gyvastį aukoti dėl tėvynės, 
neturi būt nuskriausti. Jie 
neturį susitikti su sunkeny
bėmis gauti deramo sau dar
bo ir uždarbio. Samdytojai 
turį čia parodyti savo pa- 
triotingumą, priimant palei
stuosius iš kariumenės vy
rus atgal į darbą.

Bet praktikoj dedasi kas 
kita. Samdytojo patriotin- 
gumas, į kurį apeliuojama, 
ne taip labai jautrus, jeigu 
jis ne jo interesais. Ir kapi
talistų laikraščiai, parėkavę 
apie “didvyrius”, kol tatai 
jiems reikėjo, dabar kitokią 
giesmę ima giedot. Štai, 
pav., ką rašo Philadelphijos j 
Record viename savo edito- 
rialu: Iv

“Allegheny divizijos ap
skričio geležinkelio direkto
rius, p. Markham, pasakė 
žodžių, kokių mes tikėjomės, 
kad kuris-nors samdytojas

Cbieagos Darbo Federacija, 
nedėlioj, laikė savo susirinki
mą, pažymėtiną tuo, kad susi
rinkimas kaip vienu balsu priė
mė rezoliuciją, reikalaujančią 
panaikinimo kaip spaudos cen
zūros, taip ir visų esancųjų pač
to suvaržymų susižinojimui su 
užsieniu. Rezoliuciją įnešė vie
nas delegatų, paaiškindamas, 
kad dėl sustabdymo visokio pač 
tu susižinojimo su kitomis ša
limis, žmonės turį tenkinlies to
mis žiniomis, kurias iš ten pa
duoda kapitalistinė spauda. Bet 
kad kapitalistų spaudai nieka
dos negalima tikėti, tai jau vi
siems perdaug gerai žinoma. 

Tik pašalinus šituos pačto su
varžymus žmonės vėl tiesiogi
niu susižinojimu galėtų gauti 
teisingų žinių. Karė 
taigi tie suvaržymai 
prasmės.

»W'
Susirinkime buvo

važiavimą Berne. Ta kuopa sa
ko, kad ji stoja už trečią “Inter
nacionalą.” Bet, viena, tas 
protestas yra bereikalingas, ka
dangi Suv. Valstijų valdžia taip 
ilgai nedavė paspoiilų Socialistų 
Partijos delegatams, jogei jie 
negalėjo suspėti nuvykti į 
Berno suvažiavimą (jisai pasi
baigė pereitoje savaitėje). Ant
ra, jokio “trečio Internacionalo“ 
nėra; socialistų Internacionalais 
yra tiktai vienas — tas, kuris 
laikė savo suvažiavimą Šveica
rijos sostinėje.

pasibaigė, 
nebeturi

pabrėžta

momis kalbomis leidžiami lai
kraščiai pačio vyriausybės taip
jau nevienodą traktuojami. 
Geriausią pavyzdį duoda čia 

kurvokiečių laikraščiai: tie, 
visados garbino kaizerį ir 
išvien su vokiečių junkeriais, 
bet Suvienytoms Valstijoms įs
tojus karėn pasuko ienas atgal, 
nebuvo itaip cenzūros varžomi, 
kaip tie laikraščiai, kurie visa
tos buvo didžiausi kaizerio ir 
jo junkerių klyku priešai, šie 
pastarieji la|kraščjai, tai soci- 
distų, darbininkų laikraščiai, ir

reikalus, dar ir šiandie nuo var 
žymų nepalįuosuojaini, jie dar

mus visų politinių žinių ir 
straipsnių-

Bet tas pat yra ir su lietuvių 
laikraščiais. Visi atžagareivių 
tautininkų ir klerikalų — ypač 
pastarųjų - laikraščiai, kurie 
dagi Lietuvai norėjo gaut kara
lium kokį-nors vokiečių princ- 
palaikį, senai paliuosuoti nuo 
vertimų, kuomet visi socialistų, 
ir dagi kurie-nckurie pažanges
nieji tautininkų organai turi 
dar tą sunkenybę vilkti.

Todėl Cbieagos Darbo Fede
racijos tuo reikalu priimta 
'.oliucija, kuri bus pasiųsta 

•’iausiam pačto viršininkui, 
•ūs ministeriui, Suv. Vaisi, 
autoriams ir kongresmanams 
š Illinois, yra labai laiku ir vie- 
oj.

Du Socialistų Partijos dele
gatai gal dar vis butų suspėję 
nuvykti į Berno konferencijų, 
jeigu juodviem nebūtų padarę 
kliūčių Anglijos ir Franci jos 
valdžios: kada VVashingtonas 
pagalios išdavu pasportus, lai 
anglų ir franeuzų konsulini atsi
sakė paliudyti juos, o be tokių 
paliudijimų svetimų šalių žmo
nės negali pervažiuoti per van
denis arba teritorijas, kurias 
kontroliuoja tos dvi valstybes.

Amerikos .Jaunų Vyrų ir Mo
terų Krikščionių Draugijos ren
giasi pasiųsti į Sibirą (iš Vladi
vostoko) “apšvietus traukinį“ 
su buriu agitatorių, kurie mo
kins rusų valstiečius “augštes- 
nės civilizacijos.“ Bėgiu pasku
tinių melų los (ir panašios) or
ganizacijos užsiimdavo Sibire 
krutančių paveikslų rodymu1 ir 
bibliją dalinimu.

Anglijos valdžia žada linui 
laiku sušaukti didelę nacionalę 
konferenciją, kad išgelbėjus 
šalį nuo streiko, kurį rengiasi 
paskelbti tris galingos darbinin
kų unijos: angliakasiai, geležin
kelių darbininkai ir transporto 
darbininkai. Bet juk ta valdžia 
turi savo rankose parlamentą, 
kurio rinkimų rezultatu nesenai 
taip didžiavosi Lloyd George! 
Pasirodo, kad premiero sugal- 
volasai rinkinių farsas nedaug 
tepadėjo jam. Už nosies vedžioti 
darbininkus galima tiktai tenai, 
kur jie yra sillipai susiorganiza
vę.

grįžus j senąją tėvynę, žmones 
kvies iš ten savo gimines ir pa- 
žįstamus. Ten galima laukti 
visko: netvarkos, skurdo ir li
gų. Antrą vertus, if čia pat 
rasi prisieis pamatyt visko... 
Gal šimtai tūkstančių darbinin
kų atsidurs gatvėje, ir lietuviai 
ateiviai, nenorėdami praleisti 
sunkiai sutaupytus skatikus, 
patrauks į užjurį — senąją sa
vo tėvynę, kurioj gal darbo 
žmogaus gyvenimas bus ge
riau užtikrintas-..

Gali būt visaip. Ateitis ne
permatoma. Mes, griešni žmo
nės, jos nė neperimi ty.si m eį 
bent tol, kol musų likimu “rū
pinsies’’ tie kur dabar turi daug 
galios — žemiškos ir dangiš
kos. Tatai nekvaršinkime 
veltui galvi)! Tą laiką vėl 
sunaudokime organizavimuisi 
ir savęs švietimui. Bukime 
prisirengę prie visko: didelių 
palaimų ir apsivylimo. Ant- 
kiek mes pajiegsime susiorga
nizuoti ir apsišviesti, ant tiek 
užtikrinsime savo ateitį — 
nors ir dar taip nepermatomą!

— Slapukas.

Atsišaukimas.
Į lietuvius darbininkus Ame

rikoje:

re-
vv-

Piogresyviškiausis iš visų di
džiųjų valstybių atstovų taikos 
konferencijoje buvo, be abejo
nės, Amerikos prezidentas, 
Woodro\v VVilson. Alžagatei- 
vi.škia tįsis iš visu saliu darbiniu- c c

kų atstovų pasaulyje yra, beabe- 
jonės, Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, Saniuel Gom 
pers. Buržujų Wilsoną Euro
pos darbininkai priėmė karšto
mis oracijomis, o iš darbininkų 
vado Gompcrso jie krečia juo
kus. Istorijos ironija!

sai, būtent, pasakė, kad pa
leistieji kareiviai, jūreiviai 
ir laivyno kareiviai, kurie, 
jigi pašauksiant kariumenės 
ir laivyno tarnybai, dirbę 
geležinkelims, dabar tikis’’ 

gaut geresnių darbų, negu 
jie pirma turėjo. Daugely! 
atsitikimų jie nenori užimti 
senųjų vietų. Jie nepaten
kinti tuo, kad senesnieji ju 
draugai dabar jau paaugs- 
tinti ir turi' goriau apmoka

True translation filed with the post- 
naster ai Chicago, III., Fcb. 18, 1919 
<s reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Dienos Klausiniai.

Visgi kodėl tautininkai nori 
naujo visuotino suvažiavimo? 
Kame jie turi užjlikrinimo, kad 
po jo jiems tusia geria lis, negu 
po New Yorko seimo

P. Grigaitis

Kodėl lalkininkų diplomatai 
kviečia į konferenciją bolševi
kus, kurių jie taip neapkenčia? 
l odei, kad bolševikai suliko pri
pažinti skolas ir duot lalkininkų 
kapitalistams koncesijų ant 
nainų ir miškų Rusijoje. “Busi
ness before plcasure”!

ma senosios. Bet tie, kur 
nebuvo pašaukti karinome-

giau pasilavinti savo užsiė
mime ir dėl to jie yra dau
giau tinkami savo prieder
mėms pildyti. Reikia pripa
žint, kad karinė vyrų tar 
nyste šaliai buvo cĮidžjul.ėe 
svarbos, bet ką gi čia datg

Bet kodui suliko dalvvnut «> 
kapitalistų valdžių šaukiamoje 
konferencijoje bolševikai, kurie 
yra tiek “rcvoliueioniški,“ jogei 
rjct ailšisakū dalyvauti socialistų 
Inlernacioiiąlo su važia vinie/ 
Todėl, kad jie neapkenčia sočia-, 
’islu labinus, negu kapitalistų.

kareivio dalis. turi

Viena LSS. kuopa nutarė tiž- 
orotestuoti prieš Socialistų Par 
tija, už tai kad ji paskyrė dele
gatus į tarptautinį socialistu su

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

NEPERMATOMA ATEITIS.

Draugelis dabar kalba ir svar
sto apie ateitį —• kbr reikėsią 
nulupti: čia ar senojoj tėvy
nėj, Lietuvoj. Vieni lik lau
kia “los lai imi n gos valandos,“ 
kada atsidarys keliai į Lietuvą, 
kili abejojančiai linksi galvo
mis ir dūmoja: kažin, rasi čia 
bus geriau.-. Nesą reikalo taip 
skubini irs: gali būt ten rasi 
daugiau vargo negu čia.

Bereikalingos durnos ir svar
stymai! Kaip bus ateityj 
niekas negali pasakyti. 'lai pa
rodys lik, tuo tarpu dar neper
matoma ateitis. Juk gali būt 
ir taip. Gali būt, Kad vietoj

Draugai darbininkai! Jus, 
be abejonės, jau girdėjote apie 
kilusį audėjų streiką Lawren- 
ce. Jisai prasidėjo vasario 3 
dieną. Prasidėjo sunki kova su 
kapitalistais, kurioj didyvaujii 
daugiau kaip trįsdešimts penki 
tukstančigj alinamų ir išnaudo
jamų darbininkų.

Draugai, per eilę metų mes 
dirbome ilgiausias valandas už 
menką atlyginimą — algą. Gi 
delei dabartinės brangenybės 
stačiai nebuvo galima susidėti 
eentą-kitą “juodai dienai“. Tai 
yra labai paprasta, kad darbi
ninkas kol dirba tol ir valgo- 
Kaita nustoji dfrbęs — badas 
žiuri į akis... Tas pats ir su 
milinis. Kapitalistai deda visas 

pastangas, kad ,‘lik sulaužius 
darbiininkų vienybę. .flieins 
baisus musų reikalavimai. O 
mes reikalaujame lik 18 valan
dų savaitės su ta pačia alga 
kaip kad mokėdavo pirma — 
už 51 vai- savaitę. Jie ir to 
mums nenori duoti. Jie prisi- 
sanide daugybę visokių pabustų 
ir mušeikų, kurių lutus apren
gė policisto uniforma, kad tie 
visuomenėstatnia|l‘os užpuldinė
tų ant ramių streikininkų. Ka
žin ar buvusiojo “šiaurės meš
kino” kazokai galėjo parodyti 
.didesnio nežmonjlšl<umo, kaip 
kad ;musiškia)į uniformuoti ir 
ncuniformuoti “tvarkos dabo
tojai“ La,wrcnce. Tie žmonės 
su nieku nesiskaito. Jodinėja 
šalygatviais ir trempia silpnas 
darbininkų moteris bei kūdi
kius. Nieku nenusikaltusioms 
daužo galvas ir kemša į kalėji
mus — kam jie drįsta reika
lauti didesnio kąsnio duonos! 
Bet neveizint to, neveizint ka
pitalistų pastangų, sulaužyti 
musų vienybę, mes laikomės 
kaip vienas. Dargi, prie musų 
prisideda vfis nauji streikinin
kų būriai, ir mes ilikii lės lai
meli-

Draugai darbininkai, be jūsų 
paramos musų laimėjimas le- 
čiaus bus labai apsunkintas. 
Kad kokios — bado spiriami 
mes rasi busime priversti pasi
duoti.... Vis dėlto, mes esame 
įsitikinę, kad draugai darbinin
kai neleis mums pralaimėti! 
Mes esame tikri, kad jus ateisi
te mums pagelpųn ir Vėliau 
kartu su milinis turėsite progos 
pasiidž)aug)ti musų pergale. Ji 
kartu bus ir jūsų pergalė. Ka
da mes laimėsime, tai ir jūsų 
naudotojai nedrįs perdaug pa
sistatyti- O^jcigu kilti) kova pas 
jus — mes galėsime prisidėti 
pine jūsų laimėjimo!

Tatai neleiskite, kad mes ir 
musų kūdikiai butų priversti 
badu stipti! Paduokite mums 
pagelbos ranką ir paduokite ją 
kuogreičiausia. Draugai, mes. 
atsišaukiame į jus: padekite 
mums laimėti kol dar nėra vė
lu! Aukokime kiek kas išgalite 
ir aukokite tuojau - nevilki
nant. Aukodami palįs, ragin
kite aukoti ii* kitus savo drau
gus darbininkus. Visi už vieną 
ir vienas už visus tebūnie 
musų obalsiu.

Siunčiant aukas Čekį ar mo
ney orderį išrašykite centrali
nio streikininkų komiteto iždi
ninko (kuris yra po kaucija 
50(10 dol.) vardu sekamai: E- 
mile Lamairci Le.x(ington Uo
tui, 182 Lawrence, S t., Lavvren- 
ce, Mass. Gi ant laiško (konver- 
lo) padekite šitokį adresą:

Petras Tamašauskas, 
Sta, 12-, Box 454., 
Lawrence, Mass.
Tamstų siunčiamos aukos, 

bukite tikri, pasieks mus ir su
teiks mums didelės paramos 
kovoj su musų naudotojais.

Lietuvių Skyriaus Presos Ko
misija:

M. Byronas,
A. J. Remeika, 
J. Jo Kuršas.

P. S. — Laikraščių, kurie 
prijaučiu La\vrenco darbininkų 
’covai su kapitalistais, melstu- 
hk perspausdinti šį musų atsi
šaukimą.

—Presos Komisija.

tos lietuviams apsigyvenant, 
svetimtaučiai lieka be savo krąš 
to žmonių ir jiems nesmagu 
tarp syetimųjų gyventi; taigi jie 
parduoda ir keliasi kiiltir, prie 
savųjų.

Mes, šilą matydami, ir atkrei
piame į tai musų tautiečių do
mą, kad tie, kurie nori apsigy
venti ant laukų ir nori savo tau
tystę palaikyti, pirmiausiai apsi
lankytų ir apžiūrėtų musų ko
loniją ir musų kraštą.

Kad lietuvių visuomenė galė
tų numanyti musų siekinius, 
mes čia paduodame dabar su
tvertos Lietuvių Ūkininkų Drau
gijos Konstituciją. Jos įstaty
mai yra tokie:

1. Lietuvių Ūkininkų Draugi
jai gali priklausyti kiekvienas

6. Liet. Uk. Dr-ja gelbės savo 
nariams visose nelaimėse ir no
ringiems savo ūkį pagerinti duos 
piniginę pageltą paskolos for
moje.

7. Liet. Uk. Dr-ja, susirgus na
riui, ar narei, jį ar ją, prižiūrės, 
ir jo ar jos ūkės ar šeimininkys- 
tės darbus apdirbs.

8. Lietuvių Ūkininkų Draugi
jos nariui mirus, Draugijos na
riai jį palaidos. Draugijos Val
dyba: Pirm., Ant. Kiedis; Sek.,
Juozapas Geriba; Kas., Juoz. 

Arlauskas; Direktoriai: Tadas 
Lapienas, Mikolas Juodsnukis, 
Leonas Markuckis.

Norintieji plačiau apie mus ir 
.musų Lietuvių Ūkininkų Drau
giją sužinoti, rašykite šituo ad
resu:

Ūkininkų Balsas.
i ii i ■ ■—

Scottvillės lietuviu ūkininkų 
atsišaukimas.

Scoitville, Mich. — Mes, Lie
tuvių Ūkininkų Draugija, susi
organizavus didžiausioje lietu
vių ūkininkų kolonijoje Ameri
koje, Scottvillės miestelio apie- 
linkūje, Masono paviete, Miehi- 
gano valstijoje, norū|ume, kad 
Amerikos lietuvių visuomenė 
atkreiptų savo (lomą į mus ir 
savo pritarimu bei užuojauta 
padėtų musų kolonijos ir po
draug lietuvystės reikalams. 
Ypatingai norėtume atkreipti 
domą tų lietuviu miestiečių, ku
rie rengiasi apsigyventi ant ti

kiu, kad nepadarytų klaidos, 
kuri paskui sunku yra atitaisyti. 
Viena didžiausių klaidų, kokias 
lietuviai padaro a pagyvendami 
ant ūkių, yra ta, kad jie n< pasi
renka sau vietos ir nusiperka li

kę, kur tarp svetimtaučių. Pade 
j imas tokių žmonių yra apverk
tinas. Jie sukiša savo sunkiai 
uždirbtus pinigus į ūkį ir pas
kui būna priversi! visą savo gy
venimą liūdėti tarpe šveitimų 
žmonių be jokių artimų drau
gų. Parduoti ūkį jiems yra sun
ku ir jie vargsta žuvę lietuvys
tei ant visados, šitokių alsili- 

'kimų yra šimtai.
Mes, šios vielos lietuviai ūki

ninkai, matydami kaip musų 
broliai lietuviai, apsigyvendami 
anlt! laukų, paskęsta svetimose 
jurose, nusprendėme sutverti 
draugiją, kuri rūpintųsi palaiky
mu lietuvystės tarpe lietuvių 
ūkininkų. Sutvėrėme ją vasa
rio 1 <!., 1919 m. Scollvillūje, 
Midi, ir iki vasario 9 d. susta
tėme konstituciją, šitos drau
gijos il'ikslas bus kolionizuoli 
lieluvius šioj musų, kolionijoj, 
o jei kam nepaliktų musų kolio- 
nijos gyveninio sąlygos, tiems 
nurodyti tokias vietas, kur jie 
nenukentėtų nei tautiniai, nei 
medžiaginiai.

Musų noras, žinoma, yra pla
čiai užkolonizuoili šilą vietą. 
Čia yra gera žemė, visokie pato
gumai, geri keliai, gera ilirans- 
porlacija gelžkeliais ir laivais ir 
geras lietuvių ūkininkų būrys — 
suvvirš 100 ūkininkų. Vielos gi- 
čia gali būti dar kokiems 700 
lietuvių ūkininkų, nes, prie vie

lietuvis ūkininkas ir ūkininke be 
skirtumo tikėjimo ir politinių 
pažvalgų.

2. Lietuvių ūkininkų uždavi
niu yra supirkinėti, arba paimti 
pardavimui anglų ūkininkų ti
kins šitoj kolionijoj ir juos ap
sodinti lietuviais (iš ko butų 
didele nauda musų tautai ir 
lietuviams apsigyvenantiems čia 
ant ūkio).

3. Lietuvių Ūkininkų Draugi
ja platins mokslą ir lietuviškus 
raštus tarpe lietuvių ūkininkų ir 
duos pavyzdingus patarimus ge
resniam ūkininką vintui. Ji 
samdys mokytoją lietuvių ūki
ninkų vaikams mokyti lietuvių 
kalbos, muzikos ir dainų. Ji 
rengs paskaitas, diskusijas, kon
certus ir perstatymus, kad pa
laikius leituvių vaikų tarpe mei
lę prie savo tautos. Ir ji rūpin
sis įgyti musų kolonijoje kokį 
viešą lietuvišką namą.

4. Lietuvių Ūkininkų Draugi
ja geibūs savo nariams susipirkti 
pigesne kaina ūkio mašinas ir 
visokius kilus reikalingus ūkini 
daiktus.

L Liet. Uk. Dr-ja stengsis su
rasti mwsluosc lietuvių - biz+tk^* 
rių ir korparacijų, kurie vartotų 
musų kolonijos ūkio produktus.

Lietuvių Ūkininkų Draugija, 
Scottvijle, Mich.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper
šų?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo nam$, lotų ar farmą? 
Ar reikia insuranee?
Ar reikia padaryti popieras ar per- 
žiurčti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL taANUFACTURINB 
DISTRICT BANK

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

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

Dr. A. M. SCHEIER I
Sugrįžo iš kariuomenės ir už- 1 
siims praktika prie '
3101 So. Morgan St. Chicago I

Kas padaro žmogų iš Kraujo 
ir Geležies? Vyrus Palaikančius
Stipruma, Spėka ir 
Pasisekimą ===Vyrai 
kurie rodo kelia
Gydytojai išaiškina paslaptį sti
prumo nervų. Gerai veikiančias 
smegenis ir didelę fizišką ener

giją — sako
Nuxated Iron pagelbsti pri
duoti stiprumų ir energijų 

j gyslas vyry.
. ................— ■—

Tai yra vyrai iš kraujo ir 
geležies — ant lygios vertei 
su sustipržjusiais vaikinais 
sugrįžusiais iš stovyklų ir 
karės lauko, kurie šiandien 
pastūmės pirmyn šalies gy
veninių verlelgystėje ir poli
tikoje. Gyvendami tyrame 
ore, valgydami grynų mais
tų ir vesdami reguliarį gy
venimų padarė tirštų krau
ją, sveikų ir pilnų gyvumo

Ar pagelbės karė padaryti naujų 
rasę tvirtų vyry su stiprumu ir 
pakantrumu kaip senovės atletai?

kimų. Bet nėra tokios pro
gos dėl' atitaisymo sveika
tos tūkstančiams vyry ir 
moterų civiliškame gyveninio, ku
rie dėl nusidėvėjimo ir slokokos ge
ležies maiste sumažina jų energijų 
ir padarė juos silpnais, išbalusiais, 
ir suirusiais ir tankiai yra priežas
timi galutinam badavimui jų krau
jui dėl stokos geležies.

Aiškindamas galėjimų subudavoti 
stipresnę rasę žmonių padauginant 
papildymų geležies jų kūne Dr. Ge
orge b’. Baker buvusis gydytojas ir 
chirurgas Momnouth Menturiai Li- 
gonbučio iš New Jcrsey, sako: Ge
ležis reikalinga visai permainymui 
maisto į gyvus audinius, muskulus 
ir smegenis. Be geležies negali būt 
stiprių, raudono krau'jo vyrų arba 
sveikų raudonais veidais moterų, ir 
kadangi la stiprumų duodanti gele
žis galima gauti nuo to maisto kurį 
mes valgome, šis turi būt papildo
mas tūloje, formoje kuri yra leng
vai sugeriama ir asimiliuojama. Dir
btinis maistas ir moderniškos viri
mo metodbs apvogė inus nuo daug 
geležies, kurių gamta skyrė nuims 
gauti. Del papildymo šios stokos ir 
padauginimo raudonojo kraujo kū
no, aš nieko kilo geresnio nežinau, 
kaip organiška geležis — Nuxated 
Iron. Iš atsargaus tyrinėjimo for- 
mulos iv mano palies bandymo Nux- 
aled Iron, aš jaučiu persitikrinęs, 
kad lai yra sutaisyma.s kurį kiekvie
nas gydytojas gali imti pats arbd už
rašyti savo ligoniams su didžiausiu 
prrsilikrinimu, dėl gavimo didžiau
sios pagelbos ir užganėdinančių pa- 
sekmiv. bie prirodymai kųd Nuxated Iron yra šiandien vartojamas si!

virš trijų milionų žmonių kas melą 
kaipo vaisias, stiprumas ir kraujo 
atilaisytojas yra aiškus daugumos 
žmonių įsitikinimo aš esmi persi
tikrinęs, kad jeigu kiti imtų N’uxated 
Irpn kuomet jie jaučiasi silpni ir 
suirę, tas pagelbėtų, padaryti tautų 
vyrais ir moterims stipresne, svei
kesne.

Jeigu jus nesijaučiale stipriu ir 
sveiku, jus esate skolingi sekančiam 

i.šegzaminavimui. Patėmykile tų, 
kiek ilgai jus galite dirbti bei kiek 
toli jus galite be nuovargio nueiti. 
Po to priimkite dvi penkiagranes 
plolkeles paprasto Nusaled Irop’o 
tris karius į dienų po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių, luoinet vėl išmė- 
gipkile savo sveikatų ir patįs palė- 
mykite, kiek pasitaisėte. Daug ner- 
viįotų, suirusiu žmonių, kurie visų 
kąkų galėjo stebėtinai padidinti sa
vą spėkų ir pakanjrunrų liktai im
dami geležį tikroje formoje. Ir tuo
kart kuomel jie per keletu mėnesių 
gydėsi l)c jokios naudos.

Išdirbėjų Pastaba:—Nuxaled Iron 
kuris yra rekomenduojamas per gy
dytojus, nėra paslaptinis vaistas, 
bet gerai visiems aptiekoriams žino
mas. Nepanašus senam Inorganie 
Iron’ui, jis yra lengvai asimiliuoja
mas ir neužgauna danių, nepajuodi- 
n>» jm bei nesugadina viduriij. Jo 
išdirbėjai gvaranliioja pasekmin
ga,s ir vielai užganėdinančias pasek
mes kiekvienam pirkėjui arba jie su- 
g|ųžins Jums pinigus. Jos yra par
duodamos pas visus gerus aptieko 
viUs‘ - X?



Ultarninkas, Vasario 18, ’19 NAUJIENOS, Chicago, m

KORESPONDENCIJOS
'i______________________________________

| Sergėkite savo akis j

LAWRENCE, MASS.

APGARSINIMAI Kunigas eina su kapitalistais.
— Ragina savo parapijęnus 

streiklaužiauti.
būna įvairus ir apie visokius daiktus. Bet jeigu kurie ap
garsinimai nebūna teisingi, tai tokie negali ilgai gyvuot.

Kaslink apgarsinimų aptiekos Partosa, tai jie randasi 
visokių kalbų laikraščiuose ir nuolatos per daugiau kaip 15 
metų. Visi skaitantieji tuos pagarsinimus atlirado, kad juo
se visados buvo teisybė skelbiama.

Tūkstančiai žmonių dėkingi yra Partolai už pasekmių*

riuose, išvalo užkietėjusius vidurius ir čistija kraujų. Par- 
tola yra geriausia priemonė dėl gero vidurių veikimo.

tiekos Partosa.
Užsisakyki! dėžutę Partola ir persi tikrinki t.
Kainuoja tiktai 1 dol., 6 dėžutės už 5 dol.

Apteka Partosa, 160 2-nd Avė. Dept. L. 1. New York (136)

DRAUGAS NELAIMĖJE!
A Msiniciiai, mechanikai, audėjai, fabrikus ir siap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra am ii n i draugai

PAIN-EXPELLER
Jau snviri peukios dcdinitys metu * 
kaip Aitą pluki gyduole yra var
iuojami* su geriausioms pasek- 
*>sc>nBm. išgydymui ir v» a. t I z •»» o. 
aksusniu krutinėję, donose ir rnu- 
menyse. neuralgijos, atreuu die- 

gliną. šalčiu Ir kosulio.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkoss. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l'aia-Kxpellor, persitikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant baksiuko. 85 centki ir 65 centai už 

bonkutę. Gaunamus visose nptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washlngton St., New York, N. Y.

Vasario 10 d. “tvarkos dabo
tojai” areštavo La\vrence strei 
’ki ninku centrą liinio ‘komite to, 
sekretorių ir streiko vedėją, M. 
Kaplaną. Net 12 vyrų atgarmė
jo į socialistų svetainę, kai 
suėmus vieną darbininkų vado
vą! Neturėdami jokio pamato 
prisikabinti prie Kaplano jie 

I pareikalavo registracijos kortos 
Kadangi Kaplanas su savim 
jos neturėjo, tai tvarkos dabo
tojai jį areštavo kaipo neužsire-

| gistravusį. Vėliau korta buvo 
| pristatyta, tai turbūt turės pa- 

Uuosuoti (jau paliuosavo. —
I Hed.). Bet už sumušimą niekas, 
turbūt, neatlygins...

Aplamai, visi sanidyftojų ber
nai daro ką gali, kad srteikas 
butų pralaimėtas. Kunigai ir 

| tie eina su musų naudotojais- 
kapitaHstais. Taip, vasario 9 d., 
vakare, miesto salėje susirinko 
keli piliečiai. Jų tarpe, neskai
tant kitų kunigų, buvo ir tūlas 
airių kimigužis. Tas “dvasiš
kas tėvas” — žinote ką jis pasa
kė? Ogi kiek drūtas pradėjo 
šaukti, kad visi jo parapijonai 
tuoj eitų dirbti! Streikuot, gir- 
Oi, įievąlia... Kas šito nepaklaiu- 

sys — stačia galva nugarmėsiąs 
j pekla. Vadinas,‘kunigas ragi- 
na savo parapijomis, kad jie lik
tų streiklaužiais, kitaip sakant, 
kad jie eitų prieš darbininkų 
reikalus kartu su kapitalistais,

Jau penki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 
dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

WEST SIDE AUDITORIUME
kampas Taylor St. ir Ratine Avenue

Nedėlio], Kovo-M a re h 2 d., 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJIENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ.PUIKUS programas, kurį išpildys NAUJIENŲ drau gai

KEWANEE, ILL.

rus surengti prakalbas J. J ūke
liui. Tas darbas pavestas man. 
Bet aš, neturėdamas d. J. Juke
lio adreso, negaliu susižinoti 
su juo: ar jis galės apsiimti 
mums patarnauti ar ne.

Todėl esu priverstas viešai 
>er “Naujienas” paprašyti, kad 

d. J. Jukelis ar kas nors kitas 
iriduotų jo adresų.

Kasykite šiaip:

(ii L N. Elnį St.
KeNvanec, III.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!{aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A, R. Blumenthal

P. P. D. ATYDAI!
Visi lietuviai prigulintis prie Pasaulio Pramonės Darbininkų or

ganizacijos atsišaukite tuojaus į P. P. I). hcadųuarters Chicagoje. 
Dalykas yra tame, kad P. P. 1). Lietuvių Propagandos grupė nuo 
dabar pradės išleidinėti mėnesinį laikraštį ir jus draugai turėsite 
padėti mums jį platinti. Visi, kuriems rupi skleidimas apšvietos 
darbininkų tarpe, būtinai privalot prisiųsti savo adresus sekančiu 
adresu:

“PROLETARAS”
1001 West Madison St Chicago, III.

1' •

‘Lietuvos Klausimas’
Toj temojSLA. 3G kuopa rengia prelekciją, kad plačiai supažindinus 
su tuo klausimu visus interes.uoj ar čius. Užkvietė 2 pieteli gertu: 1 
nuo socialistų srovės. 2 nuo ta ul'ilinkų srovijs. Pirma skaitys 
Kleofas Jurgelionis, ketverge, sausio 20.Mildos svetainėje, 3142 S 
Halsted Si. Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga dykai. Kviečiame vi
sus atsilankyti, nes šis klausimas šiame momente yra visiems labai 
svarbus ir žingeidus, o prelegentai išaiškins kuogeriausiai.

Kviečia SLA. 36 kuopo prel. reng. KOMISIJA.

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartotam 
pagerintą Oph- 
tbalmomcter. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland a v. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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. D.
St. (Prieš pačtų). Chicago, III.

Vėliau tie piliečiai priėmė neva 
rezoliucijų, reikalaujančių kad 
atsakomosios įstaigos pasirū
pintų neįleis! į Lawrence, “jokių 
ligHhtdrių iš kilų, miestų,” kurie, 
būdami “foreineriais,” norį su
kelti čia “tikrų anarchijų.” Čia 
girdi, darbininkai gyvena kuo- 
geriausia, todėl kelti kokių nors 
“trobelių” nėra reikalo, v

Tik vargiai ibiems ponams pa
vyks apdumti Lawrence*o strei
kininkus. Tiek daug jie jau ži
no, kad geresnių darbo sąlygų 
ir didesnių algų neiškovos nė 
streiklaužiai negi tokie “darbi
ninkų draugai,” kaip anas ai
rių kimigužis.

Vasario 10 d. buvo lietuvių 
streikininkų mitingas. Iš strei
ko komiteto raporto paaiškėjo, 
kad visų tautų darbininkai lai
kosi tvirtai ir nežada grįžti tol, 
kol samdytojai nesutiks išpildyt 
darbininkų reikalavimus — pri
pažins 18 valandų savaitę ir mo
kės tas pačias algas kaip pirma, 
L y. už 51 valandas. Streiklau
žių nesiranda, neskaitant kelių 
apdumtų airių, kurie eina dirb-

P. S. — Jau antra savaite 
taip nesulaukiu, jokios žinios 
nė atsakymo į mano laiškų dgei 
a. BaJIrimylei. Todėl ir esu 
iriverstas paprašyti “Naujieno

se” vielos.
—V. V. Petraitis.

L.S. Sąjungoje
MARŠRUTAS.

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

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

Vasario 22 — LSS. 205 kp., 
Saginaw, Mieli.

Vasario 23 ir 24 — LSS. 51 
kp., Grand Bapids, Mieli.

Vasario 25 — LSS. 246 kp., 
Muskegon, Mieli.

Vasario 26 d. J. Jukelis va
žiuoja į Chicagą, lik, kur kal
bės LSS. VIII rajone.

LSS. XI Rajono Sekr.

CESLAVAS KOWALSKIS 0. D.

Svarbios Prelekcijos
Sveikatos srytyj, rengia Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas, Seredoj vasario 19, 7:30 vai. vak., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St. Prelegentas 
Dr. A. Montvidas. Tema “INFLUENZA”. Taigi kvie 
eiame atsilankyt, seni ir jauni, nes sveikata yra svar
bi visiems. Inžanga 10 centų.

Kviečia Rengimo KOMITETAS.

Garbarnes Darbininkų
Atdaras susirinkimas įvyks

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

SCHOENHOFFEN’S HALL 
Milwaukee and Ashland Avės. 

Ateikite ir įstokite.
United Leather Workers International Union.

x MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

DOTAD P P1DTCD CUDU/” Kasdien du nyk 2:15—8:15O I An 0b UAn I tn OnuH Kainos 25c. iki 75c.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą.’ 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liftas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metbdas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo iC—12 pietų. 7 
6—8 vikarais. Telephcre Canal 3110* 
GYVENIMAS: 3412 S. Hekted Street

VALANDOS: 8—U ryto, tiktai.

Telephofi'e Yurtl* S032’ }

Dr. M. Stupnlcki
3109 S. Morgan st. Chicago I

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

YUCNATINIS BBGMTRUOTAS RU8A3 APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPOKTO 

VYRAMS IR SLAUGIEMS 
M Akiniai aukso rimuos* nuo $8.00 ir aa- 

RJčian. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir auKfit'iau. Pritaikome akinius utdyk*. Atminkit: Galvos sopėjimas, nervtiku
mai, akių skaudėjimas, utvilklmas ir 
tt. yra vaisiais (vairių lianų, kūrina ga- 

5 Ii būti prašalinto* gerų akinių pritaky- 
1 mu. Iityrirpa.1 uždyką, jei periti ar 
* a skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal- 

va aopa. Jei blogai matai. Jai ak|a allp- 
«ta. netęik ilgiau, o jleikok pagelboa 

WBf aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink, kad mee ko*- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvia- 
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tiekoriiM Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarinAis DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokiu* rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus.' Al ten 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S,. Morgan St, Chicago, III,

ties, kad streikas bus laimėtas. 
Komitetui išdavus raportų bu
vo prakalbų. Kalbėtojai labai 
puikiai aiškino apie streiko rei
kalus.
—Streikininkų Reporteris, M. B.

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

Tel. Anuitago 3209.
Valandos Po Įlietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
aut Durų, Lentų, Rėmų ir Stogaiąa Pąpjero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

Chicago, IU.

SO. BOSTON, MASS.
Vakaras.

Vasario 8 d. “Gabija ’ statė 
scenoje “Adomas ir Jieva” ir 
“šienapjūtė.” Veikalai geri, 
bet lošimas tai išėjo nekaip. Pv. 
Adomas ir Jieva savo roles at
liko be jokio gyvumo. Dar pra
stesnis buvo grafas — S. J. Bet 
tižiai šienapjūtę, galima sakyti, 
atliko gerai. Geriausia pąsjžy- 
mėjo paneles A. Grioviškiule ir 
M. Gružinskaitč. Savo lošimu 
jos stųčiai žavėjo publiką. Vė
liau p-lė A. Grioviškiule gavo 
bukietą gelių. Judvi yra Gabi-

SPECIALISTAS AKIŲ IR RUPTU- 
ROS.

Saugokite savo AKIS 
Skaudėjimas galvos ir užtemimas 

akiu skaitant ar dirbant yra pavo
jingu ženklu regėjimui. Gerai pris
kiri akiniai suteikia kiekvienam 
greita palengyinimą.
CESLAVAS KOVALSK1S. O. D. 
1031 Mihvaukce avė. kam. Noble, 21. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

80034938 8. Halated St,

lai jaunos, bet gabios lošėjos 
Linkėtina joms ir toliau dar 
buotis musų scenoje. —A.A

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei aud Co., 740 W. Madison st.» 
kumpas st, kampas Halsted st.
Room 232, 2ras aukštas, virš Fainous 
Clolhtng Storč, Atdark vakarais iki
8 vai. Nedėliumis nuo 10 iki 1.

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dčl 
kriaučių.

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

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

tt.
Musų tavoras geriausias, kainos že 

miausios.
Roman Chaitlen

1642 Blue Island Avė , Chicago, III.
tarp 16-tos ir 18-los gatvių.

Tel. Canal 1348

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdelyj, Ketverge ir Subatoj

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

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

Bertram H.
, Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
į Room 616 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4819 

Rezidencijos Tol. Garfield 1647.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Liet u vi h Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigau 
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.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990 r

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Suite 600—612 

Phonc Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Hąlsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdėldieniais Lik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 8149 8. Mėrgan St., kerti SI st. 

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 
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 687

| I Telephone Yards 5834.

ID r. P.G. Wiegner 1
I Priėmimo valandos nuo 8 iki 12
I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
I 3325 So. Halated SU Chicago. |

tail 918 8. Aahlaad BlvdL Chlcags 
Talaphaiaa Haymarkat U44 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Specialistu Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visi chroaiški ligi 

Ofisu: $154 8. Halsted SU. Chtcac*
Dr.T.r MM

VALANDOS: 14—11 rytoj »-•
7—8 vakare NedlHomh 10—11 fjeaa.

Dr. Leo Awotin!
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir į 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytų; 0-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

L JMielphijoj. Pasekmin-
■ patarnauja prie

Mtimdymo. Duodu rodą
< vMvisokiose ligose mote

li ir merginoms.
3113 So. Halsted Str.

ih. <Ąut antrų lųbU
Cn1cag<v

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak.

Tel. Yards 3651 AKUfiERKA

FTwMr$,A.Micliniewicz
^Baigus Akušerijos Ko
legija; ilgai praktika-

MUS6 SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšics seklų 

d<,d ŪKIŲ ir DAll^V- Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią, kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

Iligh Point Sced Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Natlji, 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 aukščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdiena, nedėtomis ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 S. Halated 8trw Chieac*, U.

_________
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Chicago ir Apielinke
PAšOVfi DBTEKTYVĄ.

šeštadienio naktį Geo. Vogei 
pašbve vieną geriausiu miesto 
detektyvų biuro narių* James 
Hpąna. Pašautasis nuveltus 
apskričio ligoninėn ir gal mira. 
Vogei pabėgo. Visa policija 
j ieško jo, įskaitant 175 detek
tyvus, kurių daugumas iš lovos 
atsikėlė medžioti.

šaudymas atsitiko po apvo
gimui žmogaus ant Clark gat
vės karo, arti S. VVater gt. Ap
vogtasis papasakojo kaip vagi
lius atrodo ir detektyvų virši
ninkas Mooney pasiuntė Uošna 
vagiliu suimti. Uošna spėjo, 
kad tai darbas G. Vogelio ir nu
ėjęs į Patricko Ryano smuklę, 
pn. 1403 So. Halsted jį atrado.

Uošnai .pasakius j Vogelį, 
kad tai jis tų vagystę papildė, 
tas atkirto jam, “Tu meluoji." 
ir nedavęs detektyvui laiko, pa
leido į jį tris šuvius. Du šū
viai perėjo detektyvui per kai
riąją rankų, o trečias tik nu
braukė. Uošnai iš skausmo par
puolus asloje Vogei paleido 
dar du šuviu į pečius. Viena 
kulka perėjo per krutinę ir tur
būt per plaučius; ‘kita išlindo 
augščiau bambos ir padarė sky
lę skilvyj.

Nespėjus dūmams išsiblaš
kyti Vogei išbėgo laukan, sėdo 
savo automobiliui! ir nurūko. 
Vėliaus jo automobilių rado su
gadintą ties 14 pi. ir Morgan gt.

SMUKLININKAI GAILISI 
IŠTROŠKUSIŲ.

Pereitų septĮntadienį detek
tyvai iš antrojo policijos per<lė
tinio padėjėjo raštinės Chas. 
E- Frazicr padarė užpuolimų 
ant aštuonių smuklių ir kiek
vienoj atrado smuklininkus ar 
jų pagelbininkus girdant ištro
škusius. Užpuolimas padary
ta ant šitų smuklių:

Joe Wancb, 1301 W. 51 gt.; 
simreštuota XVanch ir trįs kos- 
lumeriui.

Mlartin Balsaviczi, Alt- 
burn Avė.; suareštuota Balsa- 
vičius ir septyni kostumeriai.

Patrick Curtis, 3434 G re tį
siui w gt.; Curtis ir du suareš
tuoti.

Henry Ra m m. 3961 XV. Lake 
gt.; barzdaskutys ir du areštuo
ti.

J. J. O'Heran, 438 So. Ked- 
zie Avė.; O’Heran ir 12 areštuo
ta *

Thomas Kenndlht 2359 W. 
Harrison gt.; Kennelly ir 4 are
štuota.

Ben Cohen, 1700 XV. Madi- 
son gt.; porteris ir 3 areštuota.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS 
UŽ DYKĄ.

Tos moterjs, kurios nori mo- 
kinties anglų kalbos dienos lai
ku ir kurios gyvena XValsh Pu
blic School, 20 gatvė ir Peoria 
str. apielinke j e, gali ateiti sere- 
doj, vasario 19, kaip 1:15 po 
pietų ir užsirašyti.

Moterįs, kurios turi mažus 
vaikus, gali juos sii savim pa
siimti. Tam tikra moteris pri
žiūrės vaikus, kuomet motinos 
mokinsies.

—Marė Jurgelionienė.

Parengė Liet. “Apšvietos” Kliubas

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

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

Debatų tema: “Ar .kinu Mockus ir jo laisvamanybė 
neša kokia nauda darbininkams ar ne?” Už kalbės 
K. J. GELEŽĖLĖ, prieš P. KUKUTIS. Tas klausi

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

PAŽADĖJO DOVANĄ. IŠSI
TRAUKĖ. KIRVĮ.

Našlės Susąli S tore h įnami- 
nėje Hammonde, Ind. seplintu- 
dienyj per pietus jos įnamis Pa
trick Ryan įėjęs, rado šeiminin
kę ir keturis vyrus prie stalo 
bevalgant. Jis pasakė jiems, 
kad jis parsinešęs dovanų; šei
mininkė paprašė parodyt tas 
dovanas. Ryan išsitraukė iš 
kišeniaus kirvelį ir ėmė juomi 
švaistytis. Iki kiti įnamiai jį 
suvaldė, jis Storchienei perskė
lė galvų ir vienam įnamuii per
kirto veidą. Šeimininkė, sako 
vargiai beišgysianti. Ryan už
darytas kalėjimai!. Priežasti
mi jo užpuolimo buvusis pavy
dumas.

True translnlinn flled with Ihe pnst- 
master at Chicago, III., Fcb. 18, 1919 
ns reųuired by the art of Oct. 6, 1917

SKERDYLŲ DARBININKAI 
NEUžGANĖDITI TEISĖJO 

NUSPRENDIMU.

Federalis iteisėjas Saniuel Al- 
schuler išdavė savo nusprendi
mų ginče dėl algų tarp skerdy
klų darbininkų ir kompanijų. 
Pagal šitą nusprendimą, tie dar 
bininkai kurie gaudavo mažiau 
kaip $20 į savaitę, gavo pakėli
mo 10 nuoš.. skaitant nuo lap
kričio 10 d., 1918 m., o tie, ku
rie gavo daugiau kaip $20 į sa
vaitę, jokio pakėlimo negavo.

Deivi šito fĮterdykhj IdrfrLi
niukai yra neužganėdinti- Bet 
kompanijos yra užganėdintos 
šituo nusprendimu ir sako, kad 
jis esąs labai teisingas, žinoma, 
jų žvilgsniu.

Be to teisėjas nusprendė, kad 
visi skerdyklų darbininkai, ku
rie įstojo Suv. Xralslijų tarnys
tėm, privalo būti priimti į jų se
nas vietas su visomis teisėmis, 
kokias jie turėjo prieš įstojimą 
karė® tarnystėn; ir jei reikalas 
butų atstatyti kjtus įdarbini ti
kus, kad sugrįžlantiems pada
rius vietą, lai atstatytieji nepri
valą tuomi guostis.

GARVEŽIS SU SIENA 
NUKRITO GATVĖN.

Garvežinėj (indžinauzėj) ant 
iškelto geležjnkedip ties 1 t ir 
Robey gt. vakar keliomis nuau
tomis prieš 12 vai. dienos, gar- 
vežis nuo prisirinkusio jame 

garo ėmė eiti. Atsidūręs į gar
vežiuos sieną, lišmušės jų, nu
griovė dalį ofiso sienos ir dide
liai triukšmu nusirito galtvėli. 
Žmonių apie tų vietų tuoju lai
ku nebuvo ir todėl jokios kitos 
nelaimės neatsitiko.

POLICIJA IŠVAIKO 
STREIKININKUS.

Policija vakar rytmetyj iš
vaikė du šimtu darbininkų, dir
bančių Excelsior Motor Manu- 
factuving and Supply kompa
nijai, 3701 Cortland g., bet nie
ko neareštavo.

Kompanijos vedėjas S. D. 
Babmathis sako, kad saikuo
jančių tos dirbtuvės darbinin
kų yra 600. Jie reikalauja di
desnės algos ir trumpesnių va 
landų.

Daugiau kaip dvidešimts po. 
licistų saugoja dirbtuvę.

GARRITY IR FRANCIS PRO
TESTUOJA PRIEŠ BIUDŽETO 

SUMAŽINIMĄ.
Miesto tarybai žymiai suma

žinus sumas, kurios buvo rei
kalaujamos policijos užlaiky
mui ir gatvių valymui, polici
jos viršininkas Garrity ir vie
šųjų darbų komisininkus Fran
cis, ėmė ^rolekluoti1f GuiTity 
sako, kad Chicago negali būti 
tinkamai apsaugota, kol poli
ciniai prisieina daboti daugiau 
kaip mylia gadvės. Francis ir
gi guodžiasi, kad ir jo fondų 
numažino taryba $1,000,IKK).

■■II ■■■II. ■«>

EASTLANDO NELAIMĖS 
DIDVYRIS MIRĖ.

šiandie bus šermenĮs Fredo 
Buildhausero, kuris buvo pir
mutiniu naru Eastland laivui 
apgirtus Chicagoe šipėj liepos 
mėnesyj, 1915 m. Jį lydės iš 
jo namų ISM)8 Kruger Avė. į 
Waldheim kapus. Velionis tu
rėjo 63 metus.

Ea s Randui apvirtus, Buld- 
houser išgelbėjo vienam gyvas
tį ir keturiolikų lavonų išnešė 
iš po laivo.

1881 m. miesto taryba nubal
savo duoti jam medalį už nar
sumą, kurį jis parodė, nuėjęs 
gelbėti valtį užšalusių už 2 my
liu nuo krašto eževe. 

C

PIENIAI NEVEŽIOS PIENO 
RINKIMŲ DIENOJ.

Chicagos Darbo Federacija 
užvakar paitvirtino savo nutari
mą šaukti visuotinų streiką rin
kimų dienoj, balandžio 1 dienų, 
kad pagelbėjus darbininkų kan
didatams. Pirmutinė organi
zacija, kuri nubalsavo laikytis 
streiko įsakymo, buvo pieno iš
vežiotoji; draugija. Jie paskel
bė, kad pieno išvežiotojai išve
žios pieną iš vakaro, dirbdami 
iki 12 vai. nakties; rinkimų die
noj visi unijos nariai piketuos 
balsavimo vietas.

CIGARETINĖ BOMBA 
SUŽEIDĖ VAIKĄ.

Septynių metų Frank Piezze- 
se, 830 Milton avė. neteko nyk
ščio ir trijų pirštų dešinės ran
kos nuo ekspįozijos griūvėję 
savo namuose. Jis gatvėje ra
do daiktų panašų į cigaretų iš 
gelsvos popieros. Jis parsine
šė jį namo ir bandė uždegti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIS 
KŲ ORGANIZACIJŲ.

(Atsiųsta).

Susivienijimas Lietuviškų Or
ganizacijų, a’tfstovaujantis 33 
vielines draugijas, 7 vasario J. 
J. Elias svetimoje, turėjo savo 
susirinkimą.

Susivienijimo pirmininkui 
Viskontui atidarius susirinki
mą, šaukta draugijų atstovai. 
Protokolą iš praeito susirinkimo 
užgyrė vienbalsiai.

Sekė raportai komisijų. Ko
mitetas vakaro rengimui žada 
surengti įdomų vakarų gavėnios 
laiku. Komitetas susižinojimui 
su kiliomis kolonijomis aiškino, 
kad ir kitur jau pradedama pa
našiai veikti. Spaudos komite
tas savo raporte pažymėjo, kad 
į pasiųstų Jaišlu- P’ildomųjam 
Tarybą Komitetui VVashingto- 
ne, jokio atsakymo negauta! Dė
lei to tarpe susirinkusių atsto
vų kilo didelis nepasiitenkini- 
inas. Atstovai darė priekaištų 
Pildomųjam Tarybų Komitetui, 
būtent: “Nors dėl mandagumo 
galėjo pranešti, kad priėmė lai
šką ir ar sutinka su išreikštomis 
nuomonėmis, arba ne...”

Toliau daugelis atstovų aiški
no, kad draugijos jau senai tė- 
mijų į tas intrigas bei sauvalių 
kūmų, kaip pasiunlliimas delega
tų tinka šitai pasiuntinystei ir. 
ar parodė savo veiklumų vjaąru] 
menėje — čia arba ten. Apart 
to, ta visuomenė taip-gi nežino i 
ką musų komisijos ir anie Eu-j 
ropoję pasiųstieji veikia. 0 kas 

svarbiausia, kad mums nežino
ma, kaip tikrai stovi Lietuvos 
reikalui Suvienytų Valstijų Val
džios akyse. Kadangi apie Lie
tuvos reikalus taip maža žinių 
turima, o visokiu prieštravimų 
ir neaiškumų esama, tai draugi
jos surinktas aukas kaip iš savo 
iždų taip ir iš pavienių asme
nų, žada laikyti pas save tai-gij 
nesiųsti tų pinigų tol, kol visi 
musų tautos veikėjai “nenusi
ginkluosią” 'k y. kol nepradėsiu 
rimtesnį darbų.

Seimo reikalu kalba A. J. Ka
reiva ir J. Palėkus. Pirmas duo
da sumanymų, kad seimas butą 
šaukiamas Chicagoje, F. Misius 
tarė susirinkimui balsuoti už 
šitokį Visuotiną Seimų į Chica- 
gų.” Tą įnešimų susirinkimas 
vienbalsiai užgyrė. Susirinki
mas pageidavo, kad šis nuspren
dimas apie seimo reikalingumą 
butų paskelbtas visuose laikras 
dinose.

Kadangi buvo neaišku, kodėl 
sutrinkimas paskyrė Seimui 
vietą Chicagą, tai A. J. Kareiva 
ir J. Palėkus, kaipo spaudos na
riai, aiškinimų rėmė tuo, kad 
Chicaga esu didžiausia lietuvių 
kolonija. Čia didžiausias skait
lius anglų ir kitų svetini taučią 
dienraščių, per kuriuos mums 
lengva supažindinti žmones su 
Lietuvos reikalais.

Jeigu Seimas įvyks Chicagoje, 
susirinkimas pageidavo, kad bu
tų surengta (vidurmiestyje) de
monstracija pasirodymui sve
timtaučiams, kad dar ir lietuviai 
gyvuoja. O kad Seimas ir de
monstracija turėtą pasisekimo, 
tai visos Town of Lake, L. O. 
S. draugijos prie itio prisidėsian- 
čios. Manoma, kad ir kitos ko
lonijos padarys tų patį.
S. L. D. Valdyba: 

Viskontas, pirm-,
A. J. Kareiva, rast

Pranešimai
Prelekcija Lietuvos klausimu. — S. 
L. A. 36-toji kuopa rengja Lietuvos 
klausimu prelekciją ketverge, vasa
rio 20, 7:30 v. v. Mildos svetainėje. 
Prelegentu bus p. Kl. Jurgelionis. 
Kviečiame publiką gausiai susirink
ti. — Komisija.

LMPS. 29-tos kuopos* mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoje, 19 <1. 
vasario 7:30 vai. vakare,. Viešo Kny
gyno svetainėje 1822 Wabansia avė. 
Visos draugės malonėkite alsi tanky 
ti, nes turime daug svarbių reikalų.

— J. Stasiūniene.

LSS. 4 kp. repeticija veikalo 
Kryžius” įvyks seredoj, vasario 19, 
ušros svet, 3001 So. Halsted St. Vi- 

draugai, kur. sutiko lošt, meldžia- 
ji atsilankykit, nes bus padalinta 
olės. — Rengimo Komisija^

P.S. Gerb. draugijų prašome, kad 
9 d. kovo nerengtų jokių pramogų, 
ų dieną Įvyks musų vakaras Pu- 
skio svetainėj.

Cicero. — LSS. 138 kp. m mėsinis 
iLsirinkimas įvyks seredoj, vasario 
9, J. Grigalaičio svetainėje, 4837 \V. 
4th St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 
•' draugai kviečiami atsilankyti.

— Organizatorius.

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

Gary, Ind. — Vasario 23 d., 2 vai. 
po pietų, Fribiel School svet., kertė 
15 ir Madison gatvių fvyks milžiniš
kos prakalbos, rengiamos keturių vie 
tinių draugijų: Lietuvos Brolių Mok
slo Dr-stė, Lietuvių Ųkėsų Kliubo, 
Darbininkų Draugystės ir SLA 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 naują mokytoją, kadangi 
senasis rezignavo. Kaip greit gausim 
naują mokytoją, bus pranešta kur ir 
kada Įvyks pirmoji repeticija.

*— Organizatorius.

. .Pirmyn mišrus choras rengia pra
mogų vakarą kovo 9 d. Bus statoma 
dviveiksmi komedija “Pabaigtuvės”. 
Draugijų ir kuopų prašome, kad tą 
pačią dieną nerengtumėte jokiu va
karų, kad nepakentume vieni ki
tiems — Rengimo Komitetas.

Draugijos prašomos nerengti jo> 
’U didesnių pramogų balandžio 6 
d. Ta dieną suvienyto Chicagos 
dramatinių draugijų Dramatiško 
Batelio, Dramos Draugijos ir Biru
tės spėkos rengia didele pramoga 
vakarą C. S. P. S. Svetainėje. Scenoj 
statoma “Paskendusis Varpas.” PJu- 
sė vakaro pelno eina Lietuvos Lais
vės Fendan.

^/Rengimo Remisija.

Roseland. — LSS. 1,37 kp. exfra su
sirinkimas įvyks seredoj, vasario I9, 
7:30 vai. vkare. Aušros kambariuose, 
Yra prisiųstos balsavimo blankos.

Org. D. K. S.

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

M...................... ■nm—

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
kus Klibas rengia prelekciją 19 va
sario, Mildos svetainėje, 31 12 So. 
alsled st. Prelegentu bus Dr. A. 
Montvidas. Visus kviečia atsilanky
ti. — Komisija.

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

— Org. M. Bajoras.

Asmeniškai
S. Totkus, 8913 llouslon Avė., So. 
Chicago, prašo mus paskelbti, kad 
pas jį esą <ln laiškai A. Tarvydui.

ASMENŲ HEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAl’ savo draugių Anasta

zijos ir Marjonos Barnanauskaičių. 
Paeina iš Kauno gub., Heseiniu pav., 
žigaičių parap., Starbaičių sodžiaus. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje ir 
abi ženotos. Meldžiu atsišaukti jos 
pačios, arba kas jas žinot, už ką bu
siu labai dėkinga
ANASTAZIJA UGIN’člKfi-Polinskie- 
nė. 2325 S. Dearborn SI., Chicago.

PA.JIEšKAU savo tėvo Baltramie
jaus ir motinos Nastazijos — l>ro- 
lių Stanislovo ir Adomo — seserų 
Onos ir Marijonos Matulevičių. Mel
džiu atsišaukti patiems ar kas žino 
pranešti, už ką busiu dėkingas 

PETRAS MATUI.EVICII’S
1635 So. Canal SI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PUIKUS kambaris dėl išrandavo- 

jimo; garu apšildomas namas. Bus 
išrandavotas pigiai, merginai ar mo
teriai.

Mrs. SIIIMRUS,
3806 Aliee Avė. Apartment 31 Chicag

JIEŠKO DARBO
PAJIEšKAU darbo mokytis į bu- 

černę, grosernę ar j kokią kitą ver- 
telgystę. l£su jaunas vaikinas. Kam 
reikalingas, malonėkite atsišaukti.

VALERIJONAS L A U C1 • VIC Z 
3350 So. Auburn Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 
BO PRIRODYMO BIURAI

i U. S. Freė femplovment Service) 
ieškantieji darbn kreipkitės šiab 
adresai*’

116-122 N. DEARBORN ST 
arba

105-107 SO JEFFERSON ST
Už darbo parupintmą visuose tuo 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt

Yra daug vietų, kaip Chicagoj 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, į ukius, j šiaip įvairias įslai 
ga.i — kaip vyrų, taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip impra 
stiems dartmms

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

"NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, (11.

REIKIA ŠAPO.IE KAUTU DIRBĖ
JU VYRU- 
Kišenių dirbrijų, Pečių prosylojų,.

ROYAI. TAYLORS.
731 So. Wells St.

REIKIA š\POJE KAUTU DIRBE- 
J,T MOTERŲ: Kraštų beisterių ant u- 
mon specialės mašinos. Kišenių dir
bėjų, pečių beisterių, armhole beis
terių, operatorių ant Reese button 
Hole mašinos. Daug darbo. Geriau
sios darbo sąlygos. .

ROYAL TAYLORS, ?
• 731 So. \Vclls St.

REIKIA ŠAPOJE KELINIU DIR
BĖJU MOTERŲ: Serdžerių piece- 
rių, kišenių dirbėjų, kišenių kirpė
jų, strečerių, |x*kerių, siutų siuvėjų, 
vesčių siuvėjų, fly beisterių, džioi- 
nerių, apačių fellerių prie arbitter 
mašinų. Daug darbo. Augščiausia 

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

REIKIA prityrusių operatorių ir 
preserių prie moteriškų kautų ir siu
tų.
Hovland, Sardeson and McColm Co.,
206 AVest Adams SI., Chicago, III.

REIKIA jaunų merginų mokyties 
operuoti elektros mašinas. Pastovus 
darbas. Gera mokestis.

AVestcrn Bag and Burlap Co.
2449 AVallacc St., Chicago, III.

REIKI/A patyrusių elektros mašinų 
opu uotojų lonvnnii apdėvėtu maišų 

\Arestern Bag and Burlap Co., 
2449 XVallace St., Chicago, III.

REIKTA rankovių oneruoto'jų, ra
nkovių dirbėjų, merginų prie ran
kovių dirbimo rankomis. Teingi mer 
ginų prie Louis padding mašinų.

II. A. ELMAN and Co., 
647 So, Wclls St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ.
KEIKIĄ SAPO.IE KELINIŲ l>IH- 

B f: J Ų VYRU, garu prosytojų prese
rių, mašina prosytojų, apačių pra
šytojų, apačių off preserių, apačių 
off ( Ullerių, viršų ir blauzdų prosy
tojų ant Hofl'man prosyjamos ma
šinos, Esaminicrių. daug darbo -41 
valandos į savaitę. Laikas ir pusė už 
viršlaikį. Geriausios darbo sąlygos.

ROYAL T.AILORS
731 So. AVells SI.

REIKIA karų karpenlerių ir truck 
band, prie darbo an( medžio lavori- 
nių karų, nuo šmotų darbas. Atsi
šaukite.

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegewisch, Uis.

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

M i ss Misevich, 
3518 S. Halsted st. Chicago, III.

REIKALINGA tuojaus moteris ar 
mergina prižiuržjimui 3 vaikų vie
nam mėnesiui, (ieva mokestis. Tuo
jaus atsikreipkite:

A. MASKELL
3717 Armitage Avė., North Side.

REIKIA moterų prie šveitimo. Chi
cago AVindosv Cleaning Co.. 62 AVesl. 
Washington St,. Chicago, III.

REIKIA patyrusio langų pjovėjo. 
Chicago AVindovv Cleaning Co., 62 
AV. AVashinglon St., Chicago, III.

REIKALAUJU dviejų kriaučių 
prie abelno darbo; viela pastovi, o 
su užmokęsčia turi kreiptis per laiš
ką.

AVM. 'I AMOSA1TIS
220 AA’. Main SI., Collinsviilc, III.

REIKIA moterų ir merginų prie 
namų darbo nuo 8 iki 12 po pietų 

Mrs. ZIROE
3119 So. Morgan SI., 2 fl. Chicago.

REIKIA kriaučiaus prie taisymo 
ir prašymo senų ralių. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Atsišaukite grei
tai LOUIS ENDROLL, 
3100 AV. Harrison St., Chicago, II

REIKIA merginos ar moteries prie 
namų darbo 12 šeimynoje

H EB Z,
4911 Vincennes Avė Chicago.

Tel. Okley 2594.

RUKI A patyrusios merginos prie 
amų darbo. 4kambariai.

Mrs. AVILLIAMS
865 So. Hamlin /\ve Chicago, III.

TeL Lawndale 8288.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubellais springsais pbonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, leipgi puikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bilc kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
denci ia
1922 So. Kedzic Avė., Chicago, III.

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

dala. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
leipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skaros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu
timą. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaiikite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
4 po pietų.

AV^stern Storage Company 
2810 AV. Harrison Street, Chicago

P'RSJDUODA geri 4 rumu rakan
ti tik tris metai vartoti. Parduo tu iš 
priežasties Į kitą miestą išvažiuoju. 
Antras, augštas iš užpakalio.
■tilt So. Campbale Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
2 PACKARD AUTOMOBILIAI 

Model 1912 su 7 sėdynėmis Lcmazi- 
nas, kitas vasarinis — kaina $295. 
Norintis pirkti atsišauki! greitai j 

L. KLEIN
11tli and Halsted Sts. 

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

AVm. Picktorman.
PARDAVIMUI 2 geri automobiliai 

vbai mažai vartoti i rlabai pigiai.
Kas norit pirkti atsišaukite sekančiu 
rc.resu: 819 AV. 33rd St., Ccieago, III

PARDAVIMU)
PARDAVIMUI pigiai gerai apsi

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

M. Jirsa, 
2433 So. Oakley avė. Chicago

Verteivų domai. Dėl blogos svei
katos turtu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba tie namo, vieno aukšto, 
randasi augaųčioje lietuvių apielin- 
kė.ie, no bliš atmesta teisingas pa- 
siuliiimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, III.

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

Stewarl 524.

PABSIDUODA pigiai kriaučiaus pro 
sas ir mašina. 1 metus vartotas. Par
duosiu už pusę kainos.

V. NORAK,
22.19 AV. 22nd St., Chicago, TU.

NAMALžEMt
PARDAVIMUI, 5 kambarių. 1 flato 

medinis namas. Lerfgvi išmokėjimai.
R. KLEIN,

5527 So. Kildarc Avė.* Chicago.

NAMAJ-žEMft

E R T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu raiti paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lilhua- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai Works. 2106 W. 241 h St. Tel. 
( anai 4802.

PARSIDUODA iš priežasties ilgo 
sirgimo ir brangaus pragyvenimo su 
šeimyna. Esu priverstas parduoti 
plotą žemės — 81) akrų su puikinau? 
gnnčiu mišku ir trioborn už labai 
mažą kaina. Atsišaukite šiuo adresu:

S I”. AVRUBLESKY,
708 — 51h SI., Ludington, Mjch.

PARDUODU formą Wisconsin val
stijoj. 80 akrų — 25 dirbamos žemės. 
Parduosiu už pusę kainos. Arti ke
liai. Atsišaukite j savininką:

JONAS Rl NKAITIS,
31 >7—105th Ptaee, Roseland, III.

NOBIU PAKDl’O’l'I arba mainyti 
40 akrų ukj su budinkais ant auto- 
mobiliaus, truko, grosernės, arba ko
kio nors kito biznio, arba parduo
siu ant lengvų išmokėjimų, ir pa
gelbėsiu pasirūpinti šio melo sėklą. 
rZemė gera — auga viskas. Kelionė 
kaštuoja iš Chicagos tiktai $2.50. Del 
platesniu žinių kreipkitės laišku ar
ba ypališkai pas

J. AMBROSE, Dolton, III.

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

EREED T.ATI-, 
2827 N. AVhiltle St. Chicago.

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

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

TONY ZABELA,
P.O. Box 1, Lake Co., Peacock, Mich.

PARDAVIMUI NAMAS
lengvų išmokėjimų 3309 Irving 

Bark Blvd. Kaina 5500 —Paskolos 
$4000. Mažas Įmokėjimas, likusius 
mėnesiniais išmokėjimisa, 2 fialai 
6— kambarių. Sankrova ant pirmo 
aukšto. Atsišaukite j 1726 So. Ba
rine Avė.

JOHN ZVETINA
Reni Estale am! Insurance and 

Sleamship Tickcts

PARSIDUODA mūrinis 2 augštų 
amas po 4 kambarius ir tuščias lo- 

I s šalę to namo ir sinkias dėl 3 
arvių ir galima laikyti vištų kiek 
ori. Namas du metai kaip statytas, 
leklra ir gesas. $1000 reikia įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų, 
amas pats išsimoka. Priežastis par
davimo išvažiuoju j farmas. Gali 

palytis su savininku vakarais ir ne- 
dėiiomis, 3009 U. 53 St., Chicago, 
II., ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Artcsian 4 ir 4 nauji kambariai 
atuos, apie 250 cash. likusius taip 
kaip remtą. Kaina $3000.00. Mc 1)0- 
ALI) and CO., 2630 W. 38th St. 
tdara 9 rylą iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells i;t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išnokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

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

819 So. State St., Chicago.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiŠkas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jųš 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- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to augšto.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa- 

' siuva drapanas geriausiai ir priima 
‘ L. Bondsus.

4503 So. Wood St., Chicago, III.
Tel. Boulcvard 5669.


