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True trauslation filed with the post- mostei* ai Chicago, III., Feb. 21, 1910 as reqnired by the act of Oct. 6, 1917

Proletariato diktatūra Bavarijoj
ICUL-JJ.

Bavariją valdo vieni 
socialistai

KOALICINft SOC IALISTŲ 
VALDŽIA BAVARIJOJ.

KĖBLINAS, vas. 23. — Pra
nešimas iš Municho sako, kad 
kareivių ir darbininkų tarybos 
surinkti parodymai liudija, kad 
užmušimas Kurt Eisner tapo 

papildytas slaptos ot’icicl<ių ir 
aristokratų draių)jos.

Didžiumos socialistai, nepri
klausomieji socialistai ir spar
takai sudarė koalicinę valdžių, 
kuri yra vadovaujama centra
li nes tarybos iš 11 žmonių. Ka
reivių, darbininkų ir valstiečių 
sovietas tapo paleistas.

True'translntion filed with the post- 
nuistęi* ui Chicago, III., Feb. 24 1919 
as ieqiiirr<l bv the act of Oct. 6, 191*

SOVIETŲ VALDŽIA 
BAVARIJOJ.

RERLINAS, vas. 22. — Vos- 
sische Zeilung šiandie sako, kad 
kareivių ir darbininkų taryba 
Muniche pereitų naktį paskelbė 
Bavarija sovietų respublika.

True *ransl.o»inn filed the pnM 
masler ai Chicago, III., Feb. 21. 1919 
as iv<|iiired bv the act of Ori. G, 1917

PROLETARIATO DIKTATŪ
RA PASKELBTA BAVARIJOJ.

CAPENHAGEN, vas. 22. — 
Berlino žinia, datuota vas. 21 
d., paduodanti žinias iš Bavari
jos sostinės sako, kad apgulimo 
stovis tapo paskelbtas Municho.

Veikimo komitetas lapo su-»■ 
darytas iš trijų Socialistų parti
jų, įeinant komunistams ir pil- 
domųjam komitetui darbinin- 
kų.valsYečių |r kareivių tary
bų.

Vadovai paskelbė “proletari
ato diktatūrų.”

Bcjlševikas Le\vii«, draugas 
Leninu ir Kari Badek, sakoma, 
v ra nariu pildomosios tarybos.

Apskelbė trijų dienų 
streiku.

Gcneralis sterikas lapo pas} 
kelbtas įvijoms dienoms, bet 
streikieriai “užsilaiko rainiai.” 

l'šmuštasds premieras Kurt 
Eisner bus phlaidotas seredoj.

Delei didelių sumišimų. Ma
nau, Prūsijoj, tapo užimtas vai 
džios kareivių, pasak praneši
mo iš Berlino. Valdžios spėkos 
nuginklavo raudonuosius ka
reivius ir areštavo jų vadovus.

Karės stovis tapo paskelbtas 
Augsburg, Bavarijoj. Ten pe
reitų vakarų buvo didelės riau
šės. Kavalerija ir j'uAininkai 
pakartotinai valė gatves, šaudy
dami papliūpomis į minias.

True fransb’Hon filed aHth the 
masler at (’hieago, III., Feb. 24, 1919 
as reciuired bv the act of Oct. 6. 1917

COPENHAGEN, vas. 22.
Politiken Mdnieho koresponde
ntas sako, kad fytvarijos vidaus 
reikalų ministeris Auer mirė 

nuo. žaizdų. Atstovas Svellier 
palaido Šūvius, kurie mirtinai 
pašovė ministerį Auer ir užmu
šė atstovų Oesel.

Nariai Bavarijos kabineto
Iloffman ir Frauendorfer tapo’ fonine žinia Zeitungam Mittag naktyj.

sužeisti žmogaus uniformoje, 
kuris šaudė iš galerijos.

True translatlon filed with the post- 
mastrr at Chicago, III., Feb. 24, 1919 
as reciuired by the act of Oct. 6, 1917

ML'NICH, vas. 21. —• Gra
fas Arco Valley, jaunas studen
tas, kuris nušovė premierų Eis
ner tapo nubučiuotas minios.

DARBININKAI GRĄSINA 
KAPITALISTAMS. 

ATGIEžA.

Ml’NICH, vas. 23. — Minis
terijos patarėjas Jahries ir keli 
kiti karės departamenta valdi
ninkai lapo sunkiai sužeisti Čia 
ištikusiose riaušėse.

Badikaliai elementai grųsino 
mirtims ištisoms gyventojų kle 
sotus atgiežai už u ž m u š i m ų 
Kurt Eisner.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., Feb. 24, 1919 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917
MONARCHISTŲ SUOKALBIS 

BAVARIJOJ.

Visi socialistai susivienijo ko
vai su reakcionieriais.

PARYŽIUS, vas. 23. — ZUri- 
cho žinia j Pctit Parisien sako, 
kad grafas Arco Valley, užmu
šęs Bavarijos premierų Kurt 
Eisner neveikė vienas pats nuo 

i savęs, bet kad darosi vis aiš
kiau, kad Wittelbach dinastija 
ir jos šalininkai stovi užpaka
lyj organizuoto judėjimo su
naikinti Bavarijos respublikų.

Žinia priduria, kad nujausda
mi ginkluotų atakų prieš nacio- 
nalį seimų ir esančias įstaigas, 
didžiumos socialistai, neprik
lausomieji socialistai ir sparta
kai Muniche susitarė stovėti 
kartu.

Korespondentas p,a d u o d a 
kad Municho socialistų ir spar
takų žingsnis galbūt nebus ma
lonus prezidentui Ebertui ir 
kancleriui Scheidemannui, ku
rių politika kripsta kiton pu
sėn.

Korespondentas prisimena, 
kad tūlų laikų atgal jis kalbė
jęs su baronu Slenge 1, augštu 
valdininkų buvusiame Bavari
jos dvare ir paklausė, ar jis ma
no, kad inonarcliijA galutinai 
žuvo. Baronas nusišypsojo ir 
atsakė:

“Kas žino? Daug dalykų ga
li atsitikti. Mes puolėme, bet 
mes nesame mirę. Dabartine 
situacija verčia mus veikti gu
driai, bet mes tikimės, kad mes 
galėsime padaryti kų nors veik
mingo.”

Komunikacija tarp Municho 
ir Šveicarijos tapo pertraukta ir 
mažai žinių pasiekia Šveicariją 
per Berlinų.

True translation filed wltb the pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 24, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

AREŠTAVO ARCIVYSKUPĄ.

BEBLINAS, vas. 22 — Ten

iš Municho sako, kad VVuerz- 
berg diocezijos arcivyskupas 
Faulhaber pasidarė neapken
čiamu radikalams ir tapo areš
tuotas Municho riaušininku. c

Visi Municho laikraščiai lai
kinai sustojo ėję.

(Arcivyskupas Faulhaber va
dovavo katalikų vyskupais, ku
rie pereitų gruodį formaliai už
protestavo prieš atskirimų baž
nyčios nuo valstybės ir panai
kinimų bažnytinės priežiuros 
mokyklų).

True trnnslntion filed with the pnst- 
muste|' at Chicago, III., Feb. 24, 1919 
as reciuired b v the net of Oct. G. 1917

BAVARIJOS ATSTOVAI
APLEIDO NACIONALĮ 

SUSIRINKIMĄ.

Bavarijos vidaus reikalų minis
teris mirė npo žaizdų.

WEIMAB. vas. 23. — Visa 
Bavarijos delegacija naciona- 
liamc susirinkime šįryt išvažia 
vo į Municha, gavusi žinių, kad 
vidaus reikalų ministeris Auer 
mirė nuo žaizdų, gautų šaudy
me landtage ir kad chaosas vieš 
patauja Bavarijoj.

Jų nebuvimas gali dar toliau 
a^id^ti 'kon^itdto svarstymą ir 
debatus apie naujųjų konstitu
cijų, kurie buvo paskirti seka
mam ketvergui, kadangi skai
toma daug svarbiau įvykinti 
tvarkų Bavarijoj, negu debatai 
apie konstitucijų paskirtoj die
noj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Feb. 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. G. 1917

BAVARIJA ATSISKĖRĖ
NUO VOKIETIJOS.

Nacionalis seimas atsisakė pri
pažinti Bavarijos tarybų.

WEIMAR, vas. 23. — Vokie
tijos nacionalis steigiamasis su
sirinkimas šiandie atsisakė pri
pažinti Bavarijos Respublikos 
Tarybą, kuri yra beveik sovietų 
valdžia.

Visa Bavarijos socialistų de
legacija apleido susirinkimų ir 
sugrįžo į Munichą, protestui 
prieš to susirinkimo atsisaky
mų pripažinti užvestai valdžiai. 
Bavarijos sostinėj, po ten įvy
kusios m misterių skerdynės.

True trnnslntion filed with the pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 24, 1919 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917

AREŠTAVO GRAFĄ.

BEBLINAS, vas. 23. — Tarp 
vėliausių areštų sąryšyj su šau
dymo orgija Muniche yra gra
fas von Luxburg brolis buvu
sio Vokietijos ambasadoriaus 
Argentinoj, pagarsėjusios “spur 
los versenkt” (skandinimo lai
vų be pėdsokio). Pas grafų ra
sti inkriminuojantįs dokumen
tai, parodantįs buvimų oficie- 
rių suokalbio prieš revoliucijų.

ORAS.

Giedra šiandie; sniegas ir šal- 
čia u ryto.

Saulė teka 6:38 vai., leidžiasi 
5:34 vai. Mėnuo teka 3:03 vai.

rrue translation »:|cd with the pott- 
master at Chicago, III., Feb, 24, 1919 
as ivąinrcd by lite,ari of Orį. G, 1917

KRITUS KOVOJ Už DARBI
NINKŲ TEISES.

Bavarijos premieras Kurt Ei
sner, kurį užmušė Vokietijos ; 
reakcionieriai, bet kurio mirtis 
uždegė pas darbininkus pagie
žos ugnį prieš savo engėjus-ka- 
pilalistus ir junkerius. i

True trnnslntion filrd wilh the post- 
master at (Jiicago, III., Feb. 24, 1919 
as re<|iiire<i by the «i< t of Oct. 6, 1917

REAKCIONIERIŲ TERORO 
BAVARIJOJ AUKOS.

Užmušti:
Premieras Kurt Eisner
Grafas Arco Valley, jo užimi- 

v — • sėjas.
Maj. Jahrels, karės (lept, sek

retorius.
Vidaus reikalų ministeris Au 

c?.
Landtago atstovas Oesel.
Sužeisti:
Justicijos ministeris Ti,mn:i; 

galbūt mirs.
Socialų reikalų ministeris t n 

tcrleitner.
Karės ministeris Bosshaup- 

ter.
Viešųjų pamaldų n|ii*isteri»s

I (offmann.
Komunikacijos min. Fraucn- 

dorffer.
Karės ofiso patarėjas Gaires.

16 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
FRANCUZŲ LAIVO.

NEW YORK, vas. 23. — Pra
ncūzų barka Helene paskendo 

LAVVRENCE, MASS. AUDĖJŲ STREIKAS.

Policija areštuoja pikietuotojus prie Arlington dirbtuvės...

vakar ryte susidūrime su nor
vegų tavoriniu laivu Gansfiord 
ties Winler (Juarter įvituriu, 
Virginia ir 16 narių jos įgulos 
žuvo.

True* transh'Hon fib>4 wHh thr p^«s». 
masler at (’hieago, III., Feb. 24, 1919 
as recpiiied t»y the ari of Ori. t>, 191/

DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
BUDAPEŠTE.

Policija iš kulkasvaidžių šaudė 
j žmones.

PARYŽIUS, vas. 23. - Pa
sak čia atėjusių žinių, komunis
tai ir bedarbiai ketverge pada
rė ataka ant vieno laikraščio €
Budapešte ir toj atakoj daug 
žmonių lapo užmušta.

Kulkų kruša liko paleista iš 
kitoj pusėj gatvės stovėjusio 
namo, po ko nacionalė gvardi
ja ir policija atidarė ugnį iš kui 
kasvaidžiu, šautuvu ir revolve-

Oficialiai skelbiama, kad 31 
žmogus tapo užmuštas, bet ma
tų tų atsilikimų, suskaitė nuo 
50 iki 60 užmuštų gatvėse.

15 komunistų nuvežta į li- 
gonbučius mirštančiais.

True tcnnslnfton filed xvtth thp pnM 
master ai Chicago, III., Feb. 21, 1919 
ns reciuired |>\ the ari of ih i h 1917

VENGRIJOS KOMUNISTŲ 
VAIX)VAS NULINČIUOTAS.

LONDONAS, vas. 23. Reu 
terio Berlino korespondentas 
paduoda žinių iš Budapešto, 
/1-j^d komunistų vadovas Bda 
Kun iš Budapešto tapo nuiin
čiuotas.

Tas įvykę delei gyventojų pa
sipiktinimo komunistų bandy
mais sugriauti dabartinę tvar
kų. Žinia sako, kad visa Ven
grijos presą, įskaitant kraštuti- 
niuosius socialistų organus sme 
rkia komunistų agitacijų.

True trunslution filed with the posl 
masler ai Chicago, III., I;eb. 24, 1919 
as reųuired by the ar! of Oct. G, 1917

ČAIKOVSKI DALYVAUS 
PRINCES KONFERENCIJOJ.

PARYŽIUS, vas. 21. — Niko- 
lai čaikovski, prezidentas siau
rinės Rusijos valdžios Archan
gelske, kuris buvo per kelias 
dienas Paryžiuje, suliko su jo 
valdžios dalyvavimu siūloma

me Rusijos frakcijų susirinki
me ant Princes salų.

I
' True trunslation filed witn the post masler ai Chicago, III., Feb. 21, 1919 

as reųulred by the act of Oct. 6, 1917

Prezidentas Vvilsonas Bostone
T»*u» transHtinn fi|r<i wlth the post- 
masler at (’hieago, III., Feb. 21, 1919 
ts rripiired by Uit ari of Ori. »>. 1917

Taikos 
Kongrese
GRAIKIJA REIKALAUJA
TURKIJOS SOSTINĖS.

Taipgi apielinkės ir dalies 
Možosios Azijos.

WASHINGTON, vas. 23. — 
Graikijos reikalavimai Konstan 
tinopoliaus ir žymios dalies Ma 
žosios Azijos, kariu su premie- 
ro Venizelos nuomone į išriši
mų Armėnijos klausimo, yra 

užverti Graikijos valdžios pa
duotame taikos konferencijai 

Paryžiuje.
Savo reikalavimų graikai pa

remia 12 punktu prezidento 
VVilsono laikos programo.

rriip Iranslctlnn filM \vi1h Ihp pns» 
master at Chicago, III., Feb. 21, 1919 
ns required by the net of Oct. 6, 191’

ČEŲHAI VERŽIASI 
VOKIETIJON.

Maršalas Joffe vadovauja če- 
chais. Visa Vokietija sujudusi.

BEBLINAS, vas. 23. — Visa 
Vokietija yra labai sujudusi dt 
lei čeesų armijos besiveržjmo 
linkui Saksonijos. Maršalas 
Joffre esųs viršininku cechų 
spėkų štabo.

Trup transbdinn fileH wilh th< pn»* 
masler at (’hieago, III., Feb. 21, 1919 
is re(|iiired bv the net of Oct. 6, 19T

Joffe Pragoję.

PBAGA, Ceciliją, vas. 23.
Vietos laikraščiai praneša apie 
atvykimų j čia maršalo Joffre 
ir $en. Pellett su savo štabais.

Maršalas Joffe, sakoma, yra 
paskirtas viršininku Cecilijos 
armijos štabo.

Prue translation fib d with the pns» 
master ai (’hieago, III., Feb. 21, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJOS VOKIEČIŲ PA
SIUNTINIAI PARYŽIUJE.

. A

PARYŽIUS, vas. 21. -- Vo
kiečių Austrijos delegacija at
vyko į čia iš Vienuos pasitarti 
.su Anglijos, Francijos ir Ame
rikos valdininkais apie ekono
minius, maisto ir finansų klau- 
sidus.

True translation filed wilh thp post 
master at Chicago, UI., Feb. 24, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917 
KARĖS TEISMAS TEIS CLE-

MENCEAU UŽPUOLIKĄ.

PARYŽIUS, vas. 21. - - Emi
le Cottin, kuris kėsinosi ant pro 
miero Clemcnceau gyvasties, 
bus teisiamas karinio teismo, 
vieton civilio teismo. Kapt. Bo- 
uchardon, kuris tyrinėjo Bolo 
Pasha ir kitas bylas dėl kari
nio teismo, ves tyrinėjimus ir 

šioj byloj.

PREZIDENTAS VVILSONAS 
BOSTONE.

’ Prezidento laivas uoste; klabės 
šiandie.

BOSTON, Mass., vas. 23.
Vežantis perzidentų VVilsonų ir 
jo partijų laivas George \Vash- 
ington, šiaude vėlai atplaukė 
lies The Graves, sala net .Ii Įėji
mo į Bostono uostų.

George Washinglon plauko, 
pamaži linkui kvarantano sto
ties ant Gallups salos, prie įė
jimo į vidurinį uostų, nuleisda
mas inkarų ten apie 6 valandų.

Kvarantano stoties valdinin
kai tuojaus pasiuntė valtį.

Be palydovų naikintojų, ku
rie pasiliko prezidvnl<» laivų 
lies pakraščių, eskadra subma- 
rinų gaudytojų, kurie apleido 
laivyno jardus po piet. pasitiko 
laivų ties I he Graves.

Atsakys į priėmimų.

Prezidentas buvo labai dėkin 
gas patyręs, kad prirengimai 
galutinai tapo padaryti kalbėti 
2:30 vai. po piet Bostone, tuo 
leidžiant jam išvažiuoti į VVa- 
shingtonų 1:30 vai. ir kad vi
sos kilos ceremonijos panaikin
tos.

Prezidento VVjilsono k a 1 b n 
bus vien pobudyj atsakymo j 
priėmimų name ir pritaikinta 
lekiam alsltikymui.

r« iip trunskdion fib»d wilh the pnst- 
masler at Chicago, III., Feb. 24, 1919 
4S reąuired by the act of Oct. G. 1917

SUĖMĖ 14 I. W. W. NARIŲ.

Neva darę tenoro suokaIL.

NE\V YORK, vas. 23. — 1 I 
narių ispanų skyriaus IVVVV. 

tapo areštuota federalių agen
tų ir nariu policijos bombų bu- 
lio dviejuose, antpoliuose čia 

šiandie po piet. Nors jie yra 
kaltinami formaliai turėjime 
pas save maištingos literatūros, 
valdžios agentai sakosi turį pri
rodymų, kad jie darė terroristų 
sitokalbį.

Rustus pobūdis menamo suo
kalbio ir artimumas pasikėsini
mo jį išpildyti, padarė svarbiu, 
kad jie butų tuojaus uždaryti 
kalėjimam

Laikomi be kaucijos.

Po Cš'klausinėjimui policijos 
stotyj, kur nuimta jų pirštų žen 
klai, kalinai tapo uždaryti be 
kaucijos, kol nebus pastatyti 

ryto prieš Su v. Valstijų komi- 
sionierių.

. p ERB. Naujienų skal
oj tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių re!- 

' kalais eiti i tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Straipsnio autorium 
tūlas C. Juška. Tasai 
Juška sakosi esąs s o- 
t a s — “ir tai jau ne 

nuo šiandie, ne šviežiai iškep
tas”: Per 21 metus jis jau socia
lizmą žinąs, per 21 metus socia
lizmą studijavęs.

Bet koks tas ponas, per dvide
šimt su viršum melu socializmą V v

pasiulynimą 197 balsais prieš asmenis, kurie dabar yra kalli- 
12, o pirmutinis butas perleido’ narni, bet jų bylos nagrinėjimo 
jį nedaręs vardošaukio. Kad nebuvo, arba kurių bylos yra 
įnešimas pataptų įstatymu, jis, apeliuotos ir (kiekvieną, kuris 
turi būti taipgi priimtais seka- gali patekti tiesini ateityje, 
manio posėdyje.

Šita demokratinė pergalė di- vienytų Valstijų valdžios pasirį 
džiumoje yra vaisiumi ilgų ihe-j žinią deportuoti svetur gimusius 
lų agilaei jos iš švedų darbininkų 
pusės. Socialistai tolydžio bu
vo sumušami, nes nuosavybi- 
iriai apribojimai balsuotojų pa-

3. Agituoti prieš dabartinį Su-

Tokia yra ta “rinkimų istorija.” {tų Partijos raštinė išsimokės 
Komitetčikių prisiekavimas ir | “pati per save.” O ir paranku- 
šaukimas j liudininkes ”teisybęlnio bus daug daugiau negu iki 
mylinčias nares” čia nieko ne-’^iol.

Kada partijos skyriai gaus mi-

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

Užsisakomoji Kaina:
Cbicagojc — pačtu:

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

Chlcagojc — per nešiotojus
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ..............................  12

' Mėnesiui ..............................  50
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
« 3.50

1.85

$5.00
3.00
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Truc translation filed vvith the post- 
inasler at Chicago, III., Feb. 2*1, 191b 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Bausmių 
aštrumas.

Politinė prieš socialistus by

visi penki kaltinamieji socialis
tų ^Vadovai — Bergeris, Geriilo

ris — tiipo pasmerkti dvidešim
čiai melų katorgos kiekvienas.

Po dvidešimtį im lų katorgos!
Aštriausia bausmė, kokia lik

- demokratinė ša

nėse šalyse. Imsime porą Pavyz
džių:

Karės laiku, nepermaldauja
mam kares ir kaizerio valdžios 
priešui Vokietijoj, Vilhelmui 
Dittmannui, pavyko sukurstyti 
maišiau vokiečių laivyno Kiekyj 
kareivius. Dittmann buvo suim
tas ir atiduotas teismui. Teis
mas pasmerkė jį ne pilnai p e n-

Revoliucijos audroj nesenai 
žuvęs Karolis Liebkuechtas bu- 
vo aršiausis karės ir kaizerizmo

su juo aštriausiu bildu. Karės 
mulu jis, laikydamas kalbą ge
gužės pirmąją, atvirai kurstė 
žmones maištai) — šluoti lau
kan kaizeri ir nuversti visa au- t c

tekraliuę tvarką. Už tai jis bu
vo suimtas ir atiduotas teismui. 
Teismas nubaudė ii trejais

Vienuoju, Austrijoj, 1912 me
tais buvo byla terroristo Nje- 
guszo, kurs parlamente keturis 
syk šovė į Austrijos ministerių 
pirmininką. Teismas pasmer
kė jį užtai s e p t y n i e m s

I

lyt iš jo išganingų patarimų ki
tiems socialistams: Pirma, girdi, 
palaukim, kol bus -- jeigu ap
skritai kada-nors bus — socia-

jeigu pasirodytų, kad praktiš
kame gyvenime socialistiškas

kapitalistiškas surėdymas, na.

listišką surėdymą įsistaisyti ir 
pas save, Lietuvoj; o dabar lie
tuvių socialistams nesą reikalo

operacijos stalo.
Pasakysime ponui C. Juškai

stosi svetimomis plunksnomis. 
Socialistas jis niekados nebuvo 
ir nėra. Ir dėl to, kad jis ne so
cialistas, o tik apsimetėlis tauti
ninkas, jis ir savo atsišaukimo 
nedrįso pasiųsti kuriam nors 
socialistų laikraščiui, bet išspau
sdino konservatorių tautininkų 
organe, kurio socialistai juk nė

nuisler at Chicago, III., l’cb. 21, 1919 
as rcąiiircd by Ihe act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
Nevvs Service).

ŠVEDIJA.

švedijos socialistai pasidalino.

Stokholm. — Švedų socialis
tai didžiumiečiai Iljalmarc

testą, sveikinantį vokiečius su 
nuvertimu autokratijos. Mani
feste, vienok, atsargiai atkrei
piama doma į lai, kad, nors 
viekinūs priemonės nuvertimui

Ii reikalingos Vokietijoje, tokio 
reikalingumo nėra Šveduose.

inento ar republikos steigimo

veik negalima. Bet paskutinio 
balsavimo pasekmė parodo, kad

mu.C

Kairieji socialistai, paskatinti 
šitos pergales, jau pranašauja, 
kad 1919 metai išvys panaikini
mą augšlesnio buto ir monar
chijos.
švedų kareiviai pasirengę su

kilti.

darbininkus deki jų politinių 
pažValgų ar jų veiklumo darbi, 
n i ūkų judėjime.

4. Rūpintis įvest šitoj šalyj 
pripažintą stovį politiniams ir 
pramoniniams kaliniams.

5. Reikalauti, kad Suv. Valsti-

teises spaudos laisvės, žodžio lai 
svčs ir susirinkimų laisvės.

Skaitytoju Balsai
< i}& išreikštas įlame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DELEI TŲ PROTESTŲ.

“Naujienų” nr. 37-lam palė- 
mijau LMPS. 9tos kuopos komi
sijos “protestą” neva prieš “ne-

gelio pulkų Stokholme ir kitose 
Švedų dalyse ateina pasveikini
mai kairiųjų socialistą, susirin
kimams, kur sakoma, kad kar’ 
(iviai yra vienos minties su I kurių dariusios Progresistė ir 
darbininkais ir yra pasirengę Kita Progresistė—tų pačių 
veikli. Vis daugiau ir daugiau • “Naujienų ’ špallose.
darbininkų ir kareivių tarybų! Tiesa, kad 9-toji kuopa nuta-

rodo tik laiko klausimu.

SUV. VALSTIJOS. t

ru užprotestuoti prieš neteisin-

New Yorko kailiai laimėjo pilną 
pergalę be straiko.

KT v i ,, • JmuodamosNew York, N. Y. — lik pa-j 
grūmojusi visuotinu slraiku, 
kailių unija laimėjo visus savo

“literačių”. Tiesa ir tai, kad 
kuopa nutarė protestuoti prieš 
visas, korespondentes, kurios 
rašinėja į “Moterų Balsą” ir 
“Laisvę” — neteisingai “infor- 

tų laikraščių skai
tytojus. Bet man stebėtina, 
kad gerbiamosios komitilcikės 
parašė savo “protestą” tik prieš 
dvi korespoudenti, rašinėjusi į 
“Naujienas” — Progresistę ir

siduodama privertė nepriklau
somąsias vilagų firmas pasekti

ninku pastatyti reikalavimai 
visi buvo pripažinti sutartimi 
i neinančia galen vas. 1 d.; į

vo pareiga suminėti joms keliū
tą korespondenčių, prieš ku
rias būtinai reikėjo protestuoti.

Nežinau, apie kokių “smar- nėtyjų pakvietimų prisidėti prie 
kių moterėlę” komisija kalba, nupirkimo namo, butų gera, kad 

| kiekvienas narys prisidėtų, jei- 
I gu nedaugiau, tai bent su vienu

Aš turėjau omenyje tą> kuri vie
name kuopos susirinkime už- 
reiškė, kad “mums biri rupuli 
savi reikalai, o ne “Naujienų” 
Šerai” ir kuri prie kiekvienos 
progos šmeižė ir Šmeižia dien
raščio Redakciją ir patį diun-

kalų ar paaukojant jį.

Pastabėlės
įvykimo i Andais viename “kairiųjųvaro nuo dienos savo atvykimo! Anu“18 vlcnanie Kairiųjų or 

į Chicagij. Kartę viename isĮ slnupsnį, po ku-
važiavime ji taip įlūžo ant dien
raščio, kad vienas pašalinis žino-

šypsodamasis

dino klerikalų pdiperio bosai, 
kad ji pataria darbininkams

Taigi jeigu eina kalba ąpie 
šmeižimus, lai šitoji ‘garbę” 

Priklauso gerbiamomsioms ko- 
milutčikėms, kurios pasirašo po 
minėtuoju “protestu” ir ku-j 
rioms-niekurioms 
draugėms.” Jo 
prasimanymų meisterės. Ir jei
gu kas žemina gerą kuopos var

mas “priklodas”: “Lai perskaito 
būtinai kiekvienas są j miglelis.”

Skaitau:
“Jie turi tai (taryti netik td- 

del, kad sustiprinus savo locnas 
| eiles, bet kad galutinai apsiva
lius nuo ištolo smirdančių so- 
cialpatriotinių purvų, nuo tos

i Et cetera...
To straipsnio autorius tur būt 

mano, kad visa, kas tik jam pa-.* ir < .
. j si taiko‘“pastebėti” kokiame norsjų idėjos j t .1 . .

riųjų” organą. “Galutino apsiva
lymo darbas” — Good nighl!

— Laisvės Mylėtojas.

pačios.

susirink.'me

gali tik tamsios kaimo kūmu
lės (kurias kili vadina davatko-

gi kairiosios! Trumpai sakant, 
ne Susivienijimo labu josios rū
pinasi, o savo mažučiu “aš”. 
'Pasai “aš” pas jas atstoja viską: 
sveiką protavimą, mandagumą

— Progresistč.

leidinejamas ir palaikomus LSS. 
narių pinigais, aš sarmalinuos 
suminėti. Gal jus patįs atspėsi-

vikai... Buržuacijos šuneliai... 
Naujienų lizdas... Social-patri- 
otiznio amaras... Socializmo

šu n sočia Ik; i

— Barabošiaus Prietelis.

vaite, vientisinė minimalu algų 
skalė per apskritus melus, 40 
n uos. padidinimo algos visame 
amate iš minimalūs algos seno
sios sutarties, pasidalinimas 
darbu kailiams darbui sumažū-

zio mėnesiuose ir užtikrinimas,

raktų su pašalinėmis firmomis, 
kurios negali parodyti pripažin 
lo sanitarumo paliudijimo.

klausimas Privalo būti paliktas Į l>alinč pergalė laimėta viešbučių
nusprendimo parlamento,,) 

išrinkto sulig nailja rinkimų 
sistema, ar sulig plebiscitu ini- 
ciuolu panašiomis sąlygomis.’’ 
Manifeste toliau sakoma, kad 
švedu didžiumiečiai 

C

pritaria normalei 
[pamatinių reformų, 
įvairiose visuomenės

darbininku.

Nevv York, N. Y. 
kovą per 11 savaičių

darbininkai vas. 3 d.

Išlaikę 
slraikuo-

socialistai 
evoliucijai

gvvenimo

ie 10 viešbučių, bet 20 dtdžiau-

O. SI. V. Pirmoji be jokios prie
žasties apšmeižė d. B-nę, o kilos 
dvi ir “Laisvėje“ ir “Moterų 
Balse” rašinėjo įvairių prasima
nymų apie kuopos susirinkimus 
ir jų taip nemėgiamas “dešinią
sias.” Pa v., “Laisvės” n r. 12

dešiniasjas” tvirtindama buk /
:>s sukėlė triukšmą. Tuo gi

Partijos žinios.
Politikierių triksai

prie bcgėdfiško šposo: nomina

.f. . •panaudoti socialistų likielą pra

Guri žmones salai, kad žydas. 
0 kas yra, tas, kur šiandie dau 

ginusia prasimano, šmeižia, už- 
sipuldineja ir kitus kaltina išsi
žadėjimu savo principų, parsi
davimu, veidmainiavimu ete?

Pasiskaitykite “kairiųjų” or-

ii puikinu rrancijos ir Anglijos, 
yra tftm, kad sudarius stiprią ir 
nepriklausomą Lenkiją gyven
tojais ir žemės didumu, bet silp
ną politiniai tikslo pasisekimui 
ir neturinčių susirišimo. Len
kų svajone apie atsteigimą is
torinės Lenkijos gali prilygti lik 
dabar iširusios Rusijos ir Aust
ro-V engri j os ini peri j oms.

“Geriausis lenkų imperialisli-

laikraŠtyje “World’s Work” už 
gruodį, 1918 m., išdėtų, tokio, 
žinomo vadovo kaip Ignacy Jau 
Paderewski. Iš Austrijos jis pa
ima busimajai Lenkijai Austri-

uos dalį; iš Rusijos imperijos jis 
atkerta Lenkijai Podoiijos ir

štai nėra lenkiški, išskiriant ke
lis didelius dvarininkus, kurie 
yra lenkais.v

“Ukrainiečiai tikrai kovos už 
susivienijimą su Ukraina; lietu
viai dėsis su kokia nebūk fizine 
spėka, ar tai butų bolševikai, ar 
kita kokia spėka, kad iškovojus

rusais; o vokiečiai žiūrės pagel
tais iš Vokietijos. Tie, kurie 
klausys prisaką, einančių iš

kia valstybė negali gyvuoti, jai 
Parsieitų vartoti priespadą, iš ko 
kiltų žiaurumai, neapykanta, 
maišiai ir kraujo praliejimas. 
Tokia nauja Lenkija butų silp
na, nes ji nebūtų tėisihga.

Kad šiki naujoji dabartinių va 
(lovų Lenkija butų įsteigia su 
priespauda, tai tą parodo nuoti- 
kiai Galicijoje. Išžudymas pa
sipriešinusių žydų jau įvyko; 
su ukrainiečiais vedama kovos; 
nesutikimai su lietuviais jau 
taipgi prasidėjo; prasideda kliu- 
tįs su vokiečiais, nors Vokieti
ja ačiū musių pertraukai turi 
savo nepriklausomybę už/tik- 
rintą, bet lenkai laužo mūšių 
pertrauką; čecbo-slovakai nc- 
perdaugiausiai draugingi impe
rialistinei Lenkijai. Vargiai

Ii lenkus apskritai.

talisln berno. Bet nelodcl, kat
I

i jį išrinkuss, o kad'tuo budo pa- 
. UI . „: šalinus nuo baloto socialistų“kairiosios , kurių “kairumas } 41

dažnai esti kairesnis ir už svei
ką protą... Buvo taip. Kilus 
klausimui apie Lietuvių Darbi
ninkų 'Tarybą, “kairiosios” 
būtinai varėsi už lai, kad atsi
mesti. Balsuojant balsai pasi
dalina lygiomis dalimis. Bet vė
liau palėmyta, kad už alsini e įi
ma balsavo ir viena ne. narė, v
tūla Prusicnė. Taigi, atskaičius 
tos “gudruolės” balsą, turėtų

| KORESPONDENCIJOS
________________________________________ :______i_________'______________ ■

Lietuviai piliečiai, gyvenantis

Nominacijos dienoj būtinai nu
eikite į savo balsuojamąjį pre-

True translaflon filed with the post- 
inaster at Chickgo, III., Fėb. 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviai priešinasi lenkų 
tikslams.

kinti ir silpninti per savo slegia
muosius elementus. 0 jei męs 
atsiminsime, kad lenkai sveti
mose šalyse gidės dominuoti 
tik per aristokratiją, tai mes 
mhtysimc tą pavojų, kuris lau-

listinų vadovų žygį ir Europą

baloto išpildykite jį.

cionalį headąuarterį.

“Nesenai atėjo žinios iš Var
šuvos, kurios sako, kad lenkai

Rochesterio laikraštis Times 
Union vas. 11,1919 rašo:

J. J. Žilis, kalbčdamhs į Ro- 
cheslerio lietuvius šį rytą Pasa-

“Prancijos ir Anglijos norasSocialistų Partija nutarė įsi
gyti nuosavą namą (’hieagoj, ir 
perkelti į jį partijos nacionalį

Ar reikia paskolos ant jūsų praper
šų?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fanną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per- 
žiurčti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 351 h St. TeJ. Drover 6310 
r Chicago, 111.

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

tarybos. Bet ką Padarė musų 
kairiosios sesutės’’? Negana,

lobaus šapinių delegatų sistemą 
įvairiuose viešbučiuose vis liek, 
ar tas bosams paliks, ar ne, ir 
kad jie yra pasirengę prie kilo 
visuotino slraiko “kuomet pri-

Mažumiečiai s o c i a l i s- 
tai, kaip sako kairiųjų organas 
“Stormklockan” nesutinka su 
šita pozicija ir reikalauja luo- 
jaulinio įsteigimo republikos ir 
vienabulės sistemos, darbininkų 

pramonių, 
visuomenjii|o išdiinūs 
iiios, (S valandų darbo 
kaipo ilgiausios kokiam 
darbininkui, priverstinio 
viavimo panaikinimo ii 
išrišimo žemės klausinio. Jie 
taipgi reikalauja pilnos laisvės 
susirinkimams ir demonstraci
joms ir visuotinos amnestijos 
visiems politiniams kaliniams 

Švedai priima visuotiną lygią 
balsavimo teisę.

dl»v;d jokių lokių prasižengimų 
nepadarė, šios šalies konslilu- (kontroliavimo visų(

I

šešių mėnesių.

kiekvienam

tais pamatiniais šalies įstaty
mais remdamies jie žodžiu ir 
spaudoj skelbė tik savo politi
nius įsitikinimus — tas idėjas, 
kurias mažiau ar daugiau išpa-

lių darbininku, politinės — so
cialistų partijos.

Rel čia juos teismas pasmer
kė už lai po dvidešimtį melų ka-

Stokholm. — Švedų

Tautininku 
triksas.

iįijpaųbdino ilgą ii 
antrašu “Žodis į Liet

slyla Tarybos klausimas, jos ; suderėta. Jisai kainuos apie kc 
kėlė dideltausį triukšmą, reika-Į turias-dešimls tuksiančių dolie 
laudamos “balsuoti išnauio,” | rių.

Tuo tarpu namo savininkui

sisle- 
dienos 
nebūk

Nevv Yorko darbininkai susivie-

kaliniu.

Nevv York, N. Y 
žala Laisvės 
kuri gelbėjo skaillingosc bylo
se dol žodžio ir spaudos laisvės 
visoj šalyj, susitvėrė Darbininkų 
Gynimo Unija, susidariusi išim
tinai iš organizuotų darbininkų 
atstovų. Šita unija, kurios ne

— Kaipo al- 
Gyiiimo Unijos,

“sulygino’’ balsus, bet antrame | duota vieną tuksiantį dolerių, 
susirinkime, gavę “viršų”, jos‘Kiti turės būt išmokėti tam li- 
liepė išbraukti iš proto! olo lą kromis sumomis ir tam tikru 
vielą, kur pasakyta apie aną . laiku. Bet kadangi partijos ižde 
“gudruolę ’ dalyvavusią halsavi-l pinigu, nudanginusia, lai josios
me! 1 valdyb'a neužilgio žada išleisti 

į | atsišaukimą į narius, kviečiant 
- liuosanorėmis

Toks jų kairumas.
ir jųt komisija ir tos komisi jos j i,,os prisidėti 
“protestas”. Ak, kaipgi čia pro-*r perkant tam liktų 
testuoti prieš tas “kairiąsias” ceri ii ika tų.
korespondentes: lai reikštų sa-lx Reikia likėlies, kad partijos 
vęs pasmerk i n m... Į nariai noriai parems šitą \«ildy-

Iki šiol partija lurė-

dam lenkams vergi j on apie 
3,000,000 lietuvių, apie 500,000 
latvių, suvirsimi 3,000J)00 ball- 
gudžių, apie 5,000,000 ukrainie
čiu ir apie 2,000,000 vokiečių 
drauge su didele daugybe žydų, 
padarytų šalį apie su 35,000,000 
gyventojų, kurių didesnė pusė 
bus netrukai, priešingi lenkams.

“Stipri Lenkija ant popiėros 
skamba gražiai. Rusija buvo 
stipri ant popiėros. Bet reika 
lui atėjus, neliko Rusijos. Aust-

ant popiėros; bet kuomet išmušė 
paskutine valanda, neliko Aust

ros Rusija ir Austro-Vengrija

me posėdyje gruodžio mėnesio

rianie balsavimo teise išplečia
ma ant kiekvieno vyro ir mo
ters, pasiekusių 21 m etų

g., yra jau gavusi delegatų nuo 
170 organizacijų. Jos tikslai y- 
ra šitie :

L Rupinlics gauti amnestiją 
visiems pramoniniams ir politi
niams kaliniams pasmerktiems

Kas dėlto rinkimo delegačių j 
buvusį LMPS. suvažiavimą, lu-j^J,V(> n,()beli didelių lendu pii- 
riu pasakyti: Pati komile.tčikė. j '’ačiams asmeninis už namą, Ku- 
Vikšriene, vaikščiodama varė! H naudojo kaipo nacionalį par- 
agitaciją, kad nares rinklų jo-1 lijos oiisą headųuartcrį. Ki-

tais žodžiais, remia už naciona-sios vienmintę, o ne “ta Žemai
tę,” nes lemaitė nuvažiavus 
agituosianti už Lietuvių Dttrbi-

2. Padėti ginti kokius nebūk niūkų Tarybą ir Laisves Fondą, laiul tas remias, bėgiu 10-12 nie-
OOO dol. kas melais.

tuo kares. Neigi stipti ant po-

ir pasaulį nuo karių.
“Vieni n tūle visų karių prie

žastimi buvo yra ir bus visiškas 
nupaisininias dėsnių, gerbiančiu 
kitų tautybių tcĮjsę gyvuoti.

“Lenkų idealai ir tikslai,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. į Balkonas 10c 
T*rie šių kainų pakaitoma ir 
, lc ir 2c kariškom, mokestię 

4 AKT.tr KASDIEN
HALSTED ir 32 ra GATVES



Panedėlis, Vasario-Fcb. 21, 1919 «

Gyvenantieji
Provincijoje

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) skaitymo, o kartu šiaip įvairių

fanuose ir kaimuose toli nuo 
miestų, paprastai tui? savo 
vadinamų ^Naminę Aptiekę”, 

kurioje laiko valų, karbolį, bo- 
ra'kso rūgštį ir kitus reikalin
giausius dalykus, tarp kurių ir 
dėžfutę enk rasinių PART(|LA.

Jie žino, kad užsikimšęs skil
vis užteršia ir kraujų, ir kad to
kiuose atsitikimuose būtinai rei-

rainės PARTOLA, kurios išvalo 
kraujų ir skilvį.

• Skilvio užsikišimų parodo šie 
apsireiškimai: galvos skausmai, 
žekčiojimas, nenoras valgyli, 
kartais vėmimas, sunkumas po 
širdžia, tingumas visame kūne 
ir nenoras dirbti.

apsireiškimų, tai tuoj suvalgy
kite prieš miegų 3 cukraines 

PARTOLA. Ant rytojaus atsi
kelsi te jau be jokių nesm agn
iu ų, nes Per naktį PARTOLA 
tikrai ir švelniai išvalys jūsų 
skilvį ir prašalįs jūsų sunkia
mus.

Todėl tai ir reikia turėti PAR 
TOLA kiekvienuose namuose, 
kad kiekviename laike jos butų

tuviams ginti Vilnių nuo Rusi
jos bolševikų. Bet kiu'iuomene, 
kurių lietuviai ant greitųjų su
organizavo ne tik kovos prieš 
bolševikus, bet ir prieš lenkt, 
jiegas.

“Lietuviai yra įsibaidę lenkt, 
tiek pat kiek armėnai turkų, ar
ba daugiau; lietuviai žino, kad 
lenkai nori užimti Vilnių ir visų 
Lietuva ir paskui paslaikyti jų, 
kadangi “valdymas yra devy
niomis dešimtoms dalimis įstaty 
mo.“ Bolševikai yra tik Prie
danga užėmimui lietuvių šir
dies, Vilniaus.

“Vienu prezidento Wilsono 
taikos punktų buvo sutvėrimas 
Lenkijos iš krašto, neužginčija
mai apgyvento lenkais. Talki
ninkai sutiko su šituo suopro- 
čiu. Tas atmestų ukrainiečius, 
lietuvius ir visas kitas aplinkui 
Lenkija gyvenančfls tautas.

“Bet lik lenkų vadovai ne
supranta šito teisingo pasiuli- 
mo ir tuo tarpu būdami geres
niame militariame padėjime, 
bando su ginkluotos spėkos 
pagelba užkrauti savo imperia
listinius tikslus ant dabar savo 
silpnesniųjų kaimynų.”

Draugijėlės sumanytoja, ra
dos, buvo Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopa. 
Tuo tikslu jiji buvo išleidusi 
atsišaukimų į visas progresyvus 
VVaterburio lietuvių draugijas. 
Tatai pastarųjų delegatai dabar 
bando tai pravest gyveniniai). 
Tapo išrinkta specialė komisi
ja pagaminimui projekto. O 
kad darbas duoti’/ geresnių pa
sekmių, nutarta kreipties į vie
tos kliubus, kurie turi tinka
mų svetainių. Rasi bus galima 
gauti svetainę veltui.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
išitas sumanymas reikalaus 
daug lėšų ir triūso. Mat, Wa- 
terburyje sunku pradėt kas nors 
nauja, čia gerokai įsigalėję vi
sokį progreso priešai. Didr 
žiausias naujosios draugijėlės 
priešas bus “musų seserų šku- 
lė”. Ten mokytojauja... francu- 
zės. Dėt klerikalams nieko 
daugiau nereikia, kaip poteriu. 
Todėl jie ir tenkinasi ta “šku- 
le”, nors jų belankantis vaiku
čiai baigia užmiršti savo gim
tųjų kalbų. — Retgi suma
nytojams ir vykintojams nau
jojo sumanymo Palinkėsiu k ne
geria tįsio pasisekimo!

ĄŠ3
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WATERBURY, CONN.

4.93
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je. Nusipirkite ištmkslo, tuoj 
<ihbar. Dėžė PARTOLA kaš
tuoja $1, o 6 dėžes — tik $.>.

Nauji sumanymai. — Prakal
bos. — Vakaras. — Darbai.

APTEKA PARTOSA
160 Second Avenue, Dept. L. L 

New York, N. Y.

Vasario 16 d. čia buvo vie
tos draugijų delegatų susirinki
mas, sušauktas tveriamos vai
ku dk-augijėlės reikalu. Mat, 
waterburieČiai sumanė įkurti 

j vaikų draugijėlę specialiai mo-
(139) kinimui lietuvių rašybos bei

Kalbėjo F. J. Bagočius, iš 
Bostono, tema: ”Lietuvos 
dėjimas 
minėsiu

, MADISON PRIE HĄLS^^D, ^JRJĘĘT lllz■ — BURLESQUE —
S UHI I ir U/ll I IAUC1 cunu/ Kasdien du syk 2:15-8:15■ mULLIt nILLIAMd dnUff Kaino* 25c. iki 75c.

LIETUVIŲ DOMAI!
šiuomi norime atkreipti domų Gcrb. Lietuviškos Visuomenės, jo

ge! b u v.

S. Vilimovitz Aptieka, 233 E. 115th St., Kensington, III. 
liko po valdyba patyrusio Rusiško Aptiekbriaus, prak

tikuojančio suvirs 26 melus Rusijoje ir Amerikoje. Taipgi suma
naus aptiekorystėje Lietuvio praktikavusio Rusijoje ir Amerikoje. 
Kreipdami gi Jus domų į mus patyrimų, 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 aptiekus 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

Vasario 16 progresyvių drau
gijų sų ryšio surengė prakalbas.

So.
pa-

Kalbos turinį nė ne
daugelis jau yra gir-

J. Bagočiaus prakal
bas. Jai vienas iš populeriš- 
kiausių kalbėtojų. Ir šį karta: 
nors rengėjai ėmė po 2(1 centų 
įžangos, bet žmonių prisirinko 
taip jdaug, kad vėliau 
atėjusieji turėjo grįžti atgal ,nes 
nebegalėjo įsigrūsti į svetainę.

Pertraukoj rinkta aukų į vie
linį Laisvės Fondų. Kiek su
rinko — nenugirdau.

Beje, buvo duota kalbėtojui 
klausimas: kas do vieni tie bol
ševikai? Kalbėtojas tai priparo- 
<Fe keliais žodžiais, žinoma, ne 
apie Rusų bolševikus, bet lietu
viškuosius, būtent: kų jie nu
veikė skaldydami lietuvių soci
alistų Supingu ir kenkdami vb- 
soniam progresyvini lietuvių ju
dėjimui. Jie, girdi, nenori da
ly vau ti-veikti kartu su “pilkųja 
minia,” bet kada tūli karštuoliai 
Pateko bėdon, tai jie pirmutiniai 
prie tos “pilkosios minios” — 
prašydami aukų ir lt.

Moters su džiaugsmu pasitiks šią naujieną. 7011 nauju, visos 
šilko suknių už geras senas kainas. Materijos <lel šių šakniu I 
tos prisiųsti kad išdirbėjus nepajiegė išpildyt dideles sutarties, 
'J’okiu bildu jis turėjo jas parduoti su nuostoliu, ir musų buvo 
Dabar mes siūlome jas už kainas taip pigias, kad

Vien tik materijos y= 
ra vertos tų pinigų

SKYRIUS 1. $8.75 Visos vilnonės serge suknės $4.93
Puikios stailčs visu vilnoniu sergu moterims ir mer

ginoms. Išsiuvinėta, kvoldtio- 
tai pasiūta, šilko kalnieriai, 

skirtingu spalvų. Merginų
niicros 16, 18 ir 20 metų, mo
terų mieros 36 iki 46. Jūsų
pasirinkimas

SKYRIUS 2. $15 French serge ir šilko t-uknūs
Puikus modeliai moterų ir merginų suknių, puikios 

kokybės visos vilnono Francuziško serge, šilko, taffc- 
ta arba satino, su pyne, išsiu- 
vinėta ir kamžos išvaizda. Pui- jk B B V 
kųs kalnieriai, iš georgette ar- g
ba satino plačių arba jūreivio M
kalnierių išvaizda. Mieros 36 ■ ■ ■ ■
iki 51 B B

KLEIN BROS.
IMtSTIil) S 201h SIS.

DVIGUBOS STEMI’OS UTARN1NKE

vai. į dienų. Tai reiškia, kad 
keli tuksiančiai darbininkų ne
teks žymios dalies savojo už
darbio. Mat, pirma toje dirb
tuvėje dirbdavo po 10 vai. į die
nų, o užmokėti gaudavo už 11 
valandų. Dabar urnai nebe
gaus trijų valandų algos. Žmo
nės iki šiol dejuodavo, bet kas 
d^abar reikės daryti, kuomet 
pieteks daugiau kaip dolerio kas 
jlienę? > #

J c, “aukso laikai!”
— Boblaukio Juozas.

BENLD, ILL.

Vakaras ir prakalbos.

Vasario 15 deinų LMPS. 71 
kuopa surengė pramogų vaka
rų — kepurinį balių. Žmonių 
prisiirinko ylių daug ir kuopa 
turės gryno pelno apie 60 dole
rių. Iš tų pinigų, beje, 10 dol. 
jau paskiria moterų susivieniji
mo organui, “Moterų Balsui”.

Balius buvo smagus ir tvar-

serge ir 
suvęluo- 
padarė. 

ias gauti.

Storos Moters!
Sis išpardavimas, nepanašus daugumui 

kitų, turi mierų didesnėms moterims. Ex- 
tra mieros už tą pačią kainą $8.87

Specialistas
t#

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
VYRAI IR MOTERS,

Neužsitikekit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjai, nes jię su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
mins 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 gatves 

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tčmykite i mano parašą 

Valandos nuo 0-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
vaL ryto iki 12 valandai diedą.

8.87
8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

8.87

Dr. WHITNEY

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, ska
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
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UI U IT II F V Ned61iomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. ■VHI I 1111 iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieuiais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

Wesl 6126.

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoja Dykai 
> Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regčjims.Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
it akušeris.

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

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

VALANDOS; Nuo 16—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telephcne Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS; B—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir ntu> 5 iki 8 vakare

>mis 10 iki

8|k Aš esmi speciali" jdBfeą 
gk3 tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 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. LA WHON, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačt|). Chicago, UI.

PIRMA NE(; U PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Rėmų ir Stogams Popicro

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

1003-3039 8. fiol.ted et, Chicago, III.

DR. H. A. BRbAD 
Specialistas moterų ligų irgeneralis gy 
1362 Milwaukee avė., Chit

Tel. Arinitage 3209.
Valandos Po piety 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėti

Vasario 10 d. Vilijos choras 
davė šaunų koncertų. Koncerte 
dalyvavo ir p-lės Karužių lės, iš 
N. J. Man tečiaus labai patiko tas 
d. Pruselaičio suims, kuris pa
sirodė puikiai mokus valdyti 
smuiko stygas. Iš jo kada norš 
bus šaunus smuikininkas. Be
je, be kilų čia neminėtų daini
ninku, dainavo ir pats Vilijos 
choras. Daugelis, git dėjau, 
buvo nepatenkinti: sako, pras
tai dainavęs. Bet man, kaili 
nežinovui, jo dainos betgi pali
ko

Su darbais nekokie pyragai. 
Jau ir Pas mus pradeda susto
ti. Mažai besirandla dirbtu
vių, kur dirbtų pilnų laika.

bailia tik penkias dienas į sai- 
vaiitę, o American Brass kom
panijos dirbtuvėj nuo vasario 
17 d. pradėjo dirbti tik po 8

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
pranešu apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Vasario 14, 16 ir 17 dd. čia 
sakė prakalbas pagarsėjtįsis lie- 
luyų laisvamanių kalbėtojas 

p. M. X. Mockus.
Pirmų vakarų kalbėjo apie 

Lietuvos laisvę — kokių ji tu
rėjo laisvę prie buvusio caro 
Mikės ir kokios laisvės jai no
rėtų “rymo bernai” — —kuni
gai. •

<le paveikslus “iš Kristaus gyve
nimo” kartu aiškindamas kiek
vieno paveikslo reikšmę. Žmo
nės a lydžiai klausėsi kalbėto
jo aiškinimų ir nemažai pasi
mokino.

Trečių vakarų taipgi rodė pa
veikslus — šį kartų popiežiaus 
ir kaizerio. Gerokai teko 
tiem “dviem broliukam” ir 
jų pasekėjams. Atsilankusiejf 
a lydžiai klausėsi, nors tūliems, 
lur būt, buvo labai karšta...

Lajįke !prakalbų literatūros 
parduota apie už 15 dolerių. Gi 
kada kalbėtojas priminė apie 
reikalingumų remti laisvama
nių byla prieš klerikalus, susi
rinkusieji suaukojo virš 12 dol.

Aplamai, benldiečiams Moc
kus paliko ir į jo prakalbas jie 
lankėsi labai skaitlingai.

AUKAUKITE LIETUVOS 
, S LAISVES FONDAN.

\ —1—' t.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan
Avc., Roscland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

/ ~ _ .„fi < l f * '-t -- - * - - - - -- - - -

SHAlHDLlNG NAUJAUSIOS 
MADOS KESTAURANTAS.

Geri, švari, sanitariški valgiai vis
kas namie kepta ir virta. Mes suren 
kam musų valgi iš geriausių ir šva
riausių aukštos rųšies valgią už vi
sokias kainas. Jeigu jus nebuvot 
pas mus tai yra jūsų priderystč ateit 
pas mus ir atsiveši savo draugus ir 
prodyt kur yra gera vieta valgyt.

1391 Mihvaukee Avc., 
netoli Lincoln St.,

Tel. Arniltagc 3326. Chicago, 111.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis Šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Skaitykite ir Platinkite

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

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

9149 S. Morgan St., kerti 91 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. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

,UŽLAIKAU EXPRESĄ
Užlaikau Ex|>resą. Kam reikalinga 

atvežti anglių, arba malkų, ar per
sikelti iš vienos vietos kiton, visiems 
patarnauju greitai ir pigiai. Rei
kale malonėkite kreiptis j mane.

S. M. ŠLAŽAS, 
1907 S(5. Halsted St, Chicago, III.

Pilone Canal 2452

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipiiių Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

1
 Telephone Yards 5834. Į

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. |

Ruii. 913 8. Ashland Blv4L Chletft 
T«l«ph»M Haymarkat 1544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Bpeciaiistaa Moteriška, Vyriškų, 
Vaiki ir visą chronišką ligi 

Ofisas: 3354 8. Halsted st, Chlcafa 
T«l«ph»B« Dr«y»r MW

Dr. Leo Awotin 
Gydytoja*, Chirurgas, Akušeris' 
1920 So. Halsted St„ Chicsgo. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. I
Valandos: 10-12 rylų; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Yard* 3654. AKUdERKA 

jMrslMIcIiiilevicz 
įBaigu* Akušerijos Ko- 
l'egijll ilgai praktika- 
IfusI PennsylvaitHos 
l’ioapltalėM ir Phila- 
llelphijoj. Paaekipi ti
ltai patarnauja prie 
|timdymo. Duodu rodą 
|risolūoae ilgose mote
li m s ir merginoms.
g 3113 So. Halsted Str. 
I <A*t autrj teką) 

Chfeagn.
Ai Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki 

<w hiįii i ^gamgagaBĮasagaaaaąąai 
I
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Chicago ir Apielinke

Socialistų kandidatas 
4-toj wardoj.

DUONKEPIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ NAKTINI DARBĄ.

Df. P. J. Rimkus, 3148 Lowe 
Avė., tapo LSS. 4-tos kuopos 
nominuotas Socialistų partijos 
kandjdaitu į alddrmamis 4-toj 
wardoj
(Tą kandidatūrą pirmiau buvo 

priėmęs 4-tos kuopos narys K. 
G. Trainis, bet kuopos susirin
kime vas. 23 rezignavo).

Ryto, vasario 25 d. kandidatų 
nominavimo c®t<na. IJeluvia|| 
piliečiai, gyvenantį* 4-toj war- 
doj, būtinai eikite į savo precin- 
ktus ir ten ant socialistų balio- 
to pažymėkite vardą ir adre
są savo kandidato šitaip: P. J. 
Rimkus, 3148 Lowe Avė.

ginsi kaip su vergais ir kaltina 
jį, kad jis korporacijų viršinin
kams priešingiems valdžios nu
osavybei leidžia vesti telegrafo 
ir telefono kampanijas tuoju ti
kslu, kad sudarkius valdžios 
nuosavybės vardą.

Rezoliusijose sudėta dvide
šimts atskiru apkaltinimu Bur- 
lesono.

gals ir pareikalavo kad ją pu- Anglų kalbos lekcijos bus 
liuosuotųi nuo i’ccclverystės. > laikomos Walsh Public School, 
Kreditoriams kompanija skolin 20-ta gatvė ir So. Peoria street

REIKIA DARBININKU NAMAI-žEMB

Hodcarriers

Duonkepių ir skanskonių dir 
bėjų unijos 2, 49, 62 ir 237 sky
rių susirinkime 
svetainėje šeštadieny] buvo pa
keltas klausimas kas dėl nakti
nio kepimo. Nors šitas klausi
mas buvo atidėtas, esant ant 
stalo svarbesniems įnešimams, 
bet visi nariai būtinai reikalau
ja, kad naktinis darbas butų

VAGIS RADO MOTERĮ BESI 
MAUDANT IR GAVO $90.

šeštadienio vakare negras plė 
šikąs įsikraustė į p-nios S. Bla- 
de namus pn. 3607 Lake Park 
Avė. ir rado ją besimaudant. 
Pirma negu vagis pradėjo jos 
klausinėti, ji pasakė jam, kad 
jis gali rasti $90 padėta kitame 
kambaryj.

Jis, žinoma, rado juos ir, pa
siėmęs, išėjo sau.

ga apie $200,000.

GATVEKARIAI SUSIMUŠĖ 
TIES TUNELIU.

utarninkais ir pėtnyčiomis. 1:15

— Marė Jurgelionienė.

“MftLYNDANGIS ĮSTA
TYMAS.”

VINCENTAS DROBUS
38 m. mirė Vasario 22 d., 7 
vai. vakre. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., Telšių pavieto, 

Žarėnų valščiaus, Girkuntų so
dos. Amerikoje išgyveno 10 
metų. Paliko tris brolius ir 
dvi seseris — du broliai gy
vena Amerikoje.

Laidotuvės įvyks utarnin- 
;ke. Vasario 25 d. iš namų 
10612 Edbrooke Avė., 9 vai. 
rytą į Lietuvių Tautiškas Ka
pines.

Giminės ir pažįstami kviečia
mi atsilankyti Į šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Brolis Antanas

DIEVlšKASIS GYDYTOJAS 
B£DOJ.

Walter Ilavvkins, gydantis ti
kėjimu daktaras tapo su areš
tuotas jo kambaryje Great Nor
thern višbutyj už gydymą be 
leidimo.

Jis suareštuota varau tu, kal
tinančiu jį, buk jis apsiėmęs ran 
kų uždėjimu išgydyti Franką ir 
Josephinę Krušynskus iš Arlin- 
gton Heights, vieną nuo nugar- 
lio susimetimo, kitą nuo reu
matizmo už $600, kuriuos jie- 
abių sutaupė ir užmokėjo jam 
išanksto.

Vincentas Pugavičia,
32 m. mirė Vasario 19 d. 7 vai. 
vak. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Joniš
kėlio parap., Nartaikių sodž
iaus. laidotuvės įvyko Subu
joję Vasario 22 d. 9 vai. rytą 
iš namų 815 XV. 34 PI., į šv. Jur 
gio bažnyčią iš ten į Šv. Kazi
miero kapines. Pasiliekame 
dideliame nuliūdime ir po da

ktaro priežiūrą jo serganti 
mot erė Marjona ir duktė Ju
zefą Pugavičienė. Meldžiame 
giminių, draugų, arba pažįs
tamų atsisaukt šiuo adresu. 
815 W. 34th PI., Chicago, UI.

Havvkins savo pagarsinimuo
se vadino save “Thaumater- 
gust,“ “dieviškasis gydytojas“ 
ir “Viešpaties mokinys.“ Jis 
kelios dienos matėsi su Krušin-

| butyj, uždėjo ant jų rankas ir 
meldėsi už juos, savo maldą už
baigdamas žodžiais “tas gel
bės.“

Bet, ligoniai matyt, nesulau
kė pagelbos ir išėjo iš kantry
bės.

DARBO PARTIJA DARO AP- 
KALTTNIMUS BURLESONUI.

Vyrišky Drapaną 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 S15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $$5, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai mm 13 90 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis tr va
karais.

8. G O R D O NU1I a ru,tr, ftl

Naujoji Darbo partija pradėjo 
kovą su vyriausiu pačtos perdė- 
tiniu Burleponu.

Pildomoji taryba naujosios 
partijos penktadieny] priėmė 
rezoliucijas reikalaujančias jo 
prašalinimo; tos rezoliucijos y- 
ra išsiuntinėtos skyrių organi
zacijoms patvirtinimui.

Rezoiiucijtose. kaltinama va
riausias pačtos perdėtinis blo
game pasielgime, su pačtos dar
bininkais, su kuriais, girdi, el-

Rengiami P. P. D. U. K.
UTARNINKE, VASARIO-FEB. 25 D. 1919 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted Street

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 15c.
Temoje: “AR SOCIALISTAI TURI ORGANIZUO
TIS Į PRAMONES.”
Už pramones kalbės K. J. Geležėlė, prieš P. Kukutis.

Užprašo KOMITETAS.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago, III

šeštadienyj teisėjas K. M. La- 
n d i s, betyrinėdamas Consu- 
rners* pakuotoji; kompanijos 
stovį, pavadino Arizonos, De- 
laware ir North Dakotos vals
tijas “suktųjų korporacijų vei
syklomis;’’ tnippat jis parugo- 
jo ant Illinojaus valstijos “Blue 
Sky Law“ (mėlyndangio įstaty
mo).

Girdi, “sumanytojai nueina į 
šitas valstijas išsiima čarterį ir 
įkorporuoja be nieko. Šitos trįs 
valstijos turi sau įplaukas, nors 
žino gerai, kad iš to išeina vi
sokios apgavystės. Sumanyto
jai eina į kitas valstijas ir par
davinėja dalis.

“Direktoriai ir viršininkai iš
leidžia dalis patįs sau ir užmo
ka už jas savo pačių popieriais. 
Tos daljs neturi jokios vertės 
Šitos firmos ateina j Illinojaus 
valstiją ir gauna leidimą parda
vinėti savo dalis.

Pa sužiūriu i važiavusieji 2 
Blue Island avė. galvekariais 
turėjo didelės baimės, kuomet 
šitiedu karai susimušė tuojaus 
po pietų šeštadieny] ties Vau 
Burtu gt. tuneliu ties Clinton 
gt. Bet pasažieriai nei vienas 
nebuvo sužeistas.

Star and Garter teatre (žiū
rėk apgarsinimą( visą šią sa
vaitę bus statoma juokžaisle 
(du syk į dieną) “Bellie Wil- 
liams Grcatest Sho\v.“ Loši
me dalyvauja geriausi komikai, 
tarpe jų ir tokia žvaigždė kaip 
Miss Williains. Buto, lošimą 
puošia didelis jaunų mergelių 
choras.

BRIDGEPORT

šis-tas.

renginiu

JOHNSON SVEIKO

Albertui Johnsonui 
ko ištrūksti nuo

PROTO.

vėl nepa
kartu vi u c 

už nušovimą policisto Martino 
('orcoiiano, kuomet posėdinin- 
kai teisėjo Bobert E. Crowe tei
sme šeštadienyj po kelių valan
dų svarstymo, išnešė nusĮiren- 
dimą, kad jo protas yra sveikas.

Bet Johnson turi kitas pro
gas savo gyvastį gelbėti.
po paduotas reikalavimas nau
jo bylos nagrinėjimo ir tas bus 
nuspręsta šiandien. Jei teisė
jas Crovve nesuteiks naujo na
grinėjimo. tai Johnson gali dar

šių kuopų visame (8) rajone. 
Jos nariu skaičius siekia dau- v
ginu kaip 250. Belo, kuopa ne
mažai pasidarbavo

prakalbų, pramogų vakarų ir 
palaikydama, kartu su LSJ. 1 
kp., lavinimosi mokyklėlę. Gi 
30 kuopos narių lankosi į ra
jono ‘palaikomąją Propagan
dos mokyklą.

Aukavimu įvairiems politi
kos ir apšvietus reikalams ket
virtoj i taipjau ncpaslknlino. 
Pav., ji aukojo d. Dėbso bylos 
vedimo reikalams, aukojo d. 
Dnseikos bylos vedimui, auko
jo moksleiviams ir 11. Paga
lios ji suteikė stambią auką — 
50 dolerių — išleidimui .rajo
no laikraščio.

Apart to, kuopa rengia dide
lį pramogų vakarą 
svetainėj kovo 29 d.

Pulaskio
O kovo 8

Pranešimai

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

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Arlesian 4 ir 4 nauji kambariai 
aluos, apie 250 eash, likusius laip 
kaip nendą. Kaina $3000.00. Mc DU
ALI) and CO., 2630 W. 38th St.

nedaliomis.

UŽDRAUDŽIA POLICISTAMS 
POLITIKĄ.

kurie nori veikti politikoje, už
sitraukia nemalonę policijos vi
ršininko Garrily. šeštadienyj 
jis davė prisukus persikelti ki
tur 54 patrulininkams, 6 seržen 
tams ir 4 detektyvams seržan
tams.

“Tas tiesa, kad du iš perkel
tųjų kitur policistų buvo veik
lus politikoje,” pasakė viršinin
kas. “Policija neturi jokio rei
kalo su politika ir aš tą veiki
mą sustabdysiu, net jei man 
parsieis kažinkiek kilnojimų pa 
daryti. To neprivalo būti (lan
giaus, ir tai yra paskutinis per
sergėjimas,“ — pasakė jis.

Mildos svetainėj. Vakarėlis 
rengiama 'ne biznio padary
mui, bet draugų susiėjimui-pa- 
Mkalbėj|imi<i. T)iėsa, tikietai 
yra pardavinėjama, bet jie phr- 
davinėjama iš kalno ir kiek 
bus parduota tikietų, dėl tiek 
asmenų bus padaryta vakarie
nė.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
<lu kartu menicsyj •— [pirmų 
seredos vakarą ir paskutinį ne- 
dėldienį. —A. J.

NORTH SIDE

Užsimanė pamėgdžiot.

PENKI GAISRAI PER 
KETURIAS DIENAS.

turėjo dirbtuves pu.

Jo dirbtuvėse prie

Edward J. Hartenfeld, pirmi
ninkas kompanijos Hartenfeld 
Bag Co.
312-16 N. Carpenter gt. ir 1401 
Solon PI.
Carpenter gt. atsitiko net penki 
gaisrai per keturias pavymui 
dienas. Daugumas gaisrų valsr 
tijos maršalui atrodė nužiurėti- 
nais ir jis ėmęs tlrinėti surado, 
kad sudegusios nuosabybes ke
turiomis dienomis prieš gaisrų 
apsireiškimą buvo apdraustos 
didesne suma; pirmiau jos bu
vo apdraustos $40,000, o pas
kui ta apdraudos suma tapo pa
didinta iki $97,500.

Po gaisrų kreditoriai tuojaus 
pareikalavo receiverio Harten- 
feldo kompanijos turtui paimti.

Receiveriu tapo paskirta Illi- 
nojaus Central Trust Co., kuri 
apžiurėjus Hartenfeld visą tur
tą rado tik $3,913 grynais pini-’

LMPS. 29-tos kuopos laikyta
me susirinkime vasario 19 d., 
svarstant kuopos reikalus pri
siminta ir apie Lietuvių Darbi
ninkų suvažiavimą, kurį nu- 
nuspręst LMPS. trečiojo rajo
no konferencija paliko pavie
nėms (jgruų)oms. Kai-kurios 
draugės būvi) perdaug karštam 
upe, bet 29 kuopoj tokių labai 
mažai tesiranda. Tatai susi
rinkimas nutarė reikti Darbi
ninkų Suvažiavimo idėją. Taip
gi užgyre Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą. Darbinin
kai savo tikslą atsiekti gali tik 
susivieniję, o ne tęsdami tuos 
frakcijinius .ginčus kuo pasižy
mėjo musų kraštutinieji ele
mentai.

Skundas, kad d-gč Prusienė 
tyčia važiavus į 9 kuopos susi
rinkimą ir davus savo balsą 
kuopos ^ardytojų pusėje; jiors 
ir buvo prirodyta, bet kuopa 
nepasielgė taip, kaip kad elgia
si jos vienmintės 9 kuopoj su 
priešingos minties narėmis. 
Kuopa tik išrinko komisiją, ku
ri ištirs tą visą dalyką.

—Kuopos Nare.

LMPS 9-ta kuopa duos puikų Kon 
cerių, Ateities žiedo vaikų draugijė
lės palaikymui

Chicagos 
malonėkite 
mogų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

PARDAVIMUI, 5 kambarių, 1 flato 
medinis namas. Lengvi išmokėjimai.

R. KLEIN,
Chicago.

Subatoj Kovo 15. 
ir apielinkės draugijos 
lą dieną nerengti pra- 
— Rengimo Komisija.

kp. Exfra ausirinkimaR 
vasario, Liuosybės svet.

Chicago, III

LSS. 81 
įvyks 21 d. 
1822 VVabansin Avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti. Yra atsiųstas 
laikraštis, kurį nariai gaus veltui. 
Buto yra referendumo blankus, kas 
paliečia visą LSS.

1). Bendokailia

Repeticija reikalo “Kryžius” įvyks 
panedėlyje, vasario 21, Bučkio sve
tainėje 3201 So. Auburn avė. Visi 
lošėjai prašomi susirinkti nevėliau 
kaip 7:30 v. vakaru. — Komisija.

Gerb. draugijų prašome, kad 29 d. 
kovo nerengtų jokių pramogų, 
dieną įvyks 
svetainėje.

. _ . . . lą
musų vakaras Pulaskio

LSS. 4 kp. Komisija.

— Draugai ir draugės 
paėmęs serijas “Aušros”

REIKIA kriaučių prie koulų ir an 
daroku. Mokestis 40 iki 50 centų j 
valandą, kas nori gali dirbi nuo šlu 
kų.

V. K. Augaitis,
3130 W. Harrison SI., Chicago, III.

REIKIA 5 merginų siuvėjų teipgi 
sejonų siuvėjų ir finišerių prie mo
teriškų koulų. Mokestį nuo $25 į 
sąvuitę { daugiau.

XV. Pusk,
1256 W. Harrison st. 'I'. Monroe 1587

REIKIA moters prie mimų darbo, 
tris dienas į savaitę.

SAM BERN
3240 Cottage SI., Chicago III.

PEIKIA guzikų siuvėjų. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Atsišau
kite į II. SCHUMAN and BRO.. 
234 So. Markei SI., 6 floor., Chicago

Rosela n d. 
tkurie esate 
rengiamo baliaus, kovo 1, d., malo
nėsite sugražinti tikietus ir pinigus 
nevėliau vasario 26 d., adresu:

A. Grėbė Ii s, 
10737 Indiana Avė., Roseland.

REIKIA patyrusių pardavėjų 
merginų prie moteriškų ir vaikų dra
panų. Turi kalbėt lietuviškai ir 
lenkiškaį.

M. HOFFMAN.
1251 So. Halsted St., Chicago, III.

Kenoslia, Wis. — Lietuvos Balso 
Draugijos priešmelinis susirinkimas 
įvyks panedėly’j, vasario 21, Sehlitz 
svetainuje. Pradžia — kaip visada. 
Nariai, visi atsilankykite, nes reikės 
išrinkti naują valdybą ir aptarti 
daug kilų svarbių reikidų. Beje, 
praeitame susirinkime buvo nutarta 
uždėti piniginės bausmės tiems na
riams, kur neatsilankytų į susirin
kimą.

— Sekr. F. Bartkus.

VSMENU JIKAKOJIMAl
PAJIEŠKAU svo dukters Marijo

nos Mareiulioniukės-Juščienės. Pra
šau atsišaukti, arb kas žinote pra
neškite, busiu už tai labai dėkingas.

JURGIS MARČIULIONIS
223 Svan SI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio, Prano 
Mengėlos. Pirmiau gyveno Chicago 
Heights, iš kur išvažiavo Kanadon. 
Paskutinį laišką gavau iš Ont (’ana- 
da, rašytą Nov. I 1917. Meldžiu at
sišaukti, nes mama labai yra pasiil
gusi ir nori susirašyti, arba jei kas 
žinote praneškite adresu:

L. MENGP.LA,
1311 East 1()4lh PI., Chicago, III,

PAJIEŠKAU pusseserės Zosės Kra
sauskaitės. 7 metai atgal girdėjau gy 
veno New Yorke ir girdėjau, kad že- 
nota. bet vyro pravardės nežinau. 
Prašftu kas ją žinot, malonėkite pra
nešti arba jos pačios atsišaukti šiuo 
adresu:

FėLIX KRASAUSKAS
1047 So. Tahnan Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jokūbo 
Ražinsko. šeši metai atgal gyveno 
Detroit, Mich. Jisai pats ar kas ži
note, meldžiu greitai pranešti adre
su: STANISLOVAS GENYS
10642 Edbrook Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono Stoč- 
kaus, paeina iš Kauno gub.. Rrsei- 
niu pav.. Viduklės parap. šilaukio 
kaimo. Jis pats arba jei kas žinote, 
meldžiu pranešti, nes turiu svarbu 
leikala.

KOSTANTAS STOčKUS, 
3353 Emerakl Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PUIKUS kambaris dėl išrandavo- 

jimo; garu apšildomas namas. Bus 
i.šrandavotas pigiai, nąu’ginai ar mo-

Mrs. SINKUS, 
Avė.

teriai.

3806 EI lis 
Apartment 31.

Chicago, III. 
Tel. Okland 5801.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo mokytis į bn- 

černę, grosernę ar į kokią kitą ver- 
telgystę. Esu jaunas vaikinas. Kam 
reikalingas, malonėkite atsišaukti.

VALERIJONAS LAUCEVICZ 
3350 So. Auburn Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

REIKIA moterų rinkt skudurus.
PEOPLES JUNG SHOP

5835 So. Lomius St., Chicago.

b'arma 80 akrų 50 dirbamos, 30 
miško ir ganykla, žemės geriausia 
su budinkais, sodnu, šulnis, puinpa 
aptraukia (tratomis keliai geri, ap
gyventa farmeriai oras Lietuvos 2 
milės už didelį miestą su turgais ir 
jamarkais 8 valandos Irainu iš Cbi- 
cago, SleVens Poinl Porlgeco. \Vis. 
Del lulų priežasšių parduosiu pigiai 
ir mainyčiau ant namft Chicagoj. Pa 
tyrimą daugiau klusdami savinin
ko Chicago ypališkai, arba rašykite 
laišku judėdami už 3c. šlampa.

\Vm. Sbimkus,
3521 S. Lowc Avė., Chicago, III.

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

TON Y Z A BELĄ,
P.O. Box 1, Lake Co., Peaeock, Mich.

REIKIA vyrų prie apdarymo mū
sos, molderių, vaikų prie eleveito- 
riaus, fialų janitorių, $50 į mėnesį, 
kambarys ir valgis; mašinistų prie 
kirtimo, porterių į salitiną, vaikų į 
ofisą, ledų traukėjų, trite finišerių, 
įvairių darbininkų į kotelius ir res
toranus, darbininkų prie ūkės, 10 
vai. nedėllomis nedirbama, arti Cbi- 
cago.s, prie pimčiuojamos mašinos, 
vaikų j mašinšapę, bufferių ir pali- 

šiuotojų, Gordono feederių, prie 
medinės mašinos, operuotojų, auto
mobilių plovėjų, šėpų dirbėjų, jani- 
toriaus į bažnyčią.

MOTERŲ REIKALAUJAMA, prie 
stalų patarnautojų, virėjų, indų plo
vėjų, naktimis arba dienomis,, mer
ginos prie kavos, ofisų valytojų, t 
valandos į dieną,’ skalbėjų, namų 
valytojų.

ŠOU UI PARK EMPLOYMENT

1193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South Norlh ir West 

misėje. (Kalbama lenkiškai).

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubellais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Pmaiuosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų playcr 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
selą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir II. Par
duosiu už bile kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie 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- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $5^, arba geresnį pasiu- 
limą. Dykai prisiuntimas, 'Priima
me Liberty Bondsus j mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo f 
ryto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
4 po pietų.

IVestern Storage Compai\y 
2810 W. Harrison Street, Chicago

PARDAVIMU!
PARDAVIMUI kriaučių šapą lie

tuvių apgyventoje vietoje,. Biznis 
gerai eina. Priežastis pardavimo — 
savininkas serga. Kas nori pirkti 
kreipkitės laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami ant laiško no. 32.

1,11................................  1
PARSIDUODA pigiai bučernė ge

roje vieloje lietuvių apgyventa, biz
nis išdirbtas per 8 metus, priežastis 
pardavimo turiu 2 bučernes.

AIex Sueilla,
8766 Hou'ston Avė., So. Chicago, UI.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Priežastis pardavimo, savinin
kas serga.
3312 So. Halsted St., Chicago.

PARDUODU 3 krėslų barbernę ir 
pagyvenimui kambariai už $450.00 
arba rcndos $38.00.
1726 So. Halsted st. Tel. Canal 4813.

NAMAI-žEMe

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cht- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiĮją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai Works. 2106 W. 24tli St. Tel. 
Canal 4802.

BIZNIERIAI
Aš noriu mainyt stubą ant biznio. 
Geistina, kad butų gro.sernė ir bu
černė. Šluba randasi ant Bridgepor- 
to, raudos neša $23 į mėnesį. Kas 
nenori Imt biznierių, greitai alsišau- 
kit. K. GALS
3236 Liine St., Chicago, III.

Tel. Yards 3828.

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale mi- 
vietuose, \Visconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos salvuos 
ant ūkių, arklių, karvių ir II. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba ari i 
jo atsišaukite i mane bile kokią die
ną po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, III.

PARDAVIMUI namas 2 fialų, 5-5, 
ir lotas, prie 3924 Arlesian Avė. su 
maudyne ir toiletu viduje, gaso švie 
sa, didelė barnė užpakalyje. Atsi
šaukite į savininką.

MOKYKLOS

Chicago.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

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. Gvaranluo- 
ta {‘mokinti jus pasiūti suknes už 
810. Phone Seule v 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
barzdaskutvslės amato, ateikite ar
ba rašvkile; dieną arba vakarais. 
TIU—CITY BARBER COLLEGE

819 So. State St., Chicago.

Aušros Mokykla.
šiais melais tapo įsteigia lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vilkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis ' skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo
kytumui po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St
AMEK1KO8 LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstės, dailiarašvs- 
tės.

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

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
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 speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

AtsiŠaukil ant 4-to aųgštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

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

Tel. Boulevard 5669.

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšics sėklų 

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

High Point Seed Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y.


