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True translation filod wilh the post -mastei’ at Chicago, III., Feb. 25, 1919 
us rc<|uired by ihe act of Oct. 6, 1917

Bavarijos princas Leo= 
poldas areštuotas

Kronprincas jieškomas

Monarchistų suokalbininkai areš
tuojami. Proletariatas pa

laiko tvarkę
BAVARIJOS PRINCAS LEO

POLDAS AREŠTUOTAS.

Kaipo suokalbininkas ant pre
mjero Kurt Eisner gyvasties.

GENEVA, vas. 24. Princas 
Leopoldas, buvii.j’s vyriausias 
komanduolojas vokiečių armi
jų Rusijos fronte, tapo uždary
tas kalėjimai! Muniche, kaipo 
vienas iš kurstytojų užmušimo 
prt miero Eisner.

Sakoma, kad rastas sąrašas 
žmonių, kuriuos reakcionieriai 
rengėsi užmušti ir iš tos prie
žasties esu netarta paimti 20 
užstovų iš tarpo aristokratijos. 
Visi universiteto studentai tapo 
iškrėsti.

įpaikinę ministerija tapo su
daryta, susidedanti iš 9 narių, 
vieton 8. Tarp ministerių yra 
prof. Fricdrlcb Foestcr iš Mu
nicho u n i verši Ir to. Sakoma, 
kad neužilgo susirinks landta
gas, bet už Municho.

Ba .arų Berno-komitetas nu
balsavo metinš pensija iš 10,- 
000 markių Kuri Eisner naš
liui.

Trup franslntion fib'd wlth Ihe pns*- 
master at Chicago, III., Feb. 25, 191C 
a.s rcųuired t>y the art of Oct. (i. 191

.ĮIEŠKO bavaruos 
KRONPRINCO.

Kaipo vadovo monarchistų 
suokalbio.

PARYŽIUS, vas. 24. — Bu- 
vusis Bavarijos kronprincas 
Bupprecht, kuris buvo koman- 
duiitoju šiauriniame sektore 
vakarinio fronto pabaigoj ka
rės, esu buvęs vadovu monar- 
cbistų suokalbio, kurio pasek
me buvo užmušimas premiero 
Eisner. Buvusis kronprincas 
yra jieškomas policijos.

Prisimenama, kad paskuti
niai Bupprechto žodžiai, kada 
jis bėgo iš Belgijos į Holandi- 
jų, pasislėpimui, buvo:

“Aš nepripažįstu Bavarijos 
respublikos . Aš nieko neatsi
žadu ir neabdikuoju.”

I lavas gavo specialę žinių iš 
Buše lio, kad visokios pakraipos 
prolelaitiatas |už|tiM'no tvarkų 
Muniche. Bylo susirinks fede
racijos kongresas, kuris po glo
ba cenlralinės tarybos, sudarys 
naujų valdžių vien iš socialistų.

Gcn(įralis streikas ^i^sibaigė 
šiandie po pidt ir darbininkai 
ryto sugrįš prie darbo. Jie su
stabdys darbų seredoj palaido
jimui Kurt Eisner.

True translntinn fiFd with the post- 
nuistcr nt Chicago, III., Feb. 25, 1919 
us reųuired by the act of Oct. fl, 1917

DAUG ARISTOKRATŲ 
AREŠTUOTA.

BEBLINAS, vas. 23. — Daug 
Bavarijos aristokratijos narių 
tapo areštuota nuožiūroj turė
jime ryšių su grafu Arco Val

iry, kuris užmušė premierą Ei
sner, pasak) žinios iš Municho. 
Socialistų valdžia tebedaro kra- 
tas namuose buvusių dvaro na- 

I i ių ir pas didžponius.
Vieta kur Eisner liko užmuš

tas, yra parūgta gėlėmis ir vai
nikais ir didelis paveikslas už
muštojo yra pa^tatyta.4 ten. 
Milžiniškos minios žmonių rin
kosi ten vakar atiduoti velio
niui (ylių pagarbų.

Pasak nepatvirtintų žinių, sų 
rašas konspiratorių ta|>o' rastas 
namuose grafo Arco Valley.

Komunistai pasitraukė nuo 
socialistų.

Žinios sako, kad Municho ko 
munistai (spartakai) yni neuž
ganėdinti sociaiės komisijos 
nuosprrndižu atsteigti vienybę 
tarp Socialistų partijų ir per
traukė ryšius su Socialistų par
tijomis. Komunistai pienuo
ja įsteigti proletariato diktatū
rų, kaipo sovietų respublikų.

Socialistai sustabdė ginklų 
dalinįimų ‘orgaraibuotiems dar
bininkams, suradę, kad kraštu

tiniai radikaliai elementai ir 
matsakomingi individualui gan 
na ginklus.

Kailsruhe žinia sako, kad 
spartakai valdo telegrafo siste
mų Badene ir traukinių judėji
mas toje valstijoje tapo sustab
dytas.

frue translation filod w1th ihe pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 25, 1919 
•s reųuired by ihe act of Oct. 6. 1917

RIAUŠĖS NUREMBERGE.

LONDONAS, vas. 24. f— Pa
sak (’.openhageno žinios, spar-
iukų riaušės įvyko Nurember- 

• ge, Bavarijoj, kur kalėjimai ta
po atidaryti ir eina mūšiai gat
vėse.

True translation filod with the post- 
nuistcr at Chicago, III., Feb. 25, 1919 
is require<t h\ the act of Oct. <>, 1917

VALDŽIA ATSIĖMĖ 
BOTTROP.

COPENHAGEN, vas. 24. — 
Iš Berlino pranešama, kad Bol- 
trop miesitas Rulir distrikte, ku 
rį nesenai paėmė spartakai po 
artilerijos beimbardavimo, ta

pei atsiimtas valdžios spėkų.
Diilssedelorfe pildomasis ko

mitetas darbininkų tarybos pa
skelbė užsihaigimą generalio 
streiko.

Mulheim-an^Bulu’ milicija, 
kuri atsisakė kariauti prieš val- 
elžieis kareivius, paleido karei
vių tarybą ir išrinkę) kitą. Nau- 
je>ji taryba ir initidja nutarė 
remili valdžią.

ORAS.
Lietus ar sniegas šiandie ir 

galbūt ryto; nedidėlė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:32 vai., leidžiasi 
5:35 vai. Mėnuo teka 3:47 vai. 
nakties.

AFGANISTANO AMIRAS 
NUŠAUTAS.

LONDONAS, vas. 24. - čia 
gauta žinia, kad vas. 20 d. ryte 
Lanhman stovykloj tapo nušali 
tas Afganistano Am iras (kara
lius) Habibullah Khan. Prie
žastis užmušimo tikrai nežino
ma.

1 labibulalah Khan užėmė sos 
tų 1901 m. šalis yra po Angli
jos protektoratu.

9 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

PITTSBURGH, Pa. -- 9 žino 
nes užmušti ir 75 sužeisti susi
dūrus mieste B. X O. trauki
niams.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO.

BOCKFOBD, III., vas. 24. 
Pranešama, kad didelė nelaimė 
ištiko CliicagO|V MilNvadkcc & 
St. Puul traukinį už 6 mylių 
nuo šio miesto. Daug žmonių 
užmušta ir sužeista.

True translation filod v-uh fbp pn«f. 
mastei’ at Chicago, III., Feb. 25, 1919 
as reųuired bv Ihe Art of Ort. f>. 1917

CLEMENCEAU ARTI
PASVEIKIMO.

PARYŽIUS, vas., 24. — Pre
mjero Clemcnceau padėjimas 
yra užganėdinantis. Premieras 
praleido naktį gerai. Jo pulsas 
juvo normalis ir tik tempera- 
ura kiek nenormalė.

Daktarai jaučiasi užganėdin- 
ais, kad Clemenccau nebėra 
lavoj u je ir kad pilnas pasveiki
mas yra dalyku kelių dienų ab
soliučiu poilsio.

TYPHUS VARSA VOJE.

PARYŽIUS, vas. 24. — Ka
vas žinia iš Varšuvos sako, kad 
typhus siaučia Varšuvoj ir vi
soj Lenkijoj. Ypač smarkiai jis 
siaučia vakarinėj Lenkijoj.

Baisi žmogžudy
stė vienuolyne

KATALIKŲ VIENULINO PER- 
DėTINė NUŽUDYTA.

žmogžudystė papildyta 11 me
tų atgal, bet tik dabar pra
deda. aiškėti, kad kunigai už
mušė vienuolę.

TRAVEBSE CITY, Mieli.
Netoli nuo čia yra lenkų kata
likų šv. Izidoriaus moterų vie- 
nuolinas. Jo perelėtinė buvo 
jauna sesuo Marė., kuri buvo 
išauklėta lenkų vienuoline Det
roite ir ten 18 m. amžiaus pri
ėmė felicionų orelenų.

Dvasišku tėvu Izidoriaus vie
nuolino buvo kunigas Andrius 
Bienowski, kuris turėjo, sako
ma, labai užvydžių gaspadinę 
Stasę Lypczinską.

Per daugiau kaip metus lai
ko sesuo Marė užžiurėjo vienuo 
liną ir vėdė parapijinę mokyk
lą. Bet rugpjūčio 22, 1907 m. 
ji prapuolė kaip akmuo vande
nyj. Po piet kada kitos sese- 
rįs nuėjo pogulio, jį pasiliko 
svetruimyj, bet atsikėlę seserįs 
jos jau neberado; tik ant lan
go gulėjo jos maldaknygė. Tū
li matę tą dieną, kad kunigas, 
jo gaspadinė ir vienuolė ėjo į 
bažnyčios skiepą, bet daugiau 
sesers Mares niekas nebematė.

Žmonės kalbėjo, kad kunigo kurstimą užpuolimo ant mago-j “NAUJIENAS” 
gaspadinčt labai užvydėjo Ma- nujtonų. ----

rci, kad ji jų mušdavosi, pa
sakojo ir daugiau ko, bet kas 
gali supaisyti kų žmones šneka 
- nejaugi kunigėlis... Bet gra
žiosios sesers Marės niekas dau 
giau nebematė. Kunigas gi ty
lėjo ir tik po dešimt dienų pra
nešė apie jos prapuolimų. Po
licija pradėjo jos jieškoli. Pa
naudota šunįs, bet jokio pėdsa
ko nesurasta, liesa šunįs nu
vedė prie skiepo, bet apžiurėjus 
jį nieko nužiurėtino nesurasta. 
Paskui .viskas, nurimo, kada 
kas tai pranešė matęs seserį 
Marę (’.hicagoje su vaiku.

Mergaitė išdavė paslaptį.

Daug metų praėjo. Kun. Bie- 
novvski ir jo gaspadinė išsikrau 
stė, o jo vieton persikėlė j vie
nuolinę kun. Ed. Podlesesvski. 
Sesuo Marė lapo visai užmirš
ta. Bet kaip sakoma, giedria
me danguje trenkė perkūnas ir 
Marės “prapuoliiąas” išėjo į ai
kštę. Ir kaip visuomet, kalti
ninku pasirodė “bobos liežu
vis.” Kunigas “po sekretu” 
papasakojo “bobai,” o paskui 
per jų ir visas svietas sužinojo.

Netoli vienuolino gyveno gra 
ži nauja 19 metų farmeraitė 
Martha Miller. Kun. Podlesew- 
ski nusižiūrėjo į jų ir pradėjo 
tankiai lankyties mokydamas 

jų “tikėjimo ir cnatų.“ Bemo
kinant jauna mergaitę cnatų 
“pasipinė velnias“ ir jai prisi
ėjo važiuoti “ant vakacijų,“ 
šį sykį j Ann Arbor ligonbutį, 
kur jai gimė kūdikis.

Pa'ls kunigas nuvežė jų į li
gonbutį ir važiuodamas papa
sakojo, kad sesers Marės lavo
nas buvo palaidotas bažnyčios 
skiepe ir kadangi skiepas bus 
taisomas, tai jis buvo prašomas 
perkelti lavonų į kapines ir ten 
slapta jį palaidoti. Tų kunigas 
ir padaręs su pagelba Jacob 
Flecs iš vienuolino.

Sugrįžus dukterei su kūdikiu 
pas tėvų, pastarasis pradėjo ja 
kamantinėti ir toji prisipažino 
sugriešijusi su kun. Podiesew- 
skiu ir dagi papasakojo kų gir-l 
dėjo apie seserį Marę. Tapo pra

nešta policijai. Policija tuoj 
surado Flecs ir tasis prisipaži
no, kad jis su kun. Podlesvwsk. 
atkasė skiepe lavonų—kelis kau
lus, rožančių ir juostelę — ir 
naktį palaidbjo ant kapinių, ir 
padengė kapų šakomis, kad ne
galima butų susekti. Tai buvo 

| pereitą gruodžio mėn.
j Pereitą savaitę lavonas tapo at 
kastas ir Flecs pasakojimas ta
po patvirtintas. Policija tuoj 
pradėjo jieškoti kunigų. Kun. 
Podlesewski tapo surastas šv. 
Bonaventūro vienuoline, Detro- 

, ite, kur jis laukė bažnyčios teis- 
mo už savo “gerus” darbelius.

i Dabar esąs surastas ir kun. 
’ Bienowski. Jis yra Manislee. 
į Ten pat, manoma, yra ir jo gas
padinė. Prie jų sesuo Marė pra
puolė ir policija mano, kad jie 
galės daug papasakoti apie “pra 
Puolimą” sesers Marės ir išaiškin 
ti jos užmušimą, kurį jie ir be
ne bus pąpildę.

30 ŽMONIŲ ŽUVO TIKĖJIMI- 
NftSiE RIAUŠĖSE.

BOMBAY, Indijoj, vas. 24.— 
Mahometonų pienai Katapure 
paaukauti karvę pagimdė riau
šės, kuriose indusai užmušė 30 
mahometonų, kelis sudegino, 
daugiau 60 sužeidė ir sudegino 
kuo nevisą kaimą.

200 indusų laukia bausmė už 

True trnnslnllon filiui wilh the post- 
tnasler nt ('hiengo, III., Feb. 25, 1919 
us i’e<|iiii e<l by the act of Oct. (i, 1917

ANGLIJAI GRŲSIA CIVILĖ 
KOVA.

Sako Lloyd George. Persergsti, 
kad angliakasių streikas reiškia 

didelį pavojų.
■.■■■■i,, „ i /• n

LONDONAS, vas. 24.-r Prieš 
Anglija sitovi prospektas civilės 
kovos ir atstovu butas turi da- c

ryti viską, jo galėję, kad to ne- 
daleidus. 'I’aip užrtfiškė šian
die premieras Lloyd George, j- 
nešdamas bilių sutverti komite
tų tyrinėjimui viešpataujančių 
anglių pramonėje sąlygų.

Premieras sakė, kad jam pa
sakyta, jog išpildymas anglia
kasių reikalavimų uždėtų sun
kiausios rūšies našta ant kilu C €

industrijų naštų taip sunkia, 
ir taip didelę, kad ji gali išmes
ti desetkus, jei ne šimtus tūks
tančių žmonių iš darbo ir kad 
ji gali pažeisti eksporto pirkly- 
ba anglių, geležies, plieno, ma
šinų ir laivų.

Galbūt, sakė premieras, kad 
skaitlinės, kurias turi valdžia, 
nėra teisingos ir tas yra prieža
stimi tyrinėjimo.

Siūlo tyrinėjimų 
komisijų. '

Tyrinėjimo komisija, premie 
ras pridūrė, butų paskinta. Ko
misija apimtų klausimų algų 
darbo valandų, lėšas produkci
jos ir išdalinimo anglių, gene- 
ralę organizacijų anglių laukų, 
sociaiės sąlygas ir kitus daly
kus. 4'eisėjas Stikney iš kara
liškų teismų skyriaus butų pir
mininku. Kiti nariai dar nu
gali būti įvardinti, kol anglia
kasiai nesusirinks seredoj ir ne
nutars ar jie dalyvaus tyrinėji
me.

Komisija raportuotų iki ko
vo 31 d., kuomet angliakasiai 
reikalauja raporto iki kovo 15 
d. Premieras sakė, kad 16 die
nų streikas prie dabartinių są
lygų pagimdytų supimą didžiu
moj pramonių. Nelaimė pul
tų ant kiekvienos klcsos vals
čiuose.

Premieras sakė, kad šalis at
ėjo prie ruščios vietos pramo
nėje ir valdžia abejoja apie pa
darymų angliakasių reikalauja
mų koncesijų be geriausiai ga
limo ištirimo.

Premit ras suliko, (kad ang
liakasių tvirtinimas, jog kasy
klos gali panešti ekstra naštą, 
jei butų panaudota tuos prie
monės panaikinimui eikvojimo 
sudaro tikrų dalykų tyrinėji
mui, bdt jis yra palinkęs abejo
ti, ar toje linkmėje ekonomija 
padengtų 8 ar 10 šilingų ant to
no, kuriuos reikalavimai palie
čia.

Premieras pabrėžė didelį at
siliepimų anglių kainos ant mai 
slo ištekliaus. Amerika, sakė 
jis, buvo dideliu konkurentu 
anglių eksporte, kuris yra daug 
svarbesnis Anglijai, negu Ame
rikai. Joį1 eksparto pirklyba 
bus sunaiikinta, pabrangimas 
naglių ir maisto yra neišvengia 
mas.

(Angliakasiai disuotinu bal
savimu jau nubalsavo didelę di
džiumų balsų, streikuoti kovo 
15 d. už 6 vai. darbo dienų ir 
pakėlimą mokedtfies 30 nuoš. 

Taipgi jie reikalauja nacionali
zavimo anglių kasyklų).

Skaitykite ir Platinkite

True translation filed wlth the post, maslcr at Chicago, III., Feb. 25, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Wilsonas persergsti ly 
gos priešininkus
Žmonės dabar valdą

4*

Lloyd George persergsti apie 
civilę kovą

ŽMONĖS DABAR VALDO. gavo Anglijoj, Francijoj ar lla-
--------  lijoj-

Vadovai turi pildyti žmonių va------------------------------
lią, arba jie bus pašalinti, 22 SUFRAGISTĖS AREŠTUO-

sako Wilsonas. TOS BOSTONE.

MECIIANICS’ 1IALL, BOS- 
BON, Mass., vas. 21. Prezi
dentas VVilsonas savo pirmoj 
kalboj čia šiandie po atvykimui 
iš Francijos, pakvietė tautų ly
gos pieno kritikus “išbandyti 
st ntimenlų Amerikos.“

Žmones, kurie norėtų, kad 
Amerika suviltų pasaulį jo vil
tyse, sakė jis, malto tik už arti
miausio horizonto.

“Jie nežino Amerikos senti- 
meto,” pasakė prcziidentas.

Kalbėdamas apie viltis ir as
piracijas Europos žmonių pas
toviai tąikai, kurios yra sudė
tos Suv. Valstijose, kaip “drau
go žmonijos,’’ prezidentas sa
kė, kad jis neabejoja daugiau 
apie “verdiktą Amerikos tame 
dalyke, negu aš abejoju, kad 
aš turiu kraujų manyje.”

“Pasaulio tautos nusisprendė 
dabar atlikti didelį dalykų.“ tę
sė jis toliau, “ir jos neatsitrau
ks nuo savo tikslo. Aš nekalbu 
apie valdžias, bet apie žmones, 
kurie pasirupįs, jei jų dabarti
nės valdžios neatliks, kad kas 
nors kitas atliktų. Žmonės laiko 
vad.lias. T ii nėra ftaptybė ir 
dabartinės valdžios žino (ai.

“Didžiausiu dalyku aš turiu 
pranetl'i jums,“ sakė jis, “yra, 
kad ši didelė šalis yra pasitiki
ma visame pasaulyje. Aš ne
atėjau raportuoti apie progre
sų laikos konferencijos. Tas 
butų perdaug ankstyva.

“Žmonės, kurie yra konferen 
cijoj, Paryžiuj supranta, kad 
jie nėra viešpačiais jų žmonių, 
b( t tarnais savo žmonių ir kad 
nė vienas žmogus nedrįs eiti 
namo iš konferencijos ir prane
šti kij-nors mažiau, negu yra 
tikimąsi.

“Dabar visi žmonės Europoj 
laikosi vilties, kad visos pasau
lio tautos |turi suvienyti savo 
morales ir fiziškas spėkas, kad 
tiesa viešpatautų. Kas atsitik
tų, jei Amerika suviltų pasaulį 
jo viltyse? Visos tautos stotų 
kaipo priešingos stovyklos ir 
žmonės taikos konferencijoj va 
žinotų namo nuleidę galvas, ka
dangi jiems nepavyko. Mes ne-

paliklumėm ant taikos stalo 
nieko moderninio, vien tik gni- 
užlį popieros.“

Kada prezidentas užbaigė, 
mayoras Pcters pasiute tris šau 
ksmus, kurie buvo suteikti pub
likai stovint.

Tuj po to perzidento partija 
apleido salę ir nuvažiavo į pie
tinę stotį, iš kur ji 4:30 vai. 
vak. išvažiavo specialiu trauki
niu į Washingtonų.

Pre^idorilto ^AVilsono priėmi
mas čia buvo charrakterizuoja- 
mas tų, kurie keliavo sykių su 
juo po Europą, kaipo pilnai 
tiek pat demokratyvis, kokį jis

BOSTON, Mass., vas. 21.
22 narės Nacionalės Moterų par 
tijos, nešiojusios plckatus, tapo 
areštuotos priešais valstijos bu- 
dinką, joms nepaklausius poli
cijos paliepimo išsiskirstyti.

True trarjslation filed wifh the pr»«U- 
niasler ių Chicago, III., Feb. 25, 1919 
as i’C(|ui^ed by Ihe act of Oct. ti. 1917

TROCKIS PERSERGSTI 
FINUS.

STOCKHOLM, vas. 21.
Bolševikų karės minisetris Leo
nas 'Trockis išleido Petrograde 
proklamaciją, užreiškiančią no
rų užlaikyti taiką su Finlandi- 
ju, bet kartu persergstančių tų 
šalį, kad sovietų valdžia grieb
sis kontr-priemonių, jei kon
centravimas finų kareivių Bti- 
sijos fronte tęsis.

True translation filed wilh thp post- 
innsler at Chicago, III., Feb. 25, 1919 
is repuired l>\ Ihe art of Ori. ti. 1917
AIRIJOS ATSTOVAS TAKOS 

TARYBOSE.

PARYŽIUS, vas. 21. —- Seah 
O’Ccaligh persistatė šiandie tai
kos konferencijai kilpoj “už- 
tviillintas pasiuntinis Airijos re
spublikos laikinės valdžios.“

NAMŲ BUDAVOTOJAI GRĮŠ 
PRIE DARBO.

WASHINGT()N, vas. 21.
Visi namų budavotojai Ne\v 
Yorke ir visi sustreikavę išpri- 
jautimo grįš prie darbo, sulig 
sutarties tarp samdytojų ir li
nijų. Ginčiai pavesta išrišti ur
bi t racijos "tarybai po tris iš 
kiekvienos pusės, pirmininkau
jant teisėjui Henry P. Dugros 
iš Ne\v Yorko, kuris išneš nuo- 
srendį už dviejų savaičių.

ČEVERYKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

WASHINGTON, vas. 21.
Čia paskelbta, kad šiandie pra
sidėjo streikas 85 čėverykų dir
btuvėse, kasdien išdirbančiose 
50,000 porų čeverykų. Viso 
streikuoja 15,000 darbininkų, 
nors lik 1,000 priguli prie uni
jų. Jie reikalauja pakelti alga 
10 nuoš.

ISPANIJOS KABINETAS 
REZIGNUOJA.

MADBID, vas. 24. — Ispani
jos kabinetas, vadovaujamas 
grafo Bamanones rezignavo. 
Karalius prašė kabineto pasilik 
ti vieloj kol parlamentas pri
ims biudžetų. Tuogi laigu jis 
sudarys naują ministerijų.
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True translation filed with the post- 
niasler at Chieago, III., l’eb. 25, 1919

Del padėjimo 
Rusijoj.

Berne, švecarijoj , laikytoji 
tarptautinė socialistų konferen
cija paskyrė tam tikrų komisi
ja. kuri nukeliavus Rusijon iš
tirtų, kaip reikiant, visų ten da
lykų padėjimų. Į šilų socialis-

vikų valdžia atsiliepė, kad ji 
nors ir nepripažįstanti (matai!) 
Berno konferencijos kaipo so
cialistinės arba atstovaujančios 
darbininkų klesą, ji vis dėlto

pavažinėti po Rusiją ir paina 
tingai susipažinti su dalykų pa 
dėjimu. Dar daugiau, bolšcvi 
kai nėkiek nesibijų įsileisti ka<

i

Rusijos

tiesioginių ryšių su kuria nors 
valdžia, ir ta valdžia turėtų tik
slų ginklu rankoj užpulti ant 
sovietų respublikos. ,

žiavimas, kuriame buvo oficia
liai reprezentuojamas dvide
šimties suviršum įvairių šalių 
socialistų judėjimas, žinoma, 
nereikalauja iš bolševikų pripa
žinimo ar nepripažinimo. Jis 
buvo tarptautinis socialistų kon 
gresas, ir toks pasilieka. Bet 
gera, kad Rusijos bolševikai 
apsiima duoti pilnos progos už
sienio socialistams susipažinti

jautų žinių. tuo blogiau bu
vo, kad los viena antrai grieš- 
lai prieštaringos žinios ėjo ne 
lik iš reakcinių šaltinių ir žinių

slais kaip Rusijai, taip aplamai 
visam revoliuciniam pasaulio 
judėjimui diskredituoti, bet 
prieštaringas žinias skelbė ir 
skelbia patįs revoliuciniam ju
dėjime dalyvaujantis žmonės, 
kurie ilgesnį ar trumpesnį lai-

vo j užsienius.

ištirti, sugebės savo uždavinį 
rimtai ir bešališkai atlikti.

Tamsių urvų 
mėgėjai.

Vos spėjus p. Balučiui sugrį
sti iš Rylų, kur jis apie suvuilę

nių ištikimiausių jų, pašvęstų į 
giliausias tautinės politikos ir 
diplomą tijos slaptybes vietos 
tautininkų, ėjo konferencijos a- 
pie. per keturias dienas ir nak
tis. Kas buvo tose konferenci- 
jose diskusuojama ir tariama, 
pasilieka slaptybėj. Tik vienas 
tautininkų “sekretnas“ asmuo 
mumis pranešė, l>et ne tam, 
kad mes sekretų laikytume, 
kad konferencijos ėjusios vy
riausiai (jei šaukimo “visuotino 
Amerikos lietuvių, seimo.” Pa
sak musų informuotojo, kon-

onalo konferencijoje buvo at
stovaujama įvairiausios sociali
stų judėjimo srovės beveik iš 
viso pasaulio: tenai dalyvavo ir 
dešinieji socialistai, ir “viduric- 
čiai,” ir net radikalesnių už vi- 
duriečius srovių atstovai. Ber
no konferencija buvo toks gi
lus mokslinio socializmo žino-

mastei’ at Chieago, III., Fqb. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Kiti du vyrai, kurie buvo kalė
jime su juo drauge, II. E. Uol
ia nd ir Frascr, taipgi tapo iš
rinkti parlamentam

Žinios: International Labor

vas, kaip K. Kairiškis; joje bu-. Moterų, drabužių dirbėjai lai-
V? a T ’l • t • a ■ IVvo Kurt Eisner, kurį net bolše

vikai pripažino nenuolankiu re
voliucionierių; jame buvo Frie- 
drich Adler, kuriam Rusijos

tauninkų lyderiai nenorį, dabar 
visuotino seimo, ir jeigu jie

už jį ir smerkiu klerikalus, kam 
pastarieji lokio seimo nenorį, 
tai esu lik kamufliažas savo po- 

litiniems priešams, klerika
lams, suklaidinti. —-

so garbės pirmininko vardų; 
jame dalyvavo anglas Ratnsay 
MacDonal/d, 'kuriam nė smar
kiausi “kairiai” negalėjo nie
kuomet užmesti “social-palrio- 
tizmo;” ir daugelis kiti 
revoliucinio socializmo 
jų. Ir ta konferencija 
kė bolševizmo taktika.

mėjo.

New York, N. Y. — Jau pen
kta savaitė kaip 35,00(1 'l'arp- 
tautinės Moterų Drabužių Siu
vėjų Unijos narių eina strai- 
kas, kuris duoda visokia viltį, 
kad trumpu laiku pasibaigs pa- 
.!|cjkniingai. Jau dabar nuo 
18,000 iki 20,000 darbininkų

mų pasekmės buvo dar gerės- 
nes, nors darbiečių kandidatas 
G.ilbraith pralaimėjo 300 balsų. 
Galbraith buvo naujoku politi
kos arenoje ir neis’avinlu kal
bėtojų, vienok jis gavo 170 bla- 
sus (langiaus negu pirmesnysis 
J. Thorn, kuris buvo kalbėk-

jų nustatytai tvarkai ir įstaty
mam*. Todėl jie laike susirin
kimų ir išnešė šitokių rezoliu
cijų.

“Kadangi yra žmonių, besi
vadinančių save Amerikos pi
liečiais, o tuo tarpu vartoja vo
kiečių kalbų ir turi dagi slaptas 
vokiečių draugijas**♦ .tai mes, 
kaipo tikri Amerikos piliečiai, 
reikalaujamę, kad ta slapta vo
kiečių draugija butų uždrausta 
ir panaikinta tuojau, o tvarka, 
Apierikos piliečių Įįntei’esai ir 
amerikiečių kalba ir papročiai 
butų apsaugota.” »

FRAKCIJA.

Paryžiaus darbininką publika 
yra pirmeivi

tikro

nupei-

Inter-
žinia mums suteikė tautininkų

C

ame ją su dideliu žiu|>snm dru
skos. Ta informacija gali būt 
įrgi lik kamufliažas. Slaptųjų 
konferencijų tikslai, be abejo,

Dabar, kada socialistų 
nacionalas |tarė savo autorite
tingą žodį apie bolševizmų, te
gul musų “kairieji“ neprasima
no, kad bolševizmo priešai tai 
esą kapitalistų tarnai. Bolševi
zmų atmetė tarptautinis socia-

kamufliažas dėl visuotino sei
mo. l ik kažin kada visi tie tau už socializmų.

visuomc-

laukan iš savo slaptųjų konfe
rencijų ir suokalbių urvų; ai

kinti.

True translation filed with the post- 
masler at Chieago, III.. Fcb. 25, 1919 
as reouired by the act of Oct. 6, 1917

Dienos Klausimai
P. Grigaitis.

nešusius, kad tarptautinė soci
alistų konferencija Berne nepa- 
jdmlusi jokio nutarimo apie 
Rusijos bolševikus, pasirodo, 
buvo neteisingos. Socialistų 
Internacionalas padarė du nu
tarimu sulik bolševizmo. Apie 
tai sako trįs žinios: žinia, ku
rioje aprašoma Intcrnacfionalo

taikos konferencijos pirminin
kų, Clemenieau; žinia, kurioje 
aprašoma tos pačios delegacijos

iu jerų, Lloyd (icorge'ų; ir laik
raščiuose paskelblasai i n t e r- 
view su franeuzų socialistu Re- 
naudel’iu, dalyvavusiu Berno 
konferencijoje. Taigi nėra jo
kios abejonės, kad socialistų 
Internacionalas tarė savo žodį 
apie bolševizmų.

Kų-gi pasakė Socialistų Inter
nacionalas a|A(| bolševizhnų? 
Viena, jisai priėmė Branling’o 
pasiūlytų rezoliucijų, kurioje 
nurodoma, kad socializmas y- 
ra konslruktyvė (tverianti, bū
davo junti), o ne destruktyvė

islai privalo savo veikime lai
dytus demokralybės principų, 
dūriuos pamynė po savo kojo
mis Rusijos bolševikai. Antra,

tams (menševikams ir sociat- 
-iiev<^li,uc|onieriams), Reikala
vusiems, kad Internacionalas

c.iai ištirti dalykų stovį Rusijo
je ir apie jį painformuoti viso

Taigi socialistų Internaciona- 
s pasmerkė bolševizmų. Bol- 
viktt simnalizaloriai, žinoma,

onalą, kad sumažinus jo uuo-

|raklacijas su klerikalais, kaip dinėdami aut Internacionalo,

1.4 >. Čia s ei taip pp. Ručkaus- 4 šiandie juk yra zauuma, kad 
o, Balučio ii'dar kelių kitų, pa pirmoje atgimusiojo luternaci-

kenčia ncišlaiko

neapkenčia ir žmonių, skel
biančiu sabotažu: o ar sociali- 
štai pritaria sabotažui? Kapi
talistai neapkenčia žJmo'nlių, 
skelbiančių} anarchizmų: o ar 
socialistai giria anarchistus? 
Kapitalistai smerkia terrorų: o 
ar socialistai stoja už terrorų?

Sodialislai atmeta bolševiz
mą ne todėl, kad bolševikai ko- c

voja prieš kapitalistus, o lodei, 
kad jų kovojimo budai yra ne-

prieš demok ra lybės principus;

ko socialistai negali jiems pri
tarti.

Bavarijos premjeras, Kurt 
Eisner, kurį kelios dienos atgal 
nušovė vienas grafas oficieris, 
buvo, kaip skelbia laikraščiai, 
“dievaitis Bavarijos darbinin
kų.“ Jį mylėjo darbininkų mi
nios už jo didelę drąsų, energi

partija buvo ^neskaitlinga Ba.i

Vokietijoje Eistteris varė smar-

vilės karinės valdžios vielų bu
tų prašalinti visi buvusieji kai
zerio tarnai (taip-pal ir Schei- 
(kmann’as, kuris rėmė senųjų 
valdžių karės laiku). Bet kai

ševizmų. Tarptautinėje socia-

Kurt Eisner užreiškė, kad Vo-

dabarlinės karės kaltinin-

pritarė los valdžios politikai. 
Vienok Eisner sakė, kad Vokie
tijos proletariatas turi susivic-

mų. nes liktai susivienijęs jisai 
nuveikti buržuazijų.

Eisnerio 
Vokietijos 
prašalinta 
Žagarei vi ų

rcikalavinias, kad iš 
valdiškų vielų butų

klika, nebuvo išpil-

Ebcrlo-Scheidcmaim’o partijai?
-

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES fondan.

straikų sugrįžo prie darbo ir 
visi jų reikalavimai tapo pri-

sausio 21
dienų po fabrikantų atsisaky
mui taikytis su unija. Tūlų lai-

hmmkais, sulig kuria darbas 
apsistojimo menesiais turėjo 
būti paskaidomas tarpe visų 
darbininkę, ir darbininkų ne
galima buvo atleisti be unijos 
sutikimo. Unijai pareika- 
vus iš darbdavių sutrumpini
mo darbo valandų nuo 19 iki 
41 ir 15 nuoš. pakėlimo algų, 
fabrikantai ir kontraktiniu- 
kai atsisakė ir šnekėti apie tai 
su unijos viršininkis, jei jie ne- 
alsisakis nuo savo teisės ‘užžiu- 
rėti atstatymo ftarbininku ir< c

|iu laiku tuos, kurie jiems pa-

straikui unija tose šapose, kur 
susilaikymas padaryta, gavi 
tik 44 valandų savaitę ir 
nuošimčių pakėlimų algos,

15 
bet 
dėl 
tei-darbo padalinimo ir apart 

sės prižiūrėti atstatymo darbi
ninkų, privertė darbavius su
tikti neatleisti nei vienos šapos

nario.

laukiama, kad unijos reikalavi
mai luojaus bus išpildyti tose 
šapose, kurios dar tebesi ra i kuo 
ja.

Straikininkus darbdavių sa te

vo pranešta apie daugeli atsili
kimų tikro smurto ir daugybė 
sargų buvo areštuota už pikio- 
liniukų sumušimų.

ŠKOTIJA

Šnipai Škotijoj.

Londonas. — Kaip Geo. Lauš

lyje “lleralde” rašoma, tai vy
rai poiicislni, darantieji užsira

urnose Škotijoje pateko į lokių 
nemalonę, kad valdžios Jabar 
samdosi moteris pranešti jams 
apie revoliucingas prakalbas.

no grailrašciu 
maištuolio kabių, lai gali 
Ii, kad jos darbdaviu yra

beužrašiuėjanl 
žino-

AUSTRIJA

Darbininkai laimėja kitų 
parlamente.

Wellington, Naujoji Zelandi
ja. Pru.sianizmas, kokis da
bar yra įsigalėjęs politiniame 
sąryšyje, apturėjo didelį šmu
lį WeHinglono Pietuose, kuo-

džios kandidatų 2112 balsų prieš

rų, kuriuos 1913 m. Massey- 
Ward sųryšys sukišo į kalėji
mų už jo pramonę agitacijų.

Boston, Mass. — Kiek pir
meivi yra darbininkų visuome-

masi-

žt miau paduoto aprašymo, pri- 
siųtlo laikraščiui vF(»r\vard“ 
šitame mieste jo spccialio ko- 
!• spondento Francijoj:

Septinladienyj sausio 12 d. 
žieminiame eirl
uis susirinkimas apkalbėjimui 
demobilizacijos. Susirinko ke
turi ar penki tūkstančiai žmo
nių, kurių trečdalis buvo uni
formose. Ketino kalbėti socia
listų atstovai, kurie yra karės 
reikalų komiteto nariais. Vie
nas ar du kalbėjo, bet susirin- 
■ ■••sieji, 
lįsk ”ni
apšvilpė Albertų Thomasų; jie

True translation filed wilh the pošt- 
master at Chieago, III., Keb. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

(’Jiicągos Tribūne užtikrina, 
kad kažin-lkas atspausdinęs ir 
platinus Chieagoj šitokius atsi
šaukimus:

“Klausai, jus, kur esate šimtų 
nuošimčių amerikiečiai! Sa- 
|iutuokil žvaigždėmis Kaišytų
jų Vėliavų. Amerikoj nėra vie
tos tiems, kurie šios šalies ir 
jos vėliavos nemyli labiau Už 
visa kų kita pasaulyj. Išdan
ginkime lokius. Šalin SU kru
vinuoju m a i š t o, anarchijos, 
žmonių godumo ir sabotažo vė
liava. Mirtis išdavikams ir sve 
timšaliains agitatoriams!”

Įėjus pragyventi žmoniškai.
Dabartinis Lavvrcnce’o dar 

bininkų, streikas taipjau yra 
kova prieš besiplėtojantį nedar
bu: nuo 50 iki 75 nuoš. darbi
ninkų jau vaikšto be darbo, ar
ba laikinai paliuosuoti “vakaci- 
joms.” Prie dabartinės visa 
feo brangenybės tatai reiškia, 
kad dhrbininkai yra be miela- 
širdystės metami badui į nas
rus.

Dabartinis LauTence’o dar
bininkų streikas kartu yra kova 
prieš sabotažų, kurį būdavo 
praktikuoja medvilnės industri 
jos karaliai, šalyje jaučiama 
didelis reikalavimas medvilnės 
ir vilnos audinių. Tatai turi būt 
parųpintą. Bet samdytojai no
ri marinti badu savo darbinin
kus! Jiems pirmoj vieloj sto
vi jų kišeniaus interesai.

(Seka ant 3-čio puslp.)

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
Čįu?

i Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti ąavo namą, Jotą ar fanną? 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

matomai buvo radika- 
negu jie. Klausytojai

darni pastebėjimus apie jo pra
eitį (dar karei tebeeinant jis 
pritarė įsiveržimui Rusijon); 
Poncchii jie sakė, kad nors jis 
galėtų būti “minoritair’u”, bet 
jis juo niekuomet nebuvo ir nė
ra užteikamai dideliu minoritai-

mijus, kad Franci ja “negali į 
bolševizmų įpulti,” tūkstančiai 
atsistojo ir sušuko “Vive Bol- 
shevisme!” Pięrrc Levai bandė 
kelias minutas atsilaikyti riks
mui, bet paskui nuėjo ir atsisė-

mų bolševizmo priešininkų Pier 
re Renaudel, bet Renaudel nega-

jo Internacionalų; šaukė už Le
ninų, už Longueta, už Sovietus,

lo pastebėta radikalus unijos va

Renaudel

džio; kalbėjo Pcrical”.

Kas girdėt

Ijietuvjiams gcraf žinomoji

versi lėto Selllemenlo perdėli- 
i;ė, Miss Mary Mcl)o\vcll, kai

susirinkime,

anų rikonizuoli čia gyvenančius 
svetimtaučius. Viena pasek- 
mingiausių priemonių tam tik
slui atsiekti lai uždraudimas 
svetimųjų kalbų kaip viešosio
se. \taip privačiose mokyklose. 
Vienintelė mokyklų kalbu tega-

Chicagos viešųjų mokyklų 
superintendentas Morlens^ų, tų 
patį sako. Kalbėdamas mokyk
lų principąlų saneigoj dėl mo-

škė, kad pradinėse mokyklose, 
liek viešose, kaip ir privačiose 
parapinėse, jokia svetima kal

anglų ka

True trat.islaliou filed wilh the post-
Įnasler ai Chieago, III., bei). 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Viename 1qwos miestelyj, 
Manilloj, gyvena nemaža vo
kiečių. Jie turi ten savo susi
šelpiamąją draugijų. Dabar ke

cinus tipo pastebėjo tame pavo-

korespondencijos]
. ........... . ..■,.iž<

LAWRENCĘ, MASS.

Streiko stovis.

Medvilnės darbininkai La\v-
rence metė darbų, idaol įsigijus
iškovojus 18 valandų savaitę, 
vietoj 54, ir gavus tų pačių al
gų kaip iki šiol kad gaudavo. 
Jie pasitraukė nuo Amerikos 
Darbo Federacijos, kadangi jos 
Šukos United Tę.\tile Workers 

.unijos pręzidenlas (tloldeu, ra
gino darbininkus sutikti ant 18 
vai. savaitės proporcionaliai su
mažinant ir jų algas. Svetim- 
kaIbiai daiilrininkai Latvrence, 
tiesa, savo daugumoj, yra radi
kalai, bet jų reikalavimas labai 
nuosaikus: jie reikalauja tik 
aštuonių valandų (ir subato
mis) darbo dienos, kas Jau 
pripažinia visoj eilėje išdirbys-
v • cių.

Dabartinis La\vrence*o dnr- 
bininku streikas yra kova už 
pragyvenimų. Nežiūrint Ame
rican Woolen kompanijos pasi
gyrimų, jogei ji padidinus sa
vo darbininkams algas net 87 
nuoš., didelė dauguma darbi
ninkų gauna, vidutiniai lipant, 
po 50(1 dolerių (į metus) ma
žiau negu reikalinga, idant ga-

Ar Jūsų Kraujas
kalingumo Geležies?
Geležis yra raudono kraujo maistas 
— kuris iudeda spėkų ir energi
jų į vyro gislas, — skaistumų į mo
teries veidų. Delko Nuxated Iron 
taip greitai atbudavoja nusilpnėji
mų, nervus, nepuolusių žmonių.

Tuksiančiai vyrų ir moterų naiki; 
na savo stovi pasiduodami’ ligai 
ir nustodami vilties prie sveika

tos, tiktai lodei kad jų kraujas da
rosi skystesnis iš priežasties ti

ktai kad daro žmogų fiziški ir dva
siškai silpnų, nervųotų ir greitai su
erzinančiu bet taip sakant apvagia 
jo vyriškumą ir viską kas duoda pa
malu tvirtumui, kuris būtinai yra 
reikalingas žengti j sveikatą.

Taipgi iš šviesos—gražios ir rim
tos moteries permaino j nervųotų 
ir greitai susierzinančių.

Geležis būtinai reikalinga dėl 
padirbimo jūsų maisto kuri jus val
dote i raumenų audinius ir smege
nis, Per gelyši i rausvas me<tegas 

kraujo užsilaiko oxygenas( kūne, 
Be geležies nėra spėkos, gyvumo nė 
pakantrumo pergalėti sunkenybes 

nors ir nelabai dideles. Kitaip sa- 
(ant, stoka geležies kraujuje nerciš- 
da kad jus kraujo neturite, bet jus 
)adaryti žmogų stipriu, apsukriu ir 
•audonkrauju nėra nieko geresnio

Ndsuota gęlęžis. Nepalygina
mai lengvai al'jaučinia, kuri negadi
nu dantų padarydama juodais, taip 
gi negadina vidurių. Nėra skirtumo 
tokius jus pirmiau vartojote vais
us b,e pasrkinių. Jeigu jus nesijau

čiate stipriu ir sveiku, jus esate sko
lingi sekančiam išegzaminavimui. 

Patėmykite tų, kiek jus galite dirb
ti bei kiek toli jus

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chieago, III.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16c 
Prie Šių kalnų priskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-»a GATVĖS

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35 c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chieago, III.

Kenčia Dėl Rei-

galite be nuovargio nueiti 
Po to priimkite dvi penkiagrunes 
plotkelos paprasto Nuxaled Iron’o 
tris kartus į dienų po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių. Tuomet v-čl išmė
ginkite savo sveikatų ir palįs patė- 
mykite, kirk pasitaisėte. Daug ner- 
vuolų, suirusių žmonių, kurie visų 
laikų galėjo stebėtinai padidinti sa
vo spėkų ir pakantrumų tiktai im
dami geleži tikroje formoje. Nuš
alėti Iron dabar yra vatrojania virš 
trijų milijonų įmonių kas nirlas 
ir išdirbėjai užtikrina pasekmingas 
ir visai užganėdinančias pasekmes 
kiekvienam pirkėjui arba jie sugfa- 
žiub jums pinigus. Parduodama vi
sose gerose aptiekose.
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MILIJONAS RUBLIU.
Net ir prie dalmrtinio pinigų 

kurso, jau taip žemai nupuolu
sio, mes vis tvirtiname, ka<l 
■“sveikata grangesnė už pini-

lr tas yra gryna tiesa, nes 
sveikatos už pinigus nusipirkti 
nebegalima. Sveikata, o ne pi
nigai, tad yra didžiausiu turtu 
ir užtat sveikatų privalome ser
gėti. Sveikas valgis musų or
ganizmui duoda kraujų, o krau. 
jas duoda sveikatų.

Nusilpus valgį virškinamiems 
intaisams, reikia neatidėliojant 
pataisyti užkrėstąjį organizmų 
ir kraujų. Del šito tinkamesnio 
ir geresnio vaisto nėra už Par- 
tolos Saldainius, kurie gerai ir 
teisingai (viena nakčia) išvalo 
organizmų ir kraujų.

Mes sakome tie saldainiai 
“tinkamiausi” ne rekliamai, bet 
žymime kaipo faktų, nes Par- 
tola yra žinoma visiimr pasau
lyje. Partola saldainiai už y- 
l>aliūgas kokybes a|xlovanota 

aukso nuNlaliais ir pagyrimo 
lapais Londone, Paryžiuje, Ne
apolyje, Barcelone ir Genevoje. 
Kiekvienas skaitantis šias vilu 
tęs gali pas mus užeiti ir pama
tyti tuos diplomus.

Kuomet organizmas užsikrė
tęs ir jus turite galvosūkį, što
kų apetito, baltų liežuvį, prastų 
kvapų ir skonį burnoje. Jus 
imkite Partola. tuos saldainius 
prieš miegų. Rytų jus pajusite 
atlengvėjimų ir busite dėkingi 
už patarimų.

Partola reikalinga turėt vi
suomet kiekvienoje šeimynoje. 
Skrynelė Partola saldainių kai
nuoja tiktai $1.00. 6-šios skry
nutės už $5.00. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dep. I>-1
(124)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

SHAMDLING NAUJAUSIOS 
MADOS RESTAURANTAS.

Belo, dabartinis Lawrence*o 
darbininkų streikas nėra sve
timšalių streikas, bet visų dar
bininkų. Kiekvienas teisybę 
mylintis žmogus privalo remti 
teisNigu>« lunvrence’o darbinin
kų reikalavimus. Jų |iergalū 
reikš didelį laimėjimų visieiųs 
šios šalies darbininkams. ' Jų 
pralaimėjimas butų skaudus 
smūgis visiems šios šaltos dai> 
bininkams.

Tatai padėkite Lawrence’o 
darbininkams laimėti jų kovų 
su medvilnės indtistrijos kara
liais!

Policijos sauvaliavimas.

La\vrcnce’o policijos elgimą
si stačiai nepateisinamas. Ge- 
neralis streikininkų komitetas 
jau pasiuntė specialę delegacijų 
pas Massachusetts gubernato
rių, idant užprotestavus prieš 
varžymu laisvės žodžio ir susi- 
rinkimų. Tai yra aiškus patai
kavimas pelnagaudoms — med
vilnės fabrikininkams. Jisai 
turi pasiliauti.

Bi'je, pastaruoju laiku tapo su 
žinota, kad vietos fabrikinin- 
kai siunčia darbus į Lowellį. 
Lo\veilio darbininkai privalo 
pastoti tam kelių. Bet dalykai 
gali susidėti dagi taip, kad, per 
galėjimui medvilnės industrijos 
magnatų, prisieis paskelbti vi
suotinų medvilnės darbininkų 
streikų visoje Naujoje Anglijoje. 
Šitų parodys trumpa ateitis. 
Kituose aplinkiniuose miestuose 
medvilnės darbininkai taipgi 
bruzda.

Streikininkai, kurie reikalingi 
piniginės paramos, tegul krei
piasi į savo tautos streikininkų 
komitetų. Tik žiūrėkite, kad 
nė vienas jūsų draugas ir drau
gė neliktų savo reikalų išdavė
jų- “. yi^lV^Vi.lYU V.I 
cija ir pergalė! — tebūnie musų 
obalsiu.

— Reporteris.

Geri, švari, sanitariški valgiai vis
kas namie kepta ir virta. Mes saren 
kam musų valgį iš geriausių ir šva
riausiu aukštos rųšies valgių už vi
sokias kainas. Jeigu jus nebuvot 
pas mus tai yra jūsų priderystė ateit 
pas mus ir atsivest savo draugus ir 
prodyt kur yra gera vieta valgyt.

1391 Milwaukee Avė., 
netoli Lincoln St.,

Tel. Armitage 3326. Chicago, 111.

COLLINSVILLE, IL|(L.

Aukos.

Nedėlioję, vasario 16 d., vie
tos lietuviai liuteronai buvo su
rengę ųirakalbas Minelis’ Insti

VIENATINIS RSGUTRU0TA8 RUSAS APTUUCORIU8 ANT BRIDGEPORTO 
VYRAMS ir suaugiems

Jei Jų» eergate ir reikalaujate 
tiek oriu* Rusijoj viri 10 mėty, 
padaryti bito kokius rusiikus 
draustas įmonių. *.

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

Akiniai aukso rėmuose nuo 18.00 Ir «a- 
gšiiau. Sidabro rėmuose nuo SI.00 ir 
auaričiau. Pritaikome akinius utdyk«. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervitku- 
mas, akių skaudėjimas, ut vilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios aa< 
Ii būti pralalintos Kerų akinių prltaky- 
mu. Uty rimas uidyka, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal* 
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta. nctęsk ilgiau, o jieikok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma sa
kiniai uidykų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau kP- 

metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu

Aš esmi speciali-
* JD' tas visų ligų
Akių, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
~ vi gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

tu gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

įgL,' / rodymas mano gabumo.
gnOLz Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

J gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

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

TeI. Armitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

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

I SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $1.19 už gal.
I - CARR BROS. VVRECKING CO.
I :o»a aoa» & Haiet.d si.. m.
’ <wu p *.w -.įjit-'mi <t-.r ... :-■■■. t„r.į w»ai><aw>iu-M»j.ticmi lenmiv

' NAUJIENOS,

tute. Kalbėjo J. Ilgaudas ir Ka
sparas, iš Chicagos ir du vieti
niai — Steponavičius ir Skama- 
rakas. Žmonių buvo daug, virš 
trįs šimtai asmenų. Po prakal
bų rinkta aukos “susivienijimui 
Prūsų Lietuvos su Didžiųjų Lie
tuva.” Aukojo sekami asmeais:

J. Ilgaudas — $10.00; Henry 
šeštokas, John Poneleit — po 
$5.00; Maik Rozak, Aug. Bal
sui ir dvi moters, Sam. Raižau 
— po $2.10; Joe. čiplius — 
$1.25; Martin Gailinai, Mart. 
Endrušas, Ed. Oreli t, Ed. Pe- 
lius, John Thomas, Joe. Starkis, 
Geo. Slonies, John Draviniu-
kas, Aug. Carvelis, Madi, Gend- 
roliukė, Geo. Pelčius, Henry 
Dirvetis, H. Keen, Sam Gaili
nai, ORo šreiber, Ad. Earskat, 
Mary Usvaldtukė, Geo. Lioliai t, 
Ch. Petrai, John Ivilhimat, Ch. 
Shiller, J. Wierkctis, Geo. Gend- 
rolis, John Skinkis, Caspr. Ga
vėno,. Mik. Mordosa, Geo. Bik- 
ner, Geo. Schereikis, Izd. Bal- 
ronich po $1.00; John Ivana- 
gas, 75c.! Geo. Enuliat — 
60c; Geo. Yokubaitis, Joe. ITiš- 
mont, Joe. Stumbrą, Aug. Ens-
kat, Aug. Pelčius, Geo. Bendi- 
kis, Martin Stasiulis, Annie Gri- 
galailė, Mik. Naujokas, Louis 
Hilbrecth, Mik. Triunipat, John 
Enskat, Nap. Yenkius, John 
Pamatai, Joe. l^aurinske, Mary 
Naujokas, Jotui Rikert, Geo. 
Rikert, Henry Dichman, Caspr. 
Povillal. Aug. Bemkis, Mrs. Am- 
ne Bervine, John Schereikis, 
John Endrejat, Anne Rader — 
Po 50c. Smulkių aukų $9.20c 
Viso surinkta — 79 ir 35c.

Aukautojau s širdingai ačiū! 
Už komitetų.

Mike Rozak.

ROCHESTER, N. Y.

Paminėjimo vakaras.

Vasario 16 dienų LSS. 7-ta 
kuopa surengė vakarų paminė
jimui žuvusių socialistu — Ka- 
roliaus Liebknechlo ir Rožės 
Luyemburg. Publikos buvo ne
mažai. K

Pirmiausia vietinis Aido cho
ras ylių gražiai padainavo ke- 
liata dainelių. Paskui kalbėjo d. 
M. Duseika — apie tų dviejų 
socialistų gyvenimų ir darbus. 
Kalbėjo gerai.

Beje, d. Duseika dar antru 
atveju butų kalbėjęs, bet kad 
pirmininkas perdaug ilgai kal
bėjo, tai pastarasis nebeturėjo 
laiko, nes reikėjo skubėli į kitų 
įniestų. Užtai pirmin^M Pl’i" 
eina papeikti.

Tų Pačių dienų buvo surengę 
savo balių vielos klerikalai lik
siu užkenkti socialistų pramo
gai. Bet nieko nelaimėjo.

Taipjau nieko nelaimėjo ir 
tautininkai, kurie buvo surengę 
“savo vakarienę ir prakal
bas.” Kalbėjęs smarkusis jų šu
las J. K. C. ir šmeižęs Did. Lie
tuvos Kunigaikščio Gcdeniino

GESLAVAS KOWALSKIS 0. D.

SPECIALISTAS AKIU IR RUPTU- 
ROS.

Saugokite savo AKIS 
Skaudėjimas galvos ir užtemimus' 

akių skaitant ar dirbant yra pavo
jingu ženklu regėjimui. Gerai pris
kirti akiniai suteikia kiekvienam 
greitu palengvinimu.
CZESLAVAS KOVALSKIS. O. D. 
1034 Mikvaukee avė. kam. Noble, 21. 
VąlaudoM mp 10 ryto iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Chicago, HL 

'111111.. IIIIUI......PENKI METAI!
Jau penki metai sukanka kaip‘eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 

dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

JUBILEJINI VAKARĄ
T SIDE AUDITORIUME 
kampas Taylor St. ir Ratine Avenue

Medelio], Kovo-March 2 d., 1919 , 
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJI ENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ. PUIKUS programas, kurį išpildys NAUJIENŲ drau gai

Praneši=
mas!

M. Meldažio svetainė
2212 W. 23rd PI.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsni
Expcrtas Optikas 

Kreivos akjs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILfi 
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užganėdinimas gvarantuotas.

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

draugystę. Sako, jis taip “už- 
ganėdfinęs” savo klausytojus, 
kad vėliau vienas jų ypatingu 
bildu jam “atsidėkojęs“....

— Gužutis.

C(|LLINSVILLE, ILL.

Prakalbos.

Vasario 16 d. vielos lietuviai 
surengė prakalbas inžinierių 
svetainėje. Prakalbos sureng
ta “Lietuvos naudai.’’ Žmonių, 
reikia pasakyti, buvo daug, gal 
ir labai daug kaip dėl tokio Col- 
linsvillio. Kalbėjo pp. J. Ugan
dos ir Kasparas, iš Cihagos, ir 
du vieliniai: J. Sleponaviėia ir 
F. Skamaraka^. Geriausia su
sirinkusiems paliko p. Ilgaudo 
kalbu.

Prakalbos užsibaigė tvarkiai. 
Bi'jc, buvo renkama aukų. Su
rinkta $79.35.

— M. R.

ST. CHARLES, ILL.

Aukos.

LSS. 177-la kuopa savo susi
rinkime (kada? — Red.) tarp 
kita nutarė pankoli į LSS. Ap
sigynimo Fondų 8 dol. Geros 
valios draugai aukojo: P. M. 
Valentas, J. Janiūnas, J. Ger- 
nauskas ir P. Glemža — po 10c 
Nuo pašalinių asmenų surink
ta: J. Salulis, .L Berbclas — po 
10c. A. Tamasiunas, J. Shar- 
nas, A. Kukoraitis, M. Maris ir 
.1. 'l'amanauskas — po 25c. Vi
so LSS. Apsigynimo Fondam 
per J. Slilsonų, pasiųsta $12.50.

Visiems aukojusiems tariu 
šuclingą ačiū.

— P. M. Valentas.

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

Ar Jus Turite Galvos 
Skaudėjimą?

Jis gali paeiti 
nuo nesveikų akių 
ąrba vidurių bet

varkės Xial būt 
>junų nosis reika
lauja atkreipimo 

domos. Jus galite 
turėti katarą, arba 

kokią nosies ligą 
arba gerklės ir jus

to nežinote Nebūkite kol influen- 
za jus angalės. Priveskite savo nosį 
ir akis į gerą tvarką. Ateikite ir 

leiskite mums išegzaminuoti jus 
DYKAI jūsų uosi ir akis. Aš turiu 
naują metodą gydymui ligų

22 metai prie State gatvės.
Aš prirodysiu jums šimtus išgy

dytų ligonių. Ateikite dabar išven
gimui pavojaus.

Dr F O CARTER 
Akių nosies ausų ir gerklės 
120 So. State St., 2-ros lubos

Sekančios durys į žiemius nuo the 
Fair

Valandos: 9—7. Nedaliomis 10—12.

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

‘ JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6390 

Vakarais 
2911 22nd Street 

Telephone Central 6990 .
ę —— -1*

SAVO SENUS CEVE
RYKUS NENUMESK

Pasirūpink juos dėvėti kaip ir 
naujus—lyginai kaip sis Ka

nados oficierius dėvėjo
f . -u------- -

VVilliamas Pcmbcrton, Kanados 
armijos garsaus Princess’os Pat 
Regimento oficierius pasakojo apie 
nepaprastą batų dėvėjimą, kurie 
buvo du kart Ncoliu padais pakal
ti.

„Šešis mėnesius apkasų karės 
metu prie pragaištingų aplinkybių 
nuplyšo pirmi padai,” sakė oficic- 
rius Pembcrton, „gi paprasti padai 
butų nuplyšę kur kas trumpesnia- 
me laike.”

Tokius čeverykus, kuriuos da 
galima pataisyti nenumesk. Duok 
pakalti gerus, tvirtus Neolin pa
dus. Kiekvienas šiaučius juos pri
kals. Kaštuoja ne daugiau už 
paprastus padus, kurie daug grei
čiau nuplyšta. Atsimink —Neolin 
padai pagaminti mokslišku budll su 
prityrimu, kad padai turėtų pado 
vertę. Jie yra lankus, nepermirks- 
tanti ir tvirti. Naujus čeverykus 
galima pirkti jau su šiais Neolin 
padais įvairiose skoniuose-mado^c. 
Juos pagamina Goodyear TIVc & 
Rubber Berdrovė iš Akron, Ohto. 
Jie taip pat išdirbinėje ir kojaspar- 
ninius užkulnius, gvarantuojamus 
ilgesnį Išlaikymą negu visoki kiti 

jižkulniai.

ngolilL^o’ės

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalingą dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių matarijų.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
tt.

Musų tavoras geriausias, kainos že 
minusios.

Roman Chaitlen
1642 Blue Island Avė , Chicago, III.

tarp 16-tos ir 18-tos gatvių.
Td. Canal 1348

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
141S S. Halsted Str. Chieave. IIL

fūr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W Madison st. 
Suite 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicuiais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

VVest 6126.
...........

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 160

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

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias i sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st., Cbicagd, 111.

savo akis|

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 
palių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė., Chia«o.
Kampas 18-tos gatvės 

>-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fr 
6—8 vakarais. Telephcne Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

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

9149 S. Morgan St„ kerti U M. 
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

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner \ 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.

Besit 9U 8. Ashland BlvdL ChlcMP 
TelephsM Haymarket IBM 

DR. A. A. ROTH 
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUBGAD 

Specialistas Moteriški, Vyriški, 
Vaiki ir visi chroniški ligi 

Ofisas: M54 8. Kalstei SU Chica» 
Telepheae Dreter MM 

VALANDOS: 16-11 ryto; 6—6 gestoM 
7—8 vakare. Nediliomto lt—11 <toaą»

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

rusiškai.
Valandos: 1042 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

E»Mr$.A.MIclmlewicz
Baigus Akušerijos Ko* 
kgijll ilgai prakuka
vusi Pennsylvsriijoa 
hos p italėse ir Phil*- 

lelphijoj. Pasakini o-
gai patarnauja prie 
(imdymo. Duodu rodi 
visokiose ligose moto* 
ims ir merginoms. 
811'3 So/Halsted gir. 

I (Ant antri laki)

Nuo 6 iki 11 ryto, Ir ▼ąk-
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Socialistų kandidatas 
4-toj wardoj.

Dg. P: J. Rimkus, 3118 Lowe 
Avė., tapo LSS. 4-tos kuopos 
nominuotas Socialistų partijos 
kandidatu į aldennanus 4-toj 
\Vardoj
(Tą kandidatūrų pirmiau buvo 

priėmęs 4-tos kuopos narys K. 
(i. Tminis, bet kuopos susirin
kime vas. 23 rezignavo).

Šiandie, vas. 25 d. kandidatų 
nominavimo diena. Uetuvia| 
piliečiai, gyvenantįs 4-toj war- 
doj, būtinai eikite į savo prccin- 
ktus ir ten ant socialistų balin
to pažymėkite vardų ir adre
sų savo kandidato šitaip: P. J. 
Rimkus, 3148 Lowe Avė.

JOHNSON BUS PAKARTAS 
PĘNKTADIENYJ, JEI ATI

DĖJIMO NEBUS.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 1’7 So. LaSalle Street 
į Boom 646 Otis Buiiding

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tek Garfield 1647.

Albert Johnson, pasmerkta
sis užmušikas policisto Martino 
C.orcęrano eis po .‘kartuvėmis 
penktadienio rytų, jei gov. Low 
don, kuris jau tris karius ati
dėjo nubaudimų 'toliau, neįsi
kiš vėl

Pasmerktąjį posėdiuinkai tei 
sėjo Hoberti E. Crowe teisme 
pripažino turinčiu sveikų protų 
ir vakar reikalavimas naujo by
los nagrinėjįmo (buvo atsaky
tas.

Kalėjimo užveizdas Will I)a- 
vies išgirdęs apie teisėjo Crowe 
nusprendimų, pradėjo ruoštis 
prie korimo penktadienio ryte.

“DEMOKRATLNGP’ VIRŠI
NINKO ŽODŽIAI.

Detektyvų viršininkas James 
Mooncy vakar apskelbdamas 
karę vagišiams ir prisakyda
mas nušauti ant vietos, negaiši

DRAUGAS NELAIMĖJE!
•*» Minulei lai, niachanikai, audajai, fabrikus Ir alap vhekl* 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

PAIN-EKPELLER
Jan auvirt p«nki<'»-d*Aiinty» metu 
kaip Aitą pluki gyduole yra var
iuojama au feriauBlomt parak
inėm*, lAgydymul ru mat limo, 
»kan»mu krūtinėj*. 4on<>»* ir rau
menyse, neuralgijoa, strėnų die
gimą. AnR’lo ir kosulio.

Neapiigank pirkdamas pigins vaistus dldelesa bmikose. Reikalauk geriausiu. Kuomet 
Paln-Kineller, persitikrink ar yra IKARA. vaUbaimklii* ant bnkaluko. -l-> centai ir 65 centai uz 

bonkutą. Gaunamo* vi»<>ae aptiekoae, ar tiesiog |s labortorijoa.
F. AD. R1CHTER & CO., 74—80 VVashlngtoa St., New York, N. Y.

Svarbios Prakalbos
L. S. S. 4 kuopa rengia

Milžiniškas Prakalbas
PaminėJimui dviejų didvyrių kritusių kovoj už dar

bininkų gerovę, tai yra:
KAROLIO LIEBKNECHTO IR ROŽĖS LUXEN- 

BURG,
kurius nužudė Vokietijos kapitalistų bernai

Prakalbos įvyks

Vasario-Feb. 26 d., 1919
MILDOS SVETAINĖE
Halsted ir 32 gatvių

Kalbės geriausi kalbėtojai. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Pradžia 8 vai. vakare. — KOMITETAS.

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: “Afc SOCIALISTAI TURI ORGANIZUO
TIS J PRAMONES?
Už pramones kalbės K. J. Geležėlė, prieš P. Kukutis.

Užprašo KOMITETAS.

3

STAR & GARTER
MA D ISDN PRIE HALSTED STREET
— BURLE8QUE —

MOLLIE WILLIAMS’ SHOW

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

uos su jais laiko, išvydęs suim
tus tris vagilius, šitokį pamoks
lų jiems išrėžė:

“Aš turėčiau nušauti jus. Jus 
purvini šunes neturite teisės gy
venti. Savaitė tam atgal vie
nas jūsų gaujos užmušė vienų 
mano geriausių vyrų“ (smuk
lės porteris, kuris matė kaip tas 
“geriausias” vyras buvo užmu
štas, liudijo, kad vagilius ir nu
šautasis detektyvas buvo abudu 
vienodo gerumo. Kep.).

Badydamas pirštu į viena su
imtus vagius, jis kalbėjo to
linus:

“’l'u buvai vagim nuo i metų 
amžiaus. O tu kalbėdamas 
į kita manai, kad esi polici
jos kerštininku, ar ne. Man tik 
naikia paimti buožė [ir >nuš'ti 
jums per galvas, kol apdvoksi- 
te. Aš prisakysiu savo vyrams 
nušauti jus ant vietos, negaiši
nus laiko ar pastangų su jumis 
peštynėse gatvėse.

“Jus neverti gauti progos ko
voti ir aš jums jos neduosiu. 
Jus galite ta pasakyti visiems 
savo draugams, sušliaužusiems 
vėl j Cbicagų. čia jūsų dienos 
praėjo.“

turi Ididfmo aplamam parda
vinėjimui. Taigi jiems baisu, 
kad iki paskirtam laikui nelik
tų jų degtinė neišparduola, jei 
pas kurį yra gera jos apštis.

Kolektoriaus padėjėjas X»co. 
Lohmann nuramino juos, kad 
tuo tikslu tarybos komisija ren
gia patvarkymų, kuris bus ap
tariamas vėliaus.

TEISMAS PRISAKĖ APSKRI
ČIUI ATIDUOTI MIESTUI 

$828,650 MOKESČIŲ.

Miesto finansai šiek-tiek pa
gerėjo, kuomet apskričio teis
imo teisėjas Biri ar<l S. Tutbill 
paliepė apskričio kasininkui 
Harrv B. Gibbons atmokėti mie *

sto kontrolieriui Euge.i? B. Pi
ke $828,650, dali miesto dalies 
1917 m. mokėsiu.

MOTINA PAGULDĖ VAIKUS Į 
LOVĄ IR PATI NUĖJUSI Į

KITĄ KAMBARĮ NŲ-
SITROSKINO.

COOKO BYLA PRASIDĖJO.

Vakar kriminaliame teisme

P-ni Grace Morrovv, 6112«St. 
Lawrence avė. paguldė savo <hi 
vaikučiu j lovų, apklostė juos, 
pabučiavo ir, nuėjus j kitų kam 
barį, užsirakino duris ir užsi- 
t poškino gazu.

Ji buvo menkos sveikatos ir 
nusiminus.

ATSKAITA ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
■*W*»«******^M»MBr a.—«w> -

Lietuvių Tautiškų Kapinių stovis už 
1918 metus.

Inplaukoa:
Banke buvo nuo 1917 melų $1131.00
l'ž parduotus lotus ......... 1,710.00
Pavienes duobes ................ 773.00
2 baksus ............................... 170.50
Aptaisymų kapų ................ 114.00
Aplaisivmų geiių .................... 70.00
Nupjovimų žolės .................... 90.45
Pasodinimų medžių ............... 12.00
Perkėlimų mirusių i tolus .. 31.00 
Parduotų arklį ................... 22.00
Padarymų fundamentų .... 154.67 
Apvaikščiojant 30 gegužio .. 407.60 
Geležinio kapitalo ............. 102.31

Viso ........................ $4791.53
Išmokėjimai:

Alga užveizdai ir pagelbninkui 
............................................. 1,692.70 
Alga raštininkui .................... 50.00
Padieniams* darbininkams .. 74.00 
Skolos atmokėta ............. 1,350.00
Nuošimčių už skolų ............. 203.50
l'žveizdos ir raštininko išlaidos.
........................................   23.48
Kaustymas arklio ir avižos .. 1(6.20

Arklys ................................. 110.09
2 cementiniai baksai ............. 50.00
Banda už svetainę susirinki

mams laikyti ........................ 8.00
Inrankiai kasimui duobiu .... 22.66 
Medžiaga mediniam baksimi 226.78 
Maliava, vynįs ir lt ............. 17.90
Spauda .................................. 20.00
Invedimas telefono ir jo naudo

jimas .................................. 106.00
C. P. A. patikrinimas knygų 92.24 
Bondsai ksieriaus, rast, ir už-

veizdos ..................................  6.40
Permitas dėl 30 gegužinės .. 15.00 
Sulopinimas stogo namui .... 25.00 
Cementas į fundamentui .... 22.50 
Akmenai ir atvežimas ......... 43.31
(iėlės papuošimui kapinių .. 28.00 
Bankoje buvo 1 sausio 1919

melų ............................... 588.16

4791.53
Abelnas stovis.

PA.JIE.ŠKAU savo brolio, Piano 
Mengėlos. Pirmiau gyveno Chicago 
Heighls, iš kur išvažiavo Kanadon. 
Paskutinį laiškų gavau iš ()nt tama
da, rašytų 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 Easl 1011b PI., Chicago, III.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Cbi- 
engos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiĮįų. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithna- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai Works, 2106 W. 241h St. Tel. 
Canal 4802.

RAKANDAI

PA.JIEšKAl’ brolio Jono Sloč- 
kiius, paeina iš Kauno gilt),. Besei- 
nių pav.. Viduklės parap. šilaukio 
kaimo. Jis pats arba jei kas žinote, 
meldžiu pranešti, nes turiu svarbu 
reikalų.

KOSTANTAS STOč.Kl’S, 
3353 Emerald . Avė., C.bieago, III.

PA.JIEŠKAI’ brolio Antanas Kve- 
deras, Kauno gub., Baseinių pav., Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Metai 
atgal gyvena po numerio 1508 So. 
Paulina St. Po to numeriu išgy
veno 7 metus.

Draugai ir jis, pats meldžiu atsi
šaukti po šilo antrašu:

Jurgis Kvederis, 
4510 So. Paulina Si., C.bieago

pas teisėjų George Kersten pra
sidėjo nagrinėjimas bylos J. 
Normano Cooko, kaltinamo už
mušime Williamo E. Bradway, 
kuris buvo jo dukters Normos 
draugu. Dvi savai ii tam atgal 
duktė buvo prapuolusi nežinia 
kur, o kadangi ji buvo svarbiau 
šia liudininke šitoj byloj, lai 
nagrinėjimas tapo atidėtas iki 
ji atsiras.

Vakar Norma atsirado ir ža
da paliudyti visa ka ji žino apie 
tų atsitikimų.

Po užmušystei. kuri atsitiko 
rugsėjo 1 d., 1918 m. Cook bu
vo prapuolęs, liula j ieškoti jo 
po visų Ameriką,; siuĮiyta net 
dovana už sugavimų, bet nie
kas jo nesugavo. Antgalo lap
kričio 26 dienų pereitų metų jis 
pats nuėjo į policijų ir pasida
vė, prisipažindamas, kad jis už
mušęs Bradsvay gindamas sa
vo paties gyvastį.

TEISĖJAS STELK NEPALEIS 
TRIBŪNOS.

iTeisėjas John Steik ant galo 
išrišo klausimų, ar jam rezig
nuoti, ar ne.

“Visai nerezignuosiu nuo tri
būnos šiuo tarpu,” pasakė teisė
jas, “Pripažįstu, kad sąlygos 
apsiaučia nčios strimagalvių tei 
sėjo gyvenimų yra tokios įky
rios, kad aš tikrai buvau ma
nęs, jog geriau bus vielų aplei
dus. Mano ^nilkumas pasi
piktino nuolatiniais reikalavi
mais specialių privilegijų iš ma 
nęs.

“Asmuo, kuris stojo teisėjo 
akyvaizdon nesiuntęs ko-nors 
pirma pamatyti jį privatiniai, 
virto beveik retenybe ir išsipla
tinusi nuomone matomai yra 
tokia, kad teisėjas užkemšanlis 
ausis tokiems reikalavimams 
ypatingų mokinių yra politiniu 
savižuda.”

Del šilų ir kitų priežasčių jis 
mane rezignuoti, bet paskui at
ėjo dviejų Raudonojo Kryžiaus 
moterų byla už peržengimų 
miesto patvarkymo ir toji vis
ką permainiusi.

SMUKLININKAI SUSIRŪPINO 
SU DEGTINE.

Ghicagos smuklininkai susi
rūpino tuo, kaip čia jiems iški
šus sukrautoji pas juos degti
nė iki liepos 1 d., kuomet drau
stinis konstitucijos pataisymas 
įeis galėn.

Sulig esamuoju patvarkymu 
retailininkai negali pardavinėti 
degtinės didesnėmis apštimis 
kaiti vienas galionas, jei jie ne-'

NEAPOLIO BANKO
CHICAGINĖ ŠAKA.

Neapolio banko chicaginė ša
ka vakar įsikūrė naujoje sėdy
boje prie Halsted ir Forųuer gt. 
įkurtuves apvaikščiojo tuksia
nčiai Amerikos italų.

Nauja chicaginė banko sėdy
ba yra keturių augštų name; 
patsai bankas yra žemutiniame, 
augšte, kuris yra ištaisyta ma- 
hogėnu ir itališkuoju marmu
ru.

GAISRININKAI IŠGĄSDINO
PLĖŠIKUS.

Du vagjs įsilaužė per užpaka
lį į deparlamentinę II. C. Stru- 
te sankrovų pu. 3155 Lincoln 
Avė. vakar naktį vėlai, užklupo 
išnetyčių sargų Jom Berg ir 
pririšę jį prie kėdės nuėjo ant 
viršaus saugiųjų šėpų plėšti. Bet 
sargas pamažu pasiliuosavd ir 
nuėjęs davė žirnių i gaisrinin
kams, kurie buvo tik už sienos. 
Atėjus gaisrininkams, vagiliai 
sprūdo laukan ir jiems pavyki* 
pabėgti.

CICERO

Kapitalistų senųjų partijų po 
litikieriai, bijodami kad rinki
muose nesumuštų jų Socialistų 
Partija ateinančiuose rinkimuo
se bal. 1 d., 1919 m., pasirūpino 
sulaikyti socialinių kandidatų 
vardus nuo baloto kandidatų 
rinkimuose šiandien, vas. 25 d., 
1919 m.

Socialistų Partija padavė sa
vo nominuojamąjį p r a š y m ų 
taip kaip ir vis Ciceros miesto 
klerkui p. Frankui Houcek, va
sario 3 d., 7:45 vai. vak., ir jis 
žadėjo paduoti Chicagos mies
to rinkimų komisininkams se
kantį rylų (vas. 4 d.), bei tyčia, 
ar netyčia to nepadarė, užvil- 
damas perdavimų jo iki vas. 6 
d., 1919 m., tai yra viena die
na vėliau, negu įstatymo pas
kirtas laikas. Paragrafas apie 
rinkinių įstatymus yra toks:

Vas. 5 d., 1919 m.: Paskuti
ne diena nominuojamųjų pra
šymų įteikimui.

Taigi vardai ir adresai soci
alistų, partijos kandidatų pnr- 
seis rašyti ant baloto.

Anglų kalbos lekcijos b u s 
laikomos Walsh Public Scbool, 
20-ta gatvė ir So. Peoria Street 
utarninkais ir pėtnyčiomis. 1:15 
po pietų. |

— Marė Jurgelionienė.

Skola ant 1-st Morlgage gold 
Bondsu ................... 4350.00

Padaryta medinių baksų vertės 
............... .................... 81.50

Cemento ir akmenų fundamen
tų ..................  43.50

2 cementiniai baksai ..............  50.00
l'ž parduotus lotus nesumokgtu 

pinigų lotų savininkais .. 1475.00
Mirusių plaidota laike 1918 m. 90 
Viršminėta apskaita tapo peržiurė
jus kapinių Knygas revizoriais pri
ruošta.

Globėjai susirenka kailinių Cfi- 
se kiekvieno mėnesio pirmų šventa
dieni, o visuotini susirinkimai su
kviečiami atvirutėmis svetainėje 
per globėjus.

Valdyba 1|919 metams:
Pirmsėdis Ben. Liubinas, 2129 

W. 21-st st. Pirmininko pageli). Jos. 
Szkutas, 3106 So. Halsted st., iždi
ninkas Ed. Chepulis, 4028 Artesian 
avė., Raštininkas, S. Danta, 812 \V. 
19-lh st. Kapinių užveizda Kaz. 
čura.

— Sekretorius.

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Duodam žinoti kad Joseph K. šli- 
kas daugiau nedirba prie Liberty 
Land and Investment Co. ir minėta 
eorporacija daugiau už jį nebealsa- 
ko, su visokiais reikalais meldžem 
kreiptis • corporacijos ofisų.
LIBEBTY I3ND A INVESTMENT 

3301 So. Ilalsted SI.

Lietuvių Farmerių Produktų 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks kovo 15 dienų nedėlioję, 2 
valandų po pietų S. Boivido namuo
se, Hari, Mieh.

Roseland. — Repeticija “Našlai
čiai” įvyks utarninke, vasario 25, S. 
Daujoto svetainėje 10501 Michigan 
avė. Visi lošėjai prašomi susirink
ti ne vėliau kaip 7:30 vai. vakare.

LSS. 4 kuopos rengia milžiniškas 
prakalbas paminėjimui Karolio 
Liebknechto ir Boz.ės Lusemburg, 
Mildos svetainėje, vasario 20 diena 
8 vai. vakare. Kalbės geriausi 
kalbėtojai. Nepamirškite ateiti.

Komisija.

Brighton Park. — Veikalo ‘‘Blin
dos” repeticija bus ketverge, vasa
rio 27, T. Mažėnio svetainė’je 3834 
So. Kedzie ve. Pradžia 7:30 valan
dų vakare. I.ošėjai prašomi susi
rinkt laiku.

— Org. J. Misiūnas.

LSS. 37 kp. extra susirinkimas ry
toj seredos vak. 7:30 v. Malinauskio 
svet. 1843 S. Halsted St.

Sekr. Jurgaitis.

LMPS 9-ta kuopa duos puikų Kon 
cerių, Ateities žiedo vaikų draugijė
lės palaikymui, Subaloj Kovo 15.

Chicagofe ir apielinkės draugijos 
malonėkite tų dienų nerengti pra
mogų. — Rengimo Komisija,

Gerb. draugijų prašome, kad 29 d. 
kovo nerengtų jokių pramogų, tų 
dienų įvyks musų vakaras Pulaskio 
svetainėje.

LSS. 4 kp. Komisija.

Roseland. — Draugai ir draugės 
kurie esate paėmęs serijas “Aušros” 
rengiamo baliaus, kovo 1, d., malo
nėsite sugražinti tikietus ir pinigus 
nevėliau vasario 26 d., adresu:

A. Grebelis, 
10737 Indiana Avė., Roseland.

AKMENŲ J IEŠKOJI M AI
PAJIEšKAtJ svo dukters Marijo

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

JURGIS MARČIULIONIS
223 Svan St., Chicago, UI.

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

PA.J IEŠKĄ t' savo brolio Vincento 
Labakašinsko, Kauno gub. Baseinių 
pav, šidlavos vol, Zakali.škių sod
žiaus, gyveno Conneeticut stale. Jis 
pats tegul atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresų, Veronika 
I.abašinskaitė,
912 W. 18tb plaee. Chicago, III.

BARGENAS
$200 dubellais springsais pbonogra 

fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bite kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bųrgeno. Basi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Pardavimas Slorage vėliausios stai- 
Jės phonografų ir rakandų. Puikus 
$200 niieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemenlo a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikrus skaros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu- 
limų. Dykai prisiunlimas, Priima
me Liberty Bondsus’ į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
rvto iki 9 vakaro ir nedėliornis Iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiai) 

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 Cbicagoj 
taip kitur, kur reikalauja visokio* 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka 
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įslai 
g a.s — kaip vyrų, taip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų, taip papr» 
stiems darbams.

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

AGENTAI.
‘Ar jus norite mokyties biznio 

kuris moka gerų pelnų? Taipgi 
nuolatinį. Jus galite tų dury Ii ir 

• laikylies savo dabartinio darbo.
Viskų kų aš jūsų reikalą usiu, yra 
dvi valandos dari) o kas vakaras 
po 6 vai. vkare. Turi bul 25 me

tų amžiaus, Gerai pažįstamas mie
ste, atsišaukite į room 816 First 
National Bank Bldg, 68 \V. Monroe 
St, Ofisas atdaras iki 9 vai, vak H 
W. ELMORE, Gcneralis maneger.

REIKALINGAS preseris teipgi y- 
ra proga norintiems mokyties.

M. Z. Palionis.
2300 So. Leavitt St. C.bieago, III.

BelKlA patyrusio šėpų dirbėjo.
1051 \V. 161h St.

REIKIA gero nudirbėjo ant fur- 
niture.

1051 \V. 16th St.

REIKALINGA Mergina prie namų 
darbo, nereikia skalbti, gera mo
kestis. atsišaukite.

J. Weinberg, 4929 Grand Blvd., 
ant 2 lubų Tel 859 Drexel

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris, kalbantis, angliškai, lietuviškaii 
lenkiškai. Atsišaukite greitai.

Albinas Martinaitis, 
2014 — 137 St. Indiana Harbor, Imt.

BEIKI A moterų rinkt skudurus.
PEOPLES JUNG SHOP

5835 So. Loomis St., • Chicago.
REIKIA moters prie namų darbo, 

tris dienas i savaitę.
SAM BERN

3240 Collage St., Chicago III.

REIKIA guzikų siuvėjų. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Atsišau
kite j H. SCHUMAN and BBO. 
234 So. Markei St., 6 floor., Chicago

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

M. HOFFMAN.
1251 So. Halsted St., Chicago, I1L

PARDAVIMUI kriaučių Šapų lie
tuvių apgyventoje vietoje. Biznis 
gerai eina. Priežastis pardavimo — 
savininkas serga. Kas nori pirkti 
kreipkitės laišku j Naujienų ofisų 
pažymėdami ant laiško no. 32.

E X T R A
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė. Priežastis pardavimo, savinin
kas serga.
3312 So. Halsted SI., Chicago,

PARDUODI’ 3 krėslo barbernę ir 
pagyvenimui kambariai už $450.00 
arba rendos $38.00. »
1726 So. Halsted st. Tel. Canal 4813.

EXTRA
Kas turite parduoti gerų arklį, ne- 

senesnį 6 metu, dibrti ant farmų. 
Praneškite greitai.

Walter Butkus,
1331 So. 50th Avė., Cicero, III.

NĄMAI-žEMĖ 
BIZNIERIAU

Aš noriu mainyt stabų ant biznio. 
Geistina; kad birtų grosernė ir bu
černė. Šluba randasi anl Bridgepor- 
to, raudos neša $23 į mėnesį. Kas 
nenori būt biznierių, greitai alsišau- 
kit. K. GALS
3236 Limo St., Chicago, III.

Tel. Yards 3828.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 1239 
o. Artesian 4 ir 4 nauji kambariai 
atims, apie 250 casb, likusius taip 
kaij) rendą. Kaina $3000.00. Mc DO- 
ALD and CO., 2630 W. St. 
tdara 9 rylų iki 9 vakare kasĮlicn ir 
nedėliornis.

PARSIDUODU namų. Kainuoja 
$3200. Parduosiu už $2500. Du 
metai statytas, 75 pėdų ilgio, t pa
gyvenimai ir storas,’ galiu ir mai
nyti i automobilių arba lotų.\ Dar 
ne visai išmokėtas. 3142 S. Union 
avė, 2-ras aukštas iš priekio,

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted ‘st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells rt.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seclev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
barzdaskutystės amato, ateikite ar
ba rašykite; dienų arba vakarais. 
TRI—CITY BABBEB COLLI-GE 

81!) So. State St., Chicago.

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

mas padarys jus žinovu į trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieft City Hali 

Atsišauki) ant 4-to augšto

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AB TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
Bondsus,

4503 So. \V00d St., Chicago, III,
Tel. Boulevard 5669.


