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True translation filed wilh the post master at ('hicago, UI., l'eb. 26, 1919 
as reųuired by the act oi' Oct. 6, 1917

Spartakų vadovas 
užmuštas '

Nepriklausomieji socialistai laimė
jo Beri i no rinkimuose

TALKININKAI MALŠYS RIAU
ŠES MANNHEIM?

COBLEN’Z, vas .25. Pra
nešimas Amerikos okupacinės 
armijos kvatierai nuo 4-tos fra- 
neuzų armijos Starrburge 3 
vai. po piel sakė, kad smarki re
voliucija (iškįlo Mannheime ir 
kad eina gatviniai mūšiai tarp 
valdžios kareiviu ir spartakų.

(it it. Gouraud prašė įgalioji
mo tuojaus išgabenti iš Mann- 
liviio ckititfelį . ii ii icri k i«.-Ci ij. jų 
tarpe Raudonojo Kryžiaus ir Y. 
M. C. A. darbininkus, kurių gy- 

’ vastjs esą pavojuje. Praneši
mas sakė, kad spartakai šluoja 
gatves kulkosvaidžiais ir išspro 
gdino keletą budinkų.

Talkininkų kareiviai gina til
tą pt r Reiną ir talkininkų ka- 

' rciviai busią pasiųsti j Mnnn- 
liim šiandie po piet.

l'rue trunshiHon filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Feb. 26, 1919 
as retpiired by the act of Oct. 6. 1917

SPARTAKŲ VADOVAS 
UŽMUŠTAS.
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smarkus mušis tęsėsi

kuriame

Socialistai laimėjo absoliutę 
didžiumą vietų.

visą (lie
sos! inėje > 

nacionalč 
išvijo ei- 
komunis-

•'me translation filed wlth the post- 
master at ('hicago, III., Feb. 26, 1919 
is reuuired l»v the art of Oct. 6. 1917.

NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI LAIMĖJO BERLINO 

RINKIMUOSE.

nančius prieš valdžią 
tus, iš viešųjų budinkų, kuriuos 
jie buvo užėmę.

U-Jlt JĮįĮJ'HBMB?—W11— 11 !Į"

konferencija galutinai nenus
pręs apie jas.

True translation filcd wllb the post- 
master ai ('hicago, III., Feb. 26, 1919 
us rcąuired by the act oi Oct. 6. 1917

ANGLIJOS UNIJOS NUTARĖ 
ATIDĖTI STREIKĄ.

..... NAUJIENOS
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Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Dienraitia A m e r i k•|
?

Price 2c. No. 48

Mayoras Thompsonas 
laimėjo nominaciją

•v

Triip 1runsl:»|inn fiEd wHh the pr^f- 
masicr at ( hicago, III., Feb. 26, 1919 
as rr<|i»ired hv the net <»f (>r|. (». 1917

SCHEID BAVARIJOS 
PREMIERU. e

Užims vielą užmuštojo 
Kurt Elsner.

COPENHAGEN, vas. 25.
Municho darbininkai vakar su
grįžo prie darbo ir gatvekariai 
vnigščiojo - pasak čia gautų 
žinių. Muniche abelnai yra ra
mu, bet apgulimo stovis tebesi-, 
tęsia. j

Rubr distrikte darbai atsina
ujino Mulheim, kur milicija pa
laiko tvarką. ,

Schcid tapo paskirtas. Bavari
jos prcmicru, vieton Kurt Eis-’ 
nėr, kuris tapo užmuštas perei
tą sava’ilę. Didžiumos sociali
stu?; Segilz lapo paskirtas Bava
rijos vidurinių reikalų ministe- 
riu, vieton Aiur, kuris tapo nu
šautas landtage Muniche, pasak 
Municho žinios Politikei!.

Pašalino visus oficierius.

Drezdeno žinia sako, kad ka
reivių ir darbininkų komitet is 
dvidešimties Saksonijos gorni- 
zoi.ą nutarė pašalinti iš kariuo
menės visus savo oficierius. Ka
rės ministeris pasikalbėjime su 
kareivių ir darbininkų depu- 
Itacija. pasukti. kad palcidim is ( 
senosios armijos bus pilnai iš
pildytas. _

Žinios sako, kad Ilalle geležiu 
kelių ir metalo darbininkai pa
skelbė generalį streiką. , i

Nuginklavo gvardiją.

Pranešimai sako, kad gink
luoti jurininkai ir bedarbiai ci
viliai nuginklavo karinę gvardi
ją Plauen Saksonijoj, užgriebė 
miesto salę, bankus, krušą ir ki
lus viešus budinkus. Tada jie 
pareikalavo, atidavimo kazr.r- 
mių, kas ir buvo padaryta po 
tarybą. |

oru • .

Kareiviai užmušė už besiprieši- 
nirną areštuoti.

BERL1NAS, vas. 25.... West-
fifljos spartakų vadovas Eub- 
dzcnnek tapo užmuštas besi prie 
šinime valdžios kareivių areš
tui. Kaltinama, kad jis bandys 
snkui'Hly ti ulinius prie naują 
riaušių.

GcrMenberg divizija, kuri į- 
vykino tvarką Bremene, atvyko 
į Bottrop distriktą VVestfalijoj 
ir bus sustiprinta armijos kor
pusų, kurie stovi \Vilhelmsha- 
vęn.

Kliudė Rinkimams.

Spartakų spėkos neleido įvy
kt) |municipųliam.s rinkį manus 
Dusseidorfe. Ginkluotos ban
dos subatoj, pareikalavo iš nie
kinių (linkimų ų)reH:deittų są
rašo balsuotojų ir iš tos prięža- 
sties tuose distriktuose rinkimai 
įvykti negalėjo.

Kitos spartakų bandos, apsi- 
ginkalvusios šautuvais ir ranki
nėmis granatomis pasirodė di
džiumoj balsavimo vietų nedė
lios vakare ir užgriebė balotų 
dėžes.ir balsuotojų sąrašus, ku
rie tapo sudeginti ar įmesti į 
Reiną.

rrne tninstnHnn iib*d with the po«t 
master at ( hicago, UI.. Feb. 26, 1919 
hn icųuired bv the net of Oct. 6, 1917

BAVARIJOS DELEGATAI 
SUGRĮŽO.

\VEIMAR, vas. 24. Beveik 
visi Bavarijos delegatai Vokie
tijos Nac.ionaliame susirinkime, 
kurie išvažiavo į Munichą tuoj 
po nužudymui premjero Kurt 
Eisner, jau sugrįžo į čia. Tik 
Iki y galėjo jparditi frubcjių ir 
vienas jų, prof. Mauidde tapo 
areštuotas jam atvykus j Mu- 
nicha. c

Tphp trnnvlnilnn fil^d wilh th»* pnst- 
niaster at Chicago, III., Feb. 2(5, 1919 
us icqu:iv<l b\ Ihe art of Oct. (», 1917

BUDAPEŠTE RAMU.

Valdžia apkalint) darbininkus 
ir komitetą.

BERN, vas. 25. — Datuota 
subatoj Budapešto telegrama sa 
ko, kad ramumas įvykintas Bu
dapešte po suidišimų pėtnyčioj 
ir subatoj.

Visi komunistai angliakasiai, 
kurie pradėjo sumišimus, yra 
kalėjime ir policija taipgi areš
tavo narius komiteto unijos pa 
leistų unteroi’icierių ir kareivių. 
Sumišimai, sakoma, kįlo dėlei 
ekonominės situacijos, o ne dė
lei noro nuversti valdžią.

Trno ♦rnnslf»f<nn fib»d wMh the pnM. 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1919 
as reąutred by the act of Oct. 6, 1917

21. - Mii-
Berline va-

paaugimą

BERLINAS, vas. 
nicipaliai rinkimai 
kar parode žymų 
balsuose Nepriklausomųjų So
cialistų. Jie gavo kelis tūks
tančius balsų daugiau, negu re
guliariai Socialistai, kurie pasi-

naikiose ir Prūsijos rinkimuo-

mas nuo didžiumos Socialistų 
prie nepriklausomųjų yra pri- 
skaitomas daugiausia delei už
mušimo Dt. Kari Liebknecht,

rių socialistų į radikalų eiles.
Ne.-socialistų partijos pasiro

dė visai blogai rinkimuose. 
Jiems pasisekė išrink t H ik 50 al- 
dermanų, kuomdt kiekvieną So
cialistų frakcija išrinko po 17
aidermanus.

ti vakar demonstraciją, 
ve mažiausio paMsekimo.

neda-

master at ('hicago, III., l'eb. 26, 1919 
is req»iired hv the art nf Oct H 1917 

'sunaikino kasyklų 
IŠĖJIMUS.

600 darbininkų uždaryta.

A. a. Lilijana 
Montvidienė

l'rue trnn.slrtinn wi1h the pnsi 
master at Chicago, UI., l'eb. 26, 1919 
is ie(|iiire(l by the aut ol’Oet, 6. 191"

LENKAI PRIEŠINASI TAUTŲ

Nori laikyti didelę armiją. 
Neužmiršta ir Lietuvos.

malęs diskusijos nuo atvykimo

vimą mažai simpatijos tarp len
kų tautos lygos projektui. Jie

Lenkai užreiškia, kad di-

kijai suvienijimui žmonių ir 
duoti atgaivintai tautai naują 
pradžią budavojant jos karines 
tradicijas; pavartoti tinginius 

atsteigimut Lietuvos ir Baltgu- 
dijos ir atmušti įsiveržimą.

True trnnslation filed with the pnst- 
miister at ('hicago, UI., l'eb. 26, 1919 
a* reqiiire(l bx >lhe hc* of Oct. 6. 1917

UKRAINAI IR LENKAI
PERTRAUKĖ MUŠIUS

4 DIENOMS.

AMSTERDAM; vas. 25.
Banda užpuolikų Esseno apie- 
tinkėj, pasak Berlino Vprwa-1 ’ 
eills, vakar sunaikino orinį šaf- 
tą ir kitus išėjimus iš anglių ka
syklos ir uždarė joj (>()(> anglia-

VARŠAVA, vas. 24. Lenki-, 
jos užrubežinių reikalų ministe-

nedėlioj pertraukti kartiavimą

sueiti angliakasių pirm dviejų 
savaičių. Kasyklos eksplioduo- 
jančių medegų sandėlis taipgi 
tapo bandos išplėštas.

vai. pranešimui.

RENGIASI PRIE STREIKO.

.. MONTEV1DEO, Uraguay.
Pasak La Tribūna, valdžia iš
leido aštrius paliepimus polici-

pavojaus kilimo generalio strei 
ko Uruguay.

stovios pertraukos mūšių, nors 
| talkininkų sekcija misijos Lvo
ve mažai ‘turi vilties. Sunkiau
sia tas, kad lenkai ir Ukrainai
nori, kad nustatytosios linijos • buvimo, buvo ženklu demonst- 
butų pastoviomis, kuomcl mi- racijos atstovų bufte. Kada Bal

Giedra ir šalta šiandie; ryto 
giedra ir kie k šilčiau.

Saulė teka 6:03 vai., leidžiasi 
5:36 vnl. Mėnuo teka 3:47 vai. 
nakties.

SMARKUS MŪŠIAI 
PRAGOJĘ.

AMSTERDAM, vas. 24. — Pa 
sak Berlino Lokal Anzeiger,

LONDONAS, vas. 25. Tri
lypis susivienijimas angliaka
sių geležinkeliečių ir transpor-i 
lo darbininkų šiandie laikyta
me susirinkime nutarė ‘‘iš prie
žasties rūsčios pozicijos, kokią 
streikas padarytų“ atidėti iki 
dienai pirmesnei kovo 15 d.

pranešimas užsibaigs.
Valdžios vadovas Andre\v Bo 

nar La\v pranešė atstovų bule,

pie sutvėrimą viešosios linfor- 
macijos departamento. Pasiu
timas jau iššaukia neprielankią

rnnsier nl Chicago, III., l’eb. 2(5, 1919 
ts miuired b\ the hcI of (Irt. 6. 1917

PARYŽIAUS SKERDYKLŲ
DARBININKŲ STREIKAS.

PABYŽIUS, vas. 25. 3,000

laudami panaikinimo taksų ant 
mėsos ir tiesioginio gabenimo

Maisto ministerio pagelbinin-

įlinkoms, kad itaksai bus panai
kinti.

Jei streikas tęstųsi, Paryžius 
už kelių dienų liktų be mėsos.

STREIKAS BARCELONOJ.

MADRID, .— Optimatizmas 
delei situacijos Barcelonoj kas- 
die mažėja. Streikas ten darp-
si vis rūstesnių. Dirbtuvių dar
bininkai, kurie apleido darbą iš 
priežasties elektros darbininkų

darbininkai patieks elektros jie-

True Irunslnl’nii fib <1 w;»h Ihe pn<( 
master ai ( hicago. III., l'eb. 26, 1919 

ic<|uire<l by the act oi Ori. 6, 1917

W1LSONAS PASIRAŠĖ 
PO 28 BILIAIS.

a s

WASHINGTON, vas. 25.
Prezidento Wilsono pranešimas 
apie jo užgirimą 28 bilių ir ben 
drų rezoljiuaij\|, priimtų kon
greso susirinkusių laike po ne-

jos pasiliktų lik iki kol taikos be, demokratai

LAWRENCE, MASS. AUDĖJŲ STREIKAS.

La'U're.noc, <Mass. policija, kur eina didelis audinyčių darbininkų streikas, vedasi areš
tuotą prie Arlington audinyčios pikietuotoją, kuri dabojo, kad streiklaužiai neitų į darbą ir
lodei tapo areštuota kapitalistus ginančios policijos neva už “viešojo ramumo ardymą.”

likonų prisidėjo demonstracijoj

; lių svarbiausias yra karės įplau 
kų patvarkimas ir bilius paski- 
rianlis $100,000,000 Europos 
maisto pagelbai.

KUNIGO GASPADINĖ 
AREŠTUOTA.

Sąryšyj su rastu vienuolės 
Marės lavonu.

TRAVERSE CITY, Mieli., va
sario 25. Stasė Lypczinska, 
kun. Andriaus Bicnc.wski ga- 
spadinė, kada jis buvo klebonu 
šv. Izidoriaus bažnyčios ir prie 
l<iii-i<> prapuolė sesuo Nts>i-e 1 1

die Manistec už žmogžudystę. Ji 
bus išklausinėta kovo 11 d. ir 
yra paleista už $1,500 kaucijos.

Kun. Bicne\vski yra laikomas 
jo klebonijoj Manistec ir buvo 
perklausinėjamas ką jis žino

Perklausinėjamas jis visko 
užsiginė ir sakėsi nieko nežinąs.

nycios skiepe. 'Tikrai jis net ne 
buvęs dienoj jos prapuolimo na 
mie jis buvęs žvejoti ežere ir 
vakare sugrįžęs jis jos nebera
dęs. Ji sirgusi ir todėl manęs, 
kad pasivaikščiodama kur nitai 
pusi, bet niekur jos nesuradęs. 
Jieškoję ir po korinis, ir krū
muose ir miške. J ieškoję vai
kai, privailiški detektivai ir net 
šunįs buvo panaudoti. Ne, 
jis jos neužmušęs. O jo ga-s- 
padinė labai gerai sugyvenusi 
su ja.

Jis dagi manąs, kad atrastas 
lavonas nėra sesers Marės, bet 
kieno kito.

Jis taip troštąs išaiškinti tą 
“misteriją,” kad atiduosiąs tam 
dalykui visus pinigus. Nes tas 
dalykas jį labai kankina, nuo 
pal dienos prapuolimo. O y- 
pač tie laikraščiai jei jie ne
sustos rašę apie jį —Jai jis ne
žinąs kas su juo atsitiks. Jis 
paaukautų visus savo pinigus...

Ir darodymui to, jis sukraŠ- 
tė “paskutinius savo grašius” ir 
jais užstatė kauciją už savo gas

True translufion filed with the post 
| nuislei* at ( hicago, 1)1., Feb. 2(5, 1919 
, us rccpiired by Ihe act of Oct. (i. I9I7

DAR DU JURININKAI ARE-
ŠTUOTI Už KYŠIUS.

VVASHINGTON, vas. 25. — 
Ar< štai dar dviejų laivyno re- 
zervistų sąryšyj su tyrinėjimu 
kaltinimo kyšių ėmimo, tapo pa 
skelbti šiąnakt sekretoriaus Da
niels. Tokiu bildu viso yra are
štuoti 5 žmonės.

l'rue lr»nslntinn filed wilh Ihe post 
master at ( hicago, III., Feb. 26, 1919 
as re<|iiire<l by Ihe art of Oct. 6, 1917

VIENNOJE BADAS.

V1ENNA, vas. 25. — Badas 
Viennoje kasdie vis didėja. Dar 
daugiau bemesių savaičių bus 
paskelbta ryto. Bijomasi pa
vojingų manifestacijų.

Pasimirė dailininkas.
PHILADELPHIA, Pa., vas.

21. šiandie ligonbutyj pasi

MAYORAS THOMPSONAS 
NOMINUOTAS NUO 

REPUBLIKONŲ.

Demokratai nominavo 
kandidatu į mayorus. 
Robert M. Sweitzer.

Vakar Chicagoje buvo nomi- 
navimas kandidatų į mayorus, 
miesto klerką, iždininką, muni-

Trįs kandidatai į mayorus jie 
škojo republikonų nominacijos. 
Jais yra dabartinis mayor. Wil- 
liam Hale 'Thompson, teisėjas 
Harrv Olson ir prof. Charles E. 
Merriam. Trįs kandidatai bu
vo ir demokratų pusėj Ro-

rev ir .John Mas i leidelnicir

stojo prieš Thompsoną ir kiek 
drūti agitavo už teisėją Olsoną, 
dabartinis mayoras lapo nomi
nuotas absoliute didžiuma re
publikonų baisų. Si kimiu po

ins Olson. Pažangiausiu iš re
publikonų kandidatų buvo Me
rriam, tečiaus jis visai mažai 
gavo balsu.

apie balsavi-

balsai pasidalino sekamai: 
Wm. II. Thompson 125,000 
Harrv Olson 78,850

15,500
I>.mokratu| nominavo kan

didatu j mayorus Robert M. 
Ssveitzcr, kuris ėjo prieš Thom- 
psoną pereituose mayoro rinki
muose. Tuosyk Tbompsonas

didžiuma. Kitas
kandidatas ('.ai

tysis Hcidelmeier veik visai 
negavo balsų. t

Demokratai šilai]) balsavo:
Robert M. S\vc?lzcr 115,060
Tbomas Carcy 51,600
John Max Hcidelmeier 1,100 
Kiek gavo nominacijose So

datai dar nežinoma.

pai’lija nominavo kandidatus 
>avo partijos susirinkimuose ir 
jie jokios opozicijos neturi, lo
dei ir kampanijos nominacijų 
balsavimas neveda. Abiejų

bitinuose rinkimuose balandžio

Nominacijų balsavimuose
236,000 užsiregistravusių daly-
vavo 135,000 moterų.

True translation filed w0h the posf- 
maslep at ( hicago, III.. Feb. 26, 1919 
is rediiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

ŠVEICARIJOS LEGACIJA 
APLEIDŽIA RUSIJĄ.

BERN, vas. 25. Šveicarijos 
legacijai Petrograde sovieto vai 
džios suteiktas liuosas pervažia 
vimas per Rusiją ir ji ketverge 
išvažiuos į Berną, keliaudama 
dviem specialiais traukiniais.

True translation filed with the post- 
maslcr <d ('hicago, III., Feb. 26, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai panaikino 
blokadą.

PARYŽIUS, vas. 25. — Tai
mirė nuo vėžio garsus Ameri-1 kinjnkų blokada ratinėj dalyj 

i kos piešejas-portretistas Julian1 Viduržemio juros įtapo panai-
Story, 61 m. amžiaus. kinta.



J. Šeinius

Bedugnė.
Pasislėpęs už girios viršūnių 

mažas baltas debesiukas saulės 
laukia.

Ji artinassirtinas. Neskubiai. 
Glosto šiltais žvilgsniais plačių

vilioja tolimųjų sodžių langus.

Jau arti-arli.

Prakėtč glėbį baltas debesėlis.

j ii ir apėmė A 
nunešė-nunešė.

Draugiška

Vakariene
Rengia LSS. 4 kp.

Subatai Kovo-March 8, 1919

MILDOS SVET.,
3142 S. Halsted St.

Svetainė atdara 7:30 vak. 10 v. 
vak. Programas, draugiški, pasikal
bėjimai. šakiai ir žaislai. Norinti 
dalyvaut minėtoj vakarienei, malo
nėkit tikietus pasirūpint iš kalno.

Prie dura tikietai nebus pardavi
nėjami t ikietus galima gauti “Darba 
įmonių Knygyne” 3238 S. Halsted St 
A. Maiisner kriaučių šapoj 3239 S. 
Halsted St, ir K. J. Trainis, 751 \V. 
31 St. Tikirtų kaina $1.00. šiuomi 
kviečia visus. Komitetas.

NAUJIENOS, Chicago, m Sereda, Vasario-Feb. 26, ' L9

Užraudo-užkaito girios viršų 
nes. Nustojo medžiai šlamėję.} ritasi.

Vien volai nuo rylų vėl augštyn

ju plis. Užsimąstė, 
lia motvnėlės. Ą. *

los debesėlių susirinko.

savimi. Visą pasaulį užmiršo. 
Ir nenori jo žinoti. Netraukia 
jų tenai.

di volai velias. Paslapčia augš- 
tyn kįla. Daboja ir taiko. Ir pa

Žmonės nuo pačio skirstosi. 
Eina-bėga laikraščių-laiškų ne- 

į šini. š
h- pašvelgia į juos ir vėl sku

biai slepia.
Išskirstė-išbėgiojo. Miestely

je nieko nebeliko. Jis nulindo.

čiau stengias. Pasiekti ir sug
niaužti. Sutrinti visai.

šliaužia stiebiasi.
Kur paplytusi valuiro aušružė 

ramiai tyli, jinsinutinių būrelis 
išplaukė. ^\'ubėgo-miskrido per 
dangų į sielas debesėlių.

Iškilmingai žinią neša.
Ir nusiminė jos. Gėlėmis, vai

nikais susispietė. Stebinsi ir Inu j

griaudino ta žinelė, 
nelaukė josios.

I y (lovai vieni!
D'ide.lis-milžiniškas karstas. 

Paskui eina nusilenkę, nuliūdę 
du pasruvusiu, sunykusiu debe
siu. Ir didi lėčiau.

rūsčiai žiuri, grūmoja tylomis.

niėje. Palydovai ji nusekė.

žėrė nuo dangaus. Liko tuščia.

Didelis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 122 kuoposVAKARAS
COLUMBIJA SVETAINĖJE

48th ir Paulina gatvių.*

Nedelioje, Kavo-March 2 d., 1919
Svetainė atsidarys 5:30 vakare.

Stato scenoje trijų veiksmų kų tik

{.ošimas prasidės 7 vai. vakare.
parašyta JONO ZOI.PO veikalą

Kalvio Duktė”
PASTABA. Sugrįžus iš kariuomenės J. J. Zolpui SI.A. 122 kaipti 

pakvietė jį sulenkti viršminėtų vakarų. Kaip žinoma yr<l chicagiečiains, 
jogei vakarai rengiami per Zolpų yra pavyzdingi, o labiausia, kad šila
ine veikale yra jis pats prisižadėjęs dalyvauti ir prižadėjo surinkti go
biausius lietuviškus lošėjus, kokius galiniu rasti Chicagoje.

Viršminėtas veikalas yra parašytas iš atsilikimų iš didžiosios karės 
pradedant keturi melai prieš karę ir iki tam laikui, kada Husų kariuo
menė sumušta po rannelmrgo traukėsi atgal, o vokiečiai vydami juos per 
lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galima išplėšė ir išvežė Į Vo
kietijų. o kas nebuvo galima — sudegino, šitame veikale parodo kiek 
skriaudų ir skurdo nukentėjo musų viengenčiai. Taipgi pusė pelno šio 
vakaro skiriama Lietuvos laisvės išgavimo. Visus nuoširdžiai kviečiame 
alsilankj Ii, o busite užganėdinti KOMITETAS.

f

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

MOLLIE WilUAMS’ SHOW Kainos 25c. iki 75c.

Svarbios Prakalbos
L. S. S. 4 kuopa rengia

Milžiniškas Prakalbas
Paminėjimui dviejų didvyrių kritusių kovoj už dar

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

BURG,
kurius nužudė Vokietijos kapitalistų berną*.

Prakalbos įvyks

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

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

Lietuvos Klausimas’
Šioj 'Lemoj S L.V. 36 kp. rengia aitra prelekci jų, Mildos svetainėje, 

31 12 S. Ikdalcd SI. Ketverge 27 vasario pradžia 7.311 vai. vnk. In- 
žunga dykai. Preligenlas K. Kasputis mm tautininkų sroves. Kvie
čiame visus atsilankyti, nes šis klausimas šiam? momente yra vi

siems labai svarbus ir žingeidus, o prelegentas mokės naudingai iš
aiškintu Kviečia MLA. 36 Kuopos.

Erei, renginiu Komisija.

lčių nešvisterėja. O viršui 
taip noris, taip noris! Pakelti 
-išnešto gali vien ji, Vien ji, dau 
ginu niekas! Ir neša ji kadai... 
Bet kada visai išneš? Nuskinusi 
duos laimės gėlę? Saldžiuoju 
kvėpsniu užmigdys? Kada, ka
da?!

O žmonės jau toli. j Ii.
Jis paskutinis išėjo. i Arčiau, aplinkui savęs aj>si-
Laiškai-laikraščiai rankoje su j dairė.i
austi. Nematė da, kas juose i čia kas?!
a. Priešais koks šešėlis sėdi. Nc-

lus-pat žmonių kaž-kur kimši- jį įsmeigė, 
mos.

Siela aptilo-nurimo.
Atsistojo. Piksvingiu lamso- 

Mintįs je į jį eina. Banką duoda.
go. j —Indomn man Tamsią pa

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

J U I L E J I N I VAKARĄ

ūkia.
Bei kas- lenai?

- Nieko. Nič-nieko. 
Tai kur gi dabar? 
Klebonijon.

Ka darvsi.. Namon v •-

kuo

l ai ne šešėlio, jos balsas. Dre-

I —Julijus... — nepabaigė. B*al
tjas nutruko.i

Ir nutilo abu. Toliau ką sa 
i kvt'i, nežino.
i

! Stovi. Kitas į kitą žiuri. Al

tnm ausin kas butų ką pasakęs, j Tik iškarto, smarkiai sėdo 
Iš kur gi ji?! Ir klebonijon ; vo vietosna, lyg numetę ką.

eina!
Eisiu ir aš. Vis viena.

Kitas priešins kito.

sa-

brauktas nusekė ją. Iš-; Veržia-spaudžia tyla. Tai ar- 
Kad pamatytų, nenorėjo. | čiau, tai toliau kitą į kilų riša. .

Seniai, seniai jau man Tam
sta indomus. Nuo-pat mažens,norėjo greičiau.

Inėjo ji- Pasislėpė namuos.
Skubiau ir jis. /
Duris visur atviros. Juodo

mis, didelėmis akimis žiuri.
Viduj nei balso, nei šnabžde

sio. Visi, lac pašaukti, i 
lai. Ir da negrįšiu.

Dideliuos, augšluose 
riuose nuobodis aidu 
švininiu balsu lubomis, 
mis šliaužėju. Tenisus

vėlę palenkė žemiau.
Jis tyli. Klausos. Akyse švie

siau ir šviesiau. Va, regis, tuoj 
visai bus šviesu. Paviršius be-

ndien?

zimbia, 
sieno

Kad lUik gveičiau. Kad lik 
greičiau.

Širdis skubina, lunksi.
—Tamsta ir mažas kažin

loja . koks buvai.
ncaiškiai-tyliai.

Langų, durų užlaidose raniu-

WEST SIDE AUD1TORIUME
kampas Taylor £t. ir Ručine Avenue ,

Nedėiioj, Kovo-March 2 d., 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJIENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ PUIKUS programas, kalbės įžymus kalbėtojas, ką-tik at

važiavęs iš Rusijos, jis papasakos vė liausiąs žinias iš Lietuvos ir Gudijos 
Kalbės lygiai 4 vai. po pietų. Kurie norite išgirsti dabartinį padėjimą Ru
sijos ir Lietuvos malonėkite nesivėluoti.

Svetainė atsidarys 2 vai. po pietų. Prie to bus įvairus programas, daly 
vaus geriausi Chicagos chorai ir so- tostai. Bus imami paveikslai. Grieš 
J. Grušo orkestrą. Po koncerto bus ŠOKIAI.

Norėdami nusipirkti tikietų iš anksto, malonėkite kreiptis į Naujienų 
ofisą, arba į Darbo Žmonių Knygyną 3238 So. Halsted St., Chicago, Ilf.

-r-Ta.'P- Mano pagaminta.
T/ojau atnešiu.. Palaukite tru
pu t j... ? ėr šiandien nieko. Vie-

šnibždami eile paskui nusivijo. 
Tarytum jo žingsnius skailė-ro-

Nulirpo Julijaus kūnas. Be-

nar-
Prie jo prisiartina, akimis 

dumblai!

linkui ilgos, širmos žuvis 
s los.
ž įb t erė j a

uis?
toliau. Pažinti vis stengiaus.; siveržė

-Ji! viduj jo balsas sušil
ko.

—Džiaugiaus, kad TmR»la
j. ‘ ' į inokinties pradėjai. Ir puikiai,

-• , ; ' sako, mokinais.Per kelintas durw inejo pui
kiajai! salionan. Paskendo ja
me. Kampai ištiesė i jį savo

Po brangiais rakandais slan- -

—Draugas studentas, — nus
kendo apsakymas iš viršaus-

Atėjo. Popieriai rankose bal-

Sudriko joje niinlįs. Iš akių 
atgalioti pasitraukė. Sopulį pa

:• ir čia nieko. Ir jos nc-

II nuvargęs, kėdėn atsisėdo.
Minkšta-maloni ji. šiurkšti kar-

Sunkiai atsirėmė skobnio.

bžda.
Užsimąstė. Sudrikusias min

Iš šito kambario, iš šito namo, i

Jai galo nei krašto nėra. Ne-- 
susekei nieko. Nei vienu kibirkšl

Nuxated
IRON

< Jeigu jus nesate tvir- 
j tas arba sveikas, jus tu

rite piltis padaryti' seka
ntį bandymų: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginkit sa
vo stiprumų ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė šj išmėginimų, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimų ar
ba bus grųžinatni pini
gai. Gaunama pas visus

Mokiniais, Tamsia, ir dabar 
da moklintos... — kam, nepasa-

tas išskristi'norėjo. Bet užkilu-1 
vo, sudriko kur. Nepasiekė vir
šaus.

Aiškiai mato

ūkė, rišę.

- Ačiū!
—Telaimina tave Dievas! 

širdingai kunigas atsiduso.

Ji grafitai nutraukė. Nesuskubo.
Duok Tamsta ranką. Šunų 

bijau. Ar Tamsta juos pažįsti?

šinus sulojo. Iš būdų puolė. 
Apsupo iš visų pusių. Tuojau

Žmonės nusilenkę meldžiasi po- sudraskys, rodėsi- 
teriauja. Vargonai tyliai-švcl-1 Prisiglaudė prie 
niai tižia, malda žavi. Jiedu da-! dė.v l

Ii tad, rodėsi, kitas kito. Ir liep-

Ir staiga taip tolimi. Bedug-1 
nė yisa. Vienoj jos pusėje sod-į

liūs rumus; paukšteliui daine

samu noki bakūžė ir dainelės jo-| 
kios...

Toli prasivėrė durįs. Sud. ja- 
vo-stunkterejo. Nuobodis sie- 
nomis Į kampus ėmė šliaužti. 
Tyliau niūniuoja tenai.

Žingsniai artinas. Neskubus.

A, svečiai!
Juoda stovylh ties skobnių iš

augo. | vienų, kita pažiurėjo. 
Rankų pasisveikinti davė.

Emilija atsistojo, Arčiau

Kokiui) ?
Tamsta žinai.

- Pamiršau, hir-l 11.

Pažino šunes. Aprimo ir su-

Murmėjo ilgai.
irtu. Eina toliau-

“amžinai sudieu” jai pasakyti. 
Ncpasukė-ncpasakė. Ėjo toliau- 
Lyg butų užmiršęs.

- Kodėl Tamsta pas mus su 
savo draugu nėkuomet neatsi
lankai? — paklausė visai link
smu balsu.

Labai.
—Mano seserįs groja gražiai, 
aš-.. — nutraukė.

sau.
Keletą varsnų tyla sukaustė- 
Vakaruose aušružė miršta. Pa 

skutimai jos spindulėliai pakra
ščiais slapstosi ir da su tamsa ko 
voja. Vien jau kirkina ją O 
’inai juos nuo dangaus myli*’ 
moio vis įraukia ir įraukia to- u
liau. širsta-

- A, juk Tamsta leki! žinau.į
< - Man greitai reikia. Ryloj je.

jau važiuoju. Galėsiu gaut šia-

f

Grojamos ir Kalbamos Mašinos
“GRAFAFONAI

Visi gulite turėti gera muzika namuose, šiais laikais ir nemo
kantieji grajiti ant muzikalių instrumentu, gali įsigyti tokių js- 
trumentų, kurie groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas.

COLUMBIA NO; 30
šitas paveikslas Columbia 

Grafonola yra jiintra prekėje ir 
užlaiko savyje, tyrų Columbios 
balsų. Turi vėliausios mados 
motorų ir gvaiantuoja užjpinė- 
dinimų. Grajimi 10 ir celi
nius rekordus. Nėra goresnės 
Grafonolbs šiandien už tuos pi
nigus.

Prekė $32.50

COLUMBIA NO. 15.
Idant apkainuoti šių Columbia 

Grafonolų, reikia girdėti jos pui
ku, gi’.vnų, smagų ir lyrų balsų, 

tik lasyk- kožnas sutiks ant to, 
kad yra tai geriausias instru
mentas už taip pigių prekę.

Prekė $47.50

Visados reikalaukite Katalogo lietuviškų rekordų.
Su visokiais reikalais/adydami j>us mus, ar pinigus siųsdami 

adresuokite šitaip:

S. P. TANIS
1233 West lllth. Placc . Chicago, III

Vyriškų Drapanij Bargenai
Nauji? neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamui- 
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;
Atdhra kasdiena, nedėtomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halated Chlearo. III

į Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
F 1757 W. 47 St. Chicago, III.
Į Ofiso Tol. Boulevard 160

' Df. a. m. scheier
Sugrįžo Iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chicago

žiėdotinio? •

labai myli.
Kilas

prįsiva. Vienu,keliu j gyveni-

—Gerai jam... »
— Ir Tamsia turi dideli pro-

lolllr
inon pažiurėjo.

Ji nieko nea/lsukė.
Nedaug šnekėjosi. Mažai ką

SU1L
—Pasiliks krutinės gelmėje,—

Emilija pritarė. > x

Dr. D. J. 8AGOCIUS
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 11d.

2 po įlietų iki 4
6 iki 9 vakare.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma (vairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 

j gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso* 
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap- 

I darnose kaštuoji tik $2.00 su 
prisiimt imu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresu:

"Naujienos”,
1739 S. Hnlsled si., Chicago, III.

......  -   ... . -—4—<

Skaitykite ir Platinkite
"NAUJIENAS”
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Bell System

Didelė dauguma pašaukimų dėl “Infor
macijų” yra dėl numerių teisingai 
surašytų į the Telephone Directory.

Atidėliojimas iš pildymui šių šaukimų 
bus iš vengta jeigu telephono naudo
tojai pasiteiraus į Telephono knygų 
atsargiai dėl vardo ir numerio ypa- s 
tos kurių jie nori pasiekti.

■ i *

Kuomet šaukiatei “Informacijų” mė
ginkite paduoti teisinga vardą iki i- 
nicialus ir adresas pageidaujamų y- 
patų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Rusiškos ir Turkiškos Vtnos

12th SL Tel. Kediie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514*16 W. 12th et. arti 
SL Louia Are. Ir 1115-17 
So. Paulina SU arti 12tb 
SU. ChicaKO. I1L

M. Meldažio svetainė
2242 W. 23rd PI.

Praneši=
mas!

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

(•KORESPONDENCIJOS Į

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje aKitikinrų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasek m ingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas m«Hu gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaiknu akinius teisingai 
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearborn SL (Prieš pačią). Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų. Rėmų ir Stogams Uopiero

SPECIALIAI: Maleva malevojitnui atubą išvidaua. po $1.19 ui gal.

CARR BROS WRECKING CO.
tn(H-W39 S fUI-ted Rl ChicagO UI

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Moralybės Išsivysimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį rnora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

$
$ 
$

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street ChicagO, HL

SIOUX CITY, I0WA.
■ •

Darbininką nepasitenkinimas.

Nuo lo laiko, kada A. M. B. 
and B. W. unija įteikė skerdyk- 
klu baronams reikalavimą padi
dinti darbininkams mokestį 25 
centais i valandą, ir kada arbit-

girdęs airišinkns, kad keltu 
betvarkę.,

Lietuvis policistas pašovė 
įtūžusį vaikėzą.

Vėlai sukatos naktį (vas. 15 
dieną) lietuvis policistas, Ka
zys Akromas, pašovė įtūžusį 
vaikėzą, tūlą llomer’ą McCab’ą.

rotorium tapo pasirinktas teise-. Istorija yra tokia: 1 uloj “sau
jas Alschuler, tas pats, kur pra- sųjų gėrimu“ krautuvėje buvo 
eitais metais užganėdino darbi- perdaug šiuno. 'lai nutėinijo 
ninku reikalavimus sutrumpi policistas Akromas ir įėjęs į 
nanl darbo valandas ir pake- krautuvę rado pakišta po ba
liau! mokestis vietos skerdyk- ru bonką degtinės. Policistas 
lu darbininkai, kaip ameriki?- tuoj areštavo krautuvės Savi
čiui taip ir ateiviai, optimisliš- įlinką ir norėjo pašaukt patru
kai laukė teisėjo nuosprendžio, Ję, bet krautuvės savininkas nc- 
Mal, didžiuma tikėjosi, kad h i-'leido policistui naudolies telelo- 
sėjas Alschuler ir net “susini y- nu. Dargi jis užrakinęs duris 
lės“: mažu mažiausiai nors 15 ,ir atsisakęs eit su policislu. 
centu į valandą “pridės“. Tik, Pastarasis tuomet išėjęs vienas 
ant nelaimės, ta jųjų viltis žu- pro šonines duris ir ten arešto- * Į
vo taip greit, kaip tiktai pasiro-I vęs tris nužiūrimus vyrukus, 
dys teisėjo nuosprendis. Neuž-! jų tarpe ir minėtąjį McCabe’ą. 
ganėdinlų arbitrotoriaus nuo-| Beeinant prie policijos telefono, 
sprendžiu darbininkų tarpe ran-j McCabe urnai išsitruko ir pa- 
dasi ir tokių, kurie, nors ir be- bėgo. Neužilgo jisai sugrįžo ir 
pamato, tvirtina, kad buk imi- užsimojęs ant policisto revolve- 
jos atstovus ir arbilratorių riu. Policistas tuomet šovė į 
kompanijos papirkę ir tiktai a- McCalyeą. Kulka palaikė į vi- 
čiu tam darbininkai susilaukę dūrins ir McCabe parpuolė ant

a/irmours
VIRŠUTINĖS RŲŠIES

OLEOMARGARINES

tokių negeistinai arbitracijos 
pas kinių. Už tai dabar neku- 
rie ypač ateiviai, atsisako nuo 
unijos ir galvatrūkčiais bėga ’ 
prie pra inon iečių, tvirtindami, 
kad ta, ir liktai ta. organizaci- | 
ja išliuosuos darbininkų klesą iš

gatvės.
Pašautasai nugabenta j So. 

Omahos ligoninę. Tuoj buvo 
padaryta operacija ir “užlopy
ta“ dvylika didelių skylių žar
nose. Daktarai mano, kad pa
šautasai pasveiks.

Nut Margarine

A RMOUR’O veribest Oleom 
argarine ir Nut-ola Marga

rine visur parodo augščiausią už 
ganėdinimą dėl tepimo ir kepi
mo. Abu yra padaryta didžiau
sioje pačios paskutinės mados 
oleomargarine dirbtuvėje visa
me-sviete, tyriausių specialiai su 
rinktų materijolų, ir kiekvienas 
yra geriausios savo rūšies. Ole
omargarine žinovai užžiuri pada 
rymą šių produktų.

Verybest Olemargarine pada
ryta iš oleo oil, neutral, cocoanut 
ir peanut aliejų, spausta tiršto 
pasterizuoto pieno ir augščiau- 
sios rųšies druskos.
Nut-ola padarytas iš cocoanut ir 
peanut aliejaus, geros kokybės 
peržiūrėto pieno ir prisūdytų dėl 
skonio. Todėl, kokį jus labiau 
mėgstate, jus galite rasti jį po 
gvarantija Armour’o vardu. 
Arba Veribest arba Nut-ola su
taupys- jums pinigus. Abu turi 
augštą muisto vertę, dargi jų 

kainos yra nebrangios.

AR M O UR^COMPANY
CHICAGO

Mano supra-
(imu 
ščiuoties ir aklai tikėli kokio- po 1,660 dol. kaucijos, 
nors agitatoriaus gražiai skam-

prr.moniečiai suorganizuos 
pasaulio darbininkus ir iki 
suotinas dabartinio surėib

Tuo tarpu 
organizuotais į 

A. M. C. and B. W, uniją, dari) 
daviai nors ir rvtoj gali taip

dai\loli gražu., 
mrms nesant

(mus) ('Ūgli, kaip kad pirma 
engė. Atsisakydami nuo pa
starosios unijos, jus kertate tą

SO. OMAHA, NEBR.

Kaukių balius ir triukšminga 
užbaiga.

Vasario 16 d. SLA. 87-ta kuo- . 
pa surengė kaukių (maskų) bn-; 
lių. Publikos buvo noperdau- 
giausią, o maskų.. viso lik tris.

turėjo likti paprastu šokių vil

dus duoti dovanų “gražiau
siai dils i rėdžiusiai kaukei.“ 'lik

no supratimu, nepasielgė kaip 
reikėjo pasielgti. Pirmą dova
ną jie suteikė porai ubagų. Man 
rodos, kad la dovana priklausė 
“busimąjam Lietuvos prezi
dentui” — Andriui Ūkeliui. (Ii 
amerikoniškoji vėliava gavo 
trečią.

Daugelis, ypač svetimtauči u, 
labai nerimavo,

tojus suareštuotas ir pastatytas 
gi jo 

krautuvė laikinai lapo uždary
ta.

Akromas, tur būt, nebus 
įraukiamas atsakomybėn. Po

jis dargi nenianąsi suspenduoti 
jį, nes Akromui kitokio išėjimo 
nė nebuvo. Jisai turėjo arba

kristi nuo užpuoliko kulkos.
— Vakare dalyvavęs.

CLEVELAND, OHIO.

Nedarbo šmėkla artinasi.

Ii
Lietuviai, kurie manytų vyk 
į Clevelandą “laimės pajieš

kus dar didesnėn bėdon. Ir 
pas mus jau artinasi ta baisioji 
darbininkams šmėkla - ne
darbas. Daugelyje dirbtuvių 
labai sumažėjo darbai ir" įtiks-( 
čiai darbininkę, pasijunta besto
vį gatvėj... Fandresc jau dirba 
tik po ašluonias valandas į die
na. o veik visose kitose dirbtu- c
Vėse bedirba tik po 1-5 dienas

nie Cleveland Press, praneša,

120,(100 bedarbių...

toliau. Baisu, baisu...
— “Naujienų” Reporterė.

Ūkininkų Balsas
Iš šalies žiūrint.

Liet. laikraščiuose, ypač Nau- 
kad rengėjai j ienose, teko matyt nemaža 
spręsti apie straipsnelių ūkininkų klausimu, 

'l'ų straipsnelių autoriai, kiekskyrimą dovanų.
Valeras tečiaus neapsiėjo be man teko pastebėti, daugiausia 

ūkininkai. Jų tarpe tečiaussuįrutės. Bežaidžiant girti : i- 
rišiukai pradėjo kelti triukšmą. 
Buvo aišku, kad “kas nori“ 
turės atsitikti. , Susirinkusieji 
pradėjo nerimauti. Tą ncranni-

parodyt “savo ylą”. Vienur ta 
yla išlindo betveriant lietuvių 
iikininkų draugiją. Tai yra ne

nioje balsas, kad “vakare Ims i --------------
mušis!“ To užteko: publika Kad ūkininkams reikia vieny- 
pradejo skirstyties. Tuo būdu lis, tverti savo draugiją, tai ai- 

ne šku. Beda lik tame, kad jos 
taip. Sako, kad kas ten tyčia [ dažnai (įpodasi save valdyti

ne šiaip,

Pirkite Jj Šiandie! Jūsų Krautuvninks Gali Jums Pristatyt!

AS, ADOMAS A KABA LAUSKAS, SEKANČIAI PAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispev 

<ij'», nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
.^neinąs spėkų nustojimns viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, 
begyvensiu. Visur jieškujau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubež.ių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bei kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
|o, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimą' 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas •» 
vaitė po buleli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar iaučiuot 
(magiai ir esu linksmas ir 10(111 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjislel ir linkiu visiem savo draugam ir pažjstamiem si tokiais 
amu mnnai.s pHianu uuolirdšui kreipties pre Salutaras:

vienam kokiam nors bosui...

Vienas Michigano agentas 
skelbiasi pardavinejąs ukius. 
Kartu jisai prižada 25 dolerius

čių. Klausiamas: kieno pini
gus tasai agentas mokės? čia 
man prisimena vienas prietikis. 
Kartą Lieuvoj (dar buvau kūdi
kiu) žiemos melu užklydo daug 
vilkų, kurie netik ant laukų 
/užpuldinėjo žmones tir gyvu-

CHEMICAL INSTITUT1ONJ Balt rengs, prof 
1707 So. Halsted SU Telephone ('anai 6417 Lhicafo, III.

Mes, ūkininkai, turėtume gy
venti taikiai: kiekviename rei-

Ar Jus Turite Galvos 
Skaudėjimą?

' dera — įverti draugijas ir vei- 
į kti jose su nauda sau ir vi
siems.

— Amerikos Ūkininkas.

vienas kitam. Juk dirva nuo nesveikų akių 
arba vidurių bet

varkės JJal būt 
jūsų nosjs reika

lauja atkreipimo 
domoB. Jus galite 

tureli katarą, arba 
kokių nosies ligų 

arba gerklės ir jus 
Nebūkite kol influen-

NUŠOVĖ SMUKLININKĄ.

Eugene J. Marš, smuklinin
kas pu. 3018 Milvvaukee Avė. 
tapo nušautas vakar rytmelyj.

kas nušaus vilką , bėgo automobiliuje. Banditai

liūs.”
Musų agentas tečiaus moka 

daugiau — už savo kupčiaus
ausis..

Bet kam to reik. Ar mos

be lo bosavimo?

Mumyse dar neišnyko

ne-

deda kokį nors biznį ir kilus 
vėlinu bando būti jo “amato 
bendru,“ kįla didžiausia kova. 
MusV| ūkininkai, kadir biznie
riai, turėtų pratinties būti to
kiais, kaip kad pasirodo , sve
timtaučiai. Pav., viename na-

ir jie ne nepamislija, kad butų 
reikalo slverties už koserių.

padavė dvidešimtinę. Smukli
ninkas paėmė popierį ir nuėjo 

| su juo pas pačią ant viršaus iš
mainyti. Nuėjus vyrui žemyn 
su išmainytais pinigais, pati tuo 
jaus išgirdę) šūvius. Ji nuėjo 
žemyn j smuklę ir rado savo vy
rą negyvą. •

to nežinote
za jus apgalės. Priveskite savo nosį 
ir akis j gerų tvarkų. Ateikite ir 

leiskite mums išegzaminuoti jus 
DYKAI jūsų nosį ir akis. AŠ turiu 
naujų metodų 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.

Sekančios

akis j gerų tvarkų. Ateikite ir

Valandos:

State St., 2-ros lubos

durys į žiemius nuo the 
Fair

9—7. Nedaliomis 10—12.

i Liberty Bonidsųs 
dali išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
('lothing Store, atdara vakarais iki 
K vai Nledėlinmh nnn H) iki i

DIDELIS GAISRAS—
NUOSTOLIO $250,000.

kilo gaisras vidumiestyj.

JOSEPn C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie Su 
Telephone Central 6390 

Vakarais
’29ll W 22nd Street 

Telephone Central 6990

W. Lake gt. Visas namo vidus

augštutinio Oak Park kelio. Už-

griūva, Nuostolių skaitoma 
ant $250,000. Gaisrą gesino 25 j 
mašinines gaisrininkų konipa- 

' nijos.

A ERB. Naujienų akai- 
tytojoa ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas. k u r i o > skelbiasi 
Naujienose.
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NAUJIENOS sumanė įstatymus leisti prieš 
raudonųjų vėliavų* tat jh\ ma-

vestas iš tam tikros teorijos 
(ūmkafo). apie šių dienu viauo-

VERGYBĖS GRANDINIAI SUDAUŽYTI Laiškų dėžutė

Published Mly except Sunday by 
the Lithuanhui Newa Pub. Co., Ine.

1731 SO. HALSTED ST

Telephone Canąl 1506

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

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačtu:
Metais..................................
Pusei meto ........................
Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui *«.•••

Chicagoje — per nešiotojus 
Vien* kopija

3.50

75

Suvienytose Valstijose, ne Chicago}, 
pačiu:

Metuis s............ .. %.• 65.00
Pusei meto ................ ..
Trims mėnesiams 1.63
Dviem mėnesiam.....................145
Vienam mCne&hii........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Eeb. 26, 1919 
as reųuirėd by the act oi Oet. 6, 1917

Nedčkingi - 
valstiečiai. ’

Petrogrado bolševikų orga
nas Sievernaja Kommuna kš- 
spausdino šitokių telegramų iš 
Čercpovco, datuotą gruod. 31:

“Praeitos ‘ savaitės pabaigoj, 
dviejuose Cst/ušiuo apslAičio 
valsčiuose kilo baltagvardietiŠ- 
kas kulakų sukdĮimas ,{“kula
kais” Rusijoj vadina pratotae-
sius mužikus, kurie cavo suk-j 
tumu begėdiškai i š n a u d o j a 
žmones]. Visi tų valsčių gy
ventojai vyrai, nuo 18 iki 50 
metų amžiaus padarę susirin
kimą, nutarė: ‘Mes pripažįsta
me sovidtų valdžią, bet žmor 
nių nei arklių raudonajai gvar
dijai neduosimą!* Tas nutari
mas tai lygiai toks, kokį buvo 
padarę sukilusieji Cerepovsko 
apskričio "^atetiečiai. Čcrtns- 
kame valsčiuje valstiečiai su
mušė pirmininkų ir abudu val
sčiaus kariniu komisaru. Iš Če- 
repoveo duota įsakymas į tįs
ti užiną, kad luojatis birtų pa
siųstas raudongvanliečių sky- 

1 rius su šaujamomis mašinomis 
tiems bepročiams tinkamai nu
bausti.”

tverti. •
Įstatymais negalima darbi

ninkų vienybės ir brolybes žeur 
kk> išnaikinti JI wmdew)j< 
vėliava^ ptevtsutfr kaip plėvėta-- 
vus. Ji ne plevėsuos nuo sto peorija prfcrodb, kad dabartinė 
gų. nuo trobų* tiesa- Tatai įs- 
tetymnJ gali jai teleisti. Bri|nta iiŲgo pltĮtoj|imosi • |Vi(isium, 
raudonoji vėliava pasiliks ple
vėsuoti darbininkų širdyse it

Nėra spėkos kuri ją M lt* 
galėtų išplėšti. Ten ji plėvė- 
čųoty l)at darbininkų išsi- 
liuosavimo, ir amžinai po to.

“Dirva” atgijp. •— Cleveltoado 
“Dirva,” kuri kiek laiko atgal 
buvo paliovus. vėl* atgijo. 
Redaguoja jų p. K. S. Karpavi
čius. įžengiamajame štriripsityj 
jis pasižada vesti “Dirvą** ta pa* 
čia dvasia,' kokia ją pirmiau ve
dė buvęs < jos redaktorius p. J. 
Gediminas: ncsRtenkdnma® kle
rikalams ir nepataikaudamas 
kairiesiems (?).

— i ii i i ". .  1 "

Maksimalizmas.
P. Grigaitis.

Tp teorija sako, kad žmonių 
visuoMtft? randasi nuolatinio 
kMtimtai stovyje, ir atidengia 
to* jiegas, ačta kurioms šitas 
kefttaai įvyksta. Socialistų

žmonių visuomenė, puti būda-

Sereda, Vasario Feb. 26, ’19

iI

Moterįs!
štai kenčiančioms mo- I 

terims yra pranešimas I 
} nuo Mrs. W. T. Price iš
Public, Ky.: “Aš kentč- » 
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet drauge su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

ilgainiui turi patapti kitokia, 
j* šiandie. Ant šito 

pritodym* sociafiatai stato sa
vo jeitikimmų, kad ateis soda* 
Itemo tvarica, kuri pakeis esan
čiųjų dabar kapitalizmo tvarkų. 
Jei<<t mes actarėtume prirody- 
mxA kad visuouuNiės evoliuci
ja eina linkui socializmo tvar
kos, tai musų viltis, jogei socia- 
fetamąs. kada nora įvyks, butų 
nieku neparemta: sočia lizinas 
tuomet butų ntutas tikėjumas 
(kaip kad bave tikėjimas pir- 

imųjįfr krikščionių, jogei ateis 
itakstanttes metų Jėzaus kara- 
.iMrimafr aiH- žemės), bet ne įsi- 
tikinimas.

Visuomenės evoliucijos pa
kraipą niekas nenustato; ji prl- 
ktauso nuo jiegų, kurios nęi*a 
žmonių kontrolėje. Vienok ta 
evohuci-ja nesidaro pati savai
me; ji yra žmonių veikkno re
zultatas. Delto> kad žmones 
įgyvena daikte; ideljlo, ikad jlie 
dirba titadR patenkinti savo rei
kalus; dėlto, kad jie savo dąr- 
bc" vartoja įvairius įrankius; 
dėlto, kad |ie keičia, taiso ir 
gerina tuos įrankius; dėlto, kad 
jie tam tikru budu organizuo
jami ir vartoja tam tikras prie
mones sužinoti su kits kitu, — 
dėlto atsiranda pas žmones 
įvairus visuomenės pavidalai, 
įvairus darbo sutvarkymo bu
dai, įvairios nuosavybės for
mos, ktesos ir jų kovos, karės, 
revoKucijos, įvairus įdĮtaltymai, 
įvairios idėjos ir tt. Visi šitie 
dalykai nedygsta patįs, kaip 
augmens taukuose, o yra visuo- 
meai‘ko žmonių veikiąio vai-

h Civilį šliubų gali
GARDU

Netiri Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
ntijau žymu skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgy dė ma
ne.. Aš esu stipresne, 
negu buvau n iriu kiek 
metu. Jeigu jus kenčia
te, jus Riuite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
tery duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink CarauL 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Gerb. Red.:— Malonėkit pa
aiškinti: 1. Kas duoda civilį 
šliubų? Ar būtinai reikia biU 
Court House, ir ar toj pat vietoj, 
kur laisnius duoda? Kas (tary
ti, Jei nori visų dalykų pabaig
ti imis laisnių davėjų, o verčia, 
kad kunigas arba pryČeris šliu- 
bų duotų? — 2. Ar tiesa, kiųl 
prezidentas WiTsonas gimęs 
Anglijoj? — 3. Ar yra abejo
nes, kad cx-caras dar gyvas te
bėra. — 4. Ar tiesa, kad ex- 
kaizeris legaliai miręs, — 5 Ar 
tiesa, kad Lietuvoj yra 15 mili- 
onų gyventojų?—Patinosfuotas.

Ate
duot kiekvienas teisėjas, ne bū
tinai “court house”: galima ir 
į namus parsikviesti šliuhųi 
duoti. Klerkas, kur “laisnius” 
išrašo, negali šliubo duot. Jis 
taipjau neturi teisės versti kąr- 
nors ši i ubą. imli pas kunigą ar
ba pryčerį. — 2. Netiesa. Gi
męs Amerikoj (Stauton, Va.). 
Jei jis butų gimęs svetur, nebū
tų buvęs šios šalies prezidentu, 
nes pamatiniai įstatymai* to.ne
leidžia — 3. Sako, kad ex-caro 
motina dar tikinti, jog jis gy
vas. Niekas kitas tuo nttiki.

4. Ex-kaizėris dar gyvas. 
Gyvena Olandijoj — 5. Netiesa. 
Etenografinė Lietuva turi ne
daugiau kaip 5 milionus gyven
tojų, .

Kazimieras Gugis
i Vienas drangas manęs prašo 
paaiškinti, kas yra nukist—R 
štai. Jisai sakosi girdėjęs, kad 
tokirt vardu partija gyVavtisi 
Rusijoje jau pirmosios rc’riMin*- 
cijos laiku (1905-6 m.)> ir j> 
sai pastebėjęs tų vardų minint 
“Naujienose;” jisai klausia: 
kas yra tie maksimalistai, ir 
kuo jie skiriasi tnuo socialistų?

Vfcrdh* *inakSi n Uostas” pa
reina nuo lotinų žodžio “maxi- 
mum,” kuris reiškia dauginu
sia. “Maksimalistai,” tuo bil
du, yra “žmones, reikalu u jautis 
k uodą ilgiausia.”

Suprantama,) kad statymas 
kuodidžiausiy reikalavimų dar 
pats savimi neparodo, kokios 
pušies yra tie reikalavimai — 
ar geri, ar blogi;.ar..naudingi 
darbininkų klesai, ar ne. Žmo
gus, kuris apie savo pozicijų po
litikos arba šiaip visuomenes 
klausimuose gali tiktai tiek pa- i 
sakyti, kad jisai reikalauja 
“maximuiu,” turi labai neaiš
kių pažvalgų. Iš tokių žmonių 
nesudarysi partijų su nuosakiu 
pįrogramu. | Statymas iy/ a x i- 
mum reikalavimų liudija ne a- 
pie kokį-nors-nors programų, o 
tiktai apie tam tikrų ūpų.

k faktiškai, tie žmones, ku- 
,rių atsirado Rusijoje pirmosios 
.revoliucijos laikui ir kurie va- 
diiio sav<^ “maksimalistas,’’ 
niekuomet nebuvo partija. Tai 
buvo grupės žmonių, besimai
šančių tarpe socialistų-revoliu- 
cionierių ir anarchistij; ir jų 
ideotogij’» (idėjos) susidėjo iš 
margo socialistiškų ir anarchi- 
stišky minčių mišinio.

Antrosios rusų revoliucijos 
Jlaiku maksimalizmas pasklido 
daug plačiau Rusijos žmonių 

,miniose. Visas pav„ “kairysis” 
socialia t ų-re v obuoioiueriyį par
tijos sparnas patapo maksima
listišku; maksiiHalizmu,. be to, 
užsikrėtė žymiam laipsnyje h 
kitos socialistų partijos (visų- 

. i» i *• ti, a, 

partija).
Maksimalizmas nėra. j.oks 

mokslas, kurį butų galima ly-f 
ginti su socializmu. Tame yra 
maksmiatbnno silpnumas; bet 
karhn ir jo spėka* nes jį yra 
sunku išreikšt kokiais-nors aiŠr 
kiais dėsniais, ir todėl sunku y- 
ra ir kritikuoti.

'Vienok juo maksimalizmas į- 
gfja (kuigtaus įtekmės soctalfe- 
hy ciNse, tao ^aFOįBi' <ftdęt^iis 
mkplas mitiestPribą terpe j<» ir 
styctalrzmo. Kad’ atradus, kur 
ta riba turi eiti, reikia žinoti 
kaikurie pama tunai (tetykai a

i

Bet tas žmonių veikimas nė
ra “laisvas,” nuo nieko nepri- 
dausiHiti^; jį nulemia sąlygos, 
kuriose žmonės gyvena ir ku- 
:i©s yra juose pačiuose, žmo-

mės yra tokie, kokiais juos gy
venimas padaro.

Vienok gyvendami žmones 
keičia savo gyvenimą. Juo dau
ginus jie žino; juo geriau jie su
pranta tas sųtygas, kuriose jie 
yra; juo aiškiau jie permato, 
nuo kokių priežasčių priklauso 
gyvenimo, permainos, —• tuo 
jie savo veikimu gali daugiau 
prisidėti prie to, kad padarius 
gyvenimų tokiu, koks jiems y- 
ra pageidaujamas.

Taigi socialistų teorija ne tik
tai duoda socialistams psitikinl- 
ino, kad visudmenės evoliuci
ja veda mus prie socializmo, o 
'ir nurodo, kad jie savx> veikimu 
gali palengvinti pagreitinti ke
lių į socializmo tvarkų. Šitąja 
teorija yra paremtas socialistų 
programas.

Jisai, logiškai, susideda iŠ 
dviejų dalių: viena socialistų 
programo dalis išdėsto pamati
nes mintis, prirodančihs socia
lizmo tvarkos neišvengytemu- 
mą; ji tai vadinasi “pro-
graiuo. iHarinmui” (daugiau
sia,, ko soąialtetai geidžia); ji 
moksliškai* išaiškina jų idealų. 
Antra socialistų programo da
lis susideda iš itų reikalavimų, 
kuriuos socialistai stato valsty
bei ir visuomenei, dar kapitali
zmo gadynei esant; ji išdėsto 
tas praktiškos politikos priemo
nes, kuriomis socialistai nori 
pagerinf darbininkų būvį ir fm- 
spartinlt visuomenes progresų. 
Ji vadinasi “pw/gramo mim- 
mum” (mažinusia, ko sbcialte^ 
tat reikatettja, arba ko so- 
eailtetiH rrikateuja tuoj aus). • 

Nerėkia daug laužyti galvą, 
kapitalizmo ginėjai valstijų le- * * * 1 kad supratus, jogei ir viena ir1
gislaturose ir miestų valdybose Socialistų programas yra iš- antira sociatistų programo dRlįs

Įdomu čia lai, kad kalbama 
apie sukilimų visų tų dviejų 
valsčių gyventojų ir vadinama 
juos -visus tuos valstiečius — 
“kulakais,” taigi pralobusiais 
gobšais.

Žinoma gerai, kad Rusijoj 
valstiečiai visur ir visados bu
vo beturčiai, vargo žmonės^ vi
sų ponų ir kulakų engiami ir 
skriaudžiami. O čia staigu pa
sirodo, kad tie buvę vargdieniai 
patįs visi virtę pralobėliais ku
lakais, ir ant galo dar — bepro- 
y ♦ •ciais. »d*’

pročiai: buvę vargdieniai, ir tik 
ačiū bolševikų rūpesčiui ir tvar
kai pasiekę turto ir gerovės, jie 
kelių maištų prieš. savo globo
tojus!

Bet čia turbūt kas nors

Neišptešiamas 
ženklas.

ne

ta- 
o kitose {

— SUr 
žmo-

■ (Iš The Dearborn Indepcndent) 
PASAULIO GALIŪNAS, PROLETARIATAS, PER AMŽIUS VERGIAMAS 
VERGYBCS PANČIUS SUSKALBĘS ATSISUKO PRIEŠ SAVO ENGĖJUS
—» '■ ■'»" K ......  .. ............... ........ ............."R

yra tygial svambios ir neapsiei
namos jiems. Jeigu socialistai 
mestų į šalį* savo “programo 
maxinmrn,” tai jie netektų to, 
kas juos (kiro socialistais 
-vo socialuti&ko liA'iulo.
• gus, kuris pripažįsta įtiktai so
cialistų “programų minimum,” 
atmesdamas jų galutinų tikslų 

:—• socializmo tvarkos įvykini- 
iinų, yra ne soctalistas; termi- 
. utis ^‘soaialista^ntinjina'lisla.s^“’ 
kurtį dažnai Vartoja Įbur^uazi- 
nes spaudos rašytojai, yra 
sąmonė). 

4 ♦

1 Bet joks nuosakiai protaująs 
: žmogus negali tenkinties ir vie- 
įtui tiktai socialistų “programo 
maximum’u:” jeigu jĮisai stos 
tiktai už galutinų socialistų tik
slų, bet neturės ‘vcik'iiHo pro- 
graino tam laikui, kada dar vie

špatauja kiųjitalizmo tvarka, 
tai reikš, kad jisai arba atsisa
ko kovot už socializmo tvarka, 
arba kovoja be jokio pieno, a- 
kiu ploltu, ”pagal įkvėpimų.” 

\

se žmonių gyvenimo santykiuo
se, ir kad jo įvykinimui todėl 
reikia labai augšto visuomenės 
išsiplėtojimo luųisnio, tai jisai 
išvers akis išgirdęs tokių kalbų, 
ir tikrai pamanys, kad tu arba 
nieko neišmanai apie socializ- 
mų^ arba tyčia dumi jam akis.

Antroji maksimalistų ryšis 
pasižymi ne savo vaidentuvės 
siaurumu, o greičiaus perdide- 
liu jos išbujojimu. Socializmų 

1 jie moka piešti labai skaisčio
mis ir margomis spalvomis, bet 
per savo svajones jie nemato 
ant ko jie stovi. Didelis troški
mas, kad jų svajones kuogrei- 

ičiausia įsikūnytų gyvenime*.vtr 
irčia juos užmiršti, kad žnioniųi 
i norai yra įtiktai vienas tarpe 
.daugelio

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikttose- 
taip ir civiliikuoM teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofbaa:
>321 I. NHcted K.

Ant trečių lųbų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

1111-13 IMtyNt.
Tel. Central 4411

t

Turint šituos dalykus ome- 
itfjje, mums, dabar bus lengva 
atidengti pamatinę maksimali
zmo ydų.

Maksimalistai yra panašus į 
tuos žmones, kurie priima lik

cleiiicntųb darančių į- 
visuomenės gyvenimo

Kai kuriose vnįBtijosc jau 
po išteisti įstatymai,.
dar tik įnešti legislaturon įsta
tymų sumanymai, kuriais drau
džiama? vartojimas 
vėliavos.

Raudonoji vėliava 
pasaulio revoliucinio 
at<> ženklas,
šaulio darbiu ūkų) brolybę, jų 
vienybę, jų viltį galutino išsi- 
liuosavimo iš socialio, ekono
minio ir politinio pavergimo.

Jei šiandie šian ir ten stropus Jpic socialistą programų.

raudonos

tai viso 
proletari-

Ji pareiškia pa- :

mo “maximum programą,” bet 
atmeta kitą socialistų progra- 
ino dalį — “minimiiįm progra
mų.” Jie nori socialistų idealo, 
bet aflsisako eiti prie jo tuo ke
liu, kurį rodo socialistų moks
las.

Kokiu-gi budu atsiranda pas 
juos šitoks nenuosakumas? Ji
sai atsiranda dvejopu budu: ar
ba tuo budu, kad’ tie žmonės su
daro kibai žemą nuomonę apie 
socializmą; arba tuo, kad jie 
labai paviršutiniškai supranta 
šių dienų visuomenę.

PiriMoji vųšis žmonių pasižy
mi giinitu savo vaiden

tuves. Jų įsivaizdinimas socia
lizmo tvarkos taip mažai ski
riasi nuo tų sąlygų, kuriose jie 
gyvena, kad jie mano, jogei so
cializmų galima įvykinti kone 
begiu keleto diemj, pagelba 
pustuzinio daugiau ar mažiau 
“radikalių” reformų. Tarpe 
menkai išsilavinusiųjų socialis
tų juk nereta yra sutikti žmo
nių-, kuriems rodosi, kad ir ko- 
oiiėratyviškos krautuvėlės įstej- 
g*imas iarba gyvimimas keleto 
porų viename bute tai jau- yra 
“praktiškas socializmas.” Jei
gu iokiiun žmogui imsi pasako- 

1 ti apie tai, kad sočiai temas tvis
kia nuodugnų perversmų vieno-*'

Tokie 
žmonės galį vienu savo užsima- 
nymu padaryt, kų tiktai nori, 
ypatingai lengvąjį užkariauja 
protus didelių perversmų lai
kuose: tos pačios minios, ku
rioms ramiais laikais būdavo, 
sunku įkalti į galvų mintį apie 
ben kokių stambesnę atmainų 
visuomenėje, imu {lengvaŪkiš

kai laukti stebuklingiausių at
mainų, kadįi jas pažadina iš 
miego įTvoliucija ai|ba didele 
karė. Ir kaip pirma tos minios 
turėdavo labai mažai pasitikę- 

’jimt) sužinaus žmonių veikimo 
galia (“Dievo valia;” “prieš vė
jų nepapųsi,” etc.), taip jos da- 
bar greitai užmĮ|rš|ta hple tos 
galios ribas. Prie šitokių ap- 
jlinkybių “apaštalas,” /Jkfciris 
daug žaįfila, ir agitatorius, kuris 
daug “reikalauja,” darosi pagei
daujamus minioms žmogus.

įsivaizdinimai, k a d

ra geras ir socializmo agitaci
jai, nes jisai padaro žmonių 
protus prielankiais jo idėjoms.

aiškų klaidą, jeigu jie, metę j

laikų lenktynėse su visais, ku- 
.rie “daug žada” ir “daug-reika- 
1

lauja:” jie tuo tiktai diskredi
tuotų save, ncatsiekę nieko at
eičiai. Su maksiinaMstai's rei
kia kovot, o ne pamėgdžiot 
juos.

Socialistų pareiga yra ne žai
sti ant žmonių ūpo, kuris yra 
labai nepastovus dalykas, o or
ganizuoti darbininkus ir gilinti 
jy supratiTnų tų sųlygy, kuriose 
jie gyvena, ir kokių reikia jų 
pasiliuosavimiii.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAM.

- '

Geri). Red.: — Kaip su pilie
tybes popieromis? Vieni tvirti
na, kud buk dabar galima gaut 
kada> nori pilnas popieras, be 
pirmųjų ir^be liudininkų, be 
mokesties ir be jokių egzami
nų; o kas turėjo pirmąsias po
pieras, bet praleido septyne
rius metus neišsičmęs pilnųjų, 
tai tas nebegausius visai piliety
bes. — J. Viliunas.

Ats.: — Pilnas pilietybės po
pieras galima gaut kaip ir pir
ma, - i* tateyk&u Jbott -pačius, 
kaip buvo, tik egzaminai dar 
sunkesni. Netiesa, buk be pir
mųjų popiėrų ir be liudininkų 
ir be egzaminų gali kas nors 
gaut pilnas popieras. Kas tu
rėjo pirmąsias popieras per 
septynerius metus, neišsičmęs 
diliųjų, tas praleido laikų. Jei 
jis norėtų naturalizuotis, jis tu
rėtų išnaujo išsiimt pirmąsias 
popieras ir laukti dar dvejus 
metus, kol jam bus leista gauti 
pilietibybčs popieras.

Nuo Redakcijos.

Draugams skaitytojams, ku
rie kų pastebėdami apie lietu
vius' anglų spaudoj atsiunčia 
mums 
kingi. 

! tinėti. 
reikia
raščio ir jo laidos diena.

iškarpų, esame labai de- 
Prašome ir tolimi siun- 
Tik siunčiant iškarpas, 

pažymėti vardas laik-

n ■ ■ dilinu..... ...  !■ n .. ........................ ........

Klaidų pataisymas.

“Dienos Klausimuose” vakur 
palikta, keletas sfcmd)^ korrek- 
turos klaidų, kurias. Čia atitai
some. Trečioje po tuo antgpl- 
viu tilpusioje pastaboje sustaty
tu: “Berilo konferencija Inivo 

toks,.vietoje konferencija, 
turėjo būti konferencijoje. — 
Tojc-pat pastaboje, žemiaus, su
statyta: “Bolševikai suteikė n<4 
kongreso garbės pirmininko 
vardų;” tarpe žodžių “net” ii\ 

(“kongreso” praleisto žodis so
vietų. — Ketvirtoje' pitetaboje 
paskutinis sakinys užsibaigia žo
džiais: “Tas negali stoti už so
cializmų;” vietoje “socializmų” 
turi būti bolševizmų. — Septin
toje pastaboje sustatyta: “Eis- 
neris varė smarkių agitacijų už 
lai, kad iš elVilės karinės val
džios vielų...;” tarpe žodžių 
“civiles” “karines” turi būt į- 
deta ir. v i » \ i V

Ar reikia paskolos ant jusi} praper
šų?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar termą? 
Ar reikia Insurance?
Ar'reikia padaryti popieras ar per- 
žiurdti abstraktus?

Kreipki tos prie
A. PETRATIS i

j CfWRAL MAMUFACTBRINt
NSTRIGT BAIK

111JT W., 35th St Tel. Drover 6310 
Chicago, lik

Bankas atdaras: Dienomis nuo R ry-
to iki 3 po piety : vakarais aeredo- 
mis ir gubotomis nuo G iki S1 vai -

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevi liaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatol 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šią kainą priskaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir M-»a GATVfiS

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Ciuvrps

1553 W. Madinon st 
Suite 600-612 

Phone Haymarket 256S 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
j Room 646 Otis Buitaing

10 So. LaSalle Street
Telephone Frauklin 4849

? Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
<

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” • 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

SS

IMPERFECT IN ORIGINAL
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INTERNATIONAL ŽEMDIRBYSTES 
PADARGAI

Atneša didesnį vaisių ir pelnų.
Dideliai, yra naudingos ir plačiai vartojamos rundi-

nais peiliais akėčios, grumstų pjaustytojos, daugiau 
negu bite ūkės padargai, vartojamos pinaikina riziką 
javų auginime. Pačios sėklos negali greitai išdykli nei 
užaugyti gerą vaisių be išdirbinio žemės su rundinais 
peiliais akėčiomis. Geros ir kainuoja labai mažai, bet 
lošia didelę rolę auginime javų

Gerai pažindami savo dirvą jus galite nuspręsti sh 
vienu arba su dviem ritančiais paskui vienas kitą vo 
lais pirkti akėčias musų naujos mados grumstų pjaus
tytoją; be rankenų yra geriausias ir visokio didumo, 
kokis tiks dėl jus. Kokios rųšivs yra geresniu dėl jūsų

=1 dos akėčias International eilėje, ir tokio didumo, kokis 
yra parankus dėl jus. Mes pardavinėjame ūkės padar
gus |xr metų eiles, bet niekad neturėjom tiek visokių 
padargų ir tokių naudingų kaip musų iKisiulymas dėl 
1919 metų.

Kili visoki padargai ^ioje eilėje padaryti speciališkai 
=š= atsakanti savo užduočiai. Randasi atdarais galais, už

darytais galais ir tampriai linkstančiais kabliais akė
čios, sprendžinu dantimis su vienstypiu ar dustypiais 
dantimis; taipgi ant vieno arklio. Žemės apdirbimo j- 
rankių su visokio tigrinio dantimis ir spateliais. šitą 
viską galima nudyli pas vietinį pardavėją, arba mes 
atsiųsime savo kataliogą aut pareikalavimo.

K International Harvester Company of America 
g CHICAGO (Incorporated) USA

IhiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

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

Tek Armitflge 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

NAUJIENOS, Chicago, UI

Baliti, milžiniški rūmai sušvi- 
turiavo. Medžiai savo viršūnė
lė »is glamonėja juos, šešėliai 
ant sienų supasi linguoja.

Ir rūmai tyliai mąsto. Žiuri 
; atvirom akim savo praeitin.

—Malonu atsiminti! galvo
ja.

Susllojo jiedu lies augštais va
rtais. Ir krūpterėjo netyčia. Ir 
viduj užgesusi ugnis liepsnoti 
staiga ėmė.

Karšta nuo jos. Tirpsta vie
kas.

Ir puolė kitas kito glėbin. Ki
tas kito akyse paskendo.

—Brangusai mano! Brangu- 
Bai mano!

Tfue ti'iinslation fileci wttH thc post-' 
inastvr at ChicNgo, Ut.7 Fcb; 26;' 19W- 
as r eq ui r e d by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
ŠVEICARIJA.

GERBIAMI DRA UGAI: I Sergėkite savo akis

Aš nusproiulžiaui , parašyti vargo mėgindamas biznierius 
keletą laiškų* j jus — tuose 

laiškuose- ketinu jums pasakyti

le tolimoji. Nuskynė tave kitas.
Kitam jau litu skirta.

Susitiko degančios-liepsnoja-
nvios lupos Susitiko ir užmirė.

Užgeso-atšalo urnai,
n i ašari užgesino ugnį*.

—Sudieu!!
—Sudieu!! t
Vos spėjo pasakyti.

Dvi gry

Bedugni

Darbininkų kongresas protes
tuoja prieš kalinimus.

Bern. — Nepaprastą darbi
ninkų klvsos vienybės priparo
dymų sutaikė Šveicarijos dhrbo 
unijų di^galaji, kurie ■nesenai 
turėjo antrą darbininkų kong
resą. Reikia atsiminti, k a d 
šve|learijoj! {lapkričio1 mėnesyje 
buvo iššauktas visuoitinas strei
kas ir per tą streiką daugelis 
darbiečių sukišta į kalėjimą, ši
tas kongresas protestavo prieš 
valdžios išskyrimą pavienių dar 
bininkų klesos atstovų ir laiky
mą jų atsakančiais už visuoti
nąjį1 streiką.

I J'isl skamfliančiais žodžiais ūži- 
1 reiškia “visas visu'otinojo strai- 
•ko veikimas, kaipo jų bend
ras darbas, ėž kokį1 jis (kon
gresas) kaipo vienu ta paima 

; pilną .atsakomybę

| Iš kongreso tarimų paaiškė
jo, kad visuotinas striukas- bu- 
l’vo atšauktas-darbininkams, no 
laimėjus reikalavimų dėlto,.

Ji atsitraukė greitai. Žalia-’ 
\ me sodne, bailiuose rūmuose pa-\

| sislėpė.
O jį atgal prarijo besoti gerk-j visuotino straiko komite- 

lė. Nuskandino juodose bango-jog vedant striuką
lobaus gali kilti naminė karė, 
jpvie kurios darbininkų judėji
mas nėra dar prisirengęs, ypa-

Raudonas-kruvinas mėnulis 
iškišę kaktą iš-užu krūmų.

Nusišyiaojo ir pukilo augi- ting;1i atsižve|gin„t j 'k,i, kad 
čiau. Palydėjo jį.

Baltu šidu užde
dar kareiviai

I darbininkų pusėn.
nėra patraukti

Ir sustingo naktis.

rnri l

panaikin- 
galybčn, 
Kolčakui

Jus ir aš visi žinome,. kad 
daug lengviau yra gyventi kuo 
Iniet vitfi yra* linksmus*.

Mes suprantame, kati geriau
sias linksmumas yra tame kuo
met musų širdis yra musų va- 
dais-kuomet darome daug gero 
kitiems, o kaip kada ir dau
giau’ negu sau;

i Jie visuomet mėgimtamo' ma
ine jlikrinli, kad1 darbininkai nė
ra* užtektinai' nžsin taranavę ‘ Ir 
tau juds heinteresuotų. Nors aš 
visokiais budais mėginau jiems 
'prirodinėti, kad juo gražiau su 
dhrbininkiu pasielgs darbdnvis 
juo geriau tas darbininkas norės 
dirbti, nes tuomet1 jis -jausis; kad 
dirba iš noro, ibet ne iŠ priver
timo.

perkalbėti, kad su darbininkais 
reikia apsieiti kaip su draugais, 
o iš jų daug daugiau gali tike- 

tttai

Neužsitikčkit savo regčjimo pir- 
nmjfHtf by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavčhii, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo;

As turiu 15 metų patyrimą ir 
raliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
lums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
ARIU SPECIALISTAS 

1801 Be. Ashland Ate., Chlcas*i
Kampas 18-tos gatvės

■ Mos lubos, viri Platt’o aptieki* 
Tfimykite i mano paraią

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

.rife?

PasiskubinkiteDabar
Ateit į musų krautuvę apsipirkti jūsų namų rakandus kolei mes turime turtingų 
skyrių visokios rųšies ir vėliausios mados rakandus, ir už žemas kainas.

lovų eilė, visokio 
užbaigimo 2 co

lių storio stulpai 
iki 4 colių. Kai
nuoja po $13.75. 
Dabar parsiduo
da po

Šis (Combination) 
pečius kūrenamas 
gasais ir anglimis, 
juodo lygaus čugu- 
no puikiai papuoš
tas baltomis duri
mis ir koptum. Kai 
nuoja $126.00 Da
bar po

$94
MCI

Mes visi žinome, kad naminis 
gyvenimas sveriasi ant to, kad 
visi šeimynos ' nariai barmoni- 
zuojasi, o jei ncį tai linksmybe 
išlekia per langą.

Mes gerai suprantame, kad 
su barniu nentibisime toli nei 
>avo šeimynoje nei draugijoj, 
tyei dirbtuvėj.

Aš visgi visuAmfct jaučiau, kad 
gal1 kuomet n orinis susitiksiu su 
tokiu žmogum, kuris ištikrųjų 
pamatys svarbą vedimo BIZNIO 
ant tokių pamatų kaip aš kad 
jau mėginau kilus prikalbinti. 
jTeko man sutikti tokią ypatų. 
■ šitas žmogus turi didelį biznį, 
jo' įeigos į1 dieną siekia suvifš 1 
ir čvertčs milijono dolierių.

Į PfJLJ. BIurmiM I
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akta Egsaanfnuoja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartotam 
JP pagerintą Oph- 
j thalmometer. Y- 

fstinga doma at- 
reiplama į val

kus. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland ar. kamp. 47 et 

Telephone Yards 4317 
Bbulevard 6487.

Iš kitos pusės; imant, gyve
nimas yra labai gražus, jeigu 
mes esame išmintingi ir m°Kn’ 
m e viską suvartoti gerudju bil
du.

i i, i i ■

Aš esu visuomet tos nuomo
nės, kad. darbe, gyvenimas gali 
but> taip linksmas kaip ir na
mie.

• Aš negaliu1 suprasti, kodėl 
'daugelis iŠ musą visai atsiipai- 
nome, kuomet įeiname į ofisą 
.negu namie, krautuvėj ir ša po j 
kur mes dirbame.

Kodėl mes turime tą geriau-

’» Ištiktųjų, iki vilnas iš geriau
sių dalykų tai sutikti savo IDEA
LĄ apie kurį svajoji.

Mes y|>atiškai nepasipažinome 
su šituo žmogum, bet darbą 
viens kito labai gerai žinojome 
'jau nuo seno1. •<

■ Jis skaitė mano RAŠTUS ku
ris tilpdavo New York Evening 
Mail. Kuomet jam pasitaikė 
būti Ncw York jis su manim ap 
įsipažino ir lenais išklausinėjo a- 
pie biznio dalykus.

DR. M. HERZMAN

r n

Šis pečius vien anglimis 
kūrenamas, puikiai api- 
puoštas nikeliais su balto
mis durimis ir koptum 
arba lygiai juodas. Kai
nuoja $64.00. Parsiduoda

RUSIJA.

bįra .vis gausiau. Prausia, vilgoj Kontrrevoliucionieriai grąžino 
žemelę. į juodą-baisią bedug-' degtinę.
nę sunkiasi. • Vodka, kuri buvo

" i ta bolševikams įėjus 
| Sibire ačiū admirolui
ji buvo sugrąžinta vartoįiman 

t aigai. Kaip žinome, caro val- 
Į dŽia karės pradžioje uždraudė 
i dirbti ir įHirdhvufėti degtinę.

Kad šitas įsakas butų tikru, bol- 
, ševikai prisakė sunaikinti vi- 
| sus vynus ir degtinę privatiniuo

se ir viešuose rusyse, kad tuo- 
mi užbėgus šlapėm pardavi
nėjimui šilų dalykų. Bolševi
kų kariuomenė ištikimai išpil
dė šitą prisaką. Bolševikai 
vedė smarkią apgitaeiją prieš 
alkoholizmą, podraug steig
dami priešingas alkoholizmui 
pramogasrdarbininkų kliubus, 
paskaitų svetaines, skaityklas 
gerus teatrus ir tt. Pasekmė 
to buvo tokia, kad trumpu lai
ku Rusija patapo gal blaiviau
sia visame pasaulyje šalis.

Dešinieji socialistai dabar 
remia Sovietus.

darbo?

• Jis/ nesijuokė taip kaip kiti 
kad' darė su kuriais man teko 
^susidurti.

Gerai HetuViama žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 

; ir akužeria.
Gydo aštrias ir chronišku ligų, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
‘metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisus.. *

Ofisas ir Labarftorija: 102B W. 18tb 
St. netoil Pisk St.

VALANDOS: Nuo lt-12 pietų, f?
6—8 vakarais. Telerhcre Canal 6110. j 

• GYVENIMAS: 8412 S. haisted Street į
VALANDOS: 8—8 vyto, tiktai.

S>S8

Vi^są savo gyvenimą aš esu 
imiomonės, kad norint i>asek- 
'mingui išvaryti biznį tai 
'vienas darbininkas turi 
Jaip užjaučiamas ir su 
mandagumu apsieinama 
•kad- jis butų narys mano
mynos arbn musų' ar lomiausias

Jis išklausė manęs labai kan- 
triaiinsympatiškai.. i~ ...

Telephcne Varde 5032

kiek- 
buti 

tokiu 
kaip 
šei-

Dr. M. Sturmieiii

Ir kodėl ne?

‘ Y’ra1 dlmg’ gerinus 
‘šuoli savo durbiniv 
tuomet gali tikėtis 
rezultatų, negu būti 
.iš savo darbininkų 
iltiK mašinas,, kurios
ba iš pridtrj’stcs, o ne iš noro.

nžintere-
Rus, nes 

goresnių 
šaltam, ir 

padaryti 
tiktai dir-

Jo* idėjos sulyg biznio yra tos | 
pačios.

Jin pasisakė man, kad ir jis 
’muno, kad juo- daugiau (lomos 
atkreipsi į darbininkus juo dau
giau užsitikėjimo jie turės ir juo 
geriau jie narės darLuetij.

3109 S. Morgan st. Chicago

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

ši šėpa dėl 
kukninių indų sti 
klinėmis durimis 
ir stalčiais, dabar 
kainavo po $23.85 
parsiduoda po

$16.50
Taipgi pilnos eilės visokių kamodų, divonų, seklyčioms setų, stalų, krėslų ir lt.

Krautuve Atdara iki 9:30 Kas Vakarą

KULIS FURNITURE HOUSE
3224 - 3226 South ttatsted Street

Phune Drover 9757 CHICAGO, ILL.A. KULIS
I

Kooperntyvis judėjimas
- plečiasi.

| Ncw York, N. Y. — Sovietų 
laikraščio “Severnaja Komu
na,“ leidžiamo iš Petrogrado 
keli numeriai ’atėjo čia: iš jų 
.malonia, kad dešinini social
demokratai Rusijoje dabar re
mia bolševikų valdžią.

Kooperatyvijs judėjimas turi 
nepaprastą pasisekimą Petro
grade, kam parodo skaitlinės 
paduotos laikraštyje “Severna- 
ja Komuna”. Skaiilmės yra 
tokios: Petrograde yra veikiu il
čių daugiau kaip-9,(MM) vartoto- 
• u. s. j angų, apib 30’.)’ pieninin
kystės draugijų., 1,(MM)’ kretli- 
lo kooperacijų ir daugybe me 
džiapirklių, žuvininkų, Žemdir
bystės, namų, pramonių-ir kito
kių sąjungų ir unijų.

Kad beturčiai žmonės, leng
vinus galėtų susižinoti su vie
nas kilu, tai Sovietų valdžia, 
kaip “Severnaja Komuna“ ra- 

, šo, išleido įstatymą, įvedantį 
1 neinokaiuą siuntinėjimą laiš
kų. iki vienos uncijos svarumo 
ir atvirukų.

Dauguma, kpriems aš ra
šau šitą laišką, esate darbinin
kai žmonės taip kaip ir aš? Ne 
visi galime būti savininkais ,— 
bet .jeigu pasitaiko minus dirb- 
jti dėl lokio darbdavio; kurki 
.įdeda širdį į savo’ biznį, tuo
met pasidaro tiktai; linksmumas 
dirbti, o ne nuobodumas.

' .lis t uo j aus mane pakvietė kad 
jį atlankyčiau Cbicagojc ir ap
žiūrėčiau jo visą įstaigą — ir 
,kad pats persitikrinčiau, kad lie 
.dalykai apie kurios aš pirmiau 
Ira^davan jau buvo vikinami, 
ir kad- aš toliau galėčiau rašy- 
nčti* ir platinti tuos dalykus.

Aš manau, kad man užims a- 
pie kokią savaitę, kad surinkti 
tam tikrą medžiagą rašymui ir 
vėl galėsiu sau keliauti toliau, 
bet jo įstaiga taip mane užiu- 
teresavo', kad aš pasilikau le
nais per penkias savaites.

Mano dlunbas mane privertė 
susidurti visų visokių charak
terių biznieriais šioj šalyj.

Aš visuomet manydavau kad 
biznis lai visai skyriasi nuo na
minio ar draugijino’ gyvenimo, 
nei įkilome t aš. pradėjau senti, 
luonJet’ aš jau supratau dalykus 
Kitaip.

Savo kitame laiške aš jums 
Išduosiu varda šito didelio žmo
gaus, kuris yra vienas iš paselt- 
mingiausių biznierių, 

Iriais man teko iki šiol
su kitu

susidur-

turėsi R*

Teko man susidurti su to- 
kinis biznieriais; kurie su savo 
darbininkais pasielgdavo kaip 
su draugais ir tokie biznėriai bu
vo paseliiningiuusi.

Bet aš visuomet turėjau daug

Su pagarba,

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

. BĮ 4* 8. Morgan St, kerti M rtk 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyriškų ir Vaik* 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yarda 687

I
 Telephone Vards 5834.

D r. P.G. Wiegner | 
Priėmimo valandos nuo 8 iki M 
ji ryto ir nuo 7 iki 9 tai. vak. j 
3325 8o. Haisted St.. Chicago.

A

Beiti. BBB 8. Aihlaed Biri. Chleafi 
HayuarkM 1SM 

DR. A. A. ROTH
BUBĄS GYDYTOJAS it CHIRURGAI 

flMcialiataa Motarltipft Vyrišku
Valką ir riai ekroaiiki ftffi 

Oflkaat «U4 8. Ratatei Bu Chlear 
( MM
* ALANDUS i !•—11 ryte: 1—1 eMtaM

Dr. Leo Awotiii
Gydytojas, Chirurgą*, Altuferia 

■1020 So. Halfrted SU Chieago.
Kalba lietuvišką}, latviškai ir 

rusiškai.

Aš tikiuosi, kad jus 
tiek užsiganūdinimo ir naudos 
iš mano parašyto Ihiško kiek aš 
kad turėjau jį rašydamas.

W*LLIAM C. FREEMAN,

131 W. 23ixl' Slr.,

Valandos: 10-12 rylą; 6-9 va
karo. Teh Canal 4367.
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Chicago ir Apielinke
laikraščiuose, kur buvo sumo
ka, kad jos vyras Cl. Shelton

Į Lilijana MontyldlenS, j

dė Lilijana Montvidienė, da-

ji, kaip ir jos motina, mėgo to
bulumų ir vis toliau lavinosi, 
kad kada nors išėjus į publikų 
su pilnai tobula muzika, atidė
dama j šalį laikinius pasirody
mus. Kas yra girdėjęs jos mu
zikų, tas žino, kad ji buvo kle-

pliozijos, arti miestelio I)o So
lo, III. .Ii nudžiugo dėl tos ži
nios ir, pasvdiku.fi, pasikvietė 
pas save Masey ir su juo apsive-

jleisėjas lYindiMillc nusprendė

patyrusių daktarų gydymas, nf ■’>. »» išlavintu skoniu link vis- 
slaugytojos atidus dabojimus,!'“’. aristokratiška, bet mylėjo 
nf mylimo vyro prašymai, kad draugilvimųsi ir buvo labai b p-.
gyventų. Vos tik 24 metų su-

inolinos, iki teismas išduos nu
sprendimų.

Sheitonicnė prašo teismo pa
naikinti jos apsivedimą su Ma-

p< rskyrų su Sbcllonu dėl jo žia- 
šni. Nuo pat 3 metų amžiaus urumo ir paskui išnaujo npsi-

Šliaukusi turėjo užgesti. Buvo ik‘ '« >«'«» SLA- ”",f ir k".i|’ vesianti su Masey
didele muzikos mylėtoja ir stu-.«rr» sužinojo savo ligų, tuoj ii- 
dijuotoja, nes pradėjo lavintis' e ,
muzikos nuo 6 imtų amžiaus ir vo bdxr, <> kad ankstyva mirtim

l'rue tninslalion filed wllb Ihe post i Cicero. — LSS. 139 kp. mišrus REIKIA DARBIMNKl 
master at (Juc.ago, III., beb. 2(». 1919 choras turės dainų repeticiją kel- ___ _______________ . _*

2,000 PAŠAUKOS VENGftJŲ 
LAUKIA TEISMO.

Susirinkime kcluriu dešimtu €• < t
klerkų nuo įvairių pasirenkamo 
sios tarnybos tarybų Illinojaus 
valstijoje 
buvo pranešta, kad nuo rugpjū
čio mėnesio 1917 m. 37,090 ka
rinio amžiaus vyrų neatsiliepė,

verge, vasario 27 d. 8 va), vakare., 
J. Grigahiičio svet., 1837 \V. 141h 
Si. Prlipuola ir mėnesinis susirin
kimas. Org. A. K. Labanauskas.

Lietuvių Fnrmerlų Produktų 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks kovo 15 diena nedėlioję, 2 

Į valandą po pietų S. Boivido namuo- 
Sprmgi leido sc, Hari, Mich.

LSS. 4 kuopos rengia milžiniškas 
prakalbas paminėjimui Karolio 
I irbkneehto ir Rožės Luvemburg, 
Mildos svetainėje, v-mnHo 20 dienn 
8 viii, vakare. Kalbės geriausi 

eito ateiti. 
Komisija.

kalbėtojai.

dus lupo patiria, kad tik 12,000 Brighton 
dos” repe! i 
»‘io 27. 'I'. Mažėnio svetinėje 3831 
So. Kedzie ve. Pradžia 7:30 valan
da vakare. Lošėjai prašomi susi
rinkt laiku.

— Org. J. MiHlunas. ,

Purk. — Veikalo **Hlin-

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago. (II.

E X T U A
BEIK ALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraklurius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Deiiu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
--- vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse C.bi- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranli'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
i’.ian Red Roofing Co. and Sheet 
melai VVorks. 2106 W. 241 Ii Si. Tel. 
Canal 4802.__________________

NAMAI-ŽEMĖ
niZNIEHIAI

Aš noriu mainyt šlubą ant biznio. 
Geistina, kad butų grosernė ir bu- 
černė. Šluba randasi anl Bridgepor- 
to, raudos neša $23 į mėnesį. Kas 
nenori bul biznierių, greitai atsišuu- 
kit. K. GALS
3236 l.lme St., Chicago, III.

Tel. Yards 3828.

‘Ar jus norite mokyties biznio 
kuris moka gerą pelną? Taipgi 
nuolatini. Jus galite tą dary Ii ir 
laikyties savo dabartinio darbo.

cagos pripuola apie 6,(N)0.
Iš to skaitliaus yra laukiama,' 

kad gal daugiau kaip 2,000 bus
I kaltinama vengimu pašaukus, 

miistrr at ( hic:ig<>, III., Ech. 26, 1919 ; Kadangi kiekvienas asmuo In
as r«*(|iiu'e<l bx ll)r nei oi (Iri. •». 1917

JOSIOS NETAKTINGUMAS

organizacijos ne dėl sa- Tnte irnnsb><b»n f.iled with the po«» |
. . > .....ui.... <il Chiruioi Iii Fnh *>li 1<H!) 1

storaisiais keliais metais yra na- npkallinamas; lŲlkviciuim af 
skirai turės būti užvedama bv

LS.S. 37 kp. cxlrn susirinkimas rv- 

sv'ėt. 1813 S. Ilalsled tft.
Sekr. Jurgaitis.

dvi valandos darb o kas vakaras 
po 6 vai. vkare. Turi būt 25 me

lų amžiaus, Gerai pažįstamas mie
ste, atsišaukite Į rooin 8-16 First

toj seredos vilk. 7:30 v. Malinauskio National Bank Bldg, 08 W. Monro*.
St, Ofisus nldaias iki 9 vai, vak II 
W. ELMORE, Generalis maneger.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Arlesian <1 ir I nauji kambariai 
aluos, apie 250 casli. likusius taip 
kaip rendą. Kaina *3000.00. M*- DU
ALI) and CO., 2630 \V. 38th St. 
tdara 9 rvlą iki 9 vakare kasdien ii 
nedėliomis.

rodė, su muzika, nes, viena, sa-
kė nenorinti gnrsintis, o kita, J1 bl,vo
sveikata nevelijo. Nuo pat nm-.svl ikui ir «■•< "»> sprendžianti ir 
žens ji turėjo širdies ligą, kllJ nemėgo tuilėiij ginčų. Ji mums 
rios nėra budo išgydyti. Del prirengė daktanj Montvidą kai-

Nc\vinaii buvo pa- |M jr vedama jos nagrinėjimas,Helen G 
tarnautoja Alex’o valgykloje

! prie Cotlage Grove Avė. ir 43 
i gi. Vienų dienų ji nuėjo j pač- 
i tų prie visuotinio išdavimo lan
gelio ir nuklausė laiško. Kler-

tai galima numanyti,

su “slekcriais.

kiek tai 
teismas

LMPS 9-ta kuopa duos puiku Kon 
cerių, Ateities Žiedo vaikų draugiiė- 
lės palaikymui, Subaloj Kovo 15.

Chicagos ir anielinkės draugijos I
malonėkite tą dieną nerengti pra- 2300 So. I.eavitt St. 
tH/iffli ILinuimn ‘mogų. — Rengimo Komisija.

REIKALINGAS preseris teipgi y- 
ra proga norintiems mokyties.

M. Z. Palionis,
Chicago, III.

PARSIDUODU namą. Kainuoja 
$3200. Parduosiu už *2500. Du 
metai statytas, 75 pėdų ilgio, 4 pa
gyvenimai ir šloras,’ galiu ir mai
nyti į automobilių arba lotą. Dar 
ne visai išmokėtas. 3142 S. Union 
avė, 2-ras aukštas iš priekio,

vis išsigydė, tečiaus šį kartų Ii- ’ undine, kuomi jis ii liko. Jis 
.'rnniknci čir. ! HUIIIIS Ž’llOIlUlS, HICS jį gerbia-' 

me, bet didžioji dalis jo prakil-, 
numo ir gerųjų ypatybių yra 
vaisius jo mylimos ir tylios 
žmonos. Ji kentėjo vargų ir 
net badų, kada jis mokinosi, ji 
gelbėjo jam mokintis, nes pati 
studijavo namie su vyru tas le
kcijas, kurias užduodavo vyrui 
mokykla. Ji teikė jam patar-

A.a. Montvidirnė buvo žino

ti nuo pat 6 metų amžiaus, ka

kai neidavo deklamuok savo 
maloniu ir skambiu balseliu žė
rė laisvos minties eiles į lietu
viškų publikų. Jos eiliavimo mo

ti rimtu.

Ijttvinskas ir Jonas Strimaitis
mų į vyrų ir tankiai jos lieka 
nežinomos. Taip ir A.a. Lili-

nr>o/ laisvos minties Skleidė
jai Naujojoj Anglijoj. Lilijana 
buvo kviečiama iš miesto į mic-1 
sla deklemuot susirinkimuose, I 
o vėliau ir su muzika (pianas ir 
smuiką) pradėjo rodytis. Bet

AMERIKOS PILIEČIU
tapti labai lengva. Reikia tik 
mokėti skaityti ir rašyti trupu
tį angliškai.

Bet patapti Amerikos pilie
čiu, tai dar ne viskas. Mes pri
valome įnešti į Amerikos gyve
nimų visus tuos gerumus, ko-'gali lankytis, 
kius mes atsivežėm su savim 
iš seno krajaus.

sidėjo prie pakėlimo žmonijos 
ant augštesnio laipsnio, tečiaus 
publikai yra menkai žinoma. 
Ji buvo pavyzdingas žmogus, 
kokių mažai yra, pavyzdinga 
žmona ir motina savo kūdikio 
Artūro. Jos kūnas turėtų bul 
lydimas didelės eilės žmonių ir 
jos kapas turi lūžti nuo vaini-

kas padavė jai laiškų rašytų 
Mrs. Helen Ne\vland. Jame, bu
vo čekis sumoje $30.. Ji išmai
nė čekį ir praleido pinigus.

Kitą mCnefį, |nesidaukda)na 
čekio, paraše“ pas Newlando tė
vą, Clevelande, sakydama, kad

kad ji permainiusi savo pavar
de ir dabar vadinasi Nevvman.

Bet tariamas jos uošvis ne-

jis ėmė tyrinėti ir Helena pa
kliuvo j rankas Suv. Valstijų 
komisininkui, kuris prisakė jų i

NAUJI MOKESČIAI 
GĖRIMŲ.

NUO 11 r * k < >.l I <Vt A t
RelKIA patyrusio šėnų dirbėjo.

1051 \V. 161b St.

PAJIEŠKAU svo dukters Marijo
nos Marciulioniukės-Juščienės. Pra-

ka gėrimus, turi dadėtinius mo- | *»»’ ‘'įsišaukti, arb kas žinote pra- 
, neškite, busiu už lai labai dėkingas.

kesčius mokėti: $3.20 dadėtmio JURGIS MARČIULIONIS
mokesčio galionui stipriųjų gė- Svan SL’ Chicago, III.
rimų; $3.00 dadėtinio niokesčio
bačkai alaus.

komis. Smuklininkai ir degti
nės sankrovos padarė baisų biz
nį. Sakoma, kad dabar kilos 
šeimynos yra aprūpintos degti
no visiems metams.

nžslalys už ją $1,000 kaucijos Buvo išpirkta
iki federalis didysai posedinin-

5,400 leidimų 
smuklėms bėgamam laikui.

Jokūbo 
gyveno

PAJIEŠKAU pusbrolio 
Ražinsko, Šeši melai atgal 
Detroil, Mieli. Jisai pats ar kas ži
note, meldžiu greitai pranešti adre
su: STANISLOVAS GENYS
111(142 Edbrook Avė., Chicago, III.

LINKSMAI GYVENO PASIRA
ŠYDAMAS ČEKIUS.

tnahoje Clyde Little, linksmai 
sau gyveno pasirašydamas sau

RINKIMŲ DIENA PRASTA 
KALINIAMS.

Binkjimų diena prasta buvo 
apskričio kalėjimo įnamiams.

Deneeno pfavadyrius šerifas 
Gims. W. PetCrs išsiuntė kalėji
mo sargus baisų gaudyti teisė
jui Olsonui. 1 Iš 80 sargų vakar

PAJIEŠKAU savo brolio, Prano 
MengCUos. Pirmiau gyveno Chicago 
lieights, iš kur išvažiavo Kanadon. 
Paskutinį laišką gavau iš Ont.Cana- 
da, rašytą Nov. 4 1917. Meldžiu at
sišaukti, nes mama labai yra pasiil
gusi ir nori susirašyti, arba jei kas 
žinote praneškite adresu:

L. MENGRLA.
1311 East 1011h PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono Stoč-1 
kaus, paeina iš Kauno gub.. Resei- Į 
nių pav.. Viduklės parap. Šilaukio į 
kaimo. Jis pats arba jei kas žinote, ! 
meldžiu pranešti, ucs turiu svarbu

REIKIA gero nudirbėjo ant fur- 
niture.

1051 \V. 16lb St.

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

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

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

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

KEIKIA patamsių pardavėjų 
merginų prie moteriškų ir vaikų dra
panų. Turi kalbėJ lietuviškai ir 
lenkiškai.

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

REIK1A merginų su arba be pri
tyrimo prie elektros mašinų, gera 
viela ir sąlygos. Gera mokestis.

\Vilson Shirt Co..
515 So. Franklin st., lli.

n »•

PARDAVIMUI namas 2 fialų. 5-5, 
ir lotas, prie 3924 Arlesian Avė. su 
imuidvne ir toiletu viduje, gaso švie 
sa, didelė barnė užpakalyje. Atsi
šaukite į savininką.
5833 So. California Avė., Chicago.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale Pa
vietuose, \Visconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sahgos 
anl ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Hockford. III.

FARM0S
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gnno valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininku. Formos gyvcnamos’ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per hrška. įdedant markę ųž 3c.

TONY Z A BELĄ.
P.O. Box 1, Lake Co., Peacock, Mich.

bardus ir kitas linksmas vie
tas is vis klojosi gerai •— mat 

Kiek teko patirti, ji bus laido- uniforma daug reiškiu Bet 
jama į Tautiškas lietuvių kapi- vakar jis užsimanė padaryti 
nes. Kūnas jos guli po 2117 ( “^iznį” MandvI ^Brothers san- 
Wasbington Boulevard anl an
trų lubų. Draugai ir pažįstami

800; taigi (kilu sargų stokos jie

vo kamerose. J^ie 'ten šaukė.

KOSTANTAS STOčKUS.
Emerald Avė., Chicago, III.

REIKALINGA Moteris. Jauna 
sena prie abelno namų darbo. ( 
namai gyventi ir gera mokestis, šei
myna nelabai didelė. Atsišaukili* nas 
G. Zaranka 2935 Parrist St. Indiana

' Harbor, Ind. Arba jeigu norite pla
tesniu žinių iškalno kreipkitės pas 
J. Petkų prieš 12 v. ryto 840 \V. 33 
St., Chicago, III:

f i ką-nors gero nuo jų savo 
naudai. Vienų iš tų gerų, gali
me mes pasimokinti iš ameri- 

J<iečių rūpinimosi sveikata.
Mes tankiai tame apsileidžia- 
me. z

“NUMIRęS” VYRAS SUGRĮŽO 
IR PRIDARĖ ABALGOS 

PAČIAI.

Metus laiko Shelton

liu ir Haroldu Masey pn. 2340

kį ant $200. Sankrovoje pažiu
rėjo į jo čekį skersomis, ėmė ty
rinėti ir... jis pakliuvo į polici
jos nagus. Detektyvams jis 
prisipažino, kad jis išleidęs dau
gybę šitų čekių, daugiausia 
smuklininkams. Nesmukliniu- 
kams jis įkišęs jų šitiems: Kim-| 
bąli kompanijai $200; Both- Turėsiine inteikt paskutini PHtnrna- 
sebildo firmai $18 ir Eoreman Monlvidienei, Dr.

neklausė

Pranešimai

PAJIEŠKAU brolio Antanas Kve- 
deras, Kauno gub.. Raseinių pav., Ši
lalės parap.. Obelinių sodos. Metai 
atgal gyvena po numerio 4508 So. 
Paulina St. Po to numeriu išgy
veno 7 melus.

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

Chicago<1510 So. Paulina S t.,

PAJIEŠKAU Jono Markšaičio Kati 
no gubernijos Raseinu pav. Taura
gės miestelio, Lietuvoje laike karče
ma. ir Marės Delbiukės kuri pas ji 
tarnavo. Markšaičio sunau Rolesiaus 
Aš atvažiavau į Chicaoą. Todėl no- 
r^ė'*”! susu‘»fj *•’ savo pažįstamais. 
Meldžiu atsišaukti.

Petras DelbaP's.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

FARMA
80 akrų žemės Mirbigano valstijoj: 
60 akru dirbamos žemės, didelis so
dnas. 5 kambarių grinčia, tvartas, 
daržinė, žemė aptverta tvoromis. 1 
mylia iki miestuko, pusė mylios iki 
mokyklos. Mainom ant miestu pra- 
pertės arba lotu.
United Land aiid Investment Co. 
117 N. Dęarborn St., Chicago, III.

’ MOKYKLOS

dėjimas, sunkumas viduriuose, 
žaksėjimas, nenoras valgyti ir 
abelnai nusilpnėjimas viso or
ganizmo paeina nuo užkietėji-

Ketvirtos kuopos nartams
Visi LSS. Ketvirtos kuopos nariai 

šiuo yra prašomi susirinkti į ren
giamas šį vakarą prakalbas' Mildos 
svet. Po prakalbu turėsime nepapra
stą kuopos susirinkimą pasitarimą.

vima mirusiai kuopos narei, Lilijanai 
. A. Montvido žmo

nai. Butu todėl geistina, kad susi
rinkime dalyvautų kiekvienas kuo
pos narys. — Organizatorius.

PAJIFŠKAU savo brolio Vincento 
Labakašinsko, Kauno gub. Raseinių 
pav, šidlavos vol, Zakališkių sod
žiaus, gyveno Connectieut statė. Jis 
pats tegul atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresą, Veronika 
I.aba.šinskaitė,
912 W. 18th place. Chicago, III.

RAKANDAI

COOKO LIKIMAS PRIKLAU
SO NUO JO DUKTERS. 

Sako abi pusės.

einamoji ir skundžiamoji pu

likimu, kuris davė jai teisę va
dintis Masey’ienė.

Bet dabar gi mato, kad ji vis 
dar yra Sbelton’ienė. Jos vv- •* * 
ras, kurio menama mirtis pa*
liuosavo jų, apie metai tam at- sės šiandien varis toliau fonna- 
gal, sugrįžo pas jų ir pareikala* lį prisirengimų prie J. Norma- 

mai yra ženklu ligos. >vo savo vaiko.
Amerikonas gerai supranta i Istorija yra tokia. Apie me 

l?uos apsireiškimus ir žino, k*id dili tam atgal Shelton’ienė ligi

* | no Cooko bylos nagrinėjimo dėl 
užmušimo Williamo BradSvay. 
Abi pusės pripažįsta, kad na-

Visuose panašiuose atsitiki-,
nuo to liudijimo, kurį duos kal
tinamojo duktė, Norma.

ntus Partola prieš eisiant gul-

• durius ir padarys čystų kraujų. 
į\nt rytojaus atsikclsite atnau
jintais ir palengvintais žmonė
mis.

Saldainiai Partola yra pagar
sėję visame pasaulyje ir apdo
vanoti auksiniais medaliais še
šiose visapasaulinėse parodose., 

Partola privalo rasties kož- 
nuose namuose visados po ran
ka, del-togi užsisakykite dabar, 
išanksto. Dėžutė kainuėja tik 
1 doleris, o 6 dėžutės už 5 do
lerius. Adresuoki! į:

APTEKA PARTOSA. 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept L 1

5c už VAŽINĖJIMĄ 
PASILIKSIĄ.

Politikieriai stovilltieji arti
gov. Lovvdeii sako, kad 5s važia

Anastazia YaraakieRČ po tė

vais Gaincevičiutė, 24 metų am

žio, mirė vasario 24, 1919 10

vai. vak. Laidotuvės įvyks ket-

verge 27

nyčia, iš

Kapines,

Į Aušros Vartų Baž-

ten į šv. Kazimiero

Pažįstami meldžiame

dalyvauti laidotuvėse.
Motina.

I

Prelekcijft Lietuvos klausimu. • — 
SLA. 36-toji kuopa rengia Lietuvos 
klausimu prelekcija ketverge, vasa
rio 27 7:20 v. vak. Mildos svet. ’PreĄ 
legentu bus p. C. Kasputis. Kviečia
me publiką

.ĮIEŠKO kambarių

BARGENAS
$200 diibeltais soringsais phonogra 

fus. grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų nlaver 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, <i-v 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
<lencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

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. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. llionc Seelcy 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
barzdaskutystės amalo, ateikite ar
ba rašykite; diena arba vakarais.
TRI—CITY BARBER COLLEGF

819 So. State St., Chicago.

skaitlingai susirinkti.
Komisija

P AJ IEŠKAU švaraus kambario 
Bridgeporti apielinkėj, geistina, kad 
ir valgį pagamintų. Atsišaukite grei
tai. -z

C. P. U.
3238 So. Halsted SI., Chicago, III.

PARDAVIMUI

rais pasiliksiu. Vietoje pakėli
mo kainos važiavimui kompa
nijoms busianti duota finansine 
pagelba. Kompanijoms busiu 
leista pasiimti iš jų atnaujino- 
inojo fondo,, kuriame yra apie 
$10,000,000 ir iš metinio prie
augio apie $3,000,000.

Viešoji patarnavimo komisi-

su bėgiu dešimties dienų.
“Gaukite pinigų iš kur norite, 

tik neužkenkite LoAvdeno kili
mui į prezidentus,” p™* 
bernatoriaus užtarytojai.

VVesIsidės 
no delegatų 
vyks ketverge, vasario 27 d. 7:90 
vai. vak. M. Meldažio svet. 2242 W. 
23rd PI. Visi deŲgatni malonėkite 
balinai atsilankyte. Turime daug 
svarbių dalyku apsvarstymui.

L. V. Knygyno Valdyba.
Kenosha, Win, — 2 d. kova bus 'i’. 

M. D. 119 ko. susirinkimas 2:30 vai. 
no pietų Sehlitz Hali, Nariai ateikit 
ir atsiimkit knygos. Belo, bus ren
kama nauja valdyba ir imama mo- 
kesčei už 1919 m. Kaz. Braževičius.

Brighton Park. — Susivienijimo 
Draugijų susirinkimas bus ketverge, 
27 d vnsario 7:30 vai. vak. I.iuosybės 
svet. 3925 S. Kedzie av. Delegatai 
lueldž'u susirinkti laikų nes bus pa
skutinis nusprendimas. ....— Sekr.

Pirmyn M’šraus Choro, rengiamo 
teatro, Pabaigtuvės, praktika jvvks 
ketverge, vasario 27, 7:30 vai. vak. 
Knvgyno svet. 1822 Wabnnsia i»v. 
Malonėkite susirinkti visi, kaip ak- . . . .r. .. -
toriai, ...... dainininkai n.ntiknniai, | FffiikJ kS

- Rąnaim. Komitetą,,.

Roseland. — Repeticija veikalą 
“Alkani žmonės” įvyks seredoi. 26 
vasario, S. Dovjato svet. 1.0501 Michi- 
gan avė. Visi lošėjai nrašomi susi
rinkti nevėliau kaip 7:30 vąkarc.

— B. T.

metinis susirinkimas į-
STULYMAT KAMBARIU

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

AMERIKOS LIElUVIV MOK) K La

Mokinama: angliškos ir lietuviško* 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, lypewriting, pirklvbos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pdietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo K ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9;3l 
3106 Sn Halsted St.. Chicagn III

LSS 138 k n. re n ai a vakarą Kovo 
22 d. 1919 M. Mchlažio svet. Taigi 

prašę gll- prašome kad tą dieną nerengtų va
karo, kas dar nėra pradėję.

Isiduoda kambaris gražioj vietoj 
prie mažos šeimynos su valgių arba 
valgio. Telefonas namuose, 
šaukite nuo 4 iki 9 vai. vak.

A. Donile.
2956 Poplar Avė.. 1 bloko W. Ilalsled 

Yards 3R11.

Alsi

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
.1 ieškantieji darbo kreipkitėn 

adresais •
116-122 N DEARBORN ST 

arba
įtvcim ’Jn fFFFFBSON ST
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt

V ra daug vietų, kaip Ghicagoj.

šiai*

gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip n»0'’v 
silpnu dirbama

REIKIA pardavėjų, dėl pardavoji- 
nio chemikališkų ir toiletinių pre
kių Corporation, visą arba dali lai
ko, 
viškai ir angliškai. ’•«, 
dėl .susitarimo nuo 9 vai. 
vai. po pietų. Tel. Main

— Rengimo Komitetas, karais Linčoln 7845.

Geistina tie kurie kalba lietu- 
Telefonuokite 

. rvto iki 4 
1713. Va-

EXTRA
Kas turite parduoti gerą arklį, ne- 

sėnesnj (i metų, dibrti ant farmų. 
Praneškite greitai.

VValter Butkus, \ 
1331 So. 50th Avė., Cicero, 111.

NAUDINGA ŽINIA.
Jieškanti pirkti namą, lotą ūkę; a- 

teik stačiai į mano offisą, ir nusi
pirksi dykčiai pigiau, negu kur ki
tur. Faktiškas darodymas. Eikite 
su bile kokiu Real Estale ntfentu iš
sirinkti patinkamą namą išderčkite 
niaiiuisuii Kalima nunirki!, tada i viola davimo rankniniuius ateikvir 
ras mane parodysiu kad nėr mane 
t•! patį namo nupirksi iki $500.00 pi
giau. ip be skirtumo kur propertv 
pe<irasl". mano ilva* metas šio Real 
t'state biznio dasiekia visur. Musų 
T'nvn o** Lake Wood ir 46»h gatvės 
offi'MS liko parkeltas i didiji offisa 
no žemiau nurodyta antrašo už ką 
nuo šio laiko visus kviečių su yiso- 
k’tvs reikalai” atsilankyti stačiai i

lo»a fanna arba kokia kitą nuosa- 
vvbe ir norite parduoti, aš s»aliu nar 
duoti greičiaus ir už ninivns negu 
kits kitn^ Valandas: kas diena nuo 
R rvfn ik> a vak. Uta*”iinvn’'5 ’’’ $”• 
balomis iki 9 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 1 po ’detų iki fi vai vaj.

Cbas. Z. Urni*'k.
Boom Con*mm*'rs Build'n* 

220 So. Stale St. Kampas (Juincy 
Chicago, 111.

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
: laiką.
I Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing Ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysiu1*.

j Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mok.sklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

< Pelrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

AtsiŠaukit ant 4-to aug.štn

! ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. AVood St., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 5669.

pasvdiku.fi

