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True translation filed wilh the post mostei* at Chicago, III,, Feb. 27, 1919 
us re-ųuireel by the act of Oct. 6, 1917

Spartaku sukilimas 
Saksonijoj

Taryba paskelbė proletariato 
diktatorę Bavarijoj

SPARTAKAI BANDO 
NUVERSTI SAKSONIJOS 

VALDŽIĄ.

Paskelbė generalį streiką ir 
užėmė pramoninius

• centrus.

BERLINAS, vas. 25. Spar
takai ir radikalai socialistai pra 
dėjo judėjimą, kad nuvertus 
valdžią Saksonijos, kurios nau
jai išrinktas stirnas turėjo su
sirinkti šiandie.

Generalis streikas 'tapo pas
kelbtas ir geležinkeliu komuni
kacija su Halle, viena iš svar
biausią kryžkelių Saksonijoj, 
tapo pertraukta.

Spartakai esą paėmę Plauen 
ir kitus industrinius centrus.

Nepriklausantieji socialistai 
Le ipzige išleido manifestą, rei- 
LUlau jautį pasitraukimo Wei- 
mar valdžios, užreikšdami, kati 
ji yra trukdimu socializmui ir 
proletariato i šsi Ii uogavimui.” 
Nepriklausomieji socialistai e- 
są smarkiai veikia už paskelbi
mą sovietų respublikos Sakso
nijoj-

Užgriebė laikraščius.
Po radikalų demonstracijų 

Pintoj ir PlaiM'U, radikalai už
griebė spaustuves ne socialistų 
laikraščių ir palte pė užgrieb
tųjų spaustuvių viršininkams 
išsinešdinti.

Darbai apdiltojo t įaugti! y j 
Saksonijos dirbtuvių. c

Dreselenc ir Leipzige sukili
mas dar neprasidėjo.

Trim trnnslntlon filed u-Hh ihe pnsl 
master at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
as reeiuired bv the act of Oct. 6, 191*

NAUJAS SUKILIMAS 
MANNHEIM.

COPENHAGEN. vas. 25. — 
Naujas sukilimas prasidėjo šia
ndie Mannheim. Spartakų spė
kos užėmė, k rasą, telegrafo ofi
sus ir geležinkelio stotį ir ko- 
mtmikasija su miestu yra per
traukta.

Gautoji čia iš Mannheim per 
Bcrliną žinia sako:

“Po dviejų dienų tarybų di
džiumos ir nepriklausomieji so 
cialistai sutiko panaikinti pas
kelbimą sovietų respublikos ir 
atšaukti karės stovį. Neprik
lausomieji komunistai sutiko e- 
vakuoti viešuosius budinkus ir 
sudėti ginklus. Jiems gvaran
tuota nepaliečia mybė.“

Trim trnn«1ntion fih‘d wllh thp p*'*!* 
Įnaster at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
lis rt*(|tiiretl by Ihe act of Oct. 6. 1917

ORGANIZUOS GYNIMO 
SPĖKĄ.

Apgynimui nuo bolševikų 
rytinių rubežių.

COPENHAGEN, vas. 25. — 
Laike debatų Vokietijos nacio- 
naliame susirinkime Weimar 
apie bilių, sutveriantį “reiebs- 
\verhr’’ nacionaPio ‘gynimo 
spėką, Gustave Noskc, kuris 

veda karinius reikalus Vokieti
jos kabinete, pasakė kad spėka 
bus vartojama daugiausia ap
gynimui rubežių, — pasak čia 
gautos Berlino žinios.

“Butų kriminaliu nepaisi- 
11111,” sakė Jis, “neapsaugok 
musų rytinio rubežiaus kuriam 
gręsia bolševikai. Beichswehr 
spėka, sulig hiliaus, neviršys 
vieno trečdalio senosios armi
jos. kodėl svetimos šalįs netu
ri progos nepasitikėti biliu, ku
ris taikomas vien imperijos rei 
kala m s.' Butų didelė imagina- 
cija, jei matytų jame spektrą 
militarizmo.“

Gynimo bilius perėjo antra
me skaityme. «»

Trim translntinn filnd wifh thp pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
•s reeiuired bv Ihe act nf Oct. 6. 1917

PROLETARIATO IR VALS
TIEČIŲ DIKTATORYSTĖ 

BAVARIJOJ.

Atspirimul piVeš “feodalĮ 
milžta rizmą.”

LONDONAS, vas. 26. - Dar
bininkų ir kareivių taryba Mu- 
niche išsiuntinėjo visoms ša
lims Išvidinę žinią, pranešan
čią, kad proletarimto ir valstie
čių diktatorystė" tapo paskelbta 
Bavarijoj, sakė Central Ncws 
utarninke iš Bušelio išsiųsta ži
nia.

Pranešimas sako, kad iš prie
žasties užmušimo premiero 
Kurt Eisner “per atstovą Vo
kietijos feodajio militarizmo,’’ 
Bavarijos proletariatas sukilo 

sumušti feodalę revoliuciją. Pri 
duriama, kad vienybe Bavari
jos socialistų tapo įvykinta.

Frue translation filed with tbr pnst- 
1 mastei* at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
as require<1 by the act of Oct. 6, 1917

LUDENDORFF GRĮSTA 
Į VOKIETIJĄ.

Reikalauja teismo nagrinėjimo

BERLINAS, vas. 26. — Gen. 
Ludendorff, kuris skaitomas 
vadau vaikančiomis smegeni
mis galutiname vokiečių ofen- 
sive vakaruose, per Vokietijos 
legaciją Copenhagcnc pasiun

tė raštą prezidentui Ebertui, 
paskelbiantį grįžimą Vokieti
jon ir prašantį, kad nagrinėji
mo teisinas butų paskirtas tik
slu ištirimo ir išteisinimo jo, 
prie ko jis turįs teisę.

(Švedijos valdžia utaruįinke 
atsisakė prailginti laiką gen. 
Ludendorfim leidimą gyventi 
Švedijoj).

True translation filed wlfh the pnst- 
master at Chicago, III., F et). 27, 1919 , 
as reeiuired by the act of Oct. 6, 1917 
. Spartakai sulaiko kanuolių .

pristatymą amerikiečiams.

. .COBLENZ, vas. 25. — Atsa
kydama į amerikiečių reikala
vimą kodėl suvėlinta pristaty
mas 15 didelių kanuolių, vokie
čių pristatymo komisija prane

šė Amerikos priėmimo komisi
jai, kad kalti yra spartakai ne
užimtoj Vokietijoj.

Vokiečiai tvirtina, kad nors 
spartakai neužgriebė kanuolių, 
jie vienu ar kilų bildu kliudė 
kanuolių pergabenimui. Vokie
čiai sakė, kad jie nėra tikri ar 
tas kliudimas buvo daroma ty
čiomis.

I!ki|šiol vokiečiai1 pristatė į 
Coblcnz 107 dideles kanuoles ir 
toli šaiijamas kanuoles ant ge
lti žinkelio triakiu Pristatymas 
15 kanuolių užbaigtų pristaty
mą didžiųjų kanuolių.

True trnnslntion filed with the pn<t 
mastei’ at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
as reųiiired by the ael nf Oct. 6. 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
PRIĖMĖ TYRINĖJIMŲ 

KOMISIJĄ.

Atidėjo streiką 5 dienoms.

LONDONAS, vas. 26. — Na- 
cionalės Angliakasių federaci
jos pildomasis komitetas šian
die įteikė angliakasių delegatų 
konferencijai, kuri turi nusprę 
sti ar turi būti streikas kovo 15 
d., rekomendaciją, kad vald
žios pasiutimas tyrinėjimo ko
misijos butų priimtas ir kad lai 
kas išsaibaigimo streiko praneši 
mo butų prailgintas 5 dienoms 
arba iki kovo 20 d.

Teisėjas Sir John Slickney, 
kuris bus komisijos pirminin
ku. prižadėjo, kad komisija ra
portuos svarbiausiuose (klausi
muose iki kovo 20 d.

D ei e g a t a i atstovu u jan ljs 
South Wales angliakasius įne
šė priedą, pritariantį laikinius 
pirmiau nutartos dienos sustab 
dymui darbo.

Konferencija atidėjo nuosp
rendį apie rekomendaciją iki ry 
tojaus.

True translntiun filpd wi»n thp nn*» 
mastei* at Chicago, III.,j Feb. 27, 1919 
•S leemired b\ the HCl <»1 tirt. 6. 1917

DIDELIS $720,000,000
LAIVYNĄ BILIUS

UŽG IRTAS.

VVilsonas vėl ragina priimti 
bilių.

VVASIIINGTON, vas. 26. 
$720,000,000 laivyno paskirimo 
bilius su jo įtrijų melų metų bu 
(lavojimo programų, lapo pa
lieptas prilelankiai raportuoti se 
nato laivyno reikalų komiteto 
be jokio priešingo balso. Re- 
publikonai nariai pasilaikė tei
sę pi|ie.^uties /parėdymui, įga
liojančiam prezidentą suspen
duoti programą sulig savo nuo
žiūros. |

Bilius buvo svarstomas šian
die tarp prezidento VVilsono, j 
sekretoriaus Daniels ir senato 
alivyno komiteilo pirmininko j 
Sxvanson ir užbaigus paskelb
ta, kad prezidentas vėl ragino 
priimti šiame posėdyj naują 
trijų metų budavojimo progra
mą.

True translnfion filed with the pnst- 
mastei* at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

NUBAUDĖ REDAKTORIŲ.

HELENA, Mont., vas. 25. 
Buttc Bulletin redaktorius W. 
F. Dumi, kaltinamas peržengi
me valstijos maišto įstatymų, 
tapo rastas kaltu jury distrik- 
to teismo ir priteistas ivžsimo 
keti $5,000 pabaudos. Valsti
ja kaltino, kad Bulletin pereito 
rugpjūčio mėn. išspausdinta
me editoriale, Dumi užsipuolė 
ant valstijos gynimo tarybos.

LAVVRENCE, MASS. AUDĖJŲ STREIKAS.

Kaitoji policija Lawrence, Mass.j kur .streikuoja audliny- 
čių darbininkai už 8 vai. darbo edeną, vaiko streiil^ierius ir 
žmones nuo šalygatvių.

Trup trnnslaf’nn fib*d v-Uh eh*» n< 
mastei* at Chicago, III., l-'el;. 27, 1919 
><s reeiuired bv Ihe net of Ori. <>. 1917
WILSONAS PASAKOJA LY

GOS PLENUS KONGRES- 
MANAMS.

WASHUNGTON, vas. 26.
Kongreso nariai girdėjo šiandie' 
iš prezidento VVilsono pirmara- 
nkes žinias apie rašymą tautų 
lygos konstitucijos, taipgi nuo
mones apie tą pieną.

'l ik dviem nariam nedalyvau 
jaut, senato ir atstovų binto už- 
rubežinių reikalų komitetui su
brinko Baltąjajme' Name aps
varstyti tautų lygos pieną.

Pakvietimai j pietus buvo iš- 
siųsli prezidento kabeliu, kar
tu prašant, kad kongresas su
silaikytų nuo svarstymo to pie
no iki po tų pietų. Prašymas 
atidėti tuos svarstymus nebu
vo paisomas pr Ikjlios kalbos 
jau |xisakytos kongrese' už ir 
prieš pieną, bet prezidento pra- 
ne'Tmas šianefy' IkongreM? m:l- 
riams buvo pirmu pranešimu 
po jo sugrįžimui iš Francijos, 
neįskaitant trumpo prisimini
mo jo prakalboj Bostone.

I rup translutiGii fib'd with the post- 
ninster al Chicago, 111., l-'eb. 27, 1919 
as reųtiired by Ihe act of Oct. 6. 1917

15 GUBERNATORIŲ TARSIS 
SU YVILSONU.

WASH!1NGT()N, vas. 26.
15 valstijų gubernatoriai, 2 ki
lų vice gubernatoriai ir 32 mies 
tų mayorai ikišiol priėmė pak
vietimą darbo sekretoriaus Wil 
šono dalyvauti Baltojo Namo 
konferencijoj, pradedant seka
mu panedėliu, apsvarslymui 
biznio ir darbo problemų, kįhi- 
sių delei užsibaigimo karės. Su
sirinkimas tęsis tris dienas ir 
bus ajtviras.

Thip frnn«h’<inn filed wlth fhp r»n<u. 
master at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
as reeiuired by the art of Oct. <». 1917

KORĖJA REIKALAUJA
SAVYVALDOS.

PEKIN, vas. 25. --- Korėjos 
agentai patvirtina pranešimą, 
kad įtekmingi koricjiečiai pa
rašė peticiją, kuri bus pasiųsta 
Paryžiaus konferencijon, ragi
nanti, kad jų šaliai butų suteik
ta savyvalda. Jie' nurodo, kad 
Ja|M>nija V gijo ša^es kontrolę 
be žmonių suitikimo, — faktiš
kai, su žmonėmis visai nesis
kaitytą/ Tojaus nurodoma, 
kad nuo pradžios japonų užė
mimo, žmonėms nebuvo duota 
ve ikimo laisvė ir jiems neleista 
užimti teisingą dalį šalies admi
nistracijoj.

True translntmn filed wilh tb«* post 
masler at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
as i’(‘(|uiroel bv Ihe act of Oct. H. 191* 
AMERIKOS ŽMONĖS PER 25

METUS MOKĖS KARĖS 
KAŠTUS.

VVASIIiINGTON, vas. 25.
Amerikos žmonės turės sumo
kėti apie $1,200,000,000 kasmet 
per 25 meilus, kad atmokėjus 
karės skolas, pasak iždo apskai 
liavimo, paremto nepilnu žino
jimu kokios galutinos karės 
skolos bus.

Tas apskaitymas padarytas 
priimant, kad gryna karės sko
la, su atėmimu paskolų talkia 
ninkams, bus apie' 10,000,000,- 
000. Nuošimčiai ant los sumos 
po I */t palūkanų bus $765.000,- 
000 į metus, kurie turės būti sii 
rinkti iš mokesčių ir tada aH 
mokėti lionddus turintieni- 
siems, Beito apie $117,000,000 
turės būti parūpinta kasmet 
kaipo paskandinimo fondas, at- 
mokėjimui už visus bondsus 
per 25 melus.

True trunslf'tion fib-<l vvith the pnst 
nuistcr at Chicago, III., Fcb. 27, 1919 
as rcejuired by lite act of Oct. (i. 1917

1,238,428 KAREIVIŲ 
DEMOBILIZUOTA.

WASHlINGTON, vas. 26.
Karės departamentas paskelbė, 
kad 38 nuoš. armijos oficierių 
buvusių lapkr. 11 d. ir 33 nuoš. 
kareivių tapo paliuosuola iš tai* 
nybos iki vas. 19 d. Viso ofi
cierių ir kareivių lapkr. 11 d. 
buvo 3,670,888 ir (iki vas. 19 
paliuosuota 1,238,128 jų.

Trup translation filrd wilt> th» pn»* 
masler at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
as reumred bv the act of (Irt. 6. 1917

3,046 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
INFLUENZOS ANGLIJOJ.

LONDONAS, vas. 26. — Mir
tis nuo influenzos labai padidė
jo pereitą savaitę. Viso 96 di
deliuose Anglijos ir Valijos mie 
s tuose mirė nuo įlos ligos 3,016 
žmonės, ]>alyginus su 1,363 mi
rusiais savaitę algai.

Tnif translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Fcb. 27, 1919 
as reonired bv the act of Oct. H. 1917

Nei minavo ambasadorių 
į Franciją.

WASHINGTON, vas. 26.
Prezidentas VVilsonas šiandie' 
nominavo Hugh Campbell Wal 
lace iš Takoma, Wash., Ameri
kos ambasadorių Francijoj,’vie' 
ton ambasadoriaus Sharp.

Naujienos švenčia 5 metų su
kaktuves kovo 2, West Side Au- 
ditoriume.

True trnnslation filcel with the post*mastei* at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
as reepiired by the1 act of Oct. 6, 1917

Bolševikai neteko Lie= 
pojaus ir Vindavos
Graikai veikia Ukrainoj

7 kandidatai į Chicagos mayorus
BOI.SEVIKAI NETEKO LIE- 

POJAUS IR VINDAVOS.

COPENHAGEN, vas. 26.
Liepojaus ir Vindavos uostai 
Kurliandijoj prie Baltikei jurų, 
kuriuos bolševikai paėmė sau
sio 31, tapo atsiimti.

t'rue trnnslation filed wilh Iho pnst 
master at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
is reeiuired by Ihe act of Oct. (». 191"

•graikai VERŽIASI 
UKRAINOJ.

Eina priekyn į šiaurę nuo 
Odessos.

ATĖNAI, vas. 25. - Graikų 
kaseiviai, veikiantįs su francu- 
zų ir rumunų pulkais, paėjo 
priekyn į šiaurę nuo Odessos,. 
vydamies bolševikų spėkas pa
lei Dniestro upę. Po trumpe 
mūšio jie. užėmė" fortą ir mieste 
lį Tiraspol, ant dešiniojo kran
to Dienslro upes, 53 myl. nuo 
Odessos, - pasak Saloninkų ži
nios.

True translation filed with the post 
mastei* at ('Jiicago, III., l-’eb. 27, 1919 
is reijuired bv Ihe net of Oct. Ii. 191' 

' BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ
VOKIEČIŲ VALDININKĄ.

PARYŽIUS, vas. 25."— Vo
kietijos legacija Liepojui prane
ša, kad bolševikai užėmė Oesel 
salą ir užmušė Vokietijos lega- 
cijos sekretorių, jo pačią ir ku
rį erą.

True translatinn filed with the puse 
masler at Chicago, III., l-'eb. 27, 1919 
is rcepiired by the act of Oct. 6. 191

BOLŠEVIKŲ-JAPONŲ 
MUŠIS.

VLADIVOSTOKAS, vas. 19 
Susirėmime tarp japonų ir bol
ševikų spėkų už 2(1 mylių nuo 
kareivių sužeistais. Bolševikų 
japonai neteko 2 oficierių ir 20 
Amūro sėdybos Blagoveščensk, 
spėkos apskaitoma, siekia 3,000 
žmonių.

'rue translation iiled with the pnit 
masler al Chicago, III., Feb. 27, 1919 
ts rr<piire»t bv »he act of Oct. 6, 191'

VILNIAUS BAŽNYČIA 
TEATRU.

VARŠAVA, vas. 25. — Bol
ševikai Vilniuje, garsią šv. Jono 
bažnyčią ‘ pavertė į teatrą. Ta 
bažnyčia pradėta būdavot 1308 
metais.

7 KANDIDATAI Į MAYORUS 
DALYVAUS RINKIMUOSE.

CHICAGO. — Ateinanti Chi
cagos mayoro rinkimai žada 
būti gana gyvi ir nemažai bus 
peštynių, ypač tarp senųjų par
tijų, kurių kandidatai stoja už 
vienus ir tuos pačius principus 
ir todėl priseina jiems išrodinė
ti llik asmeniškus sayo priešo 
blogiukus ir tik girti save. O 
peštynių bus todėl, kad rinki
muose dalyvaus net apie 7 kan
didatai. Jais yra:

Dabartinis mayoras William 
Hale Thompson, republikonų 
kandidatas.

Pavieto klerkas Robert M. 
S\v. itzer, demokratu. c

Valstijos prokuroras Mada v 
I kiynoj nepriklausomasis 
kandidaitas.

Dabar pradėta platinti petici
jos buvusio mayoro Carler H. 
Harrison, kaipo nepriklauso 
no kandidato.

(’hieagos Darbo Ee'de racijos 
prezidentas John J. Eitzpatrick

Darbo partijos kandidatas.
John M. Collrns Socialistų 

kandidatas.
Moteris Leonora Z. Medei*, - 

nepriklausoma kandidatė.
Visos partijos jau pradeda 5 

savaičių rinkimų kampaniją. 
Nepriklausomieji kandidatai gi 
naduoda savo peticijas. Ga’rf 
hut dar ir Merriam panorės liu
li nepriklausomu kandidatu.

Vienok susipratusiems darbi 
ninkams nesunku bus pasirink
ti už ką jie turi balsuoti atei
nančiuose rinkimuose. Jie* ži
no, kad jų reikalus gali apginti 
tik socialistai ir lodei visi bal
suos už John M. Collins ir visus 
kitus socialistų kandidatus.

True Iran^bdion filed v'lh the pns’- 
masler at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
is recpiired o\ Ihe act of Oct. 6, 1917
7 ISPANAI PALIUOSUOTI.

NEW YORK, vas. 26. — 1 iš 
1 I čia nedėlioję' suareštuotų is
panų sulig nužiūrėjimo dalyva
vime. visos šalies terroristų suo
kalby]! (lapo pamosuoti šian
die, kada jie tapo pastatyti 
prieš federalį teisėją Knox su
lig habeas corpus reikalavi- 
mias.

Likusieji 7, kuriuos, sprend
žiama, valdžia mano deportuo
ti, yra laikomi po kaucija iki 
Irytojaus, kada bus argumen
tuojama apie* habeas corpus rei 
kalavimą paliuosuoti. t

rr-up l»-}in*‘*lędinr) tltpd v-uh thp po*»t» 
master at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
»s reeiuired bv the act of Ocl. 6. 1917.
SERBIJA GAVO $15,000,000 

Iš AMERIKOS.

WASHINGTON, vas. 25.
Naujas iždo autorizuotas $15,- 
060,000 kreditas Serbijai, pakė
lė Serbijos paskeilas iš Suv. Val
stijų iki $27,(X)0,(XX) ir visų tal
kininkų paskolas iš Suv. Valsti
jų iki $8,674,657,000.

Panaikina politinę cenzūrą.

LONDONAS, vas. 26. — čia 
gauta žinia, kad Šveicarija nu
tarė panaikinti politinę cenzū
ra, c

Greitas teismas.

PHILADELPHIA. — Frank 
Morun užpuolė ant proseni ės 
kasieriaus ir atėmė $1,000. Už 
įtrijų valandų jis buvo kelyj į 
kalėjimą, j kurį jis tapo nuteis
tas 10 metų.
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1739 SO. HALSTED ST, 
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metma ................................... $6.00
Pusei meto ...........................  3.50
Trims menesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui .................... 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ..............................  12
Mėnesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metms.........................  35.00
Pusei meto ...........................  3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvių Dienos 
aukos eina 
Lietuvon.

Vakar ‘Lietuva’ išspaus
dino gautą jos iš Centralinio 
Komiteto sekretoriaus p. V. 
K. Račkausko šitokią teleg
rama :

N e w York, vasa
rio 25. — Lopatto [Am. 
Lietuviu Centralinio Ko
miteto pirmininkas. — N. 
Red.] išvažiuoja Europon 
kovo 5 d. laivu Rocham- 
beau ir pasiima su savim 
visus Centralinio Komite
to pinigus išdalinimui jų 
Lietuvoj.

Lopatto turi pilną užti
krinimą iš Raudonojo Kry 
žiaus, kad “Lietuvių Die- 
nos” aukos [surinktos vi
soj Amerikoj lapkričio 1, 
1917. — N. Red.] bus pa- 
liuosuotos ir prašo specia- 
lės Raudonojo Kryžiaus 

delegacijos i Lietuvą. Tie
sioginis susinešimas su 
Lietuva išrodo yra užtik
rintas.

Padarykite savo laik
raštyj visus žingsnius su
rinkimui atiku Lietuvos 
nukentėjusiems per Cen- 
tralinį Komitetą ir jo 

skyrius. — V. K. Račkau
skas.
Labai gera, kad badau 

jantiems Lietuvos žmonėms 
šelpti surinktos aukos, ku
rios kuone per pusantrų me
tų buvo sulaikytos Raudona
jame Kryžiuje galų gale bus 
pasiųstos Lietuvon. Tų au
kų Raudonajame Kryžiuje 
yra, regis, per 127 tūkstan
čius dolerių, o Centralinio 
Komiteto kasoj turbut irgi 
apie penki šeši tūkstančiai, 
taigi viso iabo toli per 130 
tūkstančių dolerių.

Iš p. Račkausko telegra
mos reikia suprasti, kad p. 
Lopatto “pasiima su savim” 
vežti i Paryžių tik tuos pini
gus, kurie yra Centralinio 
Komiteto kasoj. Tuos gi 
šimtus tūkstančių, kur yra 
Raudonojo Kryžiaus globoj, 
turbut patsai Raud. Kryžius 
pasirūpins persiųsti Lietu

von ir patsai, per savo žmo
nes, užsiims aukų dalinimu 
pašalpos reikalingiems, ar
ba perduos pinigus vietos au 
torizuotoms šelpiamosioms 

lietuvių įstaigoms.

Vietos politikos 
verpete.

Kapitalistinių partijų j 
kandidiituras j Chicagos 
miesto majorus laimėjo: e- 

'samasis majoras Wm. Hale 
i Thompsonas, ant republi- 

'i konų tikieto, ir Robt. M.
1 Sweitzer, ant demokratų 
tikieto. Thompsono laimė
jimu didžiuliai vietos repub
likonų laikraščiai, kaip Tri
būne, Daily News etc. bai
siai susirūpinę. Jie atsietu- 

rė labai kebliame padėjime. 
Thompsono jie nemėgsta 
Priešrinkiminėj kampani

joj jie varėsi už Harry Olso- 
ną, ir visokiais budais sten
gėsi diskredituoti esamąjį 
mayorą, kaipo visai netin
kamą tai vietai užimti žmo
gų. Ir vienok, nežiūrint vi
sų tų didžiulių republikonų 
organų priešingos agitaci
jos, Thompsonas sumušė ir 
Olsoną, ir dar trečią repub
likonų kandidatą Merria- 
mą, keturiomis dišimtimis 
tūkstančių balsų didžiuma.

Sweitzeris — jų partinės 
politikos priešas. Thompso
nas — jų partijos kandida
tas, bet stambiausiems 
vietos republikonų orga
nams nepageidaujamas 
žmogus dėlto, kad jis tų or
ganų diktavimų neklauso 
ir jų biznio interesams ken- 

i k i a.
Kas-gi dabar daryt rinki

mu kampanijoj?
Kad sumušus republiko

nų oponentą, demokratą 
Siveitzerį, nejaugi vėl rem
ti ką-tik diskredituotąjį, ne
kenčiamą Thompsoną?

Niekados! — tarė sau mi
lijonierių organai. Jie sugal
vojo kitokį pieną “Chicagai 
gelbėti/’ nuo Sweitzerio ir 
dar labiau nuo Thompsono. 
Jie atsiminė žmogų, kurs 
pirmiau jau penkis terminus 
mayoravo Chicagai, būtent, 
Carter H. Harrisoną.

Harrisonas priklauso de
mokratų partijai, bet ma- 
joraudamas tiko kaip demo
kratų bosarns, taip mokėjo 
Įtikti ir republikonanis, juo 
labiau, kad niekados neturė
jo užsikimšęs ausų į tai, ką 
jam sakydavo kapitalistų 
organai. Taipgi tas “demo
kratas” pasidarė dabar jų 
viltis, ir jie nutarė, šalia 
išrinktųjų kandidatais de
mokrato ir republikono, pa
statyti kandidatu Harriso-i 
ną ant “bepartinio” tikieto. j

Harrisonas šiuo tarpu y- 
ra Europoj, bet nėra abe
jonės, kad jis, senas demo
kratų politikierius, apsiims 
ir ant “bepartinio” tikieto 
kandatuoti, kad išgelbėjus 
Chicagą republikonų milio- 
nierių organams ir jų atsto
vaujamiems didžiojo kapi

talo interesams .
Mums, darbininkams, vi

sai nesvarbu, kas yra tų ka
pitalistinių partijų kandi
datai. Ar jie republikonai, 
ar demokratai, ar “beparti- 
niai” — jie visviena yra ka
pitalistų interesu ginėjai ir 
darbininkų priešai. Darbo 
žmonių priedermė yra ru- 
pinties ne savo išnaudotojų 
irtteresafe, bet savo pačių 
reikalais. Jų priedermė yra 
rupintie7, kad į administra
cijos įstaigas išrinkus tik 
savo žmones, darbininkų 
klesos atstovus. Darbinin
kai turi savo politinę orga
nizaciją, tai yra socialistų 
partiją. Taigi jie ir turi 
stengies, veikti, 'agituoti, 
kad vietos rinkimuose kaip 
mayoru, taip aldermanais ir 
kitokiais valdininkais butų 
išrinkti darbo žmonių kan
didatai, pastatyti ant socia
listų tikieto. j

Atminkite, kad “Naujieną”i 
penki” metą sukaktuvių vaka- 
ditoriume.

Truk translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
as reųuired by the aet of Oct. 0. 1917

Kurstytoju sensacijos. — Pra
eitų nedėdienį Ncw Yorke buvo 
suimta keturiolika žmonių 
ispanų. Žinių agentūros tuojau 
pranešė visam pasauliui, kad 
lapo susektas baisus sumoksiąs 
Kll>ri*įžllHiii m iŠ Europos pre^i- 

dentlli WilsoiHii nužudyti ir 
kad sumokslminkai areštuoti. 
Dabar gi pasirodo, kad jokio 
sąmokslo nebuvo ir kad tie “is
panai” areštuota lik už lai. kad 
jie priklausė aidoblistų organi
zacijai. Yra elementų, kurie iš 
nebūtų dalykų sensacijas sutve
ria, norėdami tuo pasirodyti, 
kad jie “budi.” Bet tai juk jų 
lovis ir ėdalas.

True translntion filed with the post- 
(mastei* at Chicago, III., Feb. 27, 1919 i 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

“Rusų revoliucijos močiutei”, 
Breškovskai, kalbant panedėlio j 
vakare Bostone, bolševikų sali- j 
ninkai kėlė Irukšmą ir darė jai 
užgaunamų priekaištų: Rusijos 
išdavikė, kapitalistų tarnauto

ja, ek<
Aš veikiau Rusijos revo*- 

liucijai lino jaunų d jenų; dėl 
Rusijos aš visą savo gyvenimą 
kentėjau, atsakė Breškovska- 
ja. — Ar yra čia nors vienas jū
sų, kurs butų kentėjęs dėl Rusi
jos? Aš pasirengus kentėti dėl 
jos ir iki savo dienų pabaigos; 
o jus?. . Ir dar jus drįstate į- 
tarti mane Rusijos revoliucijos 
išdavimu ..

Bei tiems, kurie apie Rusijos 
dabartinį gyvenimą nieko neži
no, sunku įsivaizdinti kitaip, ne 
kad jie jau įsivaizdino. Jie ne
gali tikėli žodžiais dagi nė savo 
draugų revoliucionierių, kurie 
ten ibnvo ir žino, kaip dalykai 
tra. Anaiptol. Jeigu jie liesą 
nori parodyti, lai jie — revoliu
cijos išdavikai!. .

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labo r 
Ne\vs Service).

Negana apmokamos darbinin
kės.

Albany, Y. N. — Sidig nese
nai išleistu Ne\v Yorko valsti
jos Pramonės Komisijos prane
šimu tuksiančiai Ne\v Yorko 
darbininkių yra toli gražu ne
gana apmokamomis. Iš alkiau
sių 32,881 darbininkės, dirban
čios 117 dirbtuvių, 3,305, arba 
10 nuoš. gauna po $6 į savaitę. 
0,434 arba 20 nuoš gauna ma
žiaus kaip $8 į savaitę. Uždir
bančių mažiau kaip $10 į sa
vaitę buvo 11,377 (35 nuoš.), o
17,593 (53 nuoš.) uždirbo ma
žiaus kaip $12. Iš viso moterų 
skaitliams 2,711 (8 nuoš.) už
dirbo po $20 į,/savaitę, ar dau
giau. Tyrinėta keturios pra
monės; popierinių dėžių dirbi
mas, marškinių ir apykaklių 
dirbimas, smagurių taisymas, 
cigarų ir tabako išdirbyje. Ci
garų pramonėj algos buvo aug- 
šlesnės negu kokioj kitoj pra
monėj, kurias komisija ištyrė.

Toks pat ištyrimas 205 pirk- 
lystės įstaigų, kur dirbo 28,270 
moterįs, parodė, kad 29 nuoš 
uždirba mažiau; .negu $10 į sa
vaitę; 50 nuoš. uždrba mažiau 
negu $12 į savaitę ir 68 nuoš. 
(19,199) uždirba mažiau negu 
$1 I j savaitę. 8 nuoš. uždirba 
$20 į savaitę, arba daugiau.

Paskelbimas skaitlinių, pa
rodančių darbininkių algas 
Ne\v Yorko valstijoj įvyko maž
ne Ino patim laiku kaip ir pa
skelbimas kilos rūšies skaitli
nių, parodančių pragyvenimo 
brangį moterims Ne\v Yorke.

Nuodugnų ištyrimą gyveni
mo sąlygų padarė federalė val
džia trečios klesos mieste

Ne\v Yorko valstijoj, išlinkima 
pragyvenimo lėšas 1760 mote
rų. šitų moterų išlaidos buvo 
padidintos šitaip:

Kambarys ir valgis, įskaitant 
užkandžius — $6.67.

Drabužiai $4.60.
Kitos išlaidos įskaitant kar- 

l>i >> ipįi <!<'ii t is|<> ii* <li»l< t:i ■*<» sq- 
skaitąs, skalbimą ir visus kitus 

reikalingus pirkinius $3.31.
Viso savaitiniijĮ išlaidų $14,62.
Šitos skaitlinės sutinka su 

skaitlinėmis nesenai pagarsin
tomis Suv. Valstijų Darbo Sky
riaus.

Sulyginimas šilų dviejų skait
linių parodo, kad maždaug sejh- 
tynios dešimtos dalįs visų dar
bininkių New Yorko pramonė
se, kurios nesenai tapo ištirtos, 
gauna mažiaus, negu joms rei
kia pragyvenimui. Podraug 
puse moterų gauna žemiau 
$12.00 į savaitę ir vienas trečda
lis moterų gauna žemiau $10 į 
savaitę.

Beturtis negalės būti teismo 
posėdininku.

Lansing, Mich. — Kaipo val
dančiosios klesos bando ap- 
gniaužti visų ^aldymo ,maši
ną, lai gražiai matyti iš pasis
tengimo Michigano Įslatymda'- 
vybos įterpti nuosavybinę sąly
gą kaipo būtinumą Michigano 
teismų posėdininkams. Jei ši
tas projektas liksis įstatymu, 
(ai lobaus teismo posėdininkai 
bus renkami ne iš registracijos 
surašų, bet iš miesto mokėsiu 
mokėtojų surašų. Net toks at
žagareivis kaip buvusis Detroi
to miesto rekorderis, \Villiam 
P. Connolly peikia šilą reakcinį 
pasikėsinimą šilais žodžiais:

“Posėdininkai susideda iš sė
brų nenagrinės bylų (langiaus. 
Nuosavybės turėjimas bus gu
driai prikergta prie būtinumų 
posėdininkams.

“Sermėguotas vaikinas, kuris 
plaukė per juras tam, kad pasis 
lačius prieš viską ir atidavus vi
ską, negalės būti posėdininku ši
tame brangintiname teisme, bet 
naminis sargas, kuris krovė as
meninius pelnus bombų neįvei
kiamame darbe čia, galės būti 
posėdininku, nes jis įgijo liek 
nuosavybės, jog tapo įrašytas į 
mokestų mokėtojų surašą.

DAYTON, OH1O.
.... . 1 

Šis ir tas.

Lietuvių judėjimas čia ytįii 
spartus. Prakalbų, balių ir 
šiaip viešių, sueigų čia nešto- 
kuoja Draugijų bei kuopų laip- 
gi į valės. Šiakite: LSS. kuopa, 
LDLD. kuopa, SLA. kuopa, 
’LMD. kuopa, šv Petro Draugy
stė, šv. Mykolo Draugystė, Ne
kalto Prasidėjimo (rodos, pane
les švenčiausios) Draugystė ir 
njmoykatalikų parapija. Buvo 
ir tautiška parapija, bet ji jau 
mirus. Narių minėtos draugi
jos turi sekamai: SLA. kuopa 
apie 60, TM'D. kuopa apie 6, 
LSS. kuopa 9, o LDLD. kuopa 
16 narių.

Draugijos veikia viena už ki
los. Pav., gruodžio mėnesvj 
StLA. kuopa buvo surengusi nei 
tris pramogų vakarus Lietu
vos nupirkimui (ką lai reiškia?

Red.) Gi •.ausio 19 d. LSS. 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo dd. S. Reikauskas ir J. Jan- 
čauskas. Pirmasai apie LDLD 
ir jos reikšmę, antrasai — krik
ščionybę ir socializmą. Žmo
nių buvo daug. rLą pačią dieną 
įįr per las pačias prakalbas buvo 
sutveria LDLD. kuopa iš 11 na
rių.

Vasario 9 d. čia kalbėjo d. 
J. Jukelis, iš Ne\v Yorko. Kiau
šy lojo buvo apie 40 asmenų.

I Buvo tikėtasi daugiau, bet kad 
tą pačią dieną vietos klerika
lai surengė savo “teatrą,” tai 
dalis nuėjo pas juos. Supranta
ma, tėvelis tikėjosi, kad jų te
atras “amžinai pakenks tiems 
nemačios sėkloms cicili- 
kains,” bet išėjo kitaip. Radosi, 
zoionitj. kurie suprato klerika
lų tikslij ir atsilankė išgirsti so

cialistų, kalbėtoją.
Sausio pirmą vietos tėvelis* 

išgarsino klerikalų prakalbas. 
Sakė, kad kalbėsiąs koks ten 
“Darbininko” redaktorius. Bet 
kada reikėjo kalbėti, tai išėjo 
pats tėvelis. Ir, reikia pasaky
ti, kad savo darbą jis atliko ne

blogiau kaip kad jį butų atli
kęs jo garsinamasai redakto
rius: Apsidirbęs su socialistais, 
kunigėlis stvėrėsi... šliupui į 
barzdą! Sako: “šliupas stato 
savo barzdą augščiau visko,” 
todėl jis, kunigas, tempe ją 
“žemiau visko..” Girdi, ačiū 
jo mokinimams įvykęs inci
dentas su kunigu Žebri u. Jo, 
Jie tėveliai daugiau nieko nebe- 
išmano, kaip lik prasimanyti ir 
šmeižti

Vasario 16 d. klerikalai suren
gė kitą vakarą. Lošta “Užkerė
tas Jackus”. Lošimas buvo la- 
Ihii prastas, nes tie lošėjai lik 
šaipėsi ir kraipėsi, o ne lošė. 
Bet didesnėj “programo” dalyj 
i Mė tūlas žmogelis, P. šeš
tokas. Apie jo pasirodymą nė
ra kas sakyti: dergė socialistus 
kiek beįmanydamas. 'Hk tas 
“prakilnus darbas” jam su
vis nesisekė. Klausytojai vie
loj pasipiktinti “tais cicilikais”, 
pasipiktino pačiu “artistu.”

Pertraukoje kalbėjo kitu. Ci
bulskis. Labai graudeno “mie
lus klausytojus,” kad jie šalin
tus] tų... socialistų. Beje, sta
čiai jis neįvardijo, bet iš jo spy- 
čiaus kiekvienam buvo aišku a- 
pie kn jisai kalba. Taip, tarp 
kita jisai pasakė: ‘ Mes turime 
veik dvi (?) partijos, kitos 
(?) aš negaliu įvardyti. Jie jau 
turėjo dvejas prakalbas. Val
džia apie juos žino labai ge
rai... Turiu visų jų vardus — 
kurie rengė tas prakalbas ir ku
rie į jas lankosi. Ne vienas iš 
jų gaus kulką! Ne vienas iš jų 
gaus už geležinių grotų! Ir ne 
vienas iš jų gaus — deportuo
ti.. Jie — kietasprandžiai ir 
veidmainiai. Todėl neikite į 

jų prakalbas ir susirinkimus, 
kad jus neištik tų kokia nelai
me...”

Kunigas žino, kad šmeižimas 
yra blogas dalykas. Kartais 
delei to galima patekti net Į- 
stalymų nemalonėn... 'Lodei jis 
ir neminėjo tos “kitos parti
jos”. Pasistengsiu atidengti 
jo “paslaptį”. Tąsi jnrakalbas
rengė. LSS. 215-la kuopa. Ati
dengdamas šilą “paslaptį” kar
tu tečiaus norėčiau paklausti 
gerbiamojo kunigo: Dievas juk 
sutverė žmogų sulig savo pa 
veikslo, ar ,ne? Jeigu taip, tai 
kodėl kunigas nesielgia taip, 
kaip Dievo sutvertas žmogus: 
Kodėl neskelbia meilę artymui, 
o tik sėja neapykantą ir kerš 
tą?

Su darbais Daytone nekas. 
Visur jie povaliai sustoja. Be
darbių armija auga. Kaip pra
neša vielos (anglųj laikraščiai, 

itai bedarbių skaičius siekiąs 
Į vienuolikos tūkstančių. Tatai 
darbą gauti čia ylių sunku.

— J. A. I).

PORTLAN1), ORK.

Viešas susiriskimas.

Veik melai laiko gyvenu 
Simne rožių mieste, bet nie
kuomet dar neesu patėmijęs 
musų pažangiojoj spaudoj ko
kios nors žinutes iš Portlando.

Tikrai pasakyti kiek čia raib 
dasi lietuvių negaliu. Bet spė- 

j u, kad apie šimtas ar daugiau. 
Jokių kitų draugijų nesiranda, 
tik viena SLA. 202 kuopa. Lie
tuvių veikimas kaip ir miręs.

Beje, vasario 15 d., minėtoji 
kuopa buvo sušaukus viešą lie
tuvių susirinkimą tikslu užpro
testuoti prieš lenkų veržimąsi 
Lietuvon. Po diskusijij
tapo nuibttlsuota ir pavesta pa

rašyti tą rezoliuciją dviem as
menim.

Paskui pakelta klausimas a- 
pie parinkimą aukų nukentė
jusioms dėl karės. Vienas te
čiaus atsistojęs pasakė: “Mes 
nesirūpinkime perdaug apie 
tuos nukentėjusius. Žiūrėkime 
tik, kad ir mums, gyvenan
tiems Amerikoj, neprisieitų 
šauk ties pagalbos.” Tuo budit 
sumanymas tapo atmestas; Po 
to, vakaro pirmininkas pakėlė 
klausimą apie lai “kokiu budu 
vietos lietuviai galėtų arčiau su
sipažinti”. Tuoj vienas davė į- 
nešimą sutverti LSS. kuopą. 
Tūli šilam priešinosi. Tada ki
tas davė įnešimą “leisti klausi
mą balsavimui.” Pasekmės 
buvo tokios: už 10 balsų, prieš 
— 12... Bet čia, lur būt, skaity
tojas padarė “klaidą”: prita
riančių) kuopos sutvėrimui buvo 
apie 14. Bet liek to. Kad tū
liems buvo baisu “viešai” pri
pažinti” reikalingumą LSS. 
kuopos, lai norintis sutverti 
ją draugai savo atliko uždarius 
susirinkimą. Jie paėmė norin
čių įstoti vardus ir adresus ir 
neužilgo bus sušaukta steigia- 
masai susirinkimas. Vardus ir 
adresus pridavė astuoni drau
gai.

Tai geras ženklas. Jisai rodo, 
kad porlandiečiai neveltui lei
džia laika, bet protauja ir ža
da prisidėti prie didžiosios viso 
pasaulio darbininkų kovos už 
pasiliuosavimą.

— Nemuno Vilnis.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

šauni pramogėlė.

Vasario 23 dieną Lietuvių 
Dramos Draugija statė scenoje 
vieno veiksmo farsą “0. S. S. 
arba Šliubinę iškilmę”. Aktoriai 
atliko ylių gerai. Po perstaty
mo S. Reikauskas sakė prakal
bą. Baigdamas kalbėti, agitavo 
suorganizuoti LDLD. kuopą, 
kas ir pavyko: susirašė 20 nau
jų narių. Vėliau prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlai nak
ties. Publikos buvo gana daug 
ir visi gražiai linksminosi. 
Draugijai liks‘gražaus pelno.

Nors dolerių ganytojai grą- 
sinu savo sekėjams, kad šalin tu
si nuo "bedievių”, vienok, kai- 
kurie parapijonai jau nebepai- 
so tų grąsinimų; jeigu lik be
dieviai surengia kokią pramo
gą, atsilanko nemažai ir para- 
pijonų. Vyrai!

Beje, musų dvasiškas vado
vas pagrasinęs ir svetainės savi
ninkui, kad daugiau svetainės 
bedieviams neduotų. “Jeigu tu 
duosi jiem svetainę, tai ir tau 
pačiam Chicago Heigbts vietos 
nebus” — užreiškė “didvyriš
kai” Well, pažiurėsjm, ar jo žo
džiai stosis kimu.

— Savoy.

MOLWAUKEE, WISC.

Iš lietuvių veikimo.

Vasario 22 dieną vietinė LSS 
119 kp. buvo, surengusi pra
mogų vakarą.

Scenoje statė dvi juokingas 
komedijas: “Jaunystes karštis” 
ir “Brangus pabučiavimas.” 
'Varpais mažos mergaitės sakė 
eiles. Po perstatymo buvo šo
kiui ir skrajojanti k rasa. Dova
nų laimėjo keturios ypalos.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Redakcijos Atsakymai į

J. A. D. Dnytoių O. — Aplui- 
keme, ačiū. Dedame. Rusi
nėkite mums dažniau.

T. Miliauskui. Ačiū, idesime. 
Turčdaini laiko parašykite daž

niau.

Savoy. — Ačiū, įdėsin^e. Ne
užmirškite mus ir ateityj.

J. D. Bendokaičiui. — Nepa
sakote kame los klaidos, tik 
rašote aplamai, apie pačią konfc 
renciją. Kartot nea]>simoka. 
Jei parašysite pataisymą — įdė
sime.

Niūronių Jurgis, Sioux City, 
Iowa. — Gavome, ačiū. Pra
šytume, kad gavę liuosą valan
dą, jMirašytumėt dažniau.

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

Kreipkitcs pri«
A. PETRAT1S i

CENTRAL MANUFACTURIR6 
DISTRICT BANK

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16e '
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c Ir 2c kariškos mokosi j s
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

fDr.A.Montvid
fiydytojis ir Chirurgas

1553 W. Madison it.
Suite 600—612

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1730 So. Halsted Si.
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. LaSul!e Street
i Boom 646 Otis Buildlng

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Paminėkite Naujieną 5 metu
sukaktuves kovo 2 d. atsilanky
dami į Wesl Side Auditorium.



GERAS ŽODIS.
Rods niekados sunkumu nėra, 

ęttiko senas priežodis. Ir ji tei
singa. Jeigu jus nelaimėje, jūsų 
draugui be atidėliojimo turi at
siliepti ne vien gerais žodeliais, 
lėlikėj ima i bet ir niedegiškai, 
pinigai prįgelbėti. Tai butų ti
krai draugiškai, be jokių užme-

Senuose Lukuose vudinatni 
Cerauninkai užkalbėdavo liga«, 
bet šiandie, kuomet mokslas yni 
labai išsivystęs žmonės tapo 
protingais. Ar tai prie užkietė
jimo vidurių, ar užsikimšimo 
skilvio, nereiškimų gerai vidu
rių bei dėl nečystiuno kraujo ne 
ieško žinių, jų žodžiams netiki, 
bet tuojaus ieško kitokios imv- 
gelbos tam viskam prašalinti. 
Ir randa tokių vaistų-kurie per 
naktį padaro liuosus vidurius ir 
išvalo kraujų.

Jus jau turbu t, žinotę, kad to 
kiuose atsitikimuose yra geriau 
sias žmogaus draugas ir išgelbė 
fojas tai saldainiai Partola, ku
rie už gerų veikimą, yra a|Mlo- 
vanoti aukso medeliais šešiose ! 
visapasaulenSse parodose: Pa
ryžiuj, Londone, Ncapolyj ir ki
tur. '

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) i kiek laikraščių. Mat, maniau, 
kad badų rengia progresyviai 
žmonės. Svetainėn jnėjęs, tuoj 
susipažinau su keletu draugų, 
f ustoję būreliu pradėjome kal
intis apie šių dienų niiodkius. 
jVIums besikalbant kai-kurie vy
rukai priėję pasiklauso, išžiū
ri akis išvertę ir vėl pasitrau
kia. Klausiu ' savo draugo: 
“kas jie per vieni, kad taip rau
kosi?“ — “Vyčiai
Mat, jiems nepatinka, kad mes 
kalbame apie tokius dalykus?

Pasiūliau draugams nusipir- 
Moterų Balsų,’* spėjau po. 

parduoti kaip tuo.
užn'iškė: “neva-

čia musų biznis, ne jųsų. 
pasiėmęs bakšiukų išeit.“ 
mat, kokių tamsuolių esa- 

Bet visai mes juos apga- 
pagužoinis“ ne-

o

MIIIMIIIIIIIIIIM lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

noma ant viso žemės kamuo
lio. Ji parsiduoda dėžutėse i>o 1 
dol. viena. 6 dėžutės už 5 dol.

Užsakymus ir pinigus adre
suoki t į

Nors orus buvo labai blogas, 
bet publikos atsilankė daug. 
Taigi galinta tikėlius, kad kuo
pai liks geroka suma pelno.

Mėgėjai savo užduotis atli
ko gana gerai. Publika prisi
juokė “iki soties**. Geriausia te- 
čiaus |iasižxnnėjo sekančios y- 
patos: d. F. Beržaunkis, Birte- 
to rolėj; d. Botušinskienė, Naš

lutės rolėj ir |>lė Sakalauskiu- 
tė, Marytės rolėj.

Garbė inilsvaukiečiams, kad 
pradeda darbuotit*s smarkiau ir 
neatsilieka nuo kitų didesnų 
lietuvių kolonijų.

Vasario 16 dienų LDLD. 56 
kuopa turėjo ntėnesinį susirin
kimų. Be kitų svarbesnių svar
stymų tapo nutarta surengti a- 
gitayvišką vakarėlį su įvairiu 
programų. Visa tai bus nedė- 
lioj, 2 dienų kovo, Bonko svetai
nėje ant pirmos gatvės. Vietos 
ir apielinkės lietuviai turėtų at
silankyti, ypač dar ir todėl, kad 
įžanga bus veltui. Vakarėlis 
žada būt labai įdomus.

Darbininkų padėjimas pas 
mus kas diena eina blogyn. Be
darbių pHskaitoma apie 18 tūk
stančių 
iš įvairių 
viams patartina 
čia

ir vis daugiau atleidžia 
dirbtuvių... Lietu- 

hievažiuoti 
darbo jieškoti.

— T. Miliauskas.

I

HARVEY, ILL.

Kokių dar esama.

Sužinojęs, kad vasario 22 d. 
rengiamas čia balius, nukelia
vau ir aš tikslu, kad paskleidus

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y., Dept. L. 1

SALIN SKAUSMAS!
BiMlamas sveiku, ilurbc rasi suiuįjuimu, 
Hepalsunt kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra sauęot save nuo Ilgu. Turjnt ėalti ir nebandant 
ji Hmialint, geli i lice. M*nkiau«is niksterejimas
gab vellsne būti labai pavojingu, jeigu tno^j nebas prižiūrėta*.

P AIN - EXPELLER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krūtinėj*, skuusmu tonose ir nuga
roje. rumati'ziūi ir neuralgija, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuos- Pain-Eipeller ir* geriauaes.
Neapsigauk pirkdamos pigius vaistus ditieleso bonkose. 
UelkateMk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Kapeller, ĮH*r*i- 
t’kiiak ar yra IKAKA. vnisbaieukli-s aat bakaiuko. VISU 
KITOKIU NK1.ŪK. 3"» centai ir 65 rautai ui bonkuty. 
Oaunamoa visose aptirtose ar tiesiog la laboratorijoe.

DESTROYS ANY

MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE —

MOLLIE WILLIAMS' SHOW

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt praiaHnta Ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug m®»- 

-tų pydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamai.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačią). Chicago, HL

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
.®nt Dur<L Lentų, Rėmu ir Stogams Popiero

SI ECIALLAI: Maleva malevojiniui atubij i&vidaus, po >1.19 ai ąal.
CARR BROS. VVRECKING Cd

1003-3039 8. Halsted St, Chicago, III.

: ' 1 ' 1 . 1 1 "~fr

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
I 1739 So. Halsted Street, 
II

Chicago, IU.

— atsako

kti
rų egz.
“tvarkdarys
lia!
gali
Tai
ma.
voine: slaptai,
tik “M. B.” pardavinėjome,
ir “Kardo” daug paskleidėme.

Balių rengė šv. Juozo, šv.
uos ir kokis tai kliubas.

— Savoy.

GARY, INDIANA.

O-

ma-
pra-
nia-

no korespondencija. Joje 
leista du dalyku, kuriuos 
tau reikalo pataisyti.

Kalbai naša i LSS. 209 kuopos 
susirinkimas įvyko vasario 16 
dienų. Gi komisija, kurių kuo
pa išrinko, yra surengimui pra-

Belo, korespondencijoj 
skverbusi viena zeceriška 
klaida: nurašai minėtos komi
sijos .narys ne J. Medeida, o J. 
Medeina.

Socialistas.

pa-

! CHICAGOS
ŽINIOS::

PRANCŪZŲ NAMAS PRIE 
CHICAGOS UNIVERSITETO.

La Maison Francaise bus Chi 
cagos Universiteto įstaiga, kuri 
atsidaris su šių metų vasariniu 
semestru. Jų rengia Chicagos 
lenkai ir cechai, norėdami pa-

jai. Šilas franeuzų namas bus 
pn. 5810 Woodlawn Avė. Ja
me bus miegamieji kambariai 
moksleivėms besiinokinan- 
eioins r ra ne uzų kalbos ir cent
ras visokioms moksleivių suei
goms. Jame bus skaitykla, kur 
bus laikoma franeuzų kalba ra
šyti laikraščiai ir knygos.

BROLIS NETYČIA PAŠOVĖ 
SESERĮ.

Nv tilsit i kėdhmas negru, ku
ris Ik'reikalo kvanksojo W. P. 
Kiion’o apliekoje pn. 6500 Wen 
t\vorlh Avė., Joseph Nolan, 16 
melų klerkas pasiskolino iš 
namsargio revolverį, kad prisi-

Bet 
ir No 
beva- 
kulka 
melu

revolveris buvo užrtrdijęs 
lan ėmė jį valyti. Jam 
lant revolveris iššovė ir 
pataikė jo seseriai, 14 
mergaitei Genevieve’ai į
kuri žiurėjo kaip brolis Irusia.

Mergaitė nugabenta į šv. Ber 
nardo ligoninę. Žaizda, sako
ma, nerti pavojinga. Vaikinas 
nebuvo areštuotas visai.

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsni 
. Expcrtas Optikas

Kreivos akįs ai i- 
taisomos su aki-a||O5^i^. 
niais.

PILNA EI LB aMkIO 
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22ud St., Chicago 
Užganėdinimas gvaran luotas.

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

PENKI METAI!
Jau penki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 

dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

WEST SIDE AUDITORIUME
kampas Taylor St. ir Raciue Avenue

Nedėlioj, Kovo-March 2 d., 1919 t
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, kų-tik at

važiavęs iš Rusijos, jis papasakos vėliausias 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-listai. 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, III.

PAKELS ALGAS MIESTO 
DARBININKAMS.

kar nusprendė, kad miesto dar 
bininkai turi gauti (langiaus ak 
gos ir kad Chicagos miesto mo
kėsiu kaina vietoje $2.00 reikia 
nustatyti ant $2.35. Ji pasky
rė $2,746,362 darbininkų al
goms pakeiti ir $1,210,000 gal
vių biurui.

Viešosios įstangos biuras ,ir 
kitos piliečių organizacijos bu
vo palaiiisios tncpafkdlli algos 
darbininkams ir gatvių biurui 
paskirtų sumų numažinai $1,- 
)00,000. Gatvių biuro biudže-

bar yra 32„910,771.31 — vir
šaus $4,331,192.

SUAREŠTAVO POLICISTĄ.

James F. Kennedy, spectalis 
policislas prie Baltimore ir O- 
lio gelžkelio, vakar buvo besi

rengiu išvažiuoti į Californijų, 
<ur jis žadėjo apsivesti, bei S.
Vaisi, gol^kelio adnun. agen

tai iškrėtė jo namus pn. 6200 
'ireenvvood Avė. ir areštavo jį. 
Jis kaltinamas buk jis vogęs 
daiktus iš tų karų, kuriuos jis 
)uvo pastatytas daboti. Sako 
kaltinamasis prisipažinęs prie 
{alios..

BUDELIS RENGIASI KARTI 
IOHNSONĄ PENKTADIENYJ.

e pakorimo 
penktadienio 
policislo Mar 
Budelis sako 
prie mirties.

Budelis Wiil T. Davics daro 
irisireiiginius pr 

Alberto Johnsono 
rylų už nušovimų 
tino Corcorano. 
Johnson rengtųsi
Jis tolydžio maitosi (ar gal su 
juo matosi?) su visokiais baž
nytiniais veikėjais ir tarytum 
yra nustojęs visokios vilties 
gauti sumažinimų savo baus
mės.

GEORGE VOGEL APKALTIN
TAS Už DėTEKTYVO 

UŽMUŠIMĄ.

George Voget, tariamas kiše
ninis vagis likosi apkaltintas 
vakar didžiojo posėdininkų tei
smo už nušovimų detektyvo 
Uošna Pa t lieko Rytino smuklėj 
prie W. 11 gi. ir Halsted gi.

NORMA COOK NAGRINĖJI
MO CENTRAS.

Norma Cook vakar taipgi bu

sėjo Geo. Kersleuo teisme, kur 
jos tėvas, .l» Norinan Cook yra 
teigiamas už mtgalabinimų mer 

| ginos šen lėlėj tįsio jaunikio W.

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

Tel. Arinitagc 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

Bradivay. Pozicija, kokių Nor
ma užims, kuomet bus pašauk
ta liudyti, nėra abejojama il
giau. Kaltintojas James C. O’ 
Britui ilgai klausinėjo jos ir po 
to jis pasakęs, kad ji busianti

ra manoma, kad visa savaitė 
išeis kol posėdininkai bus išrin
kti; kol kas dar lik vienas tuo 
tarpu priimtas abiejų pusių.

BANDITAI NUŠOVĖ SAN- 
KROVININKĄ.

pn. 2057 W. 50 gt. gavo dvi kul
kas užvakar savo sankrovoj 
nuo plėšikų. Plėšikai įėjo į jo 
sankrovų, sustatė sankrovinin- 
kų, jo pačių ir koslumerį į ei- 

besirengdami juos krausty- 
Tuo tarpu Zaczek pasijudi- 

ir.vagįs, manydami, kad tas 
pasijudinimas yra jiems pa

vojus, šovė į jį ir paėmę $15 įsi
nešė. Zaczek sako pagysiųs.

no

Tel. Boulevard 8329

Darbo Žmonių
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gainios ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Bal
są”

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

Vyriškų Drapanų Bargenai
NaOji? neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N 
1415 S. IlalBtAd Chieara. III-

Paminėkite Naujienų 5 metu 
sukaktuves kovo 2 d. atsilanky
dami į West Side Auditorium.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!faliu ištirt jusų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at
teku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

J-čios lubos, virš Platt’o aptieko* 
Tėmykite i mano parašą

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

| Or. A, R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS į 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra ! 
tuščias, kada pra j 
nyksta regėjime.

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. V- 
patinga doma at
kreipiama i vai-

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Ar Jus Turite Galvos 
Skaudėjimą?

Jis gali paeiti 
nuo nesveikų akių 
arba vidurių bet

varkės .Gal būt 
jūsų nosjs reika
lauja atkreipimo 

domos. Jus galite 
turėti katarą, arba 

kokią nosies ligą 
arba gerklės ir jus 

Nebūkite kol influen-

DR. M. HERZMAN
Gera* lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojos, chirurgą? 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
fH. netoii Fi»k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. 5? 
6—8 vakarais. Telephcne Canal 2120.
GYVENIMAS: H12 S. Halsted Street 

VALANDOS: 3—9 ryto, tiku*
to nežinote
za jus apgalės. Priveskite savo nosį 
ir akis į gerą tvarką. Ateikite ir 

leiskite mums išegzaminuoti jus 
DYKAI jūsų ii6s| ii* akiš. ’ Aš turiu 
naują metodą gydymui ligų

22 metai prie State gatvės.
Aš prirodysiu jums šimtus išgy

dytų ligonių. Ateikite dabar išven
gimui pavojaus.

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

Sekančios durys i žiemius nuo the 
Fair

Valandos: 9—7. Nedaliomis 10—12.

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. M. T. STBIKOL
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 160

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

h r. g. m.glaser
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

H 1149 S. Morgan St., kerti 11 et.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chronišku Ligų 
L OFISO VALANDOS!
te 9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedfllo- 
,4 mis vakarais ofisas uždarytu.

Telephone Yards 687

Dr. D. JL BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojai ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pulhnan 342. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki IR I 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Hahted St, Chicago. |

Liberty Bondsus 
dali išmokėtų, bondsus ir war 
savings stainps nuperka už cash 
Ėmei amt Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clolhing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

m 8. Ashlaad Biri. Ckleag* 
Heyraeriket 1*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistu Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisu: 1154 S. Halsted St, Chieag* 
TnUyhea* Drever MM

VALANDOS)

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

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

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

uMrs.A.MIchnlevicz
pHRaigus Akušerijos Ko- 

lOS'egljąj ilgai praktika- 
WVU8i Pennsylvaidjos 
S^ttospitalėM ir Phila- 
l&falphijoj. Pasekmin- 
JBrsi patarnauja prie 
Jnfcimdymo. Duodu rodą 

JHvieokiose ligos* mota- 
JR| ima ir merginoms. 
^^3113 So. Halsted Str. i

Chicago.

z z
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Chicago ir Apielinke
WEST SIDE dumi jitnie. |

Bus knlbėtojns ir kitokių pa- 
marginimų. /

Apiplėšė lietuvj biznierių.

Brighton Park. — Susivienijimo 
Draugijų susirinkimas bus ketverge, 
27 d vasario 7:30 vai. vak. Liuosybės 
svet. 3925 S. Kedzie av. Delegatai 
meldžiu susirinkti laikų nes bus pa
skutinis nusprendimas. ....— Sekr.

REIKIA DARBININKŲ

Frue translation (Red with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 27, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6. 1917

TAKSAI NUO PAJAMŲ-

Vakar, apie 2:30 vai. po pie

Nuo šios dienos iki kovo 15 
d. kiekvienas nevedusis vyras, 
kurio įplaukos petr ikailrtidori- 
nius 1918 metus išnešė ar virši
jo $1000 ir kiekvienas vedusia 
asmuo, gyvenas su pačia, ar su 
vyru, kurių įplaukos išnešė ar 
viršijo $2,000, turi išpildyti 
blanką taksams nuo pajamų.

kas ir mokesčius prieš kovo 15 
dieną. Taipat galima užsimo
kėti visus mokesčius pilnai iki 
kovo 15 d., kadangi valdžiai 
reikalingi pinigai.

buvo užpuolę vietos lietuviams

Mackiewicz’ių, 2312 So. Leavitt

Buvo itaip. Kuda piktadariai

Naujienos švenčia 5 metų su
kaktuves kovo 2, West Side Au- 
ditoriume.

Pranešimai

Pirmyn Mišraus Choro, rengiamo 
teatro, Pabaigtuves, praktika įvyks 
ketverge, vasario 27, 7:30 vai. vilk. 
Knygyno svet. 1822 AVabansia av. 
Malonėkite susirinkti visi, kaip ak
toriai, taip dainininkai muzikantai.

— Rengimo Komitetas.

antraeilines stoties mokestinę 
blankų. šitų formų yra daugy
bė. Jei kieno įplaukos yni ma
žesnės kaip $5,000, tai jis turi 
paimti formų 1040A, kuri tyčia

koms. Gal geriausiai bus paė
mus dvi ar tris blankas, kada Il

ma turi šešis atspaustus lakš
tus su smulkiais nurodymais 
pranešimui visokių dalyku apie

olamų mokestų. Mokestinė kai
na didžiumai žmonių yra 6 
nuošimčiai. Nevedusiam as
meniui šita kaina yra dedamu 
ant skirtumo tarp visu grynų į- 
plaukų per metus ir $1,(MK), 
taip vadinamos išimtinės apš
ilęs. Vedusiems žmonėms, ar
ba šeimynos galvoms išimtine 
apštimi yra $2,000, o 6 nuoš.

tu mo tarpe tosios sumos ir visų 
įplaukų. Pridėtinės išimties y- 
ra $200 nuo kiekvieno vaiko, 
ar kito užlaikomo asmens, jau
nesnio kaip 18 metų amžiaus,

sidaryti. Taigi vedęs vyras su 
vienu vaiku, ar senu gimdyto-

keti nuo skirtumo tarpe jos ir

su dviem vaikais turės išimli-

600, ir tt.
Vieną ketvirtą dalį turi x 

užmokėti kovo 15 d.

dalį sumos iki kovo 15 d. Ant-

ti apie birželio 15 d.; 'trečias 
ketvirdalis, rūgs. 15 d. ir pas
kutinis ketvirdalis gruoilžio 
15 d. Už neišpildymą blankos 
į laiką, arba už neužsin)okėji- 
mą mokestų pripuolamu laiku 
vra skiriamos bausmės; virši-

Nuxated
IRON

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

rite patįs padaryti seka
ntį bandymą: 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 stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso- 

__ te. Daug žmonių pada- 
rf‘ M išmėginimą, ir nu- 
sistebėjo savo pagerėju- 

’Trn'Tr' s’u Miprumu, pakantru- 
Tįttį*'’ mu ir energija. Nuxa- 

7:i / •# ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar- 
ba bus grąžinami pini- 

«”:J* gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

mokestų mokėtojai negalėtų tin 
kainai apskaityti savo įplaukų 
iki kovo 15 d. Bet tokiame at
sitikime reikia užmokėti ket
virta dalis tų pačią diena ir mo
kestiniai viršininkai žiūrės, kad 
nebut vengiama mokėjimo mo 
kėslu, ar mažinama tas mokė- c

MackievMicžTių pastarasis ant 
rankų turėjo 2,800 dolerių, 'l ik 
plėšikų nelaimei, keletu miliu

mus apskaitymus.

STIKLAS ALAUS 10

Degtinės stikleli*

CENTŲ.

20c.

V n k ų r |Cbicagos smuklėse 
mažne visur ėmė po 10c už sti-

Ketai kurioje smuklė*

penktuką, bet stiklo didumas 
baisiai sumažėjęs. Daugelis 
smuklių, kur pirmiau imdavo 
po 20c už degtinės stiklelį, da
bar skaito už jį 25c.

vartotojus,‘ttipriųjų garimų 
bet ir minkštųjų. Šaldytų pa
viršių mėgėjai ir ir imberinio 
alaus gėrovai turi 'taipgi suda
ryti šešis kiliomis įplaukų. Ant 
šaldytųjų paviršių ir kitų min
kštųjų gėrimų uždėta 10 nuo-

gai pakils 2 centais nuo eigu

mo rūkomo tabako pakelio. Ci
garams taipgi išėmimo nebus.

PADAVĖ PAČIĄ LIGONINĖN, 
KAD LIKUS NUO KA- 

KARIUOMENĖS.

Saldainių dirbėjo Theodorc
Gottman pati Jeanette per sa-

kar augėlesniąja m e teisme pa
reikalavo sau atskiro užlaiky
mo, tvirtindama, kad jos vyras 
tolydžio zurza ant jos ir per pir

savaitei, kad, prisidengiant rei
kalu pačių užlaikyti, gavus pu
si Ii uosa vinių nuo pašaukos.

VYRAS I KARĘ—JI Už KITO.

Mario Cuzzon, 2525 Indiana
Avė. buvo apsivedusi 10 mėne-

vyras Tony išėjo į Franciją. 
Jauna pati, likusi viena, atsimi
nė apie savo seną pažįstamą

Tony Martineo, 1’21 W. Pulk 
gt. ir nusprendė su juo gyventi, 
pasisakiusi jam, kad ji su savo

Bet jos vyras sugrį-

nias apie savo pačiutę. Jis 
važiavo ištirti ir rado, kad 
nios buvo teisingos.

Antradienio naktį pačiutė ir 
jos draugas tapo suareštuoti. 

Teisme pas teisėjų Fisher ji su
tiko grįžti pas savo pirmutinį

at- 
ži-

iš jos, kad ji atsisakytų nuo ant 
rojo. Ji sutiko ir su tuo ir da
bar su pirmuoju ji vėl pradės 
gyvenimą dšnaujo.

Lietuvos Klausimas’
sioj Temoj SLA. 36 kp. rengia antra prelekeiją, Mildos svetainėje, 

3142 S. Halsted St. Ketverge 27 vasario pradžia 7.30 vai. vak. In- 
žanga dykai. Preligentas K. Kasputis nuo tautininkų sroves. Kvie
čiame visus atsilankyti, nes šis klausimas šiame momente yra vi

siems labai svarbus ir žingeidus, 6 prelegentas mokės naudingai iš
aiškinti. Kviečia SLA. 36 Kuopos.

Prel. rengimo Komisija.

ge’ų, kad pasiėmus auloniobi- 
lių'lr nuvežus pinigus į banką. 
Taigi kada įsigrūdo ofisai) du 
piktadariu (tretysis liko už 
durų sergėti), jie rado lik Mac- 
kiewicziaus brolį. Grąsindami 
revolveriais jie atsidarė stalčių 
ir išsiėmė apie <35 dolerius. Po 
4o plėšikai užkonumdavo atida
ryti .saugiąją šėpą. Užpultasai

sai negaus, nes nežinąs kaip. 
O, anlra vertus, tai butų be
reikalingas darbas, nes pinigų 
joje jau nėra: brolis tik-ką iš
vežęs bankai). Plėšikai greitai

bet buvo pcrvčiu: Mackewi-

rage’y. Atvažiavęs lies f politi
nėmis durimis jis pamatė sto
vintį žmogų (sargų-plėšigų) ir 
jau buvo besustabdųs automo
bilių, manydamas, kad jo čia 
laukia koks kostumeris.. Bet

jo trauktis į šalį. Taigi Mac- 
ke\vicz*ius paleido automobi
lių ir nuvažiavo savais keliais. 
Ir tuo budu, nė pats nežinoda
mas, išgelbėjo savo 2,800 
leriu. v

Plėšikai, nieko nepešę, 
liau susėdo automobiliui)

do

lį

—Olesius.

NORTH SIDE

Susirinkimas.

mi. Tarp kitko tapo priimta 
las garsusis VIII rajono konfe
rencijos protokolas. Priėjus 
prio trečio [paragrafo, būtent 
kur sako, kad “Naujienos” ne 
sociaiistiškas laikraštis”-— Nau
jienas niekino kiek išmanyda
mi ir nubalsavo, kad Naujienos 
“nėra sociaiistiškas laikraštis.’* 
That’s all.

Toliau nutarta paaukoti 12 
clol. naujajam rajono “orga
nui,” kuris esą pavardytas Ža
rija. Mat, “Musų Tiesos” jiems 
jau nebeužtenka... Bet man 
rodosi, kad jeigu Žarija bus 
vedama tu žmonių, kurie dabar 
taip mėgsta skeryČioties, jai

J. Galvidis.

CICERO

Vakaras naudai Liet.

Utarninke, kovo 4 d., 
terbacb svet., 48th Ct.

Namo.

ir 12tli

Ciceros Lietuvių Liuosybės Na
mo B-vė. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Paskutiniu laiku pasirodė spau- 
dinti lapeliai, kuriuose pažymėta ir 
mano vardas, buk aš esąs direkto
rius Ruck Run Oil and Refining 
kompanijos. Pranešu visuomenei, 
kad kompanija padarė tai be mano 
žinios. Nuo liepos mėnesio 1918 
melų aš atsisakiau iš direklorystės 
ir nuo to laiko jokiu santykių su ją 
neturiu ir nieko apie tos kompani
jos reikalus nežinau.

Antanas B. žemaitis, 
4736 So. Wood St. Chicago, III.

SLA. 226 kp. RURirinkiman įvyks 
Ncilėlioj, kovo 2 d., 1 vai. po pietų, 
Liuosybės svet., 1822 VVabansia a- 
ve. Visi nariai malonėkite susirin
kti paskirtu laiku.

Nut. Raštininkas.

Cicero. — LSS. 139 kp. mišrus 
choras turės dainų repeticiją ket- 

27 ii. 8 vai. vakare., 
svet., 4837 \V. 141 h 
ir mėnesinis susirin- 
A. K. Labanauskas.

verge, vasario 
.1. Grigalaičio

kimas. Org.

Lietuvių Partnerių Produktų 
Draugijos piismeHnis susirinkimus 
įvyks kovo 15 dieną nedėlioję, 2 
valanda po pietų S. Boivido namuo
se, Hari, Mieli.

LSS. 4 kuopos rengia milžiniškas 
prakalbas paminėjimui Karolio 
I icbknechlo ir Rožės l.uscmlmrg, 
Mildos svetainėje, vasario 26 diena 
8 vai. vakare. Kalbės geriausi 
kalbėtojai. Nepamirškite ateili.

Komisija.

Chicngo 
rija jvyks 
A. Bučkio 
burn Avė. 
susirinkti 

vakare.

Liet. Vvrų Choro ropeii- 
pėtnyčio'j 
svetainėj, 
Visi daininkai prašomi 

nevėliau kaip 7:30 vai.
— Valdyba.

vasario 28, 
3201 So. Au-

III, — Laisvės MylėtojųAurora.
Vyrų ir Moterų Draugystė paminė
jimui savo 10 metinių gyvavimo su
kaktuvių rengia dideles prakalbas 
ncilėlioj,, kovo 2, Dilenburg svetai
nėj 84 New York St. (kertė Broad- 
way). Pradžia kaip 2 vai. po pietu. 
Kalbės moksleivis A. žvmonlas. iš 
Chicagos, ir vietos teisėjas, p. Men- 
gen. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.'

.laimų Lietuvių .Amerikoj Tautiš
ko Kliiibo pirmoji choro repeticija 
bus pėlnyčioj, vasario 28, Ant. Rač
kio svetainėj, 3201 So. Auburn avė. 
Meldžiame 
mergeles, 
dain uoli.

atsilankyti vaikinus ir 
norinčius išmokti gerai

— Komisija.

Rytinės žvaigždės Pas.Lietuvių
Kiiubo extra susirinkimas įvyks 
subatoje. kovo 1, Liuosybės sve- 
ainč'j, 1822 AArabansįa avė. Pradžia 
7:30 vnl. A/akaro. Nariai prašomi 
atvykti laiku.

— Sekr. J. Zakarauskas.

LSS. 174-ta kuopa rengia pasilink
sminimo vakaru p. Meldažio svetai
nėje. kovo 16 dieną. Scenoje sta
to dideli veikalą “Parmazonai”. 
Prašytume ,kad kitos LSS. kuopos 
Chicagoje kiek išgalėdamos parem
tų ši vakarą ir tą .dieną nerengtų
panašių pramogų.

p- LSS. 174 kuopa.

LSJL. 3-čia kiiona rengia pramo
gų vakarą kovo 23 dieną. Pulaskio 
svetainėje. Scenoje stato l). Zoliyo 
veikalą “‘Svetimos plunksnos.” Ki
lu draugijų prašytume nerengti tą 
dieną panašių pramogų.

— Komisija.

North Sidės Lietuvių Draugijų 
Sąryšio delegatų mėnesinis susirin
kimas Įvyks 28 diena vasario. Liuo- 
svbės svetainėje. 1822 AVabash aye. 
Pradžia 7:30 valanda vak-u-e VR’i 
draugiljų delegatai malonėkite atsi
lankyti paskirtu laiku, nes turim 
daug svarbiu reikalu.

N. I). S* sekr. F. Kaziulis.

Ručine. AVis. — LSA. 100 3uopos 
susirinkimas bus 2 diena kovo, 2 
valandą po pietų \Vinters Hali orio 
6-tos gatvės. Visi nariai ateikite i 
susirinkimą laiku. Yra prisiųsti 
Kalendoriai už 191J) metus. Ta'Ogi 
reikia užsimokėti priderančią duo
klę ir ekstra mokesčius. Visus 
SLA. narils ir norinčius Imti nariais 
kviečia atsilankyti — kuopos rast.

Rockford, III.— SLA. 77 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję. kovo 2 diena. Ivgiai 2 vai. 
po pietų — 
pareiga y 
silankvti 
norintieji 
pamirškit

1012 So. Main st. Ni 
kuoskaitlingiaiisiai 

susirinkimą, '•'aio 
įstoti j Susivienijimą, ne
taiku atsik.vtil

— Org. S, J. Petrauskas.

kuopos nariams

iriu
al
inu

Ketvirtos
Visi LSS. Ketvirtos kuopos nariai 

šiuo yra prašomi susirinkti Į ren
giamas ši vakarą prakalbas Mildos 
svet. Po prakalbu turėsime nepapra
stą kuopos susirinkimą pasitarimą. 
Turėsime inteikt paskutinį patarna
vimą mirusiai kuopos narei, Lilijanai 
Montvidienei, Dr. A. Montvido žmo
nai. Butu todėl geistina, kad susi
rinkime dalyvautų kiekvienas kuo
pos narys. — Organizatorius.

l’relekcija Lietuvos klausiniu. — 
SLA. 36-toji kuopa rengia Lietuvos 
klausiniu prelekeiją ketverge, vasa
rio 27 7:20 v. vak. Mildos svet. Pre
legentu bus p. C. Kasputis. Kviečia
me publiką skaitlingai susirinkti.

Komisija.
Westsidės 

no delegatų 
vyks ketverge, vasario 27 d. 7:00 
vai. vak. M. Meldažio svet. 2242 W. 
23rd PI. Visi delegatai malonėkite 
būtinai atsilankyto. Turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

L. V. Knygyno Valdyba.

Kenosha, Wis, — 2 d. kova bus T. 
M. D. 119 kp. susirinkimas 2:30 vai. 
po pietų Schlitz Hali, Nariai ateikit 
ir atsiimkit knygos. Beto, bus ren
kama nauja valdyba ir imama mo
kesnei už 1919 m. Kaz. Braževiėius.

metinis susirinkimas į-

ežasties negavimo patogesnių 
dienų, dabar vakaras įvyks, 
kaip augščiau minėta Užgavė
nių vakare.

Tikimasi, kad kaip B-vės na
riai, taip ir tam prijaučiantieji
ciceridčiai ir a|1iel!inkių lietu
viai parems šį vakarą dalyvau- karo’ kas (,ar nPra4 J Rengimo Komitetas.

LSS 138 kn. rengia vakarą Kovo 
22 d. 1919 M. Meldažio svet. Taigi 
prašome kad tą dieną nerengtų va

Brighton Park. — Veikalo ‘‘Blin
dos” repeticija bus ketverge, vasa
rio 27, T. Mažėnio svetainėje 3834 
So. Kedzie ve. Pradžia 7:30 valan
dą vakare. Lošėjai prašomi susi
rinkt laiku.

— Org. MiRhinafl.

LSS. 37 kp. cxtra susirinkimas ry
toj scredos vak. 7:3(1 v. Malinauskio 
svet. 1813 S. Halsted St.

Sek r, Jurgaitis.

LMI’S f)-ta kuopa duos puikų Kon 
cerlą, Ateities žiedo vaikų draugijė
lės palaikymui, Snbatoj Kovo 15.

Chicagos ir aoielinkės draugijos 
malonėkite tą dieną nerengti pra
mogų. — Rengimo Komisija.

ASMhM' IIKAKIHIMA1

PAJIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Knukšta ir 12' metu duk
ters, Stanislavos kuri prasišalino 
nuo manęs 20 d. vasario išsivežda
ma su savimi ir dukterj. Meldžiu 
sugrįžti tuojaus tad viską dovanosiu 
o jaigu nesugi Į.ši lai nepil ki ne for- 
nišių, nė nepraleiski pinigų, pali ar
ba kas žinote malonėkite pranešti 
sekančiu adresu. Duktes prašau at
rašyti man laiškėlį.

Ant. Knukšte 
6111 So. Knox Av. Chicago.

PAJIEŠKAU savo švogerio Petro 
Gėry bos, Kauno gub., Telšių pav., 
Viešvėnų miestelio. Pirmiaus gyve
no Chicago, III. Po to laiko išvažia
vo į VVestville, III. — Į mainas. Tu
riu labai svarbų reikalą, .lis pats, 
ar kas kitas meldžiu pranešti; už 
tą busiu labai dėkingas.
' JUOZAPAS PRELGAUCKAS 

1730 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Antano Kve- 
dero, Kauno gub., Raseinių pav„ Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Metai 
atgal gyveno po numeriu 4508 So. 
Pauliną st. Po tuo numeriu išgy
veno 7 melus. Draugai, kurie jį 
pažįstate ar jis pats meldžiu atsi
šaukti. Ir kilų draugų, kurie jį pa
žįstate atsišaukite po šituo antrašu: 

Jurgis Kvederis.
4510 So. Paulina st., Chicago, III.'

.įieško kambarių

AGENTAI.
‘Ar jus norite mokyties biznio 

kuris moka gerą pelną? Taipgi 
miolalin|. Jus galite tą <lary ti ir 
laikylies savo dabartinio darbo. 
Viską ką aš jūsų reikalą tįsiu, yra 
dvi valandos darb o kas vakaras 
po 6 vai. vkare. Turi Imt 25 me

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

REIK ALINGAS atsakantis buče- 
ris, kalhaiilis, angliškai, lietuviškaii 
lenkiškai. Atsišaukite greitai.

Albinas Martinaitis, 
2(11 I — 137 SI. Indiana Ilarlior, Imi.

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

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

REIKIA inerginų su arba be pri
tyrimo prie elektros mašinų, gera 
vieta ir sąlygos. Gera mokestis.

AVilson Shirt Co., 
515 So. Franklin st., Chicago, III.

arREIKALINGA Moteris, Jaumi 
semi prie abelno namų darbo. ( 
namai gyventi ir gera mokestis, šei
myna nelabai didelė. Atsišaukite pas 
G. Zaranka 2935 Parrist St. Indiana 
llarbor, Imi. Arba jeigu norite pla
tesniu žinių iškabto kreipkitės pas 
J. Petkų prieš 12 v. ryto 8I(( \V. 33 
SI., Chicngo, III.

REIKIA merginos ar moteris prie 
namų darbo; nereikia plaut, geras 
užmokestis, nastovus darbas.

P. Goldman, 
36411 Douglas Blvtl. Chit 

Tel. Lavvndale 321
111.

REIKIA DARBININKŲ PRIE SIU

VIMO KELINIŲ ŠAI’OJE

PRIE SIUVIMO SIŪLIŲ

STYČERIŲ

KIŠENIŲ DIRBĖJŲ, AVAIST

BANĮ) SIUVĖJŲ

ROYAL TAI LOBS.

731 SO. AVELES ST., CHICAGO.

REIKIA plieno tavorinių karų 
fiteriu. Pastovus darbas Atsišauki
te i THE RYAN CAR COMPANY, 

Hegesvisch, III.

RAKANDAI
BARGENAS

Į $200 dubellais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus^ 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija 
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA gera Viktrota su 
rekordais. Mažai vartota vertės 
ši25.00 parsiduoda už pusė kainos 
Galima matyti nuo I — 9 valandos.

W. Nfcižutovich, 
3114 S. Halsted slr. 1 floor Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kriaučių šapą lie

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

NAMAI-žEMk

NAUDINGA ŽINIA.
Jie.škanli pirkti iiiimt), lotų ūkę; a- 

teik stačiai i mano ofTisą, ir nusi
pirksi dykčiai pigiau, negu kur ki
tur. Faktiškas darodymas. Eikite 
su bile kokiu Real Estate agentu iš
sirinkti patinkamą namą išdepėkito 
pigiausiai galima nupirkti, tada į 
viela davimo rankpinigius ateikvte 
pas manę parodysiu kad per mane 
ta patį namo nupirksi iki $500.00 pi
giau, ir 1)0 .skirtumo kur propertv 
nesiraslu, mano ilgas metas šio Real 
Fstate biznio dasiekia visur. Musų 
Town o f Lake AVood ir 46* b ga’vės 
offisas liko parkellas i didiji offisa 

2956 Poplar Avė., 1 bloko AV. Halsted j po žemiau nurodyta antrašo už ką 
' nuo šio laiko visus kviečių su viso

kiais reikalais atsilankyti stačiai į 
didiji offisa. Tie katrie turite narna, 
lota farma arba kokia kitą nuosa
vybe ir norite parduoti, aš galiu par 
duoti greičiaus ir už pinigus negu 
kas kitas. Valandas: kas diena mm 
8 ryto iki 6 vak. Utarninkais ir Su
imtomis iki 9 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 1 po nietų iki 6 vai. vaį.

Cbas. Z. Urnick.
Romu 1328 Consumers Building 

220 So. State St. Kampas (Juincy

PAJIEŠKAU švaraus kambario 
Bridgeporti apielinkėj, geistina, kad 
ir valgį pagamintų. Atsišaukite grei
tai.

3238 So. Halsted St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Lsiduoda kambaris gražidj vietoj 

prie mažos šeimynos su valgiu arba 
valgio, 'telefonas namuose. ^įsi
šaukite nuo 4 iki 9 vai. vak.

A. Donile,

Yards 3191.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžioą Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, i ukius, i Šiaip jvairjas Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams

BIZNIERIAI
Aš noriu mainyt stuba ant biznio. 
Geistina, kad butų grosemė ir buk 
černė. Šluba randasi ant Bridgcpor- 
to. ramios neša $23 į mėrfesi. Kas 
nenori būt hiznieriu. greitai atsisau
kt. K. GALS
3236 Limo St., Chicago, III.

Tel. Yards 3828.
REIKIA pardavėjų, dėl pardavoji- 

mo chcmikališkų ir toiletinių pre
kių Corporation, visą arba dali lai
ko. Geistina tie kurie kalba lietu
viškai ir angliškai. Telcfonunkite 
dėl susitarimo nu« 9 vai. r to iki 4 
va), po pietų. Tcl. Main 1713. Va
karais Lincoln 7845,

Didelis Rargenas už 00 nunir- 
ksite du lotu veriu .*150,90 AusHn 
ir 59-th st. Išvažiuodamas iš šio 
miesto turiu parduoti Šią savaitę. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

Jhon Miluchkv.
714 AVlest 17-th Placė., Chicago, 111.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorlus. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, diijm blo
kinius kaminus, dedu kiekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius kiekinius darinis.

Balkus užimu visose dalyse Cbi- 
eagos. Darką atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranlijją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai Works. 2106 W. 24th St. Tel. 
Canal 4802.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDl'ODU namą. Kainuoja 

$3200, Parduosiu už $2500, Du 
metai statytas, 75 pėdų ilgio, I pa
gyvenimai ir storas,’ galiu ir mai
nyti j automobilių nrba lotij. Dar 
ne, visai išmokėtas. 3142 S. Union 
avė, 2-ras aukštas iš priekio,

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Artesian t ir 4 nauji kambariai 
atuos, apie 250 cash. likusius taip 
kaip remiu. Kaina $.3000.00. Mc DU
ALI) and CO., 2630 AV. 38th St.

nedaliomis

GERA KARMA
PA1<SII)UŲ,’)A labai ingiai 160 li

kerių geros žemės; 40 akerįų dirba
mos, o kita dėl ganyklų, kurią, gali
ma taipgi dirbti. Randasi 3 mylios 
nuo gražaus miesto. Ant gero ce
mentuoto kelio pusė mylios nuo 
mokyklos ir kiti visi parankumai. 
Gera stuba ir barnė ant fanuos,

vų išmokėjimu. Kas norite gerų 
l'arniu, greitai kreipkitės pas 
LIBERTY LAND & INVESTM. CO. 
3301 So. Halsted Si., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 pagyveninių nau
jas mūrinis namas, elektros ir gaso 
šviesos, su maiidyktomis ir baseme- 
ntu. Parsiduoda už $4200 and leng
vu išmokėjimu.
LIBERTY LAND & INVESTM CO 
3301 So. Halsttd St., Chicago, III.

PARSIDUODA 3 
ras mūrinis mimas, 
remtos Parsiduoda už 
LIBERTY LAND & 
3301 So. Halsted St.

pagyvenimų ge- 
kuris neša 14% 

c.ooo.
INVESTM. CO. 

Chicago, III.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų po 
4 kambarius, ant muro fundamento 
namas, kuris visados yra išranda- 
votas ir geroj Mėtoj. Parsiduoda 
už $3800 — $1000 Įmokėti, o liku
sius. remia išmokės.
LIBERTY LAND & INVESTM CO 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA nauja stuba su (i 
lotais, gerdj vieloj, netoli karų lini
jos. Kas nori laikyti karvę ar daug 
vištų, labai gera vieta. Parsiduoda 
Pigiai.
LIBERTY LAND & LNVESTM. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Turiu namą ir fartną. Iš kuriu 
viena esiu priverstas parduoti, far- 
mą randasi netoli miesto I 1-2 my
lios nuo Benton llarbor, Mieli. 50 
akerių žemės sodas susideda iš 10(1 
medžių obelų, 300 grušių, 100 slyvų, 
ir kilų vaisingų medelių. Teipgi 3 
akerių grčpu, nauji budinkai, pa
darai ir a bėjo a i viskas ištaisyta pa
gal vėliausiai reikalavimus, visai ar
ti randasi du Lietuviui kaimynai. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Na
mas randasi prie 123 ir Grecn St. 
Kuriame dabar yra karčema, svetai
nė ir gyvenami ruimai ant antro 
florų. Kas norite pirkti turite ma
tyli ypatiškai, nes ant laišku nbva- 
liu atsakyti kadangi nemoku raŽy4i.

Namo 
kampas 
barnios 
Benton

123 SI. 
adresas 
llarbor,

12300 Grecn St. 
AVest Pullman, III. 
R. F. D. 2 Bok 102 
Mieli. Stanley Se-

MOKYKLOS
r VALENTINE DRESMAK1NG 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 

diRon, 1850 N. Welts «t.
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. Phone Secley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
barzdaskulyslės amato, ateikite ar
ba rašykite; dieną arba vakarais.
TRI—CITY BARBER COLLEGb'

819 So. Stale St., Chicago.

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky 
pamatyti musų mokyklą bile lail 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kaanicka, Perdėtinia
118 N. La Saite gat., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to auiištn

ti ir 
ku—

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

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

Tel. Boulevard 5669.




