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i asina deportavimu svetimšalių
Visi revoliucionieriai svetim

šaliai busią deportuoti
Senatoriai žada atmesti 

Tautų Lygą
VISI NELOJALI SVETIMŠA

LIAI BUS DEPORTUOTI.

Sako darbo sekretorius Wilson. 
Gubernatoriai tai vienbalsiai 

paremia.

\VASHINGTON, kovo 3.
Federalė valdžia ir visų valsti
jų gubernatoriai darys viską 
galima pagelbėjimui reorgani
zaciją taikos laiko biznio ir iš
rišimui po karinių. darbo pro
blemų.

Apie kooperaciją tapo susitar 
la Baltojo Namo konferencijoj 
gilbertui torių ir mayorų, kuri 
atsidarė šiendie ir kurioj atida
romąją kalbą pasakė preziden
tas \ViIsonas.

Praktiškai 'kiekviena valsti
ja unijoj yra atstovaujama jos j 
gubernatoriaus a r g u b e r n a- 
toriaus pask|irt,o jį a t- 
slovauli valdininko. Daugiau 
170 miestų taipgi prisiuntė savoj 
delegatus.

Išvys nelojalius 
svetimšalius.

Amerika neturi vielos neloja
liam svetimšaliui. Konferenci
ja vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, indorsuojančią darbo sekre
toriaus Wilsono pranešimą, kad 
tai yra sekretoriaus pareiga de
portuoti visus žmones, skelbian
čius nuvertimą valdžios per 
spėką. Kopija rezoliucijos ta
po pasiųsta Ne\v Yorko centrą- 
litui tedera tyvei unijai, kur. 
prisiuntė protestą prieš depor
tavimą svetimšaliu už streiki 
veikimą. i

Prieš priėmimą ši^s rezoliu 
ei jos sekretorius \Vilson pasuki 
konferencijai, kad nesenai įvy
kę streikai Seat tie, Butte, Law- 
rence ir kituose miestuose bu
vo ne industriniai ekonominio: 
ginčiai savo pamate, bet pasek
mės organizuoto pasikėsinime 
prieš sočialį ir politinį judėji
mą, kad įsteigus sovietų vald
žias Suv. Valstijose.

“Nė vienas nėra deportuoja
mas,“ sakė jis, “dėlei jo prigu
lėjimo prie unijos ar streike 
veikimo. Darbo sekretoriam 
pareiga yra deportuoti visus 
kurie skelbia nuvertimą vald
žios per prievartą, bet nė vienas 
nebus deportuotas, ,dėlto, kad 
jis yra radikalis. Skelbėjai nu
vertimo valdžios per spėką tur’ 
būti skaitomi įsiveržusiu prie
šu. Kada tokie bus rasti kai 
tais, departamentas dejMirtuo) 
juos.“

Savo kalboj prezidentas pri
žadėjo, kad federalė valdžia 
skailis save tarnu valstijų, mu 
nicipalistų ir pavietų išrišime 
persitvarkymo problemų ir pil
dys savo pareigą vadovaudamo
si sugestijomis konferencijos.

Darbo sekretorius Wilson pir tinę praktika, profesionalia sla
mininkavo konferencijoj.

'I ru? translation filcd with the post- 
master at.Chicago, III., Mac. I, 191!) 
ns reųuired by the act of Oct. Ii. 1917

REPUBLIKONAI SENATO
RIAI PRISIŽADA SUMUŠTI 

TAUTŲ LYGĄ.

Bandys iškelti balsavimą prieš 
Wilsono išvažiavimą.

WASHINGTON, kovo 3. — 
Judėjimas senato formaliam iš
reiškimui opozicijos tautų lygos 
konstitniijai, kaip dabar ji yra 
parašyta. įpriAida sukelti dra
matišką užbaigą užsidarant bo
tam kongresui.

Republikonų vadovas Lodge 
šiąnakt prirengė rezoliuciją, pa
siūlančią, pirma, 'kad senatas 
užreikštų, jog dabartinis lygos 
pienas nebus užgiriu ir antra, 
kad Amerikos taikos komisarai 
butų paraginti imtis tuojaus už 
darbo padarymo taikos su Vo
kietija.

Republikonai senatoriai sa
kė, kad Lodge galbūt šiandie į- 
•h š rezoliuliją, ir jeigu nebus 
{autas balsavimas prieš užsida
rant kongresui, partijos vado
vai rengiasi paduoti pranešimą 
♦u daugelio senatorių parašais 
parėmimui los rezoliucijos.

37 už atmetimą.
37 senatoriai ,kurie bus na

riais sekamame senate pasirašė 
no rezoliucija, kurioj prisižada 
jie balsuoti prieš tautų lygą. Tai 
v ra I daugiau negu reikia atme
timui ratifikacijos. Rezoliuci- 
’os globėjai sako, kad jie turės 
10 parašų prieš kongreso užsi- 
laryt/ią ryto vidurdienyj.

fru? translation filcd w»th the post- 
master at Chicago, III., Mar. 4, 191!) 
ts reųuired by the act of Oct. (i, 1917

KONGRESMANAI KALTINA
SECURITY LEAGUE.

Komiteto raportas sako, kad 
peržengta korupcijų 

įstatymas.

WASHIN(rT()N. kovo 3. — 
Narional Security League virši
ninkų peržengimas įstatymo a- 
oie korupcijas yra užmetamas 
’aporte specialiu atstovų buto 
komiteto, paskirto tyrinėjimui 
veikimo tos organizacijos laike 
paskutinės kampanijos.

šeši iš 7 narių pasirašė po tuo 
raportu, įteikiu pirm. Johnson. 
Panašus kaltinimas daromas ir 
mažumos raporte septinto mi
no - atstovo Walsh iš Massa- 
ehussets.

Didžiumos raportas pabrėžia 
apie dideles lygos gautas aukas 
nuo Carnegie interesų, John 
D. Rockefeller, J. Pierpont 
Morgan ir kilų “turinčių dide- 
’ius interesus čia ir užrubežyj.“

Žymiausi viršininkai apibudi- 
• narni kaipo advokatas su priva-

ptas specialių interesų atstovas, 

traukimui kongresmanų tų in
teresų pusėn (lolbyist), impor
tuotojas valaknų, tiesioginiai 
užinlf resuotas šniūrų kaina ir 
jaunas laikraštininkas be dar
bo.

“Bet jeigu pakėlus uždangą, 
trankos RorkeJe įleisi o, Vander- 
bilV, M<|rgaų, Remington, }Du 
Pont ir Guggenheim butų ma
tytu nurodančias plieną, aliejų, 
pltfgų) maišus, 'Rusijos bond- 
sus, šautuvus, paraką ir geležin- 
kclhisJ”

Veikimas organizacijos buvo 
smerkiamas.

Raportas sako, kad lyga ta
po suorganizuota regimai suža
dinimui šalies supratimo savo 
karinio neprisirengimo, bet vė
liau “atmetė į šalį šią pretenzi
ją“ ir įėjo j politikos lauką.

“Tikrasis lygos tikslas.“ sako 
toliau raportas, “buvo išrinkti 
į kongresą didžiumą, kuri pa
laikytų jos nuomones dideliuo
se, sekančiose po karės, rekon
strukcijos klausimuose.“

Trijp trsjnslotinn filoH wi»h *ho ncx* 
mastei' at Chicago, III., Mar. I, 191!) 
as re<|uire<l hv the art of ()<•!. H. 1917

PAREMIA ŠPIONAŽO 
ĮSTATYMĄ.

Bausmės už maištingas kalbas 
ir drafto trukdimą 

paremtos.

VVASHINGTON, kovo 3.
Be ypatinugo išsitarymo apie 
konstanrionid iškurną špionažo 
aklo, augšČiausias teismas šia n 
die tikrai parėmė tederaHo tei
smo nuosprendžius, nuteisia
nt irs sulig tuo aktu Abrakam L. 
Sugurinau iš Minneapolis.,

Sugarman buvo nuteistas 3 
metams kalėjimo dėlei jo išsi
reiškimų prakalboj. Atmesda
mas bylą, teisėjas Brandeis, ku
ris išreiškė nuomonę, tvirtino, 
kad konstituciniai klausimai 
nėra paliečiami apeliacijoj ir iš 
tos priežasties teismas neturi 
jurisdikrijos.

Konstitucionališkumas taip 
vadinamos verbavimo sekcijos 
špionažo įstatymo topo tikrai 
paremtas augščiausiojo teismo, 
paremiant nuteisimą po tuo ak
lu Charles T. Schenk ii’ Eliza- 
beth Bear iš Philadelphia, kalti
namus sjuntinąjlime draustinų 
cirkuliorių apie karę drafto am
žiaus žmonėms.

Kate Bichards O’llare nutei
simas North Dakotoj už kalbą, 
kurioj ji ]>asakiusi, kad “kiek
vienas žmogus, kuris įstoja ar
iu i jon tarnybai Francijoj bus 
vartojamas trąšoms,“ taipgi bu
vo faktiškai paremtas Augš
čiausiojo teismo, kuris atmetė 
peticiją peržiūrėjimui. Žemes
nysis teismas nuteisė ją 5 me
tams kalėjimai).

Spręsdamas apie Schenck ir 
Baer bylas, teismas, kaip ir Su
garmant dalykd, susilaikė nuo 
tiesioginio veikimo apie teisio- 
tufną špionažo įstatymo.

“Mes pripažįstame, kad dau
gely j vietų ir paprastuose lai
kuose, ’ sake teisėjas Uolines, 
išreikšdamas opiniją, “kaltina
mieji, sakantįs visą tai, kas bu
vo pasakyta cirkuliore, butų bu 
vę savo konstitucinėse teisėse. 
Bet pobūdis kiekvieno veiksnio 

priguli nuo aplinkybių, kuriose 
jis yra daromas.

“Aštriausias apgynimas lais
vės žodžio neapginlų žmogaus 
melagingai šaukiantį gaisrą te
atre ir sukeliantį paniką... Ka
da šalis yra karėje, daugelis da
lykų, kurie galėjo būti pasakyti 
taikos laiku, yra lokiu (rukdi- 
inu jos pastangose, kad jų išsi
reiškimai nebūtų pakenčiami 
kol žmonės kariauja ir joks tei
smas negali skaityti juos kaipo 
apgintus kokia ndrs konstituci
ne teise.“

Prnc 1rnns1"f’nn filcd whh Ihc 
mastei' ai Chicago, III., Mac. I, 1919 
•s rc<|iiire<l hy the act of Oct. 6. 1917

LUXEMBURG PASRĖBTAS 
RESPUBLIKA.

Kunigaikštytė pabėgo.

GENEVA, kovo 3. — Respub
lika lapo oficialiai paskelbta 
Luxemburge. Princesa Char- 
lotte, kuri užėmė sostą, apleidus 
jį jos seserei Marie Adelaide, pa 
bėgo ir turbūt yra kelyje j Švei
cariją.

SIUVĖJOS REIKALAUS 
PAKĖLIMO ALGOS.

Taipgi 44 valandų darbo 
savaitės.

CHICAGO, — 8,000 mergai- 
lių siūlėju ateinantį panedėlį pa 
nikalaus pakėlimo algos 10 
nuošimčių su dviguba mokesti
ni) už viršlaikį. 44 vai. darbo 
savaitės ir pripažinimo jų uni
jos — Waist, Dress, Skirt ant 
While Goods Workers Union, 
susivienijusios su International 
Ladies Garmenl Workers uni
ja-

Jos tikisi, kad jų reikalavimai 
bus išpildyti, bet jeigu samdy
tojai atsisakytų juos išpildyti, 
tuosyk jos streikuosiančios.

PASKELBĖ LOKAUTĄ.

Prieš 6,000 mašiniste.

SAN FRANCISCA, kovo 3.
Vietos laivų budavotojai paskel 
bė lokautą prieš daugiau kaip 
6,000 mašinistų ir paprastų dar
bininkų, kadangi jie atsisakė 
dirbti subatoj po piet.

ISPANIJOJ SKELBIAMAS 
GENERAL1S STREIKAS.

LONDONAS, kovo 3. — Iš 
Madrido pranešama, kad tenai- 
liniai laikraščiai rašo, jog kovo 
10 d. bus paskelbtas generalis 
streikas visoj Ispanijoj ir kad 
valdžia jau rengiasi, kad jį su
laužius.

1 ŽUVO GAISRE.

CHICAGO. — Užvakar po 
piet kjlusiaiųą ir tik vakar ry
te užgesintame gaisre Morris <&' 
Co. skerdyklose prie 44 ir Lo- 
omis gatvhj žuvo vienas žmo
gus. Juo yra sargas La n g, 60 
metų. Jis rasta gretimame na
me užlroškusiii nuo amonijos 
gazo. Apie 20 ugniegesių pri- 
troško nuo gazo, bet jie visi ta
po greitai atgaivinti.

UOSTO LAIVININKAI 
NUTARĖ STREIKUOTI.

NEW YORK, kovo 3. — Ma
rine W(>rk<Ts pilomoji taryba 
šiandie nutarė paskelbti uosto 
laivininkų streiką, prasidedantį 
ryto 10 vai. ryte.

Strdikas bu^o nutartas pir
miau, bet buvo atidėtas, sam
dytojams išreiškus pageidavi

mą tartis tolinus apie pakėlimą 
algos, Icčiaus tos tarybos neda
vė pasekmių ir dabar streikas 
nutartas išnaujo.

Strikas palies apie 16,000 
laivininku ir nė vienas laivas c

nevaigščios uoste.
Sakoma, kad 5-1,()()() kilų uo

sto darbininkų ir prekių krovė
jų yra pasirengę, streikuoti iš 
prijautimo laivininkams.

PIENAS ATPIGS.

CHICAGO. —- Kovo mėnesyj 
pienas kainuos 13c už kvortą, 
arba 1c pigiau negu buvo vasa
rio mėnesyj. Tikimąsi, kad pic 
nas eisiąs pigyn iki liepos 1 d.

Triip trnnsl<«tinn file^ wi*h fh** j<n<* 
mastei' at Chicago, III., Mac. I, 191!) 
•ix i'c((iiirrd bv the act of <)ct. Ii 191*

DRESDENAS Už STREIKĄ.

COPENIIAGEN, kovo 3. — 
Pasak čia gautų žinių, Dresde- 
no bedarbiai ir komunistai su
sirinkime nedėlioj nutarė pas
kelbti generalį streiką.

Streikas turėjo prasidėti pa- 
nedėlio ryte.* *

Trop transl^Hon filcH wbh the pnst 
mastei- at Chicago, UI., Mar. t, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

RADZIVILIENĖ KIJEVE.

VARŠAVA, kovo 28. - Kije
vas, nuo seniau buvęs rentru 
pabėgėlių iš Maskvos, dabar y- 
ra prieghiudos Miela dėl Len
kijos ir Rusijos dvarininkų, 
Anglijos guve.rnan|’ų (ir kelių 
amerikiečių.

Tarp pabėgėlių yra sena, bet 
energiška kunigaikštienė Rad- 
zivilienė, kurios pikus dvaras 
ant Biala Cerkov tapo išplėštas 
ir sudegintas ukrainiečių, kar- 
I u pražfunant , ncap^erlina- 
miems seniems rakandams, pa- 
vi^ikslams ir marmuro stovy- 
loms..

TRENl'ON, N. J., kovo 3.
Central Labor unija, atstovau
janti 7,000 unislų Merser pavie
te paliepė savo delegatams į vai 
stijos darbo konvenriją Ne- 
wark, balsuoti už “nėr araus, 
nėr darbo“ įnešimą susirinki
me.

True trnnshiHon fileH wHh the 
mastei' at Chicago, III., Mar. 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

OMSK, vas. 23. — Omsko vai 
džios miniisterių taryba svarsto 
pieną greitų rinkimų į visuoti
ną susirinkimą.

ORAS j
___ .... -....... J
Galbūt lietus ar sniegas šian

die; ryto sniegas ir šalčiau.
Saulė teka 6:19 valandą, lei

džiasi 5:43 valandą. Mėnuo lei
džiasi 8:35 valandą vakare.

True trunslatlon filcd wilh the post tmtsler nt Chicago, III., M;ir. I, 1919 
:is r<*(|uired hy Ihe act of Oct. (i, 1917

Finlandijoje dabar
Revoliucinė dvasia tebėra nenžgesusi

RINKIMAI FINI.ANIH.IOJ.

Eina smarki kova tarp pažan
giųjų ir atgaleivių.

HELSINGFORS, kovo 2. — 
l'inlandija šiandie virpa smar- 
l\iau:f:oj rinkimų Ikompaihijoj, 
kokią šalis kada-nors turėjo. 
Nuo kovo 1 iki kovo 3 d. yra 
renkamas naujas seimas ir nuo 
'i*inkimų Įpnsdkmū|s priguli vi
sa šėlios ateitis, 'lai yra poli
tinė kova tarp baltųjų ir raudo
nųjų ir beveik taip pat smarki, 
kaip buvusi astuoni mėnesiai 
atgal desperativiška civilė kare.

Finlandija dabar yra monar
chija be karaliaus, bet su nauja 
laisve nuo Rusijos, nesapnuota 
po sena 1772 metų konstituci
ja. šis naujas seimas parašys 
naują konstituciją ir nuspręs 
Rinitą kitų sunkių problemų.

Tarp jų yra šios:
1. Ar Finlandija turi būti mo 

narchija, ar -respublika.
2. Ar turi būti kompromisą) 

galėję kontroliavimo baltosios 
gvardijos, kuri spiriasi už vieš 
palavimą šalyj.

3. Socialių reformų pravedi 
mas, ar nuolatos didėjantis an 
lagonižmas tarp klesų.

I. Ar dabartinis regentas ger 
Mannerheim turi būti padary 
tas karalių, jei monarchija lai 
mės, ar prezidentu, jei respubli 
ka laimės.

Mažai kompromiso..

Net netikėtas dabotojas, per 
važiuojantis per šalį jaučia gru 
zdėjimą ir didelį smarkunu; 
siaučiančios klesų kovos. Rau 
dorojo radikalizmo liepsna ta
po užtroškinta ir prigesinta, bet 
angljs vis dar tebėra karšti. Y 
>-a aišku, kad per ilgas tęsimasb 
reakcijos gali vcl užkurti ugnį 
ir paversti j liepsną. Išrodo 
kad visa šalis yra parako dirb
tuvė, baltiemsiems kontroliuo
jant visus dektukus. Mažai yru 
kompromiso dvasios tarp kovo
jančių elementų.

Yra abejotina, ar buvo kada- 
nors žiauresnė ir smarkesnė ci
vilė karė, kokia siautė Finlandi- 
joj laike pirmųjų 6 mėnesių pe
reitais melais. Net dabar bal
tieji ar konservatyvai nurodo 
nuo sausio iki balandžio kaipo i 
dienas raudonojo terroro, kuo
met raudonieji pasakojo bai
sius dalykus apie lygiai bruta- 
les dienas baltojo terroro, kada 
tūkstančiai radikalių darbinin
kų ir moterų, sakon)a, tapo už
mušta ir 80,(HM) įmesta į baisius 
kalėjimus ir kempes.

Visur yra karti, nenuolaidi 
dvasia, ypač tarp vadovų. Vi
soj šalyj atsispindi įtempimas. 
Konservatyvai, matomai tiki, 
kad tik per triuškinančią gink
lų spėką galima palaikyti užste- 
Ibtą revoliucinę dvasią. Regen
tas Mannerheim yra dėl jų vie
natiniu žmogum, kuris gali ge
rai atlikti darbą.

Ištikrųjų revoliucija yra už

gniaužti, arba teisingiau, dabar 
eina užgniaužta revoliucija. Bė
gimai, radikalai yra sulaužyti. 

, Baltoji gvardija pabudavojo sli- 
j rią ir veikmingą neini ją iš 50,- 

(M)0 kareivių. Jie turi ginklu 
sutriuškinti (kokį inoršl kesini- 
rąsi naujo sukilimo.

Socialistai ištremti.

Baltąjai gvardijai visur ma- 
tanties ir tvarkai esant įvykin
tai, socialdemokratai, ar jie ra
dikalai ar konservatyvai ir 
ten yra daug konservatyvių 
“parlamentarinių socialistų,“ 
kurie absoliučiai priešinasi ko
vai už revoliuciją — atsidūrė 
paniekintomis atmatomis. Be
veik visi nariai, kokius jie lu- 
•ėjo seime prieš revoliuciją, ar 
dapstosi, |t)r yra kalėjime, ar 
ižmušti.

Jie pasakys jums, kad 100.- 
>00 iš jų partijos neteko balso 
lėlei jų dalyvavimo revoliuci- 
<)j, ar tapo užmušti ar apkalin- 
i. Betgi ‘yra tikru, kad jie ga- 
ės laimėli 78 vielas iš 200 ren
kamųjų.^ Likusios \jctos bus 
ladalintas tarp dviejų grupių. 
Vieną grupę ultra konservąli- 
ių. sudarė linų naeionalė koa- 
it ijos partija su 31 balsais da- 
Mirtiniame seime ir švedų kon- 
’črvativai su 21 balsu. Ši via . * 
nonarchistų grupė ir duotų r'i- 
dandijai karalių. Antroji gru- 
)ė susideda iš dviejų liberalų 
larlijų - progresistų su 25 na
riais (laba;rliniamd parlamente 
i* agrarų partijos, susidarusios 
š mažųjų ūkininkų, su 28 bal 
»ais.

“Mes turime turėt stiprią ra’j 
\ą, kftd galėjus sutriuškinti at
ities bandymus revoliucijos ir 
Mannerheim yra žmogus, pa
lakė man konservativas seimo 
larys. Del jo forma valdžios 
via antraeiliu dalyku, svar
biausiu dalyku yra duoti dikta- 
losišlcas galės Mannerheiniui 
vistitk ai’ karaliaus, ar prezi
dento rūbuose.

“Mes prisidėsime dabar prie 
parlamentarinių socialistų, bet 
kada musų proga ateis, mes pra 
tesime naują revoliuciją,“ gru
mia kraštutinieji raudonieji.

AUGŠČIAUSIAS TEISMAS

True trHnslMtlon ftled w’*n thr pnxt- 
inasler at (’.hicago, III.. Mar. I, 1919 
is recjuired bv the act of Oct. ti. 1917

TALKININKAI REIKALAUS Iš
VOKIETIJOS $120,000,000,000.

PARYŽIUS, kovo 3. — Havas a- 
genturos pranešimas sako, kad 
laikos konferencijos atlyginimų 
komitetas ajiskailė, kad $120,- 
000,(MM),000 yra suma, kurią 
priešo šaljs turi užmokėti talki
ninkų ir susivienijusioms vals
tybėms.

Francija reikalauja, kad prie
šas tuojaus užmokėtų $5,000,- 
000,000, dalį auksu, dalį mede- 
gomis ir dalį užrubežio vertybė
mis, rekomenduojama, kad li
kusi suma butų išmokėta j nuo 
25 iki 35 metus.
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bininkų neteks darbo. Kils dar
bininkų neramumai, ir dėl pai- 
riino industrijoj kainos dirbi
mams pasiliks ir toliau bran
gios.

Farmerių nepasitenkinimas

Kada pasaulio pirklybos ke
liai vėl atsidarys, Amerikos far- 
meriai bus skaudžiai paliesti. 
Kviečiai nupuls iki vieno dole
rio bušeliui, o komai ir kiti ja
vai taipjau labai atpigs. Ūkinin
kų produktai aplamai kris že
myn daug sparčiau ne kaip ūki
ninkų išlaidos. Del tokių ap
linkybių jie bus labai įtūžę, ir 
mes pamatysime, kad už metų 
kitų ūkininkai pradės statyti to
kių reikalavimų, kad, palygi
nus su jais, socializmo reikala
vimai atrodys visai švelnus. Va- 
karinių valstijų ūkininkai susi
jungs su pramonės darbininkais 
rytinių valstijų centrų ir steng
sis pervaryti pavojingiausių įs
tatymų. Tie, kur norės tam tva
nui priešinties, bus nušluoti ša
lin. Musų valdžia tiek daug pri
pasakojo apie demokratiją, kad 
dabar darbininkų klesos prisi
rengusios ją ir turėt ištikrųjų ir 
pritaikyti ją kaip industrijoj, 
taip ir politikoj.

Toliau numatantieji samdy
tojai ir pirkliai, vietoj besisten
gus sulaikyti tą masių pasisten
gimą, turi ūmai subrusti, idant 
suradus priemonių, kuriomis 
jos galėtų atsiekti tikslo be k ra u 
jo praliejimo ir be naikinimo 
nuosavybių ir turto.

Kaip sakyta, besiartinančiam 
neramumui reikia prisirengti, 

idant jis nebūtų taip pragaištin
gas. Reakcija turi ateiti, o to
kiame padėjime vienintelė vil
tis išsigelbėti nuo to, kad ji ne
būtų begalo skaudi, tai visokiais 
budais padedant žmonėms. Bū
tent, reikia urnai pradėti staty
ti įvairiausių viešų ir privačių 
trobų c te., idant žmonėms šutei- 
kits darbo. Tuo privalo rupin- 
ties kaip valstybės ir valstijų 
valdžios, taip lygiai ir privačiai 
žmones.

Kas dedasi užsieniuos

Tautų karė Europoj pasibai
dė, bet didžioji klesų karė dabar 
ką-tik prasidėjo. Del aštrios ži
bių cenzūros apie tikrąjį socia- 
lį padėjimą Euripoj ir kitur pa
saulis nedaug esą težino. Darbi
ninkų klesų neramumai apsirei
škė revoliucijos formoj visose 
Europos šalyse. Diplomatai tai 
j<os konferencijoj Paryžiuje išli 
kro daug labiau susirūpinę pa
sekmėmis darbininku ir sočia- v 
lislų konferencijos Berne, Švei
carijoj, negu savo darbais Pa
ryžiuje. Kuomet taikos konfe
rencija diskusuoja formulas tau 
tų lygai, socialistų ir darbininkų 
konferencija Berne diskusuoja, 
kaip jų atstovaujamieji darbi
ninkai savo šalyse turi paimli 
industriją savo nuosavybėn ir 
kontrolėm

Anglijoj streikavo mažiausia 
pustrečio šimto tūkstančių įvai
rių pramonių. 'Tie streikai ėjo 
ne dėl šiaip nesusipratimų su 
samdytojais, bet dėl pamatinių 
principų, dėl prievolių, kurio
mis nuo šio laiko darbininkai 
|urėtų namlolies industrijoj. Vi
sa tat Įvyko dabar, kada dar lik 
dalis Anglijos kariuomenės te- 
paleisla. O kas bus, kada dar a- 
pie ketvertas milijonų kareivių 
sugrįš ir norės rasti darbo?

Žinios iš Italijos rodo, .kad 
ten kiekvieną valandą gali laukt 
revoliucijos. Darbininkų vado
vai reikalauja panaikinimo mo
narchijos; vietoj jos nori įsteig
ti sovietų valdžių. Staigus Ita
lijos d c 1 e g a t o (laikos 
konferencijou), (Ji lando, sugrį
žimas Romon dėl Italijos kafri-
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Ko mes 
turime laukti.

Amerikos Darbo Partijos or
ganas paskelbia konfidenciali 

Babsono Statistikos kor|x>raci- 
jos pranešimų didžiuliams šalies 
biznieriams apie dalykų padėji
mą Amerikoj ir apie tai, ko rei
kia laukti netolimoj ateityj. Ta 
Babsono statistikos korporacija 
tai yra kapitalistinė Įstaiga, ku
rios uždavinys rinkti visokias v

darbą ir kapitalą paliečiančias 
žinias, analyzuoti jas ir infor
muoti savo klijentus, kapitalis
tus, apie tikrąjį dalykų padėji
mą. Paskutinysis tos kapitalis
tų informacijos įstaigos prane
šimas piešia dalykus labai juo
dai ir sako, kad “neramumas 

gręsia visam patsauliui”, kad 
“mes visi sėdime kaip ant bač
kos parako”. Tarp kit ko tas 
pranešimas sako:

Biznis pavojuje.

Kai kurie įžymus žmonės la
bai optimistiškai kalba apie da
lykų padėjimą, bet kas taip kal
ba, tai daugiau tik dėl efekto. 
Pamatinės ekonominės sąlygos 
yra blogos, ir užginčyti tatai yra 
bergždžias darbas.

Mes susitinkame su neramu
mais ir sunkiais laikais. Ir tai 
neišvengiamas daiktas. Mes ga
lime prisirengti, ir veikti taip, 
kad jie nebūtų taip labai pragai
štingi, bet visai sulaikyti jų ne
galime.

Įvairiose pasaulio šalyse dar
bininkų klesos visur prisirengu
sios revoliucijai. Mes žinome 

girai, kad žmonių sukilimai 
Vokietijoj buvo vyriausias vei
ksnys privertęs karę pabaigti, o 
reikia laukt, kad neramumai 

toj šalyi bus dar blogesni, kada 
jai bus antdėtos taikos sąlygos.

Mes šį tą žinome apie baisų 
padėjimą Rusijoj, bet visai ma
ža mums teleidžia žinoti apie 
blogą industrinį padėjimą Itali
joj, 1*’ra nei joj, Ispanijoj, Japoni
joj. Olandijoj ir Didžiojoj Bri
tanijoj.

Suvienytoms Valstijoms grū
moja dideli darbininkų neramu
mai, jeigu samdytojai ūmai ne. 
pavartos kitokių metodų^ Tie 
neramumai pirmiausia prasidės 
verpimo ir audimo pramonė
se, vario pramonėj ir plieno pra 
inonėj. Anglies ir elektros pra
monės taipjau bus paliestos. 
Greitu laiku Amerika paregės 
tamsiausių laikų visoj savo isto
rijoj-

Kągi tatai sako musų klijeu- 
lams? Ogi tai, kad biznis bus 
labai užgautas, darbininkų už
darbiai bus sumažinti, pirkimo 
jiega labai sumažės, žmonėms

nebcpajicgiant pirkti, fabrikan
tai paliaus produkavę, ir dėl 

stokos užsakymų daugybė dar

učio rczignavimo, pareiškia,' 
kad Italijai grūmoja suirutes pa ' 
vojus.

Portugalijoj dabartinis mo- 
narchistų pasikėsymas nuversti 
respubliką parodo, kad Portuga
lijos darbininkų klesa pertrau
kė ryšius su dabartinąja val
džia. Tatai matydami, nionar- 
chislai norėjo pasinaudoti pro
ga ir sugražinti monarchiją.

Ispanijoj eina nuolatiniai dar
bininkų maištai. Klesų kova 
apsireiškia visu aštrumu ir kie
kvieną valandą gali gaisru iškil 
ti.

Japonijoj taip-jau virte ver
da, ir dėl to valdžia pasiskubino 
ištraukti savo kariuomenę iš 
Rusijos. Nesenai įvykusios ria
ušės dėl maisto parodo žmonių 
ūpą: jie pradeda kilti prieš im- 
perialistinias savo valdžios už
mačias.
Kareiviu paleidimo pavojus

šiuo tarpu talkininkai susi
tinka su labai rūsčia problema 
— savo kariuomenių demobili
zavimu (paleidimu). Francijos 
ir Anglijos darbininkai reikalai! 
ja, kad jų draugai kareiviai bu
tų urnai paleisti. Priežastis, dėl 
kurios to reikalavimo valdžios 
neišklauso, yra ne tame, kad 
joms bereikėtų bijolies Vokieti
jos armijų, bet tame, kad jos bi
jo paleisti namo tuos milijonus 
kareiviu, nes bijo nedarbo ir vi- €
siškos suirutės. Iš antros pu
sės laikyti tuos milijonus karei
vių po ginklu, nieko jiems ne
veikiant, silpnina jų discipliną 
ir kelia juose maišto dvasią. Ir 
juo ilgiau jie taip laikomi, juo 
padėjimas eina blogyn. Jeigu 

jie bus paleisti namo, o sugrįžę 
neras tų pragumų, kurie jiems 
buvo žadėti, tada kils lokių su
mišimų, kokių svietas dar nie
kados nėra matęs.

Žmonės Suvienytose Valstijo
se neturi nė mažiausio suprati
mo apie tai, kas ištikrųjų pašau 
lyj dedasi. Tas dalykų padėji
mas, kur dabar viešpatauja sve
tur, gal čia nepasikartos, betgi 
mes negalime tikėtiems išvengti 
visai tų nelaimių ir kentėjimo. 
Mes negalime tiketies tureli ge- 
1‘ovės Amerikoj, kuomet Euro* 
boj siaučia revoliucija ir anar
chija”.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Mar. I, 1919 
as reųulred by ihe act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
r Ne\vs Service).

<: INDIJA.

Valdžios užlaikymo lėšos 
baisios.

Wellington, Ne\v Zeland — 
Anglijos ir Indijos Lygos sekr 
rotorius Griffills surinko labai 
įdomias skaitlines, parodančias 
lėšas valdymo Indijos. Jis pa
rodo, kad lik labai maža dalis 
vielų civilėj Indijos tarnystėj 
yra užimama i n d ų ir k a d 

*v i s ą d i d ž i u m ą j ų 
užima britai, kurie sutvėrė to
kią biurokratiją, “kuri labiau 
spaudžia žmones negu buvusio
ji Rusijos valdžia; ji yra gerai 
apsikasus ir nepaiso jokių re
formų jos pertaisymui.”

Pav., Indijos valstybės sekre
toriaus suma yra lygi viduti
nėms Įplaukoms 90,000 indų. 
Vicekaralius ima apie $100,000 
j melus. Trįs gubernatoriai, 
Bengalo, Madraso ir Bombay’os, 
kiekvienas ima apie po $18,000 
į melus; vice gubernatoriai 
kiekvienas po $10,000. Išvažiuo 
jautiems europiečiams viso iš
mokama $1,800,000; pensijų mo
kamų europiečiams Anglijoje 
išmokama apie $21.000,000.

Kita našta Indijos įplaukoms 

yra užlaikymas svetimšalių baž
nyčios. Kalkutos byskupas ima 
algos $18,000, o Madraso ir
Bombay’os vyskupai po $10,000

Perskaičius šilas skaitlines 
įdomu bus žinoti, kad Indijoje 
raštininkėliai dirba už $10 mė
nesiui, o darbininkai gauna lik 
vieną kartą pavalgyti ir gyve
na lindynėse. Tai yra liūdna.

, AIRIJA.
Cork, Airija. — Kad urašali- 

nus visus agitatorius į/gelžkc- 
lio tarnystes, pasinaudojama išr 
tyrimu, kuris pagal valstybės 
reikalavimą daroma visiems ple 
nų ėmėjams, sargams ir signa
lininkams; jį daro patįs gelžkc 
lių kompanijų viršininkai; įsta
tymas taip yra sustatytas, kad 
jie dėl akių gali atmesti kiek
vieną, kuris yra pasižymėjęs 
kaipo agitatorius. Daugelis 
atsitikimų šilo neteisingumo 
jau yra buvę.

Airiu darbiečiai susivienija 
programui.

Dublin, Airija. — Airių Dar
bo Partijos Unijos Kongreso 
'Tautinio Pildomojo Komiteto 
susirinkime vasario pradžioje 
buvo nuspręsta tuojaus sušauk
ti visos Airijos Analinių Unijų 
Konferenciją tuoju tikslu, kad 
susivienijus, jei bus galima v;- 
suotinam tautiniam reikalavi
mui Įsteigimo:

1. Dirbamos 44 valandų sa
vaitės.

2. Algos nemažesnės kaip 150
nuošimčių prieškarinės kainos, 
t. y. apie 20 nuoš. daugiau kaip 
tikroji alga mokėta pirma ka
rės. •

3. Absoliučios nacionalės 
minimalus algos 50s. ($12.50) 
savaitėje .Visiems suaugusiems 
darbininkams visoj Airijoj, ku
rie dabar, ar kurie po pakėli
mui 150 nuošimčių vis dar te
begailių mažiau negu loji su
ma.

RUSIJA.

Socialistų frakcijos susivienijo.

Berlinas, Vokietija. — Vokie
tijos nepriklausomųjų Socia
listų organas l“Frcihcit” sako, 
kad įvairios rusų socialistų gru 
pės susivienijo ir kad yra su
tvertos augščiausias šalies gyni
mo komitetas kovai prieš sve
timšalių įsiveržimą. Visos so
cialistų partijos yra tame komi 
lele, kuriuo vadovauja Leni
nas.

Centralis Socialistų De,mokia 
tų (menševikų) partijos komi
tetas išleido manifestą šaukian
tį savo pasekėjus dėtis prie so
vietų valdžios ir jų vadas d-ras 
Abramovie, kuris taipgi atsto
vauja žydų socialistų judėjimą 
(Bunda() Įėjo kaipo sovietų vai 
džios ccntralio komiteto narys.

ARGENTINA.

Straikas sulaiko delegatus.

Buenos Aires. — Jūreivių or
ganizacija pranešė Londonan, 
kad ji negalėsianti pasiųsti sa
vo delegatų Tarptautinių Jūrei 
vių Kongresai!, kuris bus laiko 
mas šio mėnesio (vas) pabai
goj, nes važbos — darbininkų 
straikas ir lokautas kenkia iš
plaukimui laivų. Girdi, kaip 
kelias atsidarys, delegatai bus 
pasiųsti užsienin išaiškinti da
lykus ir gauti paramą nuo pa
jūrio darbininkų visose šalyse.

Delei laivų negalėjimo iš
plaukti iš čia, k rasos- siuntinių 
siunčiamų užsienin susikrovė 
cenlralėje krušoje stirtos iki lu
bų.

SUV. VALSTIJOS.

New Yorką sujudino deportavi
mas.

New York,. N. Y. — Pasipik-

Kosulys
yra simptomu paeinančiu nuo nušalimo, gripo, dusulio, bron- 
kito, influcnzos ir spnzinatiŠko krupo. Jis yra labai nemalonus 
ir skaudus. Kad tą atsakančiai gydyti reikia pasistengti sura
minti kosulį ir lokiu Imdu kiek galima pagelbėti sergančiam.

Severas
Balsam ior Lungs

(Severos Baisumas Plauviams) širdingai yra skirtas kosulio 
gydymui ir tam panašių negalių. Jis gydo sergančius, prašalina 
skausmus, daro lengvesniu atsidūsėjimų, sumažina užpuolimo 
spėkų ir prašalina kosulį, 'lai yra malonus vartojimui vaistas. 
Kaip vaikai taip ir suaugę noriai jį ima. 25 ir 50 centų.

Severos šeimyniniai vaistai parduodami yra vaistinėse visur. Reikalaukite Severos vaistų ir == 
niekuomet neimkite netikrų. Jeigu aptiekininkas negali jums jų duoti, reikia užsisakyti tiesiai nuo -33 

g musų, įdedant reikalingų sumų, o mes pasisteng sime greitai išsiųsti.
1 W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

tinimo banga perėjo per pir
meiviu šilo miesto darbininkų 
ratelius, akyvaizdoje paskelbto 
valdžios pasirįžimo deportuoti 
svetimšalius agitatorius. Eilė 
masinių protesto susirinkimų 
buvo laikyta daugiausiai socia
listų partijos vardu, kur buvo 
nupeikiama šitas* priešameriki- 
nis pasielgimas ir reikalaujama 
deportavimo aklo panaikinimo. 
Tarptautinės mašinistų draugi
jos Microineter kuopa parašė 
Darbo sekretoriui Wilsonui lai
šką reikalaudama paliuosavimo 
ir, nors barbo sekretorius savo 
atsakyme išrėžė jai pamokslą, 
betgi ji ir vėl parašė jam laišką, 
išdėdama naujus faktus.

Visas dalykas prasidėjo iš to, 
kad vas. 11 dieną specialis Irau 
'kiuys, perkamosios spaudos 
pavadintas “Red Special” (spe
cialia raudoniesiems) — pribu
vo iš SeaUlės su 58 svetimša
liais, kurių didžiuma sugaudyta 
Selllėje, o kili surankioti pake
lyje. Pas Prani. Darbo uni

jos advokatai Carolina Lowe 
iš Cliicagos ir Charles Recht iš 
čia sužinoję, kad tarpe jų yra 
41 P. P. D. organiacijos narys, 
bandė pasimatyti su jais EŲis 
Island saloj, bet jų ten neįsilei
do. Su kaliniais buvo uždrau
sta pasimatyti! Advokatai nei 
surašo jų vardų negavo, nors 
laikraščių reporteriai jį gavo.

Jie sumanė pareikalauti pa
simatymo su kaliniais per tei
smą. Bet ir čia teisėti Iccliniš- 
|<umai jiems kliudė. Pav., vai 
džios advokatas pnycikalavo 
priparodynio, kad Carolina 
Lovve vra P. P. D. unijos advo
katė! Šilas pareikalavimas pa
statyta nežiūrint to, kad visiems 
yra žinomas dalykas, jog ji bu
vo advokato padėjėja Chicago
je P. P. D. byloje,

Nepešę nieko ant vielos ad
vokatai nuvyko Wasbinglonan, 
kad gavus pamatyti deportavi
mo užrašus. Po begalinių ofi- 
ciališkiunų ir trukdymų jiems 
cnt galo, “per mandagumą” bu
vo leista pamatyti užrašus.

Pamalę juos jie net palįs nu
stebo. Jie rado, kad išlisis 
dešimlįs deportuojamų žmo
nių nebuvo nusikaltę niekti 
daugiau kaip Lik tuo, kad jie 
buvo P. P. D. nariais. Jokio 
blogumo jiems nebuvo priparo- 

dyla. Iš daugelio liudijimų 
galima buvo matyli, lik tiek, 
kad jie tolydžio sakydavo, jog 
yra priešingi smurtui. Advo
katams didžiąją medžio plovy
klą ir kitą vakarinių finansų 
reikią susirišimas su šilais (le
ponavimais buvo taip aiškus, i
kad jie nesivarslė to pasakyti Gi p-lė J. A. Pcčailė puikiai pa 
savo pasikalbėjimuose su spau- dainavo “Paukšteliai mieli'’ ir

dos atstovais.
Koks buvo neteisingas Immi- 

i'racijos Biuro pasielgimas gali
ma matyti jau iš to vieno, kad 
itnmigracijos agentai, betyrinė
dami žmogų kas dėlto, ar jis y- 
ra “pageidaujamas” ar ne, ne
lik elgėsi kaipo teisėjai ir kallin- 
lojai, bet net palįs slenografi- 
nius užrašus darė, kad paskui 
lengvinus galima butų pataisy
ti paliudijimą prieš išsiuntimą 
jo Wasliingtonan.

'Turėdami šitos rūšies užra- 
sus, advokatai dabar rengiasi 
prie didelės teisėtos kovos ne- 
daleidiir.il tremti esančius El- 
lis Island saloj pirmeivius iš 
šitos “laisvąją šalies ir narsiųjų 
tėvynės.”

: i |

. Legaliu Patarimo Biuras, 118 
E. 28 st., kurio advokatu yra 
p Recht, išleidęs brošiūrą, ku
rioje aiškioj šviesoj išdėta val
džios politika deportavimų da
lyke. Šitas lapelis yra plačiai 
paskleistas. Jafmu aiškiai pa
rodyki, kad dabartine deporta
vimo politika, yra aiškiu laužy
mu Amerikos idealų. Jame 
privedama neteisingumo pavy
zdžiai vienas po kilo ne tik su 
svetimšaliais, išgyvenusiais šiu 
loj šalyj kaipopriiminiai pilie
čiai po dvidešimts penkis metus 
ir (langiaus, kurie dabar staiga 
pavirto “negeistinais,” bet ir su 
čia gimusiais amerikiečiais, ku
rie paėjo iš tų vielų, kur gimi
mo metrikų užrašinėjimo nebu
vo ir kurie negalėjo priparodyt, 
kad jie čia gymė.

Kaip skaudžiai deportavimo 
klausimas paliečia darbininkus, 
galima matyti iš Immigracijos 
Biuro dfirektoriaus Caminetli 
žodžiu, jis vas. 12 dieną pasa
kė, kad 7500 svetimšalių yra su 
raštą, kuijie tuojaus * bus de
portuojami į jų gimtines šalis.
j-——., n—1 —irnn — ir •r — — ir i rfi» ir^n 11 r «- - i , r -ir-
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Vakaras.

Vasario 23 dieną čia buvo su
rengtas pramogų vakaras. Ren
gė SLA 88-la kuopa. Kuopos 
lošėjai-mylėtojai vaidino dvi- 
veikmę komediją “Mulkinė ir 
Mulkintojai.” Savo užduotis 
jie atliko gerai, iš darbininkų 
žmonių geriau nė negalima rei 
kalanti.

Tarpakčiais buvo deklamaci
jų. P-lė K. Gerviųlė padekla
mavo “Spaudos Gėlę” ir “Da
bar Lietuvoj,” p-lė Yociule — 
“Benaudis” ir “Mes sugrįšim.”

privalo rasties kiekviename 
name. Nėra nė dienos kuo
met nereikalinga butų jo var
toti. Severa’s Gothard Oil (Se« 
vera’s Gothardiškas Aliejus) 

yra įžymus gydymui reuma
tizmo, neuralgjos ir tokių skau 
smų, kuriuose žinoma kad li- 

nimentas pagelbsti. Kaina
30 ir 60 centų.

NEMIGA
kaipo tiesa yra nervų prie
žastimi. Jos priežastis yra sil
pni nervai ir reikalauja vais
to juos sustiprinti. Imkite Se- 
vera’s Nervoton (Severos Nėr 
valonas) kuris sustiprins ner
vų sistemų, suteiks pastipri
nanti poilsį ir pagalios gydy
mui Misterijos. Jis gelbsti ste
bėtinai nervuotiems žmonėms 
Kaina $1.25.

Kentančios Moterys 
ir merginos nori greitos pa
geliais jr dėl tos priežasties 
Severa’s Regulator (Severos 

Reguliatorius). Parodė jis sa

ra teisingu draugu moterų ne
galėje ir skausmuose. Kaina 
$1.25.

“Paskutinė vasaros diena.“
Po programui tęsės šokiai 

iki vėlos nfiktics. Žmonių buvo 
daug vis kuopai liks gražaus 
pelno.

Beje, laike programų keli jau 
ui vyrukai bandė sukelti triukš
mą. Bet nieks į juos nekreipė 
domos, tai susigedę nurimo. 
Tie triukšmadariai, kiek man 
žinoma, priklauso “garbingai’’ 
vyčių armijai.

— Buvęs.

Redakcijos Atsainiai ]
Teisingas, Cicero, III. — Ne

reikia paisyti ką šneka kolos 
klerikalų samdinys. Tuolabiau 
nėra reikalo ginčytis su jais 
laikraštyje. Vcly parašykite 
šiaip žinučių iš vietos lietuvių 
veikimo.

A. Mažiliui, E Chicago, Ind. 
— Pranešimą gavome kada laik 
rastis buvo atspausdintas. Pia- 
nešiiiius reikia siųsti išanksto.

Už $50.00 arba LAISVĖS
Abondsa

nupirksi kibai grąžą J200,00 vertės 
Phonografų, pasilikusį sankrovo

je, Šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
21 rekordą ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi tinime keletą 
augštos klesos phono 
grafą, kuriuos mes 
parduosime už bite 

pasiūlytą kainą, už 
lai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Me: 
taipgi esame privers
ti prašalinti šią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skutos sekly

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
Taipgi viepą naujausios mados len
drėm pintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

Šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
WI£STE.RN STORAGE HOUSE 

2810 W Ilarrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto, iki 9 vai, Nedė- 

lionmis nuo IV iki 1

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

Kreipkite* prie
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK

1113 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry- 
Ito iki 3 pu pietą* vakarais setedo- 
mis ir subatoiuis nuo 6 iki 8 vai.

daleidiir.il


Utarninkas, Kovo 4 d., 1919 CKicago, III

AT-

DEL IŠVALYMO KRAU 
JO BEIKA VARTOTI 

PAGARSĖJUSIOS SAL 
DAINIUS PARTOLA.

Partola yra geriausias s veikatos draugas vyrą, mote- 
Irą ir vaiką. Partola prašali na kenksmingus elementus 

iš žmogaus organizmo ir tuo taii>-gi čyslija žmogaus kra
ują- J> pataiso visą žmogaus organizmą ir priduoda ape
tito prie valgymo, taipgi sureguliuoja maistą viduriuose, 

virškinimą. PARTOLA reko menduoja geriausieji gydyto

jai. Ji tapo aiidovanota aukso medaliais 6 visapasaulinė- 
sc parodose už pripažinimą gerą pasekmių. Kožnuose 
namuose privalo rasties dėžu- te PARTOLOS. Dėžutė kai-l 

nuoja 1 doleris, 6 dėžutės už 5 dolerius.

hhhhhhmIGražios ir naudingos dova-M^ 
Inos kožnam prisiuntusiam už-l į 
■ sakymą ir pinigus sykiu su luo^R 
I pagarsinimu. Laiškus ir užsa-^R 
Ikvmus adresuokite:

APTEKA PARTOSA j 
160 Second Avenue, i

|New York, Dept. L. l.H
■ (90)1!

DRAUGAS NELAIMĖJE!

kaip Aitu 
tUpj Kili U 
1HCUIR, lAj 
>• k h uunu krūtinėj 
inenvse. net

vaistus <li«lele«e boukose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
ra IKARA. valsbaženklis ant buksluko. 35 centai Ir 65 centai už 
minos visose aptiekose, ar tiesiog l« labortorijos.

New York, N. Y.

innikai, audėjai, fabrikas ir siap visokio 
liauti viduj ir lauke, yii* amiinl draugai

PA1N-EXPELLER
i penkios-dešimt.vs metu 
piuki gyduole yra var
au geriausioms pasek- 
ttytlyiuui rntuaticiuo, 
‘ 5e, Avuoae ir rau-
rtcuralgųoa, stroirt* dlo- 
lo ir kosulio.

boukut
F. Al). RICI1TER & CO., 74—80 Washington St

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE—

HASTINGS SH0W

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta. jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.:
219 S. Dearborn St (Prieš pačtą). Chicago, III.

%

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

reikalauja, !o pasku| tarpinin
kaus paskolos ir kredito reika
luose.

RINKS AUKAS PARYŽIAUS 
LIGONINEI.

Publika Turi Reikalauti Originalio | Sergėkite savo akis|

Nuxated Iron

STRAIKUOJANCIŲ SLAUGY
TOJŲ PARODA.

j Dvidešimts trįs mokytos šiai 
J gytojos, kurios streikuoja Oak 
Parko liboninėj dėlto, kad joms 
reikia gulėti su žiurkėmis, ir 
misti tamėtėmis bei sardinko- 
mis iš skardinaičią, užvakar tu 
re j o masinį susirinkimą Wake- 
fieldo aptiekoje, ties kerte Ma- 
tlison ir įtariem Avė., Oak Par
ke.

šešios pasilįkusios straikuoli 
vakar pasakojo savo vargus ad
vokatui Meyer Šteinui, kuris ža- 

| da šaukti ligoninę tieson už per 
žengimą 10 valandą darbo die
nos įstatymo moterims ir Ge
rojo Patarimo Seserį Marę už 
taisymą receptą be turėjimo 
apliekininkystės leidimo. P-lė 
Nitz sakė, kad ji kartą buvo iš
laikyta prie slauginilno per 8 
(Hienas po dvidešimts keturias 
valandas kasdien. P-le Wacho- 
\viak sakė, kad buvo išlaikyta 
prie patarnavimo po 12 valandą 
kas nakl per vieną mėnesį.

Šiandien Chicagoje bus ren
kamos aukos, kurios Įlius su
naudotos pastatymui ir įtaisy
mui “Chieagos ligoninės” Pary
žiuje, kaipo ženklo šito miesto 
dėkingumo ir pagarbos Franci- 
jai.

SUĖMĖ 4 TARIAMUS 
UžMUšIKUS,

Vakar pažino ir suėmė ketu
ris pasiutgalvius, kurie nušovė 
ir apiplėšė smuklininką Eugene 
Marš, pu. 3018 Mitwaukee Avė. 
po eilės drąsią apiplėšimą vasa
rio 24 dieną. Keturis pažino 
šoferis, kuris malė juos bėgant 
iš smuklės. Visi įrašyti už žmo
gžudystę ir apiplėšimą.

Pažintieji plėšikai yra šitie: 
Jerry Moraditi, 30 metą ir jo 
brolis Daniel, abudu nuo 422 
•N. Peoria gt.; Frank Carrao, 22 
melą, nuo 453 N. Peoria gt., 
brolis Chas. Carrao, kuris sėdi

W. 42 PI.

SUIMTAS Už IŠVOGIMĄ
1915 MATAIS.

Vakar policija Bostone suar
eštavo Dailės Instituto mokslei
vį Joseph P. N/Cwburger už iš
vogimą Idos E. S. Noycs rinkin. 
labai retą grazną iš Chieagos 
Dailės Instituto gruodžio 10 d. 
nakčia, 1915 m. Grąžuos verti
nama tarp $11,000 ir $30,000.

Vagjs užlipo ant stogo, išėmė 
stoge stiklą, nusileido žemyn ir

Aage Larson, danas mokslei
vis, kuris turėjo pavogtąją graž 
ną buvo suareštuotas už vagys
tę, bet jis išsiteisino tuomi, kad 
jis juos pirko nuo tūlo Meyero.

Dabar suimtasis vyras Nerv
ini rgvr, grazną išvogimo laiku 
buvo Dailės Instituto mokiniu 
ir sako, daugiausia savo laiko 
praleidęs bedirbdamas apie tą
jį rinkinį.

Kokius priparodymus polici
ja turi prieš jį, tuo tarpu nepa
sako.

MIESTO PELNAS Iš VAN
DENS SUSITRAUKĖ.

Akių, Ausy Nosies, 
Gerkles ir Kataro

Jeigu jus sergate nuo akių arba nosies, gerklės ir 
krutinės ligą, pasikalbėkite su specialistu 22 metų pa
tyrimo. i

Kreivos akįs atitaisoma.
Akiniai pritaikomi.

franklin o. carter, m. d.
»tate St. 2-ras augštas.
balandos: 9—5; Nedėliomis 10—12

Iškaba besisukanti šviesa.

Pernai metais miesto pelnas 
iš miesto valdomos vandeninės 
sistemos buvo mažesnis $543,- 
000 negu 1917 m., — kaip sako 
miesto tarybai paduotas meti
nis pranešimas viešąją darbą 
koiąisininko, Chas. R. Francis.

1918 m. visas miesto pelnas 
iš šitos sistemos išnešė $3,003,- 
2Q0.99, o 1917 m. — $3,546,- 
510.25. Išlaidos pristatymams 
ir pagerinimams vandens siste
mos 19|8 metais išnešė $2,173,- 
341.92, o 1917 m. išlaidą mies
tas turėjo $4,136,396.13.

Vandens kasdien vidutiniai 
išpumpuodavo 657,500,000 ga
lioną arba po 251 galioną ant 
kiekvieno gyventojo, kuomet 
1917 m. išeidavo lik po 245 ga
lionus ant kiekvieno gyventojo.

120 So
LENKŲ VAIZBOS BIURAS 

BUSIĄS (JHICAGOJE.

Vakar paaiškėjo, kad lenkai 
įsteigė vaizbos ir pramones biu
rą plėtojimui vaizbos ir pramo
nės tarp Amerikos ir Lenkijos, 
šitą biurą užlaikis Amerikos 
lenką organizaciją I pildomoji

ir jį veliąs George Fudakotnski, 
kuris esą, oficialiai susinešęs su

ne ir Varšuvoje.
Biuras stengsis suteikti Ajiie- 

rikos išdi|'bejuiiis ir išgalieuto- 

jatns nurodymus ko Lenkija

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau- 

‘ , nes jie su- 
laugiau blogo, 

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 

Darbą at- 
bclaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės
B-ėios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo G 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

<1| > I 1 Iv J>< J 1 1 1*1 J <4 U Ik dt f 1 1 L 

jaučiam pardavėjui, 
teiks jus akims tik d

aš f ::
galiu ištirt jūsų akis 
Jums akinius tikrai, 
lieku belaukiant, ūžt

Jei 
bngi,

Gydytojas persergami nuo pavo
jaus imant netikrus — Sako 
Kad paprasta metališka geležis negalį duoti 
to paties stiprumo, spėkos ir pakantrumo.

Stiprumo, Spėkos 
ir Pakantrumo
Kad Organiška geležis —
Nuxated Iron

Stebėtinos pasekmės pagamintos Nuxatcd Iron yra jų išsiplati
nęs išpardavojimas, yra prirodyta, kad virš trijų niihonų kasinė
tas jų vartoja) privedė prie pasiulijimo daugelio netikrų, ir šie gy
dytojai žemiau paminėti sako, kad sveikatos perdėtiniąi ir gydy
tojai turi persergėti žmoniją prieš ėmimų netikrų vietoje Nuxated 
Iron, kadangi tie netikri vietoje organiškos gali būt ne kas kitas, 
kaip metališka geležis sudėtinė, kuri gali daugelyje atsitikimų pa
daryti daugiau blogo negu gero. Tie kurie jaučia reikalų sustipri
nimo ir kraujo atbudavojimo, turi eiti pas savo vietini gydytojų 
ir gauti receptų reikalaujantį organiškos geležies — Nuxated Iron 
— ir prištątyti ii savo aptiekoriui, kad nebūtų klausimo ar gauna

te tikrų daiktų. Bet jeigu jlė nenori klapatytis dėl gavimo recepto 
dėl Nuxated Iron tuokart jie turi būt tikri žiūrint į ženklelį ir ma
tant kad žodžiai NUXATED IRON ant 'jo užrašyti.

Yra tūkstančiai žmonių imanti geležį kurie neatskiria organiškos 
nuo metali.škos geležies ir tokios ypatus tankiai negauna energijos 
stiprumo ir pakantrumo kurio jie jieško vien tik de| to kad jie 
ėmė klaidingu geležies formų. Jeigu jus nesijaučiate stipriu ir svei
ku, jus esate skolingi sekančiam savo išegzaminąvimui. Patėmyki- 
te ių, kiek ilgai jus galite be nuovargio nueiti. Po to priimkite dvi 
penkiagranes plotkeles pa prasto Nuxatęd Iron’o tris kartus į die
nų po valgiui bėgyje dviejų savaičių. Tuomet vėl išmėginkite savo 
sveikatų ir patįš patėmykite, kiek pasitaišėte.

Išdii*bėją Pastaba: Plačiai paskubęs 
apgarsinimas virsminėtos žinios buvo pa
duota Dr. James Francis Sullivan, buvu
sio gj'dytojaus Dellevue ligonbučio (Išlali 
kinio skyriaus*, New York ir ĄVestchcster 
Pavieto ligonbučio* Dr. Ferdinand King, 
New York’o gydytojas ir medikalis au
torius; ir kiti taip, kad publika turėtų 
būti persergėta kas link to dalyko ir ap
saugota nuo vartojimo metališkos gele- 
žj<įs manydami kad tai yrh Nuxated Iron, 
-m4ia bent kas nors taip pat gero kaip ir 
•Nuxated Iron. Nuyated Iron nėra paslap 
finis vaistas, bet inkis kuris gerai žino 
mas visiems aptiekoriams. Nepanašus se 
nam inorganiškam geležies produktui, 
jis yra lengvai asimiliuojamas, negadina 
dantų, nepajuodina jų ir nekenkia vidų 
rimus. Išdirbėjai užtikrina pasekmingi) ir 
pilnų užganėdinimų pasekmes kiekvie
nam pirkėjui arba jie sugražina jums ju 
sų pinigus, šiame mieste gaunama visose 
gerose aptiekose

DU GAISRININKAI SUŽEISTI.

Du gaisrininkai tapo sužeisti 
ir sunaikinta šimtai galioną de
gtinės sukrautos Geo. Connerso 
smuklės ponamyj Forest Par- 
<e, kuomet gimė gaisras smuk- 
ūje. Gaisras sunaikino namą ir 
>adarė nuostolių ant $15,000. 
Gaisrininkas A. Dane buvo su
žeistas jam benešant kopėčio
mis Connorsienę žemyn, o ki
tas gaisrininkas, benešant degti
nę iš ponamio augštyn.

MOTINA PATRAUKĖ SUNŲ 
TIESON.

Mary Anderberg’ienė, 56 me
tą amžiaus žmona,'nuo 5752 S. 
Carpenter gt. vakar liudijo 
prieš savo suną Harry 21 melą, 
teisėjo James Donahoe teisme 
EngleAvoode.

Jos sūnūs ne tik jai, bet nei 
sau nenorėjo užsidirbti duonos, 
o ji pati neįstengė uždirbti a- 
biem, — sau ir jam. Taigi ji 
užsirakino duris ir siinaus neį
leido. Bet tas išlaužė duris ir 
įėjo. Tąsyk molina pašaukė 
policiją, ir loji jį išsivedė.

Teisėjas jiasišaukė suną ir 
davė jam tėvišką pamokinimą. 
Vaikinas susigraudino ir ėmė 
verkti. Teisėjas atidėjo bylą iki 
kovo 20 d. ir sunūs nusivedė 
moliną namo, prižadėjęs būti 
geru.

LEDAS PABRANGS — SAKO 
LEDININKAI.

Kadangi šiemet žiema labai 
lengva lai ledo kompanijos, uo
gaujamos ledo kirsti Chieagos 
apielinkėse buvo priverstos jieš- 
koli jo tolinus žiemiuose, o tas

atgabenimą, vidutiniai po $2 ar 
$3 tonui, i šituos dadėtinius iš- 
kaščius kompanijos, pardavinė
jamos ledą, paskaitis vartoto
jams. šilą dadėtinią iškaščią 
išeis po 10 ar 15 centą 100 sva
rą. Iš to galima numanyti, kad 
ateinančią vasarą nusipirkus le
do už 10 centą balima bus tik

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimų savo teisių 

ofiso iš 1-A7 So. LaSalle Street 
j Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4X49

Kezideuci jos 'l’tsl. dui-ficlęl 1047.

DR. H. A. BR0AD
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, III.

Tel. Armitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą išvidaus, po $1.19 už gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

1003-3089 S. Halsted St, Chicago, III.

Prižiūrėkite
Savo Regėjimą
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. M1LLER

Įgijęs moksliška laipsni 
Expertas Optikas

Kreivos akįs ati- 
taisomos su aki 
niais.

PILNA EI LB 
GRAŽNU

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

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

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigąn Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigąn 
Avė., Roseland, Ilk

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342. 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akio Egzaminuoją Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

t kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 rįdo iki d vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephone Yards 5032

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

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

j

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žlnbmrtrf 1 fne^ •“

tų kaii>c patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų- i? 
6—8 vakarais. Telcphcne Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. flalsted Street

VALANDOS; 8—9 ryto. tiktai.

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

1149 S. Morgan St., kerte 11 et 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

D—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:3Q vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingds kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

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

kriaučįškų daiktų (fikshprs) kaip 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
tt.

Musų tavoras geriausias, kainos ze 
miausios.

Roman Chaillcn
1642 Bluc Island Avė , Chicago, III. 

tarp 16-los ir 18-tos gaivią.
Tel. Canal 1348

fr.......... -* 1 " ........... k

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1653 W. Mudison it.
Suitc 600—612 

Phone Haymarket 2568
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted SL 
Pnone Canal 4626 

Naujienų Naųie 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldlcniais tik Madison st. 
<|fisc.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

JFOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St 
Telephone Central 6390
ZS11 Street

Telephone Central 0990

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

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11

Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. j 
1325 So. Halsted St, Chicago.

Liberty Bondsųs 
dalj išmokėtą, bondsus ir war 
savings stanips nuperka už cash 
Erne! and Co.» 740 W. Madison st,, 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

I I " ........ ....... <

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviJiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

Resld. 981 8. Aahlaad Blvd. Ckicagt 
T*l«pki»N« ą»rM*rk»t x*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

SpocialiitM MoUriiką, Vyrliką, 
Vaiką ir visą chroaišką ligą

Ofiaaa: GU4 8. Halated 8L. Ckfcar 
T«l*»h«M Dr«v«r HM

VALANDOS! 16-11 ryto; 1—1 mtotg 
7—M vakare. N«d<lionate lt—U ilvaa.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryli 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 pąroui- 
lų 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 13.00 
iki $7.50.
Atdara kasdien*, nedėtomis ir ▼•-

R. G O R D O N
h Chicup, ULJ 1411 S. Haliitd 8tr.

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

Mrs.A.MIchntewlcz
Baigos Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
ms! Pennsylvanljoa 
ospitalėae ir Phila- 

lelphijoj. Pasekmin- 
1 patarnauja prie 
mdymo. Duoda rodi 

dvokiose ligose molo- 
ims ir merginoms. 
3118 So. Halsted Str.

antr« l«b«) ChleaM-
Nuo 6 iki 11 rytn. Ir 7 iki rfcln



Chicago ir Apielinke
NAUJIENŲ VAKARAS.

Naujienų dalininkai, jų rėmė
jai ir prieteliai užvakar iškil
mingai apvaikščiojo penkių me
lų sukaktuves. Erdvusis VVest 
Side Auditoriumas buvo pihias- 
pilnulėlis.

Įeinant į svetainę prietelis A. 
riktelėjo man ausin:

Na matai! Aš pernai sa
kiau. kad Pilsen Auditoriumas 
bus permažas... Na — pasižiū
rėk kiek čia naujo gražaus svie
telio.

Einu toliau Pašoka prietelis 
B. ir pasivedęs Į šalį kužda:

— Retinu, kad kitų metų Nau- 
jieniečiai turės pasiimti Col iše
itinę...

Kadangi pas mane nesirado 
daugiau, kaip tik reporterio 
žvaigždė, tai. žinoma, betyli ne
galėjau. Pasirinkęs tinkamų 
kamputį atsisėdau ir laukiau 
programo. Išeina vakaro ve
dėjas ir sako:

— Dtibar, gerbiamieji, prade-

VISIEMS ŽINOMA,
Kad nuolatiniu pilvo nedatek- 

liu prasideda sugadinus virškini
mą. Kuomet viduriai užkietėję, 
tuomet ir kraujas nešvarus, ir iš 
čia prasideda daugybė blogų pa
sekmių.

Pažymėtina, jog protingi žmo
nės tokiuose atsitikimuose neap- 
sileidžia, bet tiesiog suvalgo 3 
saldainius Partolos, pirm gul
siant, o ant rytojaus, jie atsike
lia naujais ir palengvintai. Visas 
tas silpnumas, skausmas galvos, 
visiškas nusilpnėjimas, — kaip 
ranka atimama.

Todel-gi visuomet reikia ture 
ti po ranka namuose savo nami
nėj vaistinėj, skrynutę saldainių 
Partolos, kuri žinoma visame 
pasaulyje ir buvo apdovanota 
šešiose Pasaulinėse Parodose 
Europoje. Skrynutė saldainių 
Partolos kainuoja tik vieną do
lerį. o 6 skrynutės — už $5.00.

Partola galima gauti lik pas 
jos išradėją, žinoma chemiką Ni
kolajų Partosą, todel-gi patariam 
visiems išsirašyti ją su pasidid
žiavimu ir laikyti po ranka sa
vo namuose. Kuomet turėsite 
galvos skausmą, užkietėjimą vid 
urių, skausmą po liežuvėliu, žak 
sėjimą, arba guzą pilvę, ar tan
kų nusilpnėjimą organizmo — 
tuomet savo skrynioje arba savo 
naminėje vaistinėje Jus atrasite 
teisingiausią draugą — Partolą, 
kurias Jus tuojaus suvalgykite 
pirm gulsiant 3 saldainius, o ant 
rytojaus ir visi kiti giria.

Bet, kad turėti ją reikia iš ank 
slo prisigatavoti. Prisigatavoki- 
te ir Jus. Užsisakykite dabar-gi 
Adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

New York fl. Y. Dept, L. 1
(118)

JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS

— Rengia —

ŠOKIUS UŽGAVĖNIŲ
VAKARE

Kovo-March 4tą diena, 1919 m.
MILDOS ABEJOSE SVETAINĖSE 

3142 So. Halsted Street. Chicago, III.

Pradžia 7:30 valandą vakare

Lietuviai ir Lietuvaitės, kviečiami atsilankyH j šį 
vakarą pasišokti ir linksmai praleisti laiką.

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS

sime...
Supinu l<ojas pakreipiu galvą 

ir klausausi: dainos, monologai, 
solo, duetai, dainos, dainos, dai
nos — vienos tylios liūliuojan
čios, kitos “stragios.” Bet re
porteriui visos geros: jis, mat, 
toks žmogus, kur “gaudo" ir 
užrašinėja tik žodžius-sakinius, 
o ne meliodijas... 'Patai jis ten
kinasi “pagaudęs' tik du: nau
jąjį chicagiečių svetį, J. Valka
tą, ir P. Grigaitį, kurie — re
porterio laimei - ne dainavo, 
bet kalbėjo.

Pirmas kalba Varkala npjie 
dalykų stovį Husuose. Kalba 
bešališkai, be jokių oratoriaus 
ir agitatoriaus “prismokų,” taip 
“kaip ten dalykai” stovi tikre
nybėje.” Sumini priežastis di
džiųjų perversmų buvusio šiau
rės meškino šalyje ir nurodo 
kas sekė po to: kokie vargai, 
kokios bėdos, viltįs ir nusivyli
mai. Tų vargų ir nusivylimų 
ten labai daug, net perdaug.
Husuose žmonės badauja... Y- 
pač miestų gyventojai. Kalbė
tojas sumini keletą atsilikimų, 
kurių liudininku buvo jis pats.

Kas klausėsi ir norėjo supra
sti, tas galėjo suprasti daug. 
Dargi neveizint to, kad kalbėto
jas atsisakė išreikšti savo nuo
monę sulig suminėtųjų dalykų.

Antras kalba Grigaitis — a- 
apie Chicagos lietuvių socialistų 
dienaraštį, Naujienas: kokią ro
lę jisai sulošė brandinime kirši
nės sąmonęs lietuvių darbinin
kų miniose ir, aplamai, darbi
ninkų judėjimą. Aiškina, ko
dėl Naujienos, kurias įsteigė ke
lios dešimtįs lietuvių darbinin
kų, galų, gale liko tvirtu ir įtek
mingu lietuvių darbininkų dien 
raščiu, kuomet norėję jį (dien
raštį) Vu valgy Ii” klerikalų ir 
tautininkų lapai patįs užvertė 
kojas. “Ta spėka, kuri išlaikė 
ir sudrutlino Naujienas, buvo 

susipratusieji lietuviai darbinin
kai” — pasakė kalbėtojas.

Užbaigiant, prašomas Cbica- 
gos Lietuvių Darbininkų Tary
bos pildomojo komiteto, kalbė
tojas paprašo, kad susirinkusie
ji paaukotų kiek kas išgali į Lie
tuvos Laisvės Fondą. Aukų su
rinkta, rodos, 80 dolerių.

Užbaigus programą p. V. 
Stankūnas nufotografavo susi
rinkusius Naujieniečius ir grai- 
kščios jaunos porelės pradėjo 
— valsą.

Smagus ir visuomet veiklus 
Naujieniečiai pažaidę, pasišne
kučiavę iki vėlai nakčiai, skir
stėsi tardami: —• Iki pasimaty
mo kitais metais.

—Rep.

GIRTUOKLIAVIMAS PASI
BAIGĖ KOVA.

Jakobo VVielebniko namuose, 
5710 XV. 64 PI. buvo girtuok
liavimas. Įsikaušusieji ėmė bar
tis. Fi:;pą Pazaniną kiti drau

gai iš’r.-.le už durų. Už valan
dos laiko jis sugrįžo su revolva
riu »r šaukė girtuokliiiojaiičnis 
vyrus kovon. Tij nusivijo jį 
ant tuščio loto netoliese ir mu
šis p’asi/ ėjo. Mušu> pasekmės 
tokios: P< trr Drozd, 37 im lų, 
nuo 5’12 W. 64 PI užmuštas 
Fre 1 V’ielcbnikas, 35 metų, 
nuo :>’38 XV. 64 Pi. pašautas i 
pečius į ranką ir į šlaunį; gal 
mirs. Policija įieško Paz ulino.

16 MILIONŲ REIKIA 
BULVARO UŽBAIGIMUI.

1914 melais specialiuose rin
kimuose mokėsiu mokėtojai nu 
balsavo $3,(NX),()00 sujungimui 
Michigan bulvaro su Lake Šliu
re keliu. Tiems pinigams išsi
baigus, kiti trjs milionai dole
rių išrinkta iš savastininkų spe- 
cialėmis mokestimis. Lapkri
čio mėnesyj 1918 m. nubalsuo
ta užtraukti paskola $3,000,000 

i ir ta jau baigia dilti. Jei dar 6 
milionai dolerių nebus tuojaus 
parūpinta, tai kontraktininkai 
žada sustab(]yli šitą darbą.

ROŽĖS LUXEMBURGIENĖS 
“DUKTĖ” PALIUOSUOTA.

Bessie Abrahamson, kuri sa
kosi esanti Rožes Luxembour- 
gienės duktė, vakar tapo paliuo 
suolą dvi “stokos kaltinimo.” 
Ją paliuosavo teisėjas Howard 
Hayes South Clark gatvės teis
me. Mergina yra 19 melų, gi
musi Rusijoje ir sakosi yra I. 
W. W. organizacijos narė. Ją 
areštavo vasario 21 d. už “da
rymą netvarkos gatvėje” \\resl 
Sidėje Jos prasikaltimu buvo 
tas, kad ji dalino plekatus, kvie
čiančius susirinkiman paminė
jimui N’okietijos revoliucijos 
kankinių K. Liebknechto ir Ro
žės Luxembourg.

------------- ^.i() 
ATLEIDO 14 GAZO 

TYRINĖTOJŲ.

Viešojo patarnavjmo sky
riaus biuras alkido keturiolika C 
tyrinėtojų nu^idkundinių gazo 
sąskaitomis; tyrinėtojai buvo 
pasamdyti tam laikui ir jiems 
buvo mokama po $100 mėne
siui. Dabar biure pasiliks trjs 
nuolatiniai tyrinėtojai, vienas 
klerkas ir perdėtinis, Fred. Abe- 
le.

STAH AND GAHTEH teatre vi
są šią savaitę bus duodama nau 
ja puiki juokažaislė, “Harry 
Hastings Show”. Lošime daly
vauja pasižymėjęs komikas, 
Dan Coloman. Belo, jam gelb 
sti tokie geri lošėjai, kaip Phil 
Peters, Harry Beilis, Hazel Lo- 
raine, Alma Baner, Marijone 
Mandaville, Alice Juilmette ir 
kiti. Veikalą puošia puikus 
jaunų mergelių choras. Loši
mai būna du kartu dienoj: kaip 
2:15 v po pietų ir 8:15 valandą 
vakare.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI

(Atsiųsta)

Svarbiausia žmogaus gyveni
me yra — maistas, pastoge ir 
drapanos. Bet šitų trijų daly
kų dar neužtenką. Kad žmogus 
galėtų gyventi deramai, reika
linga ko nors daugiau. Žmo
gus nori netik valgyti, turėti 
deramą pastogę ir drapanų, o 
kartu ir lavinties-tobulinties.

Norint atsiekti reikiamo to
bulumo, reikalinga tam tikros 
progos, vietos ir aplinkybių. O 
kad šito atsiekus, žmones sten
giasi pergalėti visas esančias ant 
jų kelio kliutįs.

Tas pats atsitiko ir su Cicero 
lietuviais. Ilgą laiką cicerie
čiai ncnuoalsiai veikė: organi
zavosi, lavinosi, linksmino-*

NAUJIENOS, CKIcage, UI.
■————■taaM—tMBMįl j i u **

si ir dalinosi tarp savęs 
patyrimais ir žinojimu. Ir vie
ną gražią dieną jie pamatė, kad 
jau darosi ankšta, pradeda sto
koti vietos. Šilą pamalę jie su 
manė įsigyti nuosavą svetainę, 
kur galėtų liuosai, niekieno ne
varžomai, susirinkti ir švieslis- 
lobnli n lis.

Niekurios progresyvus drau
gijos pasvarstę lai, nutarė įkurti 
bendrovę vafthl Lietuvių Lino- 
sybės Namo IMiidrovė. Organi
zavimu ir pinigiška parama pir
mosios įr Ivirčiausios kol kas 
pasirodė Raudonos Rožės Paš. 
Kliųbfls ir Vyrų ir Moterų Ap- 
švielos Draugija. Pastaroji dar 
gi nutarė nelik nupirkti Šerų už 
50(> dol., bet kartu agituoti už 
šį prakilnų sumanymą. Ji nuo- 
šisdžiai kviečia visas (jceros lie 
lovių draugijas prisidėti prie 
minėtosios bendrovės ir dirbti 
karto su mumis, kai kuogrei- 
čiausia atsiekus užsibriežtojo 
tikslo. — Kaip bus malonu, kad 
mes, Cicerus lietuviai, galų gale 
įgysime patogią vietą, kur po 
sunkaus dienos darbo galės 
skaitlingai susirinkti ir links
mai laiką praleisti! Tai bus tas 
cementas, kuris jungs Ciceros 
lietuvius.

Kad paskleidus tą idėją pla
čiau, naujoji bendrovė rengia 
Užgavėnių vakarą-pasilinksmi ui 
mą. J iį privalo atsilankyti ne
tik ciceriečiai. bet ir visi kili 
apielinkėse gyvenanlįs lietuviai. 
Nes gal ryt-poryt ir jie alsikra- 
uslys į Cicero. Tuomet ir jiems 
bus malonu rasti vietelę, kur pa
silinksminti ir pasimokinti.

Pramogų vakaras rengiama 
A. J. Lauterbacho svetainėj, prie 
48 Ct. ir 12 gatvės, šiandie, kovo 
ketvirtą. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga lik 25c porai.

Kalbės Antanas Žymontas.
Tegul musų vakari' nestoko 

ja nė vieno ciceriečio.
S. A. Vasiliauskas,

Vyrų ir Moterų Dr-jos sekr.

___ Pranešimai
Pastaba atsiunčianti'ems draugijų 

pranešimus: •—
Draugijų viršininkai ar jgalio- 
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to palies pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Ganai 151)6. pranešti

— Redakcija

J. Jukelis kalbės sekamos dienose 
ir vietose: 22 kp. kovo 5 lienų Mel- 
dažio svetainėje. 37 kuopos kovo 7 
dienų, Malinauskio svetainėje, 81 
kp., kovo 8 dienų Liuosybės svetai
nėje. Toliaus kur ir kada bus pra
kalbos, bus paskelbta vėliaus Pažy 
mėtose vietose pradžia 7:30 valan
dų vakare

45 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks utarninke, kovo 4 dienų lygiai 
kaip 8 valandos vakare Meldazio 
svetainėje, mažojoj svetainėj 2242 
W 23-rd place Visi draugai turi at 
šliaukyti, nes randasi daug svarbių 
reikalų tarimui Taipgi užkviečia 
mi visus tuos draugus, kurie norite 
įstoti šion kuopom

Rockford, III. — March G įvyks su 
sirinkimas LSJL. Montaguc House. 
Pradžia 8 valandų vakare. Gerbia
mi draugai ir draugės, nes turim 
svarbių reikalų taipgi kviečiam at 
šliaukyti ir tuos, kurie dar nepri- 
gulit.

Kensington III. — LMPS 67 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoje, kovo 5 diena kaip 7:30 va
landų vakare. Aušros kambariuose, 
10900 Michigan avė., visos narės 
kviečiamos atsilankyti ir naujų at
sivesti. Turime aptarti daug svar
bių reikalų sekr. U. Matikanienė

Iš priežasties atvažiavimo draugo 
J. Jukelio j Chicagų LSS. VIII rajo
no narių draugiškas pasikalbėjimo 
susirinkimas įvyks ketverge, kovo 
6 (lienų, 8 valandų vakare Mildos 
svetainėje ant 3 lubų. Draugai, ma 
lonėkite atsinešti su savim knygutę, 
nes be knygutės nebus įleidžiami į 
svetainę.

Sekret. K G Trainis

Brighton Park, III. — LSS. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus seredo'i, • 
kovo 5 d., kaip 7:30 vai. vakare 'I'. 
Maženio svet. 3834 S. Kedzie avė. Y- 
ra svarbių reikalų. Todėl draugai 
malonėkite būti visi laiku ir atsives
kite naujų narių. —Organizatorius.

Waterbury, Conn. — Rengia V. 
Lietuvių Progresyvių Draugijų Sų 
ryšis prakalbas nedėlioję, kovo 16, 
svetainėje 103 Green si. \Vaterbu- 
ry, Conn. Pradžia 7 valandų vakare 
Kalbės P. Grigaitis, iš Chicagos In- 
žanga 15 centų ypatal. 

Kviečia Rengėjai

LSS. 22 kuopa rengia svarbias pra 
kalbas kovo 5 dienų 1919 melų M. 
Meldažio svetainėje 7:30 valandų 
vakare. Kalbės J. Jukelis, iš New- 
Yorko. Publika prašoma atsjlankyli 
skaitlingai. — Komitetas

LSS 22 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus ketverge, kovo 6, kaip 8 
valandos vakare M. Meldažio svetai
nėje. Draugai visi atsilankvkil ir 
atsivesk!! naujų narių

Org Zelba

LMPS. 9-tos kuopos (’horo svar
bi repeticija įvyks seredoj, kovo 5 
d. lygiai kaip 8 vai vakare, Mark 

i \Vbite S. svetainėj, Halsted ir 29 gt. 
Visos choristės malonėkite atsilan
kyti laiku. Draugiškai F S K

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 
kp. rengia puikų vakarų nedėlioj, 
27 d. balandžio, K. Grikšo svel., Bus 
statoma J J Zolp 4 veiksmų drama 
Valkata. Vielinių kuopi) ir draugijų 
prašome tų dienų nerengti jokių 

pramogų, kad neužkenkus vieni ki
tiems... Rengimo Komitetas

East Chicago. Ind. — LDLD. 70 
kp. veikalo Valkata pirma repetici
ja jvyks seredoj, kovo 5 d., K Grik- 
šos svetainėj, 7:30 vai. vakare. Visi 
lošėjai, kurie esate paėmę roles 
malonėkite atsilankyti pažymėtu ]ai 
ku. Rengimo Komitetas

Harvey, III. — SLA. 289 kp. mėne
sinis susirinkimas bus kovo 6 d., 
7:30 vai vak J. Dudek svet. 15639 

Halsted Si. Harvey-Pboenix, III.
Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti ir naujų narių atsivesti.

— Org. K. Kazanauskas

Cicero. — LSS. 138 kp. mėn. susi
rinkimas įvyks seredoj, kovo 5 d. 
Grigalaieio svet. 4837 W. Llth St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Būtinai visi 
atsilankykite. — Valdyba.

ASMENŲ JlEšKOJIMAI~

Aš Franciškus Caraskewica 
PAJILšKAU GIMINU,' ir pažįstamų 
Aš paeinu iš Liet. Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Ilguvos parap., Pačiur- 
kštės kaimo. Penkiolika melų kai 
Amerikoj. Jie patįs ar kas kili pra- 
duoti žinę ant šio adreso:

F. CHARASKA 
L C. HOSPITAL.

5744 Stony Island Avė Chicago, III.

PA.IIEŠKAU savo brolio Antano 
Diliaus. Paeina iš Kauno gub., Alek
sandrovus pavieto, Ziobiškių parap, 

Baranauliškiij sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ji pati arba kas žino ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu:

JUOZAPAS DIL1S
P. O. Box 516 Smuggler, Colorado.

PAJIEŠKAU dvieju brolių Mate- 
ušo ir Antano Judeikių. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., NVišeivene 
parap., šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mateušas atvažiavęs {Ameriką, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglius. Me 
Idžiu atsišaukti jii pačių arba kas 
žinote praneškite.

Juozapas .Lideikis,
P. O. Box 33 Terminai Hotel 

Tacoma, Wash.

PAJIEŠKAU savo vyro Ipolito Sa- 
baičio, kuris nuo manęs prasišalino 
praeitų metų, palikdamas mane di
deliame varge su pulku vaikelių. Jis 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Daugų parap., Doskonių sodžiaus. 
Prašau labai maloniai atsiliepti, kas 
buvo — nesusipratimai — atleisime 
vienas kitam. Jisai yra penkių pė
dų augučio, gelsvų plaukų, linksmo 
budo. Prašau jo paties arba kas ki
tas praneškite man, kur jis randasi. 
Kas praneš kur toksai žmogus ran
dasi, skiriu $20.00 dovanų.

Rozalija Sabaitienė, 
3139 'J'. Str. Su. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU savo dėdės Vinco Da
inelių iš kaimo Meškinių, parap. Gri
škabūdžio. Suvalkų gub., Naumies
čio pav. Koki 7 metai atgal jis gy
veno Pittsburgh, Pa. Labai norėčiau 
susižinoti nors per laiškų. Jus patįs 
ar kas kitas atsišaukite, busiu labai 
dėkinga už tai.

Agota Daineljukė, 
4712 S. Princeton avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU vaikinas kambario 

prie mažos šeimynos. Butų gerai, 
kad vakarienė butų gaminama na- 
mieje. Westsaidės apielinkėje arba 
ir kitur.

Praneškite laišku, 
Y. B.

1108 XXX XVashington Blvd. Chicago

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo i bučernę, esu 

atsakantis bučeris, kalbu keletu 
kalbų. Suprantu biznį. Kam reika
lingas tokis bučeris atsišaukite laiš
ku Į Naujienų ofisų pažymėdami ant 
laiško No. 35.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais!
116-122 N. DEARBORN ST 

arba
105.107 SO JF.FFFRSON ST
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios jsteitftunse ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, i ka-

REIKIA DARB1NINKŲ 
sykius, j ūkius, į šiaip įvairias įslal- 
giu — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbatu*

REIKIA vaikų užpjauti gvinulus 
ant Sriubų. Turi būt virš 16 metų 
amžiaus. Atsišaukite į

’l he Ryan Car Company, 
Hegewiseb, III.

REIKIA prityrusios merginos ku
ri gali kalbėti lenkiškai, lietuviškai 
j gatavų dėvėjimui merginų drapa
nų skylių.

Lustigs Department Store 
3410 So. Halsted SI.. Chicago, III.

REIKALAUJAM ktikoriaus ant 
naktų vyro. Turi mokėti darbų. Ge
ras užmokestis. Atsišaukite greitu 
laiku.

XV. B. JUČUS
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA patyrusios pardavėjos 
merginos prie gatavų drapanų,

Bruchas, 
3323 So Halsted St, CHICAGO

REIKIA zagarmeisterio pastovus 
darbas, gera užmokestis.

BRUCHAS
P323 So. Halsted St., CHICAGO

REIKIA patyrusio Jangų plovėjų.
Chicago Window Cleaning ’Co.

62 W VVashington st Room 2

REIKALINGAS geras barberis dirb 
ti vakarais arba tiktai subatomis ir 
nedėliomis Atsišaukit:
4563 Wentworth Avė, Chicago,III

REIKIA

DRAPANŲ PARDAVĖJO
I DEPARTAMI-NTINE SANKROVA

KURIS GYVENA IR TURI

PAŽINTI PIETŲ-VAKARŲ..
PUSĖJ YPATINGAI ANT

TO XV N O F LAKI-:
GERAM ŽMOGUI BUS PASKIBTA

SKYRIUS IR GARSINAMA PER 
VISUS APGARSINIMUS LIETU

VIU LAIKRAŠČIUOSE
GERA MOKESTIS PASEKMINGAM 

PARDAVĖJUI.

L. KLEIN,
HALSTED & LIBI-JVI'Y STREETS

REIKALINtJA darbininkų prie Cu
krinių burokų su šeimynomis arba 
pavienių ypatų. Augščiausiai moka 
ma Michigano valstijoje. Gera mo
kestis ir puikios darbo sųlygos. Dy
kai namų remia, dykai transporta- 
cija, priskaitant vaikus. Pasitikite 
musų agentus Chicagoje ir Indiano
je sekančiose vietose:
Chas. Kossay’s office, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile dienų nuo 8 rvto 
iki 8 vakaro. Al. AVebers Home. 1612 
Orchard St., bile dienų nuo 8 ryto 
iki 9 vakare. Fekete and Sons Off
ice, 1957 XXr. Grand Avė. Nedėlio- 
kovo 9, nuo 9 iki 11 ryto. East 
Hammond, Ind. Company House 

No. 93, kovo 9. ant 9 ryta. Indiana 
Harbor, Ind. Nedėlioję kovo 9 ant 
3 po pietų 3501 Pennsvlvania Avi*.

MICHIGAN SUGAR CQ. 
Saginavv, Mjch.

REIKALINGAS barberys — pas- 
tovus»darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitai.
450() S. Armitage avė., Chicago

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubeltais snringsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARDUODU fornišius dėl ma
žos šeimynos geras pečius, gera 

lova ir kiti visi daiktai gana geri. 
Parduosiu visus sykiu arba po vie
nų atskirai. Atsišaukite:
1710 Newberry Avė., pirmas fialas.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gerai įtaisyta ir ap

simokanti grosernė ir buČernė. Gera 
vieta. Priežastis pardavimo kita biz
nis. Pigiai remia nebrangi kaina 
dėl platesnių žinių rašykite laiškų į 
Naujienų ofisų pažymėdami ant lai
ško no. 34,
PARDAVIMUI 5 barzdaskučio krės

lai ir didelis ved rodi s, pirmos kle- 
sos į taisos.

10 N Halsted Street,' <■

PARSIDUODA Styminė prosyna 
ma mašina iš priežasties sumažinimo 
vietos, atsišaukit greitai,

W Norak,
2210 XXr 22 and Leavitt Sts.

------- • ------- ---- -------------- —■ e

PARSIDUODA Bučernė ir Gro 
šerne geroj vietoj visokių tautu ap 
gyventoj, biznis išdirbtas per daug 
metų, kas norėtų būti biznierių ma 
lonėkit rašyti laiškų j ‘ Naujienų“ 
ofisų, (36)

Utarninkas, Kovo 4 d., 1919

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbų atlieku atsukančiai ir 
duodu gvarantijų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

nnd Sheel Metai Works
2106 \V, 241h SI Iri Ganai 1802

PARDAVIMUI
PARSIDUODA žuvininko biznis. 

Tai yra šluba 3 kambarių, 2 valtįs 
ir forničiai slubos; vardas aptveriąs 
dailiais Štakictais; galima laikyti da
ugybes ančių. Randasi ant ežero 
kranto, vardu Calumcl Pullman, III. 
Parsiduos labai pigiai, net už 250 
dol. cash. Vietos adresas — l-'ool ap. 
Kensington avė., Lake Gailime! Pull 
man. III. Savininko adresas

J. A. Navickas.
4167 S. Halsted st.

Phonc Boulevard 9891

NAMAl-žEMfc
PARSIDUODA 40 akrų farma ge

ras namas 5 ruimų ir tiarnč; 2 ar
kliai, 2 karv.ės melžiamos ir 2 jau
nos karvės. 5 kiaulės ir kili dėl lar- 
mos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,400, įmokei pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLE INLET, XVIS. 
Box 94 R. N.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Artesian 4 ir 4 nauji kambariai 
ai uos, apie 250 cash, likusius taip 
kaip rendų. Kaina $3000.00. Mc DU
ALI) and CO., 2630 XV. 381h St. 
tdara 9 rytų iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenimų su beismantu ir su 2 
lotais. Parsiduos už *3000 lik $600 
įmokėti, o likusius ramios išmokės.

PARSIDUODA 4 pagyvenimu mū
rinė šluba su visais gerais įtaisy
mais. Parsiduos už $3,500. Ramios 
neša $480 j metus.

PARSIDUODA naujas 2 pagyveni 
nnj namas po 6 kambarius su mati- 
tlinėmis. elektros šviesomis, aržtio- 
liniais Įtaisymais viduryje. Vertės 
$7000. Parsiduos už $5,750

PARSIDUODA mūrinis namas 3 
pagyvenimų po 6 kambarius su 

maudynėmis, elektros šviesomis ir 
geru beismėntu Ąžuolu Įtaisymai 

vyduįe. Rendos neša $828 j metus. 
Randasi 618 XV. 31st St
LIBERTY LAN!) and INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

i ■ į -................... ................................................ ...... i i-n

PARDUODU lota arba mainau ant 
namo už prieinama kaina. Lotąl 
randasi prie parko McKinley. Savi
ninko adresas

J. Garaius.
3434 S. Wallace str., ant pirmų lubų, 
iš užpakalio, Chicago, III.

FARMA
80 akrų žemės Michigano valstijoj: 
60 akru dirbamos žemes, didelis so
dnas, 5 kambarių grinčia, tvartas, 
daržinė, žemė aptverta tvoromis, 1 
mylia iki miestuko, puse mylios iki 
mokyklos. Mainom ant miesto pra- 
pertės arba lotų.
United Land and Investment ('o. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

VERTELGŲ DOMAI! Iš priežas
ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo bučernę ir grosernę su namu 
vieno augšto lietuvių apielinkėje. 

Balti Įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausi pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pasiulvmas

M. J. KIRAS
3331 So. Halsted St., Chicago III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. VVells at.

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 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

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

mas padarys jus Žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali** 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

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

Atsišaukit ant 4-to aiiHŠtn

J VAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. XVood St^ Chicago, HL 

Tel. Boulevard 5669.
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Generalis streikas
Berline

Streikas jau prasideda
Spartakai vėl deda pastangas 

nuversti valdžią
GENERALIS STREIKAS girnas diplomatinių ryšių su Bu

BERLINE. sijos sovietų respublika.

partakai reikalauja nuvertimo 
dabartinės respublikos.

RERLINAS, kovo 3. — Naci- 
onalė spartakų lyga ir Berlino 
komunistų organizacijos išleido 
atsišaukimą už urnų generalį 
streiką ir nuvertimą necionalio 
susirinkimo ir dabartinės res
publikos..

Organizdcijos pataria savo 
pasekėjams susirinkti dirbtuvė
se, kad sustabdžius darbą ir lie
pia jiems vengti gatvinių demo
nstracijų, taip kad valdžia netu
rėtų progos sutriuškinti judėji
mo spėkos pagclba.

Susirinkimai buvo laikomi 
10:30 vai. šiandie įvairiose dirb 
t u vėle nusprendimui ar atsilie
pti į atsišaukimą.

Pienuoja konr-streiką.

Apie 300 biznierių, profesio
nalų ir ofieierių daugiausia pa
sekėjų senosios tvarkos, laikė 
susirinkimą ir nutarė griebties 
veikimo suorganizavimui gene- 
ralio streiko visų ne sočialisti-1 
nių klesų, kaipo priešingo į ra n- ! 
kio. Susirinkime debatuose! 
buvo tikrinama, kad valdžios 
nariai mano, jog tokis streikas 
labai pagelbėtų jiems kovoti su 
‘raudonuoju terroru” ir, girdi, 
esą reikalinga parodyti taikiniu Į 
kailis, kad žmonės remia nacio- 
nalį susirinkimą.

'Pečiaus yra abejotina, ar kal
bėtojai turėjo kokią nors galę 
kalbėti už valdžią ir ar susirin
kimo organizatoriai galės pa
traukti didesnį skaičių žmonių.

Streiko tikslas.

Berlino spartakų paskelbto 
streiko tikslu yra įvedimas dir
btuvių tarybų visuose fabriku
ose, vedimui dirbtuvių reikalų 
ir galų gale perėmimui dirbtu
vių, pašalinimas valdžios karei
viu ir nuginklavimas visų neso- 
cialistų, ištrąukjmas visų karei
viu iš \V ėst talijos, Badeno ir 
kitų pažymėtų apygardų ir su
darymas raudonosios gvardijos 
po kontrole sovietų, kurie ap
ims visąs karines ir policijos ga
lės.

Taipjau reikalaujama paliuo- 
savimo visų politinių kalinių ir 
įstdigimo revoliucinio tribūna* 
lo teisimai vyriausių karės kal
tininkų , Hohenzollernų, field- 
maršalo von Hindenburg, gen. 
Ludendorff, admirolo Tirpitz ir 
“revoliucijos išdavikų,” prezi
dento Eberto, kanclerio Schei- 
demann ir gynimo ministerio 
Noske.

Beto reikalaujama ūmaus įvy ma, kad valdžios rateliai yra ga
kinimo taikos su Rusija ir įstei- na susirūpinę delei fakto, kuris žinia iš We.imar sako, kad Pru- nas. i vai., Menuo leidžiasi 10:06 v. v. WASHINGTON, kovo 4. — House.

Trne translation filed w1th the post- 
master at ('hieago, III., Mar. 5, 1919 
•is rv<|iiire(l by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, kovo I. — Dar 
bildukai nutarė paskelbti gene- 
rajjį streiką, prasidedantį ryto 
ryte. Tas reiškia, kad nebus nė 
šviesos, nė transportacijos.

Berlino buržuazija nutarė 
kontr-streiką, kuris uždarys vi
sas sankrovas, įskaitant ir par
davinėjančias maistą ir kitas gy 
veninio reikmenis.

liksiu vra nuvertimas vald- •r
žios.

Truo Irnnshitinn f»I*»»l with the pnsl- 
master at ('hieago, III., Mar. 5, 1919 
is retpiircd by the act of Oct. G, 1917

GARĖS STOVIS BERLINE.

COPENHAGEN. kovo 4.
Prūsijos valdžia paskelbė apgu
limo stovį policijos distriktuose 
Berline, Spaudau, Tetlom, Nei- 
derbarmen ir kituose Berlino 
priemiesčiuose kad “apgynus di 
džiuma darbo žmonių nuo ba- c c

d<> ir terroro mažumos.”
Karės ministeris Noske apė

mė pildomąją galę.
Pasak telegramos iš Berlino, 

minios įriveržė į įvairias Berli
no policijos stotis panedėlio na
ktį, nuginklavo policistus ir per 

: traukė telefonų vielas.

Crnc tninslation illed vvHh th? poO- 
master at ('.hieago, III., Mar. 5, 1919 

recpiired by the act of Oct. 6, 1917

KAPITALISTINIŲ LAIKRAŠ
ČIŲ MELO PAVYZDIS.

COPENHAGEN, kovo 4. — 
Berlino karinis gubernatorius 
Noske paliepė, kad kiekvienas 
užmatytas gatvėse po 6 vai. va-
kare bus nušautas be persergė
jimo.

Trne transhitinn filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KAREIVIAI EINA ANT 
MUNICHO.

PARYŽIUS, kovo 4. —- Iš Zu- 
riebo pranešama, kad priešingi 
radikaliai valdžiai Muniche, Ba
varijos karei via i eina ant to 
miesto. Tai paskelbė ministe- 
riai .loffe ir Antcrleitner karei
vių ir darbininkų kongrese Mu
niche. Jį patvirtino keli kiti 
delegatai.

Tnie translation filed with the pnst- 
master at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nepriklausomieji apleidžia 
susirinkimą.

VVEIMAS. kovo 3. — Sako-

kasdien darosi vis’ labiau pasre
biamu. būtent, kad beveik visa 
nepriklausomųjų socialistų de
legacija nacionaliame suvirin

kime prapuolė šiose dienose 
streikų, sukilimų ir bandymų 
atkirsti Weimar nuo likusios 
dalies Vokietijos. Pavyzdžiui 
šiandie susįrinkime buvo tik du 
m priklausomieji socialistai -- 
Cohn ir lleneke. Subatoj buvo 
4 nepriklausomieji, o pelnyčio j 
,—■ penki.

Tnie translation file'l with the post 
master at ('.hieago, III., Mar. 5, 1919 
as retpiired by the act of Oct. tt, 1917

GATVEKARIAI STOVI.

LONDONAS, kovo 4. — Be- 
vielinė žinia sako, kad genera
lis streikas, kuris prasidėjo Ber
line vakar vakare sustabdė vi
sus karus—gatvekarius, eleva
torius ir požeminius.

Berlinas yra be vandens, ele
ktros, gazo.

GENERALIS STREIKAS 
HAVANOJ

Havana, k. 4.— Invairių unijų 
sreiko komitetas paskelbė gene
ralį streiką Havanoje, kuris tu
ri prasidėti vidurnaktyj.

Trne translntion filca w*<h the nnc* 
master at ('hieago, III., Mar. 5, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917

TALKININKŲ LAIVYNAS 
NETEKO 803,000 

TONŲ.

Jų priešai neteko 415,000 tonų 
įtalpos.

LONDONAS, kovo 3. — Reu- 
ti.rio Paryžiaus koresponden

tas apskaito, kad talkininkų lai
vynų nuostoliai laike karės sie
kia 803,000 tonų. Iš tų nuosto
liu, Anglijos dalis buvo 550,000 
tonų.

Gen t ratinės valstybės pražudė 
115,000 tonų, bet Vokietijos nu
ostolius kurie siekia 350,000 to
nų, neįeina daugybė laivų, ati
duotų sulig pertraukos mušiv 
sąlygomis.

*
Ti-hp translntinn filed with the pnsi 
master at ('.hieago, III., Mar. 5, 1919 
as requlred by the act of Oct. 6, 191

VENGRIJA LAIKYS 
RINKIMUS.

Rinkimai įvyks pradžioje 
balandžio.

LONDONAS, kovo 3. - Reu- 
terio žinia iš Budapešto sako, 
kad Vengrijos kabinetas nutarė, 
išleisti paliepimus laikyti rinki
mus į naują steigiamąjį susirin
kimą pradžioje balandžio viso
je šalyje, nežiūrint priešo užė
mimo. Tas žingsnis esą skaito
mas reikalingu iš priežasties va
ldžios užrubežinės politikos.

Mergina pavogė dvidešimts 
automobilių.

PHILADELPH1A, — čia are
štuota jauna mergina, kuri pri 
sipažino, kad per pastaruosius 
5 mėnesius ji pavogė mažiausia 
20 automobilių pavogė ir kad 
dalyvavo ginkluotuose užpuoli
muose.

Tnie transh’Hnn filea wtth the post 
master at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
as reqidred bv the ad of Oct. 6. 1917

PRŪSIJOS SUSIRINKIMAS
ATIDĖTAS.

BASEL, kovo 3. — Oficialė 

sijos ministerija nutarė atidėti 
neaprubežiuolam laikui sušau
kimą Prūsijos nacionalio susi
rinkimo sušaukimą. Tas nutar
ta deki dabartinio sunkumo t ra 
nsportacijos.

Tt >ip frnn<l'>Onrt fili w*»h post 
master at ('hieago. III., Mar. 5, 1919 
ii\ i bx Uit- aH '»• ’»' l. <». 1917

TALKININKAI PASITRAUKĖ

Archangelsk. k. 3.-— Bolševi
kai tebetęsia savo ofensivą prieš 
amerikiečių ir talkininkų karei
vius fronte 160 myl. į pietus nuo 
A rchangelsko.

Pasak gautų kvatieroj žinių 
talkininkai evakavo Vevsievska 
kaimą.

20,000 ANGLIAKASIŲ
BE DARBO OHIO.

COLUMBUS. John Moore, 
Ohio angliakasių prezidentas 
paskelbė, kad iš 50,000 anglia
kasių Ohio ’^alsilijoj’, pabaigoj 
vasario buvo nuo 18,000 iki 20.- 
000 bedarbo, a pie 15,000 ang
liakasių nedirba jau nuo sau
sio 1 dienos.

Tritc irstnsliHnn file't wHh the pnst- 
master at ('.hieago, III., Mar. 5, 191!) 
•s reųuired by the act of Oct. (>. 1917

Apie ateivių mo
kesčius

BUREAU OF INTERNAL 
REVENUE.

Sveifmtaučiai, kurie gyvena 
Suv. Valstijose ir nežino ar jie 
čia pasiliks visuomet, ar grįš į 
kitą šalį, jei gali lai prirodyti' 
taksų nuo incigų reikalais bus 
skaitomi sykiu su piliečiais ir 
'ia apsigyvenusiais. Čia gyvė
tantis ateivis, kuris nežino kuo
met apleis šią šalį, ar gal ir vi
sai neapleis, gali gauti paliuosa- 
vimą nuo tų įstatymų reikala
vimų, kad jo darbdavys nutra
ukdamas nuošimtį nuo jo algos 
Išmokėtų valdžiai už taksus. Jis 
turi išpildyti tam tyčia paskirtą 
•ertifikalą. Tai jis gali pada
lyti visai nekliudydamas savo 
pilietybės teisių. Baštas, kurį 
jis pripildys ir inteiks savo dar
bdaviui turi prierašą ‘kad certi- 
fikatas neliečia pilietybės.“

Pinigyno Departamento šian
dien išleistas nusprendimas da- 
•>ildo pirmesnius padavadiji- 
inus dėl taksų nuo ineigų rinki
mo nuo šioj šalyje a|>sigyvenu- 
iii’( ateivių. Nuo nepastovaus 
ateivio taksai bus renkami iš 
jo algos, ar kitokių įeigų, ko
kias jis turi Suv. Valstijose.

Ateivių darbdaviai lengviau 
galės išpildyti naujus reikalavi
mus, nes taksai nuo algos atim
ami tik iš tų darbininkų, kurie 
žada apleisti šią šalį. Kad pil
ną algą išmokėti, neatimant iš 
jos taksų, darbdavys turi ant 
rašto žinoti, kad ateivys nėra 
neapsigyvenusiu gyventoju. Jei 
ateivys čia gyveno nemažiau 
kaip metus prieš pradėjimą 
dirbti prie dabartinio darbda
vio, arba jei jis buvo reguliaris 
darbininkas Suv. Valstijose gy
venančio darbdavio ar koopera
cijos tame pačiame mieste ar 
paviete nemažiau kaip per tris 
menesius prieš gavimą algos, 
jis gali būti laikomas, kaipo ap
sigyvenęs, kuomet sprendžiama 
ar sulaikyti dalį jo algos tak
sams, jei nėra kokių nors kitų 
prirodymų, iš kurių darbdavys 
žinotų, kad ateivis yra perėju-

.J-UJL.11 ' ĮJ ' "-1'*1 J . !■ ' l^"" . ..................

TAI BENT KUNIGO 
GASPADINĖ.

Mušė netik vienuoles, o ir patį 
kunigą pliekdavusi.

TRAVEBSE CITY, Mieli. — 
Užmušimas šv. Izidoriaus vie
nuoline ir palaidojimas bažny
čios skiepe sesers Marės 11 me
lų atgal, vis dar neišsiaiškina. 
Kun. BieneAVskio gaspadinė Sta
sė Lipčinska buvo areštuoki ir 
paleista už kauciją. Ji dar nc- 

| ra pei kiausinėta.
Policija gi tyrinėja apielinkę 

.žmogžudystes. B e k a s i n ė- 
dama po bažnyčios skiepą, poli
cija rado sulrunijushrs vienuo
lės rublis, kurie esą buvę sukru
vinti ir kurie, manoma, yra se
sers Marės rūbais.

Paklausinėjus pas parapijo
mis, patirta įdomių dalykų, apie 
kunigo gaspadinę. Ji buvusi 
“bosu” netik klebonijoj, bet ir 
visoj apielinkėj ir visos bobos 
jos bijoję. Bet labiausiai jos 
bijoję pačios vienuolės, nes ji 
jas mušdavusi, o ypač seesrį Ma 
rę. Jei kada gaspadinė pasida
rydavo geresnė ir prisiųsdavo 
kokių skanuminų, vienuolės jų 
nevalgydavo, bijodamosis, kad 
nebūtų užnuodvta.C 4

3a smarkioji kunigo gas
padinė taip toli nueidavusi, kad 
neretai išperdavuni kailį ir pa
čiam “dvariškam tėveliui.”. Už 
ką jam perdavusi kailį, parapi- 
jonįs nesako....

Dabar kaž-kas paleido pas
kalos, kad sesuo Marė galbūt 
gyva yra ir yra pabėgusi kaip 
kad kiek pirmiau iš to paties 
vienuolino pabėgo jos draugė, 
aprivedė, ir laimingai gyvena.

Bet jeigu ir taip butų, lai vis
gi keno gi lavonas buvo rastas 
bažnyčios skiepe?

Truc translation filed with Ihe posl 
nuisler ai Chicago, III., Mar. 5, 191!’ 
as re<|tiire<l by the act of Oct. 6, 191'

NAUJAS NAGRINĖJIMAS
NEGRŲ KAREIVIŲ 

BYLOS.

Aštuoniolika negrų kareivių, 
pasmerktų mirtim už užpuoli
mą pernai gegužio mėnesį ant 
moters, kuri buvo nuvažiavusi 
Granl stovyklon pasižiūrėti, ga
vo leidimą visą jų bylą pernag- 
rineti išnaujo. Tas nagrinėji
mas įvyks už kelių dienų.

4 ŽMONĖS UŽSIMUŠĖ.

COUNCIL BLUFFS, la. - 
Automobiliui smogus j geleži
nius tilto šamus ir nusiritus 75 
pėdos žemyn, 3 vyrai ir 1 mote
ris liko užmušti, o 1 vyras leng
vai sužeistas.

NUTEISĖ TRIS KAREIVIUS 
Už ELGETAVIMĄ; 

DOVANOJO.

South Clark gatvės teisme 
teisėjas Haas nuteisė vakar tris 
buvusius kareivius, paskirda
mas po $5 bausmės ir teismo 
lėšas užmokėti už j u, prašinėji
mą pinigų iš praeinančių gatvė
mis. Bet paskui atmainė savo 
žodį ir dovanojo jiems.

n. I I. .1 ..R ■ » ............ .

ORAS
C...-------..... ... ----- -----J

Aiškesnis ir šalčiau šiandie, 
ryto giedra ir galbūt šilčiau va- 
kariop.

Saule teka 6:18., leidžiasi 5:45

Tnie translation filed wilh the post-niastcr at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Wilsonas šiandie iš
plaukia Francijon
Kongresas užsidarė

Atstovų butas už Airijos laisvę
PREZIDENTAS WILSONAS 

IŠPLĄUKIA ŠIANDIE 
RYTE.

NEW YOBK, kovo 4. — Lai-
kas paskirtas išplaukimui užju-šaukti 
rin ryto transporto George \Va- 
shinglon su prezidentu \Vilso- 
nu, yra 8:15 vai. ryte.

rrne translnUon filcH w»lh the post- 
master ai ('hieago, III., Mar. 5, 191!) 
is reąuired by Ihe act of Oct. G. 1917

PREZIDENTAS KALBĖJO
NEW YORKE.

NEW YOBK, kovo 4. Prieš 
išvažiuosiant ryto ryte laivu Ge-' v v •

orge VVashington į taikos kon
ferenciją, prezidentas \Vilsonas 
laikė kalbą Metropolitan Opera 
House, ragindamas įsteigimą 
tautų lygos. Buvusis preziden
tas Taftas kalbėdamas nuo tos 
pačios estrados, taipjau išdėstė 
kodėl jis mano, kad turi būti su 
daryta lyga panaikinimui karių.

Nen Yorko valstijos guberna
torius Smtih pirmininkavo ir 
perstatė abu prezidentą Wil- 
sona ir l'afta. € *•

•'rne trnnsb>|ion fih“1 w'»h the post 
master at Chicago, III., Mar. 191!) 
is required bv the act of oct. G. 1917

65-TAS KONGRESAS 
UŽSIDARĖ.

Daug svarbių gilių 
neperėjo.

VVASHINGTON, kovo 4.
Kongresas užsidarė šiandie vi
durdienyj, laike republikonų fi- 
libustcirio senate, kuris nepri
leido prie balsavimo daug svar
bių biilų.

Senatorius Sherman iš Illi
nois, respublikonas, kuris pra
dėjo kalbą 7:30 vai. ryte, kalbė
jo per virš 4 valandas. Jis ne
prileido tolimesnio svarstymo 
^750,000,000 paskirimo g. ležin 
keliams, be kurių, kaip sako nie 
kurie administracijos vadovai 
geležinkeliai turės buti sugrą
žinti jų savininkams prieš vi
durį balandžio mėnesio.

Nepeii’ėjimas prieš kongreso 
užsidarymą armijos paskirimo 
biliaus ir kitų karinių patvarki- 
mų, palieka karės departamen
tą “sunkioj bet ne opioj situa
cijoj,“ pasakė sekretorius Ba
ker.

Greito trūkimo pinigų užlai
kymui kareivių nepermatoma.

Baker sako, kad jam labiau
siai gaila, jog neperėjimas ar
mijos reorganizacijos biliaus 
reikš, kad daugelis kareivių 
turės pasilikti tarnyboj ilgiau, 
negu butų buvę reikalinga.

friie tronslntion filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
as reqinred by the act of Oct. 6, 1917

NEŠAUKS EKSTRA POSĖ
DŽIO KONGRESO.

Tuoj prieš užsidarymą, prezi
dentas Wilsonas iš savo kapila- 
liaus ofiso autorizavo paskuti
nį pranešimą respublikonams, 
kad jų pastangoms priversti su- 

exlra posėdį nepavyko;
kad jis nėra atsimainęs savo nu- 
sisprendime nešaukti kongreso 
iki jo darbas taikos konferen
cijoj nebus užbaigtas.

Trne translation filed wifh the post- 
masler ai ('.hieago, III., Mar. 5, 191!) 
as required b\ the act of Oct. G. 1917

ATSTOVŲ BUTAS Už 
AIRIJOS LAISVŲ.

WASHINGTON, kovo 1.
Atstotų butas anksti šiandie 

216 balsais prieš 41 priėmė re- 
zcl.iuciją, išreiškiančią viltį, kad 
taikos konferencija “prielankiai 
apsvarstys Airijos reikalavimą 
apsisprendimo teisės.”

Frue translation filed wi»h the post- 
master at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
is rv<|uirvd l»v (br act <»f Del. G. 1917

FG’CH REIKALAUJA VO
KIEČIŲ LAIVŲ.

COPENHAGEN, kovo 1.
Pasak žinios iš VVeimar, kur V o 
kietijos nacionalis susirinkimas 
laiko savo posėdžius, maršalas 
Foch reikalavo ūmaus atidavi
mo Vokietijos pirklibinio laivy
no, be atsižvelgimo į maisto 
klausima. 4.

Trne translation filed with the post- 
nmsler at Chicago, III., Mar. 1919 
us,re<|un e<t by Ihe act of Uct. G. 1917

PAŠAUKS VOKIEČIUS PRIE 
TAIKOS STALO APIE 

KOVO 25.

PABYŽIUS, kovo. Nežiū
rint kliudimo paprastai proce
dūrai įvairių taikos komisijų 
engiančių laikinės taikos sąly
gą, programas eina pirmyn ir 
tikimąri Ibus užbaigtas ir pa
duotas subatoj, kada taryba iš 
B) išegzaminuos visą dokumen
tą. Sekamą savaitę ji užbaigs 
savo darbą prieš atvykimą pre
zidento \Vilsono 14 dieną. Jei 
aplinkybės leis, \Vilsonas pama 
ži apsvarstys taikos sutartį ir 
manoma, kad jis užbaigs daly
ką į 4 ar 5 dienas.

Tas galbūt leis vokiečių de
legacijai buti pašauktai į Ver- 
sailles apie kovo 25d., kada kon 
fereneijos komitetas įteiks 
jliems sąlygas. Vdkiečiai gal
būt tuoj sugrįš į Weimar pada
vimui sutarties, ir sugrįš j Ver
sali les prieš pabaigą mėnesio. 
Jiems galbūt bus leista apsvar
styti niekurius ti’eikalavimus, 
jei jie atras, kad jie' fiziškai ne
gali jų išpildyti.

AREŠTAVO SUFRAGISTES.

NEW YORK, kovo 4. — Poli
cija šiandie areštavo žymiausias 
moterų partijos vadoves, kurios 
lnando padarėli |ddmonsllociją 
priešais Metropolitan O p e r a
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Truc translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 5, 1919 
us reųiiired by the act of Oct. 6, 1917.

Tautų Lyga ir 
Socialistai.

P. Grigaitis.

Straipsniuose apie “Tautų 
Lygos konstitucijų” tapo išdės
tyta tas Tautų Lygos pienas, ku
rį priėmė taikos konferencijos 
komisija, pirmininkaujama pre
zidento Wilsono.

Tas pienas nėra Wilsono. o 
gen. Sintits’o, ir dar sudarky
tas.

Gen. Smuts’o pienas yra daug 
reakcionieriškesnis, negu gar
sieji prezidento Wilsono “14 
punktų.” Suv. Valstijų prezi

dentas savo taikos principuose 
reikalauja demokratinės tai
kos — be aneksijų, be kontri
bucijų ir su tautų apsisprendi
mo teise; jo taika yra “taika 
be pergalėtojų ir be pergalėtų
jų.”

Tuo tarpu Smuts’o pienas iš
kalbo daro pamatinį skirtumą 
tarpe laimėjusių karę talkinin
kų (ir Amerikos) šalių iš vienos 
pusės, ir sumuštų centralių 
valstybių iš antros. Pagal jį. 
Tautų Lygų sudaro talkininkų 
valdžios, kurios jau paskui 

... .. , sprendžia, ar priimti Lygon 
Vokietijų, kaipo pilnateisį narį, 
ar ne.

Smuts’o pienas atmeta forma 
les aneksijas (prijungimus sve
timų teritorijų spėka); vietoje 
aneksavimo tų žemės plotų, ku
rie pirma priklausė Rusijai. 
Austro-Vengrijai, Turkijai ir 

Vokietijai, jisai siūlo “manda- 
torių” (įgaliotinių) sistema, 
šita sistema tečiaus leidžia di
džiausioms valstybėms padidin
ti bavo teritorijas, “įtekmės 
sferas” ir kolonijas, t. y. at
siekti pamate to paties tikslo, 
koks yra atsiekiamas užkaria
vimais.

Smuts’o pienas, be to, tiktai 
labai apribotam laipsnyje pri- 
pažįsta tautų apsisprendimo 
principų: tiktai dalis tautų, bu
vusių pavergime, įgįja teisės 
patapti savarankėmis valstybė
mis; kitos pavergtosios tautos 
palieka po didžiųjų valstybių 
protektoratu (globa); o dar di
desnis pavergtųjų tautų skai
čius stačiai atiduodama didžių
jų valstybių valdžion. O apie 
tautas, kurios yra po talkininkų 
jungu (kaip, pav., Airija, Indi
ja ir tt), gen. Smuts visai nekal-, 
ba.

Pagalios, tasai Smuts’o pie
nas griežtai pasako, kad rautų 
Lyga turi būti ne bandžių susi
vienijimas, o valdžių.

Bet Tautų Lygos projektas, 
kurį priėmė Paryžiaus komisi
ja yra dar reakcioniškesnis ir 
už Smuts’o pienų. Tašai pro
jektas Vokietijai visai nepalieka 
vietos tarpe didžiųjų valstybių 
atstovų pildomoje taryboje. Vie
toje valstybių nusiginklavimo, 
jisai siūlo nuolatinę komisijų 
prie pildomojo komiteto, kuri 
tiktai davinės Lygai patarimų 
ginklavimosi apribavimo reika
lo.

* * *
Šitos ydos daro Tautų Lygos 

projektų peiktinu net ir buržu
azinės demokratijos akyse, l as 
projektus gali patikti tiktai 
stambiojo, imperialistinio kapi
talo atstovams, kurie tarptauti
nėje politikoje (lygiai kaip ir 
necionalėje) vadovaujasi pa- 
vėrgimo-viešpatavimo principu.

Bet darbininkų atstovai pri
valo kritikuoti tų Paryžiuje pa
gamintąjį projektų dar aštrinus 
iiėgii buržuaziškieji liberalai.

Liberalai (buržuaziški demo
kratai) yra, apskritai imant, 
priešingi pavergimui, ir sto ja už 
laisvų konkurencijų ir lygybę—
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Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mac. 5, 1919 
as reųuired by the cc! of Oct. 6, 1917 

Darbo ir kapitalo 
problemas riša.

♦ — I 1111 .........IBI

\Vashingtonan suvažiavę į- 
vairių valstijų gubernatoriai ir 
miestų majorai laiko konfe

rencijas ir riša darbo ir kapi
talo problemas. Atidarant kon 
ferencijų, prezidentas Wilsonas 
pasakė pamokslų, pasergėda

mas. kad Įvairių šalių valdžios 
tik dabar pradedančios susipra
sti ir pažinti, jog jų priederme 
klausyti balso tu žmonių masių, 
kurios dirba; nesistengti būti 
jų viešpačiais, bet būti jų tar
nais ir jų valios pildytojais.

Ta prezidento kalba padarė 
tokį gilų įspūdį į susivažiavu- 
sitts dirbančiųjų masių larnus- 
gubernatorius ir majorus, — 
jogei jie ant tų pėdų priėmė 
rezoliucijų apie deportavimų iš 
Amerikos visų tokių asmenų, 
kurie kursto spėkos pageli m nu
versti esamųjų valdžios for
ma. O tų rezoliucijų patiekė vėl 
dirbančiųjų masių tarnas, dar
bo ministeris William B. \Vilso- 
nas.

Kurstytoju gi valdininkų a- 
|<yse gali pasirodyt kiekvienas, 
|<urs nesutinka su viešpataujan
čiomis ekonominėmis, socialė- 
mis ir politinėmis sąlygomis ir 
jas kritikuoja.

Truc transhiHon filed wilh the pn«». 
mastei’ at Chicago, III., Mar, 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Žinios iš Lenkų 
šaltinių.

Žinių agentūros skelbia, kad 
pasiųstai Lenkijon talkininkų 
misijai važiuojant traukiniu, 
tarp Lvovo ir Przcmyslio uk
rainiečių (rusinu) kareiviai vėl 
į jų šaudę.

Ta žinia gauta irgi iš Varšu
vos.

Stebėtinas dalykas, kad žinios 
iš Varšuvos taip dažnai prane
ša apie piktus darbus žmonių 
ar kareivių tų šalių, kurias gob
šioji lenkų nacionalistų valdžia 
stengiasi dabar ginklu rankoj 
sau pasiglemžti.

L'kraiitiečiai, regis, negali tu 
ęėt nė jokios ypatingos neapy
kantos tai talkininkų misijai. 
Kamgi jiems į jų atvejų atve
jais Šaudyti?

Lenkui jokiu bildu negali už
gesinti savo apetitų ant sveti
mų šalių. Jie prievarta, gink
luota spėka nori* pasiglemžti 
ir ukrainiečių žemę. Tie nepasi
duodu ir atkakliai priešinusi.

Na, kodėl, pavyzdžiui, nepa
sotinamieji lenkų imperialistai 
negalėtų ir čia pavartoti išban
dytų priemonių priešių diskre- 
diuoli, būtent, patiems tyčia 
blogų aktų papildžius, kalcių 
ant savo priešo suversti?

tautinėje ir tarptautinėje politi
koje.

Jų Idealas šalies viduje yra, 
kad visi žmones turėtų lygias 
teises, t. y. lygių progų daryti 
biznį. Jie mato geriausių kelių 
prie laimės nevaržomose lenk
tynėse kapitalų ir asmeniškų 
gabumų lenktynėse. Liberali
zmo teorija yra visuomenės 
gyvenimai! perkeltoji Darvino 
teorija kovos už būvį: panašiai 
kaip pagal Darvino teorijų, ko
voje už būvi išlieka gabiausieji 
gyvūnai, ir ačiū tam darosi pro
gresas gamtoje, — taip ir libe
ralų supratimu, žmonijos pro
gresui reikia, kad tarpe žiiionių 
eitų kova; o normalis žmogaus 

\tipas jų akyse yra savininkas, 
'biznierius. Liberalai yra vidu
tiniško ir smulkaus biznio ide
ologai.

Tarptautinėje politikoje libe
ralų principas yra taip-pat ly
gybė ir laisva konkurencija. 
Tautų pavergimui liberalai 
(buržuaziniai demokratai) prie 
šinasi dėl tos pačios priežasties, 
dėlei kurios jie priešinasi Irus- 
tams. Jie nori, kad • tautos 
^langiaus ar mažiaus laisvai 
lėnktiniuotų viena su kita, ir 
todėl, vietoje imperialistiškojo 
pavergimof-viešpatavimo prin

cipo, jie stato tautų lygybės 
principų.

Prezidento Wilsono princi
pais sutvertoji Tautų Lyga tai 
ir butų liberalų idealo įvykini- 
mas tarptautinėje politikoje: 
susivienijimas lygių, nuo viena 
kitos nepriklausančių tautų tuo 
tikslu, kad jos kiekviena galė
tu laisvai varyti savo biznį, iš
vengdamos ginkluotų susirėmi
mu ir kitokiu konfliktu savo 
tarpe.

Bet darbininkai ne liktai at
meta pavergimų, o ir negali 
skaityti savo idealu liberališką
jį laisvos konkurencijos princi
pų. Darbininkų idealas kaip 
tautos, taip ir tautų politikoje 
yra bendradarbiavimas (koope
racija).

Ir protąujahtįs darbininkai 
žino, kad tautos gali būti suor- 
gan ižu tos bendradarbiavimo 
(kooperacijos) pamatais tiktai 
tada, kad tas principas taps Į- 
vykintas atskirų tautų viduje. 
Tiktai tada, kada atskiros tautos 
iš lenktiniuojančjųjų biznierių 
susivienijimų pavirs kooperaci
jos pamatais suorganizuotomis 
visuomenėmis, liktai tada visa 
žmonija galės pavirsti broliška 
tautų šeimyna, kurioje nebus 
vielos nė pavergimui, nė ka
rėms.

Jeigu, vadinasi, liberalai pei
kia Paryžiuje pagamintąjį Tau
tų Lygos projektų, kaipo “ne
pakankamai demokratiškų,” 
tai protaujantįs darbininkai turi 
pasakyti, kad jisai visai neatsa
ko jų idealui. Liberalai gali 
tikėtis (ir milžiniška jų didžiu
ma, be abejonės, tikisi), kad 
laipsniškai pagerinant tų Lyga, 
kuri dabar yra steigiama taikos 
kbnferencijoje, galima bus jų 
padaryti galų-gale tokia, kokios 
reikia žmonijai. Bet protaujan
tis darbininkai tokios vilties ne
gali turėti; jų viltis yra perkei
time šių dienų visuomenės 
tvarkos.

* ★ ★

Bei ar iš to išeina, kad dar
bininkai privalo priošinlics Tau
tų Lygos steigimui?

Šitokį išvedimų, išliesų, daro I 
vadinamieji “kairieji” socialis
tai. Bet jisai neišlaiko jokios 
Antikos.

Viena, priešinties Tautų Ly
gos steigimui butų bergždžia. 
Be Tautų Lygos pasaulis to
linus nebegali apsieiti. Palikti 
valstybių santykius lokiais, ko
kiais jie buvo iki šiol, reikštų 
— netolimoje ateityje susilauk
ti dar baisesnės karės, negu 
tik-kų pasibaigusioji; reikštų 

— per tų laiko tarpų, kuris pra
eitų nuo šios karės iki sekamos, 
apkrauti nualintas, badaujan
čias Europos šalis dar didesne 
ginklavimosi našta, negu ta, ku 
rių jos vilko praeityje. Tokio 
dalyko negali prileisti ne tiktai 
beturčiai, o ir kapitalistai; nes1 
karės pasidarė pavojingos ir. 
jieips. Taigi Tautų Lyga bus, l 
ir klausimas dabar eina tiktai 
apie tai, kokia ji bus.

Darbininkams tečiaus anaip
tol negali būti visviena,kokia 

Tautų Lyga bus įsteigta. Jeigu 
šioje valandoje jie dar neįsten
gia iškovot tokių Tautų Lygų, ( 
kuri atsakytų jų idealui (tokia i 
Lyga, kaip sakėme, yra galima 
tiktai įvykinus visuomenės 
tvarkos perversmų visame pa
saulyje)!, tai jų interesuose yra, 
kad jKbiitų kiek galint demokra 
tiškesnė. Kaip buržuazinės vai 
slyhės viduje darbininkai kovo
ja už demokratines Reformas ir 
laisvę, taip jie privalo reikalau
ti kuodaugiausia demokraly- 
bės, kuodaugiausia laisvės ir 
savo teisių pripažinimo ir bur
žuazinėje Tautų Lygoje.

Žmogus, kuris visai atmeta 
Tautų Lj’gų lodei, kad jų stei
gia buržuazija, elgiasi ne kaipo 
socialistas, o kaipo anarchistas, 
kuris atsisako valstybes viduje 
dalyvauti politikoje.

Anarchistų gestai ir žodžiai 
yra “revoliucioniški,” bot jų i- 
dealas yra atžagareiviškas: ap
sieiti be valdžios, be parlamen
to ir be valstybes žmones gale- 
tų liktai tada, kada jie galėtų 
gyventi mažomis, viena sn kita 
nesurištomis, kuopelėmis. Bet 
toks stovis, tai — praeities da
lykas, o ne šių dienų, kada pra- 
monijos ir komunikacijos išsi- 
plėtojimas sujungė milionais 
ryšių ne tiktai vienos šalies, o 
net ir viso pasaulio žmonės.

Visai atmesti Tautų Lygų ga
li tiktai žmogus, įsivaizdinan
tis, kad šiandie tautos dar gali 
gyventi kiekviena sau, nesusi- 
žinodamos tarp savęs. Toks 
žmogus arba nieko neišmano a- 
pie pasaulį, kuriame jisai gyve
na, arba žiuri į pasaulį iš at
žvilgio šalies, atsilikusios nuo 
pasaulio progreso. Ir faktiškai, 
griežčiausi Tautų Lygos priešai 
pareina iš Rusijos (bolševikai) 
arba randasi po Rusijos “teore
tikų” įtekme: dėlto kad Rusi
ja, ačiū savo ekonominiam at
silikimui, galėjo per metus su
virsimi laiko išgyventi, būdama 
atkirsta nuo viso pasaulio, lai 
jiems rodosi, kad ir kitos šalįs 
gali būti tokiam padėjime iki 
to laiko, kada visame pasauly
je įvyks socialė revoliucija.

Tautų Lygos atmetimas yra 
atžagareiviškas dalykas. Be jos 
žmonija šiandie nebegali apsi
eiti. Darbininkai tečiaus turi 
kovoti už tai, kad kapitalistai 
kuomažiausia galėtų ją pavartot 
pavergimo ir išnaudojimo tik
slams. Svarbiausia ginklas 
jiems šilojo kovoje yra Inter
nacionalas.

Unijų veikimas.
Rochcsterio Amalgameitai 

stato reikalavimus.

Ruchesleryje užpereilą savai
tę buvo didelis kriaučių inass- 
iuiliugas, ’ uriaiiic kalbėjo gene 
ralis ainalganieilų unijos sekre- 
toiius J. ScholšsbtTgas, garsus 
italų kalbėtojas A. Giovanuilli, 
gt'tleralčs pildomosios unijos 
tdrybos irnrys Ale* Cohen, taip 
gi organizatorius Aldo Cursi ir 
M. Duseika. Svarbiausias milin 
gb reikalas buvo apsvarstyti 11 
<laCho valandų savaitės įvedimą 
visose šaposc tnojaus nelaukiant 
gegužės mėnesio, ir išreikšti 
rėikalaviiną, kad kriaučiams

Kosulys
yra simptomu paeinančiu nuo nušalimo, gripo, dusulio, bron--i 
kito, influenzos ir spazmatiško krupo. Jis yra labai nemalonus i 
ii* skaudus. Kad tą atsakančiai gydyti reikia pasistengti sura
minti kosulį ir lokiu bildu kiek galima pagelbėti sergančiam.

Balsam for Lungs
(Severus Bahamas Plauviams) širdingai yra skirtas kosulio 
gydymui ir tam panašių negalių. Jis gydo sergančius, prašalina 
skausmus, daro lengvesniu atsidūsėjimą, sumažina užpuolimo 
spėką Ir prašalina kosulį. Tai yra malonus vartojimui vaistas. 
Kaip vaikai taip ir suaugę noriai jį ima. 25 ir 50 centų.

-Severos Šeimyniniai vaistai parduodami yra vaistinėse visur. Reikalaukite Severus vaistų ir 
niekuomet neimkite netikrų. Jeigu aptiekininkas negali jums jų duoti, reikia užsisakyti tiesiai nuo 
musų, įdedant reikalingų sumų, o mes pasisteng sime greitai išsiųsti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPlDS, I0WA.

Rbchesteryje butų pripažinta 
teisė kolektyviu sutarčių dary
mo.

Pirmoji mas-milingo rezoliu
cija reikalauja, kad 11-rių va
landų darbo savaite butų tuo- 
iaus įvesta, nelaukiant gegužes 
1 A.i'uos,

Kita svarbi niass-initingo re
zoliucija buvo apie Mooncy rei
kalų. Rezoliucija reikalavo nuo 
unijos tarybos, kad ji paduotų 
vietinėms unijoms t nujaus nu
balsuoti apie Mooncy reikalo rė
mimų ir apie stojimų j visuoti

ną streiką Liepos 4 dieną išliuo- 
saviniui iš kalėjimo brolio Tarno 
Mooney, W. Billingso ir kitų 
nekaltai nuteistų brolių.

Priimtoji rezoliucija buvo se 
ktinčio turinio: I I | | įl 4 0 I I 

“Mes Rochcsterio Amalgania- 
ted Clolliing darbininkai savo 
mas-mitinge vasario 5 dieną, 
1919, pritariame Chicagos kon
vencijos nutarimais Tarno Moo
ney ir W. Billingso reikale, ir 
duodame patarimą jungtinei tar 
rybai, kad paduotų nubalsuoti 
^referendumui įnešimą stoti į 

visuotiną streiką, jeigu kanki- 
ndmieji broliai nebus iki to lai
ko paliuosuoti.”

Po šio mas-mitingo jungti
nė Rochcsterio am.J.gameilų ta
ryba pradėjo rengties prie išga
vimo 44-rių valandų darbo sa
vaitės nelaukiant darbdavių pa
skirto laiko. Jungtinė taryba mr- 
tarė:

Reikalauti, kad 1 I rių valan
dų darbo savaitė butų įvesta tuo 
jaus.

Reikalauti, kad butų pakelta 
mokestįs darbininkams nuo sin
kių ir algos darbininkams nuo 
dienu.

Reikalauti, kad darbdaviai 
kolektyviai tartųsi su organi
zuotais darbininkais.

šituos nutarimus jungtinė ta 
ryba padavė užtvirtinimui vieli
nėms unijoms. Kada lik vie
linių unijų sąnariai balsų dau
guma patvirtins šiuos reikala
vimus, lai jie bus tuoj aus pa
duoti darbdaviams.

Kaikurie iš darbdavių, maly-
darni, kad darbininkai Rochcs- 
teryje jau tvirtai yra susiorga
nizavę ir beveik visi jau priguli 
prie anialganicilų siuvėją uni
jos, nutarė pasiduoti iš kalno, 
ir pripažinti unijos komitetams 
teisę tvarkyti šapos reikalus tu
jose ribose.

Gailimu tikėlius, kad Rochcs- 
lerio šapose labai greitu laiku 
jau bus įvestas kolektyviu tari
mus principas, ir darbdaviai da 
rys sutartį apie mokestis ne su 
pavieniais darbininkais, bet su 
jų organizacija.

— “Darbas.”

Imčiau

Moterjs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... 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 draugė su 
užsispyrimu reikalavo,

4GARDUI
Motery Tonikas
AŠ pradėjau Gardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Sū Kak kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
inctų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink CardtiL 
Pas visus aptiekorius.

E-73

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

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35lh 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.

VA Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užiųi- 

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

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

Pilims pasirinkimas kailiu pa
milsiu overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiali. Kelnė> nuo 
$1.50 iki $1.10. Vaikinams siutai 
nuo $3,00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GOK DON
1415 S Halsted slr Chicago, III

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Drg. A. B Liutkui, Chicago
Rašyti apie tos rųšies “didvy

rius” “Naujienose“, tai lik jiems 
rėklia mos daryti. Jie to trokš
ta. Rct ‘‘Naujienos” hevely- 
ja j uos ignorubli. Nedėsime.

LINIMENT
privalo rasties kiekviename 

name. Nėra nė dienos kuo
met nereikalinga butų jo var
toti. Severa’s Gothard OII (Se« 
vera’s GothardiŠkas Aliejus) 
yra įžymus gydymui reuma
tizmo, neuralgjbs ir tokių skau 
smų, kuriuose žinoma kad li- 

nimentas pagelbsti. Kaina
30 ir 60 centų.

NEMIGA
kaipo tiesa yra nervų prie
žastimi. Jos priežastis yra sil
pni nervai ir reikalauja vais
to juos sustiprinti. Imkite Se- 
vera’s Nervoton (Severos Nėr 
votonas) kuris sustiprins ner
vų sistemą, suteiks pastipri
nantį poilsį ir pagalios gydy
mui histerijos. Jis gelbsti ste
bėtinai nervuotiems žmonėms 
Kaina $1.25.

Kentančios Moterys 
ir merginos nori greitos pa- 
gelbos ir dėl tos priežasties 
Severa’a Regula to r (Severos 

Reguliatorius). Parodė jis sa

ra teisingu draugu moterų ne
galėje ir skausmuose. Kaina 
$1.25.

Už $50.00 arba LAISVĖS
B0NDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 

kordų ir deiman- 
’ir :,data veltui, Mes

aipgi turime keletą 
mhiŠĮįlSlSi augštos klesos pilono 

grafų, kuriuos mes 
■ iSnRV parduosime už bile 
OĮjMIDll ii PasIl,ly^ kainą, už 
3S I kad mes turime 
LUr ■■Om i ^'"'hištinti vietą, Me: 
||W Iesame privers- 

•' prašalinti šią savai- 
j lt tę dvi labai gražias, 

tikros skliros sekly
čios setus vertus $175 kožnas, parduosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm pintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

SHa yra netikėtas pasitaikymas, 
l žeikie tuoj.'ius. Pristatome veltui 
WESTĖRN STORAGE HOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Ncdė- 

lioiųnis nuo Ip iki 4

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

Phone Haymarket 2561 
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.

Dr. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 160 
Rez Tol Seeley 420

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342.

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

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

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

W. Noraks
U. S. CLEANERS and DYERŠ 

mes taipgi darome visokios rų- 
sies PA PAISYMO ir PERMO- 

DĖLIAVIMO.
Siutai daromi ant užsakymo. 

2210 West 22nd Street, Chicago 
arti Leavitt St., Tek Canal 5496



kaip 
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GERBIAMI DRAUGAI.
Tiktai trįs mėtai subina kovošiame laiške aš turiu už gar-

supažindihti Tamsias su Po- Į mėnesyje, kada Ponas VVilson 
nu Thomas E. VVilson, Pirmi- davė savo vardą tai kompani- 
ninku Wilson and Company Į jai ir kartu savo energiją it šir- 
Chicago, kuris bizniavain pa-|dį visą įdėjo į Wilson & Com- 
saulyj teisingai mėgina sugy- Į |>any. Kuomet aš buvau Clii- 
venti suiyg idealą Abrahomo I edgoje teko man Įiaklausti kaip 
Lincolh’o. I buvo vardas tos kompanijos ku

...... . Iri dabar vadinasi \Vilson & Co.
Jis su savo darbininkais taip I A

apseina, kaip, kad apsieitą su Į Kiek man teko sušldutU nei 
nariais savo šeimynos — taip I vienas man negalėjo pasakyti, 
pat ir su valdininkais kurie jam I Tik visi žino, kad Wilson & 
padeda prie pagėrinimo biznio, I Company yra viena iš populia- 
visi jam lygąs. , I riškiausią kompanijų Chicagoj

_. ... A . | ir kad jos biznis yra varomasJis sprendžia žmogaus cha-1 . . . . . , %, , . , .v u geriausių pamatų ir kadrakteri, suiyg jo pasišventimo I ,, . ’ . . . Irier tuos tris melus ji paaugodarbe — suiyg jo elgimosi su I,. . . .... . , ., . 1 biznyje daugiau kaip tris Sykkitais darbininkais. I,. ,

Jis neturi nei jokios puiky-|
. I Kur tiktai aš einu ar važiuo-

4 Iju visuomet man tenka išgiršti 
Jis yra tas paprastas 1 homas | apįe Poną Wilsolią ir jo dar- 

VVilsbn 
žmogus — 
meile dėl savo darbininkų, kati 

pagerinus jų būvį, kad pade-|(as biznierius su kuriais 
jus jiems jų varge ar nelaime-1 leko susidurti.
je, kad padarius juos laimin
gais.

darbininkas ir I bus savo kompartijoj, visi sa- 
Icnrio Širdis plakti | k,, ki»<t jis yn» daugiau širdies 

įdėjęs į tą biznį negu kokis ki
ni a n

Visi cliicagiočial juom 
„ ..... , . . . . ■ džiuojasi. Jie sako, kadPonas Wilsonas trįs metai at-| , ,

, ........ .. Ison & Company su savo nieto-galios buvo viršininku kitos di-l .... ...
, . I da biznio varymo prisiseda priedėlės t iriuos, pet nebuvo josi .. . k Į padidinimo Chicagos garbes.

di-
Wil-

NAUJIENOS, Chicago,' 111

Laiškų dėžutė
•SS

Jis pakilo į vietą per savo ge
li darbą kitose organizacijose.

I žimdamas tą vietą jis itepa- 
sidarū sau neprietelių taip kaip 
kiti kad daro.

Užtat, kad jis buvo tevertas 
ir visi jo draugai tą žinojo ir

Jo biznio draugai netik, kad 
jam neužvydėjo, bet dar visuo
met buvo’ jam pasirengę padė
ti, užtat, kad jis su jais teisin
gai apsieidavo.

Vienas iš jo draugų kuris su 
juomi dvidešimts pehki metai 
dirba sako, kad jis tas pats 
Thomas E. Wilson dabar kaip 
kad jis buvo kuomet uždirbda
vo $20.00 į savaitę.

Finansiškas pasisekimas jam 
galvos neapsuko; neuždarė jo 
širdies nuo simpatijos ir dary
mo gerovės savo darbininkams.

Jeigu vien liktai pinigai jam 
butų rūpėję, jis butų senai jais 
užsiganėdinu ^r '< nežiūrėjęs, 

darbininkai yra užganč- 
kol tikta? save :iĮ»sirupi

Jis Qktai butą rūpinęsis, kad 
jo šeimyna butą aprūpinta, kad 
jai reikalingos linksmybes butų 
pagamintos.

Irįs metai atgalios jam bu
vo duota proga priimtį naują 
proĮioziciją, žinoma tas nereiš
kia daugiau pinigų, bet reiškia 
daug daugiau darbo.

Pamąstęs jis apsiėmė tą pro
poziciją priimti.

Jis pamate, kad ulonais

vo žmonėms darbininkams 
gu pirmiau.

jis
sa-
ne-

I žimdamas šitą vietą jis ma- 
, kad dabar jis turės progą 

išplėtoti savo idealus ir Įkurti 
liktai 
matų.

'arunt
imant visą atsakomybę ant 

stubljuojant lidujus 
dalykus jam davė daugiau ener
gijos dirbti ir noro padėti žmo-( 
nėiite kurie ištikrųjų reikalauja 
jo pagelbos. i ..

ir

Ištikrųjų Uąi puikus pavyz
dys ir geras išmėginimas žmo
gaus charakterio, jo populiariŠ- 
kumaa savo mieste tarpe savų
jų žmonių, kaip kad cliicagie- 
čiai kalba apie Thomas E. Wil- 
son. n J \

Be abejonės jus žinote, kad 
viskas yra teisybė.

Tokių pačių pavyzdžiu jus 
turite ir savo mieste ar ne?

Jus žinote vyrą ar moteriškę 
kuri Visuomet viską daro tei
singai, tokis žuogus yra visuo
met paguodojamas.

Jus visi dėl jų turite pagarbą 
ar ne?

Bet geriausias certiflkdlas gė- 
ro charakterio ką žmogtis gali 
gauti tai nuo tų žmonių su ku
riais reikia susidurti kiekvieną 
dieną.

Aš Poną Wilšoną liiėgstu la
bai ir kiekvienas kuris jį sutin
ka tą pdtj sako apie jį.

Su Ponu fWilsonu nuin ne
daug kartų teko susitikti ir gal 
mažiuli mudu kalbėjomės kiek 
šiame laiške randasi žodžių, 
kuriuos jums parašiau.

Ką aš sužinojau tai viską gir
dėjau nuo cliicagUe^ių su ku
riais man teko susidurti ir su 
jais pasikalbėti apie Poną Wil- 
soną. Jie apie WiĮsoną & Com
pany labai simpatiškai atsinešė 
ir su didele pagarba apie Poną 
Wilsoną visi kalbėjo.

Gci’b. Red. — Malonėkit pa- 
rtiškhtti sekančius dalykus apie 
taksus nuo pajamų.

1. Ar reĮik įšaldyti blankas 
tiktai tiems, kurių įplaukos vir
šija t,(MM) dol;, į metus, ar ir 
tiems, kurių Įplaukos yra ma
žesnės negu 1,000 dol., bet bė
ra aiškios; pa v., biznierių, ar Ir 
jiems reik išpildyti blankus,, 
kad parddžibš, Jog ištikrųjų, ją 
įplaukos neviršija 1,000 dole
rių?

2., dragų,, padūkini sau, Ver
telga tttėėjo j>er metus įplaukų 
apie tris tuksiančius dolerių, 
bet, iš tų, jam reikėjo samdyti 
darbininką, reikėjo mokėti bra
ngią rahdą, ir kitokių išlaidų, 
taip kad galą-gale, jojo tikro
sios įplaukos pasidarė mažesnės 
negu 1,000 dolerių, ką tada tu
ri daryti?

3. Ką darytų su tais,, kurie 
bandytų išsisukti nuo mokes
čių, arba neatkreiptų atidos į

pttlvrii-kyiniį?
4. Kur raminsi įplaukų rin

kėjo raštine? — M. Vilkas.
Ats.: — 1. Kieno pajamos 

buvo mažesnės kaip 1,000 do
lerių per metus, tam nereikia 
blanką pildyti. — 2. Biznierius 
turi išpildyti-blanką ir parodyti 
visas savo pajamas, atimant 
ten las išlaidas, lino kurią tak
sai nemokama. 3. — Baus pi- 
nigaiš arba ir kalėjimu. — 4. 
Federaliuose (pačto) rūmuose, 
Clark gatvė, tarp Adams gt. ir

L.D.L.D. Reikalai
Pirmojo Apskričio kuopų 
sektetoriaftis pranešimas.

Ncsehai įvykusi LDLD. Pir
moji/ Apskričio konferencija 
pastate, įinisų apskritį dar tvir
tesniais pamatais. Tatai šiuo 
visų LDLD. kuopų, gyvuojan
čių Chiėagoje ir jos apielinkė- 
se, žiniai noriu pranešti, kad 
naujon valdybon įeina šie drau
gai: org. — J. Čeponis, sekr. — 
J. Gasiunas, ižd. — A. J ūsas, 
revizorius — J. Gustaitis.

Ntic dabar visos Cliicagos ir

sancios ir nepriklausančios Pir
mam Apskričiui, Įvairiais savo 
reikalais malones kreipties se
kamu adresu:

J. Gasiuhas,
3247 S. Eiiierald Avė., 

Chicago, 111.
Pačto Dėžė.

— 'i Ji » ■— ............. ‘ * ..... .... ....................... —>■■■■■■—

REIKALAUJA AREŠTUOTI
VERTELGĄ.

išėmė varahtą ant Vertelgos G. 
P. Shepard, kuris neatiduoda 
jos deimantinio žiedo vertes 
tūkstantius dolerių.

^rmours
VIRŠUTINES RVŠIES

OLEOMARGARINES

Nut Margaririe

arkom
QLEOMARGARINE

ARMOUR’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 šiiį produktų.

Verybėst Olemargarine pada
ryta iš oleo oil, neUtral, cocųanut 
ir peanut aliejų, spausta tiršto 
pasteriziuerto pieno ir augščiau- 
sios rūšies druskos.
Nut-ola padarytas iš cocoanut ir 
peanut aliejaus, geros kokybės 
peržiūrėto pieno ir prisūdytų dėl 
skonio. Todėl, kolų jus labiau 
mėgstate, jus galite rasti jį po 
gvarantija Armour’o vardu.
Arba Veribest arba Nut-ola su
taupys jums pinigus. Abu turi 
augstų inaisto vertę, dargi jų 

kainos yra nebrangios.

ARMOURwCOMPANY
CHI

Pirkite Jį Šiandie! Jūsų Krautuvninks Gali Jums Pristatyt!

Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

akinius tikrai. Darbą at-

IŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

 patinga doma at- 
< 9 kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamn. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

k

T T

Chicago, UI.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU 
Aš labai Sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Di 
ja, nevirinimas ~ ’ 
įeinąs i

Bertram n
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

}

B

Išgelbės Tik Fermos

S ir 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep- 
velio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 

spčkų nuštoiimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu, visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Saliitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nėr v a ton a, Inkstų jr Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas issiValė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksią p* 
mačiau toki skirtumą kaip> tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir ešu linksmas ir 1000 sykių dėkuojų Salutaras mylistu ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uUoširdįtai kreipties pre Salutaras:SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prot
1707 So. Haisted St., Telephone Canal 6417. G

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Tfclephohe Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojas,, chirurgą* 
ir akuSeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 1G—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. j 
GYVENIMAS: &412 S. Haisted Street «

VALANDOS; 0—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. G LASER
Praktikuoja 27 metai

„ Gyvenimas ir Ofisas 
1149 S. Morgan SL, kerti 12 *4.

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždaryto.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

Reali. 912 S, A*hte*4 BItC Chleago 
TalepbeM Hanaarkat IH4

DR. A.A.ROTH 
tŲSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

S*oclallataa Moterišką, Vyrišką. 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

OflMte: M54 8. Halated SL. Chleagi 
Tslspheas Dravar •••!

VALANDOS: 10-11 rytat-l ‘ 
. 7?r4 vakars. Nadiltomto 10—11

Akių, Ausų Nosies, 
Gerkles ir KataroNUO bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dusnaus oro 

ir visokių pavojingų sužeidimų dirbtuvėse užtikrins Jumis ateiti ir lai
mingų gyvenimų tik farmos.

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemių reikala
vimas, kokio dar niekad Amerikoj nebuvo. Kaip tik lapo laikai, kad 
visa geresnė žeidė bus tUojaus išparduota Dabar pasidarė tokis truku
mas produktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už 
visokius produktus.

Lietuviai važiuokite j Lietuviška Kolonijų, išsirinkite sau geras far 
Inas, pakol liir galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savininkų 
iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Land and Invcsiment Co. 
Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. Bendrovės už
duotis yra pagelbėti lietuviams įgyti geras farmas, pigiai su mažu jmo- 
kėjimu, ir duoti visas pagelbųs pradedant gyvent ant farmų. Bendro
vės žemė yra labai panaši j Lietuvos žemę, ant kurios auga vjsoki pro 
dūktai, kaip tai: bulvės, žirniai kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, dobilai 
ir visokios daržovės. Žemė yra labai gera ir lengvai dirbama, taipgi 
rdndasi prie visokių parankumų larmeriams. Prie perų kelių (vieške 
Jin) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie gražių ežeru, prie pat 
miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai atidarė biznius, <> atei 
nantj pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus visas miestelis lietuvių 
yaldžioijc, kur galėsite gyventi kaip Lietuvoje, visur lietuviškai susikal 
bėsite. Iš lietuvių korporacijos pereitų metų jau daug lietuvių pirko 
sau farmas, o ateinančių vasarų tuksiančia) žada važiuoti pirkti sau 
farmas ir namus miestelyje ir apsigyventi tarpe savųjų.

Klauskite platesnių paai'kinimų, prisiųsdami savo vardų ir adresų, o 
mes prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lietu
viškų kolonijų. Adresuokite tiesiai į behdrovės ofisų:

LIBERTY LAND and INVESTMENT CO.,
(Apgarsinimas).^ 5301 South Haisted Street, Chicafcd, 111.

Jie visi jaučiasi kad jis yra 
ją draugas ir kad jie tikisi visi 
dirbti pas jį kol gyvi bus.

ArKą jus apie jį manote? 
jums tokis žmogus neptalinka?

Kitame laiške kitą savaitę aš 
ddugiau jums parašysiu apie tą 
žmogų, kuris srtimld visus dar
bininkus XVllsdrt Kompartijos

Su pagarba, Willlatn C. Frve- 
man, f31 E. 23rd St., Ne'>v

■York, N. Y.

Jeigu jus sergate nuo akių arba nosies, gerklės ir 
krutinės ligų, pasikalbėkite su specialistu 22 metų pa
tyrimo. i

Kreivos akįs atitaisoma.
Akiniai pritaikomi.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. 2-ras augštas.

Valandos: 9—5; Nedėliomis 10—12
Iškaba besisukanti šviesa.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tol. Kcdzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louid Avė. Ir 111547 
So. Paulina SU arti 12th 
St., Chicago, 111.

TU

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*, Akuforia 
1920 So. Haisted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 1042 rylą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.
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Chicago ir Apielinke
.ĮIEŠKO POLICISTO PAR

DAVUSIO SAVO 
ŽVAIGŽDĘ.

Jei Austino stoties policistas, 
kuris {Mirdavę savo žvaigždę, 
revolverį ir tvoskia mą žibyklą 
Jonui Pepropaulos'ui, 2111 So. 
56 Avė. pasirodis policijos per- 
dėtfmiui/ Garrih^ 'tai ijjnn bus 
karšta.

Pepropaulosų vakar rytmetyj 
suareštavo ties Devon ir North

UŽKIETĖJIMAS VIDURIU 
“GUD-BAI”

Nevirškinimas maisto, nete
kimas apetito, užnuodi- 

jimas kraujo!
Partola sureguliuoja jūsų

maisto virškinimą.
Tai malonus ir skanąs sal

dainiai, katrie valo kraują ir vi
durius. Partola — geriausia 
priemonė prieš visą viduriuose 
negaliavimą.

Turime tuksiančius laišką, 
nuo žmonių, kurie liudija gerą 
veikimą. C

šita dėžulė laiko savyje ge
rus saldainius, kurie valo kra
ują ir vidurius. Šilas apgarsi
nimas yra vertas dideliu pini
gą, bet, atmindami, kad žmo
nės vartodami Partola palieka 
sveiki, užsisakant dėžulę Pai’r 
lola kainuoja tik 1 doleris.

VELTUI.

Graži ir naudinga dovanėlė ko/.nam 
prisiuntusiam užsakymą ir pinigus 
sykiu su tuo pagarsinimu. Laiškus 
ir užsakymus adresuokite

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

160 Second Avenue,
(80)

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato] 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs I
4 DIDELI AKTAI KASDIEN |
HALSTED ir J?-ra GATVĖS

#• 

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET 

— BURLESQUE —

HASTINGS SH0W Kainos 25c. iki 75c.

Tūkstančius Doleriu 
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rųšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kūrins mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 East 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

$1.00
Menesyje

I DR. H. A. BROAD
j Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
j 1362 Milwaukee avė., Chicago, III.
j Tek Armitage 3209.
j Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

Clark gt. Stotyje bekresdami 
jį rado pas jį polieislo žvaigž
dę, revolverį ir tvoskiiimąją 
šviesą. Paklausus, kur jis juos 
gavo, jis atsake, jog pirkęs iš 
kažkokio policinio Austino sto
ties. Kokia jo pravardė j,is 
nežinąs. Girdi policistui pri
trukę pinigą ir jis pardavęs tuos 
savo amato įrankius.

Policijos viršininkas Garrity, 
i^aidd^s apie lokį atsilikiimą, 
pasakęs: “Arba tas policistas y- 
ra negyvas, arba jis bus negy
vas, kol aš atliksiu su juo."

Policijos stoties Kapitonui į- 
sakyta sužinoti, kuris jo policis- 
lą yra be įrankių.

TRJS PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ 
ANGLIES FIRMĄ.

Trįs handįitai, atkišę penkis 
revolverius įėjo Nichols Coal 
kompanijos kantoron, 612 \V. 
61 gt. vakar pusiau antrą va
landą po pietą ir išsinešė $800, 
uždarę C. J. Carlsoną kasinin
ką išeinainojoj vietoj, pagrū
moję šauti iš visu, penkių revol
verių.

Jie įėjo kantoron kada joje 
buvo likęs tik vienas kasinin
kas. Apsimetę buk jie atėjo su 
pasiskundimu uK nea įvežimą 
anglies, priėjo arti kasininko ir 
staiga išsitraukę revolverius pa
liepė jam atsigidti. Carlson at
sigulė asloje. Du plėšikai laikė 
atkišę į jį du revolveriu, o tre
čias, laikydamas viena ranka 
revolverį atkaštą į kasininką, ki 
ta išsiėmė iš kasos $300 pinigais 
ir $500 čekiais. Paskui jie įs
tūmė Carlsoną į išeinamąją vie
tą išėjo sau.

PIENAS ATPINGA.

Pieną Clticagoje dabar pa r-*1 
davinėjo po 13 centą [kvortą.

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na s t i p r u m ų švel
nių, nervuotų, suiru
sių žmonių į dvi sa
vaip laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai. 
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vienu centu mažiau negu vašu* 
rio mėnesyj, Šitaip žadama pa 
mažu mušti kainą iki vidurva
sario. Pa rūpintojai pieno žada 
pristaslvli paskaidytojams 100
svaru pieno už $3.00.

IR VĖL “BOMBA” IR 
“SUOKALBIS.”

Chicagos didlapiai vėl skelbia 
“raudonąją suokalbį’’ ant gyva
sties Chicagos turčių, bet iš to 
didelio lermo matyt visgi nie
ko neišeina. Suokalbis kol kas 
yra lik ant popieros ir matomai 
jis tokiu ir pasiliks.

Yra skelbiama buk policijos 
viršininkas Garritf gavęs žinią, 
kad užvakar j Chicagą atvykęs 
is Detroito būrys rusą bombą 
dirbėją, kurie, esą, turbūt vy
kinsią 1WW. suokalbį išnešti į 
padanges federalį namą, ka
riuomenės sėdybą, Union Lea- 
gue’os ir Chicagos kliubą na
mus mieste ir apskrityje.

šitoms kalboms pasklidus de 
tek ty vai suėmė vieną rusą, F r. 
Ilolodcjek apie 35 imtą am
žiaus, kuris vaikščiojęs arti ka
rės skyriaus namo 230 E. Obio 
St.

Bekresdami pas jį radę “bai
sią” dalyką: bonkelę kažkokio 
tamsaus skysčiaus, kelis daik
tus panašius į kamšeiątraukius 
ilgą galą šniūru Tai yra bai
siausi daiktai, įkuriuoš pas jį 
rado, bet jį uždarė į kalėjimą. 
Ir dabar laikraščiai šaukia, kad 
raudonieji baisu, suokalbį ren
gia.

Suokalbis, galbūt, bet lik lai
kraščių ir kitą poną, kurie ran
da sau naudą iš ją.

NORMA COOK PAŠAUKTA
LIUDYTI PRIEŠ 

TĖVĄ.

Norma Cook, svarbiausia liu
dininkė valstijos byloj prieš jo
sios Ieva J. Norman Cook, ku
ri yra nagrinėjama teisėjo Ker- 
steno teisme už užmušimą Wil- 
liam S. Brad\vay, Normos se
no jaunikio, buvo pašaukta liu
dyti vakar pusiau trečią valan
dą po pietą, Teismas buvo pil
nas žmoniąi. Kalt'jnjojui ()'- 
Krienai paklausus kiek jai me
tą, ji pasakė, kad 18. Paskui ji 
papasakojo apie savo išeigas su 
Brathvay kabaretuose ir užeigo
se, bet paklausia apie Bradvvay 
pasielgimą ji atsakė, kad jis vi
suomet elgęsis padoriai.

Kaltinamoji pusė tikisi galė
sianti rasti Cooką kaltu pasirem 
dama (lukterk paliudijimu.

Kiti visi liudininkai buvo ne
svarbus ir ją klausinėjo lik po 
kelis žodžius.

BUVUSIS BANKININKAS 
TEISME.

\Villiam Mannon Grissom, bu- 
vusis viceprezidentas Bank of 
Commerce and Savings banko, 
9 N. Michigan Avė. vakar buvo 
pargabentas detektyvą atgal 
Cbicagon iš Seattle už pasisavi-. 
nimą banko pinigu,. Bankui 
trūksta $200,000.

TYRINĖJIMAI DEL KYŠIŲ 
JŪREIVIUOSE.

Trįs nauji tyrinėjimai daro
ma pasekmėje mirties Samue
lio Moskovitzo, kuris nusižudė 
pereitą šeštadienį po pietą šok
damas nuo 8 augšto Common- 
wealth Edison troboj, kur jį 
kvotė jureivijos valdžią biuruo
se. Jis nusižudė po prisipažini
mui, kad jis imdavo nuo jūrei
vi ą pinigus, žadėdamas jiems 
pasirūpinti gan li*xjwsil mosavi
mą nuo tarnystės, v

Trįs nauji tyrinėjimai, kurie 
bus daromi, bus šitie.: Specialis 
tyrinėjimas, kurį skiriąs laivy
no sekrętorius Daniels, priparo- 
dymui kyšių ėmimo Great La
kęs stolyj. Koronieriaus Hoff- 

man nori įsitikinti, ar jūreivys
tės valdžios turėjo teisę tyrinė
ti Moskovitzo nusižudymą be 
prisidėjimo policijos ir koro- 

nieriaus. Ir trečio reikalauja 
pasimirusio šeimyna su pagel
iai kdngresininką, norėdama su 
žinoti, ar jureivijos viršininkai 
turėjo teisę paimli jį nuo mirš
tančio tėvo patjtlo.

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantirms draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimas, turi balinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavarde ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas neims (dėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus ele. skelbiame dy
kai, bei jie turi Imt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki S 
P M Ncsuspėjant raštu, galima 
telefonu, Ganai 1506, praneši i 

— Redakcija

Sietyno mišraus choro repeticija 
šiandien neįvyks. —K. Navickis

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiško 
ir pašalpinio kliubo mėnesinis su
sirinkimas jbyks kovo (i dienų, 
ir kertės 19 gatvių. Visi nariai at
silankyki!, nes yra daug svarbių 
Malinausko svetainėje 1813 llalsled 
reikalų. — VALDYBA

Kenosha, Wis„ “Aido“ Choro re
peticija įvyks Ketverge, 6 d. Kovo, 
7:3(1 vai. vak. Socialistų salėje, Visi 
“Aido” Choro nariai malonėsit susi 
rinkti nes bus naujas mokytojas, p. 
Šimkus, iš Racine, Wis.

—Pirm. J. Marciukeviče

PASKENDUSIO VARPO repeticija 
bus pėlnyčioj, Kovo 7, Aušros svet. 
3001 So. Halsted Slreel. Geri), lošė
jai prašomi susirinkt kaip 8 vai vak 

Rengimo Komisija

BURNSIDE, SLA 63 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus pėlnyčioj, Kovo 7, 
7 v. vak. Maeukevičiaus svet. 1036 E. 
93rd St., Nariai teiksitės atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai. Toipgi nauji 
nariai kviečiami ateiti ir prisirašyti.

Fin. Sekr. P. Pivoriūnas

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
susirinkimas įvyks Seredoj, Kovo 5, 
7:30 vai. vak. Draugai būtinai turi
te atsilankyti nes yra daug svarbių 
reikalų. Ttipgi atsiveskite naujų 
narių, nes kaip jau žinote, liko numa 
žinia įstojimo mokestis iki Liepos 
mėn. lik už vieną (tol. iki 35 melų 
jųnžiaus. —Valdyba

LMPS H L Rajonas rengia puikią 
šeimynišką vakarienę. Nedėlioj, 
Kovo 9, Mildos svet. Pradžia 5:30 
vai. vak. Kadangi durų tikietai ne
bus parduodami, lodei norintieji 
dalyvauti prašomi atsiusti pasižadė
jimus ne vėliau kaip iki Kovo 8 d. 
šiuo adresu: J. Žemaitė, 1739 South 
Ilalsted Slreel.
Pasarga:—Kuopos draugės turite pa
siėmę tikietų platinimui, malonėkite 
sugražinti pinigus ii* likusius tikie- 
tus Pėlnyčioj, 8 vai. vak., į Aušros 
svet. prie Ilalsted ir 30 gatvės.

—Komisija

Springfiled. III. —LMPS 16 kuopa 
rengia prakalbas ir referatą Kovo 8 
ir 9 dd., E. Carpentcr’s Dailėj—kertė 
7 ir Adams gatvių. Kalbės M. Jur- 
gelioniėnė, iš Chicagos. Visus kvie
čiame lankyties kuoskailingiausia.

—Rengimo Komisija

PS:—Subaloje d-gė M. Jurgelioniėnė 
sakys prakalbą, o Nedėlioj skaitys 
referatą tema: ‘Darbininkų atlygini 
mo įstatymas.”— —Komisija

West Pult man, III.—West Pulmnno 
Lietuviško Pašelpinio Kliubo mėne 
sinis susirinkimas įvyks Pėlnyčioj, 
Kovo 7 d. l'krainų Kliubo svet., 706 
West 119th St., Pradžia 7:30 v. vak. 
Draugai malonėkite būti paskirtu 

laiku. —Sek. S. Tilvikas

Waterbury, Conn. — Rengia V. 
Lietuvių Progresyvių Draugijų Są 
ryšis prakalbas nedėlioję, kovo 16, 
svetainėje 103 Green st. \Vaterbu- 
ry, Conn. Pradžia 7 valandą vakare 
Kalbės P. Grigaitis, iš Chicagos In- 
žanga 15 centų ypatai,

Kviečia Rengėjai

■
LSS. 22 kuopa rengia svarbias pra 

kalbas kovo 5 dieną 1919 metų M. 
Meldažio svetainėje, 7:30 valandą 
vakare. Kalbės J. Jukelis, iš New- 
Yorko. Publika prašoma atsilankyti 
skaitlingai. — Komitetas

LSS 22 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus ketverge, kovo 6, kaip 8 
valandos vakare M. Meldažio svetai
nėje. Draugai visi atsilankyki! ir 
atsiveskit naujų narių

Org Zelba

Iš priežasties atvažiavimo draugo 
J. Jukelio į (’Jiicagą LSS. VIII rajo
no narių draugiškas pasikalbėjimo 
susirinkimas (vyks' ketverge, kovo 
6 dieną, 8 valandą vakare Mildos 
svetainėje ant 3 lubų. Draugai, ma 
lonėkite atsinešti su savim knygutę, 
nes be knygutės nebus įleidžiami į 
svetainę.

Sckret. K G Trainis

Brighton Park, III. — LSS. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj, 
kovo 5 d„ kaip 7:30 vai. vakare T. 
Maženio svet. 3834 S. Kcdzie avė. Y- 
ra svarbių reikalų. Todėl draugai 
malonėkite būti visi laiku ir atsives
kite naujų narių. —Organizatorius.

J. Jukelis kalbės sekamos dienose 
ir vietose: 22 kp. kovo 5 lieną Mel
dažio svetainėje, 37 kuopos kovo 7 
dienų, Malinauskio svetainėje, 81 
kp., kovo 8 dieną Liuosybės svetai
nėje. Tolinus kur ir kada bus pra
kalbos, Ims paskelbta vėliaus Pažv 
mėtose vielose pradžia 7:30 valan
dų Vakar*.

Rockford, III. — Marcb 6 įvyks su 
sirinkimas LS.IL. Monlague llouse. 
Pradžia 8 valandų vakare. Gerbia
mi draugai ir draugės, nes turim 
svarbių reikalų taipgi kviečiam ui 
silankyti ir tuos, kurie dar nrpri- 
gulit.

Kensington III. — LMPS 67 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoje, kovo 5 dienų kaip 7:30 va
landų vakare. Aušros kambariuose, 
10900 Michigan avė., visos narės 
kviečiamos atsilankyti ir naujų at
sivesti. Turime aptarti daug svar
bių reikalų sekr. U. Matikanienė

LMPS. 9-tos kuopos Choro svar
bi repeticija įvyks seredoj, kovo 5 
d. lygiai kaip 8 vai vakare, Mark 
\Vhjte S. svetainėj, Ilalsted ir 29 gt. 
Visos choristės malonėkite atsilan
kyti laiku. Draugiškai F S K

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 
kp. veikalo Valkata pirma repetici
ja įvyks seredoj, kovo 5 d., K Grik- 
šos svetainėj, 7:30 vai. vakare. Visi 
lošėjai, kurie esate paėmę roles 
malonėkite atsilankyti pažymėtu lai 
ku. Rengimo Komitetas

Ilarvey, III. — SLA. 289 kp. mėne
sinis susirinkimas bus kovo 6 d., 
7:30 vai vak J. Dudek svet. 15639 
Ilalsted Si. I Iarvey-Pboenix, III.

Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti ir naujų narių atsivesti.

— Org. K. Kazanauskas

Cicero. — LSS. 138 kp. mėn. susi
rinkimas įvyks seredoj, kovo 5 d. 
Grigalaičio svet. 1837 \V. llth SI. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Rutinai visi 
atsilankykite. — Valdyba.

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
Aš I'ranciškus Cnraskevvica 

PA J IEŠKAU GIMINIŲ ii’ pažįstamų 
Aš paeinu iš Liet. Suvalkų guh., Nau
miesčio pa v., Ilguvos parap., Pačiur- 
kštės kaimo. Penkiolika metų kai 
Amerikoj. Jie palįs ar kas kiti pra- 
duoti žinę ant šio adreso:

F. CIIARASKA 
L C. HOSP1TAL,

57II Stony Island Avė Chicago, III.

PAJIEŠKAU dviejų brolių Mate- 
ušo ii* Antano Judeikių. Paeina iš 
Kauno guh., Šiaulių pav., Wišeivene 
parap., šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mateušas atvažiavęs (Amerikų, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglius. Me 
Idžiu atsišaukti jų pačiu arba kas 
žinote praneškite.

Juozapas Judeikis,
P. O. Box 33 Terminai liūtei 

Taėbina, Wash.

PAJII'šKAr savo vyro Ipolito Sa- 
baičio, kuris nuo manęs prasišalino 
praeitą metą, palikdamas mane di
deliame varge su pulku vaikelių. Jis 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Daugų parap., Doskonių sodžiaus. 
Prašau labai maloniai atsiliepti, kas 
buvo — nesusipratimai — atleisime 
vienas kitam. Jisai yra penkių pė
dų augščio, gelsvų plaukų, linksmo 
budo. Prašau jo palies arba kas ki
tas praneškite man, kur jis randasi. 
Kas praneš kur toksai žmogus ran
dasi, skiriu $20.00 dovanų.

Rozalija Sabaitienė, 
3439 'I'. Str. So. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU savo švogerio Petro 
Gerybos, Kauno gub., 'I'elšių pav., 
Viešvėnų miestelio. Piriniaus gyve
no Chicago, Iii. Po to laiko išvažia
vo į \Vestville, III. — į mainas. Tu
riu labai svarbų reikalų. Jis pats, 
ar kas kitas meldžiu pranešti; už 
tą busiu labai dėkingas.

. JUOZAPAS PRELGAUSKAS, 
1730 So. llalsled St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Antano Kve- 
dero, Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Metai 
atgal gyveno po numeriu 1508 So. 
Paulina st. Po tuo numeriu išgy
veno 7 metus. 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 si., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Zardeskip, Kauno guh.. 'I'elšių pav., 
Sedos valsčiaus, Užbradomės sodos, 
Kalvarijos parap. Kas jį žinote pra
neškite, ar jis pats lai atsišaukia, bu 
siu dėkingas.

Kastantas Zardeskis
Box 54, West Frankfort, 111.

JIEšKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU vaikinas kambario 

prie mažos šeimynos. Butų gerai, 
kad vakarienė hutų gaminama na- 
mieje. AVestsaidės apielinkėje arba 
ir kitur.

Praneškite laišku, 
Y. R.

1408 W. AVashington BlvdJ Chicago

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
165-107 SO. JEFFERSON ST
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, i ka
syklas, i ukius, i šiaip (vairias (štai- 
gaa — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA vaikų užpjauti gvinulm/ 

ant šriubų. Tmi būt virš I6 melų 
amžiaus. Atsišaukite į

The Ryan Car Company, 
llegewisch, III.

REIKIA patyruaiofi pardavėjos 
merginos prie gulavų drapanų, 

Krachas,
3323 So Ilalsted St, CHICAGO

REIKIA zagarmolsterio pastovus 
darbas, gera užmokestis.

BRUC1IAS
6323 So. Halsted St., CHICAGO

REIKIA patyrusio Jangų plovėjo,
Chicago Window Cleaning Co.

62 VV AVashington st Room 2

REIKIĄ

DRAPANŲ PARDAVLIO

I DEPARTAMENTINE SANKROVA

KURIS GYVENA IR TURI 

PAŽINTI P1ETŲ-VAKARŲ..

PUSĖJ YPATINGAI ANT

T0WN OF LAKE

GERAM ŽMOGUI BUS PASKIRTA

SKYRIUS IR GARSINAMA PER

VISUS APGARSINIMUS LIETU

VIŲ LAIKRAŠČIUOSE

GERA MOKESTIS PASEKMINGAM 

PARDAVĖJUI.

L. KLEIN,

HALSTED & LIBERTY STREl-TS

R EI KALINGA darbininkų prie Cu
krinių burokų su šeimynomis arba 
pavieniu ypatų. Augščiausiai moka 
ma Michigano valstijoje. Gera mo
kestis ir puikios darbo sąlygos. Dy
kai namų remia, dykai transporta- 
cija, priskaitant vaikus. Pasilikite 
musų agentus Chicagoje ir Indiano
je sekančiose vietose:
Chas. Kossay’s offiee, 9328 Cottage 
Grove Avė., hile dienų nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Al. \Vebers Home, 1612 
Orehard St., hile dienų nuo 8 ryto 
iki 9 vakare. J'ekete and Sons off
iee, 1957 W. Grand Avė. Nedėlio- 
kovo 9, nuo 9 iki 11 ryto. East 
Hammond, Ind. Company llouse 

No. 93, kovo 9. ant 9 rytą. Indiana 
Harbor, Ind. Nedėlioję kovo 9 ant 
3 po piety 3501 Pennsylvania Avė.

MICHIGAN SUGAR CO. 
Saginavv, Mįch.

REIKALINGAS barberys — pas
tovus darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitai.
45O() S. Armitage avė., Chicago

REIKIA gero barberio turi su 
prasti savo darbą, darbas pastovus, 
užmokestis gera.

MARKŪNAS.
2448 W 47 St, Chicago.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo — $9.00 į sų- 
vailę ruimas ir valgys. Atsišauki! 
t uojaus.

ANDREW SPOLERICH 
4167 South Ilalsted str., Chicago

Reikalingi vyrai dėl gyvenimo į 
LIETUVIŠKA KOTELI su valgiu, 
gera vieta dėl pakeleivių. Geri 

švarus kambariai.
LIETUVIŠKAS KOTELIS 

f(>06 So. Halsted Street, Chicago 
Te). Canal 5512

REIKALAUJU gerai patyrusio 
moteriškų kautų siuvėjo.
Joseph škutas, 3106 So. Halsted St.

RAKANDAI
RARGENAS

$200 dubeltais snringsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir tt. Par
duosiu už hile kokį teisingų pašildy
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARDUODU fornišius dėl ma
žos šeimynos geras pečius, gera 

lova ir kiti visi daiktai gana geri. 
Parduosiu visus sykiu arba po vie
na atskirai. Atsišaukite: 
1710 Newberry Avė., pirmas flatas.

PARDUODU 2 kambarių rakan
dus.
Zofija Pužauskas, 1949 String Street

PARSIDUODA typewriter mašina, 
vargonai, seklyčios setas, seklyčios 
stalas, dyvonas, veidrodis ir komoda 
priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
ūkį. Jonas Rawot, 4523 So. Paulina 
Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gerai įtaisyta ir ap

simokanti grosernė ir bučernč. Gera 
vieta. Priežastis pardavimo kita biz
nis. Pigiai renda nebrangi kaina 
dėl platesniu žinių rašykite laiškų į 
Naujienų ofisų pažymėdami ant lai
ško no. 34.

PARDAVIMUI
l’ARDAVIMl'I 5 barzdaskučio krės

lai ir didelis vedrodis, pirmos kle- 
sos įlaisos.

10 N HalHted Street,

PARSIDUODA Ručernė ir Gro 
sernė geroj vieloj visokių tautų ap 
gyventoj, biznis išdirbtas per daug 
metų, kas norėtų būti biznierių ma 
lončkil rašyti laiškų j ‘ Naujienų” 
ofisą, (3G)

NORIU parduoti arba išrendavoti 
duonkepyklą, 3311 West 38th Piure, 
Brighton Parke. Du pečiai. Remtos 
neša $35. Užpakalyje didelė barnė. 
3342 \Vcsl 381h Place. Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA 40 akrų farma ge

ras namus 5 ruimų ir barnė; 2 ar
kliai, 2 karv.čs melžiamos ir 2 jau
nos karvės, 5 kiaulės ir kiti dėl far- 
mos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,400, įmokei pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLE INLET, WIS. 
Box 94 R. N.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Arlesian 4 ir 4 nauji kambariai 
aluos, apie 250 cash. likusius taip 
kaip rendą. Kaina $3000.00. Mc 1)0- 
ALD and CO., 2630 \V. 38th St. 
tdara 9 rytą iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

PARDUODU lotų arba mainau ant 
namo už prieinamą kainą. Lotai 
randasi prie parko McKinlcy. Savi
ninko adresas

J. Garalus.
3434 S. \Vallace str., ant pirmų lubų, 
iš užpakalio, Chicago, III.

VERTELGŲ DOMAI! Iš priežas
ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo bučernę ir grosernę su namu 
vieno augšto lietuvių apielinkėje. 

Raiti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausi pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pasiūlymas

M. J. KIRAS
3331 So. Halsted St., Chicago III.

FARMA parsiduoda, 40 akrų že
mės su namais ir su gyvuliais 3 ir 

pusė mylios nuo miesto. Kaina 
$2500. $1,500 iš kalno užmokėti, li
kusi pinigai ant išmokėjimo. Parsi
duoda 20 akrų žemės 3 ir pusė my
lios nuo miesto kaina $65(1. $100 iš 

kalno užmokėti likusieji pinigai 
ant išmokėjimo. Platesnių žinių ra
šyk lietuviškai pas

JOHN JESEVICK 
Eagle River, Box 302, \Vis.

MOKYKLOS

V A LEN TIN E I) R ESM A KING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiiiti suknes už

< $10. Phone Seeley 1643
{ SARA PATEK, Pirmininkė 
S,________________________________

DIENINE IR VAKARINE

, MOKYKLA
čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografijų, raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosų laikų pasimokininiui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. 13

AMERIKOS RIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygyedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:39 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

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

mas padarys jus Žinovu į trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

AtsiŠaukit ant 4-fo augšto

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AB TINOTE, kad L. Geležinis pa- 

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

Tel. Boulevard 5669.

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKIŲ ir DARfcŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangių kainų. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

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

(ŪKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.


