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Spartakai nori susivie
nyti su bolševikais

True translation filed with Ihe post 
inaster at Chicago, III., Mar. (i, 1919 
hs rt*<|iiire<i by fhr act of Oct. G. 1917

LATVIJOS BOLŠEVIKAI
PASKELBĖ VISUOTINĄ 

MOBILIZACIJĄ.

—■■■■■ i -.——.y i ig.wi.mjx m 'i'.

True Iriinslnlion filed wllh Ihe pns’ 
mastei' ai (’hieago. UI., Mar. G, 1919 
as i’eųiiircd by Ihe act of Ori. G, 191/

JIEŠKOS PASKOLOS
AMERIKOJ?

STOCKHOLM, kovo 5. — So
vietų valdžia Rusijoj, pasak Pe

viešųjų darbų.

Streikas Berline ramus

Bolševikai paskelbė visuotiną mo 
bilizacija Latvijoj

HELSINGFORS, kovo 4. — 
Išleistas Rygoje bolševikų ofi
cialus pranešimas sako, kad ge- 
neralė mobilizacija pašaukia 
prie ginklo visai klesai iki 47 m. 
amžiaus, o oficierius iki 55 m.

gauli didelę paskolą Amerikoj 
ir yra pasirengusi pasiūlyti ap- 
simainvmui svarbias kasyklų ir

♦ v V

VOKIETIJOS SPARTAKAI 
NORI SUSIJUNGTI SU 
RUSIJOS BOLŠEVIKAIS.

besusilaikimo, ar padarys kom
promisą.

Valdžia atsiėmė

pnezidentyste Sluska, buvusio 
nario Maskvos sovieto, rengia 
tris dideles koncentracijos slo

l’riir translation filed witn the post- 
iniisler at Chicago, III., Mar. G, 1919 
i.\ it-uiin r<l bv Ule act of Oct. G, 1917

SERBIJOS KARALIUS
ABDIKUOSIĄS.

Baile.
vieną Livonijoj.

RYMAS, kovo 5. - Fiume 
žinia į Idea Nazionale, perduo
danti pranešimus iš Bielgrado

Berilno streiku vadovauja di
džiumos ir nepriklausomieji;

užgriebti Karaliaučių.

BERLINAS, kovo 5. 
šiaii/ie išleisto oficialiu 
žios biuletino, spartakai pradė;

vald

Baile ae- 
vahidžios 

kareiviai panedelyj užėmė mie
stą Baile, tarp Bėdino ir Wei- 
mar po smarkaus mūšio gatvė
se, kuriame 30 civilių žmonių 
liko užmušta. Kareiviai taip
gi aplaikė nuostolių.

roplanu aviatoriaus,
gą, Mintaują, Tukumą ir kitus 
miestus, kad buržuaziniai ele
mentai buto pristatyti prie vie-

lno pačiu laiku, kad butų atim
ti drabužiai čcverykai, skalbi
niai. apart būtinai reikalingų.

žius kada norės.

koma, kad karaliaus Petro ab
dikacija bus perskaityta atida

raliaučiv, (Koenigsbcrg), Ryti- 
nėj Prūsijoj ir atidaryti susinė
simus su Maskva, taip kad bol-

LAIVININKŲ STREIKAS 
NEW YORKE.

Į«' .»».■11 g-l igJf***" ' _UJ-' ■ 

UŽDRAUDĖ IŠKELTI 
RAUDONĄ VĖLIAVĄ.

Skiria 5 metus

■“-r ■»

LINCOLN, Neb., kovo 5

ar raudoną vėliavą. Galima 
jas vartoti tik kaipo geležinke
liu ir oro signalas. Bausmė už

ra skiriama 5 metai kalėjimo.

; ŽMONĖS UŽMUŠTI.

CHICAGO. Užvakar siau- 
tusioj sniego audroj trįs žmo
nės liko suvažinėti traukinių, 
kurių jie dėlei sniego pustimo

master at Chicago, III., Mar. G, 1919 
is rc(|Uirc<l by Ihe act oi Oct. (i, 191/

Lloyd George grįžta
į Paryžių.

L()N1X)NAS, kovo 5. — Pr 
mieras Lloyd Geroge šįryt i

True translation filed wUh the nnM 
mastei' at Chicago, III., Mar. G, 1919 
as reqiiired by Ihe act of Oct. o. 1917

CENTRALINĖJ VOKIETIJOJ 
RAMU.

Trocki tikisi pergalės.

isos Rusijos sovietų kongre-
NEW YORK, Laivininkų

opas Trockis laikė prakalbą a-
buvai nebevaigšto.

di Amerikos ambasadorius 
John W. Davis ir p-ia Davis.

koms.
Tečiaus valdžia, sako biule- 

linas, pasiuntė spėkas į Kara
liaučių tikslu užgniaužti sparta-

Taipjau ramu anglių kasyklų 
apygardose.

Ofici-
“Kritiškas momentas išrodo 

praėjusiu.

ščioję. Streikuoja 12,000 ir 16,- 
000 darbininkų,.

Nė samdytojai, nė darbinin-
Samdy-kad kai nemano nusileisti.

Už moteris.

bimą miesto. (naciją visoj Vokietijoj iki pe
reitos nakties, galima sutrauk
ti sekamai: gidė yra užtikrinta mums.

kol

ST. PAUL, Mino. Minne
sota atstovų butas 103 balsais 
prieš 24 priėmė bilių, 
moterims 
mo teisė

kuriuo 
suteikiama balsavi- 

prezidi'nto rinkimuo-

ne gvardiją Karaliaučiuje.
Berline. teiktuose Reino, VVestfalijoj ir

policijoj

li nuostoliai, l ie kareiviai bu 
vo pašaukti išvaikyti minias 
kurios susirinko didėjančiamt 
skaičiuje apie stotis.

matomai, laiko situaciją sa 
•aukose. Prūsijos ministeri

akų agitacija už generalį strei
ką Hanover.

Priešingi visuotini streikai 
larbininkų klesos ir buržuazi
jos tęsiasi be sutrukimo Leipzi- 
»e, bet tvarka yra palaikoma. 
Radikalai stengiasi praplėsti ge

ceau ir Lloyd George į musų no 
tą, bet musų politiniai manev
rai sutvėrė nesmagią situaciją 
dėl musų priešų, kurie vieton 
siuntimo kareivių prieš Petro
gradą ar Kijevą, siunčia taikin-

misijos, paskirtos Berno konfe
rencijoj.“

Skelbia karinius pasisekimus.

padarė gerą įspūdį, o Reinhardl

prie a t vėsinimo spartakų karš
čio.

Valdžios kareiviai koncentru-

•ylinę Saksoniją. Plėšimai tę
siasi Baile, nežiurina 
Ižios kareivių. 

c

Valdžios špilkų
Dusseldorf įvyko be

žvalgą karinės situacijos, kurią

clerio mimo ir inperijos banko

Gen. von Luettvvitz armijoj 
korpuso kareiviai tapo atvežti j

telefono ofisai, 
maisto sandėliai, 
slolįs, ir skerdyklos yra stipria’ 
apsaugojamos.

Reiehsbank

Streiko vadovai.

susirinko šiandie 1 vai. po piet. 
pirmininkaujant nepriklauso
mam socialistui Richard Muel- 
ler, tikslu priimti raportus nuo 
dirbtuvių atstovų.

Streiko komiteto pildomoji 
taryba padidino savo narystę

STREIKAS KUBOJE 
PLEČIASI.

dar nebalsavo.

HAVANA, kovo 5. — Gene
ral is streikas, kuris Havanoje

į kitus Kubos miestus. Prane
šama, kad streikas turbūt ap
ims ir cukraus dirbtuves ir pla-

užėmimas 
pasiprieši- 
biuletinas.

fene trnnslntinn filed wl’h the pn<d- 
naster at Chicago, III., Mar. G, 1919 
•s reguired by Ihe act of Oct. G.

SOCIALIZUOS ANGLIŲ 
KASYKLAS.

nančią ir užbaigė sakydamas:
“Mes turime keturis didelius 

dalykus atsiekti prieiti prie 
Murmansko ir Archangelsko 
pakraščių; paimti upių išėji-

I ruc translation filed with th« po.«‘- 
mastei' at Chicago, III., Mac. G, 1919 
ua leųuned by Uie acl oi Uct. o, 191/

I. W. w. NARIŲ PER- 
SEKIOJIMAS.

12 1. W. W. Kansas City nubau
sti $500 kiekvienas.

1917

Eberto valdžia paskelbė 
įstatymo projektą.

BERLINAS, kovo 3. — Eber- 
o valdžia šiandie išspausdino

•nai ir bilius, socializuojantįs 
mglių kasyklas bus šiandie įne
rtas federalen hirvbon. Tuo r
žingsniu, matomai, valdžia ti
kisi atitraukti vėją iš radikalų 
buorių, kadangi vienu iš pasek- 
tningiaui-sų radikalų atsišauki
mų į darbininkų klesą buvo ati
dėliojimas socializacijos pro-
gramo.

musų buvusius rubežius palei

Uralu. Mes atsieksime tai, kiek 
tas nė kainuotu.” c

Tnie translclion filed with the post- 
master at (’hieago, III., Mac. G, 1919 
as reiniired by Ihe act of Oct. G. 1917reųuhed by Ihe art of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI LAIKO 
KIJEVĄ.

Buržuazija turėjo atiduoti 
namus beturčiams.

VARŠAVA, kovo 4. — Stip-

kia Ukrainoj. Jie vis dar laiko 
Kijevą, ant kurio jie uždėję 
200,000,000 rublių konti^buci < 
jos. Taip jau privertę buržua
zijos klesą apsimainyti namais

KANSAS CITY, Mo., kovo 5.
12 iš 32 žmonių, areštuotų

pereitą nedeldietų vietinėj I. W. 
W. svetainėj ir kitame budinke, 
tapo nubausti po $500 kiekvie
nas. Tai yra didžiausia baus
mė už technišką valkatystės kai 
tinimą. 16 buvo paliuosuoti, 
kada jie užtikrino, kad jie pri
guli prie International Brother- 
hood Welfare Ass’n ir neprigu-

Trim Hl^a n'-“!*
mastei' at Chicago, III., Mar. 6, 1919 
as reųuirod b> the act of Oct. 0, 1917

Pershing prašo 150,000 svarų 
krumtamojo tabako.

WASHINGT()N, kovo 5. 
lecialė kablegrama iš gen.

r»np trnn’jlfd(nn filoa w'*h the pn<t 
inasler at (’hieago, III., Mar. (i, 1919 
as re<iuir<“d hv the net of ()<-t. G. 1917

BOLŠEVIKŲ PRO- 
POGANDAI.

VVASHINGTON, kovo 5 
Švedijos presos žinios ga 
valstybės departamente s

kire 8,000,000 rubliu kas mene

vairiose šalyse.

75,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA.

HAVANA, kovo 5. - 'tre
čias laike 6 mėnesių generalis

tą vidurnaktį ir apie 75,000 dar
bininku metė darba. Streikas

vykimo namų budavotojams iš
gauti 8 vai. darbo dieną ir pa

to mieste, darbininkams leidus 
juos operuoti laike streiko, Taip 
jau kol kas išeina ir laikraščiai.

40,000 GAZO SĄSKAITŲ 
ATITAISYTA.

Viešojo patarnavimo komisi
jos gazo inžinierius A. S. B. 
Littk* su savo padėjėjų štabu 
per mėnesį laiko peržiurėjo 40,-

tarp didžiumos Socialistų ir ne- 
priklatismnųjų Socialistų.

Iš priežastids uusidarimo jo 
partijų ir to fakto, kad didžiu
mos socialistai kovoja su stre:

ORAS
150,000 svarų kramtomojo ta-

Siuntinis

jo išsiplėtojimo, manoma, kad

Giedra ir šilčiau šianrUe; ry
to galbūt nepastovus.

Saulė teka 6:17 vai., leidžia-
pildomoji taryba, kuri veda• si 5:46 v. Mėnuo leidžias 11:18 
streiką neužilgo prieis prie ne- vai. vakare.

laiko bolševikus nuo Kijevo- eis trumpiausiu keliu į Rolter- 
-Kovelio linijos, bet visa ši lini
ja esanti bolševikų spėkų ran-

Odessa ir maža juosta terito
rijos apie tą miestą, dabar yra 
laikoma franeuzų kareivių.

lenz. Nesenai užjūrio spėkoms 
pasiųsta milionas cigarų ir dar 
yra padalytas cigarų kontrak
tas sumoje $750,000.

vartotojams užskaitytas sumas 
nuo kelių centų iki $58.

Little apskaito, kad jam par
sieis peržiūrėti mažiausiai 700,- 
000 sąskaitų, Taigi, jei jis per

True translation filed wilh Ihe post-niasler at (’hieago, 111., Mar. G, 1919 
as rcųuii'ed by the act of Oct. (>, 1917

Mažina bausmes politi
niams prasikaltėliams

Wilsonas jau kelyje

Nebraskas irgi uždraudė iškėlimą 
raudonos vėliavos

SUMAŽINO BAUSMES 53 NU
SIKALTĖLIAMS PRIEŠ 

ŠPIONAŽĄ.

Wilsonas sutrumpina ilgą ka- prezidentas 
Įėjimo laiką; vienam suteiktas ani<sti rvte 

atleidimas.

WASHINGTON, kovo 5.
53 ats/itikimuose kuriuose pa
keitimas nubaudimo už peržen
gimą špionažo įstatymo buvo 
rekomenduotas generalio pro
kuroro, tapo užgiriu 
to \V ilsimo pirm jo 
mo į Franciją. Nui

išvažiavi- 
10 iki 2C 
sumažin 

tas iki 3 ar mažiau metų kalė 
jimo.

suteiktas ir tik viename atsiti-

kunigai ir du socialistai.
Paskelbta, kad neteisinga 

aštrios bausmės bus laiks nui

licijos departamentas sako, kai

mo ir prietarų, ir duota ilgi me

jų prasikaltimais.

den Hitchcock liko pakeistu 
dviem metais kalėjimo. Hitch
cock yra gerai žinomas socialis 
tas ir narys Cleveland, O. mo 
kyklos tarybos, buvo nuleista.* 
už smerkimą karės ir drafto.

C

Fredrick Krafft, iš Ne\v Jer- 
scy, žymus socialistas nuleis-

natiniu žmogum, kuriam baus
mė atleista.

Tik viena moteris Flora 1. 
Foreman iš 'Lexas, yra sąraše. 
P-lė Toreman buvo nuteista 5 
metams kalėjimo už raginimą 
jaunų žmonių nepasiduoti dra- 
ftui ir jei hutų priverstas tarnai 
ti, tai nušauti savo oficierius.

Generalio prokuroro pagelbi- 
ninkas John Lord O’Brien sa
ko, kad įskaitant 53, kuriem* 
sumažinta bausmė, bet neskai
tant IWW. grupės Chicago ii 
žmonių, dabar yra tik apie 200 
žmonių, dabar yra lik apie 000 
žmonių kalėjimuose, už peržen 
girną špionažo įstatymo.

True translation filed with Oie post
i mastei' at Chicago, III., Mar. G, 1919 

as recpiired by the ac* of Oct. G, 191’.

PREZIDENTAS W1LSONAS 
JAU YRA KEEYJE.

Nori kuogreičiausia pasiekti 
Franci ją.

A)NT GEORGE WASHING-
mėnesį peržiūrės jų 40,000, tai ( TON LAIVO, kovo 5. — Geor- 
jarn užteks šito darbo 17^2 mė- ge Washington laivas su prezi- 
nesio. deniu Wilsonu plaukia greičiau

.. __ siu keliu į Franciją ir tikisi pa-

piem negu didžiuma narių pa 
rtijos ant laivo būva atsikėlusi, 

Wilsonas pakilo 
ir 7:30 vai. jau pus- 

lis tada sėdosi už dar- 
jis nusižymėjo laike

trumpiausią 
imas Pary

bo, kurį
kelionės.
t i kiek
taip, kad
žiun butų priskubintas.

Prezidentas gavo šimtus te-

po poziciją kaslink

Prezidento lervas, kuris iš
kaukė nuo Hoboken prieplau-

us į jurą daugelio hydroplanų 
r dirižabelio, iš kurio nuimta

Kruizeris lydi.

(ii lik luotas kruizeris Monta-

ie lydės laivą iš

jungto!) yra mažesnė, negu pir- 
noj prezidento \Vilsono kelio- 
lėj, kadangi dabar nėra diplo-

Apie 3,000 tonų, susidedan- 
•io iš reikmenų armijai Franci- 
joj ir Vokietijoj, yra vežama 
mt George Washington laivo.

Išvažiavimas buvo tykus.

nisižymeįo tykumu, kuris la
jai skirėsi nuo triukšmingos de 
nonstracijos kada George \Va-

’ikos vandenų jo pirmoj kelio-

nėnesyj. l ik nedidele minia 
)uvo susirinkusi armijos trans-

iia Wilsonienč išreiškė atsisvei
kinimą, kada George \Vashing- 
!on pradėjo plaukti Hudsono u- 
•)e, kuomet benas ant šalę stovė
jusio transporto Grcat Nor-

Banner.” Stovėdami ant tilto,

keliant Amerikos vėliavą ant

įima prezidentinio saliutavimo 
.š 21 kanuoles. Kada transpor
tas pasuke linkui Laisvės stovy- 
los, palydovai naikintojai nu-

l’ostas buvo beveik apleistas 
iš priežasties laivininkų streiko.

VVASHINGTON, — Califor- 
nio valst. vardas oficialiai bus 
(trumpinamas “Calif.,1** o ne 
“Cal.” kaip ikišiol buvo. Ta per 
maina padaryta prašant krasai, 
neš pirmiau sutrumpinimas tan 
kiai buvo sumaišomas su Colo- 
rado.



B , 'NAUJIENOS, Chicago, III."-" ---------------------------- --- Ketvergas, Kovo 6 d., 1919,
------ 1—J W U. I—- » I.I,.UJL11XI— — »__________ j

NAUJIENOS
»»c LlTMuANiAN DA»LV NKWf

Publishcd Daily eaeepf Sunday by 
(he Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO. ILLINOIS

Teiephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėtdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu: 

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

...............16.00
................. 3.50

................. 1.85
................. 1.45
................. 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Sfctms .....................................$5.00
Pusei meto ...........................  3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Mar. 6. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Baltasai
teroras.

Jau kelinta diena kaip Ch i fu
gos didžiuliai kapitalistų dien
raščiai savo špaltas užpildo sen- 
satfJK'inis istorijomis. Tos i- 
slorijos skelbia apie baisias 
“raudonųjų" konspiracijas 
Chicagoj. Detektyvų biurai ir 
policija, kurie jau nuo kelių 
menesių turėję akį į “raudonų
jų" veikimų, susekę dabar, kad 
“bolševikai" ir “aidoblistai," 
“remiami Rusijos bolševikų pi
nigais," buvę padarę sumoksiu 
bombomis išsprogdinti įvairias 
valdžios ir privalių lobininkų 
įstaigas. Bet tam sąmokslui pa
sisekę užbėgti už akių ir dabar 
einas lik gaudymas konspiralo- 
rių.
, Reikėtų Jabai naiviam būti, 
kad likėjus visoms toms kapi
talistinių šlamštų istorijoms a- 
pie konspiracijas ir bombas. Jie 
neparodo nė vieno kiek nors 
apčiuopiamo fakto, neišvardi
ja nė vieno asmens, kurs butų 
tikrai susektas kaipo bonibis- 
las ir konspiralorius. Nieko pa
našaus.

Bet tie rašymai turi savo tik
slą, būtent, terorizuoti žmones, t w
gazdinli juos bolševikiškomis 
konspiracijomis ir versti vy
riausybę pavartoti vis aštresnių 
ir aštresnių represijų prieš

radikali judėjimų.

Kaip kituose centruose, taip 
ir Chicagoj. radikalis judėjimas 
\ is plačiau ima apsireikšti, o 
tai labai rūpina buržuazijų. Ji 
pasiryžus kovoti su juo visomis 
savo spėkomis ir jos užlaikomo 
ji spauda skubinasi jai pagal
bon. t aigi išrasdama “raudonų
jų” konspiracijas ir bombas, ji 
turi priežasties pavartoti bal
tąjį h rrorą kramolai naikinti.

'I rnc fllrd wi»h th<* post
mastei’ at Chicago, 1)1., Mar. 6, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

Kaip Rusijoj caro laikais. — 
Darbo Partijos organas The 
New Majority sako: - 'Veisėjas 
liaudis pasmerkė žinomuosius 
penkis socialistų vttdoVus po 
dvidešimt metų kalėjimo kiek
vienų už tai, kad jie nepritarė 
karei. Mes netikime į siuntimų 
kalėjimai! žmonių ild jų politi
nių ir iiųlustrinių nuomonių. 
Ir sunku butų įtikinti Amerikos 
liaudį, kad tokie aštrus bandi
niai butų “teisybes" nuospren
dis. Pelnų plėšikui, kurie iš 
los karės uždirbo milijonus do
lerių ir šimtų syk daugiau ne
gu tie aligatoriai, trukdė pasek
mingam kares vedimui — jię 
yra laisvi, l iktai radikalai, ku
rie priešinosi pelnų plėšikautą, 
persekiojami ir kemšami į ka
lėjimus. Kuip-gi atrodo ta gi
riamoji musų laisvė ir detno-

kratija akyvaizdoje to fakto, 
kad Karolis Liebknechtas, kurs 
atvirai kurstė žmones revoliu- 
cijon prieš Vokietijos valdžių, 
buvo pasmerktas tik septyne- 
riems metams kalėjimo, kuo
met tie musų socialistų vado
vai lik už tai, kad jie nepritarė 
karei, tapo pasmerkti po dvi
dešimts metų kalėjimo.

Skaitytoju Balsai
i Už išreikšta# šiame skyriuje 
nuomone# Redakcija neatsako.)

JIE IR MES.

Pežvclgę į netolima praeitį 
Lietuvių Socialistų Sųjungos, 
mes matome visai ką kita negu 
šiandie. Metai laiko atgal, kol 
tariamieji “bolševikai" buvo 
šiek-tiek sukalbami, kol jų vien 
minčiai Rusuose dar nebuvo 
pertraukę ryšių su viso pasau
lio socialistais ir pasivadinę sa
ve komunistais, tarpe LSS. na
rių dar buvo pagirtina vienybė, 
draugingumas, o kartais jie pa
rodydavo ir ylin spartaus-rim- 
to veikimo.

šiandie visai kas kita. Pasi
dėkit vojan t musų draugams 
“kairiemsiems" į vietų draugiu 
gurno ir rimto veikimo randasi 
vis daugiau neapykantos, panie 
kos ir visa ko atmetimo. Da
bar vietoj brandinti klcsų są
monę plačiose darbininkų mi
niose, patįs draugai susikibo į 
čiupras ir tąsosi... dėl bolševiz
mo.

Mes, mokslinio socializmo iš
pažintojai, lečiaus prisilaikome 
etikos ir draugingumo, dargi 
neveizint to, kad musu, “kai- €
rieji" paniekino pamatinius so
cializmo principus ir negražiau
siu būdu užsipuldinėja ant Ant
ro Internacionalo, kuris lapo 
atnaujintas Berno konferenci
joje. Bet ką daro “kairieji"? 
Pavyzdžiui, paimkite tokia 
“Musų Tiesą," oficialį LSS. or
ganų. Neveizint to, kad Soci
aliai Purly taipgi priklauso į tų 
Antrąjį Internacionalą, taigi 
kartu ir LSS. kuri taipjau yra 
socialistų partijos šaka — pir
mame “Musu Tiesos” numbry- 
jo randame neva redakcinį 
straipsnį, pavardyta /‘Social-iš- 
davikų konferencija"! Tokių 
šmeižimo bei koliojimosi būdų, 
kokių stveriasi socialistų laik
raščio rašytojas, man neteko 
pastebėti nė viename dargi ar
šiausių atžagareivių ir darbo 
žmonių priešų laikraštyje. Tal
pinti tokias, atsiprašant, nesą
mones, dargi oficialiame Sąjun 
gos organe, gali tik iš krieso iš
ėjęs žmogus.

Tokia yra musų kairiųjų tak
tika. Pirmiausias ir svarbiau
sias įrankis “sumušimui" savo 
draugų jiems yra — paniekini
mai, apkalbėjimai. Vartodami 
šitokias nederamas įmones jie 
tariasi skiepiją bolševizmo idė

ją lietuvių darbininkų miniose. 
Tuo budu jie dargi tikisi pairau 
kti su savim ir mus, ir patį dien 
rasti. Bergždžios pastangos. 
Susipratę-sipsišvietę darbinin
kai iki šiol rėmė “Naujienas"; 
socializmo idėjos skleidėją, l ai 
visa.

“Kairieji" draugai paniekino 
tarptautinį socializmų ir nubė
go gaudyt “bolševizmų" dėl los 
paprastos priežasties, kad mok
slinis Markso išdėstymas socia
lizmo principų jiems išrodo per 
daug sunkus ir ncrcvoliucioniš- 
kas. Bolševikai mat neliki j 
mokslinį socializmą. Savo vei
kimu jie parodė, ingei jie ma
no tykinti ne pagalba mokslo, o 
spėka, dargi ginkluotu spėka.

Tegul sau svajoja draugai 
“kairieji”, tegul jie tveria savo 
trečią “internacionalų" mes 
pasižiūrėsime, kur jie nueis ir 
ko atsieks. 'Tuo tarpu mes, ku
rie likome ištikimi mokslinio 

socializmo principams, lokiais 
privalome būti ir ateityje. Mes 
eisime kartu su musų dienraš
čiu tuo keliu, kuriuo eina tarp
tautinis socializmas.

— V. M.

Ūkininkų Baisas.
Ūkis ir dirbtuvė.

“Naujienos atidarė savo špal 
tas draugams ūkininkams. Ta
tai ir aš pasinaudosiu tuja 

proga, idant išreiškus savo nuo
monę apie ūkį ir dirbtuvę.

Kadaise asai dirbau sunkų 
angliakasio darbų. Dideliu pasi 
stengtum pavyko sutausoti trr. 
jotą šimtelių. Matydamas, kad 
mano sunkus ir požeminis dar
bas galų-gale nieko daugiau 
man nesuteiks kaip elgetos laz
da, nutariau važiuotų miestan. 
Nutarta-padaryta. Atvykau į 
miestą ir gavau darbą niašin- 
šapėj. Čia, tūlų laikų padirbęs 
apsirgau: mano plaučiai, pasi
rodė, negali atsilankyti nuodin
goms metalo dulkėms. Turė
jau mest ja ir pasidairyt kur čia 
nulupus... Pasveikęs radau ap
garsinimą apie ūkius šiaurinėj 
Louisianoj. Žul-but, nusitariau 
važiuoti.

Nuvažiavęs į Louisianų nusi
pirkau sklypų neišdirbtos že
mės su mišku. Pasijutęs liuosu 
nuo kasyklų pavojaus ir mu
ši n ša pės dulkių, tuoj slvėriausi 
darbo. Ir — kokiui) linksmu
mu ir narsa! Jaučiuosi tary
tum atgimęs kvėpuodamas ly
ra laukų orų ir girdėdamas nuo 
latines girios daininkų-paukšte- 
lių meliodijas. Tai koncertas, 
kuris savo puikumu toli pralen 
kia puošniausias didmiesčių o- 
peras...

Tarytum kokia nematoma 
dvasia padėjo man kirsti me
džius ir budavoti triobas. Daug 
kartų ir pietus pamiršdavau, 
lik pamatydavau, kad jau va
karas ir reikia eit gultų. Grįž
tant nuo sunkiu darbu mane c c

vėl lydėdavo — gėles augan
čios šaly kelių, kurios savo kvč 
pėjimu gaivindavo mano sic- 
hj...

Galų-gale įsigijau reikiamų 
Iriobų ir prasirausiau trejetą 

akrų žemės, kur pasisodinau 
bulvių ir kornų. Ir kaip aš ir 
visa mano šeimyna džiaugėmės, 
kada kasėme savo užaugintų 
bulvių! Je, tai gali lik jausli, 
bet pasakyti kitam sunku.

Bet kaip jau sakiau, mano 
“kapitalai" buvo nedideli. Kad 
įsigijus to, ką tais “kapitalais 
galima įsigyti tinkamam ūkio 
vedimui, turėjau grįžti į suru
kusį miestų.

Sugrįžau į jį ir nuėjau į “ge- 
radaringojo” kapitalisto dirb
tuvę. Bet pirma negu davė dar 
ha, jie išrėdė, mane ir apžiurė
jo, apčiupinėjo visų—tarytum 
kupčiai besiverčiant js piauna- 

inais gyvuliais... Neiškentęs pa
klausiau daktaro: — O rasi 
kompanija atsakys, jeigu su 
manim bedirbant, atsiliktų ko
kia nors nelaime?,.. Tamsta 
taip žiūrinėjate...

Ne, atsakė daktaras. Kom
panija neima jokios atsakomy
bės už tamstos nelaimes. Ji tik 
nenori lokių darbininkų, kurie 
kliniškai nesveiki ir dėlei lo, 
priimti darban, tinginiauja... Ji 
nori, kad darbas nebūtų trukdo
mas...

Ve ko reikalauja dirbtuves 
viešpats! Jeigu tu busi nesvei
kas, negalėsi padirbti taip, kaip 
jam norėlięs, tada jis išmes tfivc 
į gatvę ir žinokis...

falai toks yra skirtumas tar
pe ūkio ir dirbtuvės. Ir nors 
Ino (arpu aš dar tebedirbu toje 
surukusioji* dirbtuvėje, bet taip 
greit, kaip sąlygos leis, grįžšiu 
atgal į savo ūkį klausytųs links
mųjų sparnuočių koncerto ir

'triuslis sau, neturint už savo 
pečių kapitalisto pasamdytų 
ragiu tojų-užveizdų.

— Joe Sander.

Ignas šeinius

Mėnesiena.
(Tąsa)

Jos toks gražus, rožytėmis 
pražidęs veidelis, taip spindi 
lūkesio kupinos akutės, bet ty
lėti geriau, geriau ityieti.

- Sakyk! Aš vis busiu tokia...
Reikia, reikia dabar pasakyti! 

Kad nepasakysi, nebus taip, 
nebus tokia naktis, gal netylės 
taip beržai.

— Nebusi, sakyk!
Ne... — nupuolė galva ant 

jos kelių.
Dar labiau viskas išnyko, 

negu naktį. Dabar nieko nebe
liko...

Ole tik džiaugsmingai visa 
sujudėjo, pakėlė rankutėm jo 
galvą, sugavo lupas ir apėmė 
užnėrė kaklą.

Jonas girdi, eidamas ištike- 
lio pakhioniais, kaip varstos 
griūčių durįs, kaip rengias ginti 
piemenįs galvijus. Nuo ganyki 
lų pusės, iš miško, besiartina 
geležinis pančių žvangusis: nak
tigoniai joja iš nakties.

Bet tie balsai taip rodos toli, 
kur iš šono, iš apačįos, ir jis tik 
aidą jų girdi.

Ir praeidamas ką mato, tai 
nemato. Domą nieko nej ieško. 
Ji nuskendo naktyje, ir vis sto
vi ten darželyje. Menas kiekvie 
nas akimirksnis, delnų šneka, 
galvos nulenkimas. Ir regis, 
jog tai buvo vienas didelis aki
mirksnis. Jis nei nenutols, nei 
neišnyks niekur. Taip jaučia
mas širdyje, kaista ant lupų.

Įėjęs klojimai), sugraibė ša
linėje nublokštą pagalvį, ant 
klode; neminė, kur yra marška. 
Užsitempė ant šieno presmo ir, 
bite kaip patiesęs antklodę, nu
metęs gale jos pagalvį, gulo ne
nusirengęs.

Ilgai dar mate darželį, tusi 
prįc akių Olos veidą, — paskui 
pranyko kokioje ūkanoje dar
želis, viskas. Tarytum atsisto
jo kas gale galvų ir ištiesė ties 
juo savo sparnų...

Jonai, kelkis: mama ban
dučių su sviesiu prikepė, 
pasilipęs ant kopėčių trauko jį 
už skverno Antaniukas.

Kelkis, kelkis! Atauš. — 
Smagiau patempė.

Pasakyk, kad jau atsikė
liau, — atsiliepia pro miegus, 
Jonas.

-—Tuoj ateisiu.
Antaniukas nutrepsėjo per 

klojimo padą į duris, o jis atsi
sėdo, pasižiurėjo, pajutęs jog 
šalta, užsitraukė antklodę ant 
galvos ir vėl užmigo.

Ai, kelkis, kelkis! — užsi
pilęs Antaniukas jau ant paties 

presmo, verčia nuo .Jono gal
vos antklodę.

- Keliuos, — vėl nubudo ji
sai.

Antaniukas neliki ir laukia. 
Jonas ėmė jieškoli aplinkui ke
pures, tas įtikėjo ir nusiritęs 
nuo presmo, skubiai išbėgo.

Jonai, kas tau? Kodėl taip 
ilgai miegi? - - pašoko Jonas 
nuo (likto dėdės balso.

Mato - pusdienis, saulė 
šviečia pro visus si nų plyšius 
priekluonyj rėkauja skregždės; 
dėdė parėjęs šienavęs, vienmar
škinis, išsijuosęs.

Trina akis Jonas.
— Dar neišsimiegojai?

Išsimiegojau, — vikriai at
sistojo ir nukrato prilypusį šie
ną nuo rūbų.

-Taip ųpdiviikęs ir gugė
jai? įtariamai pažiurėjo į jį 

dėdė. Vienok nieko nesako.
—Užmiršau teisinas Jo

nas, tėciauš mato, jog dėde kilų

mano. Nejauku truputį tė
čiai! nebaisu.

Papusryčiavo, išgėrė kavos. 
Išvengė, kad liktai Viktutė ne
paprašytų eit šieno drauge var
tyti. Pasiėmė knyga nežiūrėjo 
kokią, ir išėjo pavasari)jun.

ftjo-ėjo tarp grikių, tarp avi
žų, palei jaunai sužydusius žir
nius ir išėjo ant margos, / dar 
nenušienautos pievukę/* Pasi- 
jieškojo kur kalnėliau, atsisė
do, pažiurėjo į knygą, paskui 
padėjo ją atsargiai žolėje ir at
sigulęs augštielninkas įsižiūrė
jo į dangų. Vėjalis gaudė de
besėlius, rinko juos į krūvas, 
verte kilus ant kilų, ir pusterė- 
jęs vėl sklaidė į visus pakraš
čius; draikė po vieną.

Jonas žiurėjo į mėlyną žydrią 
gilumų ir vaidinos jam ten nak
tis, tokia didele begalinė. Ten 
išvLl'.o mirga žvaigždės, ten 
daug pasaulių. Tarp jų sklys
ta daina, girdima tik tokių nak
tį. Ji galinga, kiekvienų išgir 
dusį sužavi amžinai. Ir niekas 
tuomet rodosi balta ūžianti die
na, ir užsimiršta grinčios rū
pesniai, ir virsta slenksčiai ir 
tvoroj}, išvieno apraizgiusos 
žemę.

Jonas žiurėjo į gludančių žid- 
rioj bedugnėj naktį ir loks silp
nas jam rodės žmogaus protas, 
besirausiąs juodoj dirvoj, ir 
lo?.:? šventvagiški jo narsus są- 
prolavimai.

Ir Dievas visai Uloks jam 
šiandie pasirodė.

Vis jautė gyveno tų dainų, 
kurią išgirdo darželyj. Ji ne
šė aiigšlaį,/toli...

VII.
Naktis visai tamsi, juodai mė 

lyną.
Alėjoj Rugpiulis ir išsklaidė 

ūkanas iš laukų, giliai nuskaid
rino dangų. Nuo šiaurės į pie
tus sužvilgo paukščių lakas — 
parodė paukščiams kelių iš čia. 
Gudo ratai apvirtę taip raiškiai 
sužibo.

Saulėleidis raudonai užlvas- 
kėjo, toli plačiai atsispindč niū
rioms varsomis, ir tuoj nublan
ko užsiglaudęs už miško.

Pakilo nuo žemos šalna, šal
ta pasidarė ir tarp glūdžių vasa
ros kampų: krūmuos paupiais, 
grinčios pašalyj. Bet augščiau, 
tenai augalai, dar šalčiau. Iš 
augšlybių rodos pats šaltis žiu
ri.

Naktis tyli, be sklandžių vi'l- 
niojančių garsų.; Sodo viršū
nėse vien vienodai čeža šiurpus 
vėjalis. Skaito mėgina lapus. 
Geltonuos jie tuoj ir kris že
mėn.

Jonas nusikabino šiltus, dar 
naujus tėvo kailinius ir apsisu
pęs išėjo ant gonko. - Buvo į- 
slabios, pasakingos, kaip per 
sapną, naklįs, traukia ir dabar 
naktyj pabūti. Kelinta savaite 
sugrįžo iš dėdės, o krūtinėj dar 
vis taip šilta, mintis ūkana 
sRii utį imi.

Ilgai, iH’sukrulūdamas sėdi 
ant gonko. Žiuri lig nežiūri 
lamsion sodo gihimon, girdi vč- 
jalį čežant ir kariais, tarytum 
kam aiškiau alminlyj švysterė
jus, pažiūri pro šakų tarpų. 
z’vaigždčli tie tarpai, nuskaid
rinti.

Kil tai žolėje slunklerėjo nu
kritęs obuolys.

Jonas įsiklausė.
Va čia netoli, ant šitos šit obe

lies, subraškėjo viršūnėj, nurie
dėjo per šaką, ir vėl slunklere- 
j<»-

Vėjas balsiau pradėjo čežėli.
Jonas labiau sutraukė ran

kom po kaliniais. Vilnos mink- 
ŠQ)S, švelnios, ii’ šildo.

Reikės važiuoli... — lig 
kaip ištolo, lig kur išaugšlo pa
sigirdę) larylum keno svelimo, 
užmiršto balsas. Kur, nepabai
gė, nepasakė.

Ir lik labiau apgėbe tinklu pa 
vasario nemiegoti rylai. Va

pluoštelis plaukų kutena skruo- 

arti... Švelni nejuntoma rankutė

Ir tarytum dabar ne šalta 
juodai-mėlyna naktis.

ir greitai

Antsimctus sunkiu skara įei
nu motinu. Atėjo pubut su juo, 

štai, dabar va pasirįžo.
.Tonas žino, ką sakys motina.

Tegul nesakytų, jis taip žino. A. 
kad tylėtų motina, kad galėtų

- Ar dar nėjai miegot? Su-

- Man, mama, nešaltu.
(Bus daugiau

Redakcijos Atsakymai

bos. Skelbti tokį pranešimą bu

Blindai ir Proletarui, Kast 

ri nieko bendru su buvusių ku- 
rininkų vukaru ir uukomis, iš
leidome. Rušinėkile mums duž 
niau.

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

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

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augšlos klesos phono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bite 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 
aipgi esame privers

ti prašalinti šių savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skaros sekly

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

Šita yra netikėtas pasilaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
Wi:STEKN STORAGE HOUSE 

2<S10 W Ilarrison St Chicago, 111 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedė- 

lionmis nuo IV iki 4

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
priiįneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street
i Ruoni 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Teiephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garficld 1647.
TcJ. Bdulevard 8329

Darbo Žmonių
Knygynas

3238 So. Halsted SI., Chicago

Užlaikon'ie knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskęlbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamu 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “DilgėUs” ir “Moterų Bal-

ŠALIN SKAUSMAS!
Binhinias sveiku, darbe rusi sinagiiiiuį, 
nepaisant kaip hiinkus tas (kirbas butiį.

Kiokviono priderino yra saugot savo nuo ligų. Turint ša’t.i ir nel> •lulant. 
ji pr.’iiniiut, m>li Ksivystyt i pavojiug.) Meiikiau’-is n:k>teiejiinas
gali vėlinus būti labai piivoĮingu, jeigu tuoj neitus piižiuretn.“.

P AIN - EXPEXXER
lai užlikrinunt i namine gyduole, kuri tuvi mMis kiekvieno na. 
nmose. L gydyųiui ėalčio krutinėję, skaupniu t<>i>ost* ir uoga 
rojo, i miintMuiJ ir neuralgija, irtinjnnl sakant visokius skilus- 
iuu* rauiuenyso ur s^narluoso Pain Kxpeller ii u gerinu: «».
Nonpsignuk pirkdamas pigius vaistus didelėse 1>oiik<<se. 
Reikalauk geriausiu. Kuoni<t pirksi 1’aiu Esvellor, peisi 
tikrink ar > va i K AKA. vnisbnž’nkli« ant nuksluko VL L' , 
KITOKIU NEIMK. 35 centui >r 05 cenlni už bonknię. 
Oauunnios visose nptiekose ar tlo: iog is labovat-o ijo.-.

R. AD. RICtilER & CO
74—80 Wa3lilng(on St 

New York.

azaostt

DESTROYS ANY

Kazimieras Gugis

taip tr civtldkuone te'.iniuoM. Daro 
visokias dokumentus ir popieras.

Namų Ofiias:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dcarborn St. 

HILlSUnity
Tel. Central 4411

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
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK

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

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison it.
Suite 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st 
ofise.
Rezidencijos telefonai 

West 6126.

Dr. M T. STRIKOLIS 
. Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulcvard 160 
Rcz Tel Seeley 420

į

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgaa
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

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

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLĘR 

įgijęs mokslišką laipsnį
Esperlas Optikas 

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE 
GRAŽNU

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
?anędėlyj, Ketverge ir Su bato j 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Žiu kainy prlslcaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokcHtjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings slainps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st.. kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augšlas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.
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INFLUENZA IR GRIPAS.
Vis dar siaučia ir su savim 

nešasi tuksiančius aukų, kurie 
be laiko miršta.

Influenza ir Gripas tankiau
sia užpuola tokius žmones, k u 
rių organizmas yra nusilpęs, ir 
kurie kenčia nuo ancmia, ku
rių kraujas nėra tvirtas ir ne 
gali dalaikyti.

Taigi kiekvieno yra prieder
me apsisaugoti prieš Influenzą, 
sustiprinant savo organizmų, 
padarant kraujų raudonu ir 
geru, subudavojant savo visų 
sistemų vartojant visiems ži

nomų budavotojų ir Tonikų, 
Elixir.

Kuris atnaujins jūsų visų si
stemų priduos jums naujo krau 
jo ir sustiprins jūsų muskulus, 
nervus ir kitus reikalingus da
lykus, kurių Jums trūksta.

Negalima atidėlioti, nes čio- 
nais labai svarbus dalykas. In
fluenza barškina į kiekvienas 
duris ir gali tave pasirinkti 
savo auka. Tuomet gailėsiesi, 
kad neįsigijai Partoglory iš 
laiko, bet bus po laikui.

Padarykite tų šiandien, ne
praleiskite šio draugiško pra
nešimo. Šeši buteliai šio vi
siems žinomo Elixir Partoglory 
kainuoja tiktai $5.00; vienas 
butelis vienas doleris. Mes gerai 
supakuojame ir siunčiame sa- » • ’ 
vu kaštu, atdresuokite tiesiai į:‘

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2-nd Avė., Dep. L. 1

New York. (36)

KORESPONDENCIJOS
_______ ____ —....... . >

GARDNER, MASS.

Vakaras. — Prakalbos. — 
Darbai.

Vasario 21 dienų finų sve
tainėje LSS. 89 kuopa ir LMPS 
50 kuopa surengė pramogų va
karų — teatrų. Kuopų lošėjai- 
mylėtojai vaidino Br. Vargšo 
drama “Kryžius.”

Lošimas reikia pasakyti, pa
vyko kuogeriaualia. žmonių 

buvo pilnutėlė svetainė. Ge
riausia savo užduotį atliko I.
Pocius, P. Aukštikalnis, A. 

Bekešienė, Pilkauskienė ir Vait
kus. Žinoma, šio-to stokojo 
ir jiems, bet — jie neprofesio
naliai ir todėl už vienų-kitų ydų 
kaltint negalima. Kiti visi 
taipjau stengėsi atlikti savo už
duotis kiek galint geriausia. 
Po lošimui buvo šokiai.

Aplamai, vakaras darė ytin 
malonų įspūdį.’ Kuopos turės 
gražaus pelno.

Vasario 26 dienų Amerikos 
Darbo Federacija surengė pra
kalbas Bartel’s IIdilėj. Tarp 
kitų kalbėjo ir F. J Bagočius, 
iš Bostono, kuris tik-ką sugrį-

’ JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salia St 
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

žo iš “kamepės” su leutenanto 
rangu. Jo prakalba, kaip ir 

j visuomet buvo gera ir žmones 
jam gausiai plojo. Nurodinėjo į 
unijos svarbų darbininkams ir 
kaip ponai fabrikantai padeda 
nunništ algas. Pasak kalbė
tojo, kiekvienas darbininkas 
kuogeriausia privalo rašylies į 
unijų ir kartu su kitais savo 

draugais darbininkais stovėti 
savo reikalų sargyboj.

* * *
Darbai, kaip visur, taip ir 

čia — sumažėjo. Nedarbo 
šmėkla vis labiau grūmoja mi
nioms “darbo pe lių,” darbinin
kų... Tuo tarini vietos dirbtuvė 
sc bedirbama tik po penkias 
dienas savaitėje. Bet to dar ne
užtenka: žadama sutrumpinti 
padaryti tik keturias dirbamas 
dienas, o tris... švenčių.

Iš kitur atkeliavusiems dar
bas gauti sunku.

—Vabalnikas.

PITTSBURGH, PA

Telephone Central 6990

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

HASTINGS SH0W

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
tu gydžiau pasekmingai šias ligąs.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas. t

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

Akių, Ausų Nosies, 
Gerkles ir Kataro

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

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.

Gydyme chroniškų ir nervų ligų

Dr. WHITNEY
Specialistas

VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esat& kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmu, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nūs to j imą noro valgy
li, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimL

Ofiso valandos 9 llfllITME'V Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mla Wfll I N Kai iki 2 vai. diegą

422 S. State St., arti Vau Burcn St., Chicago, III.L-  ..  - ---------- - ---------- ------------------------- į'ij. f

| DR. H. A. BROAD

■
 Specialistas moterų ligų irgeneralis gydytojas

1362 Milwaukee avė., Chicago, III.
Tel. Anuitage 3209.

Valandom Po pu tų 2 «ki u Vakarais 7 iki 9 Nedshoiųb 10 iki

Inspudžiai.

Vasario 23 dienų, pasiliuosavęs 
nuo kasdieninio darbo, užsima
niau nuvykti “sohan” —veik- 
liausion Pittsburgo lietuvių ko
lonijom Ilgų laikų čia nebu

vau buvęs, lodei įdomavau vie
tos lietuvių veikimu.

Pirmiausia nusitariau užsuk- 
i Lietuvių Naman: čia mat, 

pati lietuvių širdis, kitaip sa
kant - centras. Užkrapcnęs 
ant antrų lubų randu Pittsbur
go Muzikališkos draugijos na- 
rius-jaunuolius belaikant repe
ticiją. Toji draugija susideda 
iš 12 narių-muzikantų, nesenes- 
nių kaip 13-14 metų. Jauniem- 
siems muzikantams mokytojau
ja tūlas italas, matoma, pilnai 
atsidavęs savo profesijai žmo
gus.

Nors jaunieji muzikantai jau 
gerokai prasilavinę, !bdt, besi
šnekučiuojant, vienas jos or

ganizatorių man pakuždeno:— 
“jeigu ųeta influenza, šiandie 
mes kitaip pasirodytume.” 

* * *
Ant trečių lubų Birutes cho

ro repeticija. Choristai ir cho
ristės bando balsus: “geras 
drūtas darbinikas, silpnas- 
menkas giesmininkas... ” pasi- 
klausiau-pastypsojau ir nuta
riau eiti “savais keliais.” 

« * *
Dar sumaniau užsukti kliu- 

ban. Čia nieko ypatingo: žmo
nelės linksminasi, skambina 
stiklines ir kaulijusi už “bolše
vikus” ar ką tokia daugiau... 
Čia tcčiąus sužinojau, kad 
LMPS. 7-tas rajonas turįs di
džiausių vakarienę. Kūriau į 
ten, nors buvo 10 valanda vaka
ro. \

m » ■ T »
Žmonių pilnutėlė svetainė. 

Visi ramiai klausosi d. P Ker
šio prakalbos. Jam užbaigus 
kalba draugas J. Baltrušaitis. 
Kada ir jis užbaigė, vakaro ve
dėja, p-lc Barbutė Leonai tė, 
praneša: “Dabar iš eilės — žai
dimai.” Ale tie, kur atvykę iš 
tolimesnių apielinkių, povaliai 
skirstosi. Neužilgo tečiaus jau
nieji sukilo į ratą ir užtraukė: 
Oi rūdaite, radastėli — ko čia 
vaikštinėji?...

Nė nepajutau kaip prisiartL 
no 12 valanda nakties. Norint- 
nenorint, prisiėjo grįžti namo iš 
taip mane patraukusio progre- 
sysčių vakaro.

* — S. Bakanas.

M1LWAUKEE, WIS.

i TEATRAS KONCERTAS I
I IR RALIUS
■ — Rengiamas — i
F '■ ■ ■"■■■■■■■■■■■■■■ 11 i'i« wi    p

| Sergėkite savo akis |

I “Pirmyn”
! Mišrus 
Į Choras.

U.. T, ■ T I ! I. w II 11X- J i

NEDELIOJE, g

Kovo 9
1919 Metuose I

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
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
AKIU SPECIALISTAS 

1801 8o. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

S-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 West 23-rd Place, Chicago, III.

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės 6 vai.
Įžanga 35 ir 50c

Scenoje statoma 2-jų veiksmių komedija j

“PABAIGTUVĖS” |
Gerbiamoji Chicagos visuomene! B

Visi, kas tik gyvas ant pabaigtuvių “Pabaigtuvės” yra vic- g 
natinis veikalas, atvaizdinantis lietuvių gyvenimo meilės ir papro- | 
čių. Jon Įeina kaimiečių dainos, muzika, šokiai ir jų parengtos r 
puotos. Taip, kad sekdami gabių lošėjų, jus jausitės esantis ant B 
lietuvių kaimiečių puotos. )

Apart teatro, dalį koncerto atliks geriausi Chicagos chorai, | 
solo, ir taip juokingi pamarginimai.

Taigi Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepamirškite atsilankyti, F 
nes paskui gailėsitės neatsilankę. Ė

Kviečia ‘‘Pirmyn” Mišrus Choras

+
A A

KAZIMIERAS ŠACAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
15 d. Vasario, 1919, Qak Fo- 
rest ligonbutyj, kuriame išbu
vo 7 metus. Velionis paėjo 
iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Žvingės parap. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Paliko 4 vai
kučius, kurie dabar randasi 
miesto globoje. Jo kūnas ran
dasi pas graborių Masalski, 
3307 Auburn Avė., Chicago, 

Iii. ir bus palaidotas Tautiš
kose Kapinėse Kovo 8 d.

Gimines ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti.

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siūlai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki *50, dabar parsiduoila po 
$15 ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų bverkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščįau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $l.|0. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON 
1415 S Halsted str Chicago, III

Nelaimė.
Vasario 26 dieną tapo rastas 

ant Nori h Western gelžkclio 
bėgių sutrintas jūreivis. Per 
didelį j ieškojimą surado “Ingą” 
parašu: “Peter Žilinskas, Great 
Lake, III., 17 Reg. Camp Lucc.”

Tas draugas įstojo į armiją 
pabaigoje birželio mėh., 1918 
Visą laiką dirbo kaipo virėjas.

Velionis tapo palaidotas 1 d. 
kovo Waukegan, Ilk

Kaip įvyko nelaimė, dar ne
patirta.

Velionis buvo 23 mėtų am
žiaus, gimęs Lietuvoje: Baisio- 
galos miestelyje, Kauno gub. 
Atvyko į Suvienytas Valstijas 
1913 metais ir apsigyveno 
Nortlihumberland, Po. Vėliaus 
gyveno Argo, 111. 1916 metais 
atvyko į Mihvaukee, kur ir mi
rė. t

Velionis! paliko ' Lietuvoje 
giminių. Čia, Amerikoje, turė
jo pusbrolių. — Grand Rapids, 
Mieli, ir Rockford, III.

Beje, velionis priklausė prie 
sekančių draugijų: SLA. 177 
kuopos, LSS. 119 kuopos, L. D 
L. D. 56 kuopos. Darbavos pa
gal savo išgulę. Paskutiniuo
ju laiku buvo pradėjęs rašinė
ti į “Naujienas” (Jaunuomenes 
Skyrių) taipgi į “Laisvę”.

Tebūnie jam lengva šios ša 
lies žemele.

— Stasys D. Dementis.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Debatai
Rengia P. P. I).

PĖTNYČIOJE, KOVO-MARCH 7 DIENĄ, 1919 
. MILDOS SVETAINĖJE

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 15c.
............. ••........... Debatų tema: ...........................

Ar Socialistai turi organizuot darbininkus 
pramoniškai.

Už kalbės K. J. GELEŽĖLĖ, prieš — S. REI- 
KAUSKAS, ką tik dabar atvažiavęs iš rvtu.

Kviečia KOMITETAS.

Rockford, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Labai Svarbios

PRAKALBOS
Rengia LMPS. 5 kuopa

Ned., 9 Kovo=March, 1919
MOOSE CLUB SVETAINĖJE

Prasidės 2 vai. po pietų. Inžanga visems dykai 
Kalbės pagarsėjęs publicistas ir veikėjas 

DRG. GRIGAITIS
Rockfordiečiai, tėmykim kur žengiam! 

Rockfordiečiai, matykit, kaip ir ką turim veikti! 
Gerbiamoji Rockfordo Lietuvių Visuomenė:—

Gyvename gadynėje, kuomet Europinė katas
trofa permainė atmosferą žmonijoje, kuomet žmo
nijos ūpas lig kad įdukus banga išsisiūbavus blaško
si po bėrybę jurą, tuomet mums yra reikalingas 
žmogus — žmogus, kuris nuvokia valdyti gyvenimo 
valties vairą. Tuomet mums yra reikalingas žmo
gus, kuris yra tvirtas kaip uola, kuris nepameta 
vilties kovoje, o stoja į darbą šaltai, be užsikarščia- 
vimo lig senas Gladijatorius Romos.

Tokiu žmogum yra drg. Grigaitis. Veltui bu
tų kalbėti apie jo sugabumą permatyme dabartinių 

apystovų ir nuoseklumo paaiškinimuose. Todėl 
kiekvienas, kuriam rupi susipažinti su plačiai mąs
tančia visuomene, ateikite kuoskaitlingiausiai į 
šias prakalbas. Kviečia Komitetas.

Su kilnojimu vogų įvyks Kovo 12 
d., Scredos vakare, M. Meldažio svp 
lai nėję, 2242 W. 23rd Place. Prad
žia 8 vai. vakare. Risis Petras Cyr- 
taut, nesenai atvažiavęs iš Lietu
vos, dabar gyvena 126 E. 116th St., 
Kensiugton, III. Jis paeina iš Kati, 
no gub., Telšių pav., Bcrkinėnų so
dos, 28 niptų amžiaus, 6 pėdų 5 co
lių augščio, 50 rolių storumo per 
krutinę, sveria 198 svarų risis su 
Juozu Bancevičilnn, kaipo geriau
siu lietuvių ristiku, o Bancevičius 
mažas kaip katinas, bet atvožnas 
kaip levas, nebijo nė vieno ristiko. 
Jis norėjo imtis su Antanu Ąčiu, su 
Pranu Juška, jokiais dideliais vy
rius ir bijosi tokio mažo, tai dabar 
visi matys ką tas milžinas padarys 
Bancevičiui. Bancevičius paeina iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav.. Rau
doninus gmino, Jusnikų kaimo, da
bar gyvena Chicago, III. 3020 \V.

42nd SI. Be to, dar risis keturios 
poros: Bill Jaras su J. Petru, Karo
lius Sarpalius su Juozapu Dičkti, 
Domininkas Dudinskas su Gito Pra 

potniku, Kazimieras Levickis su 
Juozapu Pišniu. Visos poros imsis 
galutinai^ kurie kuriuos pergales. 
Po ristynių Paškevičius, kaipo sti- 
priaųsis lietuvis, kilnos vogas. Jis 
kelia 500 svarų geležies ir kartu 5 
vyrus. Viena ranka kels 200 svarų.

Užprašome visus atsilankyti į šį 
vakarą ii- pamatyti kokie yra tvir
ti lietuviai. Tikiclų kainos 35c, 

50c, 75c ir $1.00.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
aut Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po 11.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

S- 9alrt«d St, UI

Akio Egzaminuoja Dyka!
t Gyvenimas yra

y tuščias, kada pra 
—uM nyksta regėjims. 

^es vartotam 
pagerintą Oph- 
fbalmometer. V- 
patinga doma at-

• ’t kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6487.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st Chicago

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgą* 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų- i? 
6—8 vakarais. Telephcnc Canal 3x10.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS; 8—9 ryto, tikta’

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

1149 8. Morgan St., kerti II aš. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

Raaid. 911 8. Ashlaad Blvd. Chicafs 
T«J«ph«»* Hayatarkot 1444

DR. A. A. ROTH
BU8A8 GYDYTOJAS it CHIBUBGA1

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniški ligi

Ofisu: 1154 8. Halsted 8L, Cbtcagi
T«le»b«B« Dravsr Mtl

VALANDOSt

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

a
Mrs.A.MIchnl&vicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją! ilgai praktika
vusi Pennsylvantjos 
tiospitalėse ir Phila- 
ielphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
rlsokioM ligone moto- 
ims ir merginoms. 
8113 So. Halsted Str.

(Ant antrų labų)
Nuo 6 iki 11 ryto. Ir



Chicago ir Apielinke
KAIP BRIDGEPORTO 

KUNIGĖLIAI LAIDOJO 
BEDIEVI.

Pereita savaitę ant Bridgepor 
to vienas girtas pasintgalvis nu
šovė lietuvį smuklininkų Petrų 
Rėklį. Rėklys, kol buvo gy

vas, su bažnyčia ir šventaisias 
neturėjo jokio biznio. Ir jis jų 
nepasigesdavo. Bet, jam pasi
mirus, tie, kurie liko po jo, 

svarstė, . sprendė ir galų gale 
priėjo prie to, kad velionio kū
no jokiu budu neišpuola užkas
ti po žeme be žvakės, be šlaks
tyk), rukvlo ir kitų šitiems pa- 
našių raganiaus pabūklų.

Jie žinojo, kad šitie šventi mo 
na i yra kunigėlio valioj, ir ma
nė. kad kunigėlis, niekad nega
busis dešimtinės iš velionio, gal 
nenorės dabar jiems patarnau
ti šitais savo šventais daiktais.
Bet jie apsiriko tame. Jis ap
siėmė. Jis apsiėmė palaidoti 
bedievį, kuris juokėsi, drivijo iš 
jo šventenybių, gražiai su viso
mis paviršutinėmis bažnyčios 
apeigomis. Tik vieno skambi
nimo nebuvo, o šiaip viskas 
kaip reikia — palydėjimas iš 
namų, ž(valcės, (bažnyčioje pa
maldos. . Rodos ne viskas buvo 
daroma taip, kaip tikrose pamal 
dose. Sakysime žvakės bažny- 
čioje “viernicjucms pastatoma 
ant karsto, o bedieviui Rėkliui 
jos buvo pastatyta šalę karsto.

Žinoma, šituos mažmožius 
lik tikroji davatka gali žinoti; 
šiaip žmogus ir manyt nenuma
nysi, ar ten buvo padaryta taip 
kaip reikia, ar ne.

Bet čia dalykas eina toliau 
kaip su paprastais Jonais ar Bal 
trais, kurie, paprastai, nieko 
neišmano, čia susidur iama su 
patim puodžiumi ir jo artimiau
siu tarnu Petru, kuris, išgirdęs 
varpus mušant, atrakina dan
gaus vartus ir žiopso tarpvartyj 
atsistojęs, laukia “viernosios” 
ateinant; sulaukęs gi gali ir ti
krų bedievį įsileisti, jei mokės 
jam gražiai pasipasakoti.

Taigi ve delko Bridgeporto 
kunigėlis neskambino bedieviui 
Rėkliui varpais. Jis nenorėjo, 
kad jis įspruktų į dangų. Jis 
žinojo, kad jo maldos be varpų 
skambinimo nepasieks dangaus 
ir jis jas atkalbėjo tik dėlto, 
kad giminės jo prašė, ir dėlto, 
kad jam pačiam malonu buvo 
paimti už tai užmokestį. O su 
Rėkliu — jis gali sveikas eiti 
sau į peklų.

ia igi Bridgeporto kunigėlis 
visų tų kėrų-monijų padarė la
bai apgalvotai. Ir, galiu sakyti,

NUXATED
Nuxa(ed Iron padidi
na stiprumą švel
nių, nervuotų, suiru
sių žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augstai 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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LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERNIŲ IR GRO- 
SERNINKŲ SUSIV. AMERIKOJ

įvyks

3 Susirinkimas
NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 9 DIENĄ, 1919 M.

F. DALKAUS SVETAINĖJE
3301 So. Morgan St., Chicago, III.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Neužmirškite į šį susirinkimą atsilankyti visi na

riai, nes kurie nebusite šiame susirinkime, kad vė
liau nerugotumėt, jo£ darbas bus užbaigtas be jūsų. 
Atsilankykite ir išreiskite savo nuomonę.

Kviečia Pirm. A. Wasilewskis.

ji gerai jam nusidavė, išskiriant 
Vienų maža apsirikimų, kuris, 
vienok, galėjo sugadinti visų 
biznį. Tam buvo kalias žioplu
mas kunigėlio patarnautojų.

Kada velion į iš bažnyčios išr 
vežė ir kapų užžiurėtojas, lau
kiantis nabašninko, pamatęs jį 
atlydini, ėmė mušti į varpa ka
pinėse — nežinodamas kunigė
lio įsakymo, tai kunigėlio ir 
blusos apmirė.

Bet čia ir vėl buvo išvengta 
negeistinų pasekmių ačiū kuni
gėlio proto šaltumui. Jis tuo
jaus sustojo važiavęs ir luojaus 
pasiuntė pasla pasakyti tiems 
žiopliams, kad jie neskambintų 
bedieviui.

Nutilus varpams, šermeninė 
procesija judinusi tolinus ir il
gumui bedievis Rėklys tapo pa
kastas su bažnytinėmis nebaž
nytinėmis ceremonijomis.

POSĖDININKAI IŠTEISINO 
MOTERĮ Už VYRO 

UŽMUŠIMĄ.

Negrė, Cassie Jonės, tol L. 
31 gt., kuri gruodžio 18 d., 1918 
m. nušovė savo vyrų Dyer Jo
nės, vakar buvo išteisinta teis
me. Adv. Chas. .K. Krbstein, 
kuris gynė ja, įtikino posėdinin- 
kus. kad ji nušovė jį gindama 
savo gyvastį.

GRJSSOM PRISIPAŽĮSTA 
PAVOGĘS $150,000.

\Villiam Hannpn Grissom, 
pabėgusis bankininkas, kurio 
vagystes mažjiy subankrutino 
Bank o f Commcrce and Sav- 
ings bankų, 30 \N. Michigan 
blvd. 1917 m., pargabentas į 
Cbicagų atgal iš Seattle, prisi
pažino valstijos prokuroro raš-l 
tinėj, kad jis praleidęs banko 
$150,000. Pasisavintuosius pi
nigus visus prakišęs ir dabar y- 
ra plikas. Žada sensacingus 
dalykus papasakoti.

BOMBININKŲ SUOKALBIS 
TAI DETEKTYVU PRA

SIMANYMAS.

Vakar paaiškėjo, kad paleis
tas paskalas apie rusų dinami- 
tininkų atvykimų iš Detroito į 
('hieagų tuoju tikslu, kad išneš
ti į padanges kelias valstybės 
trobas ir turčių kliubnamius y- 
ra grynas prasimanymas priva
tinių detektyvų, saugojusių ka
rės daiktų dirbtuves ir šnipus 
bei organizatorius.

Mat karei pasibaigus jų dar
bas liko bereikalingas, ir juos 
pradėjo atleidinėti. Taigi jie, 
kad palaikius savo “džiabus” to 
liaus, paleido šitų paskalų ant 
Pas. Pra m. Darb. organizaci
jos ir ypatingai ant rusų.

Policija vakar laikraščio re
porteriui pripažino, kad priva
tiniai detektyvai yra atleidžia
mi ir kad jie galėjo šitų prama
nyti.

Taip, ištikro galėjo ir ta pa
darė, bet kvaili policijos virši
ninkai klauso šitų negudrių pra 

simanymų ir patįs platina juos. 
Vietoje apsaugojus visuomenės 
ramumų jie tik dar labinus su
ardo jį.

NAUJIENOS, CHifefcgS, III. 
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BANDITAI PAŠOVĖ 
POLTCISTĄ.

Užvakar naktį du banditai pa 
šovė policistų \Villiam Ssbullz; 
jie suvarė jam dvi kulkas į kru
tinę arti širdies, kuomet jis už
klupo juos beplėšiant Slandard 
Oil gazaliuos slolį pu. 117 Mar- 
quette kelio. Vagjs pabėgo au- 
lamobiliuje išplėšę $50. Pašau
tasis yra Illinois Central ligoni
nėj; sakoma, kad maža viltis 
jam pasveikti. ,

Vakar policija suėmė dvide
šimts nužiūrimų vyrų ir juos 
klausinėja.

ŠALIGATVIS IGRIUDAMAS 
SUŽEIDĖ DU DARBININKU.

Vakar įgriuvo šaligatvis pu.
306 \V. South \Vater gt. ir už
vertė dirbančiu apačioje du dar
bininku Chas. P. Rush, 26 me
tų, nuo 851 E. 39 gt. ir Buri j 
Olcott, 30 mi tų nuo 2662 Shef- 
fiekl Avė. Pirmutiniam koja 
per čiurnj nulaužia ir galva su
mušta. Antram blauzdos nu
drėkstos. Abudu nuvežti i šv.'c 
Luko ligoninę.

NORMA COOK KAIPO LIUDI
NINKE PAGELBSTI SAVO 

TĖVUI.

Norma Cook, pašaukta liudy
ti jos tėvo J. Normano Cooko 
byloj už užmušimų W. Brad- 
\vay rugpj. 29 d., 1918 m., pasa
kė. kad jos tėvas jai sakęs, jog 
p. Bradvvay sunaikinęs gyveni
mų vienos moters, bet jis nesu
naikinsiąs mano gyvenimo.

šitokis paliudinimas buvo la
bai po ranka kaltinančiai pusei; 
bet ji taipgi paliudijo, kad Brad 
way pagrūmojęs jos levui dar 
pirm to, sakydamas, kad jis 
jam (Cookui) liežuvį itrauk- 

siųs, jei jis kų pradės daryli su 
juo, kas jos pirmutinį paliudi
jimų paverčia beveik j niekus.

Pranešimai__
Pastaba ataiunčiantiemu draugijų 

pranešimus: —
Draugijų viršininkai ar Įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus. Imi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus ete. skelbiame dy
kai, bet jie turi Imt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, (jinai 1506, pranešti

— Redakcija

‘‘Rirutiečių” dainai. — šiandie, 8 
vai. vakaro, įvyks “čigonų” repeti
cija. — Visi lošėjai ir choristai ma
lonės susirinkti paskirtu laiku.

—L. Žilvičiutė, Sekr.

Cicero. •— LSS. 138 kp. mišraus 
choro repeticija šiandie, kovo 6, .1. 
(irigalaičio svet., 1837 XV. 14 st., 8 
vai. vakare. Lošėjai ir lošėjos pra
šomi susirinkti laiku.

— A. K. Labanauskas.
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš

ko Kliubo choro repeticija įvyks 
pėlnyčioj, kovo 7, kaip 7:30 v. va
kare, A. Račkio svetainėj, 3201 So. 
Auburn avė. Dainininkai ir daini
ninkės kviečiami susirinkt paskir
tu laiku. • —Valdyba.

Dr-stės Liet. Vėliava Am. No. 1 
mėnesinis susirinkimas (vyks ne. 
dėlioj, kovo 9, kaip 1 va), po pietų, 
Davis Sųuare Park svet, prie 45 ir 
Paulina gal. Draugai ir draugės, 
malonėkite priimti laiku, nes yra 
labai svarbiu reikalų apsvarstymui. 
Taipgi atsiveskite naujų drangų.

—Prot. Rast. 1). Motuz

Melrose Park, III. — Socialistų 
Dailės Rat. repeticija (Jono širdis) 
įvyks pėlnyčioj, kovo 7 d., kaip 7: 
30 vakare. Krank ir James svet. Ak
torių meldžiu susirinkti paskirtu 
laiku. —Ad. Staškus.

Socialistų Apšvietos Kliubo susi
rinkimas Įvyks nedėlioj, kovo 9 d., 
Stanford Parko svetainėj (Union ir 
14 PI Inėjimas iš II PI..) lygiai 
kaip 10 vai. iš ryto. Nariai kviečia
mi susirinkti laiku. Rus diskusuo- 
jama tema ‘‘Rusijos ir Vokietijos 
revoliucijos”. —Valdyba.

Susivienijimo Liptuviškų Organi
zacijų susirinkimas Įvyks pėtny_ 
čioj, kovo 7, J. J. F.lias svetainėj, 
kertė 46 ir \Vood galviu. Pradžia 
7 vai. vakare. Kadangi randasi 
daug svarbių klausimų ansvarsty- 
rnui, pav. namo statymas, šaukimas 
butų geistina, kad ■ susirinkimų at- 
visuotiuo lietuvių seimo ir tt., tai 
vyktų atstovai ir valdybos draugi
jų, kuopų, kliubų efc.

—Pirm. J. Viskantas 
Rašt. J. Kareiva

Rurnside. — Apšvietos ir Dailės 
Draugijos susirinkimas įvyks ket
verge, kovo 6, 8 vai. vakare, J. Ma
čiukevičiaus .svet., 1036 E. 93 st. Na
riai kviečiami priimti talku, nes 
turėsime apkalbėti daug svarbių 
dalykų. —Valdyba

Kenoshn, Wis. — LMPS. 72 kp. 
mėnesinis snsirin'kiams įvyks nedč. 
lioj, kovo 9. Socialistų svetainei, 
Prairie avp. ir Sherjdan Road, kaip 
12 Vai. dieni). Narės maloniai pra
šomos atsilankyti, turime daug sva
rbių reikalų. —Sekretorė M. K.

Draugystės Meilės. Lietuvių Ame
rikoje susirinkimas jvyks kovo 8 <1., 
kaip 7:30 vai. vakare, (i. M. Cher- 
nausko svet., 1900 Union avė. Dra
ugai teiksitės atsilankyti ir atsives, 
ti naujų narių. Kurie noritp įstoti 
j musų draugyste. —Valdyba

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiško 
ir pašalpinio kliubo mėnesinis su
sirinkimas jvyks kovo 6 dieni), 

Malinausko svetainėje 1843 Halsted 
ir kertės 19 gatvių. Visi nariai at
silankyki!, nes yra daug svarbių 
reikalų. — VALDYBA

Kenosha, Wis„ “Aido” Choro re. 
peticija įvyks Ketverge, 6 d. Kovo, 
7:30 vai. vak. Socialistų salėje, Visi 
“Aido” Choro nariai malonėsit susi 
rinkti nes Ims naujas mokytojas, p. 
Šimkus, iš Ručine, \Vis.

—Pirm. J. Marciukeviče

PASKENDUSIO VARPO repeticija 
Ims pėlnyčioj. Kovo 7, Aušros svet. 
3001 So. llalsted Street. Geri). lošė
jai prašomi susirinkt kaip 8 vai vak

Rengimo Komisija

RURNSIDE, SLA 63 k p. mėnesinis 
susirinkimas Ims pėlnyčioj. Kovo 7, 
7 v. vak. Macukevičiaus svet. 1036 E. 
93rd SI., Nariai teiksitės atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai. Teipgi nauji 
nariai kviečiami ateiti ir prisirašyti.

Fln. Sekr. P. Pivoriūnas

LMPS III. Rajonas rengia puikią 
šeimyniškų vakarienę. Nedėlioj, 
Kovo J), Mildos svet. Pradžia 5:30 
vai. vak. Kadangi durų tikietai ne
bus parduodami, todėl norintieji 
dalyvauti prašomi atsiusti pasižadė
jimus ne vėkiau kaip iki Kovo 8 d. 
šiuo adresu: .1. Žemaitė, 1739 South 
llalsted Street.
Pasarga:—Kuopos draugės turite pa
siėmę likietų platinimui, malonėkite 
sugražinti pinigus ir likusius tikie- 
lus Pėlnyčioj, 8 vai. vak., į Aušros 
svet. prie llalsted ir 30 gatvės.

—Ko misija 
---------- «

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

—Rengimo Komisija 
PS:—Suimtoje d-gė M. Jurgelioniėne 
sakys prakalbų, o Nedėlioj skaitys 
referatų tema: ‘Darbininkų atlygini 
mo įstatymas.”— —Komisija

West Pullman, III.—\Vest Pulmano 
Lietuviško Pašelpiuio Kliubo mene 
sinis susirinkimas įvyks Pėlnyčioj, 
Kovo 7 d. Ukrainą Kliubo svet., 706 
\Vest 119111 SI., Pradžia 7:30 v. vak. 
Draugai malonėkite Imti paskirtu 
laiku. —Sek. S. Tilvikas

Waterbury, Conn. — Rengia V. 
l ietuvių Progresyviu Draugijų Sų 
ryšis prakalbas nedėlioję, kovo 16, 
svetainėje 103 Grecn st. AVaterbu- 
ry. Conn. Pradžia 7 valandų vakare 
Kalbės P. Grigaitis, iš Chicagos In- 
žanga 15 centų ypatai.

Kviečia Rengėjai

LSS 22 kuopos mėnesinis susirinki
mas Ims ketverge, kovo 6, kaip 8 
valandos vakare M. Meldažio švelni, 
nėję. Draugai visi atsilankykit ir 
atsiveskit naujų narių

. Org Zelba

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

llalsted St. 1 larvey-Phoenis, III. 
Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti ir naujų narių atsivesti.

— Org. K. Kazanauskas

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Aš Franci.škus ('araske\vica 

PA.JIEŠKAU GIMINIU ir pažįstamų 
Aš paeinu įš Liet. Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Ilguvos parap., Pačiur- 
kslės kaimo. Penkiolika metų kai 
Amerikoj. Jie patįs ar kas kiti pra- 
duoli žinę ant šio adreso:

F. CHARASKA
I. C. HOSPITAL,

5744 Stony Island Avė Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Antano Kve- <iero, Kauno gub.. Baseiniij pav.. Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Metai 
atgal gyveno po numeriu 4508 So. 
Paulina st. Po tuo numeriu išgy
veno 7 metus. Draugai, kurie jį 
pažįstate ar jis pats meldžiu atsi
šaukti. Ir kitų draugų, kurie jį pa
žįstate atsišaukite )x> šituo antrašu: 

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

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Zardeskio, Kauno gub., Telšių pav., 
Sedos valsčiaus, Užbradomės sodos, 
Kalvarijos parap. Kas jį žinote pra
neškite, ar jis pats lai atsišaukia, bu 
siu dėkingas.

Kastantas Zardeskis
Box 54, AArest Frankfort, UI.

PAJIEŠKAU dvieju brolių Mate- 
ušo ir Antano Judeikių. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., AVišeivene 
parap., šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mateušas atvažiavęs jAigęrikų, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglios. Me 
Idžiu atsišaukti jų pačių arba kas 
žinote praneškite.

Juozapas Judcikis,
P. O. Box 33 Terminai Uote! 

Tacoma, Wash.

ASMENŲ JTEAKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Ipolito Sa- 

baičio, kuris nuo manęs prasišalino 
praeitų metų, palikdamas mani* di
deliame varge su pulku vaikelių, .lis 
paeina iš Vilniaus gub., 'frakų pav., 
Daugų parap., Doskonių sodžiaus. 
Prašau labui maloniai atsiliepti, kas 
buvo — nesusipratimai — atleisime 
vienas kitam. Jisai yra penkių pė
dų augsčio, gelsvų plaukų, linksmo 
budo. Prašau jo palies arba kas ki
tas praneškite man, kur jis randasi. 
Kas praneš kur toksai žmogus ran
dasi, skiriu $2(1.60 dovanų.

Rozalija Sabaitiene, 
3139 T. Str. So. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub., 
Plungės paj'ap., Trujkių sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mptų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, lai meldžiu 'atsišaukti. 
Draugai, palčmydami tokių ypatų, 
meldžiu pranešti. Už teisingų pra. 
nešimų duosiu $25.00

ANT. KNIUKŠTA, 
6111 So. Kno\ Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU giminės Jono Siur
bęs. jis sykiu gyveno Amsterdam, 
N. Y., paskiaus Boston, Mass.. o da
bar girdėjau kad Chicago, III. Tu
riu svarbu reikalų. Meldžiu atsišau
kti arba kas žinot malonėkit pra
nešti:

AVI UJA M JAKAITIS
213 E. Main SI., Amstprdam, N. Y.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU vaikinas kambario 

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

Praneškite laišku, 
Y. B.

1108 AV. AVashington Blvd. Chicago

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI dar

bo PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employnient Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiai* 

adresais;
116-122 N DEARBORN ST 

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

se valdžios įsteiatuose ir užlaikmnuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darbininkų — i fabrikus, į ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip oapi'M- 
s|lnm<

RUKI A vaikų užpjauti gvinutus 
ant sriubų. Turi bul virš 16 metų 
amžiaus. Atsišaukite į

The Ryan Car Company, 
liegewisch, UI.

REIKIA patyrusio langų plovėjo.
Chicago AVindow Cleaning (’o.

62 W AVashington st Romu 2

REIKIA

DRAPANŲ PARDAVĖJO
I DEPĄ R TAMENTINE SANKROVA

KURIS GYVEN’A IR TURI

PAŽINTI PIETŲ-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 STREETS

BEI KALINGA darbininkų prie Cu
krinių burokų su šeimynomis arba 
pavieniu ypatų. Augščiausiai moka 
ma Michignno valstijoje. Gera mokestis 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., bite dienų nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Al. Webers Home, 1612 
Orchard St., bite dienų nuo 8 ryto 
iki 9 vakare. Fekete and Sons Off
ice, 1957 W. Grand Avė. Ncdėlio- 
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 pielų 3501 Pennsvtvania Avė.

MICHIGAN SUGAR CO. 
Saginaw, Mįch.

REIKALINGAS barberys — pas
tovus darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitai.
4500 S. Armitage avė., Chicago

REIKIA vyro gerai apsipažinusio 
Chicagoje, kuris norėtų uždirbti 

nuo $25 iki $30 Į savaitę liuosame 
! laike arba naktimis. Darbas Reni 
F’state. Prityrimo nereikia. Atsišau
kite į

CHAS. SUROMSKI.
3346 So. llalsted St..

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak. iš užpakalio, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA gero barberio turi nu 

prasti savo dailių, darbas pastovus, 
užmokestis gera.

MARKŪNAS.
2448 AV 47 St, Chicagd.

REIKALINGA moterių arba mergi
na prie namų darbo — $9.00 j sa
vaitę ruimas ir valgys. Atsišauki! 
tiiojaus.

ANDREAV SPOLERICH 
4167 South llalsted str., Chicago

Reikalingi vyrai dėl gyvenimo j 
LIETUVIŠKA IIOTELT su valgiu, 
gera virta dėl pakeleivių. Geri 
švarus kambariai.

LIETUVIŠKAS KOTELIS 
16()6 So. llalsted Street. Chicago 

Tel. Ganai 5512

REIKALAUJU gerai palyrusio 
moterišku kautų siuvėjo.
.loseph Skutas, 3106 So. llalsted SI.

REIKIA MOTERŲ I KAUTU ŠAPĄ
TR1MEBIV ANT SPECIALIU

KAUTU ORDERIU 
SPĖČIAU PAAKINIMAI 
ATSIŠAUKITE TUOJ AUS

ROYAL TA1LORS 
731 S()UTII AVELLS STREET

REIKALINGA 5 gerų vyrų siu
vėjų prie moteriškų paprastai siu

vamų kautu.
URBANEK BROTHERS, 

Ladies’ Tailors.
3250 Ogden Avė., Chicago, III.

REIKIA DIRBĖJU KAUTU ŠAPOJE 
TRIM ERTU 

EGZAMINUOTOJ V 
PAMUŠALO BEISTERIU 

CANVAS BEISTERIU 
ŠEIPER1U 

PEČIU BEISTFRIŲ 
FINIŠERIU

Pastovus darbas, aukščiausia mo
kestis, 44 vai. savaitėje. I aikas ir 
pusė už viršlaiki. Atsišaukite tuo. 

j a ils:
ROYAL TAILORS 

73t soutii štreet

REIKIA KELNIŲ SIUVĖJŲ SAPOJ 
STIčIUOTOJU

SIŪLIŲ SIUVĖJŲ 
JUOSMENIU SIUVĖJŲ 

Kugščiausia mokestis,p astovus dar 
bas, 44 vai. Į savaite. I.aikas ir pu
sė už viršlaiki. Atsišaukite tuojaus.

ROYAL TAILORS 
731 SOUTH \VELLS STREET

BEI KALINGA tuojaus 5 kriaučių 
prie moterų kaiitų ir sijonų. Atsi. 
šaukite tuojaus:

SVILOVV
1765 Ogden Avė., Chicago, UI.

REIKIA 6 gerų kriaučių; I prie 
moterišku kautu ir 2 prip sijonų. 
Atsišaukite luojaus.

J. M. LAUCAITIS
306 So. Western Avė., Chicago, III.

REIKIA bučerlo, turi mokėti tų 
darbų gerai ir turi turėti gera reko

mendacija. Atsišaukite telefonu
Stewart 9358.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubcltais springsais pbonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir tt. Par
duosiu už bite kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzic 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 fintas.

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

PARSIDUODA typewriter mašina, 
vargonai, seklyčios setas, seklyčios 
stalas, dyvonas, vaidrodis ir komoda 
priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
ūkį. Jonas Ravvot. 4523 So. Paulina 
Street, Chicago, UI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gerai įtaisyta ir ap

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

l’ARSIDUODA Styminė prosvna ma mašina iš priežasties sumažinimo 
vietos, atsišaukit greitai, 

W Norak,
2210 W 22 and Leavitt Sis.

PARDAVIMUI 5 barzdaskučio krės
lai ir didelis vedrodis, pirmos kle- 
sos įtaisos.

10 N llalsted Street,

PARSIDUODA Bučernė ir Gro 
sernė geroj vietoj visokių tautų ap 
gyventoj, biznis išdirbtas per daug 
metų, kas norėtų būti biznierių ma 
lončkit rašyti laiškų į ‘Naujienų” 
ofisų, (36)

NORIU parduoti arba išrendavoti 
duonkepyklą, 3344 \Vest 38th Placc, 
Brighton Parke. Du pečiai. Rendos 
neša $35. Užpakalyje didelė barnė. 
3342 West 38th Place. Chicago

NAMAbžEMĖ
PARDUODU lotą arba mainau ant 

namo už prieinama kainų. Lotai 
randasi prie parko McKinley. Savi
ninko adresas

J. Gėralus.
3434 S. Wallace str., ant pirmų lubų,

Ketvergas, Kovo 6 d., 1919

NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA 40 akrų forma ge

ras namas 5 ruimų ir barnė; 2 ar
kliai, 2 karv.ės melžiamos ir 2 jau
nos karvės, 5 kiaulės ir kiti dėl tar
tuos reikalingi daiktai. 'Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,400, įmokei pusę, o Ūla pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLE INLET, \VIS. 
Box 91 R. N.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Arlesian 4 ir I nauji kambariai 
atilos, apie 250 rast), likusius taip 
kai)) rendų. Kaina $3000.(10. Mc DO- 
ALI) and CO.. 2630 W. 381h St. 
tdara 9 rylų iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
lik bargemis. Dvieju aukštų mūri
nis, du 6 kambarių Halai, maudynė, 
gesas, augštas beisinentas, akmens 
pamatas, didelis užpakalyje purčius. 
I’mprald Avė., arti 32ros gatvės. 

Tiktai $5,000.00; dalį įmokėti, liku
sius pagal pirkėjo išgali*.

1GNATIUS CHA P & Co., 
31sl and NValluce Sts., ('hieago, III.

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

Balti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėlinusį pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pasiulvnias

M. .1. KIRAS
3331 So. Halsled St., Chicago 111.

l'ARMA parsiduoda, 40 akrų že
mės su namais ir su gyvuliais 3 ir 

pusė mvlios 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 $650. .*100 iš 

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

JOHN JESEVICH 
Eaglc River, Box 302, \Vis.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę \Visconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale Da
viduose, \Visconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bite kokių die
na po šešių vai. vak.

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

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

PARSIDUODA I pagyvenimų mū
rinė stuba su visais gerais įtaisy
mais. Persiduos už $3,500. Bandos 
neša $480 į metus.

PARSIDUODA naujas 2 pagyveni 
mų namas po 6 kambarius su inau- 
dinčmis. elektros šviesomis, aržuo- 
liniais Įtaisymais viduryje. Vertės 
$7000, Parsiduos už $5,750

PARSIDUODA mūrinis namas 3 
pagyvenimų po 6 kambarius su 

mamlynėmis, elektros šviesomis ir 
geru beismentu Ąžuolu įtaisymai 

vvduįe. Rendos neša $828 i metus. 
Randasi 618 \V. 31 st St.
LIBERTY LAND and INVEST. CO. 
3301 So. llalsted St., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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. Pilone Seeley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
Čia rali lengvai ir greitai išniokt i Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Angli|os. 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 S0. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. J

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdatų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augštn

ĮVAIRUS skelbimai
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Rondsus.
4503 7So. \Vood St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 5669.


