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Robins už Rusiją kaltina 
talkininkus

Ragina Rusijai pagelbą

Liepia Italijai nuimti 
maisto blokadą 

drąsina Italijai embargo

Francija ir Italija gausianti Vo
kietijos karinių laivų

VALSTIJOS PERSERGSTI 
ITALIJĄ.

Liepia nuimti maisto 
blokada. • •

Trur translation filcA wOh th* pn<». 
master at (’hicago, III., Mar. 7, 1919 

».■» rrunired by the act of Oct. 6. 1917.

TALKININKAI BARA
ITALIJĄ.

Pyksta už Italijos blokadų prieš 
jugo-slavus.

Frue triinslntlon filed with the post- 
inaster ai (’hicago, III., Mar. 7, 1919 
;is r«*<|iiired by the i»«-l of Oct. (i. 1917

SVARSTO APIE PROLETA
RIATO DIKTATŪRĄ.

Vokietijos Nepriklausomieji
Socialistai laiko 

konvenciją.

BERLINAS, kovo 4. — Deba
tai apie rezoliucijr, rcikalaujan

l’riie translation tilrd wlth the post- 
mąsli*!’ ai (’hicago, III., Mar. 7, 1919 
• is i«< 11111<*< I l».\ Ihc nei «»t <)<•!. <1, 1917

j T a i k o s 
Kongrese
VOKIETIJOS LAIVYNO 
LIKIMAS NUSPRĘSTAS.

True translation filed wlth the post- 
masler ai (’hicago, III., Mar. 7, 1919 
lis rc<|Oirc<l t,v Ihc Hct of Oct. t>. 191/ 

BERGERIS VĖL TEISIAMAS.

Kaltinamas peržingime 
špionažo įstatymo.

MADISON, — kovo 6. — Kon 
gresmanas Victor L. Berger ir 
valstijos senatorius Louis A. 
Arnold tapo pastatyti prieš fe-

ėiu sovietų valdžios Vokietijoj Subma|.in<(8>
« • v • •• K T •.! 1 --tęsiasi šiandie Nepriklausomų

jų Socialistų konvencijoj, liūgo 
Hanse sakė, kad kad jis nesi
priešina Vokietijos nacionaliam 

susirinkimui, bet mano, kad 
sovietų principas turi būti įra-!

oriniai užpuoli
mai,, didžiosios kanuolės bus 
panaikintos.

PARYŽIUS, kovo 6.

ei joj.
rt* Valstijos gaus nors du

\VASHINGTON, kovo 6.
Italija tapo persergėta Ameri
kos valdžios, kad jei ji neuž
baigs trukdimo gabenimui mai
sto naujai susitvėrusioms .Ingo 
•Slavu ir čecho-Slovakti valsty- 
bėms, bus padaryta žinsnių 
atkirsti Amerikos maisto plau
kimų Italijon.

Autoritetinguose rateliui) ;e 
pasakyta šiandie, kad Italijos 
valdžia sukėlė ncpakenčiamis 
sąlygas su blokada, kokią ji už
dėjo prieš .Ingo Slavu šalis, kuri 
taipgi veikia prieš čecho-slova- 
kus.

Blokada nebuvo visai veiks- j 
minga, kadangi Suv. Valstijos 
Įstengė pristatyti daug maisto, 
kur jis buvo reikalingas, bet pa
daryta daug suvėlinimų, tankiai 
net sulaikymų reikmenų, kurių 
reikalingumas buvo desperatiš
kas.

Daug kentėjimo.
Pranešimai iš Paryžiaus apie 

buvimą ehaostiškų sąlygų delei 
blokados, nėra |>atvirtinti čia, 
bet yra žinoma, kad daug ber i- 
kalingo kentėjimo buvo pagim
dyta , tiesioginiai paeina neit' 
nuo Italijos užimtos pozicijos.

Suv. Valstijas pasiekė iš Pa
ryžiaus žinia, kad Anglijos ir 
koalicijos atstovai pasmerkė lla 
lijos poziciją, bet Amerikos 
valdžios pasiuntimas persergė
jimo Italijai buvo padarytis 
prieš atėjimą šios žinios.

Italijos valdžia dar nieko ne
atsakė.

Italija Amerikos 
malonėj.

Italija labai daug priguli nuo 
Suv. Valstijų maisto dalyke. Du 
sijos išsidalinimas 'ir t'en t rati
nių valstybių išpustijimas Ru
munijos atkirto Europos kvie
čių šaltinius, taip kad ši šalis 
1D1K m. pasiuntė į Italiją 16,- 
000,000 bušelių ir 3,00,000 sta
tinių miltų. Prie šios grudų 
porcijos buvo pridėta dar 2,- 
000,000 bušelių kurnu.

Italijo taipgi rėmėsi ant Suv. 
Valstijų mėsos dalykuose. Ji 
pereitais metais jirko Ameri
koj 16,000,000 svarų jautienos 
Kiekinėse, 9,000,000 svarų švie
žios jautienos, 98,000,000 svari’ 
lašinių ir 1.000,000 svarų tau
kų. Taipjau pirkta šioj šalyj 
20,000,000 svarų salmonų ir'30. 
000,000 svarų cukraus.

PARYŽIUS, kovo 6. — Ang
lijos ir Francuos delegatai vy
riausioj karės taryboj ir vyriau
sioj ekonominėj tarybos aštriai 
kritikavo maisto blokada, kuria 
Italijos valdžia palaiko prieš 
Dalmatiją, Bosniją, Hercegovi
ną, Kroatiją ir Slovėniją. Pa- 
budavotos iš senosios Austri

jos imperijos naujos demokra
tijos remiasi ant talkininkų 
kaipo apgynimą prieš bolševikų 
bangą ir maisto trukumas didi
na jose chaosą.

Italija visiškai priguli nuo S. 
Valstijų maisto dalykuose, gau
dama kreditus per Amerikos pi- 
nigyną, su kuriais ji gali prik- 
lies maistą. Italijos pašelpos 
•eikmenĮs kainuoja $60,000,000 
kas mėnuo, kuomet pašclpa če
kiams, jugo-slavams ir serbams 
kainuoja Suv. Valstijoms po 
£20,000,000 kas mėnesį.

Neatlaidumas Italijos bloka- 
los ir kas skaitoma Italijos pa
dangomis įgyti politinius pa
rankamus, sukelia tokį piktu
mą. kad niekurie Europos at
stovai skaito galimu sustabdy
mą Amerikos pašclpa Italijai.

vietų valdžios.te

kalų ministeris BreitscheiU už- 
rciškė, jog atvirai kalbama, kad 
dideji Berlino bankai sudėjo 30 
000,000 markių įvairiomis par
tijoms dabartiniuose rinkimuo
se ir kad didžiumos socialistai 
ižavo irgi dali. Breitscheid sa

Fra n ei ja i ir 
bus paskirt;) I

i ėjus didžiųjų laivų, kurie' tapo 
atiduoti, o mažesnės šalis, kaip 
Belgija ir Rumunija galbūt 
gaus naikintojus ir kanuolinius 
laivus. Japonija neprašė da
lies Vokietijos laivyno ir ne-

galbūt

deralį teisėją A. L. Sanborn, 
kaltinami peržingime špionažo 
įstatymo. Jie neprisipažino 
prie kaltės ir kiekvienas užsis- 
tatė po $5,000 kaucijos. Jų by- 
la buvo nagrinėjama Eau ('lai
vu laike kovo termino. Ypatin
gu kaltinimu yra jo ir Arnold 
platinimas per knisą Bergerio 
platformos, kaipo kandidato į 
Suv. Valstijų senatorius.

True fr;inxlnfinn filed vviih the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 7, 191!) 
ns required by the act of Oct. 6, 1917

ITALIJA TURĖS SURINKTI 
$1,2000,000,000 KASMET.

Anglija paliuosuosianti Airijos 
politinius kalinius

ROBINS KALTINA TALKI
NINKUS Už. CHAOSĄ 

RUSIJOJ.
Pulk. Robins buvo prieš ko

mitetą, per daugiau kaip 8 va
landas. Apart 1 vai. pailsiu lai-

Pasakoja apie Amerikos ir An
glijos atidėliojimą pagelbos 
sovietams.

WASIIINGT()N,

Jei po paskirimui tam tikro 
skaičiaus didžiųjų laivų Franci- 
jai ir Italjai, dar liktų, jie gal- 

išreiškėjais žmonių paskandinti, jei nebus'
gauta pasisiulinių pirkti juos.

Uždraus vartoti submarinas.
ima laike voKteujoS| Komitetą? iš dešimties susi- 

perėjimo Į socialistinę valstybę. rink(( .i|1I|(|ie |)(( |)j(., , ,,)V(1 Ge.l

vino
Bobins iš (’hicago, kuris buvo 
Busijoj su Amerikos Raudoniu 

se-

jie negali

valios. Kalbėtojas sakė, kad 
laikinė proletąriatė diktatūra y-1

BYMAS, kovo 6. šiandie 
kalbėdamas atstovų bute, iždoju Kryžium, davė Overmano 
ministeris Stringher pasakė,' nalo subkomitetui šiandie,. įspu- 
kad jis neskaito save autorizuo- džius bolševikų judėjimo ir įlie
tu pasiūlyti mokesčius ant pa- kurias faktus apie priežastis ji 
laikų, bet luojaus įneš t aksų iškilimo valdžion.

reikalaus 
inet, kuri;

j orge ir (Jemcnceau dalyvavo ir tiesioginių
True translation filed w>*h th<* po«t jie svfli’sle pirminusin ^laivyno 
master ai Chiengo, III., Mar. 7, 191!) 
4b rei|UH’vd b\ Ule act of <)ct. Ii, 19)7

MUŠIS BERLINE.

Daug žmonių esą užmušta.

COPENIIAGEN. kovo 6.
Pasak Bėrimo žinios į Politikei), 
kaip spartakai, taip ir valdžios

mūšyje seredoj prieš policijos 
stoti nrie Alexandcri>latz. Mu-

o ne karinės sąlygas, kaip buvo 
tikėtasi. i

: Klausimas paskandinimo ir už
draudimo ir vartojimo subma-Į 
rinų nebuvo pakeliąs, visoms 
valstyiiiėms sutikus, kad sub- 
marinos turi būti panaikintos 
kaipo laivyno ginklas. šiame 
dalyke buvo vadovaujamus!

po pilna kontrole ir kad atei-

<u biliu. Biudžetas 
$1,200,000,000 k a s 
turi būti surinkti iš 
ir netiesioginų mo-

Trtip frnns’l,»tion filcH the post- 
hiastcr at (’hicago, III., Mar. 7, 1919 
as rc(|uircd bv Ihe net nf Oct. 6, 1917

332,000 RUMUNŲ 
UŽMUŠTA.

KARĖJE.

RuPARYŽIUS, kovo 5. 
mtinijos presus biuras paskelbė, 
kad 332,000 Rumunijos karei
vių liko užmušta karėje ar mi
rė nuo žaizdų.

tą laiką viniojo faktus žaibo 
greitumu, kad stenografai vos 

! spėjo rašyti.
Pulk. Robins pradėjo savo

klausytojus, pulkininkas pranešimą atmetimu sprendi
nį), kad jis remia bolševikų ju- 
lėjimą ar kad ijs kuomet nors 
M’itarė formaliam Suv. Valsti- 
ų pripažinimui Lenino-Trockio 
/aidžios.

Jis užreiškė, kad visa bolševi- 
>rija yra “ekono
mą ir moraliai 
Jis neginė prie

žadus aklų, raudonosios gvar- 
lijos papildytų įvairiose Rūsi
ais dalyse.

'Tai buvo pasakojimas’, kuris

uos, ar atlietos po rankomis 
daildario De Maupassant. Jis 
atidengė paslaptis ambasado
riaus archivo Petrograde; jis 
pasakė kodėl Brcst Litovsko su-

nė Leninas, nė Trockis nenori" 
jo to; jis išaiškino kodėl talki 
nikų valstybės įsimaišė Siberi- 
joj su kareiviais.

Kaltina talkininkų

niniai

Ragina ekonominę 
pagelbą.

Dalykas, už kurį pulk. Ro-

frue translation filed w»th the post 
master at Chicago, III., Mar. 7, 1919 
•s icųiiired by the art of Oct. (i, 1917

POPIEŽIUS VARTOJO 
BEVIELINĮ TELEGRAFĄ.

Pasiuntė bevielinį pranešimą 
Leninui.

RYMAS, kovo 5. — Vatika
nas pirmą sykį istorijoj varto
jo bevielinį telegrafą tarptauti
niuose susinėsimuose.

Nesenai popiežių Benediktą 
pasiekė žinia, kad bolševikai už
darė kalėjimai! seną Mogilevo 
ircivyskupą De Roppą, kuris 
gyvena Petrograde ir laiko kai
po kaipo užstovą.

Popiežius paliepė, kad viskas 
butų daroma jo paliuosavimui 
ir kardinolas Gaspari pasiuntė 
bevieliu i u t e 1 e g r a f u p r a- 
nešimą, adresuotą “Leninui, 
Maskvoje,’’ raginantį paliuosa- 
vimą proloto delei jo sveikatas 
ir senatvės.

Keturios dienos vėliau Leni
nas atsakė bevieliniu iš Mask-' 
vos, kad jis padarė tyrinėjimus 
ir jam pranešta, kad areštuota
sis de Ropp nėra arcivyskupas, 
bet arcivyskupo sūnėnas, 22 m. 
imžiaus.

mis.
Pasak šios žinios, visur kitur 

mieste buvo ramu iki 1 vai. 
kties.

pasirodė Berline, kadangi

rėdos naktį.te

na-

ne
visi

Tnie translntinn file»l w*>h ttn* posl- 
*r ai Chicago, IV., Mar. 7, 1919 
luired by the aer of tirt. H. 1917

GALĖS GRISTI PRIE 
DARBO.

a s

BERN, kovo 6. - Darbinin
kų taryba Berline nutarusi, kad 
darbas turi būti pradėtas tose 
dirbtuvėse, kur didžiuma dar
bininkų yra prieš streiką.

4 ŽMONĖS ŽUVO.
VIESULOJ.

Pridarė daug nuostolių.

lojimą .ginklų^ Ikurie nėra po 
piliai kontrole juos vartojančių.

bardavimams ir artilerijos šau
dymams kibai ištolo, kaip di
džiųjų kanuolių bombardavi
mas Paryžiaus. Yra skaitoma,

negali bliu tikras į ką jis sau
na, kada yra pasinėręs.

'Tapo nutaria uždrausti var-

Trim ♦c}insh>ik,n filcH with the po*4- 
master ai (’hicago, III., Mar. 7, 191!) 
as rc(|iiire<l by Ihc acl of Oct. 6, 191"

31 1,000 PRANCŪZŲ 
PRAPUOLĖ.

PARYŽIUS, vasario 2ž.
Francuzų armijos nuostolių są
raše žodis “prapuolė” yra para
šytas prieš 314,000 žmonių var-

vidutiniškai apie 120,000 žmo
nių iš to skaičiaus, reikia atsi- 

tojimą minų už terilorialių vau ža(l{ųį visokios vilties.
denų ir vartoti tik minas, kurios ■ 
pasidarys nepavojingomis už' 
valandos po jų pasiliuosavimui ' 
nuo pritvirtinimo.

Laikinės taikos sutarties lai-i

ŠVEICARIJA PRIEŠ 
KAREIVIŲ UNIJAS.

BERN. Šveicarijos federa-

naujinti laivyno budavojimo 
programą mttžiausia iki kol ne-

draudžiantį kareivių unijas, 
nes jos gali suardyti armijoj 
discipliną. Visi kareiviai, ku
rie dėsis prie lokių unijų,, ar jų

vimosi.
nias, bus sodinami kalėjimai).

Priekyje daugybės žinių 
me pastebėtiname pranešime 
pirmame pranešime, kokį pulk. 
Robins padarė nuo savo sugrį
žimo iš Rusijos stovi šie tvir
tinami fakt< i:

sia

1. Brcst Litovsko sutartis ne
būtų buvus ratifikuota Lenino- 
Trockio valdžios, jei Suv. Vals

sius i atsišaukimus ambasadų 
i'iaus, Anglijos vyriausio komi
saro, pulk. Robins ir kitų už e- 
konominę pagelbą sovietų vai

2. Leninas ir Trockis nebūvi 
sąmoningais vokiečių agentais, 
jie buvo apsupti vokiečių apmo
kamu anarchistų, kurie ir vrr 
kalfS už didžiumą kraštuliny- 
bių, papildytų varde .sovietų. ’

Caras norėjo taikos.

3. Jei. monarchija nebūtų 
griovusi, caras butų padaręs at
skirą taiką su Vokietija į -30 
dienu, te

rikos valdininkui Petrograde 
dirbo su bolševikų vadovais.

Ji jų praplėtimas ekonominės 
)agelbos bolševikų valdžiai. Pa
ėmimas kontrolės transportaci- 
ios sistemos, ypač trans-Siberi- 
’os, buvo rekonmenduotas, taip 
au aprūpinimas mašinomis ir 
valiąją medega.

luoti, sake jis, bolševikų judė- 
inias savaimi pultų, nes valslie 
’iai suprastų, kad kooperacija

iiems daugiau, 
>fieš kiekviena te

negu prievarta 
valdžią pasau-

kaip Brcst Li- 
buvo ratifikuo- 

a, kuomet Leninas ir Trockis

Pasakojimas

lius. Jis parodė, kad raginantis 
ilsišaiikimai nuo valdininku te 
mt vietos, buvo ignoruojami jų

verstas remti ratifikavimą su
tarties kada nebetekta visos vil-

r

pnio translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 7, 1919 
is retpiired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA PAL1UOSUOSIANTI
VISUS AIRIUS 

KALINIUS.

Bus pasiųsti iš Anglijos

EUFAULA, Ala., kovo 5. J 
Keturi lavonai išimti iš griuvę- 
šių vieno namo, kurį sugriovė 
viesulą.

Manoma, kad tame, pačiame 
name, o taipjau ir kituose na- 
muose yra daugiau žuvusių 
žmonių, te

Nuostoliai siekia $500,000.

0 R A ! NUŠOVĖ DU ŽMONES.

Nepastovus oras šiandie; gal
būt sniegas vakare ar ryto; ne
didelė permaina temperatūroj.

Saulė teka 6:15 vai., leidžia
si 5:47 vai. Mėnuo leidžiasi 1:25 
valandą nakties.

ELKHART, Ind. - W. Cun- 
ningham iš Indianapolis, kam 
jo neleido paslapčia apsivešti 
sunkiai sužeidė savo merginą ir 
nušovė jos moliną, žmogžudis 
pabėgo.

kie’tijh, * F'randiju reikalavo 
intervencijos, apgynimui dide
lių sumų pinigų, kurie Franci, 
jos bankinių buvo paskolinti

LONDONAS, kovo 6. — Dai
ly Mail šiandie sako, kad Ang
lijos valdžia nutarė,, paliuosuo- 
ti visus Airijos politinius kali
nius.

Kad išvengus didelių viešų de 
monslracijų, kaliniai bus sugra-

hlo^u žingsniu ir vien pasitar
navo sukėlimui senos ncapykan 
tos prieš japonus, kuriais jie ne- žinti Į Airiją mažais būreliais,



2 NAUJIENOS, Chicago, III. ' fcėtnycia, Kovo 7 d., 1919
----------------------------------------------------------------------- * — irt. ------------ R.................  I

True translntlon filcd with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Socialistų nuteisimas.

Farsu pasibaigė. Dvidešimts 
melų prie sunkių larbų, Lea- 
vcmvorth’o Forto kalėjime, bet 
laisvi tuo tarpu kiekvienas po 
kaucija dvidešimts penkių tuk-

Prakalbos
Bengia LSS. 81 kp. Jvyks Kovo 8 d. 
Liuosybčs svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės vienas iš geriausių kalbėto
jų LSS. organizatorius drg. JUKE
LIS iš New York City. Todėl visi 
darbininkai ir darbininkės malonė
kite atsilankyti, o išgirsite daug 

naudingų dalykų.
Kviečia KOMITETAS.

Staučių dolerių, su ta sąlyga, 
kad jie tų žodžių ir darbų, už 
kuriuos jie tapo nuleisti, neat
kurtos.

Tajp pasibaigė sujundinga 
kdtVirtadiU'nio diena federalia- 
me teisėjo Landis teisine, kur 
penki socialistų viršininkai, — 
Victor L. Bergen, Adolph Ger- 
mer, J. Louis Engdahl, \Vil- 
liain F. Kruse ir lr\vin St. John 
Tucker nuėjo išgirsti teisėjo 
Landis patvarkymų kas dvi jų 
reikalavimo naujo bylos imt- 
žiurėjimo.

Beikalavimas naujo bylos 
iK'grinėjimo buvo luojaus at
mestas ir kaltinamivmsiems bu 
vo duota proga kiekvienam tar
ti savo žodį pirma negu teisinas 
išduos savo nuosprendį. Kiek
vienas kaltinamųjų pasakė kal
bų, išdėdamas socialistų parti
jos pozicija ir gindamas savo 
veikimų partijos darbe.

Nei vienas kaltinamųjų ne-

parodė silpnumo, nusigandimo 
ar baimės nei savo kalbose, nei 
teisėjui Landis pasmerkiant
juos kiek vieni; ilvitlošimčioi

melų kalėjimo prie sunkių dar
da rb u. v

Dideles Prakalbos
ATMINIMUI DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVIŲ NUO 

NUVERTIMO RUSIJOS CARIZMO
Rengia Soc. Tarptautiškas Darbininkų Salidarumas

LSS 231 kp., Rusų 5 kp. Lenkai ir Ukrainiečiai

C. S. P. S. SCHOLL SVETAINĖJE 
48th ir Honore street.

NEDALIOJE, KOVO-MARCH 9 DIENĄ, 1919 
Pradžia 2 vai. po pietų

Kalbės geriausi kalbėtojai kiekvienoj kalboj. Lietuviš
kai kalbės drg. Kukutis ir kibi.

Taigi draugai darbininkai ir darbininkės atsilankyki
te koskaitlingiausia, o išgirsite daug naujų ir svarbių 
pranešimu. Inžanga visiems dykai.

^Kviečia KOMITETAS.

LIETUVIU DARBININKŲ BUČERNIŲ IR GRO- 
SERNINKŲ SUSIV. AMERIKOJ^ 

f vyk s

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 susirinkimų atsilankyti visi na

riai, nes kurie nebusite šiame susirinkime, kad vė
liau nerugotumėt, jog darbas bus užbaigtas be jųsų. 
Atsilankykite ir išreiškite savo nuomonę.

Kviečia Pirm. A. Wasilewskis.

Svarbios Prakalbosf

Rengia

L. S. S. 37-ta KUOPA

Kalbės drg. JUKELIS iš Rytinių valstijų

Temoje: DARBININKAI IR VALDŽIA

Petnyčioj, Kovo 7tą d., 1919
Pradžia 7:30 vai. vakare. i

MALINAUSKO SVETAINĖJE ( 
1813 So. Halsted st.

Kviečia KOMITETAS.^

Oe'batai
Rengia P. P. D*

PĖTNYčiOJE, KOVO-MARCH 7 DIENĄ, 1919 
MILDOS SVETAINĖJE

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

Ar Socialistai turi organizuot darbininkus
pramoninkai.

Už kalbės K. J. GELEŽĖLĖ, prieš — s. REI- 
KAUSKAS, ka tik dabar atvažiavęs iš rytų.

Kviečia KOMITETAS.

Tuojaus i)o išdavimui nu
sprendimo buvusios kaltina
mųjų kaucijos atmestos ir, pa
duodant atitaisymo reikalavi
mo raštų, kaipo pamatų atsi
šaukimui j apieliuojamųjį teis
mų, juos paėmė savo žinion 
maršalas. Suv. Valstijų ape
liuojamojo apskritinio teismo 
teisėjas, Šuninei Alsebuler leido 
pasistatyti kaucijos kiekvie
nam po $25,000, advokatui 
Henry Godiems sutikus, kad 
jie nedarys to, už ka jie tapo ap 
kaltinti, panašiai Eugenijui V. 
Debsui, davusiam tokį pasiža
dėjimų po jo nuteisimui Clevc- 
lande, Ohio.

Nei vienas kaltinamųjų neat
mainė savo picines nesės pozi
cijos ir nei vienas jų neprašo ir 
nelaukė iš teismo pasigailėji

mo.
Klausimas daugeliui socialis

tų nuteistų už jų principus sta
tytas šalies teismuose paskuti
niais dvejais metais, — “Ar 
turi kų pasakyti pirma negu 
nusprendimas bus išduotas?" 
buvo pastatytas ir jiems. Jie 
visi turėjo ka pasakyti.

Viktor L. Berger — -pasakė: 
Musų reakcionieriams luojaus 
prisieis gailėtis savo persekioji
mo evoliucinių socialistų atsto
vų šaukimo perversmo, ku
ris palaidos dabartinę sistema 
ir jos gynėjus.

Jei aš esu kaltas, jei mano 
draugai čia yra kalti, tai kiek
vienas socialistų partijos narys 
kaitusi Kiekvienus žmogus, 
kuris balsavo už socialistu ti- v 
kietų yra kaltas. Kiekvienas 
žmogus, kuris kritikavo karės 
administracijų yra kaltas.

Ir jei socialistų partija yra 
sumoksiu prieš kapitalizmų,lai 
repjublikonų ir demokratų par
tijos yra sąmokslais prieš žmo
nijos pažangų ir žmonių gero
vę. Jei aš turiu būti nubaus
tas už pasakojimų teisybės taip, 
kaip aš jų matau — lai aš susi- 
mylejimo neprašau.

Adolph Geriuer sake: Aš tu
riu gilų įsilkėjimų į galutinę 
teisybės pergalę. Prašalinimas 
mus iš viešojo veikimo 
anaiptol nesustabdys socialistų 
judėjimo, Tarptautinis stictia- 
listų judėjimas užaugo dėl per
sekiojimo. Kalinimas jo veik
iųjų narių lik didina klesinį 
kapitalistinių valdžių charakte
rį. Belo, uždarymu mus į ka
lėjimų negalima užrakinti mu
sų idėjų. Per visus praeities 
šimtmečius vyrai ir molerįs bu
vo grūdami į kalėjimų, už jų į- 
si'likinimus, buvo pakariami ir 
sušaudomi, bet jų idėjos pasi
liko ir gavo pasekėjus. Taigi,

- aiški nuoskauda daroma ši
tuo nagrinėjimu, įkalbinėjimas 
posedininkams, įnir.šusis kalbė
tojo šaukiniųsis prie prietarų 
pastūmės musų draugus prie 
didesnio veikimo paskubinimui 
visuomeninio teisumo dienos.

Nusileidimų negali būti kol 
gausus žemes turtai, gamtos 
dovana nebus bendru pavildu 
visų. Ant žemės lolai nebus ra
mumo ir negales jo būti, k' 
žmonių sąvamylybei nepadarys 
galo ir draarijos tvarka, kur pa 
tarnavimas bus atlyginamas 
pagal jojo vertę ir kur nei vie
nas negalės verstis kilo darbu, 
lai yra vertingas Socialistų 
Partijos tikslas ir šilais istori
jos tverimosi laikais man sma
gu,/būti vienu kareivių šitos 
kariuomenes kovojančios už 
visu laba.

C € ,

J. Louis Engdahl sakė: Ištik- 
ro, šitoj pralekiamo j valandoj, 
atsitraukus nuo nesuslojamo 
laiko žengimo aš atnaujinu sa
vo ištikimybe, savo bendrų bro
lystę, net su bied iria tįsiais ir že-

miausiais pasaulio darbininkų 
klėsos. Savo širdyje aš nebi
jau kalėjimo baisenybių. Visos ' 
mimo mintjs yvu nukreiptos i 

darbininkus, visur, kur tik jie 
randas, dirbtuvėse, fabrikuose, 
ant gelžkdiiŲ einančių per lau
kus, ar-laivų plaukiančių per ju 
ras, anglies, metalų kasyklose, 
ar atviruose laukuose dirbančių 
laukus, aš žinau, kad jie gal
voja ir svarsto apiie tų laikų, 
kuomet jie bus Duosi — vyrai, 
molerįs ir vaikai, pavergti šios 
dienos pramonės.

Aš nieku nenusidėjau liesai. 
Tiesa ir teisingumas ilgainiui 
paims viršų. Jau dabar jų ben
droji vėliava, kaip musų apgy
nėjas savo kalboje į teismų ir 
posėdininkus labai tinkamai pa
sakė, plevėsuoja pergalė vir
šum pusės baltųjų žmonių že
mės.

Nauja Diena aušta! Josios ža
ra plinta vakarų linkui ir ap
šviečia naujas šalis, žadindama 
darbininkus Anglijos, Franci- 
jos, Italijos ir mažesniųjų ša
lių. Mes prigyvensime ir pama
tysi nu* jos spindulingų spalvų 
nusidriekiant per platųjį Atlan- 
tiką ir Ameriką nuo jos lytinių 
iki vakarinių kraštų.

Taigi kalėjimo durims, pa
mažu plačiai beatsidarant mane 
ir mano draugus priimti, aš v"’ 
priduriu savo balsų prie šimtų 
milijonų kitų balsų, sykiu pa
keltų visame pasaulyje bendran 
šuktelėjiman: “Lai gyvuoja 
Tarptautinis Socializmas!’’

Irwin St. John Tucker sakė: 
Prie Burnos imperatorių, Nero- 
no, Dekajaus, Valcriano ir Dio- 
kieciano tvirti pasirjžimai bu
vo daromi sustabdymui perse
kiojimais augančios šitos tarp 
(aulines (krikščionybės). Bei 
prie kiekvieno tokio persekioji
mo buvo patiria, kad šventųjų 
kraujas buvo bažnyčios sėkla ir 
kiekvienas naujas apkaltinimas 
ir nuteisimas reiškė naujų pa
kilimą bažnyčiai. C v

Tas pats yra ir čia; kiekvie
nas naujas nuteisimas socialis
tų reiškia Socialistų, Partijos 
narių prieaugį. Taigi socialis
tų propagandos tikslų žiūrint 
bus gėriams jei jus nuteisite 
mus Leavemvorlhan.

Aš tik liek turiu pasakyti, 
gerbiamasis, kad dėl gyvojo 
Dievo, kuris mane leido, man 
verčiau pa«įilik(|L šiapus krūtų 
su išbalusia Kristaus širdimi, 
kaip jusi^ pusėj krutu su kruvi
nomis Ponlijaus Piloto ranko
mis.

William F. Kruse pasakė: Y- 
ra trįs priežastis dėl ko mes 
netarėme boti nuteistais. Viena, 
mes nenusikalloinc jokiu nusi
dėjimu ar neišpildymu savo 
priedermės sulig Amerikos 
žmonėmis. Antra, jums skirti 
mums priprastą bausmę butų 
nepatogu ir be naudos. 'Tre
čia, nes musų bylos nagrinėji
mas ir nuteisimas mus butų be 
jokios teisybės.

lai ne pirmas sykis pasaulio 
istorijoje šitokiai scenai įvykti, 
lai yra paprastas dalykas, tai 
yra vienas paminklų, kuris pa
žymi žmonijos kovą už pažan
gų. Šitame teismo kambaryje 
ateitis yra pripildoma neapy 
kauta šios dienos prietarams 

ši diena tai teisėjas su puse- 
(liniukais, įsiūlymas gi lai ne
gyva praeities ranka. Žinoma, 
nusprendimas toks: kalti.

Bylojus reiškia k dėjimą, bet 
tas nebus ilgam. Po kiekvienai 
ilgai, tamsiai nakčiai ateina au
šra ir loji aušra, kuri yra arti, 
bus musų aušra musų By- 
tojaus aušra, lai yra viena lų 
bylų, kur kaltinamųjų vardui 
yra gerbiami ir atmenami se
nui po to kaip teisėjo ir kaltin
tojo vardai esti užmirštais.

ŠŪKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Rockf ord, Iii.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Labai Svarbios

PRAKALBOS
Rengia LMPS. 5 kuopa Į

Ned., 9 KovoMarch, 1919 Į
MOOSE CLUB SVETAINĖJE I

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

DRG. GRIGAITIS
Rockfordiečiai, temykim kur Rengiam! Įj

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

Gyvename gadynėje, kuomet Europinė katas- Į 
troxa permainė atmosferą žmonijoje, kuomet žmo- L 
nijos ūpas lig kad jdukus banga išsisiūbavus blaško- I 
si po bėrybę jurą, tuo.met mums yra reikalingas H 
žmogus — žmogus, kuris nuvokia valdyti gyvenimo h 
valties vairą. Tuomet mums yra reikalingas žmo- I 
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.

....................................................................................... . i cmgBžžgaraHb
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PRANEŠIMAS

Pranešu gerbiamiems mano kostumieriams ir 
kostumerkoms, jogei gavau jau dėl vasarinio sezo
no apie 2000 sampelių, gražių, vyriškų ir moteriškų 
materijų. Todėl kuriems yra reikalingos drapa
nos, malonėkite nesivėluoti su užsakymais, nes ant 
pabaigos sezono nebus galima gauti kokių norėsi.

Su pagarba,
S- A. ALEKNO

911 WEST 33rd STREET, CHICAGO, ILL. 
Tel. Drover 6836.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $!.!• už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

1003-3039 S. Halsted St., > Chicago. III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
■.......

ir k1*.., s>:, j
4836 METAIS 

■•t-' ■ . • i z * ‘,

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės
IHionografa, pasilikusi sankrovo- 

, c, Šita mašina beveik nauja, prie
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime kelely 
augštos klcsos phono 
grafų, kuriuos mes 
Varduosime už bite 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

oratuštinti vietą, Me: 
taipgi esame privers
ti prašalinti gią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

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

šita yra netikėtas pnsitaikymas, 
L’žcikie tuojaus. Pristatome veltui
WESTERN STORAGE HOUSE 

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

lionmis nuo 1|) iki 4

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Tclephone Franklin 4849

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškom mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir ž?-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savi ilgs stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothlng Store, atdara vakarais iki 
S vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

jCdBBMnBMNUBMSMMOSMnHMMSMMV 1 
Dr. M T. STRIKOLIS

Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas

' 1757 W. 47 St. Chicago, Iii.
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rcz Tel Secley 420

Kapitalas 1 Sausio, 1917. $i45-o°° 
Po:r.'.tinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNŲ" su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
,307 W.EST 30TH STREET, NEW YORK CITY.

[ūr.A.Montvii
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison »L 
Suite 600—612 

Phone Hayiuarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonai

West 6126. p
...........................................

DR. V1RG. NARBUTT
Physician & Surgeon

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 Wcst 22nd Street 
Tel, Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
1 Tel. RocksvcJl 1681.

Minyky 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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•KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEBR.

nr. 48-lam

ė. raportą iš WLPD. Sąryšio svarsto savo reikalus.

jau 
buvo rašyta apie lai kaip lietu
vis policislas pašovė įtūžusį vai
kėzą tūlą Homerą McCabe, už
simojusį aut policisto.

Policiniai, kurie tuoj po įvy
kusio incidento malėsi su poli
ciniu Akromu, liudijo, kad jisai 
buvęs ramus ir blaivas. Keli 
pašaliniai liudininkai jų tarpe 
ir viena lietuvė, Marijona Ma

veikimo, kilo didžiausis triukš
mas. Mat, Sąryšis atmetė tūlo 
bolševiko reikalavimus. Taigi 
dabar jie kaltina bilus socialis
tus, kam šie priešinasi ano bol
ševiko sumanymams. Pagalios 
nutarė pakviesti laiškais į susi
rinkimą pasiaiškinti .1. S. Prūse

jeigu nepribusią į sekantį susi
rinkimą ir nepasiaiškinsią, ko

Pajs tardamasati, policijas

* * *
Vielos socialistų sąryšis (?

lę. levai, siųskite savo vai
kučius į lą mokyklą! Ji atdara 
nuo 9:30 iki 11:30 vai. kas ne- 
dėldienio rytą. 
Hoyvard si r.

iela

imieras Ak romas. Praeitą sa- 
^itę, koronieriaus įsakymu bu
to padaryta tardymas. Mat,

dęs savo pareigas, kada arešta-

suspenduoti. v
lai bus gerai. Mes matom,

* * >;s

Vielos lietuviai labai mėgs
ta skaityti tą laikraščio numerį, 
kuriame telpa korespondencija 
iš jų miesto. Na ir, žinoma, 
kritikuoti ją. Tik stebėtina, 
kad labai retas kuris iš jų slen

pasautasa 
nų, mirė.

DATRIJOTIZMAS
1 Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

mes, dar pamatysime.
— Vakare Dalyvavęs.

veikli išvieno jau negalima. 
Kuo anksčiau tuo greičiau už
baigti su asmenimis reikalą, ku 
rie demoralizuoja darbininkų 
veikimą. Beje, dar nutarė pa
siųsti laišku tuos savo reikala
vimus Sąryšiui ir kol Sąryšis

pondcncijas jie vely imlų ir pa-

gu pačiam ką-nors parašyti... 
Keisti žmonės.

— Laisvės Kareivis.

VVATERBURM, CONN.

Susirinkimas.

31 kuopos bolševikų susirinki 
mas. Kada kuopos delegatai i:

Ar Jūsų Kraujas
kalingumo Geležies?

susi-
KEWANEE, ILT 

Laidotuvės.

luri proto, 
tie musu karštuoliai.— Vargšas.suomenė daugiau 

negu

AKRON, OHIO.

Apie šį ir tą.

Užgeso ant amžių dar vie
nas kovotojas už žmonijos lie
sas. Vasario 24 dieną pasimi-

32 im tu amžiaus. c

Velionis buvo nevedęs, paėjo

G ei e zis yra raudono kraujo maistas 
— kuris indeda spėką ir energi
ją j vyro gislas, — skaistumą j mo
teries veidą. Delko Nuvated Iron 
taip greitai atbudavoja nusilpnėji
mą, nervus, nupuolusių žmonių.

• Tūkstančiai vyrų ir moterų naiki
na savo stovį pasiduodami' * ligai 
ir nustodami vilties prie sveika

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

ktai kad daro žmogų fiziški ir dva
siškai silpnu, nervuotu ir greitai su
erzinančiu bet taip sakant apvagia 
jo vyriškumą ir viską kas duoda pa
matą tvirtumui, kuris būtinai yra 
reikalingas žengti į sveikatą.

Taipgi iš šviesos—gražios ir rim
tos moteries permaino į nervuolą 
ir greitai susierzinančią.

Geležis būtinai reikalinga dėl 
padirbimo jbsų maisto kuri jus val
gote Į raumenų audinius ir smege
nis, Per geležį į rausvas medegas 

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

nors ir nelabai dideles. Kitaip sa
kant, stoka geležies kraujuje nereiš
kia kad jus kraujo neturite, bet jus 
padaryti žmogų stipriu, apsukriu ir 
raudonkrauju nėra nieko geresnio 
kaip Ntuuola geležis. Nepalygina
mai lengvai aVjaučima, kuri negadi
na dantų padarydama juodais, taip 
fti negadina vidurių. Nėra skirtumo 
kokius jus pirmiau vartojote vais
tus be pasekmių. Jeigu jus nesijau
čiate stipriu ir sveiku, jus esate sko

lingi sekančiam išegzaminavimui. 
Patėmykite tą, kiek jus galite dirb
ti bei kiek toli jus

Kenčia Dėl Rei-
Kas Turi Vartoti 
N urated Iron?

gerovė išlikrųjų butų lik kleri
kalų ir visų kitų dvasiškų ir 
svietiškų dumėjų gerove. Ak- 
roniečiai todėl privalo apsižiu-

sparčiai veikia, Tai matydami 
darbo žmonių priešai — kle
rikalai kibai susirūpino. Taigi 
ir jie pradėjo neva veikti “dėl 
darbininkų gerovės.” Bet kas- 
gi nežino kokios “gerovės” jie

šlynakiemio sodos. J Ameriką 
atkeliavo 1903 melais ir apsi
gyveno pas brolį Plymouth’e, 
Pa. Vėliaus buvo gyvenimo 
bangų blaškomas iš vietos į

galo pabaigoj 1918 metų atke
liavo j Keyvanee, III. Čia gavęs 
darbą Wolworth Co. fandrėj, 
dirbo ir bedirbdamas 30 dieną 
sausio, suplukęs prakaitu, kri-

žirnis kad dauginus nevergavus
tiems “darbininkų prieteliams

nuovargio nueiti 
Po lo priimkite dvi penkiagranes 
plotkeles paprasto Nuxaled Iron’o 
tris karius j dieną po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių, Tuomet vėl išmė
ginkite savo sveikatą ir patįs patė- 
ms kitę, kiek pasitaisėte. Daug ner
vuotis suirusių žmonių, kurie visą 
laiką galėjo stebėtinai padidinti sa
vo spėką ir pakantrumą tiktai im
dami geležį tikroje formoje. Nux- 
aled Iron dabar yra vatrojama virš 
trijų milijonų žmonių kas metas 
ir išdirbėjai užtikrina pasekmingas 
ir visai užganėdinančias pasekmes 
kiekvienam pirkėjui arba jie sugra
žins jums pinigus. Parduodama vi
sose gerose apliekose.

* * *
iruoju laiku prie vietos 

klerikalų prisišliejo tūlas apsi
metėlis laisvamanis. Rimtes
nieji klerikalai nelabai noreli’

jis užhipnotizuoja minią

ko! jie nesupras savo reikalų, 
lot juos lengvai galės dumti į- 
vairųs apsimetėliai.

del besočių kapitalistų naudos 
Po trijų savaičių sunkiausios 
ligos a. a. Jurgis atsiskyrė su 
šiuo vargingu pasauliu.

Kadangi, a. a. Jurgis pir- 
miaus priklausė LSS. 116 kuo
pai, Delroil, Mieli., o paskuti
niuoju laiku LSS. 201 kuopai 
lai drangai neapleido jį sunkio
je nelaimėje. Sergantį lanke 
kiek galėjo, o naskutiniuoįe

Vietos anglai socialistai rodo 
nepaprasto veiklumo. Kas sa
vaitė rengiama prakalbos, kur 
susirinka tuksiančiai žmonių ir

mą patarnavimą, — apvaini
kuodami gyvomis gėlėmis • jo

Vainikavo velionį jo brolis
Mykolas Btindzeika, iš Larks-

KIEKVIENO COLIO DRAPANŲ SANKROVA vainikavo Amerikos

MADISON AND KARSTEI) STREETS

draugės. Pav. dd. J. Mendelie- 
nė, P. Armulkaitienė ir V. Pet
raitis surinko $16.00 nupirki-

-CXXZXKlKXjb'O
Geresni Bisquitai Padaryti Geresniu Buda

REG.

K

Grabam 
pato., (ra c kers

Tiktai gryniausių, ir atsargiausiai išrinktų grudų miltai, 
—tiktai šviežiausių kiaušinių ir kitokių sudėtinių,

--dedami’"padarymui*pagarsėjusi~visuomet šviežių 
praskučių

- ir švelnių maistingų Crispo Graliam Crackers.

Pirkite tuo vardu — reikalaukite Crispo Grabam Crackers.

r y

4

įi
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I LJ

Sawyer
Chicago

Teipgi Crispo Crackers. bisketai, pinigučiai, guodies, 
lidbits, visi l!o švarumo — padaryti teisingai, iškepti 
teisingai, sudėti teisingai, pasaulio pavyzdingoje 
keptuvėje.

Jeigu krautuvninkas negali jums jų duoti, atsiųskite mums jo var
do. arba telefonuokite Haymarket 5160.

Biscuit Company
New York

Leiskite
Pakalbėti

A,

Mes norime Imli dėl jūsų teisė
ju ir teisėjais bet musų žinoji
mas apie drapanas užtikrina jus 
geriausias, ką galima gauti iš dra
panų kokybes.

Mes esame prisirengę pritaikyti 
jums nad.ją pavasarinį siutų. Tiktai 
ką gautą puikiai išrodančios sĮailės 

flanelių — puikių visų vilnonių 
siutų ant vienos ir ant abiejų pil
siu susegami modeliai, kirpta ir pri
laikytai pasiūta.

Ateikite ir pamatykite kaip mes 
gerai apsirūpinome dėl to naujo 
pavasarinio siuto kokio jus norite. 
Tūlos pažymėtinai geros vertės vy
rams ir vaikinams specialiu parda
vimu po 

$35.00
Kiti po $25, $30, $40, $45 ir $50.

ATDARA KAS KETVERGO IR SUKATOS VAKARA IR NEDALIOMIS Iš RYTO

tik socialistas, bet ir tvirtas 
laisvamanis; tai, prisilaikant jo 
paties paskutinio troškimo, jis 
tapo palaidotas 27 dieną vasa-

kių bažnytinių ceremonijų Ple- 
asant View kapinėse. Namno-

Negalima nepažymėti nuo
širdumą d. Kazimiero Janelio- 
nio, kuris daugiausia rūpinosi

gerbės užsitarnavo d. J. Mende- 
licnė ir P. Armulaitienė ir visi 
Ii», kurio prisidėjo savo pasku
tiniu patarnavimu a. a. Jurgiui, 
kaipo kovotojui už naują ge
resnį surėdymą.

svetima žemelė!
— V. V. Petraitis.

EAST CHICAGO, IND.

Dar apie tą karininku vakarą.

Naujienų” nr. 50 buvo iš-

Ta korcspindencija labai įsižei
dė tūli draugai karininkai. Bet 
aš pasakysiu, kad Kareivio ži-

imte buvo vieloj. Jis perstutė 
dalykus taip, kaip jie ten buvo.

Draugai buvę karininkai sa
kosi, kad pinigai esą didybėje 
ir gali būt bus “kur-nors” paau
koti. Gerai, bet dalykas juk 
eina apie buvusį susirinkimą!

Kas keisčiausia, kad tie drau
gai dabar pyksta ant LSS. 201 
kuopos. Girdi, tegul suren

gia balių, lai ir mes lą pačią 
diena. Žiūrėsime kas laimės. c

Navalna, juk kuopa nieko netu
ri su tuo, kad vienas jūsų drau
gas davė įnešimą paskirti tuos 
pinigus LSS. Apsigynimo Fon
dai!. Taigi pykti ant jos nėra 
jokio reikalo. — Blinda.

Tuo pačiu reikalu.
“Naujienų” num. 50 Karei

vis aprašo buvusių karininkų 
vakarą ir jų nederamą atsineši- 
iną prie publikos, kari rėme jų 
surengtą vakarą.

Kiek teko kalbėlis su pačiais 
buvusiais karininkais, tai Ka
reivis nie-nicko neperdėjęs. 
Mat, vakaro rengėjai buvo pasi
garsinę, jogei likusis pelnas eis 
į Lietuvos Laisvės Fondą. Vie
nok po baliaus visai kitaip pra
dėję kalbėti... Kada vienas bu
vęs karininkas pašilde, kati li
kusius pinigus, 25 dol., pasiųs
ti j LSS. Apsigynimo Fondą, tai 
tūli pradėję kalbėt apie mišias 
ir tt...

Jeigu tie pinigai tebesiranda 
didybėj, mano manymu, kari- 
nikai turėtų juos pasiųsti ten, 
kur jie buvo juos paskyrę ren
giant minėtą vakarą. Tada 
ir jiems bus maloniau ir publi
ka neturės pamato gailėties, 
kad rėme minėtą vakarą, ir iš
metinėti rengėjams. Pagalios, 
tada jiems nemigos ir LSS. 201 
kuopa, kuriai jie buvo užlindę 
už akių. O butų dar malo
niau, kad ir jie patįs eitų ir liktų 
minėtosios kuopos nariais.

— Proletaras.
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Pagal Instatymus.
' Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti
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JUS, KURSE UŽMOKA
TE VISOJ ŠEUflVflOS

’ _ _ _  BUS
P-nas II. M. J’oreman, laiškane

šys iš Allento\vn, l’a. vaikščioda
mas po i8 mylią kasdien, datyrė, 
kad čeverykai su paprastais padais 
išlaiko tik vieną mėnesį. Gi čeve
rykai su Neolin padais jam tarnavo 
suvirs devynis mėnesius ir tame 
laike jis padarė daugiau 4,000 my
lių.

Jo patyrimas parodo, kokiu bildu 
galima daug sutaupinti perkant vi
sai šeimynai su Neolin padais čcvc- 
rykus, kurie tarnaus daug ilgiau 
negu čeverykai su paprastais pa
dais.

Neolin padais čeverykus galima 
gauti įvariuose skoniuose-stiliuose. 
Kaina beveik ta pati ka ir su pap
rastais padais, o kartais net ir pi
gesni. Jeigu tavasis vertelga tuom 
kart gal ir neturi reikalaujamų če- 
verykų, tai labai greitu laiku gali 
pasiringti ir gauti tokius, kokius 
reikalauji. Atmink — Neolin pa
nto pavyzdis. Milionus panašių 
pavyzdžių galima surinkti nuo visų 
tų, kurie nešioja Neolin padus. Tie 
padai labai ilgai, ilgai nenuplyšta ir 
tokiu budu sumažina čeverykų iš
laidas. Jie pagaminti mokslišku 
bildu, todėl ir privalo būti labai 
drūti. x

Pirk su Neolin padais čeverykus 
beveik kiekvienoje geresnėje krau
tuvėje. Pirk visai savo šeimynai 
pageidaujamame stiliujc-madoje. 
Taipgi vieton nuplyšusių padų 
duok pakalti tuos garsius Neolin 
puspadžius. 'J ie padai labai sma
giai nešiojasi, nepermirkstanti ir 
labai tvirti. Juos pagamina Go
odyear Tire & Rubber Bendrovė iš 
Akron, Ohio, jie ten pat išdirbinė- 
ja ir kojasparninius užkulnius gva- 
rantuojamus daug ilgesnį nešiojimą 
negu visokį kiti užkulniai.

neolinSoles

Atidai Visų
Parsiduoda krautuve ,kur už
laikoma Icckrim, cigarai, ciga- 
retai ir kitokios visokiis smul
kmenos. Vieta apgyventa dide
lėj lietuvių kolonijoj. Biznis 
išdirbtas per dvyliką metų. Par
siduoda greitai ir prieinamai.

ONA ŽALYS
114 E. 107th St, Roseland, III.

W Noraks
U. S. CLEANERS and DYERS 

įneš taipgi darome visokios pu
šies PATAISYMO ir PERMO- 

DELIAVIMO.
Siutai daromi ant užsakymo. 

2210 West 22nd Street, Chicago 
arti Leavilt St., Tel. Ganai 5496

Vyrišky Orapany Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augšČiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siūlai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S Ilalsted str Chicago, III
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majoro. Pirmiau dėl to sun
kumų nebūdavo, bet dabar da
lykai dedasi visai kitaip. An- 
dais Amerikos Darbo Federaci
jos organizatoriai, norėdami

si į majorą dėl perimto. Majo
ras betgi, vietoj permitą da
vus, išvadino Amerikos Darbo 
Federaciją gauja aidoblistų, a- 

nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben- [ mirebistŲ bolševikų e,tc., ir 
17QO Q ITuRfnd St t hir.mln ! r’ c

greitai užreiškė, kad savo mies-

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 

drovė? 1739 S. Halstcd St.', Chieago, 
111, — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Cbicagoje — pačtu:

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

Cbicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija ........... .
Savaitei .. ......................... .
Mėnesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

1.85
1.15

75

prašydami, kad ji sudraustų 
majorą ir leistų susirinkimus

Plieno karalių kontroliuoja 
čia visa kontroliuoja jie ir vi
sas miestelių administracijas. 
Jų majorai, jų miestų tarybos, 
uždrausdami dagi Am. Darbo

pildo tik savo viešpačių norus 
ir paliepimus.

True translation filed wilb the post- 
master at (Jiicago, III., Mar. 7, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Politiniai 
kaliniai.

kad ji iki šiol ėjo klaidingai.1 
darbininkų judėjimo keliais

Rrieš išvažiuosiant vėl į Fran- 
ciją, prezidentas \Vilsonas, kaip 
skelbia žinios iš VVashingtono, 
sumažinęs bausmes penkiasde
šimts trims politiniams kali
niams, pasmerktiems už šnipa
vimo įstatymo peržengimą nuo

vo išnaudotojais ir išsižadėda
ma klesų kovos ir savarankio 
politinio veikimo.

' Dienos Klausimai
P. Grigaitis.

metų kalėjimo. Tas bausmes 
prezidentas sumažinęs jiems iki 
trijų ir mažiau melų kalėti.

Visi padoresnieji žmonės šlyt 
kštėdavosi, kada Backus, Ma-

bylose teismų nuosprendžiai 
buvę neprideramai aštrus. Dau
gely j atsitikimų tie kaliniai bu-

mų ir įtarčių aukomis: jeigu jie 
ir prasižengę, tai vis dėlto ne

ne tokiu aštriu bausmių — nuo € C V C /
dešimties iki dvidešimties melų 
kalėjimo. Tatai pripažindamas 
justicijos departamentas sa
ko, jog “laikas nuo laiko” tie 
šiurkštus teismų nuosprendžiai 
busią pildomąją prezidento ga
lia atitaisyti.

Bet pripažįstant, kad didžiu-

praustaburnis koliodavo socia
listus “išgamomis,” ‘paleistu
viais” ir panašiais žodžiais. Bet 
štai ką rašo apie socialistų In
ternacionalo kongresą vadina
mųjų “kairiųjų” laikraštis “The 
Ih volutionary Age”: “...kongre
sas — tai gyvačių lizdas, kuria
me susispietė social-patriotai ir 
socializpio išdavikai.” Joks kle- 
rikališkas nepraustaburnis šilų 
kolionių dar nesubytino.

rėš meto įsikarčiavimų ir įtar
čių aukomis, tai tinkamiausias 
būdas nuoskaudoms atitasyti 
butų paskelbimas visuotinos 
amnestijos politiniams kali
niams.

Kada “kairieji” socialistų In
ternacionalo priešai niekina 
Berno kongresą, lai jie ne tik
tai pastato save ant vienos len
tos su juodosios armijos agen
tais, o ir spjauja palįs sau į vei
dą. Nes tame kongrese, kurį 
jie vadina “gyvačių lizdu,” da
lyvavo ir nepermaldaujamasai 
karės priešas Bamsay MacDo- 
nald iš Anglijos, ir pačios kai
riosios franeuzu socialistu trak- c c

cijos vadas Loriot, ir bolševikų

Kieno spėka 
to ir teise. ijos. Ir jie dabar jau pavirto 

gyvatėm ii!”

kos plieno industrijos centras, 
susirinkimų laisvė taip varžo
ma, kad dėlto nusiskundžia da
gi tokia lojalė organizacija,

“Zimmerwaldo Internaciona
las prieš Antra i i Internacio-

Monongahela upės vielinės ad
ministracijos nė jai nebeleidžia 
laikyti viešų susirinkimų. Pa
vyzdžiui, Braddockc ir Hoines- 
teade, kur^uvo išanksto pasam

tų musų “kairieji,” pamėgdžio
dami savo popiežių Leniną. Bet 
Leninas užreiškč: “Zimmenval- 
das tai — bala; šalin Zinuncr- 
\valda!” Ir musų “kairieji,”

ir duota rankpinigių, tų mieste

ną: Salin Zimmcrvvaldą
Internacionalas tuo budu tapo 
“palaidotas,” Zimmersvaklo In
ternacionalas išmestas į “balą”
- kame-gi tad yra “tikrasis”, 

“kairiųjų” Internacionalas?

musų “kairieji” turi nuspręsti, 
kuo jie pakrikštius jį. Dabar 
jie ginčijasi tarp savęs: vieni 
sako, kad Internacionalas, ku
rį ketinti pagimdyt Leninas, 
turėsiąs būt “Trečiasis,” kiti 
sako, kad jisai busiąs “Ketvir

(“Žurnal Ekonomičeskoi Žiz- 
ni” ir “Žurnal Proni y Šienuos ti

jos metalo pramonijoje darbo 
našumas (produktyvumas) nu
puolė 75 nuošimčiais, o gumi
nių dirbinių pramonijoje nu
puolė 50 nuošimčius.

Kosulys
nacionalas” jau buvo ir pasken
do Zimnienvaldo baloje. Del 
pačių “kairiųjų” labo butų pa-

Vasarą 1918 m., pasak žur 
nalo “Trud i Pro’nyšlennost” 
vien fabrikų ir dirbtuvių ta r

yra simptomu paeinančiu nuo nušalimo, gripo, dusulio, bron- 
kito, influcnzos ir spazmatiško krupo. Jis yra labai nemalonus 
ir .skaudus. Kad t:j atsakančiai gydyti reikia pasistengti sura
minti kosulį ir tokiu budo kiek galima pagelbėti sergančiam.

LIN1MENT
privalo raslies kiekviename, 

name. Nėra nū dienos kuo
met nereikalinga butų jo var
toti. Severa’s Gothard Oil (Sc- 
vcra’s Gotliardiškas Aliejus) 

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

nimentas pagelbsti. Kaina 
30 ir (i0 centų.

,nes dabar jie

jų pilSŲ.

New Yorko “Evening Post 
korespondentas, S. Strunsky

siais Europos socialistų vadais, 
apie Rusijos bolševizmą. Visi 
jie griežtai smerkia bolševiz
mą; bet griežčiausia ir aštriau- 
sis bolševizmo kritikas tarpe 
Europos socialistų šiandie esąs 
Kari Kautsky (didžiausis socia
lizmo žinovas pasaulyje).

True trnnslntion filed vvilh thn posf- 
master ai Chieago, III., Mar. 7, 1919 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917

jos bolševikus? Viena, už jų 
terorą ir atėmimą politinių lais
vių iš Busijos žmonių, kurias 
buvo iškovojusi revoliuciją.

Bet šitie dalykai nėra svarbiau- 
sis Kaulskio kritikos pamatas. 
Teroras yra laikinas apsireiški*

gali bulj sugrąžintos žmonėms. 
Bet yra daug didesnis nuosto
lis, kurį bolševikų vadai padare 
socializmui ir darbininkų ju
dėjimui: jie demonstravo prieš

nominė sistema, kurią jie po 
“socializmo” vardu ėmė vyk- 
dinti Busijoje, yra visai nepa- 
sekminga; tuo budu jie diskre-

KauLskis, remdamasis skait
linėmis ir faktais, paimtais iš 
bolševiku literatūros, prirodo, 
kad bolševizmas naikina tą 
patį proletariatą, kurio viešpa- 
avimą jisai sakosi įsteigęs Ru
sijoje. Darbininkai iš stambių
jų miestų, industrijos centrų,

tenai patampa smulkiais pirk-

grado gyventojų skaičius suma 
žejo 65 nuošimčiais, Maskvos— 
60 nuošimčiu.

Rolšcvikų “ekonomine tary
ba” praneša, kad sausio 10, 1918 
meluose Petrogrado fabrikuo
se, kurių buvo 673, dirbo -77,000 
darbininkų, o balandžio 1 d. 
jų. buvo tiktai 120,000. Tarpe 
sausio ir gegužės mėnesių 1918 
melų Maskvos metalo darbinin
kų unijos, turėjusios 1.83,000 
narių, neteko 123,000 (reiškia, 
dviejų trečdalių). Chemijos 
industrijos darbi įlinkų skai
čius nupuolė nuo 40,000 ant 
10,000 (ant trijų ketvirtadalių).

darydavo 105 nuošimčius ver 
les pagaminamųjų produktų 
Garsioji Pulilovo dirbtuvė (Pet-

suvartojo per melus tam tikrą EĘg 
laiką 60 milionų rublių; o ver- 
te produktų, pagamintų per tą < įs| 
laiką dirbtuvėje, buvo 15 milio-

vertė prie bolševikų tvarkos 
sudaro vidutiniškai tiktai pusę 
išlaidų.

Pasibaselinus deficitus 
istolįus), kuriuos, dabar 
valstybei Busijos industrijos), 
bolševikai padengia popieri
niais pinigais, spausdindami jų 
kasdien po 200 milionų. Bet 
tatai nustumia kiek tolinus neiš 
vengiamą galą. Rublio verte, 
ačiū finansinei bolševikų politi
kai, nupuolė 95 nuošimčiais.

nesu

Taigi, jeigu spręsti apie da
lykus Busijoje ne pagal bol-

lus, tai bolševikų rėžimas tve
ria Rusijoje vieloje socializmo 
smulkų kapitalizmą su didele 
armija spėk u lia torių ir bolševi
kų valdininkų.

Kokia-gi yra socialistų parci-

pareiga yra išaiškinti žmonėms, 
kad bolševikų eksperimentai 
tai ne socializmas. Socializmą 
įsteigt ekonomiškai atsilikusio
je Šalyje, kurioje 85 nuošimčiai 
žmonių dar tebegyvena sodžiu
je, ir kurioje du trečdaliu (jei 
ne (langiaus) gyventojų yra 
nemokšai (analfabetai) — ne
galima. Žmonės, kurie skelbia

lizinas, daro baisiausią skriau
dą socialistų judėjimui ir dar-

7......  ■ ' , ' ' '"...   ' ' .. .——-- ---

Kairinimas socialistų.

kijos sultanas atsiuntęs Rusijos 
“baliuškai” ar tris svarus aguo
nų grudų sekamu užrašu: “Su-

pas mane tuksiančių kariunic- 
nės!” Rusijos “baliuška” nu
siuntęs sultonui saują pipirų 

tokiu užrašu: “Chot ne mnogo, 
da vkusni!” — “nors ne daug,

Kares lauke', žinoma, kariais

EVERA’S
Balsam for Lungs

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

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

Kentančios Moterys 
ir merginos nori greitos pa
gelbės ir dėl tos priežastieg 
Severa’H Kegulator (Sevcros 

Reguliatorius). Parodė jis sa
vo vertę gydyme negalių, prie 
kurių moterįs yra linkę. Jis y- 
ra teisingu draugu moterų ne
galėje ir skausmuose. Kaina

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, idedant reikalingų sumų, o mes pasisteng sime greitai išsiųsti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

atsiekti kairinant mases t. y. ai
škinant darbininkams
mo A. B. C. — vietoje socialis
tų kairinimo. Kartais žmogui 
prisieina labai daug triūso ir 
Energijos padėti, kol įtikini 
žmogų, kad socializmo mokslas 
yra geras — darbininkiškas, 
kad socialistai yra gerais. Bet 
nusivedi jį į “milžiniškas” pra-

socializ-

girsta, kad socialistai yra “no- 
god!” Tuo budu dideles darbi
ninkų minios esti atstumiamos 
nuo socialistų.

darni naudai socializmo, su
traukdavo minias žmonių į pra
kalbas. Nereikėjo patentų “mil-

Grigaitis, ir svetainė pilna. Da- 
bargi pastačius “geriausius” 
kalbėtojus — tokiuos kaip Ku-

piečių...
Karlais vienok atsitinka labai

driulevičius aiškino, jog pagal 
Markso mokslą, feodalizmo ga

ir augant pramonei pietoj anties 
išdirbystei, įvyko socializmas— 
ar mes to norim ar ne. Gerai.

pus, nes jie mano, jog socializ-

iš- 
principų 

todėl, kad jie seka Markso mok 
slą! Argi ir Marksas nebuvo so
cialistas?

Vadinasi,

dabar v nepaliaujamai varo

Ūkininkų Balsas.
Kelios pastabos.

“Naujienos” duoda vielos ir 
lietuviams ūkininkams. Jau

vairių

velysite išreikšti žodelj-kitą.
Keli ūkininkai nusiskundė, 

jogei tūli pradedą tvirtinti, kad 
“Naujienos” spausdinančios u- 
kininkų straipsnius tik lodei, 
kad nebeturinčios ką rašyti.

nių savininkams atsakyti svetai
nes ir sugrąžinti pinigus. Ban
kinė, kame svetainės savinin
kas buvo drąsesnis ir atsisakė c

vietos valdininkų pildyti, kadan
gi, jo nuomone, jie neturi tei
sės lokių varžymų daryti, tai 
valdininkai privertė įsimaišyti

li! lernacionalas”
jau yra nes taip užreiškč Le
ninas; o Lenino žodis tai šven-

liko atdaro nė vieno. Guminių 
dirbinių pramonijoje, kurioje 
buvo užimta 30,000 darbinin- 
kų, beliko liktai 7,500 (tiktai 
ketvirta dalis). Balandžio mė
nesyje užsidarė 160 audimo 
dirbtuvių. Ir taip-pat dedasi 
kerosino pramonijoje, popieros, 
cukraus ir mašinų.

vintų kareivių įveikia daug 
skaillingčshį priešą. Bet karės 
lauko taktika visai netinka 
konstruktyviame darbe. ’ Vie
nok niekurie socialistai įsivaiz
dina sau, jog ir su maža kuope
le labai-labai “kairių” šocialis- 
tų galima “užkariaut pasaulį”. 
Taigi jie dideliu uolumu ar at
kaklumu varo socialistų, “kairi
nimo” darbą. Aiškinti sociali
zmo mokslą iniiiioms<jau ne-

oeial patriotai,” “išdavi- 
Kainai.” “Jūdos” ir kilo- 
’yvalės.” Vienok jisai dar

aišku
radus svetainę netinkama esant 
susirinkimams, ją uždarė.

Dar aršesni dalykai McKees-
dabar gyvuoja kulkas Lenino

Socialistų mokslas sako, kad 
socializmo 'tvarkoje, paėmus 

industrijas į visuomenes ran
kas ir racionališkai sutvarkius 
jas, darbo našumas turi taip 
padidėti, jogei visuomenė galės, 
be nuoslųlio industrijoms, žy

mą ir klerikalizmą, jie mano, 
kad daug svarbiaus yra kovoti 
prieš socialistus. Tatai už ma
žinusį nuomonių skirtumą jie 
puolasi ant savo draugo socia-

žvelgdami. Neatsižvelgiama ne 
į lai, kad tuo daroma socialistų 
judėjimui kuo didžiausių nuos-

jie lokiu savo pasielgimu truk
do socializmo judėjimą. Nes 
kuomet socialistai yra labai 
kairus, bet jų nedaug, tuomet 
prisieina vartoti niekaip su so
cializmo principais nesutaiko
mi dalykai, kaip diktatoryslė, 
cenzūra etc.

Lietuviai “kairintojai” galėtų 
pasimokinti nuo anglų socialis
tu nors kulluriškumo, kas reiš
kia ir toleranciją gabių kadir 
ne visame sutinkančių su jais 
socialistų. —

Kas dėl “Iviirinlojų” prieš 
‘‘Naujienas” Well! kariais ir 
labai “geri” streiko vadovai ima 
ir parduoda darbininkus kapi
talistams... Klero tautininkai 
musų kairinlojams gali gerai

Bet kol “tikrasis hiternacio-

kyl viešą susirinkimą, tai pir
mu turi gaut leidimą iš miestu

ir sutrumpinti darbo valandas 
(plačiai aiškinama šitą klausi
mą K. Kaulskio veikalas “Ant 
rytojaus po socialės revoliuci
jos”, (bet bolševikų spauda žmogus — bet lai yra lik (ua- 

i •

Visa lai butų - - tariant Ler
montovo žodžiais labai juo-

si rašo prie kuopos vienas-kitas įkiuga jeigu nebūtų per liūdna...
— Rafael Vargas.

Pačto dėžutė.
Gcrb. “Naujienų” Redkacija 

malonėkit paaiškinti šiuos klau 
simus: 1. Ar yra dveji “inco
me taxcs”, vieni tik svetimša
liams, o kiti lygiai kaip svetim
šaliams, taip ir piliečiams? 2. 
Koks nuošimtis svetimšalių lak- 

' su reikia mokėti? 3. Koks už 
| abelnus income taksus? 4. Ar 
už nedirbtą laiką t. y. kuomet

mano ir kalba, lai yra žmonės, 
kurie nieko nenori ir kuriems 
nieko nereikia — apart nurū
kusios dirbtuvėj plutos ir smuk 
lės raugo^Jų įvkvjįuio .n^ra

ninku Balsuose nevisa yra to
bula. Teisingai Amerikos Lie
tuvis nurodo, kad tūli agentai 
stengiasi jais pasinaudoti. Bet 
nieko nėra gera be blogo. Jeigu 
kur atsiranda toks gudruolis, 
tuoj reikia jį nurodyt visuome
nei ir jis žinos, kad jam viela— 
skelbimų skyriuj.

* * *

įvesdamos tą skyrių teikia dide 
lio patarnavimo lietuviams 
darbo ^monom^. Asmeniškai 
pažįstu daugelį žmonių, kurie 
labai interesuojasi minėtu sky
riumi. Tik reikėtų, kad rašan-

daugiau naudingų informacijų 
o nesitenkintų 
mais “apie gerą 
ūkės” ir U. 

* $

vien aiškini- 
gyveninių ant

5. Ką darys su tais, kurie netu
ri iš ko užsimokėti? 6. Ar už 
Lankoje esančius pinigus rei
kia mokėti taksus?

— Darbininkas.

Atsakymas: — 1. Yra taksai 
nuo pajamų (income tax), ku
riuos turi mokėti kiekvienas ne 
vedėlis, jei jis per melus uždir
bo daugiau kai $1,000, ir kiek
vienas vedusis, jei uždirbo dau
giau kai $2,000. Taksai moka
mi lik nuo tos sumos, kas vir
šaus per $1,000, resp. 2,000 do 
lerių. Vadinasi jei, tamsta per 
melus turėjai pajamų $1,500, o 
esi nevedęs, tai taksų mokėsi 
nuo tos sumos ,kas viršija 1,000 
dolerių, taigi nuo 500 dolerių. 
Kadangi taksų mokėti reikia 
6 nuošimčiai, lai nuo-500 dole
rių pareis mokėt 30 dolerių tak
sų. Apie /lai “Naujienose”

Ateiviai, kurte nenori bu t šios 
šalies piliečiais, verčiami 
kūt valdžiai tam 
tį nuo visų savo uždarbių, pra-

mo-
tikrą nuošim-

1918 melų. Nuo uždarbio per
1913, 1911 ir 1915 melus reikią

1916, 1917 ir 1918 melus

tos apie savo uždarbį svetimša
lis moka baudos 50% nuo tak
sų sumos. — 3. Nuo pajamų 

' * !• i s;....... X.l$ 1,000 reikia mokėti 6%. —parašyti ką nors plačiau apie l1 ’ .. . ..
ūkius”. Iki šiol betgi jis nepa
rašo. Reikia tikėlis, kad savo 
prižadėjimo jisai neužmiršo ir

1. 'Faksai mokama ne už laiką 
bet ' už pajamas. — 5. Valdžia

Mes gi rasi turėsime progos šio-

giau apie žemes, pav., kas ge
riausia užderi tokioj Micbigano 
valstijoj, o kas kitose, kuriose 
gyvena Įlictuvlių ūkininkų. Tai 
irgi suteiktų daug naudos tiems, 
kur mano likti ūkininkais.

— Cicerietis.

j—miu imu ĮWiiiwnirin-~T7i>iniMrwTi

Kazimieras Gugis
A DVO K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popteras.

Namų Ofisus:
3323 S. HalsUd Si.

Ant trečių luL>u
Tol. Drever 1310

Miesto Ofisas: 

i2? M. Dcarborn St 
111143 Unity Bldn.

Td. Centrui 4411

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

LSS. 228 kuopos Protesto ko
misijai, llarvey, III. - Pašali
nius lame ginče dalykus — išj 
leidome. Apie lai galite para-

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

Kreipkite* prie 
Ar PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
BISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 63i0 
Chieago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po piety* vakarais seredo- 
rnis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.
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PRASMĖJE.

Liuosame laike kiekvienam 
apsimoka užeiti į aptiekę Par- 
tosa.

Mes busime patenkinti paro- 
-dydaini Jums didžiausių krūvų 

laiškų, gautų paskutiniuose lai
kuose nuo vyrų ir moterų, ypa
tingai iš New York’o ir apieliti
kiu, kuriuose jie išreiškia savo 
užuojautų už tai, kad išsigydė 
nuo skausmo vidurių, vartoda
mi musų žinomų pagelbų PAR
TOLA,

Visi jie suliko savo laiškus 
parodyti norintiems.

Aplaikymas tų visų laiškų pa
tvirtina faktų, kad visi jie išsi
gydė nuo vidurių ligos pasidė- 
kojant Partolai, apsireiškiančiai 
kaipo geriausia ir kaipo tinka
miausia pagelba dėl išvalymo 

1 kraujo ir vidurių.
Gydytojas pavidale saldainių 

PARTOLA apsireiškia geriau
siu draugu vyrų, moterų ir vai

kų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turėtų rastis Partola.

PARTOLA pasiūlijama ir 
parsiduoda dideliose skn’nutę
sę ir kainuoja tik $1,00. Kiek
vieno: 
mo s
ant 3 mėnesių, 

šiandienų.
APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(83)

s užtektinai dėl užlaiky- 
veikatos Visoje šeimyoje 

Užsisakykite

hicago ir Apielinke
RATVERŽI SUTRYNĖ 

TARP VAGONŲ.

DARBO PARTIJOS 
PRAKALBOS.

NESIDAVĖ GLAMONĖT, — 
UŽSITRAUKĖ BAUDOS $25.

organt- 
ateiti į 
demon

stracijų, kurie įvyks Stock Var
duose Dčxter Pavilione, ateinat) 
tį scptinladienį 2 vai. po pietų. 
Pakvietimų ‘išdeido Morton L. 
Johnson, pildomasis sekreto
rius naujosios Darbininkų Par
tijos, kurios vardu bus laiko
mas šitas susirinkimas.

Frauk P. Walsh iš Kansas Ci
ty, vienas uoliausių unijų dar
bininkų kovotojų Suv. Valstijo-

Unijinės darbininkų 
zacijos yra kviečiamos

Darbo Partijų ir jos kandida- 
tus ant miesto tikieto.

Iš kitų kalbėtojų šitame su- 
sirinkihie bus "šitie:

John Fitzpatrick, Darbo Par- 
tijos kandidatas j inayorus.

John Kikulski, William E.
Rodrigucz ir Morris Friedland. ;

PCLICISTAS KALTINAMAS 
UŽPUOLIMU, NUMIRĖ 

DETROITE.

kūnas Danieliaus ()’- 
buvusio Lawndalės 
Padėkavonės Dienos

Užvakar tapo pargabentas iš 
Detroito 
Connoro, 
policisto.
kavare O’Connor su trinti kitais 
policistais buvo kaltinami Al
mos Botkiulės, kad jie jų. užpilo 
lė. Visi buvo atleisti nuo tar
nystės ir patraukti tieson, bęt

stesi. Jis mirė nuo pneumoni
jos.

STAR & GARTER
MAD1SON PRIE JIALSTED STREET
— BURLESQUE —

RASTINIS SR0W Kainos 25c. iki 75c.

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
tu Krvdžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivai akis be skausmo viena 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

219 S. Dearborn St (Prieš pačių). Chicago, III

Akių, Ausy Nosies,
Gerkles ir Kataro

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

Kreivos akįs atitaisoma.
Akiniai pritaikomi.

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

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

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

Tel. Annilagc 3209.
Valandos Po piety 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

M

IZth SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. VVeatern 15 
3514-16 W. 12th «L, arti 
SL Louia Avė. Ir 1115*17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SL. Chicago, 111.

[ Rusijos ir Turkiškos Vanos

Dr. Hedcrson, kurio ofisas y- 
ra pn. 2725 W. North Avė. pa
traukė Minnic Ring'ienę tieson, 
kaltindamas jų, kad ji jo ofi
se išdaužusi mažne viskų kas 
ten buvo. Ring’ienė teisinosi, 
kad ji norėdama išvengti jo gla
monių, buvo priversta tai pada
ryti. Teisėjas J. F. Haas pritei-i 
sė jai $25 baudos ir lėšas, bet 
paskui tų priteisimų atidėjo še
šiems mėnesTrffns.

Po šito p-ni Ring patraukė d-, 
rą Henderšonų tieson, reikalau
dama iš jo kaipo iš tėvo jos de
vynių mėnesių vaikui. $50,000.

VAIKAS ĮČIAUŽĖ KANALAN 
IR PRIGĖRĖ.

čiu 
me 
Illi

Walter Duecker 10 melų 
žii ėjo rogutėmis su savo 8 
tų seseria Berta ant senojo 
nois ir Michigan cenlralio kana
lo kranto ties Eagbridge tiltu. 
Vaikutis krykštaudamas pašilei 
do čiuožti stačiu krantu ir įkri
to kanalan. Mergaitė tuojaus 
nubėgo namon pašaukti tėvo, 
bei, kol jis su kitais kaimynais 
pribuvo, vaikutis prigėrę. .Kū
nų paskui išėmė.

RADO NUŠAUTĄ 
VAIKĄ.

i Su peršauta galva nežinomas 
1b ar 12 metų vaikas, atrastas 
duobėj pilnoj sniego South Chi- 
cagoje, vakar pasimirė apskri
čio ligoninėj. Jis buvo be ža
do ir pusiau sušalęs, kuomet jį 
a trr to. Ligoninėj jis neatga
vo rfųmonės ir tuojaus pasimi
rė bedarant jam operacijų.

Rado jį du vyrai važiuodami 
rytnietyj vežimu 09 gatve arti 
skersines Torrence gatves. Jis

kių ar 6 pėdų gylio. Jo veidas 
pusiau nugrimzdęs sniegai! bu
vo kruvinas nuo didelės kulkos 
žaizdos galvoje. Rankos ir ko-

sąmonės ir maža gyvas. Polici
ja apvaikščiojo po visus So. 
Chicagos namus, atklausinėda- 
ma, ar kas nakčia negirdėjo 
šaudant, ir ar nematė kokio į- 

tariamo žmogaus.
Nei drabužiuose, nei šiaip nie

kur pas vaikų nerasta jokių žen
klų, kas jis yra ir iš kur jis.

Policija atklausincdama su
žinojo, kad pasigendama dviejų 
vaikų jo amžiaus: Henry Schfa- 
lock, 2508 Augusta gi., 10 melų, 
prapuolė kovo 4 d. ir Robert 
Kieklaul, 5710 Blackstone Avė., 
12 melu, prapuolė kovo 1 d. Ža
dama pakviesti tų vaikų tėvus 
apžiūrėti nušautąjį vaikų, tuja 
viltimi, kadrai jie pažins jį.

SAKOSI IŠMOKINUS SKAITY
TI, RAŠYTI IR KALBĖTI 

I VALANDĄ LAIKO.

George Grcen, Justicijos sky
riaus Chicagos agentas sakosi 
išmokinęs Johną Kovalčukų iš

kalbeli su viena valanda laiko. 
Kuomet jis suareštavo Koval
čukų už slapią degtines pardavi
nėjimų, lai jis atsisakęs kalbėti 
su juo. Per tris dienas jis bu
vęs nebyliu. Jį kaitino polici
ja ištisus valandas ir vis iš jo 
negalėjo nieko išgauti. Anl ga 
lo Grcen paėmęs jį į savo ran
kas jr (as tuojaus padiktavęs 

jam savo išpažintį, sakydamas, 
kad jis visų lagaminų degtines 
nugabenęs į Indianą ir po išpa
žintimi pasirašęs.

Bei jei Kovalčukas papasako
tų apie šilą, tai gal visai kitokia 
pasaka įš lo išeitų.

James Maloney, ratveržis dir
busia Chicago ir Nortltwestern • 
gelžkelio kompanijai vakar štai 
ga tapo užmuštas, kuomet jis I 
pateko tarpe susitrenkusio gar-l 

i,. hiuAiii vnunnii trnukinin ‘vėžio ir tuščių vagonų traukinio 
lies-Division gatve arti N. Car- 
penter gt.

NAUJAS SUMANYMAS 
TEIKIA 50 WARDŲ 

MIESTUI.

Jei atstovo Cnrlo MuclĮero su
manymas, paduotas valstijos įs- 
tatymdavystei užtvirtinti bus 
užtvirtintas, tai miestas turės 
50 vvardų arba kvartalų. Trįs 
naujos vvardos yra sutveriama 
šiaurinėj dalyje penkios pieti
nėj ir septynios vakarinėj.

Pagal MuclĮero sumanymų al 
derinanti bus renkami ketu
riems
bus po $4,000 metams. Majo
ras turės teisę peskirli miesto 
klerką ir miesto kasininkų. Ma
joras Thonipsonas sako užgiriu 
šilų sumanymų.

metams ir jiems algos

PLĖŠIKAMS PAGAILO 
AUKOS.

James Deprcc, gyvenantis pn.

po pastotas dviejų ginkluotų 
plėšikų lies W. Congress arti 
Loomis gatvės. Jie rado pas jį 
$2 ir buvo beinu šalin, bet vie
nas jų sustojo ir sugrįžo atgal 
pas jį. Jis pasižiurėjo jam į a- 
kis ir tarė: klausyk, prieteliau, 
pasiimk savo pinigus atgal. Tu

ni negu man.
Atidavę pinigus dūme šalin.

ROSĘLAND

žinių-žinelės.

Bruškaile. Jaunoji porele ge
rai žinoma roselandiečiams. 
Jaunaveifs yra narysl vielines 
LSS 137-tos kuopos ir keletu 
melų buvo josios sekretorium.

buvus Aido chore — dainavimu 
ir lošimu. O beto, jau kelinti 
metai yra jo sekretore. P-lė 
Bruškaitė taipjau daug darba
vosi ir darbuojasi ir kitose drau 
gijose.
Draugijų
čia m Aušros knygynų, o dabar 
pradėjo lavinti vaikų draugijč-

Pav., ji sekretoriauja
Sųryšini, palaikan-

gė LMPS. 67-toji kuopa, 
-vaikučius.

Abudu jaunavedžiai 
pažvalgų žmonės, lodei 
ėmė civilį.

Palinkėsiu jiems ilgo
m ingo gyvenimo ir juodaugiau 
energijos dalyvauti viešajame 
darbe!

narius

laisvų 
šliubų

ir lai-

LMPS. 25 kp. surengė pra
mogų vakarų kovo 2 d. K. of 
P. svetainėj. Bet žmonių bu
vo neperdaugiausia. Šilo prie
žastis gal yra ta, kad 25 kp. 
nares pradėjo varyti konkuren
cijų su 67-la kuopa ir Aido cho
ru. Pav., kada Aido choras bu
vo surengęs balių vasario 23 d. 
lai tų pačių dienų tūlas LJB. 
Kliubas surengė savo balių Sint 
milų svet. Kliubo tikslas buvo 
užkenkti Aido choro vakarui. 
Bet tūlos LMPS. 25 kp. narės a- 
gitavo, kad niekas neitų į Ai
do choro vakarų ir rėmė tų 
klhrbų ir ponų, > kuris metui at
gal progresyvę. visuomenę išva
dino juodniekiais! Jalai dė
mimas lokių ponų reiškia'nie
ko kita, kaip užkenkti sau pa-

pamėgo tūlos moters, dar- 
progresislės.

—-X—X—X—

MMITE Pa 14^" ST5.
SUBATOS VAKARE ATDARA IK1 9:15 
L, KLEIN Plrkliavihlo Stcmpon su kiekvienų pirkiniu

Dvigubo
- Dvi

Dėvėjimo Siutai 
Pori Kelnių

J’17‘25‘30

Specialis Išpardavimas 
Voile Blouziu

Keturios iš šių blouzių yra Iliustruota
Keturi naujų pavasarinių bliu skų modeliai, nauji abiejų stailių 

irmaterijų ir didelės virtęs. Bliuskos, kurios reguliariai parduoda
ma už daug daugiau pinigų.

čia parodytos bliuskos ištikrųją neišrodo taip naudingo.; kaip 
materijos yra taip puikios ir naujos. Voilcs yra skaisčios ir turi 
austas dryžos ir visokias baltas ir rinktines spalvas. Vienas mode
lis yra iš puikaus kvortuoto voile su labai puikiu kba’-batku kal- 
nieriu gražiai išsiuvinėtu. Mieros nuo 38 iki 46 per krutinę.

LSTERN
3442 So. Halsted Street

PARDUODA
KOMUNIJOS SIŪTUS 

dėl jūsų vaiky
ir KOMUNIJOS SUKNELĖS

dėl jusy mergaičių
Baltos pirštinaitės, baltos waistės, kakla- 

raištes ir balti čeverykučiai, ištiktųjų 
viskas dėl komunijos 

Ateikite ir pamatykite

L STERN
3442 So. Halsted Street

................ > i. * a . ,

Lie.tuvos vyčių 8 kp. kovo 2 
dieną surengę neva pasilinks
minimo vakarą Strumilų sve
tainėj. Grįsdamas iš K. of P. 
svetaines išgirdau ten* didclhtiir 
sį a lasą. Vėliau, tūli šnekėjo 
buk susirinkusieji “Lietuvos ka 
reiviai” buvo sukėlę lietuviškų 
“failą.“ Nuostolių surašąs dar 
dar nepaskelbia.

Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariųorųenės ir už- 
siinisupraktika prie 
3101 ’ rgan St. Chicago

G JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL 
Telepbone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22n« Street

Telephone Central 6990 
irf»Mb*W*^^*^***"*/xA^*^**W*^*^»*«<»<V^rv*V***v

e savo akis

Neužsitikčkif 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 metu 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 

>-čfos lubos, virš Platt’o aptiekoa 
Tčinykite j mano parašą 

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

| Dr. A. R. BSumenthal

Akių specialistas 
Akis Egzaminuoja Dykai 
t Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thatmometer. Y- , 
patinga doma at
kreipiama į vai

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

Tdephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

Tcleplicnc Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nub 8 iki 11 rjio 
ir nuo 5 iki ii vakare

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gera’ lietuviams finomn*’ per 16 me
tų kaipc patyręs gydytcj’is, chirurgą* 
ir aku&eris.

Gydo ažtrias ir chroni’rna lifraa, vy
rų. moterų ir vaikų. n itijru. ūia
metodaa X-Ray ir kitokioj 
"taisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W. 18th ( 
8t. nctoil Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—J2 piety- i? S 
6—8 vakarais. Telephcn*: Cznal 3110. į 
GYVENIMAS: U12 S. Maiated Street J

VALANDOJ; 3—8 ryto tikto’ <<

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

1149 S. Morgan SL, kerte tl it 
Cbicago, 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 
Tdephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G< Wiegn&r 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

325 So. Halsted SL. Chicago.

tottUL m 8. kibiaBtv4. Chtcagv

DR. A. A. ROTH
BUBĄS GYDYTOJAS ir CHIRUMGAh

Rųorialiitai Moterišką, Vyrifea, 
Vaiky Ir via* ebroaiikg Ūgy

8*54 S. Halated St.. Chlcae 
llrtver NH

VALANDOM j 10-11 ryU; 3—1
1~ h »«k»rr. N<hWlomi» 10—U

WIHUMĮ ■litera—■>«--- . II. .....

Dr. Leo Awotin į
Gydytojai, Chirurgai, Akoierii J
1920 So. Halsted SL Chicago. ‘

Kalbi lietuviškai, latviškai ir 
rusiškai.

Valandos: 10-12 rylą; 6-9 va
kare.. TeL Cm imi 4367

Mrs.A.MIchntewlcz 
<aiRU« AktiSerijo^ Ko- 
eicijųi Ilgai praktika- 
<usl Peunsylvan'ijM 
Mpitalėak h Philą. 

lelnhijoj. Panekmin- 
rai patarnauja prie 
omdymo. Duodu rodg 
daokioaa Ilgose mote- 
im» ir mcrnnonui. 
3113 So. Halsted Str.

I Nuo 6 iki 11 ryto, lt 7 ir.
. J. :: ~ -iii

tuk.
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Rrighton Park. — Farinazonų re

peticija įvyks nėdėllojį, kovo 9 d., 
to vai. ryto. Tarno .Maženio svel.
3831 So. Kedzie Avė.

•— J. Gustaitis.

LSJL. 1 kp. repeticija veikalo 
Paskutinė Banga įvyks nedėlioj, ko
vo 9 d., 2 vai. po pietų, Aušros svel. 
3001 So. Ilaistei! SI. Komitetas.iCHICAGOS

:: ŽINIOS ::
TURKAI APGAVO MERGAITĘ 

I I METŲ; DU AREŠTUOTI.

Vakar 1l metų mergaite, Ber 
thu Seymour papasakojo polici
jai baisių dalykų: kaip jų apga
vo, padarė kaline, privirto balt* 
vergiant ir antgalo traukiniu iš
vežė iš Chicagos; traukinyj jos 
kalintojui valandėlei pasilrau- 
\us nuo jos, ji suspėjo pabriež- 
ti raščiukų ir per langų išmesti 
burini kareiviu Tas atsitiko 
mieste Columbus, O. Vežusis jų 
turkas, Ušam Belel. iš turkų ka
vinės pn. 813 VV. Ohio gt., pa
kliuvo kareiviams į nagus; tie 
jį apkalė, suareštavo ir Colutn- 
buso teisėjas nuteisė jį trylikai 
mėnesių kalėjimo.

Mergaitė sugrįžo jš Coluin- 
buso, O. pereitų pirmadienį. Jos 
istorija tokia; saus. 6 d., radu
si laikraštyje pajieškojimų pa
tarnautojos į minėtų turkų ka
vinę. ji nuėjo ir vyras vardu 
Najvb jų inAamdC. Vakare, jai 
einant namo, jis'jų nutvėrė ir 
liepė neiti, pagrūmodamas nu
šovimu, jei ji ims rėkt. ^Paskui 
jis padavė jų Belelui. tas ka
rietoje nuvežė jų į Chambers’ie- 
nės butų, kur jis privertė jų eiti 
su juo j kambarį. Paskui jis 
nusivežė ja į St. James viešbu
tį. Sausio 8 d. Belel pabūgo, 
kad neateitų mergaitės tėvai jie- 
škodami jos, nupirko du tikie- 
tu Pittsburgan ir su ja išvažia
vo.

Najeb ir Chambers’ienė yra 
suareštuoti.

DEGTINE TEPAMOSE RATŲ 
DEŽĖSE.

Degtines gabentojai iš Illinois 
valstijos į Indianos valstiją pra 
silnane naują būdą slapta deg
tinę pergabenti. Jie sudeda de
gtinės bonkas į traukinio ratiį 
tepamąsias dėžes ir tokiu bud i 
degtinė gražiai pereidavo nepa- 
tėmyta. Bet degtinės uostylo- 
jai suuodė ir šitą būdą. Pasku
tinėmis keliomis dienomis be- 
kratydami šitas traukinių ratų 
tepamą.Jąs dėžes surado pen
kiasdešimtis kvortų. Dtgtinė 
visuomet būdavo sudedama į 
tas dėžės Pullane. Dabar deg-Į 
tinės uostytojai Pullmane vi

suomet šitas dėžes apžiūri. Tai
gi degtininkams ir vėl jų išra
dimas nuėjo perniek?

JŪREIVI NUSTŪMĖ NUO 
LANGO — SAKO JO 

BROLIS.

Leser B. Moss (Moskovich), 
brolis jūreivio Samuelio Mosso, 
kuris iškrito per langą pereitą 
šeštadienį Canunonwealth Edi- 
sonno name nuo aštunto augšto 
ir užsimušė, dėl kyšių ėmimo 
skandalo Greai Lakęs jūreivių, 
stotyj, sako, kad jo brolis ne 
pats nušoko ir užsimušė, bet jį 
kas nors kitas turėjo nustumti. 
Jis žada eiti pas patį prezidentą 
Wilsoną, jei reikalas, butų ir 
ten surasti teisybę. , 
^2'—?_.**/*!?.” -L-   'X1-*"" —

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantįems draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
I* M Nesusnėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506. pranešti 

— Redakcija

LSS. 174 kp. sekanti lekcija bus 
nedėlioj, kovo 9 d., 2:30 vai. po pie
tų, 't'. Maženio svet. 3834 So. Kedzie 
Avė. Prelegentu bus T. Dundulis.

Kviečia visus Komitetas

Liet. Rubahivių Skyrius 269 lai
kys susirinkimų, šiandie, kovo 7, 
1579 Milxvaukee Avr. — Unijos sa
lėj. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti..

Roneland. — SLA. 139 k|k mėnesi 
nis susirinkimas bus subatoj, kovo 
8 d., 7:30 vakare. Socialistų svet. 
11100 So. Michigan Avė. Visi (įran
gai ir draugės malonėkite atsihinky 
ti, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui.

Už rast. K. Kalnietis.

Liet i Laisvamanių Fed. 1 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 9 d., 10 vai. iš ryto. Kardo o- 
fise, 1113 N. Paulina St. Visi nariai 
privalo atsilankyti, nes bus renka

ma valdyba sekantiems melams. 
Prie to yra ir daugiau svarbių rei
kalų. — Valdyba

SLA. 176 ir TMD. 8 kuopų susi
rinkimas įvyks nedėlioj. kovo 9, 
kaip 1:30 vai. po pietų. 'I'. Maženio 
svet. 383; So. Kedzie Avė. Abieju 
kuopų nariai malonėsite susirinkti 
laiku, turime daug svarbių reikalu 
aptarti. — Rašt. J. Misevcis

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 21 / 
kuopos narini turi įsidėmėti, kad 
nedėlioj, kovo 9, rengiama labai 

svarbios prakalbos. Bengia Soc. Par- 
ty brenčius. Kalbės d. \MI|iain II. 
Ilan«lry4, iš lndiana|>olio. Pradžia 

2 vtl. po pietų — Komitetus. 
--------- b

TMD. 27 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj. kovo 9, 2 vai. im>’ pietų, p. V. 
Pieržinskio svet. 4600 So. Paulina 
gat. Visi nariai privalote atsilankyti 
laiku, nes turime daug dalykų apkal
bėti. Taipgi atsiveskite naujų narių.

— Sekretorius.

Cicero.— Socialistų Rinkimo Kam 
panijos atydarynuii pirmas viešas 
susirinkimas įvyks nedėlioj. kovo 
9 d.. 2:30 vai. po pietų. Liberty svet. 
52 Avė. ir 22 Place. Kalbės socialis
tų kandidatai. Bus ir programas.

—Komitetas.

Cicero. —Dykai panfokos dėl vy
ru kovo 10 d. 8 vai. vakare. Vien 
tik dėl moterų kovo 24 d., 8 vai. va
kare. Vieta Liberty svet., 52 Avė. ir 
22 PI. Duos lekcijas Dr. .1. 'i' Greer 

Kviečia Soc. Jaunuomenės Lyga

Rusų Dramatiškos spėkos Chica- 
goje, stato scenoje 3 veiksmu dra
mų —TĖVAS ĮSTATYMO RIBOSE— 
Nedėlioję, kovo 9 d., liuli House te
atre, —Po|k ir Halsted gt. Pradžia 
7:3(1 vai. vakare. — Komitetas.

Kenosha, Wis. — LDLD. susirinki
mas M. X. Mockaus reikalais įvyks 
nedėlioj, kovo 9 d.. 11:30 vai. ryto. 
Socialistu svet.. Nariai ir kolektoriai 
kurie rinkote pinigus būtinai turite 
būti paskirtu laiku ir sykiu pinigus 
su blankoms atsinešti.

— J. Wareaukevičius„ pirm.

LSS. Vilt Rajono Propogandos 
Mokyklos lekcija įvyks kovo 9. ne
dėlioj, Aušros salėj, 10 vai. ryto.

— Komitetas

LSS. 4 kp. ir LSJL t kp. lavini
mus susirinkimas įvyks kovo 9. ne
dėlioj, Aušros svet. Pradžia 11:30 
vai. ryto. Prelegentu bus d. Bimba 
iš Valparaiso. — Komitetas

LSS. 4 kp. draugiška vakarienė 
bus subatoj, kovo 8, Mildos salėj 

Tikietai parsiduoda tik išanksto 
Darbo žmonių Knygyne, pas K. Ą. 
Trainį jr pas kriaučių Mausite*’.}. 
Kurie (Irgai ėmėte pardavinčt ti
kintus sugrąžinkite ne vėliau kaip 
•pi nyč.ios vakare. — Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirin- 
kimias įvyks nedėlioj, kovo 9 d., 
10:30 vai. ryto. Aušros mokykloj, 
10900 Michigan Avė. Norintieji pri
stoti irnariai bukite laiku. Bus duo
dama laikraštis Musų Tiesa ir kny
gos praeitų metu. —i()rg. 1). K. S.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko K'hibo choro repeticija įvyks 
pėtnyčioj. kovo 7, kaip 7:30 v. va
kare, A. Bučkio svetainėj, 3201 So. 
Auhurn avė. Dainininkai ir daini
ninkės kviečiami susirinkt paskir
tu laiku. —Valdyba.

----- I
Dr-stės Liet. Vėliava Am. No. 1 

mėnesinis susirinkimas jvyks ne
dėlioj, kovo 9, kaip 1 vai. po pietų, 
Davls Scptare Park svet. prie 45 ir 
Paulina gat. Draugai ir draugės, 
malonėkite pribūti laiku, nes yra 
labai svarbių reikalu aosvarstymui. 
Taipgi atsiveskite nauju draugų.

—Prot. Rašt. D. Motuz

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

Socialistų Apšvietos Kliubo susi
rinkimas Įvyks nedėlioj, kovo 9 d., 
Slanford Parko svetainėj (Union ir 
14 PI Inėjima.s iš 14 PI..) Ivtfiai 
kaip 10 vai. iš rvto. Nariai kviečia
mi susirinkti laiku. Bus diskusuo- 
jama tema ‘‘Rusijos ir Vokietijos 
revoliucijos”. —Valdyba.

Susivienijimo Liptųviškų Organi
zacijų susirinkimas įvyks pėtnv_ 
čioi. kovo 7, J. J. Elias svetainėj, 
kertė 46 ir Wood gatvių. Pradžia 
7 vai. vakare. Kadangi randasi 
daug svarbių klausimu ansvarsty- 
inui, pav. namo statymas, šaukimas 
butų geistina, kad. į susirinkimų at- 
visuotino lietuvių seimo ir tt., tai 
vyktų atstovai ir valdybos draugi
jų, kuopų, kliubų etc.

—Pirm. J. Viskantas 
Rašt. J. Kareiva

E. Chicago, Ind. — 'I'M D. 127 k p. 
nepaprastus susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj kovo 9 d.. 2 va|. po pietų, K. 
Grikšo svet.. Kiekvieno draugo pri
valumas atsilankyti, nes yra daug 
neatidėtinų reikalų.

NuL Itašt A. Mazillis.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, kovo 9 d., 1:311 vai. po pie
tų, Mark While svel. (ingine room) 
301h ir Hilsted SI. Visi nariai yni 
kviečiami atsilankyti M. Titiškis.

E. (hieago, Ind. — LSS. 201 kp. 
susirinkimas įvyks kovo 9 d.. 10 
vai. ryto. K. Grikšo svel. 150 ir kam 
pas Noitheote Avė. Visi nariai bū

tinai atsilankykite. Atsiveskit ir 
naujų narių — A. Kazlauskas.

Kenosha. V/i s. — LMPS. 72 kp. 
mėnesinis sitsirinkiams įvyks nedė 
lioj, kovo 9. Socialistų svetainėj, 
Prairie nvp. ir Sheridan Road. kaip 
12 vai. dien i. Narės maloniai pra
šomos alsilankvti, turime daug sva
rbių reikalų. —Sekretorė M. K.

Draugystės Meilės Lietuvių Anie- 
rikoje susirinkimas įvyks kovo 8 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, G. M. Cher- 
nausko svel.. 190(1 Union avė. Dra
ugai teiksitės atsilankyti ir atsives. 
Ii naujų nariu. Kurie norilp įs|oli 
į musų draugystę. —Valdyba

PASKENDUSIO VARPO repeticija 
bus pėtnyčioj. Kovo 7, Aušros svel. 
3001 So. I laistei! Street. Gerb. lošė
jai prašomi susirinkt kaip 8 vai vak 

Rengimo Komisija

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

Fin. Sekr. P. Pivoriūnas

Springfiled. III. —LMPS |6 kuopa 
rengia prakalbas ir referatų Kovo 8 
ir 9 dd., E. Carpenter’s Bailėj—kertė 
7 ir Adams gatvių. Kalbės M. Jur- 
velioničnė, iš Chicagos. Visus kvie
čiame lankyties kuoskailingiausia.

—Rengimo Komisija 
PS:—Subatoje d-gė M. Jurgclioniėnė 
sakys prakalbų, o Nedėlioj skaitvs 
referatų tema: ‘Darbininkų atlygini 
mo įstatymas.”— —Komisija

West Pullman. III.—Wesl Pulmano 
Lietuviško Pašeipinio Kliubo mėue 
sinis susirinkimas įvyks Pėtnyčioj, 
Kovo 7 d. l’krainu Kliubo svel., 706 
West 119th St., Pradžia 7:30 v. vak. 
Draugai malonėkite būti paskirtu 
laiku. —Sek. S. Tilvikas

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Antano Kve

daro, Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Melai 
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., ('.hieago, III.
PA.IIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Zardeskio, Kauno gub., ’l'elšių pav., 
Sedos valsčiaus, Užbradomės sodos, 
Kalvarijos parap. Kas jį žinote pra
neškite, ar jis pats lai atsišaukia, bu 
siu dėkingas.

Kastantas Zardeskis 
Rox 51, West Frankfort, III.

PAJIEŠKAU dviejų brolių Mate- 
ušo ir Antano Jndeikių. Paeina iš 
Kauno gub.. Šiaulių pav., Wišeivene 
parap., šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mafeušas ai važiavęs įAmcrikų, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglius. Me 
hlžiu atsišaukti jų pačiu arba -kas 
žinote praneškite.

Juozapas Judeikis,
P. O. Box 33 Terminai Uotel 

Tacoma, Wash.

PA.JII'SKAU 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 'I'. Str. So. Omaha, Nebr.

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

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

PAJIEŠKAU giminės Jono Siur
bus jis svkiu gyveno Amsterdam, 
N. Y., paskiaus Boston, Mass.. o da
bar girdėjau kad ('hieago, III. Tu
riu svarbu reikalą. Meldžiu atsišau
kti arba kas žinot malonėkit pra
nešti:

\VTLLTAM JAKAITIS
213 E. Main St., Ainstprdam, N. Y.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATIDUODAMA rendon kamba

rys vienam arba dviem vaikinams 
i 18-tos gatvės apielinkėje. Atsišau
kite nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

1724 Ruble St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicagb, III.
LJA-JRĮJ.L.ĮJ .1

.ĮIEŠKO kambarių
BEI KALINGAS švarus kambarys 

dėl pavienio vyro Bridgeporto apie- 
linkėj. Turinti šviesų ir parankų 
kambarį meldžiu pranešti sekančiu 
įdresu:

.1. K. 3(05 So. llalsted SI.
care of Barbei’ Shop

REIKIA DARBININKU, 
/alstybiniai nemokami dar 

bo prirodymo biurai

U S. Free Employmeut Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiai> 

•drena is:
116 122 N. DEARBORN ST.

Ui On
165 1117 SO. JEFFF.RSON ST

» > laibo mnupinimų visuos* tuo 
e valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo- 
• biuruose nereikia nieko mokėt

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj 
uip kitur, kur reikalauja visokio.' 
ųšies darbininkų - į fabrikus, į ka 
\klas. į iikius, į šiaip įvairias įslai 
a-. * kaip vyrų, taip motei ų ir vai 
u. kaiu amatininku taip naora 
lipms darbams

REIKIA patyrusio Jangų plovėjo.
Chicago Window Cleaning Co.

62 \V Wnshinglon st Room 2

REIKIA
drapanų”PARDAVPJO,

I DEPARTAMENTINE SANKROVA 

KURIS GYVENA IR TURI 
PAŽINTI PIETŲ-VAKARU- • 

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,

IIALSTED & LIBI-RTY STREETS

REIKALINGA darbininkų prie Cu
krinių burokų su šeimynomis arba 
pavienių ypatų. Aukščiausiai moka 
ma Michigano valstijoje. Gera mo
kestis ir puikios darbo sąlygos. Dy
kai namų remta, dykai transporta- 
cija, priskaitant vaikus. Pasitikite 
musų agentus Chicagoje ir Indiano
je sekančiose vielose:
Chas. Kossay’s office, 9328 Coltage 
Grove Avė., bile dienų nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. AI. \Vebcrs Home, 1612 
Orchard St., bile dienų nuo 8 ryto 
iki 9 vakare. 1'ekete and Sons off
ice, 1957 W. G ra n d Avė. Nedėlio- 
kovp 9, nuo 9 iki 11 ryto. East 

Hanunond, Ind. Company House 
No. 93, kovo 9. ant 9 rytą. Indiana 
Harbor, Ind. Nedėlioję kovo 9 ant 
3 po pietų 35(11 Pennsvlvania Avė.

MICHIGAN SUGAR CO. 
Saginaw, Mjch.

PAJIEŠKAU stenografės mergi
nos arba vaikino mokančio lietu
viškų ir angliškų raštų į Real Es_ 
late ofisų. Gera mokestis ir pragy

venimas pas lietuvius, gražiame 
Lietuvių Ūkininkų Kolonijos mies
te. Galite dar gerų ir Extrų uždar
bi turėt, kurs mokėtų lietuviškų mu 
zikų ir dainas, kur vakarais ir ne- 
dėliomis galėtų pamokinti lietuvių 
ūkininkų vaikus muzikos ir dainų. 
Atsišaukite ant «adreso:

A. K1EDIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottvillei, Mich.
BI'IKIA darbininkų įvairios rų- 

šies į hotelius ir restoranus. Geriau
sia mokestis, skerspjūvių, sargų 

$85 iki $100. vyro prie pjovimo dū
dų mašina ir plono metalo, solderių 
vaikų 14 metų ir senesnių į bankų, 
ofisus ar šapas, cabinet maker. ele
ktrotechnikų prie medžio dirbimo 
mašinų įvairios rųšies, leiberių, Te
korių, pečkurių ir pagelbininkų, ma 

luiu.i statytojų, karpenterių. van
dens prižiūrėtoju ir aliejuotojų.

MO’I'ERŲ REIKALAUJAMA ofi
sų valytojų, prie trumpų valandų 
dienomis, indų plovėjų, $15 iki$50 

į menes j. Nedėliomis nedirbama. 
8:30 vai. ryta iki 6 vai. vakare 

Merginų j hotelius prie visokio dar 
bo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

1193 S. llalsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South Norlh ir Wesl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALAUJU kriaučių prie kos- 
lumiersko vyriško ir moteriško dar
bo. Darbas pastovus, gera mokes
tis. Atsišaukite greitai.

S. A. ALEKNO, 
911 W. 33rd St., Tel. Drover 6836.

REIKAIAUJU dviejų kriaučių 
prie abelno darbo; vieta pastovi, o 
su užmokesčiu turi kreiptis per laiš
ką.

WM. TAMOŠAITIS,
220 W. Main St., Collinsville, III.

< ■ • • <if ■ « ■ ■ ■> •- • ■ • ■■ • —" • • •—•• •

RFIKL\ vyro gerai ansipažinusio 
Chicagoje, kuris norėtų uždirbti 

P'in $25 iki $30 į savaitę liuosame 
laike arba naktimis. Darbas Real 
Es»a|e. Prityrimo nereikia. Atsišau
kite į

CHAS. SUROMSKT.
3346 So. llalsted St..

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.

REIKIA DARVININEI
REIKALINGA moterin arba mergi

na prie narnų darbo $9.00 į sa- 
vaitę ruimas ir valgys. Alsišaukil 
Itiojaus.

ANDREW SI’OLERK II 
1167 South llalsted str., Chicago

REIKALAUJU gerui patyrusio 
moteriškų kaulų siuvėjo.
Joscph Škotas, 3106 So. llalsted SI.
REIKIA MOTERŲ į KAUTŲ ŠAPĄ 

TRIMERIU ANT SPECIALIŲ 
KAI TŲ ORDERIU 

SPECIALI PAAKINAI 
ATSIŠAUKITE TUO.IAUS , 

IlOYAL TAILORS 
731 SOUTH WELLS STREET

REIKALINGA 5 gerų vyrų siu
vėjų prie moteriškų paprastai siu

vamu kautų.
URBANEK BROTHERS, 

l.adies’ Tailors,
3250 Ogden Avė., Chicago, III.

RIJKIA DIR-BPIU KAUTŲ š.APOJE 
TRIMERIU 

FGZAMTNUOTOJŲ .
PAMUŠAI O BEISTFIUŲ ' 

CANVAS BEISTERIŲ 
ŠEI PERIU 

PEČIŲ BEISTERIŲ 
FINIŠERIU

Pastovus darbas, aukščiausia mo
kestis, 44 vai. savaitėje. Laikas ir 
pusė už viršlaikį. Atsišaukite tuo. 

jaus:
BOYAL TAILORS

731 SOUTH \VELLS STREET

RIJKIA KELNIŲ SIUVP.JŲ ŠAPOJ 
STIČIUOTO.IU

SIULIU SIUVĖJU 
JUOSMENIU SIUVĖJU 

Migščiausiii mokestis,p astovus dar 
bas, 4*1 vai. Į savaitę. Laikas ir pu
sė už viršlaikį. Atsišaukite tuojaus.

BOYAL TAILORS 
731 .SOUilI WELLS STBEET

REIKALINGA tuojaus 5 kriaučių 
nrie moterų kautu ir sijonų. Atsi. 
šaukite tuojaus:

SVILOAV
1765 Ogden Avė., ('.hieago, III.

REIKTA (i gerų kriaučių; 4 prie 
moterišku kaulu ir 2 prip sijonų, 
įsišaukite tuojaus.

J. M. LAUCAITTS
306 So. AVestcrn Avė., Chicago, III.

REIKIA bučerio, turi mokėti tą 
darbą gerai ir turi turėti gerų reko
mendacija. Atsišaukite telefonu

Slevvart 9358.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubeltais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
selų, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
deneija\
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 Nesvberry Avė., pirmas fialas.

PARSIDUODA typevvriter mašina, 
vargonai, seklyčias setas, seklyčios 
stalas, dyvonas. vaidrodis ir komoda 
priežastis pardavimo, išvažiuoju j 
ūkį. Jonas Rawot. 1523 So. Paulina 
Street, ('.hieago, III.

PARDAVIMU)
PARDAVIMUI 5 barzdaskučio krės

lai ir didelis vedrodis, pirmos kle- 
sos įtaisus.

10 N Halsted Street,

NORIU parduoti arba išrendavoti 
duonkepyklų, 3344 \Vest 38th Place. 
Brighton Parke. Du pečiai. Rendos 
neša $35. Užpakalyje didelė barnė. 
3342 West 38th Place. ('.hieago

IMI ii i v

PARSIDUODA žuvininko biznis. 
Tai yra šluba 3 kambarių, 2 valtįs 
ir forničiai stubos; vardas aptvertas 
dailiais štakietais; galima laikyti da
ugybes ančių. Randasi ant ežero 
kranto, vardu Cahimet Pullman, III 
Parsiduos labai pigiai, net už 250 
dol. cash. Vietos adresas — l'ool ap. 
Kensington avė., Lake Cahimet Pull 
man. III. Savininko adresas

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

Phone Boulevard 9891
BUČFBIAI kas norite parduoti 

bučerne? Geistina kad pranešiu iš 
('hieagos apielinkių. Aš noriu pirk
ti Bučerne ir Grosernę. Meldžiu pra
nešti šiuo antrašu:

' A. \VALUKAS
6031 So. State St. Chicago, III.

PARDAVIMUI biu'ernė ir proscr- 
nė pigiai, Užtikrintas geras biznis. 
Priežastis pardavimo aš nelabai su
prantu biznio. Geriausias pirkimas 
geram žmogui..
467 West 31st St., Chicago. III.

SrOCK^AI—šeROS
PARDAVĖJAS šlakų ir bondsu. 

Geistina patyręs, kalbąs lietuviškai 
arba kokia kita kalba. Puiki proga, 
alga ir nuošimtis. Kambarys 1036, 
29 So. La Šalie St.., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Garfcr trokas su 

ledo ir Ekpresu išvežiojimu. Biznis 
išdirbtas per 7 metus. Parduosiu la 
bai pigiai. Priežastis pardavimo, no
riu išvažiuoti į kitą miestų. Norin
ti nirkti atsišaukite:
819 W 33rd St., Chicago, UI.

TURIU PARDUOTI automobiliu 
Fordų, viskas gerame padėjime. Tai 
rai dar naiuji. Parduosiu pigiai. At
sišaukite. laišku į Naujienų ofisų 
pažymėdami ant laiško No. 37.

NAMALžEMe
PARDUODU lotų arba mainau ant 

namo už prieinamų kainą. Lotai 
randąsi prie parko McKinley. Savi
ninko adresas

J. Garnius.
3434 S. \Vallaee str., aid pirmų lubų, 
iš užpakalio, Chicago, III.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scotlville, Michi

gan. kur yra Didžiausia Lietuvių 
l'armerių Kolonija Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 l.ieluvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras I’armas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pi^ių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Rudinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ūkės gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
lai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepilkai, atvažiuokite tuo- 
jaus pas nuomos jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnų Pievu, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi- -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ųkes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogu ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Pėople.s State Bank Building. 

Seottville, Mich.

PRANEŠIMAS ŪKIŲ PIRKĖJAMS

Kreipkitės į Lietuvių Ūkininkų 
Draugiją, Seottville, Mich. Didžiau
sia Lietuvių Ūkininkų Kolonija A- 
merikoje, kurioj yra virš 400 lie
tuvių ūkininkų. Lietuvių Ūkininkų 
Draugijos užduotis yra Ombuotis 

dėlei Lietuvių Visuomenės labo ir 
dėl pagerinimo Lietuvių Ūkininkų 
šio*j kolonijoj gyvenimo, ir apsau
goti ūkių jieškantiems pirkti nuo 
visokių agentų ir ūkių savininku, 
kurie su pagalba kaimynų prikalba 
pakeleivį prie pirkimo ūkės, kuris 
nežinodamas jos verčios užmoka 

didelę kainą ir lankiai gauna neti
kusią ūkę ir neteisingus dokumen
tus žemės. Matydami tokią netei
sybę L. U. D. pati supirkinėja, arba 
paima ant pardavimo ir išlygsta už 
pigiausių kainų nuo svetimtaučių 

ju ukes ir apgyvendina lietuviais 
už tą pačia kaina., tik paimdami 
Draugijai labai maža nuošimtį už 
savo pasidarbavimų. Norinti ūkės 
nirkti kreipkitės į L. U. D., kuri tu
ri ganėtinai paėmusi nuo svetimtau
čių gerų ūkiu dėl apgyvendinimo 
lietuviais. Yra mažu ir didelių ūkių; 
vienos mažai pradirbtos su men
kais budinkais, kurios yra pigios, 
kitos visai išdirbtos su puikiais bu
dinkais ir sodnais didesne kaina; 
lurime ir su gyvuliais ir mašinomis 
gerų ūkių. Perkant reikia trečią da- 
H arba puse sumos tuoj sumokė!, 
likusioji suma ant išmokėjimo. Drau 
gijos Ūkių pnrdavinio agentas ir di
rektoriai tau apsakys apie perka
mos ūkės gerumą Tr blogumą, kur 
žinosi tikrai ka perkąs ir gausi ge
rus žemės dokumentus. Ir patsai 
galėsi Įstot Į Draugija kurios mieriu 
vra užkolonizuoti šį kraštų vien 

lietuviais ūkininkais, korporatyviš- 
ku budu supirkinėjant ukes, maši
nas, įrankius, sėklas, gyvulius; (no 
budu perkant susičėdina daug pini
gų. Korporatyvišku budu parduo
dame visokius ūkių produktus mie
stu lietuviams be |>erkupčių, iš ko 
musų ūkininkai turi gerą pelnų. 

Atsitikus nelaimei, bėdai arba svar
biam ūkio pagerinimui, Draugija 

duoda pinigiška pagalbų, pažičioji- 
ino formoj. L. U. I). storojasi įsigy
ti Seottvillė'j savo svetainę ir vė- 
rauzę dėl sudėjimo ūkio produktų.
L. U. D. samdys lietuvį mokytojų 
dėl mokinimo ūkininko vaikų, lie
tuvių rašto, muzikos, dainų- plati
na mokslą, rengia paskaitas anie 
nuikslų ir pagerinimą ukininkystės 
ir koncertus su šokiais, kad tuo pa

laikius tarpe jaunimo lietuvystę.
Susirgus sąnariui jo ūkė >ra apdir
bama; numirus draugija palaidoja. 
Norinti atvažiuoti ir pirkti ūkę, tu
rite iškalno už kelių dienų praneš
ti Draugijos valdybai. Pirmininkas 
ir agentas ukiu ir produktų pasiun
timo A. Kiedis; sekretorius Juoza
pas Geriba: kasierius Juozapas Ar
lauskas. Direktoriai: T. Lapenas,

M. Jodsnukis, L. Markuckis.
Adresas: ,

LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJA 
Seottville, Mich.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Artesian 4 ir 4 nauji kambariai 
atuos, apie 250 cash. likusius taip 
kaip rendų. Kainą $3000.00. Mc DU
ALI) and CO., 2630 W. 38th St. 
tdara 9 rvtų iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

FAKMA! FAKMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 8() akru farma už 
$2,500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų tnedžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra VVisconsin River netoli nuo mu 
sų miesto. Žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
ti ant farmos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pa§au- 
ki’n nėr teilpfonų arba ypatiŠkai at
važiuokite šiuo adresu:

\MM. THOMAS 
11361 S. Michigan Avė Chicago, III.

'I'el. Pullman 759.

PėtnyČia, Kovo 7 d., 1919

E X T R A
REIK ALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktui ius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rnin paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
--- vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darinis.

Darbus užimu visose dalyse ('.hi
eagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'jų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANiAN RED 
ROOF1NG CO, 

and Shoet Metai Works
2106 W, 241h SI I’el Ganai 4802

NAMAI-žEMg
PARSIDUODA 4(1 akrų farma ge

ras namus 5 ruimu ir barnė; 2 ar
kliai, 2 karv.ės melžiamos ir 2 jau
nos karvės. 5 kiaulės ir kiti dėl far- 
inos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,406, įmokei pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDI)!.E INLET, WIS. 
Box. 04 R. N.

PARSIDUODA namas 4 pagyveni
mo, elektros šviesa; lietuvių apielin 
kėje ant llalsted gatvės. Raudos ne
ša $48 j mėnesį. Namas vertas 

$6.0(10, parsiduoda už $2.500 tiesiai 
nuo savininko— už nųse kaiįvs. 
Painatik, o tikrai pirksi. Atsišauki
te šiuo adresu:

J. TANUSZKA 
3131 Archer Avė. Chicago, III.

PARDUODAMA lotai Gary, In
diana už pusę kainos.

GEO. RUKI.IC
1931 So. Fisk St., Chicago, I|l.

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
lik bargenus. Dvieju aukštų mūri
nis, du (i kambariu fialai, maudynė, 
tiesas, augštas beismentas, akmens 
pamatas, didelis užpakalyje porėtus. 
Einprald Avė., arti 32ros gatvės. 

'Liktai $5.000.00; dalį įmokėti, liku
sius pagal pirkėjo išgalę.

1GNATIUS CHAP & Co.,
31st and Wallace Sis.. 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 ahrų 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 
Eagle River, Box 302, \Vis.

FARMOS
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką. įdedant markę už 3c.

TONY ZABELA,
P.O. Box 1, Lake Co., Peacock, Mich.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos aitv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 

? $10. Phone Seeley 1643 
> SARA PATEK, Pirmininkė 
S

SPECIALŪS VAKARINES 
klesos anglų kalbos prasidės 
Subatoj,Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

L. P. NORMANTAITE
3223 Parnel Avė., ('.hieago, III. 

u Tel Boulevard 9923.
DIEN1SE IR VAKARINE

IA O K Y K L A
čia Kali iengvd ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Augiuos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gramtnar ir Hi^h 1 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėkite.

American College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.

Mokykis Kirpimo Ir Designingt 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai^ 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu į trumpa 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. KaRnirka, Perdėtiiuk
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukil ant 4-to auaštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad T.. Geležinis pa

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

Tel. Boulevard 5669
MUSŲ SfiKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DAR'JžŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainų. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High I’oint Seed Farm
5 VVOodland Park, Rochcslcr, N. Y.


