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True translation filed wilh the post- inasler at Chicago, III., Mar. 17, 191!) as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Visuotinas Sukilimas Korėjoj
1 - -I

Japonai žudo korėjiečius
Carranza užkariavo Morela

•e

Japonai užpuolė amerikiečius. Slavai kalti
na italus Bolševikai traukiasi 

linkui Mintaujos
VISUOTINAS SUKILIMAS 

KORĖJOJ.

Japonai šaudo korėjiečius. 
Danį; žmonių užmušta 

japonu.

SI IANGAI, kovo 15. — 30 
žmonių tapo užmušta ir 40 su
žeista Snngchun, Korėjoj, kovo 

I d., pasak vertimo aprašymo 
sumišimu toj šalyj tilpusiu ja
ponu laikraštyj Seoul ir išvers
to Reuter agentūros.

Suseung kaime. į pietus nuo 
Pingyang keturi Imdami tol 

šaudė i minia, kol užteko amu-* e

n i ei jos ir 51 žmogus liko užmuš 
tas. Minia galinus užmušė žan
darus. -

Yangdok’e riaušėse 20 žmo
nių liko užmuštu susirėmime.

Veiklumas mergaičių studen
čių demonstracijose Korėjoj y- 
ra pabrėžiamas laikraščio, kurs J 
ypač pažymi tą faktą, kad An-' 
j u du korėjiečiai žandarai nu
mėtė savo uniformas, prisidėjo 
prie minios ir šaukė: “Tegyvuo
ja Korėja." Japonų sargyba po 
lo šovė ir 8 žmonės liko užmu
šti. o 30 sužeista, ir jų I mirti
nai.

Demonstracijos yra labiau iš 
siplėtoję, negu buvo pranešta ja 
ponų pasak ateinančių per Kori 
jos HiIm'žju žinių. Esą vi
sos klesos žmonių dalyvauja jo- 
SC.

Sukilimas buvo pienuojamas 
ant kovo I d. dienos laidotuvių 
buvusio karaliaus Yi Steni, bet 
nacionalistai urnai permainė sa
vo pienus ir pradėjo demonstra
cijas prieš tą dieną.

Korėjiečiai tvirtina, kad vi
sos mokyklos ir bažnyčios užda
rytos ir kad korėjiečiai kunigai 
ir vaitai, skaičiuje apie 1,(MM' 
žmonių tapo areštuoti.

True translntlon filed with the post 
mastei* ai Chicago, III., Mar. 17, tftlf 
as rc<|iiii*e<l by the act of Oct. (i, 191*

KORĖJIEČIAI ATSIŠAUKIA 
| WILSONĄ.

\VASHINGTON, kovo ,6. — 
Korėjiečių nacionalis susivieni
jimas kreipėsi prie prezidento 
\Vilsono, prašydamas jį padaryt 
veikmę laikos konferencijoj lin 
k ui Kori jus nepriklausomybės, 
tai šaliai būnant po globa man- 
įlaloryslės iki tokio laiko, kol 
tautų lyga nuspręs, kad ji pil
nai tinka dėl savyvaldos.

Kopija laiško perzidentui ta
po paskelbia čia viešai Syng- 
man Bbee ir Henry Clning, ku
rie yra autorizuotais susivieni
jimo delegatais Suv. Valstijose.

Abu laiškai tvirtina, kad japo 
nai įsteigė proletorątą ant Ko
rėjos tiesioginiu peržengimu 
jos sutarties obligacijų linkui'jų 
Korėjos, kad nuo to laiko šalis

nederamai valdoma, jog gamti
niai turtai buvo išnaudojami 
vien japonų naudai, jos literatū
ra liko užgniaužta ir tikėjimas 
liko suvaržytas.

True tninslalion filed with the post- 
mastei* at Chicago. III., Mar. 17, 191!) 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917

KORĖJOS SUKILIMAS 
RUSTUS.

\VASIIINGTON, kovo 14. — 
Valstybės departamente gauto
sios oficialūs žinios iš Rytų sa
ko. kad nepriklausomybės judė
jimas Korėjoj yra labai didelis. 
Demonstracijos ir susirinkimai 
įvyko visoj šalyj.

Daugelis iš demonstracijų bu
vo užgniaužtos Japonijos vald
žios. bet vėliau japonai užėmė 
taikesnę poziciją. Tojautiniais 
korrjieeitjt treška Imamais yra 
laisvė žodžtio, teisė peticijų ir 
mokinimas korėjiečių kalbos 
mokyklose ir, gabaus, neprik
lausomybe.

fme translntlon filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Mar. 17, ĮSU!) 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

JAPONAI UŽPUOLIKAI
T1EN TSIN RIAUŠĖSE.

Mėtė akmenimis į Amerikos, 
konsulatą. Knakino sužeistą 

kareivį.

PEKIN, kovo 15. — Nors pir
mieji pranešimai iš Ttien Tsin 
leido spręsti, kad Amerikos ju
rininkai buvo kalti už šiomis 
dienomis ten kalusius sumiši
mus, vėlesni pranešimai vienok 
parodo, kad japonai taipgi yra 
kalti.

Tvirtinama, kad japonų ka
rinė gvardija įėjo į franeuzų ko
ncesiją ir ten suėmė du ameri
kiečius, bet kada Amerikos val
dininkai teiravosi pas japonų 
policijos viršininkus ar nėra len 
sulaikytų amerikiečių, jie gavo 
negatyvį (nėra) atsakymą.

Vėliau Amerikos valdininkas 
atrado dn amerikiečiu policijos 
stotyj; vienas jų gulėjo beveik 
nuogas kieme, maldaudamas 
vandens. Japonai buvo prikal
binti pasiųsti sužeistąjį žmoių į 
ligonbulj ir Amerikos konsulas 
atsisakė apleisti stotį, kol kitas 
žmogus, korporalas, neliko pa- 
liuosuotas. Tas reikalavimas 
galinu tapo išpildytas.
Sakoma, kad japonai mote ak

menimis į Amerikos konsulą, 
kada tasis važiavo iš stoties.

Kada Amerikos jurininkai įė
jo į japonų konsulatą, jie užpuo 
lę ant apsilankiusio ten žmo
gaus.

Ket vergo vakare Amerikos j u 
rininkai, kurie įėjo į krutamų- 

pa veikslų teatrą franeuzų 
koncesijoj, tapo užpulti ginkluo 

los lazdomis japonų minios. Jie 
įstengė įeiti j teatrą, gi savinin
kas pašaukė franeuzų policiją, 
kuri išvaikė japonus.

Situacija Ticn Tsin, sakoma, 
yra įtempta. Dalykas pavestas 
ten esą učiai Francijos legacijai.

True translnfion fited w»tn the post, 
mnster at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SLAVAI KALTINA ITALUS.

Jurininkai užpuolė ant žmonių

PARYŽIUS, kovo 16. — Ju
goslavų komitetas Paryžiuje iš 
leido pranešimą, kuriame jis sa
kose patyręs, kad rustus sumiši
mai įvyko Spalato, Dalmatijoj, 
kur italai jurininkai užpuolė 
ant gyventojų su peiliais, kele
tą žmonių užmušdami ar sužei- 
sdami.

Jugo-slavų valdžia prašė, kad 
balki ninku komijija iš*Jt4ų tą 
dalyką .

Belgrade paskelbta, kad Ita
lija atšaukė savo naujai paskir
tą ambasadorių iš lo miesto, bet 
tas neturi ryšių su Ppalato su
mišimais.

True translation filed with ihe post- 
master at Chicugo, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

LATVIAI PAĖMĖ FRAUEN- 
BURG.

Bolševikai traukiasi linkui 
Mintaujos.

STOCKIIOįM, kovo 15. — Iš ; 
Liepojaus pranešama, kad lat
vių kareiviai panedėlyj atėmė 
iš bolševikų Frauenburg, į šiam* 
ryčius nuo Liepojaus ir suėmė 
daug karės medegų ir daugybę 
kulkasvaidžių ir belaisvių.

Bolševikai pasiraukė linkui 
Mintaujos.

Latviai taipgi paėjo . vaka
rus nuo Frauenberg ir išvijo bol 
ševikus iš Baltiko uosto Vinda- 
vos apygardos.

Trup translation filed v’ifb the pnst- 
niaster at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 

reųuired by the art of Oct. A. 1017

BOLŠEVIKAI MANO ĮSIVER
ŽTI Į VOKIETIJĄ.

IIELSINGFORS, kovo 15.
Pasak žinios iš Petrogrado, bol
ševikų karės ministeris Leonas 
Trockis paliepęs bolševikų ge- 
neraliam štabui suorganizuoti 
armiją iš 150,000 kareivių įsi
veržti į Vokietiją pabaigoj ba
landžio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Prūsijos seimas susirinko.

BASEL, kovo 15. — Didžiu
mos socialistas Leihert tapo iš
rinktas Prūsijos susirinkimo 
prezidentu. Porch, taipgi did
žiumos socialistas ir Frenzel, 
demokratas, išęrinkti vice-pre- 
zidentais.

ORAS.

Nepastovus oras ir šalčiau 
šiandie, ryto galbūt giedra.

Saulė teka 5:58 vai., leidžiasi 
5:58 vai. Menuo teka 7:21 vai.
vakare. /

5 ŽMONĖS ŽUVO VIESULOJ.

KANiSAS CITY, Kati., kv. 16.
Viesulą, perkūnija, kruša ir 

Iii taus audra vakar aplankė į 
vairias dalis Missouri, Kansas, 
Oklahoma ir Arkansas valsti
jas.

Porter, Okla. viesulą užmušė 
5 žmones ir 30 sužeidė, 25 na
mai esą sugriauti. Kitur viesu- 
sula pridarė baisių nuostolių.

Yra baimė, kad Minnesota 
City, Minu., užtvenkimas gali 
pratrukti dr tada Vanduo nu
plaus visą miestelį.

3 ŽMONĖS ŽUVO VIESULOJ.

OKLACHOMA CflT, Okla., 
kovo 16. — Pereitą naktį King- 
fisher paviete siaulusioj viešn
ioj, kaip pranešama, yra užmu
šta trį-s žmonės ir keli sužeisti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Mar. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

MUŠĖSI IKI PASKUTINIO
ŽMOGAUS.

STOCKHOLM, kovo 15. — 
Lietuvių žvalgų būrelis iš 18 
žmonių, tapo apsuptas Jurgiuo
se (?) 1(M) bolševikų, bet atsi
sakė pasiduoti ir mušėsi iki pas
kutinio žmogaus. Tai paskelbė 
šiandie lietuvių presos biuras. 
50 bolševikų likę užmušti-

Priešas, pasak to biuro įme
tęs lietuvių, daugelį jų dar gy
vų, į vieną didelį kapą. Seka
mą dieną valstiečiai atkasę la
vonus.

KOVOS SU PROHIBICIJA.,

NEW YORK, 1 Čia susitverė 
draugija priešių ties nacionalini 
prohibicijai. Ji turės skyrius 
visuose miesetuose. Jau 800,- 
000 žmonių išreiškę norą įsto
ti į ją. Tarpe tvėrėjų yra P. S- 
Uiti, prezidentas tabako irusio 
American Tobacco Co.

Bal. 19 draugija rengianti 
pPieš prohibicĮJą susirinkimus 
ir parodas 43 miestuose.

Draugija taipgi priešinšis vi
sokiam suvaržymui pardavinė
jimo tabako, ‘,chewing gum” ir 
t. p.

NORI IŠBANDYTI TEISIOTU- 
MĄ SAUSŲJŲ ĮSTATYMŲ.

Eiihu Root užveda bylą aukš
čiausiame teisme.

NEW YORK, kovo 1 5— Fe- 
dcralianie teisme jūrininkas Jo 
sepli Everard per savo advoka
tą Etilui Root padavė reikalavi
mą injunetion prieš James Eve
rard bravarą, kad bravarui 
b u t ų u ž d r austa s u 
stoti dirbus alų po gegužio 1 d. 
ir sustabdyti pardavinėjimą jo 
po liepos 1 d. Tuo norima iš
bandyti konstitucionališkumą, 

įstatymo, įvedančio visoj šalyj 
liepos 1 d. visuotiną prohibiciją.

Tvhf tranOutlnn filed w<lh the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 1919 
as reaiiired hv the act of Oct. fl, 1917

Belgijos valdininkas 
kalėjimam

BRUSSELS, kovo 14. — Bel
gijos generalio štabo karinis tei

smas nuteisė Cooremans, vyria
usi sekretorių dailės ir mokslų 
ministerijos, 15 metų prie sun- 

’ kių darbų. (Looremans buvo 
kaltinamas priėmime iš vokie
čių vietos vyriausio sekreto
riaus Flamandijos separatistų 
ministerijos.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as required by the act of Oct. ti, 1917

REIKALAUJA MIRTIES 
DEL NOSKE.

BERLINAS, kovo 16. — Kon 
servatyvų presą pradėjo kam
panijų prieš pasirašymų po 
“nepakenčiama taika.”

Triukšmingas kareivlių ir 
darbininkų tarybos susirinki
mą liko išvaikytas kareivių, ka
da kalbėtojai paiVikalavo mir
ties dėl gynimo minislerio Nos- 
ke.

ZAPATISTAI IŠVYTI Iš 
MORELOS VALSTIJOS.

Zapata pabėgo į kalnus.
Valstiją valdo 

Carranza.

MEXIC() CITY, kovo 15.
Morelos valstija į pietus nuo 
šio miesto, po 10 metų valdymo 
Emiliano Zapato pasekėjų, da
bar yra po kontrole valdžios 
kareivių.

Komanduotojo valdžios spė
kų, gen. Pablo Gonzales kam
panija buvo pasekminga ir Za
pata su keliais šimtais pasekė
jų liko išvyti į beveik nepereina 
mus kalnus arti Puenta de Ixtia- 
Jo suėmimo laukiama diena už 
dienos.

Traukiniai pradėjo vaigščio- 
ti j Morelos sostinę Cuernevaca 
ir kolonistai su valstiečiais yra 
gabenami dykai.

Sostinė jau keletą mėnesių 
buvo po Carranzos kontrole ir 
sąlygos darosi beveik normalės. 
Prieš užėmimą drabužių buvo 
stoka tokia didelė, kad jų siuvi
mui buvo sunaudoti brangus pa 
veikslai.

Viskas valstijoj sunaikinta, 
suardyta, Cukraus dirbtuvės 
beveik sugriautos. Dabar gi 
viskas pamažu atsteigiama. Že
mės yni dalijamos žmonėms.

Tru® translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ČECHO-SLOVAKAI 
SILPNĖJA.

HONOLULU, T. H., kovo 14. 
— (ten. Robert Paris iš franeu
zų armijos, grįštanlįs iš Sibeli
jus, kur jis dalyvavo čecho-slo- 
vakų komandoj, pasakė per sa
vo pagelbininką, kad jei talki
ninkai nepadarys greitai inter
vencijos su ganėtinai spėkų, 
bolševikai apims Sibcriją ir vo
kiečiai neatsikratomai pasig
riebs Rusiją.

Jis sako, kad čechai, netekę 
pusės savo spėkų, pavargę ir be 
paramos, traukiasi, palikdami 
im SJberiją b c j i e g ę. 

Sąlygos nuolatos blogėja. 10 di
vizijų, sako jis galėtų pasiekti 
per Siberiją Maskvą ir įvykin
ti tvarką Rusijoj.

True tninslalion fik*d wifh the post-maslei* at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
us reųuired by the uct of Oct. 6, 1917

Vokiečiai atidavė 700 laivtį
Vokiečių generolas nulinčiuotas

gaujas pasikėsinimas ant Lenino gyvasties.
Cechų spėkos silpnėja. Spartakai pergalėti

—

VOKIEČIAI ATIDAVĖ 700 
LAIVŲ Už MAISTŲ.

Gaus kas menesį po 370,000 to
nu maisto. Amerika gaus 

laivus.

BRUSSEL, kovo 15. — Vo
kiečių delegatai čia taikomoj 
konferenci joj apie talkininkų 
paėmimą Vokietijos pirklybi- 
nio laivvno ir maitinimo Vokie- 
tijos, priėmė talkininkų uždė
tas sąlygas .

Viso laivų, sulig sutarties ati
duodamų talkininkams yra virt 
700, vidutiniškai 1,500,()()() tonų 
įtalpos.

Suv. Valstijos gaus 8 vokiečių 
laivus, kurie galės išplaukti j ju
rą už 4 dienų. Tais laivais yrf 
Zeppelin, 15,200 tonų; Prinz 
Friedrich Wilhclm, 17,000 to
nų; Graf Waldarsee, 13,000 to
nų; Patricia, 1 1,466 tonų; Pre- 
loria, 13,2(M) tonu; Clcveland. 
16,900 tonų ir Kaiserin Augus
ta Vicloria, 25, tonų.

Milžiniškas laivas Imperator 
52,000 tonų įtalpos, taipgi tenka 
Suv. Valstijoms, dabar Impera- 
tor yra įstrigęs į dumblą, bet 
manoma, kad už kelių dienų ji‘ 
galės plaukti.

Paimti Suv. Valstijų yra pa- 
sažieriniai laivai, kadangi Ame
rika nori vartoti juos transpor
tavimui kareivių.

Skiriamieji tuoj Francijai ii 
Anglijai yra tavoriniai laitai 
neutraliuose uostose Pietų ir C< 
ntralinėj Amerikoj ir Holandi- 
jos Rylų Indijoj. Jiems bus k 
sta apleisti uosius su tavorais 
dėl Vokietijos ir su vokiečių į- 
gula, bet po talkininkų vėliavo
mis. Kada laivai išplauks iš Vo
kietijos uostų, kad pasidavus, 
jie bus valdomi vokiečių, bet at
vykus į talkininkų uosius, juos 
užims talkininkų įgulos, o vo
kiečiai bus sugrąžinti.

Sulig sutarties Vokietija gaus 
kas mėnesį po 370,(MM) tonų mai 
sto.

Vokietijos atstovai prašė su- 
švelninimi blokados, ir nors ne

duota prižadų, faktiškai jau 
griebtųsi žingsniujbime dalyke.

True translation filed wlth the post 
mastei* at (’hieago, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ČECHAI UŽMUŠĖ VOKIE
ČIŲ GENEROLĄ.

COPHNHAGEN, kovo 16. 
Čechų minia nulinčiavo gen. 
von Arnim.

Čia gautosios žinios iš Asch, 
miesto vakarinėj Cecilijoj, sako, 
kad įtūžę valstiečiai lazdomis 
užmušė garsų vokiečių genero- 
l(į.

(Sprendžiama, kad gen. von 
Arnim tapo pasiųstas į Ceciliją, 
užgniaužti sumišimus, kilan- 

įčius drlci įtemptų sanlikių tarp 
vokiečių ir čecbo-slovukų. Ko
manduodamas po I lindenburgu 
vakariniame fronte 1-tos armi
jos korpusais, jis vadovavo pe

reitą balandžio mėnesyj nepa- 
sekmingu ofensivu prie Ypres.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as rrqiiired bv the act of Oct. 6. 1917

VĖL PASIKĖSINIMAS ANT 
LENINO GYVASTIES.

COPENILAGEN, kovo 16.
ČJa gauta žinių, kad .Maskvoje 
vėl buvo padarytas pasikėsini
mas ant Rusijos bolševikų pre
mjero Nikolai Lenin gyvasties. 
Į Leniną paleista keli šūviai, bet 
jo nesužeista. Jo šoferis yra 
•iiižeistas-

True translation filed with the post- 
inasler at Chicggo, III., Mar. 17, 191!) 
is reųuired by the aut <'f Oct. (». 1917

SPARTTKAI PABĖGO 
Iš LICHTENBERG.

STOCKHOLM, kovo 16.
Spartakų sukilimas Bcrline y- 
ra praktiškai užsibaigęs.

Atsidūrę apsuptais Lichlcn- 
b°rg distrikte, spartakai aplei
do savo barikadas, palikdami 
ginklus, kulkasvaidžius ir ran
kines granatas ir bandė pabėg
ti per Oberbaum tiltą- Valdžios 
kareiviai įėjo į priemiestį dviem 
frontaiš ir atkirto jų pasitrau
kimą, •r

Kiekvienas namas buvo iškra 
lytas, bet didžiuma jų atrasta 
įplelstais, sukilėliams pabėgus 
užpakaliniais keliais ir susimai
šius su ramiais gyventojais, nuo 
kurių valdžios kareiviai negalė
jo atskirti spartakų.

Didžiumoj namų šautuvai ir 
rankinės granatos rastos aplei
stomis. Jie buvo vartojami sau 
dymui iš užsislėpimo ir mėty
mui bombų iš namų langų.

Tas pats padaryta Neukelln 
ir Charlottenburg.

Noske nedaro kompromiso.
Spartakų vadovai pasiuntė de 

putacijy pas gynimo ministeri 

Noske, kuris atsakė:
“Sukilėliai turi pasiduoti be 

jokių sąlygų. 4'ai yra vienati
nis mano atsakymas.”

Gen. Lultvvitz išleido atsišau
kimą j Berlino gyventojus, pra
šydamas jų pagelbėti išnaikin
ti spartakų gūžtas išduodant jų 
pasislėpimo vielas. Viena iš tų 
spartakų guštų lapo išduota ir 
30 sukilėlių, po vadovyste rusų 
bolševiko lapo areštuoti. Nie- 
kurįp iš tų sukilėlių bandė prie
šinties areštui, bet tapo tuojaus 
sušaudyti.

Kareiviai buvo labai šiurkš 
tųs su sukilėliais, įtūžę už jų 
žiaurumą ir žvėriškumą kada 
kareiviai papuldavo į jų rankas.
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Amnestijos 
konvencija.

Socialistų Partijos Nacionalis 
Pildomasis Komitetas laikytame 
savo susirinkime sausio mėne
syje šių metų nutarė šaukti mil
žiniška visos šalies diB'binin- 
kiškų ir šiaip radikalių organi
zacijų suvažiavimų Chicagoj. 
Suvažiavimas nutarta šaukti ge
gužės 1 dienų šių metų. Jo tik- 
slas — protestuoti prieš vykina
mus politinius persekiojimus, 
reikalauti, kad visi politiniai 
prasikaltėliai butų paleisti iš 
kalėjimų, o taipjau reikalauti, 
kad butų pildomi šalies konsti
tucijos dėsniai, garantuojantį* 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę. Konferencijoj kviečia 
ma dalyvauti ir, be abejo, daly-Į 
vaus didžiulės organizacijos, 
kai)) ve: People's Council, Non- 
partisan Lcagiie, Chicago Laibo r 
Partv, American Fcderation of* , l
Labor, American Union Against 
Militarism, National Civil Li- 
bcrlies Bureau, The Workmen’s

Girele. International Ladies 
Garnient Workers of America, 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America, The Interna
tional \Vorkers of the World, 
Socialist Labor Purly ir dauge
lis kitu. x v

Sulig išdirbiais konvencijai 
pienais, kiekviena organizacija 
turi teises siųsti vienų delegatų 
nuo kiekvienų 300 narių. Orga
nizacijų centrai, kaip Centrali- 
nės Darbo Unijos, Darbininkų 
Tarybos, Socialistų Partijų 
('entraliniai Komitetai turi tei
sės siųsti nuo savęs po vienų 
delegatų. • Delegatų išlaidas 
padengia pačios organizacijos, 
kurios juos siunčia.

Nors jau arti dviejų mėnesių, 
kaip Socialistų Partijos centras 
.nutarė šitų bendrų darbininkų 
ir šiaip radikalių organizacijų 
konvencijų šaukti visuotinos 
amnestijos reikalu, bet Lietuvių 
Socialistų Sujungti jokio tuo 
klausimu iižsiintcresaviino iki 
šiol neparodo. O juk tai, be a- 
bejot, avarinis dienos klausimas, 
kurs neturėtų nerūpėti ir lietu
vių darbininkų judėjimui, ypa
tingai jam vadovaujančioms 
lietuvių socialistų organizaci
joms — Sąjungai, Moterų Pro
gresyviam Susivienijimui, Soci
alistų Jaunuomenės Lygai. Ar
gi' los organizacijos, ar bent jų 
rajonai ir čia ranka numotų?

Pavejamieji 
žodžiai.

Draugas St. Miehelsonas jau 
daug metų kaip veikia lietuvių 
socialislų judėjime. Kaipo hlikrn 

šlininkas laikraščio redakto
rius - ir kaipo gabus kalbėto
jas jis yra vienas daugiausia pa
sidarbavusiųjų draugų lietuvių 
darbininku sąmonei išjudinti* 
Socialistų prakalbų rengėjai vi
sur jį kvietė kalbėti ir jis, kiek 
laikas jam leido, visur mielai ke 
liavo — kalbėjo, aiškino rupi
mus darbininkams klausinius, 
skleidė socializmo idėjų. Visa
dos žinojo, kų kalbus ir ką darbi
ninkai turėtų žinot. Ir buvo ge
ra.

Dabar vienok “draugai” juo 
nepatenkinti. Antinis, LSS. Įgil
tosios kuopos pasikviestas, d. Mi- 
chelsonas kalbėjo Philadelphi- 
joj. Ir štai vieno ekstra-bolše- 
vikų organo korespondentas ra
šo apie tas prakalbas. Nupa- 
sitkoja, kn<l <1. Miclielsonns ksil- 

bčjęa taip, jog ir “nikuos t i jo
nas” galįs neblogesnę prakalba 
pasakyti: kalbėjęs apie Lietu
vos padėjimų, apie Karevičius, 
Bartuškas, Yčus, kurie parduo
da Lietuvos laisvę, o paskui ren 
kų pinigus jai atpirkti (tik ne
paminėjęs chicaginio Lietuvos 
Laisvės Fondo); sukęsis vis 
“mes, socialdemokratai,” bet 
nieko nepasakęs nei apie bolše
vizmų, nei apie šeidemanizma 

nei apie šeidemanizmų, nei a- 
pie bolševizmų....

Ir dėlto, kad kalbėtojas nie
ko nekalbėjo apie bolševizmų 
ar šeidemanizmų, koresponden
tas ciajau išvadina d. Michelso- 
ną pataikūnu, socialpatriotu, o- 
portunjstu — tais išmaltais iš
trintais “draugų” koliojimos 
žodeliais.

Be abejo, kad d. Miehelsonas 
ir Philadelphf joj r kalbėjo ne 
blogiau, kaip kitais atvejais, ir 
žmones, kurie jo kalbos klau
sės, galėjo daug naudingo pasi
mokinti. Bet dalykas toks, 
kad yra “draugų,” kurie šiandie 
tiesiai užžavėti žodžiu bolševiz
mas. Taip užhipnotizuoti, jog 
nors ir zakrastijonas jiems kų- 
nors veltų, bet jei tik nuolatos 
kartotų ir atkartotų: bolševikai, 
bolševizmas, — jie nieko kita 
negirdėtų, lik tuos magiškus žo
džius: gėrėtųsi jais, džiaugtųsi 
ir sakytų: “Ot, tai bent prakal
ba!” Ir kalhėtojį vadintų “tik
int revoh’ucijonieJium,” “tikru 
internacionalistu”...

Tai yra vaisius tų siundy- 
nių, tos nešvarios agitacijos, 
kuria užsiima kai-kuric musu 
bolševikiški organai, pasistatę 
savo tikslu ardyti darbininku c 

solidarumų kad ir čia dar taip.

Miestas Lynn, Mass., rengia
si paimti savo nuosavybėn visus 
miesto gatvekarius ir leisti 
žmonėms važinėti dykai, t. y. 
nereikalaujant iš pasažierių jo
kios mokeslies. Visų galveka- 
rių opera vimą miestas padengs 
iš savo iždo. Miesto admini
stracija šitam sumanymui pil
nai pritaria.

Kų gali padaryti sienasmies
tas, tą gaji padaryti visi miestai; 
ta galt padaryti visa Šalis: na- 
cionuiizuoti visus geležinkelius 
ir operuoti juos visuomenės la
bi. Dabar jie operuojami lobi- 
ninkų pelnui.

Jau kurs metas, kaip tauti
ninkų organai skelbia, kad po
nas B. K. Balutis išvažiavęs Wa- 
shingtonan užimti paskirta jam 
tautininkų ir klerikalų tarybų 
diplomatinį postų. Tuogi tar
pu [). Balutis tebėra Chicagoje, 
redaguoja “Lietuvą” ir veda de- 
fensyvę kovų prieš kitus vietos 
tautininkų lyderius. C v

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vilius Hohcnzollernas, buvęs 
iš Dievo malonės kaizeris, bet 
žmonių nemalone nušluotas
nuo sosto ir išguitas į Olandiją,
dejuoja, kad Olandijoj jam nc-ma, ar jų darbininkai tikrai no- dos—ubagaująs iš Polskos gin-

sveika esu gyventi. OI, kad 
taip į Rivierą, ar Egiptą, butų 
kjtas dalykas, šeidemanas gal 
dar ir atsimins savo bičiulį.

True transtation filed w1lh th<- po?!- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 1919 
as reųuired by tho act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Service)

CHILE.
Prusybč daro didelius žings

nius. Santiago, Chile- — Abu 
Chile parlamento butai priėmė 
projektų suteikiantį prezidentui 
teisę apskelbti karės stovį visoj 
republikoj tuoju tikslu, kad nu- 
mulŠinus suirutes “sukeltas bol
ševiku, kuriems pavyko pasiek

ti šita šalis.” Kapitalistų spau
da vienu balsu pritaria šilam 
nusprendimui.

JAPONIJA.

Tokio, Japonija. — Sulig ja
ponų valdžios metraščiu už 
1918 m. Japonijoje medvilnės 
pramonėj yra 129,650 dirban
čių darbininkų. Iš tų yra 103,- 
018 moterįs ir merginos. Skai
čius kasdieninių valandų yra 
20, kas malonui reiškia dvigu
bą permainų po' 10 valandų, kiek 
vienoj. Vidutinis kasdieninis 
uždarbis vyrų yra 50 sen'ų, apie 
25c. Suv. Valstijų pinigais, o mo 
torų uždarbis apie 32 šen, arba 
apie 16 centų. Iš viso skail- 
liaus — 772,391 staklių, aud
žiančių šilkinės ir inedvininės 
prekes 616,077 staklės dirbama 
rankomis.

INDIJA. *

Ko Indija reikalauja? — Ką 
tikrai reiškia lirinioms daug 
kalbamas dalykas apie Indijos 
savavaldybę, yra pasakyta Ame 
rikos azijinės’draugijos žurnale 
“Asia,” kur yra sakoma:

“Kas dėl to, ko Indijos minios 
nori, lai nei vienas nežino. Vie
nas Indijos augštesniojo teismo 
teisėjų, žmogus pripažintas di
deliu vadovu ir atsidavusiu tau
tininkai, pasakė man. ‘Yra labai 
sunku žinoti, ką Indijos žmonės 
mano. Ties viršum yra plonas 
sluogsnis žmonių, gavusių an
glų apšvietimą. Net mes neži
nomi*, kų žmones mano—- juo 
mažiau žino valdžiai’ Beikia 
atsiminti, kad 280,000,000 iš 
315, 000,000 Indijos žmonių gy
vena kaimuose, vidutiniai po 
290 žmonių kaime; šitie žmonės 
kovoja su badu ir jiems ta ko
va nelabai pavyksta. Dauginus 
kaip 95 nuošimčiai nemoka pa
rašyti sau laiško ir perskaityti 
gauto atsakymo į jį. Nuėjęs į 
šiluos kaimus ir pamalęs skur
dų gyvenimą žmonių nusistebi 
ir klausi savęs, ar jie žino bent, 
kad yra tokia vieta kaip Indi
ja.”

SUV. VALSTIJOS.
Lawrence’o Straikas. —Law- 

rence, Mass. — Naujosios Ang
lijos audėjyslės pramone virte 
verda nesitenkinimu išauklu ne 
darbo ant žemos algos dugno, 
kas padaro negalimu darbinin
kui sudurti galus su galais. Vi
sų akįs yra atkreiptos į Lawren- 
cc’ų, nes 1912 m- laimėtas ten 
pakėlimas buvo suteiktas vi
siems Naujosios Anglijos audė
jams.

Dabartinis Lnvvrenc’o .strai
kas yra masiniu, neorganizuo
tų, mažai apmokamų darbinin
kų judėjimu ir prasidėjo, taip 
kaip ir 1912 metais dėl suma
žinimo mokeslies, per sutrum
pinimų darbo valandų. Suvie
nytų Audėjų, Amerikos Darbo 
Federacijos unija pradėjo agi
tuoti už 18 valandų savaitę. A- 
mefican Woolen Kompanija pa

kėlė algos klausinių, užklailsda-

N A U JIENOS,
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ri 48 valandų savaites su 48* va
landų mokėsimu. Kadangi su
virsimi 50 nuošimčių ^įaugusių 
vyrų darbininkų La\vrence gau
na mažiau kaip $1,006 į metus, 
$500 mažiau negu minimalu pra 
gyvenimo alga, kurių paskelbė 
šalies Karės Darbo Taryba vi
dutinei šeiminai iš penkių as
menų, tai daugumas darbinin
kų subruzdo reikalauti, kad bu
tų 48 valandos be numušimo 
mokesties. Tas, kad tarp 50 ir 
75 nuošimčių darbininkų buvo 
be darbo arba dirbo lik dalį lai
ko, vasario 3 d. kuomet iškilo 
straikas, tai nesitenkinimas dar 
labiau padidėjo ir lapo nutarta 

straikuoti reikalaujant geres
nių sąlygų.

Lawrcnce viso yra tarp tri
jų dešimtų ir kcturii), dešimtu 
tūkstančių darbininkų, pasidali- 

nusių maždaug taip: Italų 12,- 
000; lenkų, 4,000; syrų 5,000; 
vokiečių, 6,000; lietuvių 4,000; 
rusų, 1,000; franko-belgų, 1,- 
500; portugalų, 500 ir apie 10,- 
0(X> Kanados fraiicuzų ir kitų 
anglų kalba kalbančių darbi
ninkų. Kiekviena šitų (aulų iš
rinko savo atstovus visuotinau 
straiko komitetai) ir šitas komi
tetas veda visų straikų.

Slraikininkus ir jų vadovus 
pravardžiuoja dirbtuvių savinin 
kai, kunigai, laikraščiai ir mie
sto viršininkai “svetinišai’ K 
kaukėtais melagiais, maru, šar
latanais, piktadariais, kairiai
siais socialistais, anarchistais, 
bolševikais, atėjūnais plėšikais 
ir nenaudėliais.” Jiems buvo 
uždrausta paruduoti gatvėmis, 
laikyti susirinkimus, ar ramiai 
pikietuoti dirbtuves. Dvidešimts 
penki užjančianlieji draugai iš 
Bostono buvo sutrypti raitosios 
policijos ant šalygatvio. Du ku
nigai, kurie reikalavo jiems tei
sės ramiai pikietuoti, buvo su
mušti ir areštuoti. Straiko ko
miteto sekretorius tapo bruta
liai suareštuotas Vietos polici
jos melagingu fedcraliu kalti
nimu.

Straikų patvirtino Bostono 
Ccntralė Darbo Unija ir Brook- 
lyno Ccntralė Darbo Unija. Pi
nigai yra renkami visoj Naujo
joj Anglijoj ir New Yorke. Ju
dėjimas eina galingyn. Lowel- 
lio darbininkai pastalė reikala
vimus 44 valandų savaitės ir 25 
nuošimčių pakėlimo mokeslies. 
L.awrence’o darbininkai luo- 
jaus statys taipgi šituos reikala
vimus. Gema vietų pramoni
nės audėjų unijos. Paakslinti 
Jungtinių Drabužių Dirbėju, pa
sisekimais audėjai tikisi šituos 
pačius pasisekimus laimėti au- 
dėjystės pramonėj per savo |)ia 
monines unijas.

Skaitytoju Balsai
į Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

j-
True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Mar. 17, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

“Nieco ze šmiesznošci 
litewsk!ej.”

Tą šmiesznošc litcwskų čika- 
giškis lenkų nacionalistų orga
nas Dziennik Z\viazk ;\vv ūžti- 
ko Amsterdamo anglų laikraš
tyj Evening Becorder. Mat Am
sterdamo lietuvių dalis išspaus
dino lame anglų laikraštyj pri
imtų susirinkime rezoliucijų, 
kurioj jie, be kila ko, protestuo
ja prieš lenkų intrigas ir apeti
tus pasigležti Lietuvų. Lenl^J 
nacionalistų organo redakcijos 
štabas tų rezoliuciją pastebėjo, 
ir kad jų perskaitęs, tai, jis sa
kosi, jį paėmęs tikras šmiech 
liomcryczny. Ištikrųjų, sako 
Dziennikas Z\viųzkowas: čia 
rzųdas litcvvskas kurs di 1 vo
kiečių, ir bolševikų šeimininka
vimo kartu su visu graju litew- 
sku esąs pasmerktas aut-zagta-
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Įduotos pagalbos, o čia būrelis 
polakožercų litvinų protestus 
prieš polakus kelią, patįs sau 
virvę ant kaklo narinų! Ak-gi 
faktas esąs — sako Dziennikas 
Związko\vas — jog jeigu Lenki
ja Lietuvos neišgelbcsianti, tai 
narodos lilbwskas pražilsiąs 
bezpowrotuai. Tik Lenkija te
galinti Lietuvą išgelbėti, ir ji ta
tai padarysianti — jeigu patįs 
litwinai pasirodysią, kad jie to 
verti esą.—

Iš visų tų Dz. Związkowo pu
tojimų matyt betgi, kad jį ne 
juokas homerycznas ima ima 
siutimas iiystei’ycznas.

Bet aš galiu drąsiai užtikrin
ti Dzienniko Związkowo štabų, 
kad lietuviai, dagi tautininkai, 
bevelyja geriau bolševikus, ne
rtu ponus lenkus — bevelyja ge
riau zginųč bczpoAvrotnai, negu 

kad juos neprašomieji lenkų 
poni.i gelbėtų. Lietuviai, kas 
jie nebūtų, tiesiai nenori būt 
verti ponų paliokų pagalbos.

—xy.

Ignas šeinius

Mėnesiena.
(Tąsa)

* _
Mylimas, geriausias šitas dė

dė ir noru,pas jį viešėti. Išbu- 
•> o jau dvi dieni, poryt semina- 
rijon reikės grįžti, bet dar dėdė 
prašo šilą vakarų nevažiuoti. Ir 
Viktutė niekaip neleidžia, ir 
dėdienė.

Pasiliko.
Kažin-kas traukia čia pabūti, 

čia riša stiprus ryšiai.. Ne, tai 
jis jaučia, jog čia bus pirmi 
žmonės, kurie paskui jo nuseks.

O vakare ėjo iš seklyčios prie 
arbatos ir tik išgirdo priemenėj 
linksma sidabrinį juoką. Iškar
to toptelėjo širdin. — Taip jau
nai juokės Olč grinčioj.

Vėl susliks Jonas tas mėlynu
mu žvilgančias akis, pajus net 
krūtinėj jų žvilgesį. Ir artimai, 
slapiai sušypsos pažįstamos lu
pos. Ant Veido duobikė įsi
spaus.

— Kokia ji dabar? Gal jau 
atsimainė, gal jau kitokia?...

Sustojo Jonas, lig ko sugau
tas. Aplink prasivėrė gėlėmis, 
mėnesiena bežvilgąs užmirš

tas pavasaris. Svaigu pasidarė. 
Krutinčj karšta- Širdis ir ten 

ir ten plaka.
Apsidairė, staiga pamatė, jog 

juodais rūbais sulig žemės apsi
vilkęs.

Grįžo seklyčion. Sėdo ant 
kanapos pačian kampan. Sėdė
jo įsigužęs ir žiurėjo tamson 
sustojusioms akims. Nematė, 
nejautė nieko. Tik lupas skau
smas sukando.

Ilgai nesulaukė jo grinčioj. 
Atėjo Viktutė šaukti.

—Eik! Tavęs Olė atėjo pasi
žiūrėti.

Atsistojo Jonas ir ėjo. Nu
seks, rodos, ligi galui paskui 
seserėčios.
z —Tebūna taip, kaip galės bū
ti. Tebūna.

Augšlas slenkstis ir susiturė
jo Jonas praėjo Viktutė, nustvė 
re duris ir užsirakino.

Per dvejas duris girdėjosi Či
lės balsas. Toks švelnus ir toks 
dabar tolimas tolimas!

Dar kartų Jonas pasuke rak
tą.

Suspaudė galvą, pakėlė rau
kas ir nušvito akyse. t

Išdraikė vėjas užplikiusius ru 
k us.

XII.
Jonui pranešė, kad svečių 

kambaryje jo laukia atvažiavęs 
tėvas. Dar kiek užbėgęs savo 
kambarin, gręilai nuskubino 
apačion.

Taip jam šiandien buvo len
gva, pakilu ir išgirdus tą žinią 
visai linksma pasidarė. Jau pir
mai buvo girdėti tarp klerikų, 

o šiandien ir apologetikos pro-, 
fesorius užminė, jog jis skaito
mas kandidatu į akademijų. Ir 
Jonui rodosi visai nedaug beli
kę. Šitie metai pabaigti, ki- 
ti netruks -praeiti...

Ištolo pro duris pamalė, sėdi 
levas prie skobnio, visas nuo 
pavasario įdegęs, žemės stipru
mu stiprus. Atnešė su savim 
girios kvapų, lauko dvelkimų. 
Bodos tik kų atsitraukė nuo phi 
go, rodos nesenai iškirto aužuo- 
lų miške. Ūsai sodietiški susi- 
kedenę, bet plaukai lygiai, mie
stui sušukuoti, praskirti.

Pasisveikinęs ir arti prisėdęs, 
tuoj ėmė klausti, kaip sveiki 
namie, ar jau įdirbo vasarojų, 
kas gera girdėti. Tėvas, vis 
žiūrėdamas į sūnų, kariais dir
steldamas į sienas, apsakinėjo 
smulkiai, daug. Pradėjęs nuo 

namų, perėjęs per lankus, palie
te dėdes, kaimynus. Ir kažin 
kaip prasitarė, kad Ole išti kė
jo. <

Jonas išbalo tik vienu malu, 
ir per krutinę šalta perėjo. Ta
rytum jį kas išnelyčių geleži
nėm rankom prie kėdės pri
spaudė. ,

Tėvas aiškina, pasakoja pla
čiau. Jonas neklauso, regis, jo 
žodžių, bet taip juos supranta!

—Gi už Augusto. Jis bepar- 
ccliuodamas su savo kompani
ja dvarus, pernai rudenį ir sau 
nusipirko. Paširvintį. Žinai, 
kokia graži vieta! Tušt mies
telis, netoli geležinkelis... Ves
tuvės buvo pačiose Užgavėnėse. 
Buvo jose ir dėdė kiečietis... 
Sako, Augusias senai jos jieš- 
kojo, bet ji vis nenorėjo... Ėjo 
pernai tokios šnekos, kad tu jai 
buvai žodį davęs?

Jonas paraudo, norėjo kų pa
sakyti, bet tik akis nuleido.

Tėvas lig kų pastebėjo ir kal
bų norėjo pataisyti.

Matyt, jis įsižiūrėjo į jų, kai 
dar tave mokino, kai nuvažiuo- 
davot Kiečiuosna... Niekų, ge
rai gyvens. „

Susiprato tėvas, kad netinka 
tokios kalbos šiluose namuose 
ir greitai paklausė, kada paleis 
klierikus. Išgirdo, kad, jreg|is, 
suims atsakė “nebeužilgo, už sa
vaitės,” bet dar parašysiąs kada 
tikrai.

išėjo tėvas.

lektorius lyriančiai pažiūrė
jo į J o n ų p r o a u k- 
s i n i u s akinius, paskui 
nusiėmė juos, paliejo ant kny
gos ir vėl įsižiuro palšom užgę- 
susioni akim. Jonas neiiiatė jo 
mažulės, plikos, panašios į 
švento Antano galvos, ir atsi
kišusio pąbarzdžio. Nematė, 
kaip dar labiau įgriuvo lupos.

Jam buvo visviena. Tik 
blizgėjo jirieš jį ant rektoriaus 
skobnio, iš nežinia kur augšlai 
įsiveržęs, siauras pluoštas spin
dulių. Mainės, jis, atsikirtęs 

krikšlolinės rašalinės; sklido 
raudonoms, mėlynai žaliomis 

juostomis piy knygas, per stik
linę spintų, per gelsva sienų. Ir 
buvo salias, ir plienu blizgėjo.

(Bus daigiau).

Redakcijos Atsakymai Į
P. K., Chicago, - - įdėjome 

a n ksščia u p risi ųs tų.

Boblaukio Juozui, \Vaterhu- 
ry, Conn. — Norint-nenorint 
kaikii turėjome išleisti, nes butu 
reikėję daryt vertimų. Tikimės, 
atleisite.

J. Geribai. — Ačiū, sunaudo
sime.

Skaitykite ir Platinkite t

“NAUJIENAS”

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popiet us.
Namų Ofisas:

3323 S. Haltted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 M. Beartam St.

1111-U Unity Bldg.
Tel. Central 4411

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

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tol. Drover 6310 
Chicago, III.

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

f DABBININKAI, skaitykite X

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštj
Darbas yra vienutinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaite.

Darbo prenumerata: §1.00 
melams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2313 S. Kcdzie av., Chiųago, III.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street
i Room 6-16 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

JOSETH C. WOLON^ 
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Saite SL
Telephone Central 6390

Vakarei*
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų §200,00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo

je, Šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klesos phono 
grafu, kuriuos mes 
parduosime už Lile 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

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

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

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikic tuojaus. Pristatome veltui 
AVESTERN STORAGE HOUSE

2810 W Harrison St cfiieago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Ncdč- 

lionmis nuo 1U iki 4

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojai ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigau
Avė., Roselffhd, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. italsted St.

Chicago, III.

....................-T -■■■■
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KARE PASIBAIGĖ.
Visi lai a t jaugiame, noi\s tai

ka l'ormnliškai nėra dar įvyku
si.

Dubų r, pasibaigus karti, atė
jo mums laikas apsižiūrėti, at-' 
busti iš to baisaus letargo, i 
Kaip tik dabar reikia pagalvoti i 
apie įrančių musu sveikatų.

I
Kiekvienam ateina į galvų I 

klausimai: ar a§ esu visai svci-* 
kas? ar turi gera, norniališko 
apetitą? ar sveiki mano nervai?;

Jeigu neturite apetito ir vi
duriai sugedę, tai jums reikia! 

išvalyti vidurius. Imkite tat: 
saldainius Partola, apvalau-; 
ciiis kraujų ir vidurius. Didelė 
saldainiu dėžutė kaštuoja tik-'

O kad norite pataisyti 
sius
tai nusipirkite žinomų

SUĮIU- 
nervus ir juos išgydyti. J 

vaisiu

ris už butelį.

garantui)

yg teisių 1903 m. ir pat

Valdybos \Vasbinglonc.

Gyvenantiems kituose niie?

tuose siunčiame

lik gauname užsakymų.

ir pinigus

APTEKA PATUOSA
160 Second Avenue,

Nevv York, N. Y. Dept. L.

TAUPINIMO BUDAS 
CEVERYKU PIRKIME

'.J?
„Žingeidumo delei nusipirkau su 

Ncolin padais čeverykus”, rašo W. 
P. Macartney iš St. Louis, „ir 
šiandien po penkių mėnesių nešio
jimo, jokių nudėvėjimo žymių nesi
randa.”

Šis priparodymas duoda mums 
tikra taupinimo kelių — pirkime su 
Ncolin padais čeverykus. Metinės 
išlaidos prigul nuo to, kokiais pa
dais čeverykus nešioji, o Ncolin 
padai labai ilgai nenuplyšta. Be 
to jie yra labai smagus, neper
mirkstanti ir pagaminti taip kad tu
rėtų tikrų pado vertę —. nešioja 
milionai žmonių.

Gaunama visur prie naujų čcve- 
rykų taipgi ir pakalimui puspadžių. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė iš Akron, Ohio, 
jie ten pat išdirbinėja ir kojasparni- 
nius > užkulnius gvarantuojamus 
daug ilgesnį išlaikymų negu visoki 
kiti užkulniai.

nėolįn^olės

EASHAMPTON, MASS.

Aukos Lavvrence’o streikieriams

1). L- K. Vytauto Draugijos 
susirinkime, laikytame 5 diena 
kovo, kilo klausimas dėl sušel
pi mo Lawrence'o streikierių- 
Kadangi ne visi nariai sutiko 
paaukauti iš kasos, tai likosi 
paskiria komisija iš trijų na
rių: K. Mickaus,, M. Vinskaus 
ir J. B. Suprauaviėiaus, kad pa

iniojas kalba. Tai musų mie
ste labai nepaprasta, nes pir- 
miaus, kada buvo kokios pra
kalbos, tai nė Į vienas taip skait
lingai nesilankė.

Musų mieste nesiranda la
bai daug lokių, kur negalėda
mi kitokiu bildu prakalboms 
pakenkti, tai nors, nabagai, iš
kinko ėmė mėtyti kiaušiniais į 
svetainės langus. Tuo lik pa
sirodė, kiek pas juos yra doros.

Antra vakaru buvvo renkamos 
aukos, laisvamanių reikalams, 
'aukų surinkta $15.55. Litera
tūros išparduota apie už 20 do
lerių suvirs, 'taipgi ir kuopai

lies greit gaut, patartina atva
žiuot čia. Kad ir mažai pabu
vus, stengiantis galima prasila
vinti. Žinoma, kurie tingėtų 
mokintis, gerinus lai nebando.

Šis bertaiuis baigiasi su pra
džia kovo mėnesio ir nuo 12 ko
vo prasideda naujas bertaiuis. 
Geriausia važiuoti pradžioj ber- 
tainio, bet keliolika dienų pavė
lavus nieko nekenkia.

— Mergina.

BALTIMORE, MD.

Rubsiuvių vargai.
Musų mieste randasi apie 75

rinkus aukų po stabas. Auka
vo šios ypatus: J. B. Suprana- 
vičius 3 dol.; S. Kundrotas du j 
dol.; P. Vizgirda, F. Balčiūnas, Į 
A. Bautrunicnė, J. B. Suprana- 
vičius, J- Leikauskas, J. Grin
kevičius, J. Razanauskas, J. 
Barisa po $1.00; J. Sodailis, 
A. Taukočius, J. Valiūnas, A. 
Kohanskas, M. Klebavičius, V-

keli doleriai liks pelno.
— Vienuolis.

VVESTERNPORT, Ml).

J. Grjgaliunas

dus, 1’. Mažeika 
Yandza, Z. Grigi

b

I Sergėkite savo akis |

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

B-čios lubos, viri Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo l-tos vai ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo > 
vah ryto iki 12 valandai dieną.

taip vadinamų “kontraktorių 
supos”. Dirba jose daugiausia 
lietuviai. Kon traktoriai gi ga
bus, moka išnaudoti savo dar
bininkus. Dažnai jie pradeda 
verkti, kad esu negalima sudur
ti galų su galu... darbininkai lo
dei turėtų dirbti už mažesnes 
algas. Ir darbininkai

Kam būti visų gyvenimų 
kreivomis akimis, kuomet 
vienu atsilankymu į mano 
ofisų galima jas atitaisyti. 

• Tas suteiks jums gėrėsnę 
ateitį, laimę ir pasisekimų 
šiame svietę. Ateikite ir 

pasikalbėkite ir prašalinki
te šiuos visus nesmagumus 
be skausmo, kaip iš jų išsi
gydė šimtai. Kaina nebran
gi-

žemiau surašyti vardai 
išgydytų ypatų, eikite su 

jais pasikalbėti jūsų prigim
toje kalboje.

. AMT ę

Dl A. R. Blumenthal |
Smagu pažymėti, kad drau

gai Fetuvių socialistai darbuo
jasi. Pav„ ~ 
sekre torius, (t. M. L. Balčiūnas, 
šiomis dienomis suorganizavo 
anglį socialistų kuopų, kurion

Tuo 
tikslu buvo surengti) prakalbos, 

j kur kalbėjo pats d. Balčiūnas. 
Savo kalboj d- Balčiūnas išro- 
dinėjo, kad nė republikonai ne
gi demokratai nepaliuosuos 
darbininkų klesų. Tai turės 
paveikti palįs darbininkai, su- 
sior; u izavę į savo klesos orga-

jie vi-
LSS- 161 los kuopos ptt(|aro: vieni pasigaili kon-

V. Mickus, K, iskano įstojo 28 nariai.

A. Mickienė, J- Jerusevičius, M. 
Auguslinuvičius, M. Vinskas, K. 
Backutis — po 50 centų; Bla- 
das Jurevičius 47 centus; A. 
Pakrosnis 35c.; M. Sartanavi-

traktorių ir sava valia nusimu
ša algas, kili — ne. To “pasigai
lėjimo” daugiausia esti pas ne
organizuotus darbininkus. Nors 
ir jie mato, kad jų algos ir taip 
jau labai mažos, bet neturėdami 
jokio susilarimo-vienybės jie

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra • 
tuščias, kada pra J 
nyksta regėjimą, j 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 1 
thalmometer. V-

čius, B. Ziįvisitmavicius, B. L\ 
donis, Bedarbis, B. Smalkcvi 
ciusj A. Povilaičiutė, 1). Tumic 
nė, 1). Kuzmickienč, P. Lekavi 
čius, K. Dukavicius, K. Actis, J 
Mot kanas ir1 A. Matulaitis —

Suprana\iėicnc po 10 centų.
Aukautojams tariame širdin

ga ačiū. — M. Venskus.

Taij iau prisiminė apie dalykų 
stovį užjūry j ir šioje šalyje, bū
tent: kaip dabar traukiama at
sakomybėn veikliausius orga
nizacijos narius ir aštriai nu
baudžiama.

Prakalba susirinkusiems pa
tiko. Garbe <1. M. Balčiūnui už 
jo pasidarbavimų. Reikia like-

Keista darosi žiūrint į tuos 
žmones. Ačiū savo nežinyslci 
jie skriaudžia ir save ir kitus. 
Dargi be jokio pasipriešinimo 
išklauso kontraktorių reikalavi
mus... Je, mes dažnai klausia
me savęs, kodėl mūsiškiai ne
skaito laikraščių? Kur jie skai
tys, kad reikia gailėties 
kon t rak torio ir pačiam 
stipti!

pono 
badu

— A. Kurelaitis.

JOHNSTON CITY, ILL.

M. X. Mockaus prakalbos.

Kovo 1 dena čionai buvo L.
L. 1'. 16 kuopos parengtos pra-

taipgi buvo rodomi ir paveiks-

M. X. Mockus dar pirmu kar

kalbos tęsėsi net per keturis'; 
vakarus, ir žmonių buvo tiek, I 
kad antrų vakarų kili visai ne-

CHAS. DUKTM, 4856 So. ,Wood St., Chicago, III.
SOFIJA MASATUS, 4522 S. Paulina St., Chicago.

reipiama į vai- r 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. ji 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telcphone Yards 4317 
Boulevard 6487. M

Telcphone Yards 5032

gerų pasekmių ir laikui bėgant 
naujoji kuopelė išaugs-išbujos 
tvirta ir įtekminga vietos darbi
ninkų organizacljd.

— Beig Stev.

VALPARAISO, INI).

Iš moksleivių gyvenimo.

Ir lai neveizint to, kad buvo | 
imama įžangos po 15 centu-;. . v ! nūsŽmonės ramiai klausėsi ka kai- .

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mok ėst js 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN . 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

MAD1S0N PRIE HALSTED STREET
— B<JRL.ESQUE> —

STEP LIVELY GiBLS “

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akiy, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučiy 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LWH0N, M. D.
219 S. Dcarborn St. (Prieš pačt^). Chicago, III.

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

Tek Arini tage 3209.
Valandos Po piety 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

SPRINGFIELD, ILL.

Tuo pačiu, klausimu.
“Niiu j ienų” n r. 57 Permalanti 

Dalykus rašo apie LMPS. 16-tos 
kuopos susirinkimų, kurį ji va
dina “lik pasibarimu” ir kar
tu teikėsi pranešt dienraščio 
skaitytojams, jogei “draugė sek
retore negerai elgiasi.” Turiu pa

Dalykus šį karta labai klaidin
gai permatė tariamąsias sekre
torės klaidas.

Imsime vienų pavyzdį: Kuo
met mes susirienkame ir prade
dame rinkt tvarkos vedėjų,

šiiiomi laiku lietuvių moksk i- 
j viii čia randasi apie 65. Bedar

bei didėjant vienas-antras, dar 
atvaduoja. Mat, čia pragyve- . ...." . tai perkalcdo ame visas nares iri, mm;:s daug pigesnis, lai kurie 1 

nelu i darbo, atvažiuoja čia kad 
pigii us pragyvenus ir pasimoki-

Visas pragyvenimas ir 
kambarys 
vidutiniškai 
mėnesiams, 
į gyvenimo 

brangumų, lai yra 
pragyvenimas. O

apie $70

reikmenų v

kurie dar 
Igį. Tiems 

lai visai pigiai atsieina.
Kiek laiko atgal, mokyklos 

administracija delei tūlų prie
žasčių buvo uždraudus lietu- v
viams moksleiviams laikyti kas 
penkiadienio vakaras lavinimus 
susirinkimus, bet dabar ir vėl 
leis. Liet, moksleiviai net kelis 
karius prašė, kad leistų, tai ga- 
lų-gale adm. suliko leisti.

Lietuviai moksleiviai čia tu
ri didelį knygynų, gauna visus

laikraščių. Norintiems prasi
lavini čia yra didelė proga. Ga
lima išmokti netik Anglų kal
bos, bet ir lietuvių.

Kurie jaunuoliai ar jaunuo
lės neturi darbo ir nemato vil-

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siūlai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po

nuo $15 iki
nuo $7.50 iki

kailiu pa-

<$15 ir 25 dolerius.
Nauji, daryli gatavi 

.$35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

22 metus prie Stąte gatvės.

DR. F. 0. CARTER
Akių, Nosies, Ausų ir Gerklės.

120 So. State St., 2-ros lubos
Sekančios durys į žiemius nuo the Fair.

Valandos: 9—7. Nedeliomis 10—12

Oi įDr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

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

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

DR. M. HERZMAN

kariais nesurandame! Nesuran
dame lokių, kur gali vest susi
rinkimų, mes pasistatome neat
sakomų tai pareigai narę ir ma
tote kas atsitinka! Supranta
ma, kad tokiam atvėjyj sekreto
rė priversa sutvarkyti protoko
lų taip, kaip turėtų būt. O 
kuomet primename jums: drau
gei, mokinkimės, lai esat prie
šingos... c?

Aš sakau, kad mes neišsimo
kinsime kaip pačios save susi
tvarkyti, tai visuomet bus to
kių nesmagumų. Draugės, 
juk LMPS. 16 kp. mes įsteigė
me tuo tikslu, kad lavinties po
li tikinto veikimo, lodei lavinki- 
mės!

Permalanti Dalykus tvirti
na, kad čia esu asmeniškumų ir 
kad tai gali pakenkti kuopos bu- 
jojimui. Na ne. Jeigu viena

butų dalykų, tai dėlei jos k uo
lia nenukentės. Butų labai kei
sta, jei narės, kurios taip ilgai 
dirbo dėl savo idėjos, dabar u-

Narės turbūt atsimena, kad 
mes esame nutarę bendrai su 
LSS. 29-ta kuopa rengti lavini
mosi susirinkimų. Tie lavini
mosi susirinkimai įvyksta kas 
ketvirtų nedčldienį kiekvieno 
mėnesio. Tat Hallin’s svetainė
je, kertė ir Wasbinglon gatvių.Visai mažai vartoti siutai ir o kciiv ii vvu»aiuiMiuu 

yerkotai, vertėsnuo $25 iki $85, da; Draugės, lankykimes į tuos su
sintai sirinkimus ir svarstykime, lar- 

kimės. Kuodaugiau mes la- 
vinsimes, tuo mažiau turės vie- 

1415 S U»Wed'X!l’<,NChic.go> UI Jos tokie nesusipratimai, apie

bar $5 ir aukščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams : 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedeliomis ir va 
karais.

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 lAUlITBIEV Nedėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Rlla ■■III I NE ■ iki 2 vai. dieną

422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina -$1.00

Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNŲ
1739 So. Halsted St., Chicago, III

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po 11.19 aš gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

į 3003*3089 8. Halsted St,Chicago, III.

Dr, A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3191 So. Morgan SL Chicago

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rez Tel Seeley 420

t

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

kuriuos rašė Permalanti Daly
kus. Tada tarpe ui ūsų išnyks 
tie bergždi ginčai.

. — M. Lekešienė.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—D a. m. 5—6 p. m. 
Nedeliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

. Phone Cicero 39
Rezidencija 3336 W. 661h St. 

Phone Prospect 8585

Gerai lictuviąns žinomas pe • 16 me
tų kaipo patyrė gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris. r

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

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

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų. iT 
6—8 vakarais. Telcphcre Canal 3110.
GYVENIMAS: į412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 3 —U ryto, tiktai

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 

x Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St„ kerti 31 st.

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moterišlių ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligą

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

‘t’elephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

>325 So. Halsted St, Chicago.

Rasit. Ml S. Aahlaud Blvd. Chlcagt 
TehplMM Haraarket M44 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką.
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisu: MIŠ S. Kalstai SL, Ckicar 
T«ie*b»a« Dretar MM

VALANDOS t 11—11 ryta; 1-1
7-8 vakare. Ntdlliomto ĮS—Į1 

—Mini Ttmn rrmMąMnMr irr

Dr. Leo Awotin!
Gydytoju, Chirurgas, Akašeris į 
1920 8o. Halsted SU Chicago. į 
Kalba lietuviškai, latviškai ir | 

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

M——M———M—m— I I.M>. Į
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REIKALAUS NUBAUDIMO 
NAMŲ SAVININKAMS UŽ 
NEįSILEIDIMĄ ŠEIMYNŲ 

SU VAIKAIS.

Aid. Maypole kelios dienos 
atgal pasakė, jog jis pareika
lausiąs, kad miesto taryba pri
imtu rezoliuciją, reikalaujančiu 
išpildymo valstijos įstatymo, 
kuris deda sunkią bausmę ant 
kiekvieno namo savininko, ku
ris atsisako nuomuoti savo na
mą šeimynai su vaikais.

IRGI REFORMOS.

Chicagos augštcsnėsės moky
klos vakar paskyrė aštuonis o- 
ficierius iš Granto stovyklos kai 
po kareivinio mokslo ir takti
kos mokytoju pagelbininkus 
prie švietimo tarybos.

BUVUS KAREIVIS NUTEIS
TAS UŽ APIPLĖŠIMĄ.

Paliuosuotas kareivis Peter 
Gersten. kuris su Edw. Koepke 
ir Adol. Striuke prisipažino prie 
kaltės užpuolime ant sankrovi- 
ninko Gregory Ebert, 2925 I)i- 
versey Avė. gruodžio 5 d. ir atė
mime $35, tapo nuteistas teisė
jo Kersteno nepaskirtam laikui 
kalėjimo, nuo vienu iki 1 1 me
tu kiekvienas. 4

SMULKUS PAKUOTOJAI 
JUNGIASI UŽSIENIO 

VAIZBAI.

Nepriklausomieji yx/kuotojai 
žada turėti susirinkimą Chica- c 

goj šią savaitę tuo tikslu, kad su 
tverus organizaciją pagal Web- 
b’o Pomerene’o projektą užsie
nio vaizbos ugdinimui. Laukia
ma, kad šitame susirinkime bus 
atstovaujama trisdešimts, ar 
gal šešiosdešimts pakavimo f i r 
m u. €

Talkininkams paliovus pirkti 
per Suv. Valstiją maisto admi
nistraciją, pakuolojai pasiskai- 
dė j tris grupes. Penkios didė- 
sės firmos padaro vieną grupę, 
penkiolika kitą sudaro antrą ir 
nuo trijądešimtą iki šešiądeši- 
iiitu trečią. Prieš karę mažne 
visos pakuotoji) firmos dalyva
vo užsienio vaizboj pagal ją iš
galėjimą išpildyti užsisakymus, 
bei dabar jau to nėra-

Svarbios

prakalboj
Rengia

LDLD 19-ta kuopa

Pan., Kovo 17/19
MILDOS SVETAINĖJE 

3112 So. Halsted Street

Pradžia 7:30 v.v. Inžanga 10c.

Kalbės drg. REIKAUSKAS ir drg. 
JUKELIS. Abu iš Rytinių valstijų 

atvykę. Kviečia v)sus Komitetas.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison (t 
Suite 600—612 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

lt

GAVO ŽANDINŲ IR PATEKO 
BĖDON.

B. E. Banks, 321 Eastwood 
Avė. yra spirilualistas, arba — 
lietuviškai pasakius, ^jvasimn- 
kas. Policislė, našlė Agnės 
VValsh, daginhisi, kad jis per
daug plačiai elgiasi su ateinan
čiomis pas jį moterimis, nuėjo 
pas jį klaustis, ar jos vyras su
grįš iš Franci jas. Dvasininkas 
paliepęs jau sukoncentruoti sa
vo mintis, bandė pasisūdyti ją 
ant keliu, bot, nelaimėn, toji 
tėškė jam žandan ir antgali) su
areštavo. Jo byla yra paduota di 
tižiajam posėdininku teismui.

PAREIKALAVO ATIMTI 
LEIDIMĄ.

Teisėjas Landis šeštadieny) 
prisakė pasiusti telegramą vals
tijos sekretoriui, pranešant, kad 
Consutners pakuoloją kompa
nija yra subankrutijusi ir “bai
lioj maišatienėj” ir reikalau
jant, kad leidimas iš jos butą 
atimtas. Tokias pat telegra

mas paliepė pasiusti sekreto
riams valstiją: Ohio, New Yor- 
ko. S- Dakotos, Pennsylvanijos 
ir VVisconsino.

Betyrinėjant šitos kompani
jos bylą paaiškėjo, kad ji mokė
jo komisine pardavinėtojams 
jos dalią daugiau kaip pusę da
lią pardavinėjamos vertės; kad 
kompanijos viršininkai už sa
vo adlis jokią pinigą neinešė 
už jas ir nei palakią už juos ne
mokėjo; kad kompan. šitaip su
rinko, daugiausiai iš beturčių 
atėjūną darbininką $801,000.

Taip pat paaiškėjo, kad kom
paniją — tokiomis teisėmis ir 
liek pat ištikimu kaip šita, 700 
gavo leidinius daryti biznį Illi- 
nojaus valstijoj.

PRAPUOLĖ MERGINA.

Detektyvai atsidūrė kvailame 
padėjime, be j ieškodami Buth 
Erickson, 17 metą amžiaus, bai 
gusios augštesnę mokyklą ir 
prapuolusius pereitą trečiadie
nį iš namą pn. 1920 N. Craw- 
ford Avė. ,

Ji sakėsi tėvams dirbanti 
Manhattan Electric Supply kom 
panijai pn. 431 So. Dearborn 
gt-, bet detektyvai, bejieškoda
mi jos visai nerado tokios kom 
panijos. Kompanija tokiu var
du rasta kitoj vietoj, bet ten, 
sako, nedirbusi jokia Buth Eri
ckson.

Minėta gi mergina per kelis 
mėnesius kasdien pripuolamu 

laiku išeidavusi į darbą ir pri
puolamu laiku pareidavusi na
mon, o šeštadieniais parsineš- 
davusi užmokestį, kurios ji gau
davusi po $48 į mėnesį.

PAIMS 700 DARBININKŲ 
PRIE VIADUKTO DIRBIMO.

Chicago išleis $11,238,000 vie
šiems pagerinimams šiemet.
Chicago šiemet išleis vie

šiems pagerinimams apie $11,- 
238,000. Pirmas tą pagerini
mo darbą prasidės šį antradie
nį — dirbimas 12 gatvės viadu- 
kto, kur bus priimta 700 darbi
ninką. Šitas darbas trauksis 
keturis mėnesius. Priimant 
darbininkus, pirmystė bus duo
dama sugrėžusiems kareiviams. 
Neišlavintiems darbininkams 
miestas mokės po $4.60 į die
ną.

Tarp kitą Chicagos viešą pa
gerinimo darbą bus tiesimas 
naują tiltą per Chicagos upę ir 
Michigan Avė. gerinimo baigi
mas.

RADO SANKROVININKĄ 
NUŠAUTĄ.

P"........... ■■■

Nežinomas užpuolikos šešta- 

dienyj nušovė Peterių Colesa
lu*, pusininką Colusano brolių 
sankrovos, pn. 3801 S. La Šalie 
gi. Nušovusia pabėgo užraki
nęs priešakinęs sankrovos du
ris. Policija spėja, kad jį nu
šovė, arba plėšikas, arba italas 
kerštininkas. Antrą spėjimą ji 
skaito likersniu, nes nealimin- 
gasis nušauta iš upakalio.
18 ŽMONIŲ SUŽEISTA TRAU

KINIAMS SUSITRENKUS.
A.šlouiuolika žmonių lapo sužci 
sta ir dešiintįs sukrėsta ir ap
draskyta užvakar susitrenkus 
traukiniams dviejose vietose.

Pirmoji šilą nelaimią atsiti
ko lies 121 gt. ir Cotlage (i rovė 
Avė., kur Illinois Central gele
žinkelio garvežis smogė į South 
Shore elektrinio gelžkelio karą. 
Antroji, dviem Ken\voodo trau
kiniams susimušus ant Bavens- 
\vood kelio netoli nuo N. Bo- 
bey gt. stoties.

Nelaimė South Chicagoje at
silikus per garvežio mašinistą, 
kuris bandęs pervažiuoti sker
sai gatvekario bėgius pirma 
karo. Karas buvęs pilnas žino
mą, bet nevienas nebuvo sun
kiai sužeista. Sužeistieji nuga
benta Pullmano ligoninėn.

Antroje nelaimei* trįs buvo su 
žeista ir daugelis gerai supurty
ta; visi sužeidimai lengvi.

“ČIGONAI.”

Chicagiečiai vakar vakare tu 
rėjo progos pamatyti naująjį p. 
St. Šimkaus veikalą “Čigonai.” 

“Čigoną” pasižiūrėtą susirin
ko netikėtai daug svetelio, taip 
kad tūliems, rodos, prisiėjo grį
žti nuo svetainės durą. C. S. P- 
svetainėj nevisuomet liek susi
renka. Bengejai ir atsilankiu
sieji, rodos, pa lenkiu ti...

—Telefonas.

ROSELAND 

Kovo 9 d. įvyko LSS. 137 kp. 
susirinkimas Aušros kambariu
ose.

Tarp kita nutaria paklausti 
Kukutį ir Geležėlę, kodėl nepa
garsinta aukos surinktos buvu
siose jųdviejų diskusijose, vasa
rio 18 d, Boselande. Kadangi 
tas diskusijas rengė LAK. ir to
kios draugijos šioj apieiinkėj 

nesiranda, lodei ir nutarta krei- 
I pties į pačius diskusantus. Jie, 
kaipo agitavusieji už minėtas 
aukas, rasi žino kur jos lapo pa
siustos? i

Bengimą komisija pranešė, 
kad balandžio 6 d. K. of P. sve
tainėj' bus sulošta veikalas “Al
kani žmonės ir kad draugiškas 
vakarėlis, rengiamas kariu su 
LMPS. 67-ta kuopa, įvyks ko
vo 23 d. Socialistą svetainėj. Gi 
rinkimą kampanijos prakalbos 
įvyks 27 kovo — Stančiko sve
tainėj.

Kuopon įstojo 4 nauji nariai. 
Žarijai palaikyti iš kuopos iždo 
paskirta $10. Stambesniu au
ką davė: J. Vilmantas — 10 dol- 
ir J. Bučis — 5 dol.

Kovo 10 d. Stančiko svetainėj 
buvo prakalbos. Kalbėjo J. Ju
kelis ir A. šiugžda. Žmonių bu
vo vidutiniškai. Auką į LSS A- 
gilacijos Fondą surinkta $27.31. 
e.Skamos prakalbis, kurias Ju- 
keliui rengia LMPS. 67 kp., įvy
ks utarninke, kovo 18 d., Stan
čiko svetainėj. —Kp. Koresp.

Neteisingi priekaištai.

“Naujieną” nr. 56 D. K. S., 
aprašydamas LMPS. 25-tos kuo 
pos vakarą, visai prasilenkė su 
teisybe. Pirmiausia jis sako, 
kad 25-ta kuopa varanti kon
kurenciją su 67-ta kuopa ir “Ai
do” choru, tai dėl to ir žmonią 
į parengtą vakarą lankėsi nc- 
perdaugiausiai. Netiesa, žmo
nią atsilankė netikėtai daug. 
Prie to dar reikia neužmiršti, 
kad tą vakarą buvo “Naujieną” 
vakaras, o naujieniečią Bose
lande randasi virš 500, kurią di

delė didžiuma nuėjo į \Vest Si- 
de Auditoriumi).

Kitas 1). K. S. priekaištas yra, 
tas, buk mes varančios konkrV 
renciją ir agituojančios prieš 
“Aido” chorą ir jo rengiamus 
vakarus.

Mes jokios vadinamos agita
cijos nevarėme ir nė nemanome 
varyti. Priešingai, “AJido” 
chorą ąies dar kvielėm dalyviui 
Ii musą rengiamame koncerte, 
bet pastarasis negalėjo dėlei lo, 
kad mokytojas negalėjo būti. 
Belo, jeigu D. K- S. butu paži
nojęs 25-tos kuopos nares, tai 
jis butą malęs, kad “Aido” va
kare buvo beveik visos išskyrus 
gal’ penkias, kurios nuėjo kliu- 
ho vakaran. Ar tai ne užtekti
nai daug? Juk ir aidiečiai į 
musu parengtus vakarus niekad 
visi nebuvo atsilankę.

Kas dėl LMPS. 67-tos kuopos, 
tai turiu pasakyti; kad minėtoji 
kuopa kaip lik ir varo konku
renciją prieš 25 kuopą. Jos jok 
sutvėrė kitą kuopą čia šalę 25- 
tos kuopos, kuri gyvuoja ketvir
ti metai ir dabar abiejų kuopą 
susirinkimai bei ,vaj<ara| ren-

• pačiose svetainėse. 
Man rodos, kad lokį darbą pa
vadinti konkurencija butą daug 
teisingiau.

—Kuopos sekretorė.

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantiems draugijų 

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

— Redakcija

Roseland. — I.SS. 13 1 kp. nariai 
lošėjai, kurie apsiėmę lošti veikalą 
“Alkani žmonės”, malonėkite visi 
ateiti ant repeticijų šiandie, 7:30 v. 
vak. Doviato svetainėje, 10.501 Michi
gan avė., — Režisierius.

Kensington. —< LMPS 67 kl). rengia 
svarbias prakalbas t tarninke, kovo 
18, .1. Stančiko svet. 205 E. 115 SI. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės .1 Ju
kelis. Visi draugai ir draugūs kvie
čiami atsilankyti — Valdyba.

Courtney, Pa. — šiuo pranešu vi
siems LSS. 54-tos kuopos nariams, 
kad susirinkimai įvyksta kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio kaip 
I vai. po piklių. Lekavičiaus sve
tainėje. Gi lavinimosi susirinkimai 
būna kiekvieno ketvergi) vakarą 
kaip 7 vai. loję pal vieloje.

—Sekr. B. Jackson.

LDLD. 19 kp rengia svarbias pra
kalbas piinodėlyj, kovo 17, Mildos 
svetainėj 3112 So. Halsted st. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės .J. Ju
kelis ir S. Reikauskas.— Komitetas

Rockford, III. — LDLD. 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas |vyk,s sere- 
doj, kovo 19, 7:30 v.v.,( Monhigue 
llouse svet., So. Main si. Draugės 
ir draugai, malonėkite atsilankyti 
visi. Yra svarbiu reikalų.( Gi ku
rie dar nesate alsičjmę knygas, ma
lonėkite ateiti ir atsiimti.

■— M.Grinas. (

Cicero, I|l. — LMPS. 43 kp. lai- 
kys savo mėnesinį susirinkimą pa- 
nedėlyj. kovo 17 d., J. Gi igal.iičio 
svet., 1837 \V. II gi., 7:311 vai. vaka
re. Visos draugūs malonėkit? ideiti.

—A. Mačiulieu?, rast.

LLF. 1-mos kp. metinis susirinki
mas įvyks kovo 17 d.. Liuosybčs 
svetainėj, 1822 Wid>ansia avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kiekvienas 
narys privalo atsilankyti j šj susi
rinkimą, taipgi atsiveskite naujų 

narių. Bus renkama nauja valdy
ba sekamiems melams. Taipgi > ra 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

Seki*. A. Rypkevičius^

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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 
mplų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, lai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, patčmydami tokią ypatų, 
meldžiu pranešti. Už teisingą pra
nešimų duosiu $25.00

ANT. KNIUKŠTA, 
6141 So. Knox Avė., Chicago, III.

PA.IIESKAU broljų Stanislovo, 
Konstantino ir Justino, Kauno gub., 
Telšių pav., Mosiedų valsčiaus, Pa- 
rslilų parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką bus at
lyginta. Adresas:

Tony Bucis, 
Box 51, Glen White, W. Va.

ASMENŲ JIEAKO.HMAI
PA.IIESKAU Prano Gervickos, 

Vilniaus guli., Trakų pav., Kronių 
valsčiaus, Gintakiškių kaimo. Jis 

pals tegul atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresu.

JUOZAS ZINAVIČIUS 
907 \V. 201b Place, Chicago, UI.

PA.IIESKAU savo vvro Povilo 
Masilionio. Prasišalino Kovo 12 d. 
palikdamas mani* varge tie pini

gų. Jis yra 'juodbruves, 5 pėdų ir 5 
coliu augščio, 25 melu, moka bar- 
berio darbi). Kas palėmysilr pra

neškite busiu dėkinga. Girdėjau 
kad išvažiavo į Kansas City, Kau
šas. <

MARIJONA MASILIONll-NT. 
2907 Emerald Avė., Chitago, III.

PAJIESKAU savo pusbrolio Juozo 
Bilckio, Nauzų kaimo. Rudos par., 
Suvalkų gub., Slarapolės pavieto, 

Bukos gmino; prašau atsišaukti, ar
ba kas kitas praneškite, busiu už tai 
dėkingas.

JURGIS BILSKIS.
8809 Ilouslon Avi*., So. Chicago, III.

PA.IIESKAU pusbrolių Idzido- 
riaus Šležo, Kauno gub.. Raseinių 
pav., Skaudvilės paprap.. kaimo Kė- 
lirė. Girdėjau gyveno Chicago, III. 
Jis pals ar kitas kas žinote prašom 
atsišaukti, turiu svarbu reikalu.

KAZIMIERAS MULKINTAS 
Bos 16, (’oketon, \V. Va.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU sint '*asa. Atvažiavau 

iš kito miesto, pergulėjau per naktjl 
pas lietuvius, ant rytojaus išėjęs 
nebesurandu pareiti. Meldžiu labai 
kad tie žmonės pas ką paliko siut- 
easas kad prisiųlų savo antrašą po 
sekančiu antrašu:

JOHN ZAUNIU
10710 Vincennes Avė., ('hieago.

JIEŠKO DARBO
ANTANAS ŽIUDAS su savo žmo

na pajieško darbo ant l’armų. jei at
sirastų geras farmeris, kuriam tai 
atsišaukite greitai.

IGNACAS VA INE. IKI.S
817 W. 311h PI.. Chicago, III.

PA.IIEŠKAU darbo j pekarnę už 
pirm;, ranka arba ir u7 anlrą. iiam 
reikia atsišaukite.

J. U.
2122 Coblantz St,, Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS geras pirmos klc- 

sos bekeris, kuris moka kepti baltų 
ir ruginių unitų duona. Mokestis 
bus labai gera dėl gero bekerio. 
Atsišaukite adresu:
106 \V?II SI., Rockford, III.

REIKIA kriaučių prie moteriškų 
kaulų ir sijonų. Mokestis nuo 35c 
iki 50 centų į valandą, kas nori gali 
dirbt nuo Štukų.

CH. K. AM’GAITIS.
3130 \V. Harrison St., Chirago. III.

REIKALAl’JA vyrų į kautų šapą. 
Exlra specialis paskyrimas valan

dų ir mokesties.
Kišenių dirbėjų
Pamušalų dirbėjų
Rankovjų dirbėjų
Visokiems darbams operuo- 

Jojų
Bušelmanų
Pamušo beisterių 
ir l‘'xaminuotojų.

Atsišaukite tuojaus j 
ROYAL TĄILORS 
731 So. Wells SI.,

REIKALINGA bučeris lietuvis, 
suprantantis darbą. Viela gera ir 
užmokeslish gera. Darbas ant vi
sados.

\VM. GIRAITIS
1980 Canalporl Avė., Chicago, III.

REIKALINGA šeimyninkč prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokėsiis Atsišaukite greitai j 

ORĖMI S CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted SI., Chicago, III.

REIKALAUJAMA moterų j kel
nių dirbimo šapą.
I'xlra specialis paskyrimas valan

dų ir mokesties.
Preserių 
Stičerjų 
Siuhi siuvėjų 
Kišenių siuvėjų 
Joincrių

Atsišaukite tuojaus.
ROYAL TAILORS 
731 So. Wells St.,

PAJIESKAU mergintos arba mo
ters prie namų darbo.

JOIC NAUDŽIŪNAS
406» So. Artesian Avė., Chicago, III 

Tel. Me Kinley 1691.

RI^IKIA prityrusio porterio j sa- 
liuną. $17.00 j savaitę.

J. B. MARNER,
1200 W. Vau Burei) St., ('hieago.

— BU KALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, valandos 
nuo 8 vai ryto iki 2 po pietų. Atsi
šauki le;

Z H E,
3149 So. Morgan St., 2nd EI.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon storas, gera 
viela dėl barbernės arba bučernės, 
arba bile kokio biznio. Norėdami 
ištirti atsišaukite.

JOHN PASKE
569 Vincennes. Road, kampa.** 55th 
SI., Pheonix—Jlarvey, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Groscrnė ir bu- 

černč lietuvių apgyvento;! vietoj. 
Biznis išdirbtas per tris metus. Prie 
žaslis pardavimo patirsite ant vietos 
Atsišaukite j Naujienų ofisą klaus
dami No. 38.

____PARDAVIMUI_____
PARSIDUODA bučernė ir groscr- 

nč geroj vietoj, tarpe lietuvių ap- 
gyventoj, pigiai jr gerai; netoli lie
tuvių bažnyčios. Priežastis parda
vimo — patirsite ant vietos.
4828 So. 48 C.I., kampas 15 gatves 

Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė jr groser- 
nė labai pigiai už cash arba išmai
nau ant namo ar loto. Biznis išdirb
tas gerai; visokių tautų apgyventa, 
nes savininkas išvažiuoja aid farmų 
šilą mrnesj. Kas norite Imli biznie
rių, nelaukite ilgai, nes gera proga. 
Kreipkitės laišku j Naujiem) ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 40.

Dresmakerių ir Moterų Kriaučių 
Domai!

PARSIDUODA šapo, ir yardinių 
audeklų Storas, pigiai. Biznis išdirb
tas per 7 metus. Neša pelno $460.00 
j mėnesj. Platesniu žinių kreipkis: 

P. J. VIKURAITIS, ..........
4832 VV. 141h SI., Cicero, III

PARDAVIMUI! aplieka daranti 
puikų biznį. Aptickorius kalban
tis lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai 
gali padvigubinti biznį. Išlaidos
nominalūs. Parduosime bargenu. 
Del platesnių žinių rašykite laišką. 

Geo, J. Teller,
5954 Indiana Avė., ('.hieago

PERKU visokius instrumentus 
naujus ir senus, kad ii* pagadintus,: 
pianus, vargonus, gratnafonus, kon
certinas, armonikas, triubas, bara- 
hanus, cimbolus, skripkas bescdlas, 
kas turite prisiųskite laišką aš at
važiuosiu ii* nupirksiu.

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn Si., ("hieago.

PARDAVIMUI bučernė ii* groser- 
nė labai pigiai. Apgyventa lietuviais 
ii1 lenkais, biznis gerai išdirbtas. Prie 
žastis pardavimo nesuprantu gerai 
to biznio, antra noriu apleisti mies
tą. Gera proga gerai)) žmogui. Atsi
šaukite šiuo adresu:

CITY 'MEAT MARK ET . 
Jonas Kavaliaui'kas, I'orest City, Pa.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokios rekordus, par
duosiu uŽ $55 su rekordais ii* dei
mantine adata. rPaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskilai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenpoit. 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir lt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA seklyčios skurinis 
setas, labai brangus, parsiduoda la
bai pigiai. Atsišaukite.

MR.S. GLASER
3149 So. Morgan SI., Chicago.

NAMAI-žEMe
NEPAPRASTI BARGENAI

PUIKUS akro lotai taip pigus, 
kaip $395, išmokant $40 cash, po 
$5 kas mčnesis. tiktai 45 minutes 
nuo loop Rock Išland gelžkeliu, su 
geru priemiesčio patarnavimli ir 

žema mėnesine mokeslimi. Nuosa
vybė prieina prie stoties. Tūlose 
vietose ši žemė apaugusi puikiais 
medžiais, augštai sausą ii- Imi rię- 
bią juodą žemę. Puiki vieta daržo
vėms arba vištų formai. Greit bus 
pavasaris. Pirkite dabar ii’ bukite 
prisirengę. Didelis viešas išparda
vimas bus greitai atidarytas. Pirki- 
le dabai- ir gausite pirma pasirin
kimą. Taipgi 5 akrai $1650. išmo
kant $150 cash, ir $15 i mėnesį. Jus 
apsimokės pasiskubinti greitai.

\VM. BUISHAS,
Romu 40. 106 N. La Šalie St., Tel. 
Main 2013. Gyvenimo viela 1520 So. 
19th Avi*. Cicero, III.

PATARIMAS
Jei tamstos manote pirkti namą, 

pirkite nuo palies savininko — gau
site pigiai ir teisingai. Bus suteik
ta pervedimo į jūsų lankas pirkvom 
popieros. Aš turiu gerą kampinį na
mą, kuriame 'labar yra vedamas 

biznis, bet dėl tūlų priežasčių turiu 
parduoti —reikalingi pinigai kitam 
bizniui. Kreipkitės adresu:

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI:
2 Platų 4—5 rūmų arti 53rd iv 

Lawndale, $200 cash" ......$1.000.
3 rūmų Cottage, kampinis lotas 

arti 63rd ii* Talman, $200
cash, ........................................ $1.500.

8 rūmu pagvvenimui arti St. 
Louis ir 80th PI. $200 cash, 
likusieji ant lengvų išmok. $1,300.

3632 Honare, 4 rūmų .... 1.700.
4448—JMontgomer.v St., I rumu 
namas ................................ $2,950.
4241—Mozart St„ 4-4 rms $2,950.

1956—Marshfield Avė., vieno fli- 
to geras bargenas ............... $2,500.
8802—Princcnton Avi*. Irtus $1,775.

4715—JRockwell St., 6 rm. van
deniu šildomas ................... $3,400.
51st ir Archer, 6 rms .. $1,300.

394(5—AVestern Avė., 6 rms mau
dynė, gazas .................... $1,700.

1225—'So. Artesian 4-4 fialai 
............................................... $3,300.

42 ir Campbell (5-6 plytų .... $4,100
1817—•Eilėn St. Store ir 4 flatų 
lengvi išmokėjimai.......... $10,000.

Daug kitų bargenų flatų ir name
lių. ateikite arba rašykite mums dėl 
surašo:

McDONNELL, 
2(530 —< W„ 38th S(. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakare ii- Nedėliomis.

PARDAVIMUI 2 augšlų iš keturių 
kambarių flali, toilelai ir gesas, nug- 
šlo akmens apatnamis, viskas gera
me sulaisyme. \Vallace gatvė, neto
li 30-los, "Tiktai $5,(500.0(1. Lengvi iš
mokėjimai.

IGNATIUS CHAP & CO., 
555 Wcst 31st Si., ('.hieago.

E X T R A
BEI K ALINGAS SAVI NINKAMS 

Lietuvis kontraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu kie
kinius kaminus, dedu kiekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius kiekinius darbus.

Dailius užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN REI)
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Worka
2106 W, 24th SI Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau tikę \Visconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, NViseonsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir II. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite j mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

» Anton Paulick,
807 Lincoln Ave„ Rockford, III.

FAR.MA! l’AK.MA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 8() akrų farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kute, du ccinenlibiai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yrii Wisconsin River netoli nuo mu 
sų miesto. Žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. A'aikai nenori dirb 
ti ant fanuos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefoną arba ypališkai at
važiuokite šiuo adresu:

\VM. THOMAS 
113(51 S. Michigan Avė Chicago, III, 

Tel. Pullman 759.

PARSIDUODA namas 4 pagyveni
mų. Rendos neša .*156 į metus. Eo
las 50 per 130. Lietuvių apielinkrje. 
Lotas vertas $3,000, parsiduoda už 
*2,500 su namu, noriu greitai par
duot]. Atsišaukite pas savininką:

J. JANUSZKA
3131 Archer Avi*. (Jiicago, III.

MOKYKLOS

V A L EN TI N E 1) R ESM A KIN G 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2107 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos .snv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. \'ie- 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

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

L. P. NARMONTAITĖ 
3223 Parnel Avi*., ('.hieago, III.

Tel Boulevard 9923.

DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA’
čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, i 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hizh 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- j 
kitę liuosą laiką pasitnokinimui, nesigailėsite. |

American College Preparafory School
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. .

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vilkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
k\ narna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystčs, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijoj*, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted SI.. Chicago. 111.

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

mas padarys jus Žinovu i trumpų 
laiką.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knvgos.
MASTER DES1GNING SCHOOL

J. F. Kasnirka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to augšto.


