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Costa Rica ir Nicara
gua arti kares

COSTA RICA GRĄSINA 
NICARAGUA.

Pavojus gali priversti Washin- 
gtoną pasiųsti armijų.

WASHINGTON, vas. 18. — 
Karės pavojai, kartu su suokal
biais ir tkontr-suokajlbiatis už
kariavimo ant tiek įpainiojo 
Centrą Ii nes Amerikos valstijas, 
kad galbūt reikės pasiųsti Ame
rikos eksptnhcinę spėką palai
kymui tvarkos, jei nenorima to 
darbo pa vesti tautų lygai.

Costa Rica v ra ant krank/ka

pasidarė labai įitemptais.
Costa Rica grąsinimas yra 

surišamas vietos valdininkų su 
nuvertimu Zelaya valdžios. 
Daugelis Zelaya pasekėjų pabė
go. kada jis neteko valdžios ir 
susirinko Costa Ricoj.

Daugiau keblumų.

rai|)g> keblumai kjla santi- 
kiuose Meksikos, Guatemala, 
Hondūras ir Salvador. Guate
mala yra užpikinta atsitiki
mais, kurie, sakoma, nurodo į 
suokalbius iš pusės Meksikos, 
Hondūras ir Salvador, gręsian
čius taikai ir galbūt teritorialiai

die Nicaragua legacfijos gautų nepąliečhlmybei Guatemalos. 
žinių, Costa Rica turi sumobi
lizavusi ant4 Nicaragua 
žiaus 8,(XX) kareivių po vadovy-!
ste Juliau Irias, Nicaragua pre- |js j viena respubliką po vardu 
miero laiko Zelaya valdžios.

Pasak pranešimų iš Guate- 
rube- Ina|a< eina judėjimas Hondūras 

ir Salvador sujungti tas dvi ša-

Morazan.

priežasties grąsinančio užpuoli
mo. Respublika neturi nė ar
mijos. nė ginklų, nė amunici
jos. Ji yra malonėje besikeei
nančio kaimino, jei nebus ap
ginta Suv. Valstijų.

Nicaragua armija 
paleista.

Sulig Bryan-Chamorro 1914' 
m. sutarties, suteikiančios Suv. 
Valstijoms kanalo kelią ir lai
vyno buzas, Nicaragua ekono
mijos reikalais paleido savo ar
miją ir sutiko suvartoti gautus 
iš Suv. Valstijų $2,(XX),(XX) ir bi
ją perviršį ‘įpb/iikų apmokėji
mui savo skolų.

True tronslotinn filed with tb< no«* 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1919 
as re«|iiired by the «ct of Ori. 6. 1917

Norima greitos 
taikos.

Niekados talkininkų valsti
jos pienuoja, kad kaip tik esan
ti prieš vyriausią taryba Rusi
jos problema bus išrišta, ir ke
li išklausimai bus suteikti atslo 
vams mažųjų tadtų, grieblies 
didesnių problemų taikos sulai* 
ties. Stovis publikos sentimer 
to Amerikoj, Anglijoj, Austri
joj ir Kanadoj įtikino jų atslo. 
vus čia reikale greitų ž'ingsnii 
sugrąžinimui kareivių namo, I 
ko negalima padaryti prieš pa
darinių ltaik(ks sutarties.

Francijos valdžia išreiškia 
savo pritarimą tam, bet taipgi 
pas tūlus yra baimė, kad nepa
vyks išgauti pYnus pergalės 
vaisius, jei bus daromas per
daug didelis skubumas su tai
kos sutarčia. ;

Franeija spiriasi už išpildy
mą pertraukos mūšių reikala
vimų kaslink sugrąžinimo da
ug Vokietijos paimto turto, y- 
pač industrinių mašinų. Tas 
užims ilgą laiką ir niekurios 
talkininkų valstybės mano, kad 
tam neturi būti kišta atidėti 
pasirašymą po sutartim. < 

Atsakydami į franeuzų gin- 
čijimą, kad galbūt daug laiko 
reikės pertvarkant r u b e ž i u s Į 
naujų
priešo šalyse, gieitos taikos ša
lininkai užreiškia, kad tokie 
pertvarkimai, kokie yra reika
lingi, gali būti padaryti po pa
sirašymui taikos sutarties.

......t
Tnte trnnsb»Hnn filod wlth the nosį 
mastei* at (’hieago, III. Feh. 19, 1919 
as required by the acl of Oct. (>. 1917

MOTERIS TAIKOS KON
FERENCIJOJ.

valstybių susidariusių

Kongrese
ITALIJA ATSISAKO NUO AR- 

BITRACIJOS ADjRIATIKO 
KLAUSIME.

Sako, kad taikos konferencija 
yra tinkama ištaiga išrišti 

klausimą.

PARYŽIUS, vas. 18. — Tai-

žadėti šalies gynimo, Nicara- 
gua lauks iš šios šalies apgyni
mo. Amerikos kareiviai yca 
Panamos kanalo zone ir jie, ti- 
kimąsi, bus pasiųsti į Nicara- 
gua, jei Costa Rica papildys ka
rės aktą.

Vienatiniai kareiviais Nicera 
gua dabar yra 100 Amerikos ju

saugojo Amerikos legaciją.

VVilsono politika 
kalta.

ir 
va 

Idininkų, kįlo delei prezidento 
VViisono atsisakymo pripažinti 
Frediieo Tinoco, kaipo ('ortą 
Bica prezidentą. Tinoco suor
ganizavo revoliuciją ir nuvir- 
tg prezidento Ganzales valdžią 
1917 m.

\Vilsonas nusisprendęs susta
bdyti perversmus lotinų Ame
rikoj atsisakė pripažinti Tino- 
co ir pasak Tinoco šalininkų, 
atsisakė suspiaikinti legalizavi
mu Tinoco valdžios pereituose 
rinkimuose ir Costa Rica pa
skelbimu karės Vokietijai.

Nesamai senato užrubežirių 
reikalų komiteto subkomiteias 
priėjo prie išvedimo, kad ii- 
sonas nėra teisus sulaikyme 
pripažinimo Tinoco, nors jis

Keblumai 4a rp Costa Rica

PARYŽIUS, vas. 18. — Ser
bijos, Slavenijos ir Kroatijos te 
ritorialiai reikalavimai tapo pa 
duoti taikos konferencijos 
riausiai tarybai šiandie po piet 
per Vesnič, Trumbič ir Zogler. 
Pasak oficialio paskelbimo, ta
po nutaria paduoti klausimą 
reikalaujamų rubežių, apart tų, 
kuriuose Ulalija yra tiesioginiai 
užinteresuota, komisijai, kuriai 
jau pavesta Banat rubežių klau 
simas.

Italijos delegacija taikos kon 
ferencijoje, pasak oficialės no
tos, pranešė konferencijos sek
retoriui, kad ji negali priimti 
pasiulimo arbilracijos Italijos- 
Jugo-Salvų reikalavimų Dalina 
itijoj. kaip buvo siūloma Jugo- 
Slavų.

Italijos atstovai savo laiške 
sekretoriui ’išali‘Nkina, Icad visi 
teritorialiai Reikalavimai yra 
paduodami taikos konferenci
jai. ir kad jie nemano, jog nu- 
kripimas nuo to budo turėtų 
būti padarytas kokiai-nors ypa
tingai procedūrai.

(Pradžioje pereitos savaitės 
Jugo-Slavų delegatai taikos ko-(
nferencijoj prašė prezidento Jis 
Wilsono veikti kaipo arbitru to- Ruhr indu.stdjaniiame distrikte 
riaus nesutikimuose su Italija palei Reiną ir spartakai užėmė 
kas link rytinio pakraščio Ad- 
riatiko. Prezidentas Wilsonas 
pasiūlė, kad italai ir jugo-sla- 
vai apsvarstytų savo nesutiki
mus. Italai atsisakė tuo laiku 
padaryti nuosprendį. Vėliau 
jugo-savai atsišaukė į premierą 
Clemenceau. kaipo konferenci-

turi sutikimą 4 iš 5 didžiųjų 
valstybių taryboje iš 10, atsto
vavimui moterų visuose taikos 
konferencijos komi lėtuos e, 
svarstąmYuose klausimus, pa
liečiančius moterų ir vaikų in
teresus.

Plalįjos užrubežinių reikalų 
ministeris baronas Sonino suli
ko už Italiją, Franeijąi, Angli
jai ir Suv. Valstijoms jau pir
miau sutikus su propozicija.

| pieną moterų dajyvavimo 
taipgi įeina sudarymas interna- 
cionalio moterų komiteto, su 
kuriuo bus pasitariama tokiuo
se klausimuose, kokie tik jas 
paliečia pirm negu bus. kas- 
nors galutino daroma.

Vokietijoje
True translaHnn filed wilh the post- 
mastei* at (’hieago, III. Feb. 1’9, 1919 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

STREIKAI VOKIETIJOJ.

. Generalis streikas Ruhr 
distrikte.

COPENHAGEN, vas. 18\ - 
Pasak žinių iš Berlino, genera- 

streikas tapo paskelbtas

San tiktai įtempti. .

Po Suv. Valstijų įtekme. Ni- 
caragua ir Panama taipgi ati
sakė pripažinti Tinoco su pase
kme, kad sentikiai tarp Costa 
Rica ir jos artimųjų kaiminų nors daręs lame klausime.

į................................t■ LUBIUI.1 '—‘i

lakai sustabdė, visą darbą prie 
Muhlhcdin laikraščių ir per spė
ką sulaiko laikraščių štabus 
nuo įėjimo į ofisus.

Ginkluoti spartakai ateina į 
Muhlbeim iš Essen, Dusseklorf 
ir kilų vielų. ' Muhlbeim skai
tomas centru spartakų judėji- 
no. 

i

Stipri spartakų partija nuėjo 
Hervestdoest,en kaimą ir at- 

nušusi valdžios kareivius.
Darbininkų tarybos nutarė, 

kad generalis streikas turi tęs- 
lis iki valdžios kareiviai nebus 
’štraukti. Ruhr distriklo an
gliakasiai prisidėjo prie strei
ko.

nlrolės ir reikalavimą, kad Vo
kietija užmokėtų išlaidas talki
ni inkų okupacinių armijų ant 
Reino upės.

Aiškinama, kad los sąlygos 
išmes iš darbo tuksiančius vo
kiečių oficicrių, pradedant nuo 
generolų ir žemyn, kuomet vo
kiečių prosoj praneštoji armija 
iš 600,000 litiosanorių, kuri ta
pusi suorganizuota, turės būti 
paleista.

Žinios 
tinimas 
iš pusės

priduria, kad pasipik-

karines valdžios didė

ewi

l’rue translation filed wttn the post, mastei* at Chicago, 111, Feh. 19, 1919 
as recjuiied by the act of Oct. 6, 1917

31,000 bolševiku
suimta

Rantzau pasilieka 
vietoj.

Politikei! korespondentas iš 
VVeimar praneša, kad grafas 
von Brockdorff-Rantzau nuta-

rubežinių reikalų minidlerio. 
Jis padarė tą nuosprendį, sako
ma, kadangi valdžia ir kitos 
partijos, jų tarpe nepriklauso
mieji socialistai išreiškė jam 
pasitikėjimą.

True translntinn filed wHh the pno 
mastei* at (’hieago, III. Feb. 19, 1919 
is i*e<|iiire<l by the net of Oct. Ii, 1917

JAU VOKIETIJOJ YRA 
BALTOJI GVARDIJA.

BERL1NAS, vas. 18. — Pa
sak čia gautų žinių, prieš pre- 
miero Eisner Bavarijos vald

žia stovi rusti vidurinė situaci
ja. Lokal Anzciger Municho 
korespondentas sako, kad Mu- 
niebo ir Nuremburgo garnizo
nai verbuoja kareivius aiškiam 
tikslui priešinties Ivtsncriui, jo 
sparltakų ir nepriklausomųjų 
socialistų pasekėjams ir karei
vių tarybai. Municho karei
vių taryba išleido reikalavimą, 
kad rekrutavimas butų sustab
dytas ir kad Bavarijos karės 
ministeris butų pastatytas po 
pildomuoju komitetu.

Tos pačios žinios sako, kad 
spartakai, kurie laikinai kont-

mesti kareiviu, jei bus reikalas, 
atgabentų iš kitur.

•’ine tronsloHnn filed with thp pn<« 
mastei* at Chicago, III. Feb. 19, 1919 
as reijuired hv the art of Oct. 6, 1917

GALBŪT SUNAIKĮS 
HELGOLAND.

LONDONAS, vas. 18. — Pa
sak daugelio laikraščių, galuti
nos pertraukos mušiu sąlygos, 
kurias vyriausioji 
slo, bus paskelbta 
gą mėnesio ir jos

taryba s va r-

užvers tarp 
sunaikinimą 

Helgoland ir Kiel kanalo fortų, 
atidavimą sunaikinimo tiks
lams dabar internuotų Vokieti
jos karinių laivų ir atidarimą 
Kiel kanalo civiliams transpor
tams. Sakoma, kad Vokietijai 
bus paliktas nedidelis laivynas 
vien apsigynimo tikslams.

True trnnsh«»’<»n filed wlth the post 
mastei* at Chicago, III. Feb. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

NEUŽGANĖDINTI PERTRAU
KOS MŪŠIŲ SĄLYGOMIS.

R(X’hum, Hamborn ir daugelį 
kilų vietų.

Jiie esą fortifikuoja vandens 
ir elektros jiegos dirbtuves Du- 
sseldorf. Muhlheim ir Ham
born ir rengiasi priešinties val
džios kareiviams, kurie yra siu 
nčiami į tą distriktą. Priešių- ’ punkdus pertraukoj mūšių, y- 

jos pirmininką, veikti kaipo ar- gi valdžiai vadovai išleido palie pač paliečiančius sumažinimą 
bitratorių, bet nebuvo žinių, pirnus, kad valdžios rekvUavi- 
kad fraftruzų vudSovas butų ką mai anuby nebūtų prurtatomi.

Berlino žinios sako, kad spar

LONDONAS, vas. 18. - (.au
tosios iš Berlino per Bušelį ži
nios sako, kad pan-gennanų 
militarinė partija, vadovauja
ma field-maršalo von Hinden- 
burg, piktai smerkia naujus

True tr»nsl<«Hnn filed ih» pnqf. 
mastei* at (’hieago, III. Feb. 19. 1919 
»s rrmiired hv tliA net of Oct. I». 1917

KODĖL VOKIEČIAI PRIĖMĖ 
PERTRAUKOS MŪŠIŲ

BEBLINAS. vas. 17. — Vo
kiečių valdžios priežastimis pri 
ėmimo aštriu sąlygų atnaujini
mui pertraukos mušiu kaip iš
dėstytos \Veimar žinioj j Nord-

ra, kad atnaujinimas karinių 
veikimu po atsisakymui, pasi
rašyti, privestų prie pilno mo- 
ralio žlugimo Vokietijos žmo
nių. Absoliutis įsitikrinimas 
viešpatavo, kad atsisakymas pa 
sirašyti ar negreitas veikimas 
sulig pasiutimų, susilauktų u- 
maus besiveržimo talkininkų 
armijų už Reino, paliečiant o- 
kupaciją svarbiausių ir būti
niausių industrinių distriktų 
vakarinėj Vokietijoj.

Partijij atstovai, kurie daly
vavo kabindle svarstymuose 
vienbalsiai sutiko, kad žmonės, 
kaipo tokie, nė nesupras, nė ne- 
užgirs tokio išėjimo ir kad nė
ra kitokios alternativos, kaip 
pasirašyti su protestu.

True trnnslaHon filed wlth Ihe nnst 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1919 
is reųuired by the act of Oct. (», 1917

VARTOSIĄS SPĖKĄ.

WEIMAR, vas. 18. — Vokie
tijos gynimo ministeris Gustav 
Noske kalbėdamas Vokietijos 
nacionaliiame susirinkime apie 
neramumus įvairiuose distrik- 
tuose užreiškė, kad jis nori ta
rybomis 
nimus.

jei bus

Ministeris pridūrė, 
nepriims atsakomybės, 
priverstas panaudoti

2,575 ŽMONĖS ŽUVO 
KASYKLOSE.

VVASH1NGTON. Kasyklų 
biuras paskelbė, kad pereitais 
1918 metais Amerikos anglių 
kasyklose vien užmušta 2,57.) 
žmonės.

UžDARĖ 9 BANKUS.

ST. PAUL, Minu. Valsti
jos superintendentas bankų b. 
E. Pearson uždarė 9 valstijimus 
bankus Minnesota valstijoj. Už
darytieji bankai įeina į retežių 
14 bankų. Jie uždaryti dėlto, 
kad jie pirko už $5(X),(XX) .be
verčių komercinių popierų. 
Kiek jų depozitoriai ir akcionie 
riai pražudys dar nežinoma,

navimas bankų knygų.

AREŠTAVO PREZIDENTĄ
13 BANKŲ.

MINNEAPOLIS, Mjnn., vas.
18. Charles F. Wyant, prezi-vokiečių armijos iki paprastos

tvarkos palaikymo spėkos,prie- • dfentas 13 Minnesota valstijinių 
žiūrą amunicijos dirbtuvių ko- bankų ir William H. Shafer ta-

po areštuoti už prigavimą Wy- 
anl bankų depozi torių sumoje 
$700,000 išduodant bevertės no 
tas ir beverčius serus. Visi 13

True f»,anshtt'on filed with Ihe P'»sb 
mastei* at (’hieago, III. Feb. 19, 1919 
•s re<|uired by the act of Ori. 6. 1917

AREŠTAVO IR DEPORTUOS 
ITALĄ REDAKTORIŲ.

CHICAGO. Angelo Sag- 
gio, redaktorius laikraščio Ita
lių tapo areštuotas Cbicagos 
policijos ir atiduotas tederaliai ( 
valdžiai deportavimui.

Jis pirmiau tapęs išvytas iš 
Italijos ir Francijos.

True trnnsl’dinn filed wi»h the pn«!f. 
master at (’hieago, III. Feb. 19, 1919 
hs reouired bv the hcI of Ori. 6. 1917

Iš NEARINGO BYLOS.

Scott Nearing byla atiduota pri- 
saikintiemsiems teisėjams.

MONARCHISTAI SUĖMĘ 
31,000 BOLŠEVIKŲ.

Geg. Denikino armija pasiekusi 
Kaspijaus jurą.

ODESSA, vas. 18.- Gen. De
nikino anti-bolševikų armija 
pasiekė Kaspijaus jurą, praei
dama 350 viorstų ir suėm(‘«31,- 
090 bdlais'Jių, 95 kanuol.es ir 
8 ginkuotus traukinius.

Pergaiinčiame besi veržime 
gen. Denikin armija išsklaidė 
bolševikų spėkas iš virš KM),(X)0 
kareivių. Bolševikų karės me- 
degos geleži ūkelių, vagonuose, 
kurie tęsėsi per 30 mylių, taip
gi lapo paimtos.

Per šią pergalę Kaspijaus ju
rų apygardoj, gen. Denikin ga- 

’lles atkreipti savo atidą į Do- 
( no apygardą, kur padėjimas be 
sipriešinančių bolševikams spė
kų per keletą savaičių buvo 
abejotinus.

NEVY YORK, vas. 18. —šian
die tuo po piet prisaikintieji tei
sėjai išėjo tartis apie nuospren
dį byloje buvusio profesoriaus 
Scott Nearing ir Amerikos So
cialistų draugijos, kaltinamų 
peržengime špionažo įstatymo.

True translation filed with the ^bst- 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1919 
as reciuiied hv the act of Oct. Ii, 1917

$ BOLŠEVIKAI PRADĖJO 
OFENSIVĄ.

40,000 bolševikų stojo mušin 
Estonijos fronte.

BUTTE STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

BUTTE, Mont., vas. 17.
Metalo kasyklų diarbininkų I. 
W. W. unija šiandie nutarė at
šaukti streiką vario kasyklose 
Butte distrikte, kuris prasidėje 
vasario 7 dieną.

Mažina algas.
EL PASO, Tex. - šiandien 

paskelbtas sumažinimas algų 
EI Paso rudos tarpyklų darbi
ninkams.

STREIKUOJA.

Mo-CHICAGO. — Excelsior 
tor Mfg. Supply Co. virš 600 
darbininkų streikuoja 
darni pakėlimo algis ir suti 
pinimo darbo valandų.

reikalui 
i*um

Pakvaišėlis sužeidė du 
žmones.

pak-Manoma
Aldana, 
Kedzic Avė ir 
subadė Juozą

CHICAGO. - 
vaisęs italas B. 
Kcdzic Avė. lies 
38 gatve peiliu
Rudį, 3732 Union Avė. ir Char
les Boig, 3312 W. 37th SU. Abu 
sunkiai sužeisti.

True translrttinn filed with th<* post 
mastei* at (’hieago, III. Feb; 19, 1919 
as i*equire(l by the act of Oct. 6. 1917

ANGLIJAI KARĖ LĖšAVO 
$40,000,000,000.

LONDONAS, vas. 18. Pre- 
mieras Lloyn George oficialiai 
apskaitė taikos konferencijos 
atlyginimų komisijai, kad karė 
Anglijai lėšavo aštuonis miliar- 
dus svarų sterlingų ($40,000,- 
000>, 
z Apie tai paskelbę,gtslovų bu
te iždo kancleris fAndre8v Bo- 
nur L.aw. nei

LONDONAS, vas. 18. — Pa- 
>ak Daily Mail Helsingforso ko
respondento žinios, datuotos 
janedėlyj, septintoji bolševikų 
armija Estonijoj ir Livpnijoj 
(markiai atakavo visuose sek
toriuose Narvos. Pskovo ir Vol- 
’nar frontų subatoj ir mušis te
besitęsia.

respondentas, “susideda iš 40,- 
000 kareivių, kurie turi (Jau
giau 100 kanuolių, keletą gink
luotų traukinių ir aeroplanus 
iš Uralo kalnų.

“Bolševikų kųrės ministeris 
Leonas Trockis davė paliepimą 
atakuoti sulig rezoliucijos, pri
imtos slaptame susirinkime Pe
trogrado sovieto seredoj, po 
Trockio paaiškinimui, kad auti 
bolševikų baltosios gvardijos 

užėmimas Petrogrado reikštų 
galą bolševikų revoliucijai.

“Estonai ką tik apvalė Esto- 
niją nuo bolševikų, bet Estoni- 
įos štabas buvo prisirengęs ir 
po kelių valandų smarkaus mū
šio laimėijo iniciatyvą. ' Mušis 
siaučia su dideliais nuostuo- 
......... t

Areštavo pikietuotojas.

NEW YORK, - 55 mergai
tės pikicituotojos iš Ladies Shirt 
waist & Dresšmakers unijos ta
po atvestos į teismą. 25 jų li
ko nubaustos neva už netvarkų 
elgimąsi.

ORAS.

Giedra šiandie; ryto nepasto
vus; nedidelė permaina tempe
ratūroj.

Saulė teka 6:41 vai., leidžia
si 5:26 valandą. Mėnuo teka 
10:30 valandą vakare.

kanuol.es
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Prie Tilto.
Pro didžiąją dvaro pievą ir 

Žemučio ganyklas, vietoj rube- 
žiaus, vinguoriuoja mažas upe
liukas. Yt siauras juodas brū
kšnys jis išlenda iš krūmyno ir 
nusidriekia palei mišką į tą pu
se, kur virš uolų ir lazdynų

A. Upits. j ria per margus ir žiuri ramią j an 
upeliuko vandenin, kuriu mato
si jo šešėlis. Y t veidrodyj ten 
dilbso žema nutukusi figūra 
sukištomis į švarko kišenius 
rankomis, balta-baltutėle barz
da ir tokiais jau plaukais, ku
rie susivėlę kyšo iš po kepurės. 
Žemuti^ niekuomet nežiūrėdavo 
į veidrodį ir nūnai jis pats ste
bisi savo šešėliu: sulinkęs, su-

•— Gerą dieną, Žemuti! — jis 
sveikina dusliu kerkiančiu bal
su.

galvą ir valandėlę jie stebei
lijąs į viens kitą lyg nepažįsta
mi pribuišai.

Gerą, gerą, Kukli... Žemutis 
susigriebęs vapęna. 
taip staiga 
ne.

Žemulis klastingai pamerkia 
akia.

Kuklis, įrėmęs akis į žemę, 
kažką lupomis vapena. Pažvel-

Iš kur tu 
net išgąsdinai ma-

lies bokštas. Be stogo, be vėlia
vos karties gale, jis greičiau pa
našus į ilgą bukų kaklą, nuo 
kurio urnai tapo nutraukta gal
va ir kuris dabar bodžiai žiuri į 
dangų ir stebis, stebis...

Virš upelio riogso senas siau
ras tiltas, su nelupto juodalksnio 
margomis. Senis Žemutis po- 
valiai eina pakalnėn, perbreda 
ganyklų klampynę ir sustoja 
ant tilto. Betiksliai jis pasisve-

mėgę kakton, o kakta — vieni 
griinzai. Lengvai jis pakrato 
savo baltą galvą ir už paniū
ra us rimtumo jo veide žaidžia 
kažkokia, slėpininga, klastinga

ga... Bet to molio------ sakyk,
ar apsėjai lauką?...

— Kiek pajiegėm, kapstomės 
su tuo pučiu arkliu. Vis dėlto, 
apie tryliką margų dar liko: ne
beturėjome pasėlio; prisiėjo a- 
tiduoti dragūnams...

— Vadinas, tau ištikrųjų blo
ga.. . Bet to molio — tik užsuk. 
Nors tiesa, man liko tik vieni 
ratai... Kilus sudegino... Bet 
kapinės netoliausia: nuvešime 
kad ir dešimtį vežimų.

Tylu. Žemulis, pasirėmęs į

rėjų išsiveržti j viršų, 
kia akis ir jo veide pradeda žai
sti liūdnai klastinga šypsą. Jis 
pasislenka prie Kuklio.

Keturis karius, pačiame vi
durnaktyje, jie atėjo jo suimti 
— vapena“ Žemutis. Klausinė
jo manęs - nežinau. Argi aš,

ur

na-

Nu*ATniIRGN : 4 MJ
padidina stiprumų, švelniu, ner- 
vuotų, suirusių žmonių j dvi sa
vitai laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augšiai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dčtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

Tuo pačiu laiku iš miško išei
na Kuklis. Jis ateina iš kapinių 
Taip, tas pats Kuklys, kurio li
kis aname valsčiaus šone, šalia 
bažnyčios. Jis augštas, k ūdas, 
apie šešiosdešimts metų am
žiaus, žmogus. Ant pečių jisai 
laiko gelsvomis smiltimis apsi
vėlusią lopetą. Eina jis retais, 
keistais, šlitenančiais žings
niais. Rodosi, kati savo kojo
ms jis turėtų arti drėgnąją dva
ro pievą. Kukliai jis žvalgosi į 
vieną ir antrą pusę. Vanduo 
švokščia pro augštus batų au
lus, bet senis Žemutis šito visai 

Ir Kuklis tik tuomet 
bestovintį, kada ren-

Ko tu taip žiuri tenai? 
Žuvų?.. Bet ir vėla nulenkia 
galvą, vapena sausomis lupomis 
ir, rodos, nieko negirdi ir ne
mato.

pamato
giasi lipt ant senojo tilto.
truputį krūptelia ir sustoja.

LSS. 37 KUOPA.
Rengia diskusijos Temo: “Kaip darbininkai gali pa

laikyti savo tiesas?” Įvyks ketvergė 20 d. vasario 7:30 
vai. vak.

MALINAUSKO SVETAINĖJ.
1843 So. Halsted St.,

Draugai ir draugės! Nepamirškite atsilankyti, nes 
bus svarbu kiekvienam pasiklausyti.

Kviečia KOMITETAS.

Žemutis lengvai nusišypso, 
pamerkia akia lyg atsakydamas 
pats sau į tūlą slepiamą užma
čią. Jiedu llik-ką pasitiko, 
(lilbso į kils kitą, į bet nieko 
negirdi »<’ nesupranta: kiekvie
nas turi savo bėdų; jos užima 
visas jų mintis, jausmus ir pa
jautas - • tarytum gležnutis pai
nus voratinklis. —

įteikėjo užsukti pas kalvį: 
andais nunešiau jam žagres, kad 
pataisytų; bet dar nėra.. Mie
žius reikalinga įarti, bet žagrių 
nėra. Jis, žmogus, dar nepasi- 
teisęs nuo jam surengtos pirties 

žinai,, praeitą žiemą. Nuga
ra, sako, dar sukiurusi, pūliuo
ja. . Iš jo niekada nebebus dar
bininkas. ..

— Ką? Kuklis pakelia nus
virusią galvą ir vėla ją nulei-

peną sausomis lupomis.
- Buvau kapinėse...

^Lietuvos Klausimas’
Toj teinojSLA. 36 kuopa rengia protekcijų, kad plačiai supažindinus 
s,j tub kl nisim:! visus intei-r.-.iioj ai i’ius. Užkvietė 2 prc'vigcj tu: t 
m.<. socialistu sro\< s. 2 nuo ta ui'ninkų srovės. I'irma skaitys 
Kleofas Jurgelionis, ketverge, sausio 20.Mildos svetainėje. 3112 S 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga dykai. Kviečiame vi
sus atsilankyti, nes šis klausimas šiame momente yra visiems labai 
svarbus ir žingeidus, o prelegentai išaiškins kuogeriausiai.

Kviečia SLA. 36 kuopo prel. reng. KOMISIJA.

1'4, ir kur gi ne —palaidos žal
svos smiltįs! Taisiau, lupinėjau, 
bet nieko negelbsti: vejas visa 
išardo. Beikclų apdėti velėno
mis.. . $

l ai — ip, len tavo moteris.
— Moteris ir Simus...
— Taip, taip — moteris ir 

su n us. Tavo sūnų nušovė, o 
moteris... Įveli, nelengva su su- 
nais! Žinai, ir man.----------

Svarbios Prelekcijos
Sveikatos srytyj, rengia Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas, Seredoj vasario 19, 7:30 vai. vak., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St. Prelegentas 
I)r. A. Montvidas. Tema UINFLUENZA”. Taigi kvie 
čiame atsilankyt, seni ir jauni, nes sveikata yra svar
bi visiems. Inžanga 10 centu.

Kviečia Rengimo KOMITETAS.

— pertraukia jį Kuklis; 
kokiame kampe 
molio, 
ta ir butu visai kas kita.
I C

k rūsčiais sudėčiai! velėnas 
viršuje pasodyčiau gėlių..

MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE

"STA8 & GARTER SHOW" —“S

Basi 
belurys gero 

nuvcžčiati vežimą-ki- 
Pa- 

o
Da

bar — sarmata nuo svieto, nuo 
žmonių...

• — Molio — kiek lik nori, 
len, už klėties... mes, žinai, ka
same naują rėvą. Toks tapus, 
tarytum sviestas.^, Gali užsukt, 

lai kad su tffo užsukimu.. 
Kuklis bodžiai pasidairo. Jau
nąjį arklį ainiais pa trukino — 
atidaviau žydui už penkioliką 
rublių. Seųasai ėjo be pasagų 
ir pasitrenkė kanopas: ir iš ar
klidės negalima išvesti.

— Vadinas, tau ištikrųjų blo-
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PENKI METAI!
Jau Įienki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių
iraštis Amerikoje. Kad tai atžymej’us NAUJIENŲ Bendrovė rengia

U BILE JI Nl V A KĄRA
WEST SIDE AUD1T0RIUME

kampas Taylor St. ir Ratine Avenue

Nedėlioj, Kovo-Mare h 2 d., 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA-' 
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJI ENIEČ1AI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ.PUIKUS programas, kurį išpildys NAUJIENŲ draugai
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deniu; Kuklis akis įbedęs į že
mę. Kiekvienas užimtas savo 
mintimis, savo bėdomis, .tik ne 
tokiomis, kurios vienytų, o to
kiomis, kur atstumia vieną nuo 
antro; tveriančiomis paniūra
mą, kerštą, kuris ir artimiau
sius draugus atitolina. Žemu
čio bespčke šypsą ir klaikioji 
Kuklio išvaizda turėtų sudre
binti pašalietį. O, kiek jiedu 
pergyveno praeitą žiemą, kiek 
perkentėjo! Visa dešimčia me
tų jiedu liko senesni.

--Šitaip, su Simais nelengva! 

tarsi atsipeikėjęs pradeda Že
mutis. Ir iki ko jie daejo! Žiu
ri, žiuri ir pats sau nebetiki — 
argi tai galėtų būt tavo 
Nugi, o ko maniškiui 
ar negalėjo gyventi... 
reikėjo jam trankyties
susirinkimus, sakyt prakalbų... 
Is kas iš to: namus sudegino, nė 
mums yra kur prisiglausti, nė 
jam kur gyventi.. Trankosi 
dabar po svetimas šalis su Kai
no žyme kaktoje.

jaunaisiais... Bet mano akįs nuo 
lat dilbsi len, į daržinaitę, 
miškėj... Sukandau dantis ir 
sakiau. Galėjo užmušt, ir 
nebočiau sakęs. Jie degino
mus, o aš sėdėjau ant kalades 
galvą susiėmęs, b< l mano širdis 
taip juokėsi... tikėk manim, 
Kukli, mano širdis juokėsi: jis 
buvo saugioj vieloj! Prisiarti
na pats vyresnysis ir klausia: 
Nu, starik, chorošo? — Spasi- 
bo, bariu, očen chorošo... at
sakiau. Jis nusispiovė ir pasi-

— Nė gėlėlės negalima paso
dinti... skundžiasi Kuklis. Vie
na smiltis, daugiau nieko... Ar
gi ponas neturėjo užtenkamai 
geros žemės, kad paskyrus ją

Wilson’
Nut Margarine

Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas— 
ir Kainuoja Mažiausia — Pamėginkite

sunūs...

Bet ne, 
į tuos

obclių, iš didelės krūvos griuvė
sių kyšo du aprūkę kaminai, 
šalia jų netoli riogso kelios su
krypę šėtros — iš šalinių ir eg-

—E, kogi tu., rūpinies... va
pena Kuklis. Jo veide žaidžia 
skausmas, akįs plieksi, bet ant 
paliegusių blakstienų jau senai 
nebepasirodo ašaros. Tik iš 
silpnos, tarytum palaužtos kal
bos, galima numanyti, kad ja-

kentėjimo. — E, kogi tu... ta
vasis dar gyvas, sugrįš kai į- 
šauš giedresnė gadyne, bet 
man... Jis bodžiai pažvelgia į 
kairę ir dešinę ir vos girdimai 
tęsia: — Bet manasis niekuo
met nebeatsikels! Toks sūnūs, 
toks šaunus darbininkas! 
žiedolinę buvo pabrinkęs, 
vasarą manėme užgerti jo 
tuves... Liko ir ji...

it perdaug Įteanpla styga, įt
inai nutrūksta jo kalbos siūlas. 
Abiem rankom jis pasiremia į 
margas ir stipriai suspaiidžia 
linkstančius kelius. Baltos bla
kstienos nuolat trūkčioja; jisai 
norėtų verkti, bet ašarų nėra, 
lik širdį suspaudžia kažkokia 
nepakenčiama sausa gėla. Ir 
kuomet jis bando prakalbėti, 
jo balse nesigirdi nė vieno žmo
giško garso: jame gaudžia pa
sibaisėtinas, beprolingas choa- 
sas keršio, skausmų ir nusi
minimo...

- Suėdė... Visa diena laike

gių. Kaip šunį įmetė į duobe 
ii’ užkasė. Molina gulėjo anl 
mirties patalo, o aš... aš turė
jau stovėti ir žiūrėti kaip jį nu-

nių. Tik per didelį prašymą 
gavau pavelijimą iškasti ir pa
laidot šalia molinos., Tuomet 
aš maniau: kodėl aš toks senas’ 
ir silpnas; kodėl mano rankos, 
tarsi pakirstos, tysojo nuo pe
čių, kada visa to buvau priver
stus prisižiūrėti. Geriau butų 
užkasę ir mane kartu su sūnu
mi... O, dieve, dieve — kur tu 
buvai!...

- Dievus! Piktai žibtelia Že
mučio, buvusio mokyklos per- 
detinio, akįs. Vis dėlto, jis su
laiko savyje lai, kas lik-ką no-»

Taip, iš švei- 
Bašo koks ten gyveni- 

žmones: skaitai, ste- 
neliki, kad ant žemes

įnirčiui turi būt geras ir išru- 
sentas žvirgždynas. Vėjas pur
ena smiltis, kryžius virsta nuo 
kapo...

Nesenai atsiuntė laišką — 
dudena Žemulis, 
carijos. 
•^as, ko 
biėJ ir
galėtų būt tokia tvarka. Sta
čiai kaip pasakose: re len va
gių, nė kitokių nedorybių...

—Praeitą nedėldienio naktį 
jo kapas buvo apkaišytas gėlė
mis. Kas kaišė — nežinia, bet 
tų gėlių ii’ visokiausių, su gra
žiais kaspinais, vainikų buvo 
čielas kalnas. Žinoma, lai drau 
gai — jų jisai turėjo daug.

Ir veia abudu panįra savose 
mintyse, kurių kitam negali iš-

šypsos’. Kuklis tapena ppaliegu- 
siom blakstienom ir betiksliai 
žvalgosi į kairę ir dešinę.

—Nugi, sakysime sudie pra 
byla Žemutis ir siekia Kukliui 
ranką. Miežius reikalinga įarti, 
bet, arklo nėra. Bet to molio— 
tik užsuk: nuvešime kadir de
šimtį vežimų. į

— Taip, kužda Kuklis ir pa-1 
sisuka į nueinantį Žemutį Jam 
rodosi, kad reikėjo dar ką nors 
papasakoti, palengvinti skaus
mus ir prašyli patarimų. Bet 
galvoje tuščia, ji .'rlaaitusi 
nuo ilgų bemiegio nakčių ir vi
sa, kas perkentėta. Tjk širdis 
taip dega, ir degs kol sutrupės 
nei sugruzdintas lapas...

Žemulis breda dvaro pieva ir 
šypsthsi karčiai klastingai šy
psosi.

—“Nesugavo”.., jis norėtų 
garsiai nusikvatol. “Nestigai 

vo”.„ Minties siūlas staiga nut-

slebęs dairosi.
Nuo pilies bokšto, medžių vii’ 

šunčmis, atslenka juodas debe
sys kuosų. Miliūnas biaurių 
ki rkiančių garsų pinasi į nejau 
kų klegesį, kuris povą liai siubuo 
ja tvankų pavasario orą.

Verte Klajūnas.

SHAMDLING NAUJAUSIOS 
MADOS RESTAUKANTAS.

..........r1""—1
Geri, švari, sanitariški valgiai vis

kas namie kepta ir virta. Mes siiren 
kum miisv -viilui Moi-iiiii^ii, i r švit
riausių aukštos rųšies valgių už. vi- 
sokias kuinas. Jeigu jąs nebuvot 
pas mus tai yra jūsų prideryslė alėti 
pas mus ir atsives! savo draugus 
pi’odyl kur yra gera viela valgyt.

1391 Milvvtmkee Avė., 
netoli Lincoln St.,

Tel. Armitage 3326. Chicago, III.

ir

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimų savo teisių 

ofiso iš r<7 So. l.aSalle Street 
į* Romu 646 Utis Building

10 So. LaSalle Street
Telrplioim Fnmldin 4849 

Rezidencijos Tel. Garlield 1647.

JUS visuomet galite turėti gerą sviestą ant 
savo duonos, jeigu pirksite Wilson’s Mar

garine-
Yra grynas riešutinis sviestas. Neturi savyje 
nei jokio gyvulio riebumos. Jis yra padirbtas iš 
aliejaus, baltos mėsos coconuts ir kitų daržovių, 
kurios sumaišytos su gryna Smetona ir pienu.
Turi puikų skonį, geriausios rųšies sviestas ir lygiai visus už
ganėdina—už daug mažesnę kainą.
Ir atsiminkite—kad galite vartoti dėl virinio, kepimo ir tai li
pai dėl valgymo.
Įpraskite pirkti WILSON grynų maisto produktų. Jie yra ge
ri ir visuomet Jus užganėdins. Paklauskite savo groserninko 
apie juos. Paprašykite jo, kad parvežtų jums jeigu jis neturi 
savo stocke.

’Jtub nuiAk ącu* <juatanU«

CHICAGO

“THE WILSON. LABEL PROTECTS YOUR TABLE

Tūkstančius Doleriu
žmonės praleidžia teatrams _
ir visokios rūšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga* 
ii t e girdėti jūsų pačių na- 
muose puikiausius dainiui- 
nkus ir muzikų iš musų su 
ragu ir bę.Aųgp phomjgral'ų . 
kūrins mes parduodame ant 
išniokeščių jm)

$1.00 menesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena masina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotų 
katalogų DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 East 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

Menesyje

M. Meldažio svetainė
2212 W. 23rd PI.

Praneši’

Paranki rengimui tea
trams ir baliams liuosa 
sekančiose dienose: Su
katoje, Kovo 8-tų, Sub. 
Kovo 15-tų, Sukatoje, Ba
landžio 5-tą, Nedėlioję, 
Balandžio 6-tų. Ir Gegu
žio 17-tą ir 18-lų ir t. t.

Vanos

URKISH

WHH

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Wealern 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12Ui 
St., Chicago, III.

Rusiškus ir Turkiškos

Or. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už- 

praktika prie
3101 So. Morgan fc>t. Chicago

VyriškyDrapanu Barbenai
Natai. neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti ffatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 87.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu paniuk
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir atigšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėiouiis Ir va
karais.

H. G O R 1) O N
1415 S. lUUled Uk

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose

Kuiną 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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LAWRENCE, MASS.

Pramogų vakaras. — Streiko 
bėgis.

Vasario 9 d. vietinė LSS. G 1 
kuopa surengė pramogų vakarą 
— “koncertą ir teatrą”. Kuo
pos lošėjai-mylėtojai vaidino 
tragediją “Legališki žmogžu
džiai.” Lošimas buvo geras. 
Kiek nesmagumo turėta tik dė
lei to, kad šautuvai neišsišovė. 
Be kjla ko programa dalyvavo 
LSS. 64 kp. choras ir vietos lat
vių socialistų choras. Abudu 
savo užduotis atliko puikiai. Y- 
pač publika nesigailėjo aplodis
mentų draugi) latvių chorui.

Aplamai, vakaras buvo pasek
mingas. Žmonių susirinko 
daug, nors dabar Lawrence dar
bininkai veda sunkią kovą su 
savo naudotojais, taigi streikuo
ja, bet į socialistų surengimus 
visuomet lankosi. Ūks vienas- 
kitas našlės skaitikėlis apšvietos 
reikalams.

Kaip Naujienų skaitytojams 
žinoma, jau antra savaitė Law- 
rence’o darbininkai kovoja už 
pagerinimą savo būvio. Policija 
ir specialiai kompanijos pasam
dyti mušeikos labai nežmoniš-

kai elgiasi: užpuola ant ramių 
streikininkų ir skaldo galvas. 
Pavyzdžiui, 10 dieną vasario, 
iš ryto, strdkininkai ramiai 
piketavo palei Arlington Mylą, 
anlt Broadway gntvės. Nevei
zint to, kad darbininkai užsilai
kė kuoramiausiai ir niekam ne
kliudydami vaikštinėjo — po
licija ir kompanijos agentai su
rado priežastį prisikabindami ir 
keli darbininkai gavo gerokai 
apmušti. Raitieji “tvarkos da
botojai” be jokios atodairos jo
dinėjo šalygatviais h* puolėsi 
anlt silpnu moterų ir kūdikių. 
Bedarydami “tvarką” išdaužė 
kebų krautuvių langus. Dauge
lis darbininkų, grįždami nuo 
“piketo lainės,” skundėsi, kad 
vienas pramušt galvą, kitas į 
kuprą, dar kitas šiaip aplamdy
ti ir tt. Kuris išliko nepaliestas 
“švelnia tvarkos dabotojo” ran
ka, tą skaitė labai laimingu. 
Tą dieną daugiausia 'teko nu
kentėti lietuvių skyriaus streiko 
komiteto pirmininkui, V. Bla- 
žioniui, kurį “tvarkos dabotojai 
sumušė ir areštavo.

Aplamai, musų Lawrencc da
bar taip “jauku,” kaip kad kitą 
kartą būdavo “palaimintoj 
šiaurės meškino šalyj.”

— M. B.

Diskusavimui buvo paduota se
kama tema: “kas atstatys Lie
tuvą — bolševikai ar tautinin
kai?” Pirnųausia apie tai kalbė
jo d. M. Duseika. Kalbėjo apie 
valandą laiko. Vėliau prasidėjo 
diskusijos. Diskusijose dalyvn- 
vo ir vietos taurininkų lyderiui, 
bet kaip ir visada, prieš socialis
tų argumentus jie atsilankyti

Tą pačią dieną buvo SLA. 69 
kuopos susirinkimas. Iš valdy
bos pranešimų pasirodė, kad 
Pildomoji Taryba yra nutaru
si uždėti nariams nepaprastų 
mokesčių. Susirinkusieji išreiš
kė didelio nepasitenkinimo to
kiu Pildomosios tarybos patvar
kymu. Sekamame SLA. seime 
musų kuopa žada pakelti klau
simą apie apribojimą Susivieni
jimo viršininkų, ypač Pildomo-

Tame pačiame susirinkime 
nutarta užprotestuoti prieš Su
sivienijimo organo, “Tėvynės”, 
redakciją, kuri baigia užmiršti, 
jogei Susivienijimas yra bepar-

mą. Yra ko pykti: d. Duseika

**
LSS. kuopa rengiasi prie di

delio apvaikščiojimo, kuris į- 
vyks kovo 16 dieną. Tas ap. 
vaikščiojimas rengiama tikslu 
paminėti Europon darbininkų 
laimėjimus.

WEAVER, ILL.

Vestuvės ir aukos.

čia apsivedė d. 
Jonaitis (Ir taip ilgai 

su p-lc 
Abudu

Sausio 8 d.
Baltr.
nepranešete! — Red.)
Anastazija Bladžiute.
jaunavedžiai laisvų pažvalgų 
žmonės, taigi šliubą ėmė civilį.

Vestuvėse, dalyvavo būrelis 
svečių. Tarp kita buvo prisi
minta apie reikalingumą paau-

dėl musu organj tvarko taip, 
lyg kad jisai butų “gryna” tau
tininkų nuosavybė.

' t

Ar Mėsa Kuria Jus Valgote 
Yra iš Sveiku Gyvuliu?
ABIEJUOSE dietos ir šeimynos san dėlyje, gal būt nėra taip svarbaus mai 

sto kaip mėsa. Pagal normalės sąlvgas, 43% iš visų įplaukų išleidžiama dėl 
maisto ir pusė to arba suartinančiai 22 % nuo įplaukų, už mėsa. Todėl žmonės 
turi tiesą reikalauti, kad mėsa kurią jie valgo butų iš sveikų gyvulių.turi tiesą reikalauti, kad mėsa kurią

Kelctas supranta svarbą valdžios ap
žiūrėjimo mėsos. Ir keletas dar supran-

Ap

me

tinęs metodos gali reikšti dėl nacionales 
sveikatos. Armour and Company atvirai 
jveda valdžios apžiūrėjimą. Turi būt

žingsnis priverstino apžiūrėjimo atsargu
mu visos mėsos. Jus turite tą priimti su

nešti.

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... AŠ Jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. AŠ beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuoiąet draugė, su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas 

—f Aš pradėjau Cardui.
Trumpu laiku aš patė-

F

mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. AŠ esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę —- būt stipria Ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
Peibės. Mėgink CarduL 

as visus aptiekorius.
E-73
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KENOSHA, WIS.

Prakalbos ir koncertas.

iš 15 
buvo 

valios

Vasario 2 d., lietuvės moterįs 
surengė prakalbas tikslu įsteig-; 
ti čia LMPS. kuopą .Kalbėjo Ku
kutis, iš Chicagos. Po prakalbos 
susitvėrė LMPS. kuopa 
narių. Lėšoms padengti 
parinkta aukų. Geros 
drallgai Suaukojo $19.00.

Vasario 9 d. LSS. 58 kuopa, 
Aido choras surengė milžinišką 
koncertą. Koncertas pilnai pa
vyko, taip kad publika neno- 
roms apleido svetainę.

Reikia pasakyti, kad Keno- 
shos lietuviai gerokai išsilavinę, 
ypačiai dailės srityje. Ir užtai 
daugiausia reikia pasidekavoti 
Vaiteliui, Aido choro mokyto
jui. — L B.

ROCHESTER, N. Y.

Prakalbos. — Susirinkimai. — 
Vakarai.

Vasario 2 d. I^SS. 7-ta kuopa 
surengė prakalbas ir diskusijas.

ZOD\ NAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybe, kad kiekvieno ap
švies tesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skurinial, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

mo Fondą. Draugai tam prita- iš 
re ir suaūkavo:

B. Yonaitis, Ig. Gedminas, St. ■ 
Paurazas, J. Genis — po $1.00; g
J. Vaitkus, B. Paviednienč, K.
Vaitkus, J. Gaigalas, E. Kazo- jai 
kas, J. Vaškauskes, L Gadeikis. I s

1 SĮĮSgK. Gadcikiene, J. Kerduokas—po 
50c.; P. Pudzovelis, A. Toleikis,

SPSS

Vasario 7 d. laikė savo mene- A. Adominas, M- Demikis — po
sinį susirinkimą LSS. 7-ta kuo
pa. Kuopon įstojo net 12 naiijų 
narių. Reikia pastebėti, kad 
pastaruoju laiku žmonės vis la
biau ima pritart socialistams ir 
palis, niekelio neraginami, lan
kosi į socialistų susirinkimus ir 
patampa musų organizacijos 
nariais. Tai geras ženklas.

50c.; L. Ukanienė, F. Yakutis, 
F. Kareiva, J. Oaksas, M. Yurk- 
Š4is — 25c. Smulkių aukų — 
10c. Viso suaukota $11.85.

Visiems aukotojams įtariu 
širdingą ačiū, o jaunavedžiams 
linkiu laimingo šeimyniško su
gyvenimo !

Jonas Ukanis

skerdimą ir kiekvienos dalies apžiūrėji
mą prieš supjausiant. Visa mėsa įeinan 
Ii j tarpvalstišką vertelgystę turi būt val
džios apžiūrima pagal mėsos apžiūrėji
mo aklą Birželio 16, 1906. Visos 
mour’o dirbtuvės veikia po S. V. 
džios apžiūrėjimu.

Aid nelaimės, Jeipgi, yra keletas
sos pasiulijimų žmonėms kuri yra sulai 
syta įstaigose kurios neturi valdžios ap
žiūrėjimo. Daug mėsos, kuri neįeina j 
tarpvalstišką pirklybą yra neapžiurima. 
Sulig oliciališkos statistikos, 'tas apima 
apie 40% nacijonalie mėsos aprūpinimo.

Praeitą melą, musų įstaigose valdžios 
inspektoriai atmetė 59,267 iš visų užmuš 
tų gyvulių.
nupeikti ant kanopų. Ant teisaus pasisa
vinimo, kad ligos negeros mėsos nuošiin 
lis randasi 2-5 Amerikos mėsos, kuri nė
ra S. V. Peržiūrėta, mąstykite ką dabar-

Nė tie nesiskaito kurie vra

ARMOUR
Vasario 8 d. L Aido choras 

surengė šauną kaukių (maskų) 
balių. Vakaras pavyko kuogc- 
riausia ir rengėjams liks kelios 
dešimts doleriu gryno pelno.

Dabar aidiečiai rengiasi prie 
didelio koncerto, kuris įvyks a- 
pie pabaigą kovo mėnesio.

Beje, LSS. 7 kp. pasiūlė aidie- 
ciams naują sumanymą — per
keisti choro vardą. Kuopiečiai 
velytų, kad choras pasivadintu, 
LSS. 7-tos kuopos choru. Well, 
butų gerai.

Vasario 9 d. įvyko LSS. 7 kp> 
prakalbos. Kalbėjo d. M. Du
seika tema “amžinos medegos 
keitUinasi.4’ Prakalba buvo pa
mokinanti. Reikia pasakyti, kad 
d. Duseikos prakalbos visuomet 
yra pamokinančios. Jisai šičia 
laiko prakalbas veik kas nedėl- 
dienį. Klerikalai savim nebesi
tveria, kad įmanytų — šaukšte 
vandens paskandytų tą nenuora-
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PORTLAND, ORE.

Kėsinosi išardyt susirinkimą.

KEWANEE, ILL.

Janilionis ir P. Antanavičius 
po 50c.; J. Arlauskas — 25c. Vi
so labo, su LSS. 204 ku. auka, 
$7.50.

Tame pačiame susirnikime
• rusų soc. laikraščiui “Novy Mir”

Vasario 9 d. vietos socialistai 
buvo surengę didelį masinį susi
rinkimą — mitingą. Kalbėjo d. 
II. M. Wicks. Žmonių buvo 
daug ir visi ramiai klausėsi.

Juodašimčiams tečiaus bai
siai nepatiko, kad socialistai turi 
tokio didelio pasisekimo. Laike 
prakalbų vienas jų sėbras bandė 
iškirsti provokaciją — paleido 
gandą, buk neužilgo pribusian
ti policija ir visi susirinkusieji 
gausią išvyti. Bet s/tebuklas: 
žmonės nė krust! Visi ramiai 
sėdi, klausosi ką sako kalbėto
jas ir laukia, kada pribus loji 
policija. Ji tečiaus nepribuvo, 
kadangi nebuvo jokio reikalo. 
Tada juodašimčiai sugalvojo 
naują triksą. Keli vaikėzai, be
sistumdydami lauko pusėj, pa
leido stiklinę bombą pripildy
tą dvokiančiu guzu. Nepavyko: 
bomba atsikorė į sieną ir nukri
ko ant laiptų prie pat svetainės 
durų. Tuo budu niekas nenų- 
kenltėjo, tik pasileidęs gazaS su
gadino orą ir tūlus truputį ap
svaigino. Bet ir šį sykį nė vie
nas nebandė apleist svetainę. Su
sirinkusieji ramiai išklausė pra
kalbos ir išsiskirstė.

Žmonės labai pasipiktinę tuo 
juodašimčių triksu. Net ir to
kie piktinasi, kurie iki šiol nie- 

■ kada socialistams nepritardavo.
— L. M.

Aukos.

LSS. 201 kuopos susirinkime 
'tapo nutarta paskirti d. M. Du- 
seikos bylos vedimo reikalams 3 
dol. Beto, geros valios draugai 

mkojo: V. V. Petraitis $1.00; 
Rumba vich 75c.; Bazas, K.
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liesa, atmetimas nesveikų gyvulių ką 
nors kainuoja. Tas gali bulli teipgi, kad 
jus dabar perkate neapžiurėlą mėsą Už 
mažiau negu nustatytos kainos. Bet, po 
kokių ne būt aplinkybių, apsisaugojimas 
visų žmonių sveikatos būt išteisintas 
daug kartų sulig dabartinės kainos. Ir 
dėlto atmesti gyvuliai gali būt sutaisyti 
nevalgomus laukus į įrašas, ir tt., kaip 
Armour and Company dabar daro, nuo
stoliai galima sumažinti, iki mažiausio.

Su aiškiu supratimu svarbumo val
džios apžiūrėjimo dėl jūsų šeimynos 
sveikatos, geras supratimas reikalauja 
kad jus įsitikintumėte kad jus perkate 
nuo pardavėjo kuris turi Armouro mėsą.

■ COMPANY
CHICAGO

f-“

— V. Jubarkiškis.

Aukautojams tariu širdingą a-
Y • 
Clll.

Al ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispen 

sija, nevirinimas pilvelio, nusiabuėjinias. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
dbelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, zad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, ^erai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebrnadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s» 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria ir po 3 mėn. savn paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 100(1 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge 
nulėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiai* 
atsitiKimais patariu nuoširdi ai kreipties pre Salutaras?

SAl. UTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ Baltrenas. PrOf

1707 So. Halsted SU Telephone CanaJ 6417

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kas turi pranešti apie 
savo pinigus.

Komisionierius Aiškina Jeigu Taksų 
Jstatmus.

Kas pagal Suv. Valstijų įstatymus, 
turi pranešti valdžiai apie savo įei- 
gas?

| tą klausimą atsako pranešimas, 
kurį tik dabar gavo “Naujienų” re
daktorius iš Internal Revenue Ko- 
misionieriaus, Washingtone, kuriam 
yra pavesta surinkti valdžios taksus 
po visą šią šalį.

“Kiekvienas Suv. Valstijų gyvento
jas, nežiūrint, ar jis pilietis ar atei- 
tevis, įneina į Taksų nuo jneigų 
Įstatymų sritį, jei jo ar jos įeigos 
per 1918 m. buvo tokios, kurios turi 
būti valdžiai pranešamos.

“Kitaip sakant, kiekvienas asmuo, 
kuris yra nevedęs ir turėjo $1,000 ar 
daugiau jeigu, ir kiekvienas vedęs 
asmuo, turėjo jeigu (suimant krū
von jeigas vyro, moters ir nepilna
mečių vaikų) $2,000 ar daugiau, turi 
eiti ir paduoti raštu deklaraciją iš vi 
sų savo jeigu.

“Tie valdžiai pranešimai turi būti 
parašyti ant tam reikalui pagamin
tų popierų, kurios gaunamos iš In- 
lernal Revenue kolektorių, arba jų 
atstovų, kurie yra pastatyti įvairiose 
patogiose vietose po Suv. Valstijas. 
Asmuo, kurio jeigos nebuvo dides
nės kaip $5,000, turi parašyti savo 
raportą ant formos 1010 A, ir sekti 
visus paaiškinimus ant tos formos 
atspausdintus.

“Visi pranešimai, apimantis 1918 
m. jeigas, turi būti paduoti Internal 
Revenue kolektoriams arga jų atsto
vams nevėliau kaip subatoje, kovo 
15 d. 1919 m. Toji yra paskutinė die
na laiko, per kuri įstatymai leidžia 
atlikti tą priedermę.

Pagal Instatymus
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street,

\>......................... ...........
Chicago, III.

Dr. D. J. BAGOCIUS
JJetuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pūliniai) 342.
V»l.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 8. La Salk SL 
Telephone Central 6390 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

“Taksai, prigulintjs už jeigas per 
1918 m., turi būti užmokėti, paduo
dant pranešimą. Prie pranešimo tu
ri būti prisegtas čekis, ar inoney or
deris, parašytas kolektoriaus vardu.

“Kiekviena bendrovė turi praneš- : 
ti savo jeigas ir išlaidas per 1918 m., 
paduodant vardą ir adresą kiekvieno 
nario, taip-pat jam prigulinčią dalį į 
pelno ar nuostolių, per visus -netus. •

“Kiekvienas asmuo ar firma, kuri , 
išmokėjo algos, ramios, palukam) ir | 
lt. per 191’8 m. nemažiau kaip $1,001) Į 
vienam asmeniui, turi įteikti atskirą i 
pranešimą tiesiai Internal Revenue 
Komisionieriui, Washington, I). C., 
paduodant vardą, adresą ir kiek iš
mokėta kiekvienam samdininkui, sa
vininkui, ar kam kitam, kuriam iš
mokėta nemažiau kai $1,000.

“Formos įvairiems pranešimams 
gaunamos pas Internal Revenue ko
lektorius. Jų adresą turi krasoje ir 
bankose.”

Df. M T. STRIROL
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Roulevard 160

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresu:

‘‘Naujienos’’, 
1730 S Halsted $t., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite
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True translation filecl with the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 1*9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kanada prieš 
svetimtaučius.

Kanados valdžia priėmė 
specialių reguliacijų prieš sve

timtaučius. Tos reguliacijos 
be galo aštrios. Sulig jomis, 

kiekvienas svetimtautis, dagi 
jei jis butu ir naturalizuotas 

pilietis, vistiek, susektas, arba 
tik įtartas, jogei jis yra neišti
kimas šaliai, gali būt areštuo
tas, internuotas laikinai kaipo 
karės imtinys, o paskui depor
tuotas. Kiekvienas apskričio 
teisėjas, kuriam kas-nors už ro
dys, kad toks ir toks žmogus, 
svetimtautis, yra neištikimas, 
arba pavojingas “visuomenės 

saugumui”, turi galios pasiųsti 
jį į karės nelaisvių internuoja
mąją stovyklą iki deportavimo 
laiko. Teisėjas gali, jeigu no
ri, įskųstąjį pasišaukti ir jo by
lą išnagrinėti, bet gali ir visai 
to nedaryti. Įskųstasis negali 
dagi pasiimti advokato, kurs jį 
gintų, be specialiu teisėjo lei
dimo.

Tuo budu demokratingiau
sios naujojo kontinento šalįs, 
viena kitai 
pradėjo lenktyniuoti įstatymų 
aštrumais prieš ateivius sve

timtaučius.

neapsi leisdamos,

Svetimtaučiai — visų blogu
mų priežastis. Jie — neištiki
mi; jie — maištininkai; jie — 

pavojingi šalies saugumui. 
Tik tuos svetimtaučius pašali

nus, bus nustelbta prieštara
vimo dvasia ir užtikrinta pasau
liui demokratija.

Kažin, betgi, ar taip tikrai y- 
ra. Ir kažin, ar loki aštrumai 
ir persekiojimai ateivių yra iš
mintingas ir teisingas kelias 
“pasauliui demokratiją užtik

rinti”?

Kazokai Illinois 
valstijoje.

Illinois / valstijos legislralu- 
ron įnešta* įstatymų projektas, 
reikalaująs kad ftioj valstijoj 
butų įvesta kazokija, arba taip 
vadinami konstableriai. Straip
snis apie tų kazokų priedermes 
nusako šitaip:

“Areštuoti, be jokio varenlc\ 
kiekvieną asmenį įtartą, kad 

jis yra kuo-nors prasižengęs.*’
Šiuo straipsniu remianties 

kazokai gali be niekur nieko 
areštuoti ir į kalėjimą dangin
ti kiekvieną streikuojantį arba 
piketuojantį darbininką.

Užtaigi Illinois Darbo Fede
racijos viršininkai išleido atsi
šaukimą į visas darbininkų uni
jas, ragindami grieščiausiu bu
du protestuoti prieš tą bilių (į- 

statymų sumanymą). Naujai 
gi išrinktasis valstijos Fedcra-

cĄjos prezidentas, Įhuican Mc 
Donald, užreiškė, kad jeigu le- 
gislatura tą kazokijos įstatymą 
priimtų, tai III. J)arbo Federa
cija tuojau paskelbsianti visuo
tiną darbininkų streiką.

Pažiūrėsime, ar Illinois le- 
gislaturos ponai, norėdami pa
tarnauti išnaudotojų intere

sams, užsimerks į organizuotų 
darbininkų protestus, ar dar 
apsimąstys.

Amerikos piniguočiai, repre
zentuojantis a likėju u s, kasyk

lų, bankų ir šiaip įvairių pra
monių interesus įsteigė taip

vadinamą National Associa- I ktai kokios-nors religiškos sek- 
tion for the Proitection of Ame
rican Rights in Mexico (Nacio- 
nale draugija amerikiečių tei
sėms ginti Mexikoj). Ton otga- 
nizacijon įeina apie trisdešimt 
penkios korporacijos, kompani

jos ir bankai. Kad apdumus 
žmonių akis, savo plėšriuosius 
išnaudojimo tikslus ji padengia 
gražiais žodeliais, ir skelbiasi 
norinti “padėti meksikiečiams 
atsiekti gerovės ir ramumo ša
lyj.”

Pasak oficialiai valstybės 
kasyklų biuro paskelbta prane
šimu, šios šalies anglių kasyk
lose per pereitus 1918 metus už
mušta 2$75 darbininkai.

Dienos Klausiniai
P. Grigaitis.

Paskutinianie oficialio L. S.
S. buletino numeryje vienas ^us’.ia turėjusi
žmogus rašo, kad “susipratę durnąjį Susirinkimą ir de- 
darbininkai” privalą remti tik-1 niokratiniu budu įkuria vald
ini i _ 
kovoja su Antruoju Internaci
onalu” visuose jo veikimo pavi
daluose.” O į tą spaudą, kuri 
remia Antrąjį Internacionalą, 

susipratę darbininkai” privalą 
žiūrėti, kaipo į savo priešą. Ir 
buletino (Apžvalgos) redakcija 
spausdina tokius dezorganiza- 
toriškus kurstymus be jokios 
pastabos.

tą socialistų spaudą, kuri I 4<ii šiandie jos atstovai da—

Kovot prieš Antrąjį Interna
cionalą reiškia faktiškai kovot 
prieš tarptautinį socialistų ju
dėjimą, kadangi jokio kito- so
cialistų Internacionalo, kaip 
“Antrasis Internacionalas,” nė-

Kovot prieš Antrąjį Interna
cionalą reiškia kovot prieš A- 
inerikos Socialistų Partiją, ka
dangi Socialistų Partija yra to 
Internacionalo dalis. O Lietu
vių Socialistų Sąjunga priklau
so Socialistų Partijai, ir ji tarp
tautinėje (kaip ir šalies) po- 
likojc iluri lai ky ties tos takti
kos, kurią nustato partiją. Ne
jaugi L. S. S. viršininkams net 
toks dalykas nėra aiškus?

Įdomu, kad elementai I i e- 
tuvių socialistų judėjime, kurie 
šiandie stengiasi atitrauki L. S. 
S. nuo tarptautinio socialistų 
judėjimo, pirma atkakliausiai 
priešinosi L. S. S. įstojimui į 
Socialistų Partiją (Jir tuo bil
du į socialistų Internacionalą). 
Jie tuomet nesuprato tarptauti
nio darbininkų susivienijimo 
reikšmės, ir jie nesupranta jos 
dabar.

True translation filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, III. Feb. f9, 1919 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

Prof. Scott Nearing laike sa
vo bylos užreiškč, kad jisai bu
tų priešingas savo tėvynės gy
nimui "net ir tada, kada ji bu
tų valdoma socialistų. Reiškia, 
jeigu kurioje šalyje socialistai 
paėmė valdžią į savo rankas, 
lai kitų šalių kapitalistai gali 
ateit, užkariaut ją ir įsteigt sa
vo tvarką. Ir prof. Scott Nea
ring šiandie yra

tomas “kairiausiu” ir “revoliu 
caoniškiausiu” socialistui

Bet kodėl socialistams neva
lia ginti savo šalį nuo priešų už
puolimo? Prof. Scott Nearing 
sako: todėl, kad prie jokių ap
linkybių žmogus |ieturi teisės 
vartot prievartą prieš kitą žino
mų. Jdigu lasai “kairusis so
cialistas” butų nuosakus, tai ji
sai turėtų būti priešingas kiek
vienai revoliucijai.

Principialiai atmesti prievar
tos vartojimą gali ne revoliu
cionierius ir ne socialistas, o ti- 

tos narys. Rusų “duchoborai,” 
pav. yra absoliučąu jpriešlingi 
prievartos vartojimui; jie lai
kosi to, Biblijoje parašyto, pri
sakymo, kuris skamba: “Nesi- 

kad bolševikai pradėję derybas 
su Rusijos socialistų partijomis 
tąja sąlyga, kad butų sušauktas 

tų gerai, kad tos derybos at
vestų Rusijos demokratiją prie 
susitaikymo, nes tuomet pasi
baigtų tenai pasibaisėtina civi- 

cijai ir atima Rusijai jiegas pa
sipriešinti svetimų šalių impe
rialistų pasikėsinimams. Bet 
jeigu galų-gale Steigiamasis Su 
si rink imas turės būt sušauktas, 
tai kam jisai buvo išvaikytas 
metai laiko atgal?

lyvautų Paryžiaus konferenci
joje ir tenai gintų demokrati
nės taikos principus. O dabar 
tas “džiabas” (ir garbė) teko 
vienam prezidentui Wilsonui.

True translation filed \vith the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 1*9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
News Service).

ANGLIJA.

Darbininkai parodo savo eko
nominę galybę ligšiol negirdėtu 
budu.

LONDONAS, Anglija. — Vi
suotinojo straiko karštis, ku
ris sausio' mėnesyj apėmė visą 
Angliją, palietė mažne 250,000 
darbininkų ir visai sustabdė p ra 
numes pa-Clyde’j, Belfast, Glas- 
gowe, Edinburge, Lecdse, Man- 
chesteryj ir kituose pramonin
guose miestuose pietų Valijoje, 
Noltinghamshire’j ir kitose da- s
lyse, vas. 3 d. pasiekė Londoną, 
kur sutraikavo tunelinių kelių 
darbininkai. Tuos pasekė 800(1 
patarnautojų ir viešbučių dar
bininkų, o po jų sustraikavo 
mašinistai ant Pietvakarinio ir 
Brighton ir Didžiojo Vakarinio 
gelžkelių. Elektrinių amalų u- 
nijos grūmojo nukirtimu švie
sos miestui, bet po tarybos iš- 
leldimui naujo įsako, dedančio 
didelę pabaudą už lokį darbą, 
nusprendė tuo tarpu susilaiky
si, laukdami ką nutars šalies 
elektriniai amalai.

Viena svarbiausių ypatybių ši 
tų striukų yra ta, kad paprastieji 
nariai daro šituos masinius ju
dėjimus be sutikimo ir, daugely
je a įsitikimą, nežiūrėdami prote 
slo unijų viršininkų. Darbinin
kai pa-Clydejc ir kalnakasiai 
pietų Valijoje ypatingai atsižy
mėjo raginimu Londono draugų 
darbininkų, kad jie imtųsi to
kio revoliucinio žingsnio. Jie 
sako, kad amatinių unijų virši
ninkai, karės pradžioje sutik
dami nepritarti slraikams, “par 
davė” darbininkų klcsos jude-

daugelio skai- jinlą ir lodei negali turėti jokios

NAUJIENOS, Chicago, HL -
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privalomos galės ant narių.
Valdžia kol kas buvo kaip ir 

suparaližuota. Ji atsisakė da
ryti ką su streikininkais ir pa
vedė unijų viršininkams sut
varkyti savo narius. Bet ji pa
ti nieko nedarė sutvarkymui da 
lykų stovio.

Nors įvarių straikininkų gru
pių reikalavimai skyrėsi vieni < 
nuo kitų pagal pramonės būdą, 
bet apskritai buvo reikalaujama 
keturių dešimtų valandų savai
tės su buvusia darbininkų privi
legija turėti laiką užkandžiui.

Vasariu 9 d. darbininkai iš
dubęs sugrįžo jprie darbo ant 
tunelinių linijų ir užmiestinių 
kelių, laimėję aštuonių valandų 
dieną. Bet jie sako kad šitas 
sugrįžimas prie darbo yta maž
daug kaipir laikina ginčo per
trauka. Tuo tarpu rengiama 
daug platesnis veikimas; trįs di 
tižiausios ir galingiausios An
glijos unijos — kalnakasiai, 
laivų darbininkai ir gelžkclinin- 
kai — tariasi tarp savęs, kad vi 
siems sykiu pareikalavus šešių 
valandų dienos, 30 nuošimčių 
pakėlimo algos ir kad valdžia 
užžiurėtų tolinus gelžkelius, ka
syklas ir vandens kelius. Šitos 
trįs unijos turi didelius straiki- 
nės pašelpos fondus ir gali visą 
pramoninį judėjimą salose. Jų 
sudėtinė galybė sakoma yra ne
įveikiama.

MEKSIKA.

Straikai bus kontroliuojami 
pagal konstituciją.

Mexico Miestas. — Preziden- 
as Carranza pasiūlė pataisymą 

Meksikos konstitucijai tvarky
mui streikų ir paėmimimui di- 
dižųjų pramoninių šalies nuo
savybių. Tame pataisyme yra 
šitokių sąlygų.

Meksikos valdžia kokiu ne- 
juk laiku turi teisę padaryti 
įermainas ar pertaisymus pa- 
iečiančius privatinę nuosavybę, 

kurie atrodytų naudingais vi
suomenės labui- JKad teisingai 
inskaidžius visuomenės turtą 

ir ėjus linkui palaikymo teisiu# 
go paskaitymo, valdžia turi <laip 
gi turėti teisę tvarkyli išnaudo- 
. imą ir patogumą tų gamtos e- 
' omenių, kurie yra randami ša 
yje ir kurie gali būti priskai lo

mi pasavinimui Privatinės įstai
gos arba viešų patarnavimų su
tartis, peikiančios lik pavienėms 
ar draugijoms, neprivalo turėti 
teisės sustabdyti savo veikimą 
dėl tų sutarčių, ar kokių kitu 
jom panašių priežasčių, negavus 
pirma leidimo iš Administracijų 
Valdžia privalo būti įgaliota 
paimti tokias * privatines nuo
savybes, jei yra manoma, kad 
sustabdymas jų gali būti pra
gaištingas visuomenės reika
lams, ar trukdantis viešąjį pa 
tarnavimą.”
* —

SUV. VALSTIJOS.

65,000 darbininkų striukas 
Seattlėje*

SEATTLE, Wash., vas. 10 d. 
—Kad parodžius užuojautą rei
kalavimams 30,000 laivų dar
bininkų, kurie sustraikavo pa
baigoje saus, mėnesio, reikalai! 
darni didesnių algų, 35,000 na
rių, priklausančių 130 unijų, po 
visuotino nubąlsavimo išėjo į 
streiką, kuris yra didžiausiu lig 
šiol buvusiu Amerikos istorija. 
Galvekariai sustojo vaikščioję. 
Darbas laivų dirbtuvėse stovi. 
Valgyklos uždarytos ir visuome 
ne yra maitinama 18 virtuvių, 
krias įsleige įvairiose miesto 
dalyse unijistai- Atsakymai! į 
majoro Ole 1 Jansono ultimatu
mą, grūmojantį karės stoviu, jei 
streikas nebus atšauktas iki 
šeštadienio vas. 8 d., darbinin
kai nubalsavo streikuoti toliau. 
Federalė kareivi ja, kuri buvo n»i 
siųsta Sealllėn, patyrė, kad įsi
kišimas iš jos į1 pusės yra nepa
geidaujamas, nes streikininkai 
elgiasi pavyzdingu budu- Nors

kapitalistų laikraščiai skelbia 
paskalas visoj šalyj, buk strai
kininkų ūpas susmukęs, darbi
ninkai dar tuomi labiau yra pa- 
sirįžę nepasiduoti iki laivų savi
ninkai neatiduos formoje padi
dintos mokesties, dalies negir
dėtų savo pelnų, kurie išneša po 
$300,000 nuo laivo ir (langiaus. 
Reikalauja 44 valandų savaitės.

PATERSON, N. J. — Vas- 3 
d. 27,000 šilkų dirbtuvių darbi
ninkų išėjo į streiką šitame, mie 
ste, reikalaudami 44 valandų 
savaitės. Sustraikavimas yra 
tuomi įdomesnis, kad tūkstan
čiai šilkų darbininkų buvo ne
organizuoti, kuomet padaryta 
nusprendimas mesti darbą, 
t rumpai sakant, straiko judė
jimo žingsniai yra tokie. Be
veik trįs mėnesiai tam atgal pir 
meiviai pavieniai tarpe 12,000 
neorganizuotų Petersono darbi
ninkų sudarė aštuonių valandų 
darbo dienos konferenciją. Kiek 
viena šapa išrinko po du dele
gatu, kurie atstovautų tos ša- 
pos darbininkus. Aitą kdnferen 
cija vedė sislematinę kovą už 44 
valandų savaitę- Jai priešinosi 
Suvienytų Audėjų Unija, skai
tanti apie 3,000 narių, kurie dir 
bo šilkų dirbtuvėje. Šita unija 
rnuvo pasirengusi sutikti ant 47 
valandų savaitės ir vas. 8 d. ji 
susitaikė. Tuo tarpu gi astuo
nių valandų dienos konferencija 
padidėjo delegatais nuo ligšiol 
neorganizuotų darbininkų, ku
rie; visi paremia reikalavimą !1 
valandų. Pirmeivių pajiega žy 
miai sustiprėjo, kuomet Amal- 
gamaled Clotliing Workers of 
Amerika, kurie tik ką laimėjo 
11 valandų savaitę, pažadėjo sa 
vo paramą Patet'sono slraiki- 
ninkams ir nusprendė pasiųsti 
organizatorius pagelbėti orga
nizuoti straiką ir darbininkus.

Skaitytojai Balsai
•J/ž išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KELIOS MINTIS

Nekartą skaičiau laikraščiuo
se apie tariamąjį Lieituvos at
statymą, grįžimą senojon tėvy
nėn ir lt.

Prisipažinsiu, tie rašymai 
man gerokai įkyrėjo. Įkirėjo 
ne todėl, kad aš bučiau Driešiir- 
gas Lietuvos atstatymui raba 
grįžimui į savo gimtinį kraštą, 
ne. Man keista ve kas. Žmonės 
kalba apie aitstatymą tvarių, 
seklyčių ir fabrikų, bet nė vie
nu žodeliu neprisimena apie 
busimąjį politinį ^Lietuvos at
statymą. Argi jie nežino, kad 
prieš tik-ką nurimusį visapasau- 
linį gaisrą Lietuvoj buvo užten
kamai ir tvarių ir seklyčių,. Ir 
neveizint to, žmonės bėgdavo iš 
(ten ne šimtais bet dešimtimis 
tuksiančių kas melai!

Vadinasi, statymas tvarių, 
seklyčių ir fabrikų nėra pats 
svarbiausias — nors jis ir rei
kalingiausias — dalykas. Lietu
vai, jos darbo žmonėms reikia 
ko nors daugiau. Reikia, kad 
Lietuvoj butų 'tokios sąlygos, 
kur darbo žmonių teisės nebūtų 
myniojamos, kur jie nevaržo
mai galėtų šviestis, organizuotis 
ir ginti savo reikalus. Tai yra 
svarbiausia. Nes kas man iš tų 
tvartų, seklyčių ir milžiniškų 
kapiilalislo prakaiitiniųį-fabrikų, 
jeigu aš turiu būti vergu. Dar 
daugiau, jeigu aš, atlikdamas 
nešvariausius ir sunkiausius 
darbus, turiu būti pusalkis. Ai
to turėtų neužmiršti ponai Lie
tuvos atslatylojai.

Mano manymu, pirma m^gu 
agituoti žmones prie statymo 
tvartų, seklyčių ir fabrikų, tie 
agitatoriai juos įtinkamai užin- 
teresuolų pačia busima Lietuva 
Reikėtų pasiklausti jų, būtent: 

kokia jie velytų matyti tą busi
mąją Lietuvą, šito jie nedaro. 
Ir už tai mes, darbininkai, turi
me teises daryti jiems priekaiš
tų.

Ponų Lietuvos atstatytojų (lo
mai paminėsiu kuo mes, darbi
ninkai, labiausia rūpinamės:

1. Kad busimos Lietuvos pa-, 
matus padėtų patįs Lietuvos gy
ventojai visuotinu, slaptu ir be
tarpiu balsavimu — per Stei
giamąjį Susirinkimą.

2. Kad busimoje Lietuvoje, 
butų įsteigta kuodaugiausia mo
kyklų, nepriklausomų nuo likė- 
jiminių seklų ir sektelių;

3. Kad busimoje Lietuvoje ir 
valdžios kaštais butų įsteigta ir 
palaikoma gerų ūkio mokyklų,, 
nes Lietuva yra žemdirbių šalis;

4. Kad busimoji Lietuvos val
džia pasirūpintą pravelsi kuo
daugiausia geležinkelių, gatve- 
karių linijų ir kelių ir pati juos 
kontroliuotų;

Kad busimoje Lietuvoje bu
tų užtikrinta pilna asmens, or
ganizavimosi, žodžio ir susirin
kimų laisvė.

šituo rūpinamės mes, darbi
ninkai. jeigu busimoji Lie
tuva nebus tokia, kokios mes 
reikalaujame, jeigu mums pri
sieitų ten būti tokiais pat ver
gais, kaip kad pirma — jūsų, 
ponai Lietuvos atslalytojai, pa
statyti tvariai, seklyčios ir fab
rikai mus neprisivilios. Mes ir 
ateityj kilnosime savo sparnus 
skristi f tą šalelę, kur galima 
užsidirbti didesnį kąsnį duonos 
ir turėti žmoniškesnių gyveni
mo sąlygų.

Neužmirškite šito, ponai Lie
tuvos atstatytumai!

—K. O. Jaunikaitis.

ŽODIS KUN. J. J. D. RAZOKUI.

“Naujienose” už vasario 12 
d. (nr. 36) vietinėse žiniose bu
vo išspausdinta žinutė apie Prū
sų lietuvių vakarą, įvykusį Mel- 
dažio svetainėje vasario 8 d. 
Tarp kita ten pasakyta, jogei 
vakare dalyvavęs Prūsų lietu
vių kunigas, J. J. D. Kazokas, ir 
sakęs prakalbą. Kun. Kazokas 
buk pasakęs, kad nereikia pai
syti ar kas yra katalikas ar pra
tęstomis arba ir laisvamanis. 
“Visi eshme lietuviai” — kuni
gas pasakęs — “ir lodei aš nieko 
daugiau nežinau kaip lietuvius 
ir Lietuvą.”

Labai linksma! Pagalios ir 
kunigas nebeskiriąs laisvama
nių ir skaitąs visus lygiais žmo
nėmis. Bet gerbiamas kunigas 
gal bu)tų( malonus paaiškinti se
kamą: kodėl jis 1915 melais lie
pos mėnesyj atsisakė krikštyti
S. t L kūdikį, kurio tėvas buvo 
laisvamąnis, o motina tikinti 
liuterone. Beje, kūmas P. Kas
paraitis, taipjau buvo laisvama
nis, o kurna — liuterone. Ir ku
nigas atsisakė krikštyti neva lo
dei, kad kūmas yra laisvamanis. 
Kun. Kazokas tuomet sakė, kad 
jų religija neleidžia bendrauti su 
laisvamaniais. O dabar jis kal
ba, kad nereikia paisyti! Kaip 
tatai suprasti? Kada kunigas bu
vo atviresnis: kada nekrikštijo 
kūdikį, ar kada sake savo pra
kalbą?

Beje, tą patį kurną, P. K., ku
nigas B. iškoliojo dar ir man 
prisiųsrtame laiške.

— Buvęs Chicagietis.

Pačio dėžutė.
Geib. Keti.: — Meldžiu paaiš

kinti: L Koks skirtumas šalies 
tvarkyme itarp aidoblistų ir bol
ševikų? — 2. Kuo kairieji soči- 
alistai skiriasi nuo socialistų 
darbininkų partijos — Socialisl 
Labor Parly? — / Zigmas.

Atsakymas: — 1. Klausimas 
neatsakomas. Nė vieni, nė an
trieji nieko dar netvarko. 2. Ir
gi tas pat. “Kairiųjų” socialistų 
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yra ir Sočia ilst Labor Party’joj, 
kaip ir jokiai partijai nepri
klausančiu. KaDja gali būt apie 
skirtumus tarp partijų, turin
čių aiškiai nustatytus savo pro- 
gramus, pav. tarp Socialist La
bor Parly’jos ir Socialist Par- 
Ity’jos. O tai kitas klausimas.

Gerb. Red.: — Malonėkite pa
aiškint, kas atsitiko sū Breš- 
kovska. Dvi savaitės atgal ra
šėte, kad ji Chicagoj ir laiky
sianti prakalbas, o dabar nieko 
nerašot. Pas mus labui žin- 
geidauja. Kai-kas sako, kad gal 
ji pagyrė bolševikų valdžią, tai 
dėlto Naujienos nerašo. Argi 
tai butų tiesa?

— Jonas Tumosa.

Ats.: — Bricškovskaja buvo 
apie porą dienų Chicagoj, o pas
kui išvažiavo į Rytų valstijas. Ji 
čia laikė prakalbas, tik ne girda
ma bolševikus, o smerkdama. 
Hull House, kur ji kalbėjo, vie
tos bolševikai užtat apsiėjo su 
ja nežmoniškai: kėlė didžiausį 
triukšmą, švilpė, rėkė, kad tik 
neleidus jai kalbėti.

Gerb. Red.: — Kaip veikia li
nija vadinama Brotherhood 
Raihvay Car Mcn of America? 
Jos įstojimo ir mėnesiniai mo
kesčiai labai įvairias, pagal ama
tą; mitingus laiko taipgi visi 
amatninkai atskirai. Dėlto dau
gelis jų vadina kompanijų į- 
rankiih

—Juozapas Mainelis.

Ats.: — Brotherhood Railway 
Car Men of America yra plati 
gclžkeliečių unija, turinti dau
giau kaip 173 tuksiančius na
rių. Kaip visos Amerikos darbo 
unijos ir brolijos, taip ir šitoji 
suorganizuota pagal darbo arba 
nžsiėmiimo skyrius, ir tie sky 
riai tvarkosi sulig savo taisyk
lėmis. Ta brolija nėra ne ge
resnė nė blogesne už kitas pra
monines konservą tyves darbi
ninkų unijas.

CIGARĄ BEPIRKDAMAS, NU
SITVĖRĖ DEIMANTUS.

Vyras įėjęs Geo. Corsono šal
tųjų gėrimų užeigon pn. 23 N. 
Ashland Avė. paprašė cigaro. 
Užeigos savininko duktė su dei
mantinė saga ant krutinės pri
ėjo jam paduoti. Vyras vieloj 
cigaro, išlupo jos deimantinę sa 
gą iš krutinės ir išrūko pro du
ris. Tėvas paskui bėgantį pa
leido tris šūvius, bet nei vienas 
nepalaikė. Dcimanlme saga 
buvusi verta $1,000.

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

Kreipkitės prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

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

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
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.

st.
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Žemes merdėjimas 
ir mirtis.

Prof. Alfons Berge.

Taip, žemė miršta!
7 Visų pirma ji turi savo nuo

savų ktaujo tekėjimų. Saulės 
šiluma su didžiausia jiega išsi
lieja vertikaliais spinduliais 

ant tų žemės plotų, kurie arti 
pusiaujo (ekvatoriaus), ten 

smagiai įkaitina vandenynų va
ndenis ir paverčia juos į garus. 
Šitie garai, kildami augštyn, 

plaukia į šaltesnius kraštus, an-

Liiuosybe 
dykai negaunama, bet kuomet 
mes prie jos prieiname, reikia 
branginti ir saugoti, kaip pa
vyzdžiui, musų nuosavę sveika
tų.

Visiems aišku, kad be svei
katos — žmogus niekuomet ne
tinka. ncA ta į yra svarbiausias 
pamatas gyvenime.

Tai-gi apsireiškus galvos 
skausmui, nustojus apetitų, 
užkietėjus viduriams, pabalus 
liežuviui, atsirūgsta n t gerklėje 
ir abelnai jaučiant negerai, rei
kia tame vakare pirm gulsiant 
suvalgyti 3 saldainius Partolos.

Jus paklausite: “driko”? Del
io, kad virš išvardinti nedatek
ilai atsiranda tiesioginiai, užkie
tėjus viduriams ir nuo nešva
raus kraujo. x , 
’ Dėlto, kad prašalinti juos, rei 
kia tuojaus išvalyti skilvį ir 
kraujų.

Saldainiai Partola tik tų ir 
daro5 jos greitai, per naktį ir 
teisingai išvalo kraujo ir skilvį.

Pai^ola žinoma visame pa
saulyje. Už savo gerus atsižy- 
mėjimus, Partola gavo auksi
nius medalius ir diplomus ant 
šešių Pasaulinių Parodų.

Visi mėgsta ir giria Partola. 
Ji labai skani valgyti ir gera dėl 
vyrų, moterų ir vaikų.

Kiekvienoje šeimynoje turėtų 
rastis Partola gatavai, kad leng
vai butų galima gauti jų ant pa
reikalavimo, nes negalima už
leisti vidurių trukumus, ir dar
gi pavojinga sveikatai.

Tai-gi užsisakykite dabar iš 
anksto. Partola rekomenduoja 
nia ir parsiduoda didelėse skry 
liūtėse, kainuoja 1 dol.

Del patogumo žmonėms, mes 
išsiųsime 6 skrynutes už $5.00. I

Užsakymus, pinigus adresui)-1 
kitę:

APTEKA PARTOSA,
160 SecondAve.,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(151) 

Aš esmi specia 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

I DR. H. A. BROAD !
Specialistas moterų ligų ir g eneralis gydytojas :j 
1362 Milwaukee avė., Chicago, III. <

Tei. Armitagc 3209. į
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki R

Į ti paša tų nešami; augštcsuėse ir 
šaltesnėse sausumos dalyse jie 
atvėsta ir pavirsta į lietų ar sni
egų. Tokiu budu apturėtas van
duo bėga nuo kalnų žemyn ir 
sriautais, upeliais ir upėmis 

grįžta vandenynan, kur vėl pra 
sideda ta pati ratasuka, kuri 

primena kraujo tekėjimų musų 
kūne.

Žemė alsuoja. Užtenka dvi 
dieni praleisti vandenyno pak
raštyj, kad pamačius jo pavie
šį per tų laikų kaip mėnulis per 
pusiaudienį praeina, du kartu 
iškįlant ir nuslugstant. Ir ko
dėl mes negalime prilyginti ši
to puikaus ritmo prie alsavimo 
baisiai didelės krutinės, trau
kiančios orų pripildymui mil
žiniškų plaučių! Žemė krūp
čioja. Tai staigus sudrebini- 

niai, tai lengvas drebulys prive
da jų prie judėjimo ir maino 
jos paviešio išvaizdų. Laikas 
nuo laiko žemės pluta trūksta* 
leisdama esančioms žemės vi
duje masinus išeiti laukan. Ant
gali), žemė turi savo nervų sis
tema: elektrinės srovės pereina 
per jų perdėm, padarydamos 

jai. gal, sudrebinančius jų vir- 
pulius. Tuo tarpu po įtekme 
pritraukimų, kurių dėsnius at
rado ir suformulavo Newtonas, 
ji atlieka savo kelionę aplink 
saulę, besisukdama drauge ap
link savo ašį, kuri ačiū dauge
liui priežasčių nukenčia labai 
painias vietos permainas. Argi 
judėjimas nėra svarbiausiu pri- 
parodymu gyvumo?

Bet kiekvienas gyvas daik
tas turi su savim'j užsimezgi
mus ligos, naikinimo ir mir
ties. Ar žemė yra išimtimi iš ši
tos taisyklės? Ir ar ji, kaip tų 
daro kiekvienas gyvas jų apgy
venantis daiktas, grumojama 

neprietelingų jai pradžių, kovo
ja už savo gyvastį?

Žinoma pati žemės gyvastis 
ir yra jos naikinimo priežasti
mi. Mes čia pasistengsime pa
rodyti eilę užpuolimų, padary
tų ant musų gumulo jojo nep
rietelingų jiegų.

Saule pirmutinė daro ant 
jo užpuolimų. Veikiant jos 

spinduliams, per dienų įkaista 
kiečiausios uolos ir jos įkaista 
tik iš tos pusės, iš kurios jos y- 
ra apšviečiamos. Tas padaro 
molekulų perskilimų delei nely
gaus išsiplėtmo įvairių apšvies
tos uolos šonų. Veikiant ši
toms jiegoms kasdien ir pasi
liaujant vinkli kasnakt kibo

mas dalių pasidaro neužtenka
mu palaikymui jų nuolatiniame 
sąryšyje. Pergalėtoji uola pra
dedi? naikintis; josios pa viršys 
visu plotu apsidengia aižomis 
ir plyšiais.

šituo momentu ateina lietus. 
Orinių srovių mechanizmu pa
keltas į kalnų viršūnių augsty- 
bes, jis įsigauna į aižas ir ply-

šius. Ačiū žemai temperatū
rai augštumose, lietaus vanduo 
užšąlą ir apštimi eidamas di
dyn tuojaus plėšia sieneles tų 
aižų, kuriose jis yra uždarytas. 
Tai yra antras fazis naikinimo 
uolos kuri pamažu pradeda tru
pėti į šmotus..

čia ateina trečias nepriete
lius — sunkumas. Po vidinių 
jiegų veikme žemės plutos su
dėtiniai iškelia kalnines masas 
augščiau žemės geoido - ide
aliu pažemio, kokiu yra juros 
pa viršys. Šitos jiegos, iškelda- 
mos kalnines masas ir tokiu 
budu suteikdamos joms galy- 
binę energiją, pergali svarumo 
jiegų. Nuo šalčio atitrukusios 
uolų skeveldros papuola po 
svarumo jiega ir toji jas trau
kia prie žemesniojo žemės pa
viršiu. Jos pradeda pulti, ris
tis kalnų šonais žemyn. Turė
damos kampuotų išvaizdų, jos 
galėtų susilaikyti pakai miniose, 
jei neateitų pagelbon ketvirtas 
neprietelius — lietaus vanduo, 
kuris bėga žemyn po nepermal
daujama sunkumo jiegos veik
me.

Kol lietinio vandens lašas pa- 

siel i t geoido lygnialų, kol jis 
sus jungia su bendjjp vandeny
nų vandenų masa, jam nėra nei 
pasilsio, nei ramumo. Pulda
mas ir bėgailamas žemyn ši
tas vanduo pragraužia savb va
ga neša su savim naikinamojo 
kaino skeveldras. Vanduo per
gali visas, tarytum, nepergali
mas kliūtis gyva savo neišse
miamos molekulų, šilų skystų
jų granatų atsargos jiega. Upe
liai pasidaro sriauniais sriau
tais. naiki naciais krantus tų re
zervuarų, kuriuose jų vandenįs 
buvo laikinai susirinkę. Jie 
pramuša sau kelius neprieina
mose tvirtumose, kurias jiems 

gal ngos uolos buvo pastatę. 
Jie krinta galingais kriokliais 
prr kalnų skurdumas ir naiki
ni viską, kas jiems pasipina 

ant kelio. Niekas negali sulai
kyti jų apgalingo plaukimo į 
m iręs, kur jų vandenįs būtinai 
turi patekti.
"fečiaus ilgainiui šitas darbas 

truputį sulvarkėja. Žemesnėse 
srityse jis nužudo savo pradinę 
pragaištingųjų jiega. Vandens 
puolimo galybė pamažu suma
žėja. Pakalnes daros vis ma
žiaus skardžios. Masos sroves 
nuplėštos ir nuneštos į tuos kr
aštus, per kuriuos ji plaukia, 
paliekama neaugštose lygumo
se. šilas naikinamas tekančių 
vandenų darbas eina be palio
vos, be sustojimo, be pasilsio: 
kaip mažas upelis, taip didžiau
sioji upė kiekviena vandens 
srovė atlieka vienų ir tų patį 
darbą, kurio pasekme per dau
gelį amžių turi būti pilnas sau
sumų paviršiaus išlyginimas. 
Nuskeltos nuo žemės plutos 
masos nesulaikomai turi būti 
nešamos i juras ir palaidoja
mos jųjų gilumose, kad ten ant 

amžių pasilikus po jų vilnimis.
Jei atlikimui šito pragaištin

go darbo vandeniui neužteka jo 
tekėjimo jiegos, tai jis dar turi 
kilų būdų užtikrinimui pasise
kimo — ledą. Susirinkęs ant 
augštų kalnų sniegas slenka že
myn lavinos pavidale ir velka 
su savim uolas, medžius ir na
mus, naikindamas ištisus kai
mus. Tolinus, susirinkęs augė

lesniuose kloniuose, sniegas, 
spaudžiamas augštutinių atmos
feros shiogsnių, įgyja ledo kie
tumų. Pasidaro ledynas, kurio 
didžiulė masa priverčia jį pa
mažu slinkti į žemesnes ir šil
tesnes sausumos sritis, kur jo 
žemutiniai sluogsniai pradeda 
tirpti, čiuoždamas jis veikia 
kaip milžiniškas drožtuvas, ku
ris nupiauja nuo sausumos di
džiulius šmotus, galųzdamas jį 
nuolatiniu vertimu ir meta juos 
į žemumas, jo prišakinei da
liai ištirpus nuo augštos teni-J ‘ - I 
pi* ra t u ros šiltojo meto 'laiko. 
Upeliai pasidariusieji iš palies 
ledyno tirpimo, neša uolas ir 
akmenis į klonio žemumas. 

Kuomet tokie ledynai prislen
ku prie juros, kaip tas atsitinka 
srityse artimose žemgaliams, 
lai jų pryšakinės dalįs nulūžta; 
atskyla kaisųjs ledo šmotai ir 
pradeda plaukioti po juras kaip 
milžiniškos plaukiojančios sa
los, su kuriomis susitrenkę lai
vai žūva net tokie galingi, kaip 
nelaimingasis Titanikas! Kaip 
šitie ledynai ištirpsta, uolos, jų 
paimtos nuo sausumos, nupuo
la į juras. Tokiu budu ir jie 
prisideda prie skandinimo ju
roje paglemžtų sausumos ats
kalų.

Antgalo, vanduo susisunktla- 
mas į žemę, savu žarų, varo to
linus savo pragaištingų darbų. 
Jis padaro teil plyšius ir prakiu
rus, suaižančias žemės paviršį, 
nuo ko baisios masos bįra ir 
leidžiasi žemyn. Tuo patim lai
ku vanduo šitas masas nupiau
ja ir nuneša jas vandenynan,— 
ton bedugnėn, kurioje palilp- 
sla visa tai, kas yra atimta nuo 
sausumos.

Bet tose šalyse, kur vandens 
nėra, net dykumose, sausumos 
pavidalą tolydžio naikina vėjas, 
'lokiu budu ant sausumos pa
viešio nėra tokios vietos, kuri 
butų liuosa nuo atmosferų są
lygų veikimo.

Vandenynas yra valdovas ir 
jo naudon Irusia upeliai, upės 
ii' ledynai, nešdami į jį visa lai, 
kas yra jų na ik ingo darbo vai
siumi. Bet ar pasigauėdilia van
denynas darbu savo vergų ir 
jų pergales vaisiais! Visai ne. 
Jis ir pats puolasi ant sausumos 
kraštų visu aršumu, kurį jam 
suteikia audros ir pricphidžiai. 
Vėjo sukeltos vihiįs puldamos 
ant sausumos krantų padaro 
vil kų lygų 30 tonų į ket. metrų. 
Tokis darbas eina išilgai 250- 
1X10 kilometrų pakraščio linijų, 
apjuosiančių išsikišusias iš van
dens sausumas. Baisus šito 
graužinio darbas, atliekamas 
juros vandenų, yra gana žino
mas: granito nuplovimas, vien- 
valiniai pakraščių nugriovimai 
ir lt. Ir tas yra lik aštuntųja*da 
Ii m i lojo pragaištingo darbo, 
kurį tekantieji vandenįs pada
ro.

Kokioms skaitlinėmis galima 
pasakyti visas šilas naikinimas.

De-Lapparan visų sumų nuo
šė toli u apturimų sausumos dėl 
vąųdens veikimo per melus, ap
skaito 25 kubiniais metrais. Ka
dangi, antra vertus, visas didu
mas sausumų išsikišusių iš vau 
dens, pasiekia 100 milijonų ku
binių kilometrų, lai yra aišku, 
kad “nuplovimui” sausumų ir 
suvarymui jų į juras, kurios ap 
sems visa gumulų, užteks ketu
rių milijosų melų.

Bei žemė nepasiduoda ii^ ko
voja už savo buvimą. Masos, 
kurias juru nutraukė nuo krau
tų, padaro “pakraščio volus”,

NAUJIENOS, Chicago, H 
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Kuomet pasikalbėjimas yra pabaigtas 
ir greitai yra reikalingas antras su
jungimas, prenumeratorius tankiai 
krato receiverio kablį smarkiai į vir 
šų ir į apačią, tikėdamas kad tas 
greičiau atkreips operatorės domą.

Iš kitos pusės visai teisingai. Prieš op 
eratorę ženklas ne veikia atsakan
čiai kuomet kablis yra judinamas 
greitai. ’ 

t '

Judinkite kablį į viršų ir apačią IŠ- 
LENGVO ir operatorė patėmys jū
sų ženklą ir tuojaus atsakys.

. » . . '

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
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padidindamos sausumų “valdy
bas”. Upes, klodamos ties sa
vo įtakomis jų nuneštas uolų 
atskalas, padaro ten dideles del
tas (kaip sakysime, deltas Ni- 
liaus ir Mississippi).

Antgalo paties vandenyno gi
lumose maži, bet ncnpoąlsųs 
darbininkai, polyphi ir koralai, 
padaro rievas, krantus ir ištisas 
salas. Visa Australija nuo šiau 
rrytinės pusės apsiausta korali
ne juosia, labai pavojinga lai
vams . Daugybė rinkėtų salų 
koralai sukrauja aplink naujai 
pasidariusius ugnakalnius ir 
apgina juos nuo juros vilnių 
užpuolimo. Antgalo viduinės 
žemes jiegos ugnakalnių išsi
veržimuos išmeta didžiules ma
sas lavos, kuri padidina sausu
mos apėmį, pridedama prie jo 
naujus dųikhis, paimtus iš mu
sų gumulo vidurių. Vienas tik 
uknakalnis Sandvičinėsc salo
se vienu sykiu sugrųžino sausu
mai tą, kų ji ačiū pragaištin
gam vandens veikimui buvo 
nužudžiusi per 12000 metų.

Vienok tas viskas yra tik da
liniu atlyginimu to nuostolio 
sausumos, kurį be perslojimo 
daro vanduo. Ir pats atlygini
mas, kaip ir visokis medalis, tu
ri savo antrųjų pusę: didžiules 
masos, išveržtos iš žemes, pa
lieka ten tuštumas, kurios pri
verčia viršutinius žemės plutos 
sluogsnius slūgti. Tokiu budu 
atlyginimas nuostolių yra tik 
dalinis: lai ne gydymas, bet tik 
palengvinimas.

(Bus daugiau).

f CIllCAGOS 
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POLICIJOS VIRŠININKAS 
UŽDRAUDĖ KUMŠTYNES.

Policijos viršininkas Garrity 
vakar pranešė Eik kliubo val
dybai, kad rengiamos kumšty
nės kliube šiandie 2 vai. po pie
tų turi būti atšauktos, nes jos 
esu priešingos valstijos įstaty
mams.

TYRINĖS JOHSONO PROTO 
SVEIKUMĄ.

Alberl Johnson, nuteistasis 
pakorimui už nušovimų poiiei- 
slo, M. Corcoran, vakar buvo 
atvėsius teisėjo Crowe teisman. 
Teisėjas «įl<iria posėdininkus, 
kurie turės nuspręsti, ar John
son yra sveiko proto, ar ne. 
Jei jie atras jį s vaikų protų tu
rint, Johnson bus pakartas; 
jei gi pripažins jį sergančiu 

Liberty Bondsus 
d:ilj išmokstą, bondsus ir war 
savings stumps nuperka už cash 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halstcd st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Eamous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.-- :------------ - J---’
proto liga, tąsyk jis eis į beprot
namį visam amžiui. Keturi po- 
sėdininkai jau išrinkta.
Liudininkais bus apie šeši dak
tarai.

True translalion filcd with the post- 
master ai Chicago, III. Eeb. 1,9, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

ITALŲ REDAKTORIŲ 
AREŠTAVO.

Pirmo policijos viršininko 
pagetbininko Alcocko anarchis
tų gaudytojų būrio nariai va
kar suareštavo Angelo Faggio, 
15 melų amžiaus, buvusį reda
ktorių laikraščio Italia. Jis ta
po ajiduolas ateivių inspeikto
riui Eby, Federaliame name. 
Sakoma, kad jis busiąs depor
tuotas Italijon. Jis kaltinama 
už maištingus straipsnius. Su
imtas pagal valdžios va ra n tų jo 
namuose 1315 W. 51 gt.

TĖVO LIKIMAS PRIKLAUSO 
NUO DUKTERS PALIU

DIJIMO.

J. Norman Cook, teatro vedė
jas yra slalomas tieson kaltini
mu užmušime William Brad- 
\vay, fabrikanto. Svarbiausiu 
liudininku prieš jį yra jo duk
tė Norma Cook. Duktė ir jos 
motina, Cooko pati, kuri yra 
persiskyrusi su juo, daugiausiai 
padėjo sugauti ir apkaltinti tė
vų.

Tėvas neliki, kad jo duktė 
butų sakius kų ant jo. Jis la
bai jų mylėjo ir dabar labai te
bemyli. Duktė buvo saki u s, 
kad tėvas užmušęs jos senber
nį jaunikį iš piktumo ir gailė
damasis jos.

BUS ATIDARYTAS MONROE 
TILTAS.

Viešųjų darbų komisininkas 
Francis paskelbė, kad Monroe 
gatves tiltas bus atidarytas var
tojimui ateinančių subalų. Ati
darius šilą tilta bus laikinai už
darytas ,taisymui Madison gat
vės l illas.

LEIDO ŠOKTI IKI 3 VAL.
RYTO.

Miesto taryba savo posėdyje 
nutarė, kad organizacijos ‘Tu
rinčios gerą vardų,” gali reng
ti balius, kur'bus galima šok
ti iki 3 valandos ryto, bet su ta 
sąlyga, kad tokia organizacija 
gali gauti leidinių šokti iki 3 
vai. ryta tik sykį į metus.

i Sergėkite savo akis |

Ncužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjpi, nes jie su
teiks jus ukims lik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų .patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbą at
liekų belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes (ai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš PJatt’o aptiekei 
Tėmykite į mano parašą 

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

Df. A. H. 81 wlhal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometcr. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

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

Telcphone Yards 4317 
Boulevard 6487.DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G me* 
i tų kaipi patyręs gydytojas, chirurgą? 
; ir akušeris.

Gydo aštrins ir chroniškas litras, vy- 
; rų, moterų ir vaikų, paK«l naujausias 1 

metodas X Ray ir kitokius elektros prie-
i taisus.

Ofisas ir LaVaratorija: 1025 W. IGtb 
fit. netoli Fbk Si.

VALA1?DOS: Nuo 1C—!2 piety.
[ 6—8 vtkarais. Tclephcnr. Canal 3113.
; GYVENIMAS: S. d%..ted Street 1

VALANDOS: 3—fi r: o, tiktai,•— P

Telcphone Yl 5032

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

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

-------mtj-- :.i. -"m n. n . m ?'
N*M» ww«s a:. . smm- . iiii— n a—BMnai Wnm mukiuos'

DR. G. M.GUSER 
Praktikuoja 27 metai ' 
Gyvenimas ir Ofisas

1149 8. Morgan St., kerti XI et.
Chicago, Iii. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OITSO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

I
 Telcphone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 1 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak. 
8325 So. Halsted SL, Chicago.aUHBHHOMHHHHMaraaMaiattMCN

Resld. UI 8. Aehlaud tilvd. Ckle*g>«

DR. A. A. ROTU 
BOSAS GYDYTOJAS lt CRlRUkGAft 

Rpaci&lislaa Moterišką, Vyriixw 
Vaiki ir via* chroBdškg 11 >> 

Oflaaa; 1X64 8. Halated St* <*2ucam 
0r*7«i HM

VALANDOS i U—11 ryto: t—1 m****



Chicago ir Apielinke
“NAUJIENŲ” BENDROVĖS 

Direktorių posėdis įvyks šian
dien. Pradžia 8 vai. vakare, 
“Naujienų” Redakcijoj. Visi di
rektoriai privalo dalyvauti po
sėdyje ir atvykti laiku.

J. ŠMOTELIS,
“N-nų” l^vės sekr.

Kliaučiai didina savo 
uniją.

“Kanie dalykas,” jie klau- 
savęs, “kad bosai nei iš šio

Tarp Chicagos siuvėjų prasi
dėjo didesnis bruzdėjimas. 
Daugelyje šapų, kurios buvo 
ir tebėra neorganizuotos, darbi
ninkai pradeda patįs galvoti a- 
pie organizacija, apie savo uni
jų* 
šia
nei iš to, ėmė ir pažadėjo įvesti 
44-rių valandų darbo savaitę ir 
nenumušti algų?” Kad bosai ta , 
darė ne iš geros širdies, tų jau 
ki< kviinas siuvėjas galėjo nu
manyti. Ir pasiti iravę nei ruko 
patirti, dulko taip pasidarė. 
Taip, tai buvo mnalgameitu 
siuvėju unijos New Yorko strei
ko pasekmė.

Jeigu unija New Yorke nebū
tų laimėjus didelio streiko, tai 
kriaučiai nei New Yorke nei 
Chicagoje nei kituose miestuo
se nebūtų nieko girdėję nuo sa
vo bosų apie valandų trumpini
mų. BUI šiandien, kada AinaL 
gainated unija parodė savo galę, 
kada parodė, kad ji yra tvirtai 
ir tinkamai suorganizuota, kad 
ji gali viena be kitų pagotos

vų ir jų galų-galc laimėti, tai 
bosai visuose inicstuose ypač 
tuose, kur Ainalgamatcd unija 
dar nespėjo tvirčiau susiorgani
zuoti, pradėjo duoti darbinin
kams pažadėjimus ir net algas 
kriti, kad tik darbininkai nesu
manytų stoti j unija. Tcčiaus jų 
tie gudrumai jau pervėlai atėjo. 
Darbininkui visur mato kame 
dalykas. Ir jie visur kalba a- 
pie dėjimųsi prie unijos.

malgamated unijos agitacijinė 
kampanija, kurios uždaviniu y- 
ra padaryti Chicagos miesto 
kriaučių pramonę unijine pra
mone.

J pagelba Chicagos vietiniams 
organizatoriams unijos genera- 
lis ofisas paketino atsiųsti kele
tu pagarsėjusių organizatorių iš 
Ne\v Yorko. Chicagon jau yra 
atvažiavęs amalgameitų organi
zatorius N. Kleinman.

Dar svarbiaus yra tai, kad vi
si Chicagos amalgameitų loka- 
lai pir savo valdybas paketino 
veikliai darbuoties per keletu sa
vaičių besistengiant auginli čia 
Ainalgamatcd siuvėjų unijų. 
Kiekvienas veiklesnis Amalga
ma ted unijos narys Chicagoje 
šiuo laiku pasidarys agitatorių 
ir stengsis prikalbinti bent kele
tą savo pažįstamų kriaučių, kad 
prisirašytų prie unijos.

Lietuvių siuvėjų lokalo 2G9 
pildomoji valdyba svarstė agi
tacijos reikalų, ir nultarė prisidė-

bo. Nuo savęs Lietuvių lokalas 
paskirs savo organizatorių, kurs 
užsiims visuotinu organizaciji- 
niu darbu Chicagoje. Lenkų siu
vėjų lokalas tų patį ketina pa
daryti.

šių savaitę prie daugelio

N A U J T E *0 S, Chicago, D1

būti unijistuis. Galima likėties, 
kad greit visa šapa prigulės prie 
unijos. Prie tokio užsidegimo 
juk neilgai truktų ir visam mie
stui prisidėti prie unijos.

PRISIPAŽINO PRIE 
KALTĖS.

Broliai Farl ir Krank Malte-

sipažtno, kad jie suvažinėjo 1110 
kytojų Fennie Tiernie. Gruod
žio 15 dienų jie lėkė pavogta
me auloinobiliuje Micbigan av. 
ir ties 21 gt. suvužinėjo jų., 
l'žvnžiavę ant jos jie, lik susto
ję, išėmė jų iš uutomobiliims 
rūtų ir nurūko sau. Pabėgę ( 
slapstėsi kejias dienas, bet ant 
galo juos sugavo'. IKibar jie 
prisipažino prie kaltės ir teisė
jas nuteisė juodu nuo vienų iki 
14 imlų kalėjimo. \

ATSAKĖ JAUNIKIUI DEL SE
NIO TURČIAUS—DABAR 

REIKALAUJA $50,000 
ATLYGINIMO.

susirišime su tųjų užmušyste. toriai gerai iriojo (vėsiuosius 
Policija surado liudininkų nui- spaudos suvaržymus, 
čiusį tas šaudynes; šitas lindi- jie ta.ip rašė, kad buvo suštab- 
ninkas paverčia į niekus Vogė- dylas luikraštis, tai reiškiu, kad 
lio tvirtinimų. Valdžia taipgi 
suareštavo Jacobų VVeinsteinų, 
įlariamų esant vadu degtinės 
vagių gaujos, kuriai |ir Vogei 
priklauso.

Naujuoju liudininku yra vai
sių pardavinėtojas, Fred Cam- 
pion, nuo 511 W. 14 gt.; jis sa

o jeigu

Hosna buvo nušautas. Policija

visa Kovos |udndnistručini, su 
Slilsonu piyšakyj, huskriaudė 
darbininkus pinigiškai: surink
tus iš darbininkų pinigus dabar 
reikia panaudoti jo išpirkimui, j 
Antra, darbininkai ilijco nu

skriausti dvasiškai: jie neteko 
savo laikraščio* Tuo 
Naujienos sakė d. Vy 
tienė neveižint visokių per-

LSS. 81 kuopa rengia pinkų kon
certą ir balių pirmą dieną balandžio 
Pilsen Auditorium?, arti t‘< gatvės 
ir Bhie Island avė. Meldžiame kilu 
draugijų bei kuopi) nerengti tą die
ną pramogų, kad vieni kitiem ne
kenkt umčm. Komiai ja.

Paskendusio Varpo repeticija bus 
pelnyčio j, vasario 21, Aušros svetai
nėje 3061 So. Halsted si. Pradžia 

11 j 8 vai. vakare. Gerb. lošėjai prašomi 
i nesivėluoti.

— Komisija.

tarpu

tyvą šituo liudininku.
Campioi) sako, kad jis neinu-; 

tęs šaudant, lik girdėjęs šūvius 
ir visus atsitikimus, kurie nu
vedė prie šaudimosi. Tai. kų 
jis žino, jis papasakojo valsti
jos aiIvokatuJ. Jo kiudijmas 
laikoma paslaptyj

\Veinslein atsisakė kalbėli 
pirma negu jis bus klausinėja
mas. .

Smuklėj, kur šaudymas įyy- spenduoti. uo uto vienpusi.v 
ko. policija surado, kad buvo kai parašytu skundu pasirašė 
šaudyta iš trijų revolverių: 32 visos “kairiosios.” 
kalibro plieno galu kulka; iš 32 
kalibro švino kulka ir iš 38 ka
libro, kurio šūviais nušauta 
I losirt.

šiųjų dienų čielybėje.
Tie žodžiai baisiai sujudino 

visas “kairiąsias,” O Stilsonie- 
nė įsikarščiavusi, net kumščiu 
grasindttįma ir gatviniais žpd- 
žiais keikdama, šaukė: Tai ge
rai, kad mano vyrų! 'Fui ge
rai, gerai’....

Visos “kairiosios” jai prita
rė ir padavė skundų ant d. Vys- 
kupaitienės, reikalaujant jų su- 
a vucn I ■ «ti lY- % Iim i’i < it) m i c i i

Town of Lake. — LSS. J. Lygos 
3 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoje, 22 d. vasario, 7:30 
vai. vakare. Selllement svetainėje 
4630 Gross avė. Draugai, visi atsi
lankykite paskirtu laiku ir atsiveskite* miriej.

Sekr. I*. UrbutiM.

LSS. 22 k p. ir L 1)14). 45 k p rengia 
prelekciją ketverge. 20 d. vasario, 
7:30 vakare. Lėkei ja duos Dr. A, 
Bertušius. Gerbiami draugai ir 
draugės, meldžiami skailtingai atsi
lankyti. —Komitetas.

Roseland. — Vietos lietuviai, ku
rie norėtų gauti knygą pasiskaity
mui ar nusipirkti ją, tegul kreipiasi 
į Aušros knygyną, 10900 So. Michi- 
gan avė. ularninkų ir pelnyčių vaka
rais. Kreipties reikia nuo 2:30 iki 
9:30 vai. vakaro. Knygiai S. Vait
kus ir B. Slinkis jums maloniai pa
tarnaus.

Knygynas.

REIKIA DARBININKŲ.
VAI.STYBINIAI NEMOKAMI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

į (U. S. Frre Employnieut Servicel 
J ieškantieji darbo kreipkifėi, iiui*

I H<tl «‘SMlS:
116-122 N DEARBORN S'l 

arba
105-107 SO. JEFFERSON tST.
Už darbo pui upuiimų visliose tuo* 

se valdžios įsteigtuose Ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėk

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
i ųšies darbininkų — į fabrikus, j ka- 

i sykius, j ūkius, j Aiaip įvairius įslai- 
ga.i — kaip vyrų, taip moterų ir vai- 

: kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams

Ifovlnnd, Sardeson and MeColm Co.,
206 AVe.sl Adams St., Chicago, III.

KEIKIA rankovių operuotoji), ra
nkovių dirbėjų, merginų prie ran- 

.* Povių dirbimo rankomis. Teipgi mer 
ginų prie Louis padding mašinų.

H. A. ELMAN and Co., 
617 So. \Vells SI., Chicago, III.

KEIKIA karų karpcnlerių ir truck 
hnnd, prie darbo an( medžio lavoni
nių karų, nuo šmotų darbas. Atsi
šaukite.

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegevvisch, Uis.

Sereda, Vasario 19 d., 1919 
ibi wmii«»»iwt ■■ m, '■nm.-rr i, ii —■■■■
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REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis koniriikforlus. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu riliu paipas, dirbu ble- 
klnius kaminus, dedu kiekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius Kiekinius (laibus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranliĮių. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
niun Red Rttoting Cu. and Sheet 
metai Worka. 2106 W. 241 h St. Tel. 
Canal 4802.

Virginija Fostcr turėjo jau
nikį James Tbompsoną, kurįs 
vežiojo pienų. Bet atsirado ir 
kitas, kuriam ji įkrito akiu: 
Aurelius C. Turpin. Pastara
sis, nors turėjo jau 50 metų, 
bet turėjo puikų automobilių, 
buvo lipšnus, kasdien siuntė jai 
gėles ir buvo toks meilus, kad 
jis jų pabučiuodavęs šešiasde
šimts kartų į valandų.

'l'aigi Virginia, su motinos 
patarimu, atsakė savo pienve- ,nin{j 
žiui jaunikiui ir suliko atiduoti 
savo širdį ir rankų turtingam 
seniui . Bet kaip ji tų padarė 
senis atsisakė jų mylėti daugiau , 
ir dabar ji teisėjo Sabatho teis- 
me reikalauja iš jo $50,000 nu-j 
malšinimui to širdies skausmo, 
kurį jis jai padarė.

SUAREŠTAVO PENKIAS 
STREIKININKES.

Prie cigarų fabriko firmos 
Havan-American Co., pn. 319 
N. Wells gt. užvakar policija 
suareštavo penkias moteris, ku 
rios ten pikietavo. Jos dalinę 
kažkokias brošiūras ir už tai 

I policija jas areštavo, bet kalti- 
, no jas už neprideruma pasiel-

tiene susirinkimas tęsės toliau. 
Norinčioms užstoti už L. D. Ta
rybų neduota nė i š s i žAi o t i. 
“Kairiosios” elgės taip, kaip 
joms patiko* Girdėjau, nieku- 
rios narės skirstanties skundė
si: Kol neturėjome Stilsonie-■ 
nes, veikėme draugiškai. Da
bar ji “pasirūpino” surengti 
tas “kairųsias” tųsynes, kurios 
neišvengiamu budu veda kuopa 
prie iširimo. —Progresistė.

šiuo pranešu, kad aš nusimufinau 
i noują burdą |i»/mihuH. .Inu nuo !;»•»- 
kričių 20 <1., 1918 melų sergu pavo
jinga liga ir maža viltis pasveikti. 
Tatai giminiu, draugi) ir pažįstamų 
prašau aplankyti mane ir nors pas
kutinį kartą pasimatyti. O savo my
limą kasdieųjnę draugę “Naujienų” 
tdipgi jau prašau neužmiršti manęs 
ir atsilankyti j mano naują gyveni
mo mietą.

Julius Plačiukas, 
(Plachis)

County Hospital, \Vard 64.

RUKI A patyrusio langų plovėjų. 
Chicago Window Cleaning Co., 62 
W. AYashinglon St„ Chicago, III. '

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

WM. TAMOŠAITIS
220 W. Main SI., Collinsviile, III.

Cook

KEIKIA kiiaučiaus nric taisymo 
ir prosymo senų rūbų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Atsišaukite grei
tai LOUIS ENDBOLL, 
3100 \V. Harrison St., Chicago, II

ROSELAND

Prelekcija Lietuvos klausimu. — S. 
L. A. 36-toji kuopa rengia Lietuvos 
klausimu prelekciją ketverge, vasa
rio 20, 7:30 v. v. Mildos svetainėje. 
Prelegentu bus p. Kl. Jurgelionis. 
Kviečiame publiką gausiai susirink
ti. » — Komisija.

REIKIA merginos ar moteries prie 
namų darbo 12 šeimynoje

IIERZ,
4911 Vinccnnes Avė Chicago.

Tel. Okley 2594.

PARSIDUODA iš priežasties ilgo 
sirgimu ir brangaus pragyvenimo su 
šeimyna. Esu priverstas parduoti 

---- 80 tikru su p.iikiuati- 
Kanviu mišku ir triobom už labai 
mažą kaina. Atsišaukite šiuo adresu: 

ST. \HH’BLESKY,
70,3 — 5|h st., Ludinglon, Mich.

NORIU PARDUOTI arba mainyti 
40 akrų ūkį su budinkuis ant auto- 
inobiliaus, truko, grosernės, arba ko
kio nors kilo biznio, arba parduo
siu ant lengvų išmokėjimų, ir pa
gelbėsiu pasirūpinti šio melo sėklą. 
'Žemė gera — auga viskas. Kelionė 
kaštuoja iš Chicagos tiktai $2.50. Del 
nlatesniu žinių kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai pas

J. AMBROSE, Dollon, III.

PABDAVIMUI pigiai žemą, Miller- 
fon — Mason Co., Michigan, gera 
žemė. Pirkite tiesiai nuo savininko. 
Be agentu. Gera mokykla. Arti gele
žinkelis. Del ulalcsnių žinių kreip
kitės j WM. ZOPEL,
4017 Brighton PI., Chicago, III.

Susirinkimas.
Vas. 8 dieną Aušros kamba

riuos buvo LSS 137 kp., susirin 
kimus. Iš svarbesnių nu ta ry
mų yni šie: Paaukoti $10 Dėb
so bylos vedimui. Beto 

’ pasiėmė po blankų aukų 
m ui. Toliau Duseikos 
vedimui ant vietos tapo 

.’l j •
i Rengimo komisija pranešė, 

$75,000 DOVANA ARMOURO hip.n išrinkti Slilsonienė. 1 • ritei..nu.o įsniiK.ia Duisonicin. ; jog yra rengiamas didelis vaka- 
Reikia pažymėti, kad šis su- į,as į a baJ LSM Rate|įs atioš 

sirinkimas buvo vienas iš trink- žmonės.”
šniingiausių minėtos kuopos su Į Prie kuopos'prisirašė du nau 

sirinkimų. Tarp dviejų kuo- nariai> **y —Kp. koresp. 
pos narių — Stilsonienes ir Vy-'' 
skupaitienės — kilo susikirti
mas, kuriame pavartota dargi 
gatvinių žodžių. Priežastis ši
to incidento frakciniai kivir- 
čiai. Praeitais mėliais, kada 

, persikėlė iš Philadcphijos N. 
' Slilsonienė, ji tuoj susirado se
kėjų ir pradėjo frakcinius ki- 
virčius. Rytų laikraščiuose, y- 
pač Moterų Raiše, pasirodė į- 
vairių prasimanymų bei nieki
nimų senųjų kuopos narių, ku
rios per koletų metų darbavosi 

Už naudai progresyviam lietuvių 
naktį federaiės valdžios moterų susivienijimui. Tai pri- 

agentai uždavė pirmutinį svar- vedė prie asmeniškumų, kitaip 
bų smūgį chinų narkoto trus-j 
tui-organizacijai, kuri ima mi- 
lionus dolerių pelnų iš šitos pir* 
klybos šimtuose Amerikos mie
stų. I

Dr. \V. II. Sage, narkotinis 
vidujinių įplaukų 'skyriaus a- 1 
gintas suėmė opijus paskaidy- 

|tojus. Suėmęs du svarbiu Irusio 
agentu, jis greitai padarė kra
tas chinamiesčio resortuose ir 
konfiskavo daugiau kaip 199 

svaf’ų opi jos. Penki chinai y- 
ra areštuoti. Rengiama dar 

(langiaus kratų.

DUKTERIAI.
Lolita Armour apturėjo nuo
vo tėvo .L Oudeno Armouro

nuosavybę ties

kuri yra vertinama tarp $59,- 
000 ir $75,999. šitas nėra pir
mutinis sykis gauti Lolitai nuo 
savo tėvo dovanų didelės vertės 
imk ridinamais turtais.
yra Armouro vienturte 
riti.

Lolita
dukle-

Tnn ♦rnnslntlnn filen x>*1*h th* (»“’♦ 
master at Chicago, III. Feb. 10, 1919 
•o reauiPed the net nf < Irt 6 1<1|7

SUSEKĖ OPIJOS TRUSTĄ.
Sakoma, didelis rytiečių suo

kalbis buvo rengiamas užtvin- 
dinimui Suv. Valstijų opija. . .. 
vakar i

VOGEL PAPASAKOJO APIE 
“GRAFTĄ.”

mus. Kasdien bus laikomi įvai
rus šapų mitingai, į kuriuos yra 
kviečiami visi kriaučiai, vyrai 
ir moterjs.

Vakar vėl buvo A. Decker and
Cohn vidurmiesčio šapos mitin
gas Amalgamated unijos salė
je. Dvasia toj šapoj viešpatauji pinigais, 
ja puiki. Darbininkai užsidegę I Vogrtt

kuris šuštadienyj mirtinai pa
šovė detektyvų James Uošna, 
vakar pradėjo kalbėti.

BRIDGEPORT

Triukšmingas susirinkimas.

Vasario 15 d. FelloAVship sve
tainėj buvo LMPS. 91 (kuopos hota $10.05. 
susirinkimas. Tvarkos vedėja

sakant, negražių užsivarinėji- 
inu*

Liepto galas tcčiaus buvo pri 
lipias praeitame
Mat, sausio 18 d., buvo pakelta 
klausimas apie Lietuvių Darbi
ninkų Tarybų.

kad atsimesti.
prie balsavimo, tai balsui pasi
dalino pusiau. Viena nare te- 
čiaus pa lemi j o, kad už atsime
timą balsavo viena nenarė, 
la Prusiene, iš Northsides.* 
dello, dalykas tapo atidėtas 
kainam susirinkimui. Tatai 
sario 15 dienų, kuomet ir 
atsinaujino šitie ginčai dėl “at
simetimo,” tai d* Vyskupaitienė 
pasiprašiusi balso užgyrė Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ta
rybų ir buvusio Naujienų re
daktoriaus, d. P. Grigaičio po
zicijų. sakydama, kad ALDT.

nariai 
rinki-

suau-

Pranešimai
LSS. kuopoms Chicagoj ir anielin- 

kėj šiuo pranešu, khd <1. Jukelis pri
bus Chicagon kovo 2 d., ir pasiliks 
VIII rajone per vhą, kovos mėnesį, 
laikydamas prakalbas žeminus pa
skirtose vietose. Prakalbos bus 1p»- 
koma šiaip: 4 kp. — kovo 3 d.; 22 
kp. 5 d.; 37 kp. kovo 6 d. • 43 ku., 
Melrose Park. Ilk, kovo 15 d.: 81 ku. 
kovo 8 d.; 137 kp. kovo 10 d.: 138 
kp.. Cicero, III. kovo 12 d.: 170 k” 
kovo 13 d.; 174 km. kovo 17 d.; 177 
kp., St. Charles, III. kovo 22 d.; 231 
kp. kovo 19 d.; 228 kp. Harvey, Ilk, 
knvo 20 d.; 126 ko., Chicago Helghts, 
Ilk kovo 26 d.; 235 ki>., \V. Pullmau, 
D k, kovo 24 d.; 155 kp. • So. Chicaao, 
III., kovo 27 d.; 75 kp., Rockford, Ilk, 
kovo 29 d.

Kuopų valdybos, malonėkite tuo- 
jaus paruninti savo kuopai svetainę 
paskirta diena. Atsitikime, į^"') 
negautut svetainės paskirta diena, 
mo’onėk')*' pranešti raiono sekreto- i 
riui nevžliau. vasario 22 <1 V”d« ,,n- ' 

susirinkime. 1 gauti svetainę. Beto, C. K. pata- 
' via kuopoms remrti prakalbas, su j- 

žanrta, arba be įžangos. »'«<*«! 
nužiurrijimo. Visais maršruto rei
kalais kreipkimės i rajono sekreto
rių. sekamu antrašu:

K. G. Trainis, 751 W. 31-st St., 
Chicago, Ilk

. T’

T SS. 37 kp. rengia diskusijas te
moje: “Kaip darbininkai pa
laikyti savo teises”. Diskusiios i- 
vyks ketv*r?e, vasąrio 26 d 7*36 v. 
vnkpre Malinausko svet., 1843 So. 
Halsted St.

Tulos varėsi, 
Kada prieita

tn-
Vis
se-
va- 
vėl

Komitetas

Melmne Park. — šiuo pranešu 
Keistučio Kliubo choristam*, cho
ristėms ir dirigentui. M. Girniui, 
kad jie neatkreiptų dotnos j tilpusi 
Naujienų 40 nūn). pranešima nasi- 
rašiusio kokin ten organizatoriaus. 
Visi bukite laiku šioj bė’nyčlnj. vas. 
21, ant repeticijų. — G.P. Choristas

jums adv. Duval ir Ovvens’ui,, Amerikos lietuvių darbininkų j 
sakydamas, kad jis šovė į Hos- vienų didelę armiją. Gi tokie 
nų gindamas savo gyvastį, jam Stilsonai yra niekas daugiau • 
susiginčijus su juo dėl nepasida kaip darbininkiškų organizaci- 
linimo su detektyvais suvogtais jų griovikai ir jų piudytojai.

Toliau ji nurodė, kad tas pats 
Vogrtiiii bedarant savo išpa-, Stilsonas yra kaltas dėl uždary-j 

yra stoti «avo organizacijon ir žinlį dllSlafiji dalykai išsivystė mo Kovos. Sako, Kovos redak-

LMPS. 29-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj?, 19 <1. 
vasario 7:30 vai. vakare. Viešo Kny
gyno svetainėje 1822 AVabansia avė. 
Visos draugės malonėkite alsil.mkv 
ti, nes turime daug svarbių reikalų.

— J. Stasiūniene.

BEIKIA patyrusios merginos prie 
amų darbo. Ikambariai.

M r s. AVILLIAMS
865 So. Ilamlin Avė Chicago, III.

Tel. Lawndale 8288.

USS. 4 kp. repeticija veikalo 
Kryžius” įvyks sėKedoj, vasario 19, 
ušros svet., 3001 So. Halsted St. Vi- 

clraugai, kur sutiko lošt, meldžia- 
li atsilankykit, nes bus padalinta 
olės. ' — Rengimo Komisija.

REIKIA guzikų jsiuvėjų ant mo 
terišku kauta.

Chicago Noveltv Cloak Co.
366 A V. Adams St.

KEIKIA merginų dirbti imi elek
tros mašinų prie vaikų suknelių. At- 

.. , . . | sisaukite luojaus.P.S. Gerb. draugijų prašome, kad i
I Z I 1- . k tf lt . > I i M’i I ■ t z ,1» a a a i>>i«*> ’9 d. kovo nerengtų jokių pramogų, 
a dieną įvyks musų vakaras Pu- 
skio svetainėj.

Cicero. — I.SS. 138 kr', m mėsinis 
usirinkinias įvyks seredoj, vakario 
9, J. Grigalaičio svetainėje, 4837 W. 
4tb St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 
" draugai kviečiami atsilankyti.

— Organizatorius.
Draugias prašomos nerengti jo- 

’ų didesnių pramogų balandžio 6 
d. 'I'ą dieną suvienyto Chicaflos 
dramatiniu draugijų — Dramatiško 
Ratelio, Dramos Draugijos ir Biru
tės — snėkos rengia didele pramogą 
vakarą C. S. P. S. Svetainėje. Scenoj 
statoma “Paskendusis Varpas.” PJu- 
sė vakaro pelno eina Lietuvos Lais
vės Fondan.

— Rengimo Komisija.
Roseland. — LSS. 137 kp. extra su

sirinkimas Įvyks seredoj, vasario 19, 
7:30 vai. vkare. Aušros kambariuose, 
Yra prisiųstos balsavimo blankos.

Org. I). K. S.

Jauny Lietuviu Amerikoj Tautiš
kas KĮbibas rengia prelekcija 19 va
sario. Mildos svetainėje, 
nlsted st. 
Montvidas. 
ti.

3112 So. 
Prelegentu bus Dr. A. 
Visus kviečia atsilankv- 

— Komisija.

Asmeniškai
8943 Houston Avė.,S. Totkus, 

Chicago. prašo mus paskelbti, kad 
pas jį esą du laiškai A. Tarvydui.

ASMENŲ IIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugių Anasta

zijos ir Marjonos Bamanauskaičių. 
Paeina iš Kauno tfub., Beseiniu pav., 
Žigaičių parai)., Starbaičiu sodžiaus. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje ir 
abi ženotos. Meldžiu atsišaukti jos 
pačios, arba kas jas žinot, už ką bu
siu labai dėkinga 
ANASTAZIJA UGINČIKfi-Polinskie- 
nė. 2325 S. Dearborn St., Chicago.

PAJIEŠKAU savo tėvo Baltramie
jaus ir motinos Nastazijos — bro
liu Stanislovo ir Adomo — seserų 
Onos ir Marijonos Matulevičių. Mel
džiu atsišaukti patiems ar kas žino 
praneš)), už ką busiu dėkingas

PETKAS MATULEVIČIUS
1635 So. Canal SI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIUMelrose Park. III. — LSS. 43 kuo
pos pusmėn?«ln<s susirinkimas į- 
vvk.s vasario 20 d. 9:30 vai. vakare. ; 
Frank and James svetainėje, kerifc 
23 avė ir Lake st. Draugai, malonė- , 
kitę susirinkti, laiku nes turime 
daug svrblų dalykų apsvarstyti.

— A. Staškus.
.... .

Rnckferd. Jtf. TMD. U7 kuopos : 
metinis si’sirihklma« ivvks 93 di*"i • 
vasario 1:30 vai. po pietų F. Vahebii- 
č'o svet. 5^12 So. got. Ge-b’*'- • 
tni nariai, malonėkite atsilankyti, 
nes turim daną svatbhi reikalų bus 
renkama nauja yaldyba yra naujų » reikalingas, malonėkite atsišaukti, 
knygų ir tt. ‘ VALERIJONAS LAUCEVICZ

Ratt. lA. Savickas, 3350 So. Auburn Avė., Chicago* 111.

PUIKUS kambnris dėl išrandavo- 
jimo; garu apšildomas namas. Bus 
išrandavotas pigiai, merginai ar mo
teriai.

Mrs. SHIMKUS,
3806 Alicc Avė. Apartment 31 Chicag

JIE AKO DARBO
PAJIEAKAU darbo mokytis j bu- 

černę, grnserne ar j kokią kitą ver- 
trigy»tę? Esu jaunas vaikinas. Kam 
reikalingas, malonėkite atsišaukti.

BITF-F’f Dross ro., 
1523 W. 12th SI.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubcllais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir tt. Par
duosiu už lute kokį teisingą pasiūly
mo. Nepraleiskite to bargeno. Basi- 
denri ja
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA Farma VVisconsin 
valstijoj žemė gera, arti prie miesto 
1 mylia nuo miesto, šluba gera ar 
barnė parsiduoda pigiai kreipkitės 
laišku arba ipatiškai atvažiuokite 
ant šio adreso.

B. Z.
3337—So. \Yallace St., Chicago, III.

ŪKĖS?
Lietuviai Įsidomėkite. Aš nupir

kau ūke yViseonsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir I angdale pa
vietuose, VYisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Lab ai lengvos si>*vpos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite j mane bile kokią die
ną po vai. vak.

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

PARSIDUODA mūrinis 2 Rūgštų 
amas po t kambarius ir tuščias lo- 
as šalę to namo ir slaldas dėl 3 
arvių ir galima laikyti vištų kiek 
oi;i. Namas du metai kuin statytas, 
lekfra ir gesas. $1060 reikia įmokėti, 
o likusius ant lengvu išmokėjimų, 
amas pats išsimoka. Priežastis par
davimo išvažiuoju į farmas. Gali 
lalvtis su .savininku vakarais ir ne- 
dėliomis. 3009 U. 53 St., Chicago, 
11., ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI '1225~4227~h' 4239 
o. Artesian 4 ir 4 nauji kambariai 
atuos. apie 250 cash. likusius taip 
kai)) rendą. Kaina $3000.00. Mc DO- 
AI.I) and CO 2630 W. 38th St. 
t<la’-a 9 rytų iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

MOKYKLOS

Pardavimas Storage vėliausios stai
lės Dhonografų ir rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas. 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota hž $55, arba geresnį pasiu- 
limą. Dykai prisiuntiinas, Priima
me IJberty Bondsus j mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedėliomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street. Chicago

PARSIDUODA ge|i 4 rūmu rakan
ti tik tris metai vartoti. Parduo ’u š 
priežasties Į kitą miestą išvažiuoju. 
Antras angštas iš užpakalio.
4441 So. Campbale Avė.,’Chicago, III.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išnokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
harzdaskutystės amato, ateikite ar
ba rašykite; dieną arba vakarais. 
TRI—CITY BARBER COLLEGE

819 So. State St., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystfts, 
stenografijos, typevvriting, pirkly bos 
teisių. Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:3(1 iki 9:31 
3106 Ao Halsted St., Cbiragn III

AUTOMOBILIAI
2 PACKARD AUTOMOBILIAI

Model 1912 su 7 sėdynėmis LemazL 
n n s, kitas vasarinis — kaina $295. 
Norintis pirkti atsišaukil greitai j 

L. KLEIN
11tli and Halsted Sts.

Klauskite Julius Joneliunas.
Nedėliomis, 3040 So. Union Avė., 

Win. Picktorman.

PARDAVIMUI 2 geri automobiliai 
V ’ai mažai vartoti i dabai pigiai. 
Kas norit pirkti atsišaukite sekančiu 
perėsi): 819 W. 33rd St., Ccicago, III

PARDAVIMU!
PABSIDUOD/\ pigiai kriaučiaus pro 
sas ir mašina. 1 metus vartotas. Par
duosiu už pusę kainos.

V. NOBAK,
221) W. 22nd St., Chicago, III.

NAMAl-ŽEMft
PABDAVIMUI. 5 kambarių. 1 flato 

medinis namas. Lengvi išmokėjimai.
R. KLEIN,

5527 So. Kildare Avė. Chicago.

■į, HA5TER 5T5TEH 1 J

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų
Musų sistema ir apatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

.lųs esate užkviečiaiui 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 knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinb
118 N La Šalie gat., prieš Cit) Hali 

štsišaukit ant l-tn aiigšto
........... .  11....................... ...... ■.■..■...■■■my.... .

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA namas ir grosernė

Namas su 6 pagyvenimais po 4 ru- AR TINOTE, kad L. Geležinis pa
muš. Parsiduoda atskirai arba vis-' siuva drapanas geriausiai ir priima 
kas sykiu. Lenku-lietuvių apgyven- Į L. Bondsus.
toje vietoje. Atsišaukite: 4503 So. Wood St., Chicago, III.
1721 Girard St.» Chicago^ IU. Tel. Boulevard 5669.


