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True translulion filed wilh the post- mnsler ui Chicago, III,, Feb. 20, 1919 as reąuired by the net of Oct. 0, 1917

-ancijos premjeras pašautas
Clemenceau lengvai su 

žeistas anarchisto

True translation filed with Ihe post- 
inuster at Chicago, III., Feb. 20, 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
TALKININKŲ ARMIJA DABOS 

VOKIETIJĄ KOL TOJI 
NEUžMOKĖS.

True frnnslnllnn fib'd wlth Ihe pnst. 
ninstor at Chicago, UI., Feb. 20, 1919 
as reąuired by Ihe art of Ori. Ii. 1917
BUTTE STREIKO VADOVAS 

AREŠTUOTAS.

viena iš Berlino reikalauja, kad 
tūlam laikui butu paskelbtas

Bolševikai neteko Mažeikių 
estonai sumušti

FRANCUOS PREMIERAS 
( LHMENCEAU PAŠAUTAS.

Lengvai sužeistas trijų kulkų. 
Du žmonės areštuoti.

PARYŽR’S. vas. 19. — Fran
ci jos iiremieras George Clemen

tame aiškiai matome padėjime,

sius šūvius.

rė su sužeistųjų ranka. Šofe
ris nors lengvai sužeistas, sus
tabdė automobilių ir premieras 
išlipo į gatvę. Policijos agen-

nuo trijų žaizdų, padarytų jam puoliku.
šįryt užpuoliko. Premjero automobilio šofe-

Dvi žaizdos yra vien nubrau- ris, vardu Brabant liko lengvai 
kimu odos. 'lYečia yra kirk sužeistas ir visi langai aulomo- 

sunkesnė, bet už kelių valandų , hilyj sudaužyti kulkų. Policis- 
po šoviniui daktarai sakė, kad . tas (toursat ,kuris yra vienas iš 
jie nesibijo komplikacijų, policijos agentų, (kurie nuolat 
ir kad vienatiniu Ipd'.ė'inijamu i saugo premierų, tapo sužeistas

niažas pakilimas kulkos į nešinę akį, kada jis 
susiėmė su užpuoliku.

Premiero senumas - jis yra 
76 metų amžiaus — išpradžių

plikacijos, bet didele sveikata,

pavojaus.

Pašautas į petį.

Kulka, kuri padarė sunkiau-

T’me trnnstfUlon filed wtlb 1be pnsf- 
nntsler at Chicago, III., Feb. 20, 1919 
as reąuired hy the net of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, vas. 19. — 2 vai. 
po piet preiulero Clemenceau 
sllovis buvo skaitomas užganė
dinančiu. Jis priėmė maisto 
ir buvo linksmus, nežiūrint ko
sulio.

Churchill sako, kad talkininkai 
nedaleis naujos 

atakos.

LONDONAS, vas. 19. — Vi
sas jpatsokmjilgumas pautų ly
gos rymo ant t a 1 k i n i n k ų

Kartnes spėkos gi’elimoje su 
Vokietija. Taip užreiškė čia 
šiandie susirinkime karės sek-

ChurchilI.
“Mes griebsimos priemonių, 

pridūrė jis, •‘|>adar\)!i fiziška

mažiausia nuims

vėsimo keletu pasitikimų žmo
nių, gerai aprūpintų, kų prezi
dentas Wilsonas vadintų “įran 
kinis,“ daboti pale? Reinu ir pri-

padaryltus nuostolius.”
Armija iš 900,000 kareivių.
Pulk. Churehill atsišaukė už 

palaikymų armijos ir sakė, kad 
valdžia mano užlaikyti armijų 
iš 900.000 kareivių 1919 m. Va
ldžia dabar renka liuosnorę 
mijų dabojimui imperijoj 
rekrutai stoja po tūkstantį į 
nų. Jis pridūrė, kad kol ta
tnija nebus sudaryta, bus reika 
linga palaikyti konskriptuotų 
armijų.

ar- 
ir 

die 
ar-

Areštavo jį Suv. Valstijų 
i m m i gracijos valdžia.

BUTTE, Mont., vas. 17. —• 
Jos. Kennedy, sekretorius sky
riaus Metalo Kasyklų Darbinin-

800 I\VW., vienos iš organiza-

imtas šiandie Suv. Valstijų im- 
migracijos valdii įlinkų.

Friin fnm^hlion filed v’ifb Ihn pnd 
master at Chicago, III., Feb. 29, 1919 
as reąuired by Ihe act nf Oct. 6. 1917
TRJS RUSIJOS “VALDŽIOS” 

ATSISAKO NUO
KONFERENCIJOS.

Priimtų Princes salų konferen- ( 
rijų, bet kam bolševikai 

dalyvaus.

True translation filed wilh th« pn*» 
master at Chicago, III., Feb. 20, 1919 
us re<pare<l hv the act nf Ort. 6, 1917

BIJOMASI SUKILIMO 
INDIJOJ.

DELIU, Indija, vas. 19. —- A- 
fidiirant lud’ijos imperijos le- 
gislalyvę taryba šiandie vice- 
karalius lordas Chelmsford pa-

žiosios valstybės, kurios įsten-

butų užvaduotos ganėtinais sub 
slli t u tais.

prieš valdžias, kuri apsireiškė
daugelvi vietų nasaulvi, var-

Valdžia negali užmerkti savo ti
kiu į neabejotinų buvimų Indi
joj aiškiai revoliucinių organi
zacijų ir ji neatliktų savo parei-

VVASHINGTON. vas. 19.
Pasak ambasadoriaus Bachma- 
tjevo Paryžiuje pranešimo vieti, 
nei Rusijos ambasadai, forma-1

kti prie jas.
50,000 Indijos kareivių tapo 

' demobilizuota nuo mušiu per-

, Trim trnnslntinn filed with tbe pns*
lis atmetimas pasiulimo, kad master at Chicago, III., Feb. 20. 1919 

I as reąuired hy the act of Oct. G. 1917 
FRANCUOS LAIVYNAS 

NETEKO 134 LAIVŲ 
KARĖJE.

jos suliktų su d e t e g a tais 
bolševikų ir kitų Rusijos vald-

I
True irunslution filed witn the post- master al Chicago, III., Feb. 2(1, 1919 
as reąuired by Ihe ari of Oct. 6, 1917

Scott Nearing išteisintas
Streikai Vokietijoje plėtojasi

SCOTT NEARING IŠTEISIN
TAS, SOCIALISTŲ DRAUGIJA 
RASTA KALTA NEW YORKO 

TEISME.

NEW YORK, vas. 19. — Ru- 
vusis Pcnnsylvanijos ir Toled< 
universitetų profesorius ir so 
cialistų kandidatas šiame mies
te pereituose kongresiniuose ri
nkimuose, Scott Nearing, tapo 
išteisintas šiandie federalio tei
smo iš primestų jam maišliš- 
ku rašinio. K 4

ose vakarinėj Vokietijoj, po va 
dovysik’ spartakų ir ncpriklau- 
somųjįj socialistų.

35 anglių kasyklos Ham- 
born-Rochimi-Dortmund disl- 
rikle esančios uždarytos.

Spartakai ir streikuojantis a- 
ngliakasiai susirinkime po gry
nu dangumi Ruhr distrikte, sa- 

: koma, išreiškė pritarimų vedi- 
I mui karės iki pastaros prieš Iš

berto valdžių ir reikalavę įi
mtos nacionalizacijos kasyklų 
ir tarjiyklų.

dešinįjį petį ir nuėjo iki kairio
jo |M‘čio, nepakliudydama nu
garkaulio ir plaučių. Dvi ki
tos kulkos beveik nepadarė nie
ko daugiau, kaip nubraukimus

T’ tie translation filed w(lh Ihe post 
master at Chicago, III., Feb. 20, 1919 
as reąuired by Ihe net of Oct. 6, 1917

KODĖL PREMIERAS
PAŠAUTAS.

jos valdžių.
Pil

nas sųrašas Francijos laivyno 
nuostolių karės kuris tapo pas-

PARYŽIUS, vas. 17.

PARYŽIUS, vas. 19.

True transtption filed with the pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 20, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

PILNAS TAIKOS KONGRE
SAS PRIEŠ GEGUŽĖS 1.

ko, kad jos su džiaugsmu priė
mė ‘ ; i._ I
dradarbiauti viduriniame rami
nime Rusijos, bet negali būti
susitaikimo tarp ju ir bolševr 
ku, kurie yra smerkiami kaipiį

5 talkininkų pasiūlomų ben-H musių luivų - Bou\et, Sul- 
: fi n, Gaillois ir Danton; 4 gink
luotų kruizerių ir 1 greito krui- 
zerio.1* *VHU.

i0 Reto pražudyta 14 torpedinių
Viso į premierų palcislta 7 šū

viai. Dvi kulkos perėjo per jo 
drabužius, bet nekliudė kimo.

Du areštuoti.

ra Clemenceau, pasakė, kad ple 
navo užmušti premierų, kad 
gi Clemenceau “buvo priešas 

žmonijos ir rengėsi pradėti nau

PARYŽIUS, vas. 18. laivų naikintojų, 8 torpediniai 
laivai ir 1 I submarinų. Mažes-

Du areštai tapo padaryti. Šo-

mušimui minios. Jis sako, kad

žinomas anarchistų rateliuose 
kaipo “Milou.” Jis sakė, kad 
jis yra 25 m. amžiaus ir gimė 
Creil. Jis sake, kad gvvena

T'-ne tranclntinn filed with the pnst- 
master ai Chirago, III., Feb. 20, 1919 
e reąuired by Ihe net of Ort. G. 1917
VOKIEČIAI ATĖMĖ MAŽEI

KIUS Iš BOŠEVIKŲ.

prasidės prieš gegužės 1 dienų 
iš priežasties spirimo pertrau
kos musių situacijos ir visapa- 
saulinio rcĮikaįlaVimo, kad ka-

tas, vieton vien tik techniško 
suspendavimo.

aPiniausiam dalykui tau-

esančioms popieroms ii

True translation filed witb the pnst- 
master al Chicago, III., Feb. 20, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BASEL, vas. 19. — Pasak čia 
gintų iš Liepajaus žinių, vokie
čių kareiviai Lietuvos fronte

'tautų taikos komisijos rengiasi 
pradėti svarstymus, kad pasau
lis galėtų sugrįžti prie laikos ir 
atgijimo industrijos ir pirkly- 
bos.

rusas. Jis yra šviesus, su il
gais šviesiais plaukais ir augš- 
to ūgio.

gyvena 16 vvardoj, netoli 
iniero namų.

True translation filed with the pnst 
master at Chicago, III., Feb. 20, 1919 

reąuired bv the act of Oct. 6. 1917
ESTONAI TRAUKIASI .

ATGAL.

li mas .įvyko 8:55 
premjerui išvailuo-

LONDONAS, vas. 18. — Pa-

su pulk. E. M. House ir A. J.
Ba I fou r koni erencij oj.

Vež^s premierų automobi

Ruc dėl Essert, kada stovėjęs

leisto oficialio pranešimo, Esto- 
nijos kareiviai pradėjo trauk
li s atgal priešbotševikus Psko
vo apygardoj. Jie pasitrankė 
iki kaimų Vidernika, Lezgi, So- 
kolovka, Padgoltje ir Košeloi li
nijos.

sirašyta su Vokietija pirm negu 
bus išrišta daug pašalinių klau
simų. jViet|iais 'dalykais tio- 
siioginiai Ipatliečiančius priešo 
valstybes yra jų pačių rubežiai, 
atstatymai, atlyginimai, kari
nės ir laivynas spėkos ir pama
tai pirklybos su jomis.

Dblykat kaip kiša pasaulinis 
sumažinimas ginklavimos, ma- 
ndaturos kolonijų, Afrikos sto
vis ir artimųjų ir tolimųjų py
lių valstybės, kurie nėra suriš
tos su Vokietija, gali būti išriš
ti vėliau.

prie automobilio durų ir kelis 
sykius iššovė.

Kada pirmas suvis užgavo au 
tomobilių premieras Clemen-

OR AS.
Lietus šiandie ir galbūt ryto, 

nedidelė permaina tenųjeratu- 
roj.

Saulė teka 6:39 vai., leidžiasi

Nori uždrausti 
šokius.

Lrrn.E ROCK, Ark. — At- 
stovas Uill įnešė į Arkansas

rvti duris. Tai buvo ši-

uždraustų visokius viešus šo
kius, o rengėjai tokių šokių bu- 

5:29 vai. Mėnuo teka 12:27 tų baudžiami nuo 100 iki 500 
valandų nakties. dolerių.

rrnn^toHnn fit^n wltb tb#» pn«t- 
master al Chicago, III., Feb. 20, 1919 

hv the net «»f R 1017

PASKANDINO RASTASįUOS- 
TE SUBMARINAS.

ildinti,* yra 5 pagelbiniai krui- 
zcriai, 4 kanuoliniai laivais, 72 
submarinų gaudytojai, 1 šliupą

vas. 18. — 
submarinų, 

sausuose do
Daug nĮesuard\itų 
buvusių Kiel uoste 
kitose, tapo išvežta į jurų ir pa
skandinta, sulig pertraukos mu

Trup translation filed with the pnst- 
masler at Chicago, III., Feb. 20, 1919 
us reąuired by thc act of Ocl. 6, 1917
..KĄ VOKIEČIAI ATIDAVĖ 

(ANGLAMS.

LONDONAS, vas. 18. Val

sekami vokiečių ginklai ir reik

prieš vasario 9 dienų:
2,500 didžiųjų kanuolių, 2,- 

5(X) laukų kanuolių, 25,000 kul- 
kasvaidžių, 3,000 tranšėjų mor- 
tarų, 1,700 aeroplanų, 4,005 gar 
vėžių, 1,200 moltorinių ‘trokų.’

Iki vas. 14 vokiečiai atidavė 
anglams 120,826 ta vėrinius va
gonus.

Visų laivų įtalpa buvo 110,- 
000 tonų, prieš Anglijos 550,- 

-000 tonų, Italijos 76.000 tonų

True trnnslntion filed wilh the pnst- 
master at Chicago, UI., Feb. 20, 1919 
as reąuired by the act of Ocl. 6, 1917

(VOKIEČIAI PROTESTUOJA.

WĖIMAR, vas. 19. — Protes- 
tų telegramos prieš pasirašymų 
po nauja pertnauka niufci.ų plati

True translation filed with the po<t 
master al Chirago, III., h'eb. 2(1, 1919 
as reąuired by the act of Oct. (i, 191'

Gen. Pilsudskį 
pasitrauks.

VARSA VA Gen.
jpzęl Pillsumkii paskelbė, kad 
jis mano rezignuoti kaipo ka
rinis viršininkas Lenkijos val-

Nebeturi alaus.

UnionST. LOUIS, Mo.
Bre{wling Co. yra pirmutiniu 
bravaru St. Louis, kuris pritru 
ko alaus, nuo sustabdymo jo iš
dirbinio gruodžio 1 d. Bravū
ras pranešė savo pirkėjams, 
kad jo alaus išteklius jau išsi
sėmė. Bravoras paverstas y- 
ra į sviesto substitutų dirbtuvę.

Ret kartu kaltinamoji Ame
rikos Socialistų Draugija, tapo 
rasta kalta abiejuose apkaltini
mo užmetimuose. Byla buvo 
atiduota į jury rankas 1 vai. 
vakar p) piet ir nuosprendis iš
neštas po apie 29 valandų ta- 
rimosi.

Apkaltinimai buvo paremti 
ant Amerikos Socialistų drau
gijos vedamo Rand knygyno iš
leistos Nearing brošiūros “The 
Grcat Madness,” kurioj buvo 

svarstomas m i Ii tariamas.
Du užmetimai, kuriuose drau

gija tapo rasta kalta, kaltino 
draugijų ir Nearingų pavieniui 
bandyme sužadinti nepaklusnu 
ma ir atsisakymų pildyti pa
reigas armijoj ir laivyne ir ba
ndyme kliudyti verbavimui.

Dir kiti užmetimai kaltinę 
Nearingų ir draugijų konspira
cijoj išleidime brošiūros, tapo 
atmesti pirm bylos atidavimo į 
jury rankas.

Vienas apkaltinimas 
atidėtas.

Kaltinamosios pusės advoka
tams įnešus, teisėjas Mayer tu- 
ojaus atidėjo į šalį apkaltinimų 
viename užmetime, kaltinančia 
me bandyme sukelti nepaklus
numų ir pildymų pareigų armi
joj ir laivyne. Jis skaitė, kad 
verdiktas nesutinka su jo ins
trukcijom, apibudinančiom kų 
lai reiškiama karinėje tarnybo
je ir su verdiktu išneštu šiame 
kaltinime naudai Nearingo.

Teisėjas įsusrliaike nuo nuo
sprendžio įnešime atidėti į ša
lį verdiktų užmetime, kaltinan
čiame bandymų kliudyti verba
vimui. Tas bus nuspręsta, ka
da abi pusės paduos savo nuo
mones raštu.

Teismas buvo pilnas socialis
tų ir ypatiškų Nearingo draugų 
kada atėjo jury. Užsidarius 
teismui būrys susirinko apie 
Nearingų sveikindamas jį, kų 
jis priėmė šypsodamasis.

frue trnnslntion filed with Ihe posl 
master at Chicago, III., Fel). 20, 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. G, 1917

STREIKAI VOKIETIJOJ 
PLĖTOJASI.

(■eneralis streikas 
Dusseldorfe.

Komunn(ilai Dusseldorfe j»a-, 
skelbė generalį streikų. Laik- 
jiuV<iams neleidžiama išeiti ir 
spartakai taipgi draudžia par
davinėjimų laikraščių iš kitų 
miestų. Spartakai Dusseldor
fe taipgi esą įvairiose vielosi1 
išsikasę tranšėjas, kaipo budus 
ginties prieš valdžios kareivius.

Mileto vnl<:Ininkai Muclhei- 
nie susitreikavo protestui prieš 
spartakų valdymų miesto, ku

ris yra atkirstas nuo susinėsi
mo per k rasų ar vielomis. Pra
nešama, kad darbininkų klesos 
esančios aprūpintos ginklais ir 
pakviestos priptnties kokiam- 
nors bandymui valdžios karei
vai veržlios. 4

’ Spartakai užėmė geleži ūke
lio r,tolį Wanne, arti Bochum, 
kad neleidus išlipti valdžios ka
ri i v.'a m s, kurių prašė bankai ir 
Bochum miesto iždininkas. 
SpaHllakai taipgi parodo veiklu
mų kiliose Vokietijos dalyse. Iš 
Orh Isberg, rytinės Prūsijos pini 
nešima, kad Ispaitl'akai šaudė 

iš namų į kareivius. Kareiviai 
irgi atsakė ugnim ir 2 žmonės 
liko užmušti, o 8 sužeisti.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Feb. 20. 1919 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

100 KASYKLŲ UŽDARYTA.

COPENHAGEN, vas. 19.
Daugiau kaip KM) anglių kasy
klų Ruhr dislrikil'e, Wesfalijoj, 
tapo uždaryta iš priežasties spa 
rlakų paskelto generalio strei
ko. Pranešama, kad Bochum 
T kituose miestuose spartakai 

užgriebė daug amunicijos ir 
privertė jaunus žmones tarp 17 
t 25 metų amžiaus įstoti į spar- 
lukųyunfij^. Daugelyj vidų 
papildę sabotažo aklų.

GERB. Naujienų skai
tytojo!* ir skaityto 
jai prašomi pirkinių rel 

kalais eiti i tas sankro
vas, kurios skelbias! I 
Naujienose. i

Daug- anglių kasyklų usdaryta, 
kitur paskelbta generali 

streikai.

BERLINAS, vas. 18. —- Ko
munistų streikų judėjimai plė
tojasi industriniuose distriktu-

AREŠTAVO jBANKIERIŲ.

MINNEAPOL1S, Minn—W. 
\V. Shafc.ry (didžiausias akc(io- 
nierius Minnenpolis Mortgage 
Securities Co., kuri kontroliuo
ja retežius iš 14 valstijinių ban
kų, kurie lapo uždarjli, yra a- 
reštuotas ir pastatytas po $25,- 
000 kaucijos ir dar sėdi kalė
jime.

Schafer 1 kaltinamas yra va
gystėje. Bankai uždaryti, ka
dangi didžiuma jų laikomų 
“vertybių” yra ištikrųjų bever
tės.
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NAUJU iNOS
UHUANlAN O&ILY NEWf

Publinhcd Daily except Sun d a y by 
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO. IIJLINOIS

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms................................... $6.00
Pusei meto ...........................  3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui ................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Clllcagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Feb. 20, 1919 
as requlred by the act of Oct. 6, 1917

Bolševizmo 
tyrinėjimas.

Tam tikra Su v. Valstijų 
senato komisija bolševistiš- 
kai propagandai Amerikoj 
tyrinėti, panorėjo arčiau su
žinoti, kas tai yra tas bolše
vizmas ir kaip jis veikia Ru
sijoj. Todėl ji ėmė teirau- 
ties tokių žmonių, kurie 
skelbiami, kad jie gerai jį ži
no. LigFStbl išklausinėta ke 
lėtas liudininkų, kurie gavo 
(šiek tiek pabuvoti Rusijoj, 
bet kurie jau anksčiau pasi
žymėjo savo nepalankumu 
bolševikams. Liudydami se
nato komisijai jie pakartojo 
tą-jiat, ką jie anksčiau skel
bė spaudoj: bolševikai esą vi 
šokios tvarkos priešai, krimi 
nalistai, engiantįs žmones 

aršiau ne kaip carizmas kad 
engęs.

Bet yra žmonių, kurie taip 
jau buvo Rusijoj ir nesenai 
iš ten sugrįžo, bet kurie apie 
bolševikus kitaip skelbia. 
Jeigu senato komisija pano
rėtų išgirst ir antrąją pusę, 
ji turėtų pasikviesti ir išklau 
syti liudininkų, kurie apie 
bolševikus visai ką kitą paša 
koja, ir ne tik jų tvarkymus 
nesmerkia, bet visa širdžia 
jiems pritaria.

Regis, komisija žadanti 
tatai padaryti; bet kuomet 
bolševikų smerkėjus ji klau
sinėjo viešai, tai bolševik

ams pritariančiuosius liudi
ninkus ji norinti kvosti už
darytomis durimis... .

True translation fijrd with the post- 
maslcr ai Chicago, UI., Feb. 20, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917 

Atsakymas 
i protestą.

Viena mašinistų unija, 
Brooklyne, pasiuntė Wa- 
shingtonan protestą prieš 
deportavimą penkiasde
šimts astuonių svetimšalių, 
kurie valdžiai pasirodę kai
po labai radikalus žmonės, o 
todėl pavojingi šiai šaliai.

J tą unijos protestą atsa
kė darbo ministeris Wilson. 
Atsakyme jis nurodo unijai 
į išleistuosius dveji metai at
gal (vas. 5, 1917) ateivybės 
įstatymus, kurie nusako, 
kad kiekvienas ateivys; kurs 
skelbia sabotažą, nuosavy
bės naikinimą, arba griovi
mą esamosios tvarkos spė
kos pagalba, turi būt depor
tuotas.

Nėvienas asmuo nebusiąs 
areštuotas ir deportuotas 
tik dėlto, kad jis priklausąs 

1WW. organizacijai, ar šiaip 
kuriai darbininkų organiza
cijai. Tie, kur dabar pa
smerkti deportavimui, ir už 
kuriuos mašinistų unija 
bandanti užsistoti, deporta
vimui irgi ne delei jų pri
klausymo kuriai nor$ orga
nizacijai, bet dėl to, kad jie, 
kaip tyrinėjimas parodęs, 
skelbę sabotažą ir anarchiz
mą. •

Galiaus darbo ministeris 
pastebi unijai, kad juk pati 
Amerikos Darbo Federacija 
tą ateivybės įstatymą stip
riai rėmus: kaipgi dabar 
mašinistų unija galinti prieš 
jį protestuoti, pati būdama 
Darbo Federacijos dalis!

Taip, ištiesų. Amerikos 
Darbo Federacija, pasida
vus kapitalistų bičiulių, 
Gompersų ir Morrisonų, 
diktatūrai, didžiai pasitar- 
nadavi ir dar pasitarnau

ja reakcijai. Opozicija 
prieš reakcinguosius vado
vus Federacijoj kol-kas ne
buvo pakankamai stipri, kad 
galų gale pasiuntus juos į 
senovybių muziejų, o pačią 
Federaciją pakreipus į tin
kamąsias darbininkų judėji
mo vagas.

True translation filed wilh the post- 
įnaster «t Chicago. III., Feb. 20, 1919 
as r etini r ed by the act of Oct. 6, 1917

Socialistų pralai
mėjimas Austrijoj.

Praeitų, nedėhlicnį Įvyko rin 
k i nini į Vokiečių Aus Iri jos stei 
gianiąjį susirinkimą. Pasirodo, 
kad socialistai toli gražu ne
laimėjo. Sulig žinių agentūrų 
pranešimais, balsavimai davę 
lokių rezultatų:

Socialistų išrinkta 70;
Krikščionių socialistų (tai at

žagareivių partijų, nieko ben
dra neturinti su socializmu) 
64;

Įvairių kitų grupių 73;
Valstiečių susivienijimo 3;
“Cechų” 1;
“Vokiečių” 1.
Taigi prieš 70 socialistų sto

vi opozicija iš 112 atstovų, re
prezentuojančių Įvairins dau
giau ar mažiau alžagardives 
grupes.

Dienos Klausimai.
P. Grigaitis.

Pas musų “bolševikui” vis
kas eina crescendo (tolyn smar 
kyn). Pirma jie vadindavo ki
tų srovių socialistus “oportuni
stais” ir “social-paltriotais”. Pa
skui jie ome juos vadinti “im
perialistų bernais” ir “sočiu I- 
šovinistais”... O dabar jau jie 
vadina juos “social-išdavikais”, 
“Judosiais” ir “Kainais”.

True translallon filed with the post- 
maslcr ai Chicago, III., Feb. 29, 1919 
as rc(|iiircd by the act of Oct. 6, 1917

‘'Ragindami klesinj susipra- 
mą”, musų “kairieji” priėjo 
prie to, kad oficialiame L. S. S. 
organų (°Muisų 'l'iesoje”) ap
šaukė socialistų Internacionalo 
suvažiavimą, Į kurį Amerikos 
Sicialistų Partija taipgi pasky
rė savo delegatus, — “Judošių 
ir Kainų konferencija”. Ar ne 
butų laikas, kad L. S.'S. pildo
masis komj|lelas pašauktų ge
rą gydytoją ištirti to organo re
daktorių proto .stovį?

— ^.1— W ■ l.l ■■ ■ MII I ——

Išrodo, kad tarptautinėje so
cialistų konferencijoje italų so
dinimai visgi' dalyvavo. Vielli- 
niai italai socialistai sako, kad 
viena Italijos socialistų partija 
priėmė kvietimą j konferenci
ją, o viena atmetė. Bet'Italijo
je. yra liktai dvi socialis'tų par
tijos: olicialė (revoliucinė) par 
Uju ir reformistinč. (“sodial-pa- 
triotinė”) partija, su kuria 

draugauja amerikiečių Russel- 
l’is. Aišku, kad dalyvaut kon
ferencijoje kartu su Vokietijos 

„sočia ristai^ *socaaVpa|lriotinė” 
italų partija negalėjo. Taigi tu
rėjo dalyvauti revoliucine so
cialistų partija.

Prie socialistų Internaciona
lo, vadinasi, neprisidėjo tuo 
tarpu liktai dvi čielos socialistų 
partijos: šveicarų ir belgų. Kiti 
neprisidėjilsieji prie Internacio
nalo elementai sudaro tiktai di
desnes ar mažesnes (dažniau
sia visai mažas) socialistų pats 
tijų atskalas: iš vienos pusės 
“bolševikai” ir jų pamėgdžio
tojai, o iš antros pusės social- 
pa'triotai (tokie, kaip Amerikos 
Russell’is ir English VValling, 
Italijos reformistai ir pana
šus).

Vienas gudruolis rašo “bolše
vikų” organe, kad Grigaitis 
1911 m. pasakė Brooklyno sei
me, jogei Tautų Lyga nepraša
lins karių ir tautų pavergimo; 
dabar tečiaus jisai jau senai ta
tai esąs “užmiršęs”. Bet iš ko 
tasai žmogus sprendžia, kad aš 
užmiršau tą. ką aš sakiau 1914 
m.? Kada aš sakiau arba ra
šiau. kad Ta uitų Lyga prašalins 
kares ir tautų pavergimą?

Stodamas už Tautų Lygą, aš 
visuomet sakiau, kad ji yra į- 
rankis kovoti su karės pavo
jum. Karės pavojus gali būti 
didesnis arba mažesnis; jisai 
priklauso nuo daugelio priežas
čių, kurių tarpe yra šios trįs 
svarbiausios (viešpataujant ka
pitalizmo tvarkai): stoka auto
riteto, augštesnio už kiekvieną 
atskirą valstybę; lenktynės gin
klavimosi, ir slapta diplomati
ja. Tautų Lygos pagelba butų 
galima prašalinti arba suma
žinai'šitas priežastis, ir tuo bū
du sumažinti karės pavojų.

Susiorganizavus Tautų Ly
gai valstybių sau Ūkiuose Įvyk
ių panhši atmaina, kaip santi
kiuose atskirų genčių, pader
mių arba mažiukių va|slfielių, 
kuomet jos tampa sujungtos po 
vienos didelės valstybės autori
tetu: pirma jos buvo nepriklau
somos nuo viena kitos ir nuo
latos kariaudavo tarp savęs, o 
paskui jos patapo vienu politi
niu kunti, ir karė jų tarpo pasi
liovė. Imkite tokias vokiečių 
karalystes, kunigaikštystes, her 
zogystes ir kitas valstijėles, gy
venusias ligi antros pusės pe
reitojo šimtmečio po savaran
kėmis valdžiomis: per ilgus lai 
kus josi kovojo su viena kita, 
bet kada jos pavirto vienos vo
kiečių imperijos dalimis, lai iš
nyko ir mintis apie tai, kad ba
varai skelbtų karę prūsams, 
stiksai wurlcmbergicčiams ir U.

Tautų Lyga, be to, duoda ga
limybės visoms valstybėms su
sitarti apie sumažinimą arba 
panaikinjnuį ginklavimosi, 'ir 
prašalint arba apribot slaptas 
sutartis tarpe valstybių. Jeigu 
tiktai Laulų Lyga pradės kil
ties į lųrpusavinius valstybių 
ginčus, lai slaptos diplomatų 
sulariįs žymiam laipsinyj ne

teks vertės. O kas dėl ginkląvi- 
mosa, lai yra aišku, kad valsty
bės liktai tada sutiks apriboti 
jį, kada jos žinos, kad ir kilos 
daro lą-pal.

Karės pavojų galutinai pra
šalins liktai panaikinimas da
bartines konkurencijos ir išnau 
dojimo sistemos, t. y. įvykini- 
nias sociaJizmo (tvarkos. Beit 
socializmo tvarkos įvykinimas 
visame pasaulyje lai ne vienų 
melų ir ne vieno dešimtmečio 
darbas. r£nl argi išmintingas 
žmogus gali sakyti, kad iki lo 
laiko nereikia nieko daryti iš
vengimui karių?

Nesvarbu, kas kokiais argu
mentais remia savo priešinimą
si Tautų Lygai, kada eina klau
simas apie tai, AR REIKIA Tau 
tų Lygos, ar ne: kas principia- 
tiai atmeta Tautų Lygą, tas sto
ja už tai, kad pasaulyje pasilik
tų senieji anarchiškieji tautų 
santikiai. Nes pasirinkimas y- 
ra tiktai tarp dviejų pasaulio 
sutvarkymo būdų: arba tautų 
susijungimas, arba tautų kova. 
Tie žmonės, kurie neva “dėl 
darbininkų labo” niekina Tau
tų idėją, faktiškai stoja už bur- 
žuazišką tfdealą tarptautinėj^ 
politikoje (konkurencijos lais
vę) už tą idealą, kurio galu
tiną ysuba okruti j| m ą parode 
dabartinė karė.

Bet pripažinimas Taullų Ly
gos idėjos yra vienas dalykas, 
o Tautų Lygos forma yra kitas 
dalykas^ Socialistai, žinoma, 
nori tokios Tautų Lygos, kuri 
ne liktai kaip-nors sujungtų 
tanias, o ir panaikintų tautų 
priešingumus. Tie-gi priešingu
mai neišnyks toliai, koliai neiš
nyks pavergimas tautų viduje, 
t. y. koliai neišnyks dabartinė 
'dešinių prieštaravimų siste
ma. Ideališka Tautų Lyga yra 
galima tikjtaj socializmo tvar
koje.

BiVržnazfšku/ji Tautų Lyge.: 
šalininkai dalinasi Į keletą ru
sių. Vieni jai pritaria tiktai to
dėl, kad nemato kitokio kelio 
išvengti karių, kurios pasidarė 
pavojingos pačiam buržuazijos 
gyvavimui. Kiti j'ai pritaria 
lodei, kad Tautų Lygą jie nori 
panaudot pasekmingiasnei ko
vai su kilų šalių konkurentais 
ir didesnei eksploatacijai atsi
likusi ųjų tautų (kaip trusllai 
kad lengvai pergali mažesnius 
biznierius ir išnaudoja publiką, 
keldami kainas ant prekių). 
Treti 'Pautų Lygos šalininkai iš 
buržuazijos tarpo tiki, kad 'Pau 
tų Lyga vienu savo gyvavimu 
gali Įsteigti teisybės ir tiesos ka
ralystę ant žemės (paliekant 
biznieriams jų pelnus). Bet vi
si buržuaziškieji Lygos pritarė
jai nori tokios Lygos, kuri susi
dėtų iš tautų', suiorganjizuolų 
kapitalistinės paistomos pama
tais. 'Pautų Lygą jie įsivaizdi
na, kaipo įrankį sustiprinti ir 
apsaugoti nuo pražuvimo da
bartinę visuomenės sistemą.

K*>ks-gi yra socialistų užda
vinys 'Paulų Lygos klausime, 
koliai dar negalima įsteigti so- 
cialislišką Tautų Lygą? Jų už
davinys yra, viena, aiškinti 
įmonėms, kad buržuazijos 
steigiamoji 'Paulių Lyga neduos 
žmonijai to, ką žada buržuazi
jos atstovai; antra, kovoti už 
lai, kad nedavus kapitalistams 
panaudoti 'laulų Lygą skriau
dimo ir pavergimo tikslams.

“Soc!aljslas’\ kuris atmeta 
Tautų Lygą dėlto, kad ji dabar 
dar nebus socialistiška, elgiasi 
panašiai, kaip tas “darbininkų 
užtarytojas,” kuris sako, kad 
darbininkai (kapitalizmo tvar
koje) neprivalo kovot parla
mentuose už savo teises ir bū
vio pagerinimą, 'kokie “darbi
ninkų užtarytojai” labai dažnai 
vartoja bai-siaii ^re.voiliu bobiš
kus” žodžius savo kalbose 
(pav. anarchistai arba “aido- 
blislai), bet jų protavimas yra 
dtžagarciviškas. 
--------------- —------ ----------- —«<
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PolicijjOis (kapitono Morgano 
A. Collins Įsaku, policistai ir 
detektyvai po leitenanto Wiu. 
Murphy vadovyste suareštavo 
penkiasdešimts benamių vldur- 
miesčio užkaboriuose v a k a r. 
Trįs ketvirtadaliai jų atvykę iš 
kilų miestų Toledos, Milvvau 
kee, Ciciunali, j ieškodami diu\ 
bo.

Ūkininkų Balsas.
!>el pradėtojo darbo.

Ūkininkų Balse, vas. 14, p. A- 
puokas pastebiu kad koks lai 
gudruolis prikaišiojąs, jog Nau 
j ienos spaudinančios ūkininkų 
strai|>snius, kada neJtuUinčios 

'kuo užpildyti laikraščio špaltų.
Į (ą priekaištą atsako pailsai 

p. Apuokas. Bet norėčjiįau ir. 
aš žodį tarti. Man regis, kad 
Naujienos ir be ūkininkų raštų 
turi daugiau medžiagos ne kaip 
gali sutalpinti. Juk ir kol ūki
ninkai nerašė, Naujienos nepa
liko tuščių špaltų. Aš žinau 
tikrai,ykad Naujienos senai su
prato (reikalo svarbumą ir se
nai noęėjo įvesti Ūkininkų Sky
rių dienraštyj, tik, deja, neturė
jo žmonių, kurie tą įskyrių hu
tų galėję vesti, neturėjo kam 
rūšy;?. Juk lajų reikia, šiaip 
ar taip, specialisto, žmogaus, 
kurs nusimano apie žemės u- 
kio dalykus. Mane patį kalbi
no jau keli, metai, kad rašyčiau, 
bet kad dar nesijaučiau turįs 
pakankamai žinojimo ir paty
rimo apie'Amerikos ūkį, nega
lėjau apsiimti. Bet laikas pri
brendo. Atsirado ir žmonių, 
daugiau ar mažiau apie daly
ką nusimanančių ir tuo reikalu 
susirūpinusių ir jie ėmė rašyti. 
Tai jau gera pradžia.

'i’al ne priekaištai reikia da
ryti, n. priežasties tuštiems už- 
sivanuėjimams rc'kia jieškoli, 
bet veikti. Ūkininkų Balsui rei 
kia visokių žinių apie ūkį, kas 
butų naudinga ir ūkio gyvento
jui ir miesticĮČiui. Reikia straip
snelių nuo patyrusių ūkininkų, 
kurie žino dalyką, apie kurį ra
šo. Ūkininkų Balsas Naujieno
se gyvuoja vos dar porą mene
sių, taigi taip greitu laiku ne
galėjo visa ką išlieti, išaiškinti; 
pagalios, juk tai ne ūkio žur
nalas, kurį butų galima vien u- 
kio klausimais užpildyti.

Kada atsirado kam ūkininkų 
klausimą paikcjli, atsirado ir 
kam pritarti; kada atsirado pa
tyrusių} ūkininkų iukio klausi
mais rašinėli, atsirado ir kam 
rengti prelekcijų, paskaitų apie 
ūkį. štai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų 'tarybos rūpesčiu 
greitu laiku Chicagoj bus skai
toma ūkininko M. Karpio sutai
syta paskaita 'pkiĮ> dalykais— 
apie, žemės dįrblimą, gyvuljų 
auginimą ir užlaikymą, pieno 
pramonę, mašinų Į*’'.iisymą ir 
jų užlaikymą ir ll.jlr jeigu |)a- 
sirodys, kad žmonės interesuo
jasi ir nori susipažinti su ūkio 
dalykais, iKiskaitos bus suren
gtos ne lik (Jiicagoj, bet ir ki
tose lietuvių kolonijose.

'laip pradėję, ims norime ne 
žaisli, bet rinitą darbą veiklfi 
ir laukiame ne tuščių priekaiš
tų, bet bendradarbiavimo tiek 
pačių ūkininkų kaip ir micslie- 
či ų.

—Ūkininkas M. G ūgis.

Lss. XI rajono Kuopoms 
Pranešimas.

Visos kuopos, priklausančios 
I SS. XI rajonui* šiuo prašo
mos prisiųsti i rajono iždą rei
kiamus proporcionaliits moke
sčius ir kurios rengė rajono 
naudai vakarus — tų vakarų 
pelną. Pinigai rajonui labai 
reikalingi, nes iželas veik tuš
čias, e> išlaidų jau pasidarė ke
lios dešimlįs doleTių.

Draugaį triųiujėjlį pasidar
buokite ir išpildykilc savo pa
reigas. Reikia pasakyti, kad 
nuo <S d. gegužės, praeitų me1- 
lų, j rajono iždą neįplaukė nė 
vienas centas...

Kreipdamiesi Į LSS XI rajo
ne) iždininką adivsuerkile:

P. čekąnanekas, 
2188 1-2 Russell 

Dėti oi t, Mu h. 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Feb. 20, 1919 
as reejuired by the act of Oct. 6, 1917

A mišugin kop.
“Rusija šiandie labiau nu

engta bolševikų, ne kad ji bu
vo' caro engiama.”

Taip pasakojo ilerman Ber- 
stein senato komisijai bolševi
kų propagandai tyrinėti.

Jam priminta, kad bolševi
kams vadovauja žydai.

O, ne. Netiesa. Visai ne 
žydai. Bolševizmas nieko ben
dra neturi su jokiu tikėjimu! 
— užsigynė žydelis Ilerman 
Bernstoin, ežerskiškai užsimir
šęs, kad įtikėjimas ir tautybė 
taipjau nieko bendra neturi.

Jeigu Trockį, Uricki, Joffe, 
Kamenev,('Radek ir visas jų le- 
gijonas butų kaip nors bevieli- 
niu telefonu išgirdę tą savo tau 
tietį šventa-pelraujanl, jie butų 
tik nusišypsoję ir pasakę, kad 
jis yra mišugin kop. — XY.

^GARY, IND. 

Susirinkimas. — Aukos.
’ LSS. 209 kp. susirinkimas į- 

vyko (kada? — Red.) po nr. 
2101 W. 15 avė. Draugų daly
vavo nedaug, vis dėlto susirin
kusieji apsvarstė daug gerų su
manymų. Pav., tarp kita prisi
minta apie, reikalingumą remti 
LSS. Apsigynimo Fondą. Čia 
jau tapo nutarta paskirti į mi
nėtą fondą net 25 dolerius. Po 
lo nutarta paaukoti 15 dol. d. 
Dėbso bylos vedimui. Vadinas, 
tik viename, susirinkime drau
gai paaukojo 40 dolerių. Belo, 
draugai neatsisakys prisidėti 
savo auka ir ateityj.

Ant galo dar nutarta partrau
kti iš Kovos redukcijos /naujų 
knygų už 15 dolerių.

Kuopos Komisija (kokia?
Red.) \scikamie'ms šešiems 

mėnesiams išrinkta iš sekamų 
draugų: S. Vcrtelkos ir J. Me- 
deido. Geriausio jiems pasise
kimo veikli kuopos naudai!

Bej'<4, 'maname surenglili čia 
prakalbas, kaip greit tatai bus 
galima, ir pavaryti sparčią agi
taciją už LSS. 209 kuopą.

—Socialistas.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison at.
Saite 609—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite aj>žiinčti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs moksliška laipsni 
Expcrtas Optikas 

Kreivos akįs ali 
taisomos su aki 
niais.

PILNA EILE
GRAŽNU

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

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

i

SALIN SKAUSMAS!

DESTHOYS ANY

HA-
, „ sįiHUsnlii ūmiose ir nugA

iiiuutiziu'y Ir neuralgijt>, trumpiu sukant vt«<lkiii.s skitus

:i.'> centui ir 05 centui nz botlkutę 
lubornt4ilj<>».

ad. Ridi trr a cb.,
74—80 Washington St., J

New York.

Bmlainas sveiku, darbe rasi tuuiigiiiiią, 
iiepatenut kaip sunkus tas darbas butą.

Kiekvieno priederme yru saugot savo nuo ligų. Turint ša’tl ir nebandant 
ji pruūnllnt, gali i^sivystyt i pavojtng.) ilsi t. MeiiKiau«is niksterejimas 
guli vėlinus Imti labui pavojingu, jeigu tttoj uolius prižiuretiiy.

PAIN-EKPELLER / 
tai už.tikriliauti namine gyduole, kuri turi raiti# kiekvli 
niuonc 
roję, i , ____ _ . . ...... .. r
mus raumenyse ar s^uarluoso Paiu-Kxpel!er ira "erlaases
Neapsigaiil; pirkdamas pigius vaistus didėlėse htinko.-e.
Reikalauk Kariausiu. Kuomet pirksi Pain-Espeller, persi
tikrink ar vra IKARA. vnlsbnžctiklis ant baksinko. VISU 
KITOKIU NEIMK
Gaunamos visose ūptiėkose ar tle.iog 1

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda vluokiu»rt0<alu3, kaip kriminaUikuoue 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
I12> t. Halsted lt.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
117 I. Bearbarn lt.

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

padidina stiprumą, švelnių, nėr- I 
vuotų, suirusių žmonių i dvi sa-1 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. I 
Vartotas ir augštai rekomen-1 
duoiamas buvusiųjų Kongreso 
nartų, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dčtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptickoriaus apie tai.

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

Kreipkttcs prie 
A. PETRATIS j

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35lh St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

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

Į SHAMDLING NAUJAUSIOS 

MADOS RESTAURANTAS.

Geri, švari, sanitariški valgiai vis
kas namie keptu ir virta. Mes suren 
kam musų valgį iš geriausių ir šva
riausių aukštos rųšies valgių už vi
sokias kainas. Jeigu jus nebuvot 
pas mus tai yra jūsų priderystė ateit 
pas mus ir atsives! savo draugus ir 
prodyt kur yra gera vieta valgyt.

1391 Milwaukce Avė., 
netoli Lincoln St.,

Tel. Armitage 3326. Chicago, III.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 1’7 So. LaSalle Street 
į Rooiu 616 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

' JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SU
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 

1 8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikomo knygų krautuvę, par
duodame įvairaus furiuio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”.



Ketvergas, Vasario 20, 1919

Pasitenkinti gyvenimu
ir pasinaudoti jo gerybėmis galima lik prie geros sveikatos, o 
gera sveikata būna tuomet, kuomet turi suvirškinimų normai į 
ir regulerį.

Prie sutaisynio virškinimo, užnuodyto pilvo ir kraujo, — 
reikia neatidėliojant suvalgyti pirm gulsiant tris mėtavas sal- 
daines t

KORESPONDENCIJOS |
I  '  t -   -r- - - - ■■■■ . -j

LAWKENCE, MASS.

Partola
Lawrence’o streikininkai protes

tuoja prieš Bostono klerikalų 
“Darbininko” sekėjus.

atsitikimas, 
kun. T. A.

kurios išvalys pilvų ir kraujų, prašalins galvos skausmų, suar
dytų sudėjimų, skausmų vidurių, vėmimų ir sugrąžins prarastų 
apetitų.

Auksiniai Medaliai Ir Diplomai
buvo įteikta Partolai už jos gerinusį pasižymėjimų ant Pasau
linių Parodų Londone, Paryžiuje, Neapolyje, Milane, Ženeve ir 
Barcelione.

Partola turėtų būti kiekviename name.
Nežiūrint ant visų brangeny

bių, Partola parsiduoda senąją 
kaina. Skrynutė kainuoja tik 
1 dolerį. Norintieji turėti 6 
skrynutes ant sykio, gaus jas 
tik už $5.00. Neatidėliokite ir 
užsisuk vki te dabar.

(148)

gražus Kalendorius kiekvienam 
prisiuntusiam užsakymų ir pi
nigus sykiu su šiuo apgarsini- 
nimu.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

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

♦
“Darbininkų” nr. 18 buvo iš

spausdinta keistas 
|m> kuriuo pasirašo 
Virinauskis ir kiti.

Mes, Lavvrence’o streikinin
kai, savo susirinkime, kuriame 
dalyvavo ame 800 lietuvių strei- 
kininki'p vasario 13 d. š. m., nu
tarėme užprotestuoti prieš tai, 
kad kaž-kokia niekelio neįgalio
ta Juozapinės Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopa atsišau
kia į visuomenę reikalaudama 
ma aukų dėl kažini-kokių trijų 
šeimynų. Tuo jie nori užkirst 
kelių mums visiems Lavvrence’o 
streikininkams. Rinkdami ne
va aukas jie turi tikslo sustip
rinti savo politiškų kromelį, kur 
ris jau baigia smukti, čionai 
juk yra sutvertas sitreikininkų 
komitetas, kuris yra pastatytas 
po kaucija ir šelpia visus, be 
skirtumo! Tas komitetas, va
dinas, yra išrinktas ir įgaliotas 
visuomenės - Lavvrence’o strei
kininku. Kito komiteto mes ne- I
įgaliojome.

ton, Mass. kariu reikalaujame, 
kad tas aukų rinkimas butų at
šauktas!

Aišku visiems, kad tie ponai 
sugalvojo ytiu gudrų skymą — 
dumti Amerikos lidtuvių visuo
menę. Jie dargi nejmduoda nė 
savo kuopos numerio. Tuo jie 
tikisi suklaidinti mažiau svars
tančius lietuvius darbininkus, ir 
kartu sustiprinti savo politiškų 
krūmelį. Bet mes juos gerai pa
žįstame ir žinome, kad prie ve 
dimo streiko jus neprisideda te. 
Jųsų tikslai perdaug mums aiš
kus, lodei mes nepaveiksime 
jums lošti — kalbėti visų strei
kininkų vardu į plačiųjų Ameri
kos lietuvių visuomenę. Susto
kite!

Dar kartų persergstime Ame
rikos lietuvius dadbininkus 

siųskite savo aukas tik La\vren- 
ce’o streikininkų įgaliotam ko
mitetui, kurio adresas jau 
jums žinomas (žiūrėkite “Nau
jienų” nr. 11

DIDELIS MASKINIS

BALIUS
Kurį rengia

Lithuanlan Improvement and Beneflt Club ,
įvyks

Ned., Vasario-Feb. 23,1919
STRUMIL BROLIŲ SVET.

158 E. 107th St. ir kamp. Indiana Avė., Roseland, III.

Svetaine atsidarys 5 v. vak. Pradžia 6 vai. vak. 
Inžanga 35c ypatai — su maska 50c.

Lavvrence’o

Red.) ir niekam kitam aukų ne-

kuogriežčiausia 
prieš rinkinių 
LDS. slreikicriu

lodei mes 
protestuojame 
taiku i ta neva L C C
fondų, kuris padavęs savo adre
sų 212 \V. Broadway, So. Bos-

v - •--- -------- • • ~

Paminėjimui metinių sukaktuvių nuo seserų ir brolių a. a. 
DOMICĖLĖS ŽALATOBIENES no tėvais Žilvitailė. Velionė 
įnirę Vasario 20 d.. 1918, palaidota Lietuviu Tautiškose Ka- 
pinf.se Vasario 23 <1.. l’.HS. Paėjo iš Katino «til>., Ptini-vėžio 
pav., Naujamiesčio valsčiaus ir pa ra p., Margaicgalo sodos, 
21 metų amžiaus. Amerikoje išgyveno X m., vedusi 7 metus, 
Paliko sunij Jonu 6 m. Lietuvoje paliko motini) Elzbietą Zil- 
vilienę, brol| Peili), seserį Bronislavą ir Emili'ją. Ameriko
je paliko brolį Jonų Žilvitį, seseris: Oną Daraškiciię, Agnieš
ka švorlienę, Kotryną Skutienę, Julijaną Liubinienę.

Visi liekame dideliame nubudime dėl mirties musų myli
mos sesers. Nors jau metai suėjo, bet širdies skausmas 
nuims dar neužgeso.

Dar karią tariame ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvė
se. giminėms, draugams ir pažįstamiems ir meldžiam šiandien 
atjausti musų širdis, o jai ištarti amžinų atilsį! Tegul jai bū
na lengva šios šalies žemelė ramiai ilsėtis.

ONA DARAdKIENE.
3018 Emerald Avė., Chieago, III.,

JONAS
BALTAKIS

36 m. amžiaus, mirė vasario 
17 d. 10:30 vai. rytų. Velionis 
paėjo iš Kaumr gub. Vilkmer
gės pavieto, Anykščių vals
čiaus, Stal ių kaimo.

Laidotuvės įvyks pėluyčio'jc, 
vasario 21 d. apie 9 vai. ry
te iš namų 1811 So. Peoria si. 
į šv. Jurgio parapijos bažny
čių iš ten Į šv. Kazimiero ka
pines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Už streikininkus, . 
Presus Komisija:

A. J. Remeika, 
M. Byronas, 
V. J. Kuršas.

MOUNDSVILLE, W. VA.

Kun. Delianis pateko bėdon; tu
rėjęs „perdaug likieriy.”

Vienas musų skaitytojas pri
siuntė mums iškarpų iš luto an
glų laikraščio, išeinančio Moun- 
dsville, W. Va. Laikraštis sako, 
kad šiomis dienomis ten tapęs 
suareštuoitas lietuvių kunigas, 
V. R. Delianis. Pas jį, sako laik
raštis, rasta perdaug svaiginan
čiųjų gėrimų. Kunigas areštuo
tas viešbutyje ir vėliau su visu 
“štofu” nugabentas į kalėjimų. 
Laikraštis sako:

“Medžioklė, kurią surengė at
sakomieji valdininkai Depot 
viešbutyje, užtėbaigė areštavi
mu kun. V. R. Delianio, kaltina
mo turėjimu savo žinioj per-

likit i-iij. Tnpo stii'i.iS’Ui slu- 

linaite vyno ir ^nugabenta j pa
viečių kalėjimų troku, vartoja
mu pasažierių stotyj.”

Kuo tapo nugabentas pats 
bačkutės savininkas, laikraštis 
nesako. Mes Hečiaus manome, 
kad ne tuo pačiu troku.

WAUKEGAN, ILL.

Vietos lietuvių judėjimas.

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

8-čios lubos, virš Platt’o aptiekoi 
Tėmykite i mano parašą 

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

Dr. A. R. Blume nihal

KIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma At
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp, 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Širdingai visi esate kviečiami at
silankyti kuoskaitlingiausia į šį 
maskinį balių, kur bus puikiausia 
muzika ir grieš puikius šokius.

Taigi, kuris dalyvaus šiame mas- 
kinyje baliuje su prašmatniausio
mis drapanomis (parodomis), tas 
gaus geras dovanas. Del persitik

rinimo dovanų, tėmykite dideles iš
kabas, kurios nurodo visas dova
nas. Užtikrindami gerus laikus 
dar sykį kviečiame KOMITETAS

■■ 'i ■■*■■■■'■■ .............  i >■ ■— ' ........ . '■*

Prakalbos! Prakalbos!
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Rengia Biblijos Tyrinėtojų Draugystė.
“Bet karalyste, val
džia ir galybė tos 
karalystės po viso 
dangaus bus duo
ta šventiems žmo
nėms Augščiausio, 
kur jo karalystė y- 
l’a amžina karaly
ste, ir visos galybės 
jam tarnaus ir klau 

sys. — Pranašas 
Danielius.” —7:27.

Regėjimai ženklinanti penkias visatinas viešpatystes Dan. 2:30-45; 7:2-18

Biblijos istorija kaip ir žemiška istorija praneša, kad 
nėra buvus kaip tik keturios abelnos karalystės, mato
mos ant paveikslo. O PENKTOS dar nebuvo.

Kalba prasidės 7-tą vai. vakare, Pėtnyčioj, Vasario 
(Feb.) 21 d., 1919

MILDOS DIDŽIOJOJ SALĖJE 
3142 So. Halsted St., Chieago, III.

Kalbėtojas bus S BENECKAS. Ateik ir pasiklausyk, 
atsivesk ir savo prietelj.

aiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

G«rai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. !811l 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10-12 piety 'n 
6—8 vakarais. Telephcnc Ganai 3110.
GYVENIMAS: &412 S. Haisted Street (

VALANDOS: S—P na*, tiku’.

Telephone Yi*rds ‘ '032 ‘ j

Dr. M. Stupnicki j
3109 S. Morgan st. Chieago i

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

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

314* S. Morgan St.. kerte SS ai. 
Chieago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

g—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mi» vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

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

1325 So. Halsted SL, Chieago.Vasario 16 d. LMPS. 47-ta 
kuopa surengė rožinį balių. Va
karas buvo gyvas ir tvarkus, 
nors žmonių buvo neperdau- 
giausia. Tų dienų musų apielin- 
kėj buvo net šeši baliai. Vis 
dėlto, kuopai liks keli doleriai 
pelno.

Kovo 2 d. lietuvių soc. sky
rius rengia šaunų pramogų va
karų. Scenoj bus statoma tri
jų veiksmų drama “Kalvio dūk 
te”. Vakaro pelnas eis: pusė 
politiškų prasižengėlių šelpi
mui, kita — LSS. Apsigynimo 
Fondam Tatai vielos ir apie- 
linkių lietuviai turėtų paremti 
šį Mūviu skyriaus užmanymą 
— skaitlingu atsilankymu.

—Girios Paukštis.*

BANDITAI ATfiMfi $4,000

J. KETURAKIS
KORNETISTAS
L J————   - ?

Parūpimi geriausią muziką dėl 
visokių reikalų.

Meldžiu nepamiršti antrašo, nes 
persikėliau j naują vielą

Phonc McKinley 4167

2829 W. 39th St. Chieago, III.

■■■■■■aHHMMBMmNMiMNMHBn
Baili. 311 & Aahlaai BlvdL Chiea««

Tslophsas Hayaiarket SI44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Specialistas Moteriškų, Vyrlikų.
Vaiki ir viaų ekroaižkų ligi

Ofisas: 8154 8. Halsted St., Ckfeagt 
TaUpk*** Dreve* Mtk

VALANDOS i 1S—-11 ryte; 1—1 ne»M«
T—S vakar*. Nedillomie ĮS—11 dUną.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 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. LAWHON, M. D.
. Dearbom St. (Prieš pačt*). Chieago, III.219 S

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

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 až gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-3989 S. Haletad St. Chlcąg9, III

Dr. D. J. BAGOCIUS I
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai I 
ir ofisui: Pullinan 342.

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

... ...............................................■■m ■ *

Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chieago
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Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis Ir Va
kar ida.

S. G O R D O N
1415 A Halated Str.. Chlcage, III.

Ginkluot i bandil ii lies Mor
gan ir Vau Buren gi , kur mi
nios vaikščioja ir policija ne
toliese, atėmė $4,000 pinigų al
goms išmokėti. Banditai ir ve
žusioj! pinigus abeji buvo au
tomobilinėse.

* ŽODYNĖLIS ♦
iitmihu-iiiCLiSns 

n
miimi-iitiuvišns

ŽODYNĖLIS
LIĖTUIIŠKII-INOLIŠKIS

, 'II
HGLIŠI1I-LIETUIIŠUS

Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo« 
dynas. Žodynėlis sutaisytas tcip praktiškai, kad aiš. 
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria- 
ma ir kų reiškia. Knygute yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. ■ Pfcpiera knygu
tes plona ir drūta, apauda jos aiški. Abclnai Žody
nėlis sutaisytas su didele alyda, iš geriausių šaitipių 
ir suteikia didelį pątengvinimų praslmokininuii An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jpusipirka 
o nesigailės!

Kaina apdaruose tiktai 75c.
Reikalingi agentai pardavinėti 

musų žodynėlius. Rašykite apie išly
gas sekančiu antrašu: S. P. TAN1S, 
1233 Wwt lllth Placė, Chieago, III. j

Dr. Leo Awotin !
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris i! 
1920 So, Halsted St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

■zwMrs.A.MIchnlBWicz
Baigus Akušerijos Ko- 
'egij*{ ilgai praktika
vusi Pennsylvanljoa 
hospitaleM ir Phlla- 
lelphijoj. Pasekmin
iai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 

I ims ir merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Aat antrų lubų) 
Chieago.

Nuo 6 iki U ryto, ir 7 iki vdlo vak.

---  ■ *■ . . " r1 f-' į b '

pinf.se


Ketvergas, Vasario 20, 1919
4220 So. Ashland Avė. ir

Chicago ir Apielinke dos musą 5 metą dukrelei Aj- 
leen, ktiri buvo jam gyvenimo 
šviesa.”

pu.
apiplėšė 40 kostumerią ir re-

KALTINTOJAS REIKALAUJA 
VOGELIO GYVASTIES.

nai, kuomet jis išsipagiros, sa
ko jis neėmęs nuo Vogeiio jo
kią pinigą ir kad Uošna nebu-

Valstijos advokatas Wm. II. 
Dirvai ailmetė sensacingą išpa
žintį Vogelio, nušovusio detek
tyvą Uošną- Ryano smuklėje.

kyti savo vyrą, paklausė jo, ar 
policija ne žiauriai elgiasi su 
juo, jis atsake: ‘‘Ne, jie čiupi
nėja mane su šilkinėmis piršti
nėmis.”

šovęs Hosną iškilus tarp ją gin 
čains dėl $150 kaipo dalies pri
puolamos Hosnai nuo vagią už 
jo protegavimą ją,

visai nemeluoja lir tikrą 'liesų 
pasakoja. .lis pripažįsta, kad 
Uosiui buvęs tferuoiu su Vo-

kęs ir už tai Smith, manyda
mas, kad Hosnai Vienam ge-

riant ir išėjęs sau.
Ddteiklyvą vjršinjinkas Moo- 

nev tiki Smilho pranešimu.

STAR & GARTER teatras 
prie Halsted ir Madison gaivią

nę juokažaislę “Sltur and Gar- 
ter Sho\v.” Lošime dalyvauja 
pasižymėję anglą komikai. Be 
kita ko, lošimą puošia puikus 
ir gerai išlavintas i n ergelių cho 
ras.

Lošimai būna du kartu die
noj: 2:15 vai. po pietą ir 8:15

Smuklininko pati buvo už 
baro, smuklininkui kažkur išė
jus, kuomet trįs banditai įėjo. 
Nežiūrint didelio būrio vyrų, 

jie šaltai paliepė sustoti jiems 
pas užpakalinį si(‘iią. Vienas 
dabojo juos su atkištu revolve
riu), kitas užkišo revolverį į 
sanuklininkę, o trečias ramiai 
sau Iškraustė) vįsą vyrų ikiše- 
nius, paskui išsiėmė iš regisle- 
rio, kiek rado ir, sėdę automo- 
biliun, nurūko.

Jiems susėjdus važiuoti, pa
naktinis Henry Walson, ėmė 
šaudyti į juos iš revolverio ir 
vienas vyrą sukri tęs mašinoj.

LSS. 8 rajono Propagandos Mo
kyklos lekcija jvyks nedėliojo, 23 d. 
vasario kaip 8:30 vai. ryto Aušros 
svetainėje 3001 So. llalsled si. Mo- 
kitojus A. V. Andriulevičius. Visi 
lankytojai malonėkite susirinkti 
laiku. — Komisija.

LSS.* 4 kuopos ir LSJL. 1 kuopos 
lavinimosi susirinkimas bus nedė
lioję, vasario 23. Pradžia kaip 10 
\al. ryto Aušros salėje 3001 So. Hal- 
slcd st. Teinu ‘‘šeimynos istorija.” 
Prelegentas drg. V. Andrulevičius.

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas jvyks suba- 
loje, 22 d. vasario, 7:3(1 vai. vakare, 
M. Meldažio svetainėje 2212 \V. 23 
1*1. Visi nariai malonėkite susirink
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

Rašt. M. čiurlis.

Harv'ey, III. — LSS. 28 kuopa ren
giu prnkalbas nedėliojo, vasario 23 
dieną. Pradžia 7 vai. vakare. J. A. 
Gierusko svetainėje 15639 llalsled 
si. Phoenis, III, kalbės 1’. Dundu
lis. Visus kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

ASMENŲ JIEšKnjIMAI

PA.JIEšKAU savo brolio, Prano 
Mengėlos. Pirmiau gyveno Chicago 
llcights, iš km- išvažiavo Kanadon.

da, rašytą Nov. I 1917. Meldžiu at
sišaukti, lies mama labai yra pasiil
gusi ir nori susirašyti, arba jei kas 
žinote praneškite adresų:

L. MENGLI.A',
131/ East 1011h PI., Chicago, III,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Pl’IKI'S kambaris dėl iŠrandavo- 

jiino; garu apšildomas namas. Bus 
išrandavotas pigiai, merginai ar mo
teriai.

Mrs. SINKUS,
3806 F.llis Avė, Chicago, III. 
Ajnirtment 31. Tel. Okland 5801.

J IEŠKO DARBO

AUTOMOBILIAI
2 PACKARD AUTOMOBILIAI 

Model 1912 su 7 sėdynėmis Lernazi- 
nus, kitas vasarinis — kaina $295. 
Norintis pirkti atsišauki! greitai į 

L. KLEIN
1 llh and Halsted Sts. 

Klauskite Julius .loneliunas. 
Ncdėlioinis, 3010 So. Union Avė., 

VVm. Picktorman.

PARDAVIMUI 2 geri automobiliai 
vsai mažai vartoti i rlabal pigiai. 
Kas norit pirkti'atsišaukite sekančiu 
romu: 819 \V. 33rd St., Ccicago, III

PARSIDUODA Dodge Brothers 5 
sėdynių automobilius, mažai varto
tas už pigių kainų. Atsišaukite grei
tu laiku.
6059 So. Stale Si.,

NAMA1-ŽEMĖ

Saliune.

mą Uošnai kito vagies, tuo'tik
slu, kad jis atiduotą juos Ilos-

TREČDALIS KARŲ KOMPA
NIJŲ KAPITALO VANDUO.

tiki Hosnos teisingumu. KURPIUS NUDURTAS.
Suvirs .$75,000,000 iš 156,-

127,356.28 skaitomo k’api t a 1 o

uESLAVAS KOWALSKIS 0. D.

Racine, Wis. — LBD. ekstra susi- 
rnkimas jvyks nedėlioję, vasario 23, 
VVjnters Dailėj 41|2 6-lh si. Pradžia 
1 vai. po pietų. Gerb. draugai, bū
tinai atsilankykite, nes šis susirin
kimas yra jaukiamas svetainės sta
tymo reikalu.

LBD. Kom. Pirm. A. L.

PAJIEŠKAU darbo mokytis j bu- 
černę, grosernę ar j kokių kitų ver- 
tclgystę. Esu jaunas vaikinas. Kam 
reikalingas, malonėkite atsišaukti.

V A L E R U O N A S L A U CI -V 1CZ 
3350 So. Auburn Avė., C.hicago, III.

gel atėmė iš jo bijodamas, kad
tą pralošimą įteikė Ilinojaus

t Imi. aiškiu-

eiavo ir nenorėjo jo klausyti

lieija mano, kad tai žmcgžudy- 
bė, bei kaimynai tvirtina, kad 
jis pats nusižudęs; liet čia sun-

kartus durti save krūtinėn arti
Tikroji suma, kuri ncalsto-

vą nc

Valstijos advokaltas neliki ši.

posėdininku teismui išrišti.

VOGEL NEKALTAS.

Kaimynai sako, kad per ke
lias paskutines savaites Masa- 
rik atrodė nusiminusiu ir kei-

062,943.62. 5 nuošimčius pel
no kompanijos ima nuo viso 
‘‘skaitomojo kapitalo.” Miestas 
turėtų taipgi užmokėti šitą su
mą, jei jis norėtų paimti iš

PATI, ARBA PINIGAI 
ATGAL.

Mj estas |h|ipgi sako, J<ad 8 
nuoš. atskaitomi nuo kompani-

Veikalo “Pavogtas Kūdikis” gene- 
rale repeticija jvyks pėtnyčioj 21 
d. vasario, 7:30 vai. vak., M. Melda
žio svel. Visi lošėjai būtinai atsi

lankyki! — Rengėjos.

Cicero,— LSS. 138 kp. mišr. cho
ro (laimi repeticija Jvyks šiandie,

141h St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
atsilankykite. —Org. A, Labanauskas

Lietuvių Ruhsiuvių Skvrius .269 
laikys nepaprastą susirinkimą Su- 
bahjje, vasario 22 d., Unijos salėje 
1579 Mihvaukee Avė. Pradžia 7:3(1 
vai. vak. Nariai kviečiami alsilankvli

— Valdyba.

Brighton Park, — Blindos nirpui 
repeticija jvyks šiandie, vasario 20, 
T. Maženio svetainėje. 3831 So Ke- 
dzic Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi lošėjai prašomi atsilankyti lai
ku. .. — Org. J. M.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTVRtNMI nemokami DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiai’ 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST 

arba
SO. JEFFERSON ST105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo 
se valdžios (steigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, j ukius, j šiaip įvairius (štai 
ga^ — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra 
stiems darbams.

SPECIALISTAS AKIŲ IR RUPTU- 
ROS.

Saugokite savo AKIS 
Skaudėjimas galvos ir užtemimas 

Akių skaitant ar dirbant yra pavo
jingu ženklu regėjimui. Gerai pris
kirti akiniai suteikia kiekvienam

Sako pati.
“Jurgis niekuomet neužmuš

tų žmogaus šaltu krauju. Jis 
nebuvo nuolaidus ir jei jis nu- 
šivė detektyvą, tai jis turėjo

Goldą VVesteott, 26 metą me-
rgma turėjo .|aunu<| J, nrocK, 
38 metų (amžiną, su kuriuo 
ketino apsivesti. Brock įdavė 
jai $190 palaikyti iki vestuvių. 
Bet mergina po 6 mėnesiu drau

mums ty* atnaujinimams nėra 
išleisti tiems tikslams ir kad 
kompanija dabar laiko šitaip su 
rinktus $9,000,000, o visuome
nei ji duoda neužtenkamą ir

LSS. 37 kp. rengia diskusijas te
moje: “Kaij) darbininkai gali pa
laikyti savo teises”. Diskusijos j- 
vyks ketverge, vasario 20 d. 7:30 v. 
vakare. Malinausko svcl., 1813 So. 
Halsted St.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei-

Komitetas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago. Iii.
CZESLAVAS KOVALSKLS. O. D.
1034 Miiwaukee avė. kam. Noble, 21.
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 vakare.

Ncdėlioinis nuo 10 iki 12.

nanti pn. 6211 So. I roy gt., iš
reikšdama savo užsitikėjimą sa pu 1X01108

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
t*anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šių kainų prlskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir l?-»a GATVĖS

Tolinus ji pasakė, kad jis bu- 
s pavyzdingu vyru ir geru

nome, septynis metus ir aš ži
nau, kad jis nėra kaltas užmu- 

. Šime šaltti krauju. Jei jis bu- 
■ tą, tai aš (tikrai žinočiau, išgy 
venusi su juo per tą visą laiką.

t u-

T0WN OF LAKIEČIAMS
Didelis Pranešimas

KAS VALDYS LIETUVĄ?
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 234 KUOPA RENGIA 

Pėtnyčioje, Vasario-Feb. 21 dieną, 1919 
C.S.P.S. SCHOOL SVETAINĖJE

48th ir Hon ore Street.
Pradžia 7:15 vai. vakare.

Tie, kurie interesuojatės išgirsti Kas Valdys Lietuvą, tai Imtinai
rite atsilankyti ir atsivesti savo moteris ir merginas, nes lik šiame susi
rinkime dažinosite. Bus geri kalbėtojai, kaij) lai. LSS. sek r.-vertėjas, 
J. Stitsonas, A.A. Vasiliauskas ir kiti. Draugai ir draugės, atsilan
kykite kuoskaitlingiausia, o busite patenkinti. Padengimui lėšų įžan
ga 10 centų Kviečia KOMITETAS.

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE —

"STAR & GARTER SHOW"

|r jhm atsakė. Su-* 
, B r o c k užsimanė 
ms Kauti atgal ir, ne-

NUTEISĖ 14 METŲ KALĖJI
MO Už ŽMOGŽUDYSTĘ.

mas pripažino, arba tekėti už 
jo arba pinigus sugrąžinti jam. 
.Ji prižadėjo sugrąžinti jam pi
nigus.

POLICISTO UŠMUŠIKAS 
AUKA PAVALDĖTOS 

BEPROTYSTĖS.

l)r. \Vm. J. llickson, iš mie
sto teismo laboratorijos vakar 
liudijo, kad Albert Johnson, nu 
teistas pakarti už nušovimą po- 
licisto Martin Cqroonran esąs 
paveldėtos beprotystės auka.

“Jis gali atskilti gerą nuo

turi pajautimo nei vienam, nei 
kitam. Jis nemato skirtumo 
tarp ją,” pasakė daktaras.

APKRAUSTĖ SMUKLĖS RE- 
GISTERĮ IR 40 KOSTUMERIŲ.

klupo Martino Bycko smuklę,

PENKI METAI!
Jau penki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 

dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

WEST SIDE AUD1T0KIUME
kampas Taylor St. ir Racine Avenue

Nedelioj, Kovo-March 2 d 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJ1ENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ. PUIKUS programas, kurį išpildys NAUJIENŲ drau gai

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllillllllllllllllllllllll

Helda Exlund lapo vakar nu
teista kalėjimai! 14 metą; tei
sė teisėjas Windcs kriminalia
me teisme. Teisėjas atsisakė 
duoti jai naują bylos nagrinė
jimą. Ji buvo atrasta kalta už 
nugalabinimą savo vyro Fran
ko Exlundo mėsininko peiliu.

True translatlon filed wlth the nost- 
master at Chicago, UI., Feb. 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

SOCIALISTŲ TEISMAS.

nuspręsti, ar leisti, ar ne, nau
ją bylos nagrinėjimą tą penkių 
socialistų vadovų, kurie nesenai 
tapo pasmerkti, būtent Victoro 
L. Bergerio, Adolfo Gernierio,

John Tudkerio ir Williain F 
Kruse.

kti praeitą u t am i n ką, bet pas-

sarto 20.

neleisti išnaujo bylą nagrinėti, 
tai pirmesnis nuosprendis tuo
jau bus išpildytas. O dėlto pa
smerktųjų advokatai prisiren
gę tuojau apeliuoti ausčiau.

Pranešimai
Socialistų Apšvieton Kliubo narių 

susirinkimus bus nedalioj, vasario 
23, Stanford parko svetainėj, prie 
Union ir 14 PI. Inėjiinas iš 14 PI. 
Visi kliubo nariai kviečiami susi
rinkt kaip 10 vai. iš ryto.

— Valdyba.

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balso 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks panedėl^j, vasario 24, Schlitz 
svetainuje. Pradžia — kaip visada. 
Nariai, visi atsilankykite, nes reikės 
išrinkti naujų valdybą ir aptarti 
daug kitų svarbiu reikalų. Beje, 
praeitame susirinkime buvo nutarta 
uždėti piniginės bausmės tiems na
riams, kur neatsilapl<rtų j susirin
kimą.

Sekr. F. Bartkus.

Springfield, III. — LSS. 29 kuopa 
rengia paskaitą 23 dieną vasario, 
Allans svetainėje. 7-tos ir Washing- 
ton gatvių. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Inžanąa dykai. Kviečiame vi
sus lietiiyiųš kiidskattlingiausiai at
silankyti) i — Kp. valdyba

Brighton Park. — šiuo jiranešu 
Keistučio Kliubo choristams, cho
ristėms ir dirigentui, M. Girniui, 
kad jie neatkreiptų domos į tilpusi 
Naujienų 4(1 num. jiranešimą jiasi- 
rašiusio kokio ten organizatoriaus. 
Visi bukite laiku šioj jiėtnyčioj. vas. 
21, ant repeticijų. — G.P. Choristas

Melrose Park, III. — LSS. 43 kuo- 
pos pusmėnesinis susirinkimas j- 
vyks vasario 20 d. 9:30 vai. vakare. 
Frank and James svetainėje, kertė 
23 avė ir l-ake st. Draugai, malonė
kite susirinkti, laiku nes turime

— A. Staškus.

Rockford, III. — TMD, 117 kuopos 
metinis susirinkimas jvyks 23 dieną 
vasario 1:30 vai. j)o jjielų F. Vahelai- 
čio svel. !\012 So. Main gal. Gerbia
mi nariai, malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų bus 
renkama nauja valdyba yra naujų 
knygų ir II.

Rast. A. Savickas.

Paskendusio Varno repeticija hus 
pėtnyčioj, vasario 21, Aušros svetai
nėje 3001 So. Halsted si. Pradžia 
8 vai. vakare. Gerb. lošėjai prašomi 
nesivėluoti.

Town of Lake. — LSS. J. Lygos 
3 kuo|)os mėnesinis susirinkimas 
jvyks subatoje. 22 d. vasario, 7:30 
vai. vakare. Seltlement svetainėje 
4630 Gros.s avė. Draugai, visi atsi
lankykite paskirtu laiku ir atsives
kite naujų narių.

Sek r. P. Urbutis.

LSS. 22 kp. ir LDLD. 45 kj> rengia 
prelekcijų ketverge. 20 d. vasapi'o, 
7:30 vakare. Lekcija duos Dr. A. 
Bertašius. Gerbiami draugai ir 
draugės, meldžiami skaitlingai atsi
lankyti. —Komitetas,

Roseland. — Vietos lietuviai, ku
rie norėtų gauti knygą jiasiskaity- 
mui ar nusi|)irkti ją, tegul kreipiasi 
j Aušros knygyną, 10900 So. Miclii- 
gan avė. utarninkų ir pčlnyčių vaka
rais. Kreipties reikia nuo 2:30 iki 
9:30 vai. vakaro. Knygiai S. Vait
kus ir B. Sluikis jums maloniai j>a- 
larnaus.

— Knygynas.

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

ASMENŲ JIEAKOJIMAI
PA.JIEšKAU svo dukters Marijo

nos Marciulioniukčs-Juščienčs. Pra
šau atsišaukti, arb kas žinote pra
neškite, busiu už tai labai dėkingas.

JURGIS M A R CIU LIO N LS 
223 Svan St., Chicago, III.

PAJTESKAU savo pusseserės, Kon 
stancijos .Turskytės, jos vyro pavar
dę užmiršau. Paeina iš Kauno gub;, 
Panevėžio pav., Kriklčnų miestelio, 

seiliaus gyveno Cleveland, Ohio. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

A LAPINUKĖ.

REIKIA karų karpenlerių ir truck 
hand, |)rie darbo ant medžio tavori- 
nių karų, nuo šmotų darbas. Atsi
šaukite.

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegevviscl), Uis.

REIKIA patyrusio langų plovėjų. 
Chicago \Viii(iow Cleaning Co., 62 
\V. \Vashinglon Si., Chicago, III.

KEIKIA kriaučiaus prie taisymo 
ir prosymo senų rūbų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Atsišaukite grei
tai LOUIS ENDHOLL, 
3100 \V. Harrison St., C.hicago, II

REIKIA patyrusios merginos prie 
amų darbo. 4kambariai.

Mrs. WILLIAMS
865 So. Hamlin Avė Chicago, 111.

Tel. Lawndale 8288.

REIKIA guzikų jsiuvčjų ant mo
teriškų kauta.

Chicago Novelty Cloak Co.
366 W. Adams St.

REIKIA merginų dirbti ant elek
tros mašinų prie vaikų suknelių. At
sišaukite tuojaus.

RITE-Fit Dress ('o.
1523 W. 12th St.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubeltais, springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi |>uikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir tt. Par
duosiu už bile kokį teisingą pašildy
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija - ,

i 1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Pardavimas Storage vėliausios stai- 
lės phonografų ir rakandų. Puikus 
8200 niieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mos 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresni pasiu- 
limų. Dykai prisiunlimas, Priima
me Liberty Bondsus i mokesti. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedaliomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

PARSIDUODA geri 4 ramu rakan
ti tik tris metai vartoti. Parduodu iš 
priežasties j kitų miestų išvažiuoju. 
Antras augštas iš užpakalio.
4444 So. Canipbale Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius kiekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti’jų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai Works. 2106 W. 24th St. Tel. 
Canal 4802.

PARDAVIMUI, 5 kambarių, 1 finto 
medinis namas. Lengvi išmokėjimai.

R. KLEIN,
5527 So. Kiįdare Avė. Chicago.

NORIU PARDUOTI arba mainyti 
40 akrų ukj su budinkais ant auto- 
gtyobiliaus, troko, grosernės, arba ko- 
nio nors kilo biznio, arba parduo
siu ant lengfų išmokėjimų,n ir pa
gelbėsiu pasirūpinti šio meto sėklą, 
b’.emė gera — auga viskas. Kelionė 
kaštuoja iš Chicagos tiktai $2.50. De) 
platesnių žinių kreipkitės laišku ar
ba vpatiškai pas

J. AMBROSE, Dolton, UI.

PARDAVIMUI pigiai žemą, Miller- 
ton — Mason Co., Michigan, gera 
žemė. Pirkite tiesiai nuo savininko. 
Be agentų. Gera mokykla.'Arti gele
žinkelis. Del platesnių žinių kreip
kitės j WM. ZOPEL,
1017 Brighton PI., (Jiicago, III,

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

R. .Z.
3337—So. Wallace SI., Chicago. Iii,

PARSIDUODA mūrinis 2 augštų 
amas po 4 kambarius ir tuščias lo- 
as šalę to namo ir staldas dėt 3 
arviu ir galima laikyti vištų kiek 
ori. Namas du metai kaip statytas, 
lektra ir gesas. $10(10 reikia įmokėti, 
o likusius ant lengvu išmokėjimų, 
amas puts išsimoka. Priežastis par
davimo išvažiuoju į farmas. Gali 
uitvtis su savininku vakarais ir ne- 
dėliomis, 3009 U, 53 SI., Chicago, 
II., ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Artesian I ir 4 nauji kambariai 
atuos, apie 250 cash. likusius taip 
kaip rendą. Kaina $3000.00. Mc DO- 
ALD and CO., 2630 \V. 381h St.

ncdėlioinis.

FARMA
80 akrų žemės Michigano valstijoj: 
60 akru dirbamos žemės, didelis so
dnas, 5 kambarių grinčia, (vaitas, 
daržinė, žemė antverta tvoromis, 1 
mylia iki miestuko, pusė mylios iki 
mokyklos. Mainom ant miesto pra- 
jiertės arba lotų.
United Land and Investment Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells r>t.

137 Mokyklos Suv. Valstijose.

signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranhio- 
ta išnokinti jus pasiūti suknes už 
$10. "........................... ... Pitone Scelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

819 So. State St., Chicago.

HA5TEH 5Y5TEU
Mokykis Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 9CHOOL 

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

AtsiŠmikit ant 4-to auflštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priipia 
pagyvenimui kambariai už $450.00 L. Bondsus.

i <»no 4503 So. Wood St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 5669.

PARDAVIMUI
PARDUODU 3 krėslų barbernę ir 

piiK.v vi iiimui Kčtmuii 
arba rendos 838.00.

3811 W. Van Buren St., Chicago, UI. 1726 So. Halsted st. Tel. Canal 1813,


