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True translution filed wilh the post- nuister at Chicago, UI. l-’eb. 21, 1919 as reųuired by the act of Oct. G, 1917

4or Berger nuteistas 20 metu kalejii a n
m • • a • i ■ i > Komerenciją, Kurt vis uaiGeringus ir k. taipgi nuteisti.. . .  .. . ..

20 metų kalėjimai!
Paleis už didelę kauciją

nuosprendyj taipgi gludi veiki
mas, kokio jie griebsis linkui 
didėlės industrinės taikos kon
ferencijos, sušauktos valdžios 
susirinkti Central Hali, Wcsl- 
minster rūmuose vasario 27 d.

lojai tikisi prisidėti prie Geor
ge Washinglon kada kiek ap
rims audra. lito pačiu laiku 
t- čiaus si-kr< torius Daniels pa
liepė kruizeriui Deiiver plauk
ti į jurų pasitikti prezidento lai-

rinl prasidedančio puvimo, pa
žįstamieji pažino jį, kaipo la

Luxemburg, kuri tapo užmuš
ta sausio 17 diena.

True translation filed witn the post nuister ai Chicago, III. l'eb. 21, 1919 
as rc(|uired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Amerikos kareiviai Berline
MAISTO RIAUŠĖS 

ISPANIJOJ.

Lloyd George prašo angliakasių 
atidėti streiką

BERGERIS IR 4 KITI SOCIA
LISTAI NUTEISTI 20 METŲ 

KALĖJIMAN.

AIschuler nustatė kaucijas 
$50,000 laike apeliacijos.

PO

Vakar federalis teisėjas mitri 
sė išrinktąjį kongresmanų Vic-|

se kretorių Adolph Germer, Chi!

l'rur trnnsl.-itinn filed with the post- 
nuister at Chicago, III. l-'eb. 21, 1919 
is reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

LLOYD GEORGE RŪPINASI
NEDALEISTI ANGLIA-

KASSIŲ STREIKO.

Siūlo darbininkams balsą ko
misijoj rišimui problemos.

LONDONAS, vas. 20. Su 
i krepšiu prirengtu greitam grį-

menceau gyvasties, preinieras

Robert Smilie ir tuzinų kitų ra-

tų Lygos organizatorių Wil- 
liam Krusse ir lr\vin St. John 
Tucker, 20 metų Fort Lcnvi n- 
\vorlh kalėjimui) kiekvienų.

Icisėjas Landis ątmetč prti- Pakasių unijos ir padarė pasiu- 
cijų atidėjimui bausmės |>rrkė-: Įjmą, kttris guli pašalinti ar a- 
limui bylos į apeliacijų teismų , thlėtli grųsinintj visos šalies sl-

bylą prieš teisėją AIschuler. | pu!tlllI)gos 1)frn pergreitos. 
kur kaucija įtapo nustatyta. i kiu1angj |(jnnosios žinios a|)ic

pasakė po rytmetinės konferen 1 -----
ei jos: | MADRID, vas.

“Mes negalime gyventi vilti- kios maisto riaušės ištiko Pal- 
Tai vra, ką valdžia nori, * mai, ant didžiausios Bealeari- ♦'C '

Mėsinyčios
sunaikintos.

Crap trnnshiftnn filed «dfh Ihn pesf- 
nuisler at Ciningo, III. l-'eb. 21, 1919 
ih re<|iiir'-d bv Ihe net of Oct. ii. 1917

AREŠTAVO KAIZERIO 
SUNŲ.

Taikos streikas Petrograde. Bol 
ševikai laikosi palei Nemuną

20.

mis.
kad mes darytumėm.”

Tuo pačiu laiku atstovų bu
te ir lordų bule debatai apie dar 
bo situaciją tebesitęsia. Pasiro
dė, kad savaite atgal valdžia riaus namus, bet lapo atmušta 
mokėjo 731,000 vyrams ir mo- kavalerijos, 
terims darbo pašelpų ir kad ša------------------ ;----------
le to vra daug bedarbių ama- True tmnsInHna file») wifh )h<> pnsi

i nuister at (’J)icago, III. l-'cb. 21, 1ni< 
as rrcjuired by Ihe nei nf Oct. 6. 1

CLEMENCEAU PLAUČIAI 
PERŠAUTI.

tuose, kurie nėra apimti vald
žios apdraudos.

Unijos laikys konferenciją.

Galbūt kad alsverus didelę 
valdžios industrinės taikos kon

bendras komitetas trade unijų 
kongreso ir kooperatyvių drau
gijų taipgi laikys konvencija 
Londone, kovo 6 d. Koopera
tyve unija atstovauja apie 4,- 
000,000 švilpinu, kurios perka'

ri apie 4,000,000 narių.
Konvencijos tikslu yra “su- 

naikiu|ti spėka išnaudoti žmo
nes, taip uemielaširdingai var-

pritarimų • į(>į^ laike karės ir nedaleisli pra

Skaitlinės iš pietinės Valijos

čio apeliacijų teismas ĮMTŽiurės mo streiko, kovo 1 
bylų, teisėjas AIschuler nustatė didelės didžiumos 
kaucijų |M) $25,000 už kiekvie- streikui, 
nų užmetimų apkaltinime, su
lig kuriuo jie buvo nuteisti. ’ parodo 33,000 balsų už streikų 
Kiekvienas jų buvo rastas k d- prieš 8,000 priešingų balsų. Pra 
tu dviejuose užmetimuose, kas nešimai iš kili^ dislriktų dar dirbtuvės 
padaro $50,(XX) 
kiekvieno.

lybės kontrole.”
Konvencija reikalaus, kad vi 

sos taip vadinamos naeionalės 
kurių šimtai buvo

pabudavota visuomenės kaštais 
išdirbimui karės inedegu' bu-

tapo

Minia bandė išplėšti milionic-

1919 I
1917 j

PARYŽIUS, vas. 20. — Kul-

menceau, perėjo per jo plau-

tas oficialis pranešimas.
Kulka, sakoma, yra įstrigusi 

viršuj dešiniojo plaučio.
| Po užbaigimui X spindulių 
I egzamiuacijos premieras Cle- 
i menceau išėjo ant savo namo 
balkano pakviepuoli tyru oru. 
Rytas buvo puikus, pirma tik
ra pavasario diena.

Pricmieras išrodė stipriu, 
nors spjaudo1 kiek kraujais.

Tnie tronet-dion fil*»d <vith the pnst 
| nuister at (’hieugo, III. l-'eb. 21, 1919 

as renuired b\ ihe net of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, vas. 20. — 6:30

reikšmingesni. Dalini praneši
mai iš South Yorkshire parmlo išdirbimui karės medegiy

gubai sumai kaucijos reikalai)- reikų su biskį daugiau 200 bal- vybe ir kontrole ir nebūtų par- 
jamos, pirm negu nuteistieji sų prieš jį.
bus paliuosuolti. Tas reikalai!-i
ja nuosavybių vertės $500,000. didelė

(Sulig kilų laikraščių, iš jų 1 kiekviename

Tuo pačiu

COPENIIAGEN, vas. 20.
Iš Municho pranešama.

AMERIKOS KAREIVIAI 
PERLINE.

niausiąs sūnūs 'buvusio kaize
rio Wilhehn, tapo areštuotas, 

ari šluotas dėlei nuožiūros, 
kad jis turi ryšius su ‘‘nieku- 
riomis intrigomis.”

NUTEISĖ 15 BANDŽIUSIŲ 
NULIČIUOTI NEGRĄ.

NVINSTON, N. C. 15 žmo
nių, kurie bandė įsilaužti į mie 
sto kalėjimų, kad paėmus ir 

nulinčiavus negrą, kuris užpuo 
le auti baltos moteries, tapo ra
sti pavieto teismo kaltais ir nu
teisti nuo 1 I mėnesių iki 6 me-

REIKALAVO Už SUŽEIDIMĄ
$25,000, O PRITEISĖ 

$35,000.

Amerikiečių būrelis atvyko 
saugojimui maisto.

bejose pusėse.
Susirinkime Boohum atsto

vai šalies, valstijos ir miesto 
dhrbininkų Bubr dislrikte nu
tarė streikuoti, jei spartakų

LONDONAS, vas. 20. Krikščionių darbininkų uni-

pcnhagcno, pasekanti Extrabla 000 jų narių atsisakys dalyvau
ti generaliame streike.

riikalaujan)!) po $25,000 kau
cijų ir todėl reikalaujama j ai
dėti viso $250,000 turto).

iaiku 
dalis
d:strikte visai ne- 

siirupina (balfn<yi. Tas faktas
galbūt padarė įtekmę j unijos

duodamos privailiškiems fabri- 
aišku,' kantams, kaip dabar plenuo-

Greitai advokatai it! nuteis-

kas užstatytų kaucijų ir teisė

sulikti pasimatyti su premieni. 
Konferencija 'buvo laikoma 
premiero name 10 Downing st.

Ką siūlo premieras.

10 vai. šįryt patvirtinti kaucijų, 
jei bus sudėta reikalinga suma 
t u r Ui. 5

kusia ms, kad jis panedėlyj į at
stovų butų įneš bilių, prašantį

Turtingas socialistas \Vm.
Bross Lloyd buvo pirmutinis: 
užstatyti savo turtų paliuosavi-’ 
m ui 5 nuleistųjų žmonių.

apie algas, darbo valandas, na-

urti 
rei-$125,(MX) padengimui pusės 

kalaujamos sumos.
Mrs. Scymour Stedman, 

vieno ginusių nutęstuosius 
vakotų, užstatė turto vertes 
$25,000, Dr. ('.ari Sanberry $25- 
000; Peter Sissman, Clarencc į - 
Darrchv bendrininkas, $20,000 (’as u 
ir John Quinn taipgi užstatė sa,<unos'

kitus angliakasių pakeltus klau 
simus. Kaipo alternatyvų, na
cionalizacijai kasyklų, preinie
ras sumanė ištirimų pieno ben-

Jis užreiškė, kad jis gvaran-, 
! tuos, kad raportas mažiausiai I 
apimantis algas-ir. darbo valan-

vo turtų. Prašo atidėti streiką.

Leisdamas nuteistiems užtis-Į Kaip galima smarkiausiai jis 
tatyti kandiją teisėjas Aisčiui- ragino angliakasius atidėti strei 
ler pasakė, kad koks-nors pa- ko veikimą iki tai dienai, dvi sa 
kartojimas jų jnaiiitingv iišsi- vaiti vėliau, negu dabar paskel- 
reiškimų reikštų panaikinimą btas laikas streikavimui. 
kaucijos ir jie visi turės eiti ka-j Angliakasiai matomai buvo 
Įėjimam labai sujudinti ir po piet pra-

vyko į Berlinų ii- ta|H> sutalpin
ti įvairiuose viešbučiuose. Ka
reiviai esu priguli prie “130-to 
Ne\v Yorko pulko” ir jų parei
ga bus apginti laukiamus tran-

Trup frandnOnn filed with the pnst- 
inaster at Chicago, III. l'eb. 21, 1919 
as reuiarpd bv Ihe act nf Oct. G, 1917

TAIKOS STREIKAS
PETROGRADE.

Trnc trnnslMtlon filed with tbe jn-st- 
niaster at Chicago, III. l'eb. 21, 1919 
is rc<|inred bv Ihe act of Oct. G. 1917

30,000 KAREIVIŲ PRIEŠ 
SPARTAKUS.

60,000 darbininkų reikalauja 
užbaigimo civilės 

karės.

LONDONAS, vas. 20. čia

tinas sako:
“Clemenceau padėjimas te

bėra užganėdinantis, Pulsas 74; 
temperaitura 37 Celsijaus (98.6 
Fahrenhcit).”

(Temperatūra 98.6 skaitoma 
normale).

P-lė Genevieve Hardaman, 
2011 Lincoln Purk Wesl reika
lavo už sužeidimų dešinės čur- 
nies $25,000. Posėdipiukai tei 
sėjo David teisme vakar apžiu
rėjo čiurnj ir pripažino, kad 
sužeidimas vertas $35,000. Ja

I 

pervažiavo anglinis vežimas 
rugpjūčio 20 d., 1008 m. So. 
VValėr g)l. Ji išbuvo Passavant 
ligoninėj 385 dienas, paskui su 
grižus dar išbuvo 3 mėnesius

kščioli dar per keturis metus.
Skundžiama buvo U n i t e d 

States Coal Co., kuri susitikusi 
su abalgomis persikrikštijo j

Streikai Vokietijoj 
tebesitęsia.

BERLINAS, vas. 19. — Pa
sak žinių iš Muensler, 30JM10

line žinia sako, kad 60.000 dar 
binii.kų streikuoji) Petrograde, 
reikalaudami užbaigimo eivi-

Gautosios lunulone pafikį- 
valdžios kareivių yra suirau-i mos žinios iš šaltinių, kin ių ga
ma malšinimui spal iukų Bi’hr | i m a 
dislrikte. i Rusijos

pri jaučiančiais

ir kareivių Dorstenc, sakoma,

rcivių, kurie nuteko I užmuš
tais prieš 20 užmuštų spartakų. 
100 spartakų kareivių paimta 
lyjaisvėii. ,

varijoj, apleido budinkus, ku
riuos jie buvo užėmę pradžio-

žiai didėja tarpe labiau apsi
švietusių darbininkų k lesų Bu
si joj.

Mililarė situacija persimainė 
naudai anti jbolševikų, ypač 
pietiniame fronte, iš priežas
ties gen. Denikino pergalės Ka
ukaze ir matomo nepasiseki
mo bolševiku atakų Archan-

True trnnslMtlon filed with the pnst- 
nuisler at Chicago, III. l-'eb. 21, 1919 

reouned by the act of Oct. 6. 1917

PRADĖS TYRINĖJIMUS.
u s

BASEL, vas. 20.

Kad panaikinus tokių dalį 
socialiu ir industrinio neramu
mo, kokis kįla delei brangumo- 
pragyvenimo, valdžia paskelbė, į 
kad nuo kovo 1 dienos mėsos • 
kaina bus nupiginta po 4c ant!
svaro. Galima palėmyli, kad gautų žinių, Vokietijos nacio- 
mažiau ar daugiau švieži kinu- nulis seimas Weimar priėmė bi 
šiniai Londone vis dar kainuo- lių, reikalaujantį ištyrimo* api- 
ja po 12cvienas. i j plėšimų industrinių dirbtuvių

Taipgi prižadama, kad nuo Francijoj ir Belgijoj.

Tnie translntion filed with the pnst- 
inaster at Chicago, UI. l-'cb. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

VĖTRA IŠVAIKĖ WILS0N0 
KONVOJŲ.

Kruzeris siunčiamas 
pasitikimai.

WASHINGTON, vas. 20.
Prezidemlo laivgs George Wa-

dėlėj audroj be laivyno konvo
jaus, kaip praneša bevielis lai

vyno departamentui. Lydin
čiam mūšio laivui New Mexi- 
co sugedo vienos- turbinos gar- 
vežis ir jis buvo priverstas ap
leisti (laivyną, kuomett 'didelės 
vihiįs privertė naikintojų floti-

Pranešimas sako, kad naikin

KALINIAI GAVO VIRTO 
MUILO VAKARIENEI.

Vadino politiniu streiku.

Socialistų Vor\vaerts ir bu r- c

žuaziniai laikraščiai užreiškia

Ukrainai laimėjo.
Ukrainos spėkos atnaujino a 

lakas nedėlioj prieš ginančius 
Lvovu lenkus ir paėmė visas

(iro

me baisus termas iškilo, kada judėjimu, sukurstytu spartakų 
ir nepriklausomųjų socialistų

dek, pasak Evchange 
raph žinios iš Vienuos.

True trnnslntlnn filed v--th the pnst- 
master at Chicago, III. l-'eb. 21, 1919 
as reųuired by Ihe art of Oct. 6. 1917

SPARTAKAI BOMBARDUOJA
MIESTĄ.

COPENHAGEN, vas. 20.
Iš Muensler pranešama, kad

rijos bombarduoja
miestų, VVestfalijoj.
Rotterop gynėjams yra siunčia 
ma Muensler.

Botterop

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, UI. l-'eb. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RADĘ ROŽĖS LUXEMBURG 
LAVONĄ.

niams “viralų”. Iš visų kame
rų balsai ėmė rėkt: muilas! 
nuodai! Naktinis kalinių pri- 
žiurėilojas Neirtom ^norėdamas 
patirti, ar kaliniai turi kokį

paragauti. Tas prikišęs liežu
vį, išsiviepė ir nusispjovęs pa-

ta muilo.
Norton aiškina, kad kas nors

AREŠTAVO Už DALINIMĄ 
LITERATŪROS.

Artinu’ Gae.de, 19 metų ir 
Frcdrick Clausen, 17 motų ta
po suareštuoti už dalinimų bol
ševiku literatūros. Jie. buvo

BERLINAS,, vas. 19. Pa
sak Tagetlatl, sužeistas ir su
muštas lavonas moteries, kuris 
matomai buvo vanducyj per I įtraukė į policijos knygas kai- 
daugiau kaip 3 savaites, tapo ra'po prasikaltusius dalinimu plė
šais Landwehr kanale ir nežiu- kalų be leidimo.

tcn paklausi nėjus jų jie vėl bu 
vo sugrąžinti policijai, kur juos

si!
Spartakai iš Dusseldorf nu

ginklavo Mublheim policijų ir 
paėmė kamiolę ir minų mčtylo- 
jus iš Mublheim kazarmų. Spa-

stoka maisto, iš buržuazijos šei

tiduoti spartakams savo maisto

rinkus ir išvijo juos iš budinkų, 
kuriuos jie užėmė pradžioj sa
vaitės.

Paskelbė generalį 
streiką.

Erberfeld spartakai paskelbė 
generalį streikų ir privertė dirb 
tuves užsidaryti. Smarkus mu 
šis ištiko už geležtinkelio sllo- 
tį, kurių ginė geležinkelių dar
bininkai, bet spartakai gabaus 
jų užėmė. Nuostolių buvo a-

True translstion filed wilh the post- 
nuister at Chicago, III. l'eb. 21, 1919 

ie<|u:re<l by the act of Oct. G, 1917

LENKAI UŽĖMĖ
VILKOVISKĄ.

HS

Bolševikai laikosi Alytoj ir 
palei Nemunų.

VABšAVA, vas. 18. — į šiau
rryčius nuo Varšuvos lenkų ka
reiviai užėmė Volkovisk ir ap-

taus miestelį ir Nemuno upės

Istogės (Bialostoko), bet vokie
čių kareiviai dftr neleido jiems

ORAS.

Lidtus ar sniegas šiandie, ry
to galbūt giedra; nedidelė per
inai na ten)perą tu ro j.

Saulė teka 6:38 vai., leidžia-

Gae.de
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©iras, Koncertas ir Salios Šitas veikalas dar tik pirmų kartų statomas Šioj apielinkėje ir yra labai juo
kingas. Koncertinč dalis bus gana graži ir įvairi, nes dalyvaus keletas geres
niu ChicaMOS choru, solistų ir “Aido” chorus dar pirmų kurta dainuos ant

RENGIAMAS L. M 1). AIDO CHORO

Nedėlioj, Vasario-February 23, 1919
K. o f P. Svetainėje

11037 Michigan Avė., Roseland, III

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžaiiga 35 ir 50 centu. •)
3

Scenoje statoma su dainomis ir šokiais vieno veiksmo komedija

Aktorius Sudegusio Teatro”
o
(i
7
8

t

PROGRAMAS SUSIDĖS SEKANČIAI:
Lošimas ........................... '...................... Režisierius .1. Uklvcris
Daina ................ LSS. 138 kp. mišrus choras po vad., St. Diliaus
Daina .................................................................. “Sietyno” mišrus choras
Solo pritariant gitarų ................................................... J. Ivanovich

Daina .... LMI). “Aido” moteriškų balsų ch. po vad., M. Girniaus 
Solo ................................................................................ StilsonienC
Daina.................................. LSS. Vyrų choras po vad., J. Katiliaus
Daina................ LMI). “Aido” mišrus choras po vad., M. Girniaus

Orkestrą J. GRUŠO. KOMITETAS

Žemes merdėjimas
Ar žeme padaro išimtį iš ši

tos taisykles, ar gal ji taipgi 
turi parleisti senatvę pirma m i-

ir mirtis.
Pro f. Alfons Berge.

(Pabaiga)

Tokiu budu mes matėme, 
kad žemė kovoja už savo buvi
mą: ji .ginasi nuo kenksmingų 
įtakų, pasirįžusių ja sunaikin
ti.

Bet sveikas organizmas, kaip 
jis nekovotų su liga, visgi pabai 
gia senatve: jis sęsta. Drauge su 
senatve jo viekas pradeda ma
žėti. Kraujo apytaka sulėtėja. 
Paskui ateina mirtis, loji ne
laiminga pasekme šilčio, užė
musio vielą gyvybinės šilumos.

riibo?

Visų pirmiausia palėmysime, 
kad musų žemė noęa jau jauna. 
Besistengdami josios amžį nu
spręsti pasiremiant įvairiais 
matymspuogiais okeano gra
finiu (ilgiu juros vandenų pri
sigėrimo druskomis)’ geografi
niu (ilgiu sluogsnių besidary
mo žemės plutoj) geologiniu 

(ilgiu besidarymo nuosėdinių 
rūšių, padarančių žemės plutos 
sluogsnius) ir, galinus, (XIX 
šimtmetyje), fiziniu (radioak- 
tvviniu), - visi tyrinėtojai a- 
tėjo prie sutinkamų išvadų 
(bent tam tikrose ribose), kad 
žemės amžis svyruoja tarp 1,- 
000 ir *2000 milijonų metų.

Dutukslanciai milijonų metų!

I Draugiškas Vakarėlis
SU PRAKALBOMIS

Rengia
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS S. P.

Nedėlioję, Vasario 23 d., 1919
KNYGYNO SVETAINĖJE

1822 Wabansia Avenue

Vienok per šilą laiką žemės plu
ta turėjo sudrebini mus ir mainė 
si, o jos elementai dėslėsi ir da
rė įvairias sąjungas ir tik vie
nos “retosios”,^arba “prakilnio
sios dujos”, helius kriptomis, 
argonas ir ksenonas, šitie' ne- 
a Ima i n ingi visų perversmų liu
dininkai pasiliko nuolatinėse 
proporcijose; būdami nebyliais 
liudininkais didžiųjų dramų, 
sudrebinančių musų kamuolį, 
jie patįs niekuomet nejautė bai
siųjų šitų sudrebinimų pasek
mių.

Nežiūrint į pabuvusį musų 
planetos amžį, kova tarp sausu
mos ir mutinių jiegų dar labai 
ilgai tęsis. Per tą laiką musų 
atmosfera pagausės anglaga- 
miu. Visur ugnakalniai, kurių 
veikimas rodosi atšinaujino, 
kita pramonės pirmyneiga, ku
ri degamąją medžiagą uždary
tą žemės plutos gilumoj, galu
tinai suvartoja, veda prie nuo
latinio didinimo šitos dujos ap
šilęs atmosferoje.

vens.
Bet tai bus lik laikina užvė

ja žemės pakelėj į senatvę ir 
mirtį. Saulė, kuri vėsta nuo 
nuolatinio spindulių išleidinėji
mo, sulyg Ifelmholtzo apskai
tymo, per 17 milijonų metų su
mažės iki vienos ketvirtos da
lies dabartinio josios didumo. 
Kur kas pirma to saulės susi
traukimo žemės gumulo tem
peratūrą, nebūdama gana ap
šildoma atšąlančios saulės, ne

vešimas eis sparčaiu negu že
mės, kadangi arti jos nebus to
kio švietylo, kuris atiduotų jai 
savo šilumos likučius. Amži
noj beribės erdvės naktyj ku
rioje mirgės lik išblyškusi to
limųjų žvaigždžių šviesa, vir
šum saulės pasidaris vandeni
niai garai, savu žarų, duos pra
džią efemeriniams vandeny
nams, vadinas, tokiems, kurie 
vos atsiradę pavirs į ledinius 
laukus. Saulinės atmosferos

DIDELIS MASKINIS

BALIUS

Pradžia 5 valandą vakare.

gerų kalbėtojų, o pabaigus kalbėtojams bus šokiai 
prie geros muzikos ir kitok 'Kviečia* KOMITETAS

Labdaringa angliagamio vei
kmė ilgainiui padidės; šita du
ja apsaugoja žemę nuo perdaug 
greito aušimo. Yra apskaity
ta, kad jei šitos dujos dalis, ku
ri yra musų atmosferoje (dalis 
visai menka, lygi 1 3000) iš
nyktų, lai žemės temperatūra 
nupultų iki *20 laipsniu.

Prisižiurėjimas žemės /praei
čiai parodo, kad šitos rūšies per 
mainos yra buvę kadaisia ir 
kadNįų veikimas prie tų pačių

avogtas Kūdikis’{
Trijų aktų drama, parašyta M. Dundulienės &

Parengtas g
LIETUVIŲ MOTERŲ AI’ŠVIETOS DR-JOS

Nedelioj, Vasario 23,1919 i
M. Meldažio Svetainėj

1 2242 W. 23rd Place, Chicago

Svetainė atsidarys 1:30 vai. Persta tyiiK) pradžia 5:

Trijų a*ų drama, parašyta M. Dundulienės
Laisvės reikalams, todėl gerbiamieji paremkite S 
jį. Režisieriauja P. M. Dundulienė. Po persty- ~* 
mo šokiai su lekiojančia krasa. • 3a 

Kviečia L. M. Apšvietus Draugija.

gyvenimo sąlygų, kaip geologi
ja parodo, buvo labai žymus. 
Jei angliagamio apštis padidė
ja (o lą liudija nuolatinis sugė
rimas jo vandenyno vandeni
mis , viršui kurių atmosfera 
šitos dujos turi mažiau kaip 
vieną dešimtą dalį los apšties, 
kuri yra viršui sausumos), tai 
žemės sugebamas ginties nuo 
spindulių paleidimo turi dar 
padidėti. Temperatūra pakils, 
klimatinės sąlygos pagėręs ir 

artimiausieji šimtmečiai bus 
vidutine gadyne, kur nereiks 
bijotis baisių ledų laikotarpių, 
charakteringų poledinės gady
nės pradžiai# Dirva turės pa
tapti derlingesne, kadangi ap
siaubiančio ją oro temperatū
ros pakįlimas padidina vandens 
garų apšlį atmosferoje ir atmo
sferinių nuosėdų apstumą. Tas 
atgabens didelius užderūjimus ir 
puikų pražydimą augmenijos 
srilyj laimėli tiems žmonėms, 
kurie tais laimingais laikais gy-

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

)
dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

I L E J I N I VAKARJ u
WEST S1DE AUDITORIUME

kampas Taylor St. ir Ratine Avenue

Nedėlioj, Kovo-March 2 d., 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJI ENIEČIAI ir švęs svarbia# sukak
tuves— 5 metų gyvavimo vienatinio lietuviu darbininku dienraščio — 
NAUJIENŲ. PUIKUS programas, kurį išpildys NAUJIENŲ drau gai

M

sieks augščiau zero. Gyvastis 
išsilaiks ant žemės, turbūt, dar 
mažiaus; didysai vokiečių fizi
kas skaito josios kraštutiniu 
galus milijonus metų.

Kas bus su žeme, kuomet ji 
neteks visų gyvų ant jos gyve
nančių daiktų? Ar žmogus, iš
naudojęs visas gamtos jiegas, 
įstengs prašalinti nelaimingą 
valandą, pritraukdamas prie 
veikimo naujas pajiegas, kurias 
mokslas atras? Ar jis moLT' 
pritaikyti savo proto pergalių 
pasekmės prie kitų pasaulių, 
per amžius išrišinedamas vieną 
po kitam slėpeningus gamtos 
knygos mįslius ir galų gale vi
sus gamtos dėsnius pasiekęs?

Negalime to žinoti. Mes ži
nome lik, kad dėl saules vėsi
mo žemės temperatūra nupuls 
žemiau zero: tai bus laikotar
pis galutinos mirties ant žemės.

Negaunant daugiau nuo at
šalusios saulės tos apšties šilu
mos, kuri yra būtina palaiky
mui vandens skystame stovyje, 
juros ir upes iš pradžių pavirs 
į vieną ledą; vanduo esantis’ 
atmosferoje susitirštins į sniegą, 
nupuls ant žemes ir toji liks be 
savo debesines uždangos, kuri 
taip puikiai saugojo ją nuo iš
leidimo spindulių tarppianeti- 
nėn erdvėn. Žinoma šituo lai
ku žemes vėsimas pagreitės: 
drama artinsis prie galo.

Angliagamis, savu žarų, sma
rkiai pradės nykti, kadangi prie 
gana žemos temperatūros jis 
puls žemėn pavidale ploniausio 
sniego, kokiu mes pasinaudoja
me savo laboratorijose ' šalčio, 
gavimui. Drauge su juo išnyks 
paskutinė uždanga, kuri gynė 
žemę nuo absoliuto šalčio. Kaip 
temperatūra nupuls iki 200 lai
psnių žemiau zero, tai ant že
mės atsiras nauji vandenynai, 
kurie susirinks ledinėse lomo
se: jie pasidaris iš rugštaganio 
ir selitragamio nuo šalčio veiki
mo pa virt tįsių j skysčių. At
mosferą tąsyk sudaris helius ir 
vandendaris.

Iš viršaus negyvą kamuolį 
dengs užšalusi pluta, bet jo vi
duryj bus dar ugnine magma, 
kuri pasiliks įkaitintame stovy
je dar tuksiančius amžių. Mi n
ką šitos šilumos dalis ačiū šilu
mos pravadiimui pradiskverbs 
į žemės paviršį per žemės plutą, 
kuri vis stovės ir stovūs. ITin- 
peratura nenupuls iki absoliu- 
lojo zero ( 273 laipsnių) pir
ma pranykimo paskutinio spin
dulio iiuiniršlančios saules, ku
ri perėjusi iš šviesiai raudono j 
tamsiai raudoną dažą pasidaris 
visai tamsia.

Tąsyk aid šilo jau užgesusio 
švietylo pasidaris kieta viršuti
nė žievė, panaši tai, kuri yra 
pasidariusi ant žemės. Būda
ma baisiai plėšiama esančiu po 
ja ugninių įnašų, ji trūkinės, 
kad vidurines Javas išleidus 
viršun. Bet pamažu ji susislo- 
vės.

Nuo tojo momento saulės

dujos ves savu žarų; saulė gi 
pavirs į visai neveikų iš lauko 
pusės gumulą, kurio vidurinis 
kamuolys turės baisią daugybę 
šiluminės energijos; ačiū savo 
neperleidžiu: įai šilumos žievei 
ji bus apsaugota nuo absoliuto 
užšalimo milijardus milijonų 
amžių. Ir ji skris sau per dan
gaus erdvę Inkui Vegos, vesda
ma su savim savo atšalusias pla 
lietas.

O m zoji žemele delei savo
. :ų svaiumo be sustojimo su-, 

ksis ių inkui savo užgesusią 
saulę.

Žemė bus numirusi.

Žeme numirė ir toliaus yra 
mirusio pasaulio dalele. Bet 
ar šitas pasaulis neatgis kuo
met? Svante Arrenius į šilą 
klausimą duoda pa lėtinį atsa
kymą.

Atgimimas dangaus kimo, 
nuomone garsaus švedų fiziko, 
įvyks nuo susitrenkimo dviejų 
užgėrusių kūnų. Arčiausios 

musų žvaigždės yra nuo žemės 
nNšinaluojanianie tolume. Ka
dangi musų žeme lekia linkui 
žvaigždes Vegos greitumu 20 
kilometrų į sekundą, tai perle- 
kimui šitos erdvės, aiškinan
čios ją nuo Vegos ir susi trenki
mui su ja reikės mažiausiai 
šimto milijonų metų.

Bet danguje mes matome lik 
šviečiančias žvaigždes, lik “gy
vus” švielylus; labai gali būti, 
kad ant mirusios saulės kelio 
gali pasilaikyti kita mirusi sau
lė, nors ir nematoma mums. Su 
kūnų jų susitrenkimo galimu
mas turi smarkiai padidėti, ka
dangi jų kaino pritraukimo 
spėka didėja proporcionaliai 

šilo atstumo mažėjimo kvad
ratui.

“Galimas” šilo susitrenkimo 
laikas apskaitoma trilijonais 
melų, vadinas, .šimtą sykių, (lan
giaus kaip saulės gyvasties il
gis.

šilas baisus smūgis pagiindis 
greitumą bent 000 kilometrų į 
sekundą; įvyks jis, be abejo šo
nu ir visą sistemą įvaris besi
sukamai! judėjimai! baisaus 
greitumo. Kas atsieina abiejų 
siisilrenkinių kimų, tai net jei 
jie iki pačiam viduriui susidėtų 
iš šaltų daiktų, gyvos smūgio 
ji ;:?s, persimainiusios į šilu
mą, pilnai užtekti) permainyti 
visa j garą. Šitie mirusieji kū
nai yra kaip kokios bombos, po 
kurių apvalkalu viduj yra są
jungos, paleidžiancios prie sa
vo išsidėstymo tiek šilumos, 
kad patįs smarkiausieji musų 
sprogstamieji daiktai yra lik 
paprastais žaislais prieš juos. 
Parodymui, kad esama “gali
mumo” tokioms sąlygoms pa
sidaryti, užtenka priminti radi- 
oaktyvinių daiktų nuolatinį šilu 
mos darymą, prie kurio šitame 
atsilikime turime pridurti bai
saus spaudimo veikmę, šitie 
daiktai, be abejo, pasidaro iš 
susijungimo helijo ir vandenda- 
rio, padarančių pirmapradi-

Kurį rengia

Littiuanian Improvement and Beoefit Club
įvyks

Neri., Vasario-Feb. 23,1919
STRUM1L BROLIŲ SVET.

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

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

Širdingai visi esate kviečiami at
lankyti 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

PUIKUS

Koncertas ir Balnis
— Kurį rengia —

SUSIV. LIET. AMERIKOJE 176 KUOPA

SUBATOJE,

Vasario=February 22,1919
TAMO MAZENIO SVET. 3834 Kedzie Avenue.

♦ BRIGHTOįN PARK

7 valandą vakare.

Taigi gerbiama visuomenė, malonėkit nepraleist 
šitos progos, nes bus labai dailus koncertas, kuriame 
dalyvaus Brighton Parko gabiausi solistai ir solistės; 
taipgi bus keliatas chorų, mišrus ir vyrų.

Po programo bus linksmas balius, kuriame prie 
geros muzikės bus galima prisišokti iki valei.

' Su godone, KOMITETAS.
i i,

nes miglas, —■ su angliagamiu 
pasidaro saulės evoliucijos ga
dynėje jų švietimo laikotarpiu. 
Kaip lik įvyks susitrenkimas ši
lų dviejų mirusių šyiclylų, stai
gus sprogimas iššauks ne tik 
aifgšciau minėtų sąjungų išsi
dėstymą, bet net visus elemen
tus išdėstis į helijų ir vanden- 
darį, paliuosuodamas neapskui- 
tomą daugybę šilumos.

Gumulo sprogimas duoda 
pradžią šviečiančiam kunui, 
naujai žvaigžde'!. Kartais nei 
kuikurie švietylai būva pasek
me įkaitintos medžiagos sutirš- 
I ėjimo.

Delei šoninio susitrenkimo 
iš gumulo išmetama toliu dvi

dujines srovės besisukančios 
spęrališkai su greitumu kelių 
šimtų kilometrų j sekundą, ši
tos dujos besiskleisdamos po 
erdvę, padaro naujas spirališ- 
kas miglas, kurių branduoliai 
yrą naujai Imančiomis žvaig
ždėmis. Tokitt budu atsiranda 
migla su žvaigžde viduryj, ji 
gali pereiti visus fazius, pergy
ventus musų saulės ir planetų 
ir duoti pradžią naujam gyvy
bės ciklini..

Tai bus tikras “pasaulio pri
sikėlimas” ir 411I milžiniško 
dauginio skaitlinipko, kur švie- 
lylų gyvenimas skaitoma lik 
minutomis, viena Didžiojo Am
žinybes Laikrodžio rodyklių 
apsuks dar vieną ratą.
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atsišaukimą nuo LSS. ir Socia- 
lisl Party apsigynimo fondų.

WESTERNPORT, MD.

Streikas. niaus. Kulka sužeidė prišoku
sio streikininko ranką. Tada

4 dieną čia metė darbą Pulp and 
Paper kompanijos darbininkai, 
viso apie 2,000 žmonių. Streikai 
dar tebesitęsia. Kompanija da-

mo. Darbininkai laikosi kaip 
vienas ir neinancyapiv grįžimą

mai. Beto, visi jie jau organi
zuoti, priklauso unijai. 'Fodel

kilotis su visa unija.

Vasario 11 d. buvo mažas su
sirinkimas streikininku su bo- c
sais, lydinčiais į darybų streik
laužius. Pikieluotojų grupe už- 
tėinijo vieną bosą besivedą n t 
streiklaužį ir pasitiko jį. Bosas

resi revolverio ir gal Dinų a iii 
kęs bitumų žudymo darbą, j< 
urnai nebūtu prišokęs viena 
streikininkas, kuris sulaikė j

0*5

ir apkumščiavo.

pikietininkų kapitonas nedalei-

jus stačiai siutina: jie mat ne
gauna progos sukelti betvarkės.

į augštesnę valdžią. Iki šiol 
sli\ ikininkai atėmė iš streiklau
žių ir mušeikų šešis revolve
rius ir du "birk džekus”, ku
riuos pastarieji kėsinosi pavar
tot prieš ramius pikicbninkus.

Aplamai streikas eina ramiai.

didžiausia.

laimėtas.
— M. L. Balchonas.

KEWANEE, ILL.
Aukos LSS. ir Soc. Party Apsi

gynimo Fondams.

ryti stipriu, aštriu rau
dono kraujo ameriko
nais, nieko nėra mano V. '
patyrime, ką aš radau

vertesnio, kaip organic iron — Nu- Gubernatorius 
xated Iron”, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Bellevue l.igonbučio (Išlaukiniame 
skyriuje). New York, ir VVcstchestcr 
Gounty Hospital. Nuxatc<i Iron ta
nkiai padidina stiprumą ir pakant
rumą silpnų, nervuolu, suįj usių žmo 
nių į du metu laiko. Dabar yra var
tojama suvirš trijų’milijonų žmonių 
kas melas, priskaitant tokius žmo
nes kaip gerb. Leslie M. Shaw, bu-

prie suteikimo reikiamos pa
galbos bėdon patekusiems drau
gams. Tuo tikslu kuopos susi
rinkime buvo išrinkta specialu 
komisija iš dd. J. Baržio ir V. 
Petraičio, kad parinkus aukų iš

vo rengimo ir persiuntimo iš
laidas, kurių pasidarė $5.25, į 
abudu fondu pasiųsta $ 12.50. l 
Pasiųsta jie. lygiomis dalimis 
kiekvienam, po $21.25.

Vakarienes surengimui dau
giausia pasidarbavo dd. K. Jane- 
lioniai ir K. Valenčiunai. Va

UZ

čiu kurtu buvo nutarta sureng- ♦
t i sueigos vakarėlį, kuriame bti-

| tų užkandžių. Kiekvienas alsi-

kojo mažiausia vieną dolerį, čia 
paduodame aukotojų surašįr 
kurie aukojo ir minėtame vaka
rėlyje ir šiaip kitose vietose — 
bute, dirbtuvėje etc. Aukojo se
kami asmens:

pasidarbavimą Fr. A. Gabrė
nui, .T. Mcndclicnei ir P. Anta
navičienei. Ir kartu širdin- 
friąusį ačiū, visiems musų rėmė
jams — aukotojams.

Kom.: V. V. Petraitis,

Atleiskite, jei kurio i

Yo sunku išskaityti.

P. Mažuolis ir V.V. Petraitis 
po $2.00; J. Brazis, A. Geldgau- 
das, P. Antanavičius ir J. Arlau
skas — no $1.50: K. Jancl i Il

čius. Jonas Pasiskevicius, Ignas 
Milved, J. Bumbavich, Joe. Bal
trušaitis, Jonas Joris, J. Jermol- 
kailis, Jurgis Babarskis, Ver. 
Valančiunienė, Fr. A. Gabren, 
W. X., J. Krapavickas, Antanas

po $1.00; Jurgis Budreika, John 
Bosilis, S. W nas., P. B. Uutton, 
W. Davsdron, H. O. Wellsner, 
Ben. Bengton, Frank Kroliu, J. 
Vinevičia, John Thomas, John 
Jonės ir Leo. Beck, — po 50c.; 
F. Hamilton, G. S. Petcrson, B.

S. S., A. Keiffe, Vladas Kazlaus
kas ir Mike Gedvilas — po 25c.

DETROIT, MICII.

Už dyką pagarsino.

Detroito lietuviai gali pasid
žiaugti. Iki šiol niekieno neži
nomi jie. staigu pasidarė “šlo
vingiausia tauta visame Detroi
te”. Ir vis — ačiū musų kuni-

žnyčios.
Pirma būdavo jei pasisakysi

ir klausinės kas do vienas yra 
tasai “tilvenian”. Dabar visai 
kas kita. Veik kiekvienas det- 
roilieltis, kuris tik moka skai
tyt angliškus laikraščius, žino 
kas yra tie “litve-nai”. Tai jie 
juk turi tą garsųjį “Falher'į

vėnienų” bažnyčioj andais bu-

Pasiskubinkite Dabar

vusis I ž d 
ir buvusis— 
Sekretorium 

lovva; buvusis Suv. 
Va.stijų Senatorius ir nominuotas 
Vi< e-prezidenlas, C.has. A. Towne; 
S. V. Imigracijos Komisijonierius. 
Gerb. Anthonv Gaminetli, taipgi Su
vienytų Valstijų Teisėjas G. \V. At- 
kinson nusiskundimų teismo Wash- 
inglone ir kili. Nusated Iron par- 
davojamas visų gerų aptiekorių, vi- . 
su r.

o
Už paaukautas per V. V. Pet
raitį knygas ir saldainius, kas ta
po išleista ačiū dd. J. Mundelie- 
nes ir Petronėlės Antanavičie
nės pasidarbavimui, tapo surin
kta $10.00.

Tokiu budu viso labo tapo 
surinkta $17.75. Išėmus vaka-

moniumas, apie kurį taip daug 
rašė vietos laikraščiai. Je, tai 
tie patįs “Ii t vena i” — kur čia 
nežinosi jų!

Taip dabar kalba apie lietu
vius del.rojĮtie^iai-sve'timtaučiai. 
Bet ką veikia patįs lietuviai po 
tų garsiųjų peštynių? Bažny-

CARAMEL 
LUNCH BAR

keptą, galima pagaminti, 
alima padaryti dėl palaikymo jų

Geresni Bisquitai Padaryti Geresniu Budu 
Better Biscuits Made the Better Way

Pirkite tuo vardu
Teipgi Crispo Crackers, biskelai, plragučiai, guodies, 
lidbils, visokio švarumo — padaryti teisingai, iškepti 
teisingai, sudėti teisingai, pasaulio pavyzdingoje 
keptuvėje.
Jeigu krauluvninkas negali jums jų duoti, atsiųskite 
mums jo vardų, arba tclefonuokite llaymarket 5160.

Sawyer Biscuit Company
Chicago New York

ISKAS ką galima pageidauti keptuose, skaniuose ir, skanino 
se maistinguose.

— viskas, kas geriausių sudėtinių maišytų ir ge
riausiai iš

—viskas ką
gerumo

—viskas kas galima tiktai pasaulio naujos ma-
• dos keptuvėje,

—tas viskas yra Crispo Caramel Lunch Bar, ką 
mėgsta tik užaugę ir vaikai.

reikalaukite Crispo Caramel Lunch Bar

dčs. Kunigo šalininkai taigi 
be baimes eina bažnytėlei!, o 
priešininkai — ne. Kunigas šei
mininkauja kaip tinkamas. Ką

niu. Beit gali būt, kad jie nė ne
lauks ką jisai pasakys. Žinia, 
kad bažnyčia, nors ir jų pini
gais pastatyta, dabar priklauso 
vyskupui.... Todėl joje, gaspa- 
doriaus vyskupas, o ne jie. Dau

rapijonų jau pradeda

jos. Prie to juos paskatino tū
las “nepriguilmJngųjų” vysku
pas, kuris vasario 16 d. čia sakė

ma, susirinkusiems labai pati
ko, nes jis gerokai akėjo “ry

sumanytojų susirinkimas. Ku
kiu jisai duos pasekmių, dar 
pamatysime.

—Naujienų Skaitytojas.

RACINE, WIS.

Vasario 7 d. “Naujienose” 
buvo išspausdinta koresponden
cija, pavadinta “Socialistų nir- 
niekintojams”. Po ja pasirašo 
'tūlas A. Č. Jisai mini apie du ly-

tams koją. Bet kas jie per vieni, 
korespondentas nepasako. Beje, 
vieną jisai sumini net šešis kar
tus, tik apie antrąjį visai nieko.

rašyti, sumini SLA. 100 kuopos 
reikalus ir kartkartėmis karto
ja mano vardą.

Noriu paklausti: iš kur A. č. 
žino, kad “Tėvynės” nr. 3, apie 
kurį jis 'taip daug kalbia, rašiau 
aš, o ne kas nors kitas? Po mi
nėta korespondencija juk pasi
rašo Korespondentas! Tatni, 
kuo remdamasis A. č. daro šito-

skyrių visokios tusios ir vėliausios mados rakandus, ir už žemas kainas.

_______________________________________

■ L {
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šis (Combination) 
pečius kūrenamas 
gasais ir anglimis,• 
juodo lygaus čugu- 
no puikiai papuoš
tas baltomis dūri
mis ir koptūru. Kai 

nuoja $126.00 Da

Šis pečius vien anglimis 
kūrenamas, puikiai api- 
puoštas nikeliais su balto
mis durimis ir kopturu 
arba lygiai juodas. Kai* 
nuoja $64.00. Parsiduoda

lovų eilė, visokio

lių storio stulpai 
iki 4 colių. Kai
nuoja po $13*75.,

Ši šėpa dėl 
kukniirių indu sti• c gklinėmis durimis
ir stalčiais, dabar 
kainavo po $23.85 
parsiduoda po

$9.30
Taipgi pilnos eilės visokių kamodų, divonų, s

$16.50
Krautuve Atdara iki 9:30 Kas Vakarą

KULIS FURNITURE HOUSE
3224 - 3226 South liatsted Street

A. KULIS Phone Drevei* 9757

vi m o valanda.* Ijisai tą klausimą neišriša ant k 
vietos kuopos susirinkime? Ar-’ i 
ha, pagalios, kodėl jisai nesisėstos, biilen!: nesirgti ta mados 

’ liga “lietuviškuoju bolševiz- 
! mu”. Pagalios kalbėtoja prisi- 
! minė apie tik-ką numirusį glfis-: 
' ra, kuris naikino užjūrio šalis 
' daugiau kaii> keturis melus.

kreipia į palies S 
organa, “Tėvvne”?

(tas, kur piktinasi kilo daromai i

retų vengti jų. Tuo tarpu M. K. 
nelik įtarinėja, o ir niekina su

jam fanatizmą ele. 'Taip nede- ; 
ra. — Ked.). Jo fanatizmas duo
da suprasti kuo jis esąs. Jis gy

dideli
. . .1 pudj į

CHICAGO, ILL

pasargos žodis
IOWA STATE

SAVINOS BANK
Kapitalas ir Perviršio -

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

gus. 'l ik viena klaidelė: berei- 
: kalo draugės moters rengė sa
vo vakaru su svaiginančiais ge-į 
rimais, 'lai davė progos tu-j 
liems Ragučio mylėtojams kel-j

tų atgal, jis buvo "ištikimas ka- Į
((atikas ..i ” .dabar — socialistas! Ir dabar ji- ti bereikalingą ermydelj.

o

—Kareivis.
naši prie

tokiomis.
pasigirsi.

asmenų. Geras <1 c
korespondencijas, 
kokiu rašo A. č.,

— M

CICERO, ILL.

Motoru vakaras.

ne-
,K.

32-čia kuopa surengė pramogų 
vakarą. Grigalaičio svetainėj.

šiai. Jisai 
bos, (laimi, 
mari jų.

Venta pažymėli d. A. Kamin
skienės prakalbą. Ji vielinės 
kuopos nare, iki šiol, rodos nie
kui’ dar nėra kalbėjusi. Ji su 
laiku gali būti ytin gera kalbė-

monologų ir dckla-

inas išėjo daug geriau negu kas

stu aiškumu ir jlausmingumu

True (ranslatmn filed with the post-į 
mastei* ai Chicago, III. b'cb. 21, 1919 
is reąuired by the act of Oct. (i. 1917
DEL TAKSŲ NUO 1NEIGĮJ.

jų, neišskiriant nei laikinai ap
sigyvenusiu, dabar yra renkami 

taksai nuo ineigų. Nuo tų, 
kurie -dirba dirbt u vesti, taksai ir .
palaikomi iš algos. Kiekvie-

•mumKas, ypatingai a- 
kuris nemano visados

tini reikalauti kvilos, kuri pa
reikalavus bus kiekvienom iš
duodama. Kvitą yra išduoda
ma tuomet, kuomeil pinigai pa-

jimo laiko gali praeiti kelintą

mą Lietuvoje ir čionai. Kvietė žins.

šia kvilos gavimas. Jei bus 
nuo kurio nors daugiau paimta, 
neg jam mokėti reikia, valdžia 
permokėtus pinigus sugrą- 

Tokiame atsilikime rei-

j kių įtarinėjimų? Pagalios, jeigu.. imti tikru ir našiu darbu, kuris Komisijonierius arba jų depu- 
A. Č. yra SLA. narys, tai kodėl artintų Jgal/uLiiio {darbininkų lalus. 

v

Vi urentas Pugavičia,
32 m. mirė Vasario 19 d. 7 vai. 
vak. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Joniš-

iaus. Laidotuvės įvyks«Suba-

iš namų 815 \V. 31 PI., j Sv. Jur

miero kapines. (Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į serinenj ir 
dalyvauti laidotuvėse. Pasilie 
kame dideliame nuliūdime ir . 
!>o daktaro priežiūrą jo nioterė 
Marijona ir duktė Juzefą Pu- 
gavicienė.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tek Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockvvell 1681.

Iškilus kokiam nesusiprati
mui galima kreiptis ir į Lietu
vių Biurą šiuo adresu: Lithua- 

niaian Bureau, Wost 4Sth
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leisti arba dar leidžiami, turės 
būt valdžių išpirkti bėgiu ket- 
verių-penherių dešimčių me
tų. Rotšildai vien tik iŠ Fran
ci j os atsiims dvyliką milijonų 
dolerių.

Kapitalas niekur neduoda 
liek pelno jo valdytojui, kaip 
kad įdletas karės pramonėm

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

Užsisakomoji Kaina:
Chieagoje — pačtu:

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

Chieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ..............................  18
Mėnesiui ..............................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, | 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

“Social-patriotai” ir 
cial-šoviflistai”.

P. Grigaitis.

| noji karės migla, liudija, kad 
jie ne tiktai nėra šovinistai, o 
ir kad internacionalizmo sų- 
nionė pas juos yra daug stip
resnė, negu paprastas (buržu- 
aziško|et .'prasmėje) patriotiz
mo jausmas.

Koliojimas socialistų sto
jančių už tarptautinį darbinin
kų susivienijimų, “soči a 1-šovi- 
nistais” yra arba ncišmanėlte 
elgimusi arba sužinos šmeižtas 
— žodžiu, dalykas, nedarantis 
garbės tiems, kurie /taip kolio- 
jasi.

tas bovijasi muilo burbulais. Ti
kras proletariato Internaciona
las gali būti tiktai vienas, ir jis 
jau yra atsteigtas Berne.

i Pas kaikuriuos socialistus ga
li dar kilti klausimas sulig tų 
socialistų partijų, kurios neda
lyvavo šioje tarptautinėje' kon
ferencijoje: ar jos kartais nenu
eis į bolševikų projektuojama j j 
“Internacionalą”?

Jų prievolės
Stiprėjąs radikalis darbinin

kų judėjimas buržuazijai nie
kur nebeduoda miegot. Tas 

“bolševizmas,” kaip koks bai
siausias slibinas, vaidinasi jai 
visur ir begalo rūpina. Del to 
j ieškoma visokių priemonių 
kovoti su ta šmėkla, atstumti ją. 
Pavartojama spauda, steigiama 
dagi tam tikros organizacijos 
kovai su “bolševizmu.” Viena 
tokių organizacijų įką-lik įsis-|

shiro valstijoj, kurią įsteigėjai 
nori išplėšt ant visos šalies, 
padaryt ja nacionale organiza
cija. Jos vardas — Antibol 
sheviki Lcague, o tikslas — 
“kovoti su besiplėtojančiu bol
ševizmu ir pasikėsinimais ant 
asmens laisvės, išeinant iš to 
principo, kad laisvi žmonės 
turi būt tvarkus žmonės, ir kad 
tvarka mylintis žmonės turi fc- v 4
prievolių turėti plačiausios as-j 
menės laisvės įr apsaugos, J- 
dant jie galėtų pilnai naudoties 
gyvybe, laisve ir turto nuosa-

“tvarkų myliu lįs” laisvės ir tur
to saVininka|i 'nepripažįsta vi
suomenės didžiumai — darbi
ninkų klesai!

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. Feb. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kam karė 
geidaujama.

Musų “kairieji” taip įprato
I vartoti \4sokius cą>titdtus ikal-l 
bose a|«e savo oponentus soci
alistus, kad jie jau nebesisten
gia ne pagalvot! apie savo žod-1 
žiu prasmę. Sako, ką seilė antį 
lieėtivio atneša, ir tiek: bitik Į 

aštrinus įžeidus ne savo srovės Į 
žmones.

Per dvejetų mdtų jie koliojo 
I nepritariafftfifc (jiems Isociaftis- 
I tus ,‘sociadL|>alrtetaisA mat, 
(“patriotai” buvo nuo senai pei
kiami socialistų, tai “kairieji” 
įsitižo garbinti tuo žodžių savo 

| oponentui, kad diskreditavus 
(juos socialistų ir jų simpati- 
I Altorių akyse. Bet dabar jie) 
Įstaigų įsikando naujų kolioji- 
mosi žodį: “sočia 1-šovi uis tų.”

( Stebiuosi, kodėl jiems “soči-j 
at-|>atriotas” pasktalrė negeras. [ 
Nejaugi tiktai todėl, kad jisai! 
“atbuko” nuo ilgo vartojimo?!

Bet žmogus, kuris bent tru-Į 
pūtį gerbia savo klausytojus, 
niekuomet neleis sau vadovau- 
ties savo kalboje vien tiktai 
noru išsireikšti navatniau iri 
“stipriau.” SVeiko proto žino-Į 
gus blaivame stovyje (taigi ne-| 

kalbame lionai apie pamišė-į 
liūs ir girtus), net ir kolioda-j 
masis, žiuri, kad jo žodžiai tu-p 
retų prasmės.

Kokios gi prasmės turi 
atl-šovinistas?1” >

... -...... ..................-
True trnnslation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Socialistų Internacio
nalo ateitis.

P. Grigaitis.

| SiK-ialistų Internacionalas, ku 
rio veikimų buvo siųiaraližavu- 

L si karė, lapo atgaivintas Berno 
konferencijoje, kuri buvo atlai
kyta vasario 3 iki 11 d.

i Konferencija, išsiskirs tyda- 
! nui nutaijė, kad kaip galint ank
sčiau s (veikiausia apie gegužio 
niėnesį š. m.) turi buiti sušauk
tas dar skaitl i ilgesnis viso Pa-1 
šaulio socialistų atstovų susi
rinkimas.

i Svarbiausi Berno konfcrenci- 
I jos uždaviniai buvo: užmegsti 
nutrukusius^ karės laiku tarp
tautinius darbininkų judėjimo 
ryšius ir išdirbti darbininkiška 
taikos programų, kad jį įteikus 
taikos konferencijai Paryžiuje. 
Visi kili dalykai buvo atidedant} 
į šalį; IimIcI, tarp kita ko. In
ternacionalo susirinkimas atsi
sakė išnešti galutinų nuosprendį 
apie Rusijos bolševizmų, atidė
damas tų klausinių sekamai 
konferencijai.

. i Bet tuodu uždaviniai, kuriem soci-
Berno konferencija pašventė 

<«_ svarbiausia savo doma, mato- so-1 c *■
a|._ ina, tapo atlikti labai pasekmių 

gai. Kaip jau žinome, kouferen-

savo gimimo dienos uždirbtų 
po 50 centų į valandą, tai per 
tų laikų jis butų išdirbęs apie 
876,000 vai. kas sudarytų 438,- 
000 dol. Vadinas, ir pusės mi
ltelio neuždirbtų. Bet mes juk 
žinome, kad retas darbininkas 
gyvena šimtų melų, o nė vienas, 
pradedant gimimo diena, negau
na po 50 centų į valandų. O tų 
bėdinų mergelių, kurias kun. 
Kapelis pavartojo savo nevyku
sia m kamufliažui, alga yra vos 
apie 14 centų valandai!

Indomu butų matyti, kaip 
kunigas galėtų verslios ir būti 
tamsiu, jeigu jis “teuždirbtų”! 
tik po 14 centų į valandų...

jog bus neišrenkamos; nustoji- 
mas vertės (depreciation) antdarbo unijų Federacija (nevei

zint Gom perso kompanijos prie
šinimosi). Atgaivintasai tarp
tautinis proletariato susivieni
jimas tuo budu bus galingesnė 
jiega, negu ta, kurių reprezenta
vo prieš-karinis Internacionalas.

Ir socialistų tarptatinC dabar 
turės nuolatinį rcalį pamatų sa
vo veikimui tame tautų susi
vienijime, kuris atsiras po šios 
karės. Pirtim Internacionalas 

Į buvo nedaug dauginus, kaip 
tarptautinės darbininkų vieny
bės ženklas ir tarptautinis socia
listų diskusijų kliubas; bet kada 
įsikurs Tautų Lyga, lai socialis
tų Tarptautinė turės pavirsti vi
so pasaulio proletariato kovos 
įrankiu: jos uždavinys bus ko
voti už (tai, kad Tautų Lyga ne 
butų pasauk) kapitalistų Irusiu, 
suorganizuotu ant darbininkų 
galvos.

Grįžimo prie tų laikų, kada 
tautų gyvenime viešpatavo ne>- 
apri botos nacionalės laisvės 
principas, šiandie nebėra. Atei
tis veda prie tautų susiartinimo 
ir susijungimo į vienų brolišką 
tautų šeimyną. Šituo keliu te- 
čiaus žmonija žengs tuo spar
čiuos ir pasekmingiaus, juo įžy
mesnę rolę naujoje tautų sąjun
goje loš proletariatas per savo 
tarptautinį susivienijimų.

barbi n i ūkiškas Internaciona
las — visa žmonija: toks yra ga
lutinas dabartinio socialistų ju
dėjimo tikslas.

Įzyiniansios tų partijų yra tr|s 

ar keturios. Viena - Amerikos 
socialistų partija. Bet ji neda
lyvavo Berno konferencijoje 
tiktai dėlto, kad jos delegatus 
sutrukdė pasportų negavimas; 
kada įvyks taika, šita klintis iš
nyks, ir nėra beveik jokios abe
jonės, kad partija nepermainys 
savo pozicijos Internacionalo 
klausime, ir neatsisakys pasiųsti 
savo atstovus į sekamą konfe
rencijų.

Antra stambi socialistų parti
ja, neturėjusi delegatų. Benio, 
yra šveicarų partija. Ji aitsisa- 
kė dalyvauti konferencijoje, 

| atrasdama jų {>erdaug “oportn- 
I nistiška”. Vienok ta apartija nė
ra bolševikiška. Štai kų rašo a- 

J pie jų karšiai bolševikams sim
patizuojančios, N. Y. Volkszei- 
lung” korespondentas iš Zuri- 
cho:” Darbininkai partijos su
važiavime atmetė jį (bolševiz
mų).” “Reiškia, šveicarų partija 
Paskui Leninų neis. j

Trečia stambi socialistų par
tija, nedalyvavusi Berno kon- 
fereneijoj, yra Belgijos socialistų 
partija. Ji taipgi formaliai nu
tarė nedalyvauti, bet tie dėlto, 
kad ta konferencija butų išro- 
džiusi jai “permažai revoliucio- 
niška”, o kaip tiktai priešingai: 
belgų partija pati nepajiegč pa
kilti augščiau, šovinizmo ir o- 
poClunizmo dvasios, apėniusios| 
ja karės laiku. Vienas jos vadų 
pastatė, kaipo svarbiausia mo
tyvų Prieš dalyvavimų visuoti
nam Internacionalo susirinki
me, tokį argumetntų: “Karė dar 
neužbaigta, ir susitikimas su 
Sclieidemaivt’u ir su zimmer- 
valdiečiais butų žioplas tyčio- 
jimųsis iš viešos opinijos.” Tai
gi Belgijos socialistai nėra prie
šingi tam, kad dalyvavus Inter- 
nacitefale, kada įvyks galutina

Skaitytoju Balsai
j Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

“BUKITE TAUPUS’’...

tojamos jneigų gavimui, ati
kas laibdarybės, mokslo, tyky- 
bos ir apšvietus įstaigoms, ne- 
pervirŠijant 15 nuošimčių vi
sų jneigų, be jokio išėmimo.

| leidžiamuosius išėmimus 
neįneina asmeniškos, pragyve
nimo ir šeimj'niškos išlaidos, 
taip, kaip ir išmokėjimai už 
pataisymų ar pagerinimų val- 

I domosios nuosavybės.
'Jai visų ajhskaitliavus ir atė

mus leistinuosius (išėmimus, 
gaunamos tikros lįneigos t (net 
income),*pagal kurias ir reikia 
mokėti taksus, 'jrrirfiegiant ir

pat sako, kad pons KockcfeUeris I išpildytas popieras.
“žmonijos kūlimai yra daugiau Jci fsi ncVW'?S ur nevcdus ir 
Išaręs gero, negu visi socialis- “kr« 1“"^ turSj'(,i nrtn±ni 
tai krūvon paimti nuo pat Mark-1 , . . J 1 ' . ’

i .. >, v • -ii, . v. I arija, jei vedęskar vedus ir tik- «o laikų.” Kaipgi! Prie šito “ge-1 . . , \ )t( , . . v . y . • I rų įnugU (svkiu sunnant vyro,,ro“ kunigas dar užmiršai pn-l ‘.... . . ..... . s I moters ir nepilnamečiu vaikųdėti Colorados darinnmkų sker-1. . . t ,, , I meigas) turčiai du tuksiančiudyiies... tuomet butų buvęs I ....... ... . , , „ I (2,000) ar daugiau, pranešimųpilnas komplctas.” I. \,.. . .. ... ..1 1 | būtinai išpildyti.
Je, kunigai visuomet rūpinas, I Pranešimų prjpildyli veltui 

kad žmonės, ypač jų parapijų-1 padės Ineigų Taksų Pasiimti- 
nįs, butų tausųs. Ir už tai mesĮniai, kurie lankos kiekviename 
jų nė smerkiame: nė Lapelis ne I mieste ir miestelyje. Tie pata- 
kits jo “amato“ draugas iš nic-|rėjai turės savo ofisus, kame 
ko gyventi negali. Tai yra jųjl)c1’ dienų ar vakare bus gali- 
kunigų, biztes. Bet kuomet jie Ima prie jų prieiti.
stengiasi įtikinti ir neparapijo-Į Visi pranešimai turi būti te

teiktu ^nevėliau kaip Subatojb, 
kovo 15 dienų.

loji diena yra paskutinė 
diena taksus išmokėti. Taigi 
su pranešimu reikia pridėti če
kį arba money orderį Internal 
Revcnue kolektoriaus vardu pa-

kas kamufliažas yra nefalšyvu 
pinigu, mes turime teisės pasa
kyti jiems:

Tėveliai, jus bukite tausųs 
sau, o mes — sau.

—-J. J. Chesunas.

True trnnslation filed wlth the post- 
mastei- at Chicago, III. Feb. 21. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Del taksy nuo Įeigy. KAZIMIERAS GUGIS

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. Halsted St. 127 N. Dearborn St.
A;it, trečių lubų 1ĮJ1-1J Unity BM|.

Tel. Orover 1310 Wf. Central 4411

Ne Nuosavybės Taksai, Ret 
Apima Visas Ineigas.“Dratigo” nr. 35 buvo išspau

sdinta kun. P. Lapelio straips
nelis, pavadintas “Bukite tau
pus”. Jeigu lokį straipsnį- 
slraipsnelį butų parašęs šiaip 
“griešnas žmogus”, ne kunigas, 
sakyčiau: tiek to — “kaip kas 
moka taip ir šoka.” Bet šitaip 
kalba kunigas, pats save skai
tąs mokytu žmogumi, tai nega
lima užtylėti.

Kunigas liepia būti taupiems, 
bet ne šykętiems, nes šykštu
mas reiškias fanatizmą. Jis 4- C
turi tiesa. Jeigu visi parapijonįs 
vienų gražia dieną liktų anais 
šykštuoliais - - je, butų nė šis 

kas kita jeigu jie bus 
Kada* j u kišenitiose 
ceinte'lįis(kitas., tada ir 

gali tiketios šio-to lai-

Inęigtr toksai. kuriuos dabar •* Am W* Ar*.
vinislas” reiškia asmdnj, 
lai įsitikėjusį į savo tautą ir ne
norintį matyti nieko gera kito- dalyvavo oficialiai dėlė
se tautose, šovinistas yra siau- 8akii nuo 21 šalies, tame skai- 
ro pro/tO sutvėrimas, palinkęs čiuje atstovai nuo dideles di- 
neapkęsti visa, kas ne jo tautai | džiumos talkininkų šalių, nuo 

visų centralių valstybių ir nuo 
daugelio neutralių valstybių. Il
tie delegatai, nežiūrint labai aš
trių susikirtimų konferencijos 
pradžioje, sugebėjo pergalėti 
viešpa-tevusįjį per keletu metų 
tarpe pasaulio socialistų nctižsi- 
tikėjimo tipų ir prieiti prie tokio 
solidarumo, jogei konferencijos 
nutarimai tapo priimti vienbal
siai arba kone vienbalsiai.

Anglijos Darbo Partijos va
das, Artluir Henderson, sako, 
kad konferencijos pasisekimas 
buvo didesnis, negu jisai tikė
josi; o Henderson, reikia žinoti, 
yra žmogus, nemėgstantis žais
li tuščiais žodžiais.

Kon f erenci j os pa ga m i 11 tų j į 
laikos programų tam tikras ko
mitetas pi reitų ncdeldienį įteikč 
per Francijos premierų Clcmen 
ceau, Paryžiaus laikos konfe
rencijai. Komitetas, atlikusis ši
lų darbą,* susidėjo iš sekamų 
žmonių: Hjalmar Branling (iš 
Švedijos), Arthur Henderson,

ra tai ne taksai ant ūkių, dirb
tuvių ar žmonių namų. Jie nė
ra jnei taksai už sutaupytus pi
nigus, kuriuos taupus žmonės

priklauso. Tokius žmones pei
kia nat ir kiekvienas padorus 
buržujus, ne tiktai socialistus.

Taigi, kabinda’mi “šoy^ius- 
sto” vardą ant tų socialinių, 

su kuriais kovoja musų “kai
rieji” (o su kuo jie šiandie ne
kovoja? Visas socialistų Inter
nacionalas yra jiems Kainai iri 
Judošiai!) |jic sako, kad tie so
cialistai esą akli savo tautos 
garbintojai ir svetinių .tautų 
niekintojai. Bet kuo jie gali ši- 
tolkį priekaišįtų paremti? |

‘‘KaįiTeji,” {iaVyAlžtiui, turi 
ypatingos- “meilės” prie “Nau
jienų” ir jau daug kartų kai- 
kurie jų koliojo jas “social-šo- 
nisliškomis.” Bet kas skaito 
“Naujienas,” tam nė aiškinti 
lutrcjkia, kad “šovūnfiz,mų,,? į 
aktų tautos garbinimų ir sveti
mų tautų neapykantos skelbi
mų — gali joms prikaišioti ne
gili tiktai neišmanėlis, nežinė- 
lis, ką jisai tauškiu, arba besų- 
žrniSlcai šnutižia, nori uitis ine- 
jluglilgais prasimanymais ap-

Fremont pbter, žRnovas fi
nansinių dalykų, papasakoja 

spaudoj kai-kurių įdomumų a- 
pie tai, kokia rolę lošė šioj ka
rėj žinomoji Paryžiaus finan
sinė Rotšildų firma.

Prieš pat karę, Rotšildai pa
skolino Rusijai du milijonu do
lerių karinio prisirengimo rei
kalams. Francijos valdžia tų 
paskolą patvirtino. Be to, Pary
žiaus bankai taipjau paskolino 
vienų milijonų dolerių tam 
pačiam iiikslui. Kada Rusijoj 
kilo revoliucija ir vėliau bolše
vikai su Leninu priešakyj pa
ėmė valdžių i savo rankas, pir
mutinis bolševikui (darbas bu
vo panaikinti tų caro užtrauktą 
paskolą, atsisakant jų išmokė
ti. Dėlto Rotšildai ėmė spirti 
Francijos valdžių paskelbti 
Rusijai karę. Jie nusamdę dar 
apie tuzinų Paryžiaus laikraŠ-Į Lad jie Indų pfirodę, jogei ivisi 
čių reikainajai kampanijai ves
ti, o tie laikraščiai, savo keliu.

Kaikuric musų. “Jkairieji”, 
be to, nuolatos kolioja “social- 
šovinistais” kitų šalių socialis
tus — atskirus asmenis ir iš
tisas partijas. Vienok d ra nie
kuomet mums neteko girdėti,

Įžymus i jų veikėjas. Ca- 
Huysmans, buvo jau ir 
konferencijoje

spaudų.
Rotšildai yra tarptautinė 

firma, turinti savo šakas didžių
jų Europos valstybių sostinėse

• Paryžiuje, Londone, Berlinc 
ir Vietmoje. Del tokios bankin
ės sistemos, sako Older, vistiek, 
kuri šalis pralaimės karę, Rot
šildai vis laimės.

Karės bondai, kurie buvo iŠ- nesuspėjo išsisklaidyti krūvi- kitų

socialistai arbu bent žymi da
lis jų bu'lų išGesų {nisižymėję 
tuo, kuo viso pasaulio apšvies
ti žmonės vadina “šovinizmu ’ 
—- ^aiira|)iroli^ku neui>kentfi- 
mu svetimų tautų ir tokiu-pat 
shurra protišku įsi|tikė|imu į 

savo tautų. Vienus tas laktas, 
kad musŲ “kairiųjų1” keikia-

senai atlaikė tarptautinę kon
ferencijų — tuo laiku,

Ramsay MacDonald (iš Angli
jos), Jean Longuet ir Pierre Be 
naudot (iš Franci jos).

Socialistu Internacionalo 
Konferencija veikė artimam ry
šyje su tarptautiniu darbininkų 
unijų suvažiavimu, kuris laikė 
savo posėdžius tuo pačiu laiku ir 
taip-pat Berne. Unijų suvažia
vimas, išsiskirstydamas, irgi nu
tarė artimoje ateityje vėl susi
rinkti.

šitaip lapo atliktas pirmutinis 
stambus žingsnis ne tiktai prie 
.darbininkų Internacionalo at
gaivinimo, o ir prie pastatymo 
jo ant daug tvirtesnių pamatų, 
negu jisai būvio pirm karės. Kas

kada šiandie dar svajoja apie kokį-lai 
“ trečių In tcrnaciionala,”

milte 
’ Berno
generalis Internacionalo sekre
torius.)

Kolkas nėra tikrų žinių tiktai 
apie Italijos socialistų partijos 
pozicijų. Vargiai tečiaus gali
ma abejoti, kad ji anksČiaus ar 
vėliaus pasirinks tų kelią, ku
riuo eina visų šalių socialistai. 
Italijos socialistai karės laiku 
buvo pirmutiniai pastangose at
gaivinti Internacionalų. Jie bu
vo Zimmethvaldo konferencijos 
iniciatoriai, bet Zimmer\val<le 
jie stojo ne už iftitrojo Inlercio- 
nalo “palaidoj ima” (kaip Leni
nas su Zinovjevu), o už įsteigi
mų laikinos tarptutinęs kdmisi- 
jos, kuri llurėjo veikli tol, kol 
bus a įsteigtas Internacionalas. 
Nuo šitos rūšies zimtucrvaldie- 
Čių bolševikai šiandie spiriasi 
kojomis ir rankomis. (Oficialė- 
rcvoliucine-italų partija betgi, 
rodos, buvo nutarus dalyvaul 
Berno konferencijoje; atsisakė 
tiktai reformistai.)

Taigi prie atgaivintojo Inter
nacionalo gal neprisidės tiktai 
bolševikiškos ir bolšcvikuojan- 
čies kaikurių šalių socialistų 
frtkcijos. Bet jos visur, iši
mant keletu ekonomiškai atsi
likusių šalių (Rusija, Latvija, 
Lietuvą ir kt ), yra šilimos, ir 
ju susivienijimas į atskilų ‘in
ternacionalą” nei urėtų jokios 
iv ikšmės.

Prie a įsteigtojo socialistų In
ternacionalo prisidės ištisa eile 
socialistų partijų, gyvuojančių
jų naujai gimusiose savarankė

se valstybėse, ir, reikia tiketios,

(kaipo

nė tas...
taupus.

tėveliai 
meti, 
apie tų paprastų lamsuna, kuni
gas Lapelis turi “pilnų liesų.” •*

Bet tuo dalykas neužsibaigia. 
Kunigas Lapelis lausumo pa

vyzdžiu stalo ir lokį. .. John I). 
bRockcfellerį! Girdi, “kartų 
biednos mergaitės, dirbančios 

jo rūmuose kaipo tarnaitės už 
10 dol. savaitėje,” paklausę to 
multi-inilionicriaus, būtent: 
kaip joms patapti turtingomis ir 
turėti daug pinigų. Pons Rocke- 
fellis atsakęs:

Bukite taupios, — čėdyki- 
te pinigus...

Gana jau gana, kunigėli! Mo
kyti žmones, pirm negu kų nors

ja ir tik tuomet sako. Nagi, 
pra‘om pasakalilliuoti: Biedna 
mergaitė, kuri uždirba lik 10 
savaitėj kaip ilgai ji turėtų 
dirbti, kad stilausius nors tūk
stantinę dalį turto-pinigų, kaip 
kad jų turi pons Roekefellis?

Aišku, pasaka apie Rockefol- 
lerį ir jo tarnaites yra lik kuni
giškas “kam u f lažas” — 1] 
baisiai nepavykęs, l ai paša 
buvo Įiriversla dargi 
“Draugo” redakcija.

Šiakite vienas pavyzdėlis, 
kyšime, jeigu darbininkas 
ventų Šimtų melų ir nuo

pa Ii

pat

Jie uždedami 
ant to, kų ūki
ne ant dirbin
ki) savininkas 
uždirbo; ne

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

Kreipkites prie 
.. A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

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

Bondsus ar kitaip kaip turi su
taupę.

Jie yra tik taksai ant ineigų 
per 1918 metus, 
ne ant ūkės, bet 
ninkas uždirbo, 
vės, bet ant to, 
ar amalninkas
ant žmonių namų, bet ant rau
dos, kurių sa^ininkaĮs 

♦ne ant pinigų padėtų liaukoje 
ar kui'Uiitur, bet ant palūkanų 
už 'hio.trpinigus.

Pranešant savo ineigas rei
kia sekančiai skaitliuoti:

, Pjh miausiai, suskaitiiuolk 
teisingai kiek gauta algos ar 
mokesnių už darbų: uždarbį iš 
profesijos, amato, biznio, pirk- 
lybos, v^rkantl ar (parduodant 
nuosavybę: randų, palūkanas, 
dividenlus, ir visas kitas inei
gas, gautas per 1918 m.

Gali pralcisfli ir ncskaitliuo- 
li gautąsias dovanas, atlygini
mą už sužeidimų, kokį nors

inaė'mė1 SHAMDLING NAUJAUSIOS 
MADOS RESTAURANTAS.

Geri, švari, sanitariški valgiai vis
kas namie kepta ir virta. Mes su re n 
kam musų valgi iš geriausių ir šva
riausių aukštos rųšies valgių už vi
sokias kainas. Jeigu jus nebuvot • 
pas mus tai yra jūsų prideryste ateit 
pas mus ir atsives! savo draugus ir 
prodyt kur yra gera vieta valgyt.

1391 Milvvaukec Avė., 
netoli Lincoln St.,

Tel. Armitage 3326. Chicago, III.

Valstijų Armijų Armijoje ar 
Laivyne, atlyginimą, gautų iš 
inšuransų (life insurance poli- 
ce), jei gauta ne daugiau, 
kaip išviso įmokėta, palūkanas 
gautas už valstijos, miesto, ar

sus, (čia neįeina turėjimas di
delio skaičiaus Liberty Bonds) 
ir ūkės paskolų bondsus.

Taip visas reikalingas išlai
das, vedant biznį ar amatų: 
palūkanas išmokėlhis už mor- 
gičius ar kitas skolas, visus iš
mokėtus taksus išskyrus Suv. 
Valstijų įneigų ir pelno pervir- 
šiaus taksus, ir taksus už vie
tinius i>a taisymus, nuleidžia u l 
sutras, dirbant šalygalvius ir 
p., visus nuostolius, už kuriuos 
negauta a|ltlyg|nimo; 
kurios pasirodė tais

skolas, 
melais,

f ' šk . -
■ ..................... * ■ •' . • >. „ ........ ....... • ..kiMijišteL-. .■ .• > ..... ... ... ■,

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 1-^7 So. LaSallc Street
i Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

r' JOSEPH C. W0IX)N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Liberty Bondsus 
dulj išmokėtą, bondsus ir war 
suvings slamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famoųs 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nūn 10 iki 1.

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago. 111 

Ofiso Tel. Boulevard 160
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S--8 vakarais. Telephtre 'Janai 3112, 
GYVENIMAS: 8412 S. Street

VALANDOS: 3—9 :• i .c-., tiktn.b

Pėtnyčia, Vasario 21, 1919 NAUJIENOS, Chicago, BL

ŠIANDIE PO DARBO IC^7Arnc 
ir po vakarienes jus privalote • LniVAUUb 
jausies gerai ir linksmus būryj ) v 
saviškių. Jeigu jus jaučiatės [ •• ŽINIOS::
nesmagus turite galvos skaudė
jimą ir valgyt be epetito, reiškia 
jūsų viduriai yra užkietėję. To
dėl prieš einant gidti turite Pa
imti 3 saldainius Partola.

Jie išvalo žmogaus organiz
mą per naktį. Ant rytojaus alsi- 
kelsite ir busite atnaujintas ir 
normališkas žmogus ir gausite 
norą prie darbo.

Čia ne rcklema, bet faktai. 
Norintieji gali pas mus atsilan
kyti ir persi tikrinti. Abclnai, 
apgarsinimai Partolos palaiko

T

Partijos žinios

Socialistai nori įsigyt nuosavą 
svetainę.

Socialistų organizacija Cook 
Pavietyj nori įsigyti sau paran
kią nuosavą svetainę — head- 
(|uarterį. Atsakomosios komi
sijos jau parinko tinkamą na
mą Zion Congregational Te- 
mpc’ą. ant kertės Ogden ir Wa-

'.Mes visados atsakome už šitų, shiugton gatvių.

publikos.
Geriausias kraujo valytojas ir 

viduriu liuosuotojas yra saldai
niai Partola. Jos yra žinomos 
visam pasaulyje kaipo geriau
sias vaistas viduriams. Jos yra 
apdovanotos auksiniais meda-

Parodose: Londone, Paryžiuje, 
Gcnevoje, ir kituose Europos 
miestuose.

Partola saldainiai yra didelė
se dėžutėse, kurios kainuoja 
tik 1 doleris. Norintiems išsy- 
kio parsitikrinti 6 dėžutės, mes 
išsiunčiame už 5 dol. nuleizda- 
mi vieną dolerį.

Šitą darome dėlto, kad išsiun-

mas ir persiuntimas mums 
pigiau atsieina negu atskirai 
dėžule. Tokiu budu perkant 
iš sykio 6 dėžutes, pirkėjui pa
lieka 1 dol.

Adresuoti reikia šitaip: 
APTEKA PARTOSA,

New York, N. Y., Dept. L. 1 
160 Second Avenue,

(129)

didokas budinkas ir ytin į)a- 
j raukus. Ant pirmų lubų, be 
. ciilvios svetainės, kur gali su- 
I tilpti apie 500 žmonių, randasi 
šeši <Iidieli kambariai ofisams. 
Gi ant antrojo augšto —didelė

pa 1,200 žmonių.
Kad partijos nariai įsigytų 

aiškaus supratimo apie busi- • 
mąjį paviečio headųuarterį, ne
dalioj vasario 23, ten rengiama 
didelis masinis susirinkimas, 
kur kalbės soc. kandidatas į . 
miesto majorus, d. John Col- 
lins, Seymour Siedinau, Oliver 
C. Wilson ir kiti. Pradžia 2:30 
vai. po pietų).,

Kadangi svetainės klausimą 
turės išrišti palįs nariai, lai bu
tų gera, kad kiekvienas parti
jos narys pasistengtų atsilanky
ti į surengtą mas-mitingą ir 
pamatytų busimąjį headquarte- 
rį. Tuo budu bus išvengta ku- 
rių-nickurių nesusipratimų ir 
skyrių susirinkimuose sutauso
ta daug brangaus laiko 
svarstant svetainės klausimą.

Darbininkų konferencija

- — ■ - ■ .....

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaui 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 R?-ra GATVfiS

Vasario 8 d. p. Meldažio sve
tainėje įvyko Sus. Liet. Soc. 
Darbininkų Amerikoje Pirmojo 
Apskričio konferencija.,

Konferenciją atidarė d. J. Ur
bonas kaip 8:30 vai. vakare. 
Tvarkos vedėju išrinkta d. J. 
Gustaitis.

Mandatų komisijon Išrinkta 
(I<1 S. Dilius, J. Urbonas ir P.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Mndison lt 
Saite 600—612

. t Pbone Hayinarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted SL 
Pilonų Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

VVest 6126.

Iš mandatu komisijos prane
šimo pasirodė, jagri komcrcnei-

ruo si plynių choru Prisiųstie
ji delegatai atstovavo sekamus

Į Musų Vaikus ir Mergaites
Ar jus kuomet mėginote didelį apteptą sviestu griežinį BUT- 

TEB-M T DUONOS po mokyklos?
Jeigu ne, tuokart jus nežinote kokį didelį vaišinimą jus pra

leidote.
Tai yra taip gerai, kad jus ne galite sustoti suvalgę vieną 

griežinį, jus norite kito ir dar kito.
Mes praleidome tiek daug metų kepdami šią duoną taip 

skanią, švelnią, užganėdinančią, kad mes žinome kaip jus jausi
tės kuomet jus suvulgysite ‘į pirmą griežinį.

Paprašykite savo molynus nupirkti šmotą arba du nuo sa
vo groserninko ir padėti dėl jus ant stalo. Kuod augiau jus val
gysite tuo daugiau jus norėsime, ir kiekvienas kysųis pagelbsti 
padaryti jus stipresniu, sveikesniu ir linksmesnių akių.

BUTTER-NUT BREĄD
Padaryta švariausioje keptuvėje Valstijoje.

SCHULZE BAKJNG COMPANY
VAIKU K V IR MERGAIČIŲ DOMAI! Klauskite savo 
grosimi n ko dėl platesnių žinių kaip jus galite už
dirbi $50.00 arba viena iš šimto mažesnių sumų I luo
šame šyvo laike. Lengvas, smagus darbas. Jeigu at
sitiktų surinkti po lygią dalį, kiekvienam, kuriam 
skilimą dovana, suma dovanos bus duodama kiek
vienam iš kontestu. kurie surinko po lygiai. Pasisku
binkite ir pamatykite jūsų groscrnlnks ŠIANDIEN— 
kuo greičiau luo geriau, šis kontestas užsibaigs Gc-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina ToL Weatern 15 
3514-16 W. 12th bL, arti 
St. Louia Are. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SL, Chicago, I1L

- V »

T0WN OF LAKIEČIAMS
Didelis Pranešimas

KAS VALDYS LIETUVĄ?
LIETUVIU SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 234 KUOPA RENGIA 

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

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

Tie, kurie inleresuojalės išgirsti Kas Valdys Lietuvą, lai būtinai 
rite atsilankyti ir atsivesti savo mo leris ir merginas, nes tik šiame susi
rinkime diižinosite. Bus geri kalbėtojai, kaip tai, LSS. sekr.-vertėjas, 
J. Slilsonas, A.A. Vasiliauskas ir kili. Draugai ir draugės, atsilan
kykite kuo.skaitlingiausia, o busite patenkinti. Padengimui lėšų įžan-$ 
ga 10 centų Kviečia KOMITETAS.

tu-

MADISON PRIE UĄLSTEp STREET 

- BURLESQUĘ -y- 

"STAR & GARTER SHOW" -“Sa*,žJtt?

P.j'HL J. Giedraitis ir K.
eižkis, Pirmyn mišrų chorą — 
A. Vilis ir J. Subačius (J. Sto
nis nepribuvo), Keistučio Kliu- 
bo mišrų chorą — J. Misiūnas 
ir J. Patamsis; Sietyno vyrų 
chorą - P. Beniunas, A. Gudai
tis ir J. D. Bendokaitis; LSS. 138 
kuopos mišrų chorų — A. Bu>- 
dinskas, K. Jurjonas, K. Bndris 
ir 1). Karalius; TMD. Aido chorą 

St. Vaitkus, R. Meilus ir B.

Sergėkite savo akis

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau- 

jie su
augi a u blogo.

ištirt jūsų akis Ir "priririkŪ 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukianl, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykile į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. R. Blmntlia!

4

AUGščIAUSIAS TEISMAS
STATO NUBALSAV1MUI: 

GERT AR NEGERT.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, cjururga* 
ir akuicris. įh-

Gydo ažtrias ir chroniškas vy
rų, moterų ir vaikų, pantai n atjaus iaa 1 
mctodaaOĮ.Ray ir kitokiu:, elektros Jprie-

'Toliau svarstytai įvairus Pir
mojo Apskričio reikalai. Iš de-

apskritys gyvuoja ytin • gerai. 
Apskričio ižde randasi geroka 
suma pinigų, o pavieniai cho
rai taipgi laikosi gerai.

Rinkta nauja apskričio valdy
ba 1919 metams. Išrinkta seka
mi draugai: pirm. J. Urbonas, 
s.kr. K. Jurjonas; ižd. J. Kati
lius, maršalka D. Mažoki.

Nutarta: vieną kartą mėnesy
je laikyt generalį viso apskri
čio lavinimosi vakarą-repetici; 
jas.

Tapjau nutaria pagaminti 
daugiąu naujų dainų irSsuleikli 
jų chorams priklausantiems 
Pirniam Apskričiui.

Pagalios svarstyta apie budus 
pritraukimui prie chorų naujų 
dainininkų, ypačiai jaunųjų.

Aplamai, konferencija 
gyva ir tvarki.

ma nuo gegužio 1 d. vieloj nuo 
liepos 1 dienos.

Vakar išleistu Illinojaus Aug 
ščiąusio Teismo įsaku chicagic 
•eini turės nubalsuoti bal. 1 d., 
ar jie nori kad šilas miestas 
pataptų besmukime teritorija. 
Jei jie nubalsuos, kad jie nori, 
lai smuklės bus- uždarytos už 
mėnesio laiko po n ubalsa vi
ntui.

Piiiešsvaigalinis pataisymas 
visai šaliai įeis galėn sausio B (i 
d., 1920 m. Jei prezidentas Wil 
sonas pavartos savo greitojo 
reikalo galią pagal vėlinusį įs
tatymą, lai šalis gali patapti 
negeriama^liepos 1 d., jei ka
riuomenė nebus 
ta pirma to laiko, 
uis sumanytasis
paskubintų negeriamybę Chi- 
cagoje dviem ar gal astuoniais 
menesiais.

demobilizuo-
Taigi vieti-

pasirinkimas

Dr. A. M. SGHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3JOJ So. Morgan St. Chicago

buvo

J. D. Bendokaitis,
J. Urbonas,
K. Jur jonas.

SVIESTAS VĖL PABRANGO.

atpigęs iki 17 c. svarui. Dabar

c. svarui. Svarbiausiu šilo pa
brangimo dalyku yra tas, kad 
nežinia kodėl jis galėjo pabra
ngti. Priežasčių tam suranda
ma kelios, bet nežinia, kuri jų 
yra kalta tam. Sako sviestas 
pahrangęs dėlto, kad pienas 
brangus, kad san'krovininkai 
bijo pirkti sviestą didesnėmis 
apšlimis; kad maisto administ
racija panaikino suvaržymus 
ir galinus kad talkininkai nus
prendė paimli iš Suv. Valstijų 
3,000,000 svarų sviesto. Iš 
visų tų priežasčių paskutinė ga 
Ii būti tikriausia.

alvežli anglių, arba malkų, ar per- , 
sikelli iš vienos vielos kiton, visiems 
patarnauju greitai ir pigiai. Bei- i 
kale malonėkite kreiptis i mane.

S. VI. ŠLAŽAS,
1007 So. Halsted SI, Cbieago, III. , 

Phone Canal 2152

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojau ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 iki !1 vakare.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo šildai ir overkotai, vertės duq 
$30 iki $ui), dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pąspiigltfmą* kailiu pamuš
tų overkolų.

Visą) mažai vartoti siutui »r over
kotai, vferlės nuo $25 ikj $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, uedėioudi Ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halated Str^ Chkage, IR

jančiaiu pardavėjui, nes jie 
teiks jus akinis tik daugiau bl_„„

Aš turiu 15 metų patarimą ir
galiu *---- **T- *- -..........
jums
lieku

Jei
lingi,

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egxaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada p ra 
nyksta regėjims. „ 

Mes vartojam 1 
pagerintą Oph- 2 

j thajmometer. Y- <, 
patinga doma at- į 
kreipiama i vai- * 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, P 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 3 

Telcphone Yards 4317 
Boulevard 6487.

As esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali bul prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
gvdyta, 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. LAVVHON, M. D.
219 S. Dcarborn St (Prieš pačtą). Chicago, III.

7
M '

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

Tel. Armjtage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomjs 10 iki

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentų, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcvu inalevojimjui stubą išvirinus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

8003-jN39 a Halsted St., Chicago, III.
.................................. Ji

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

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

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

3149 S. Morgan St., kerti 13 «L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS:

9—M) ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
tu i s vakarais ofisas uždaryta*.

Telepbone Yarda 687

Paranki rengimui tea
trams ir baliams liuosa 
sekančiose dienose: Su- 
baloje, Kovo 8-lą, Sub. 
Kovo 15-lą, Subatoje, Ba
landžio 5-1;), Nedėliojo, 
Balandžio 6-tą. Ir Gegu
žio 17-tą ir 18-tą ir t. t.

M. Meldazio svetainė
2242 \V. 23rd PI.

Telcphone Yards 5834.

D r. P.G. Begner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 1

Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
325 So. Halsted SL. Chicago

Dr. Uo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*, Akušeri* 
1920 So. Halsted Stn Chicago. 
Kalba lietuviukai, latviškai ir 

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

TeJ. Yarda 3654. AKU&ERKA

Mrs.A.MiCiiiiisw!cz
iguą Akušerijos Ko- 

«8»j«i ilgai praktika- 
PeniiaylvanBoa 

WRi>itaJėM ir Phila- 
lelnhtjoj. PaBekinin- 

Patarnauja prie 
limdymo. Duodu rodą 
♦ isnkioae ligose mot#. 
Ima Ir 'merginom*, 
•3113 So. Halsted Str.

Kr f*
Nuo 6 iki 11 ryto, i* įj vėlo vak.



NAUJIENOS, Chicago, BĮ

____ CICERO
Nori visuotino seimo.

Pelnyčioje, vasario 11 d„ Ci-
True transiRtion filed wilh the post* 
masler at Chicago, III. Feb. 21, 1919 
as reųuired by Ibe acl of Oct. 6, 1917
BERGERIS IR KITI 4 SOCIA
LISTAI NUTEISTI 20 METŲ*

Kongresini tikas V. L. Berger 
ir keturi kiti socialistai, kalti
namieji peržengime šnipybės 
akto vakar tapo nuteisti fede- 
falio tdlsijo Landis ^0 nulių 
kalėjimo Fort Lcavenworthe.

Virtor Bergen pasakė teisė
jui Landis, kad jis nei žodžio 
neatsiims iš to, ką jis parašė 
priešais karę; kad jis daippat 
nekaltas kaip ir patsai teisėjas 
ir kad jį nuteisė pagal šnipy- 
hės akjtą Hparinktiniai jiosėdi- 
ninkai, kuriuos užgyrė Ameri
kos Gynimo Lyga.”

Jis jpasaJkcV |katd karė buvo 
vedama pusi pelnytoji) naudai 
ir kad ji buvo laimėta talkinin
kų ginklams ne kareivių kasi
muose, tik Vokietijos sukilu
siu socialistu.

Tautų lygų jis pavadino ka
pitalizmo sumoksiu, užbaigda
mas ‘‘Jei aš turiu būti nubaus
tas už teisybės pasakojimą, tai 
aš neprašau susi mylėjimo iš 

teismo.”
Jam kalbant, kiti keturi so- 

ciMlis.ti; va<lovni se<le.į<> teisine; 

kiekvieną jų laukia kalėjimas 
nedaugiau kaip 20 metų ir bau
da nedaugiau kaip $10,000.

Kiekvienas jie pasisakė norį 
palis kalbėti už. save, pirma 
negu pasmerkimas bus išduo
tas. Bergeriui pabaigus kal
bėli, pradėjo Adoph Gcrmcr. 
Kiti yra šie: J. Louis Engdahl, 
WiHiam F. Knise ir kun. Ir- 
\vin St. John Tucker.

Visi penki atėjo teisman po 
globa savo teisėtų gynėjų, tei
sėjui Landis užėmus tribūną, 
duifa įnešimai. kokie papras
tai tokiuo laiku duodama. Vi
si jie buvo atmesti, drauge su 
jais ir įnešimas, kad butų nu
statyta kaucija apeliavimo tę
simos laikui. Paskui teisėjas 
paklausė adv. Chas. H. Šocike, 
ar kuris besiginančių turi ką 
pasakyti, prieš išdavimą nuos
prendžio. Kiekvienas advo

katas atsakė, kad jo klientas 
nori kalbėli. Bergeris kalbėjo 
pirmutinis.

Jis turėjo savo rankoje raštą 
ir iš jo perskaitė šitą:

“šita yra pirmutinė iš pen
kių bylų, kurioje aš turiu atsa
kyti už socialistų partijos ir 
laikraščio ‘Mihvaukee Lcader 
užimtąją poziciją šitoje karė
je”

“Aš nesu kalias lame, kame 
mane kaltina lygiai taip kaip ir 
jūsų mylista. Valdžia savo 
byloj neparodo nei vieno atsi
tikimo nepaklausymo, ar įsiki
šimo į pašauiką. Šitokį nus

prendimą negalėlk duoti jokia 
me teisme, išskiriant Suv. Val
stijas ir gal, Japoniją.

“Socializmas yra tai kova 
tarpe darbo ir kapitalo ir kapi
talistai žino, kad jie negali at
silaikyti.

“Socialistai priešinosi šitai 
karei taip kaip ir visoms ka
rėms ir jie pritaria larptauti- 
nybei. Mes priešingi esame 
visoms imperialistinėms ka
rėms, o paskutine karė buvo 
tokia jau, kaip ir pirmesnėsės 
karės ir visų pirmiausia ji bu
vo išeiga kovos tarp Anglijos 
ir Xrokietijos už pasaulio ko
merciją. Visi žymesnieji mčn 
raščiai lą pripažįsta šiandien.

“Nuo pat pradžios franeuzai 
f/so Ralistai priešinosi šilai ka
rei. Idalijos socialistai išėjo j 
streiką 1911 m. ,ir pasiprieši
no Italijos įsItoJI'mui bareli ir 
antgalo sukįlimas Vokietijos so 
cialistu ir vokiečiu laivyno už- 
baigė kare.

“Degtinė ir pokeris užėmė 
posėdininkams laiką. Jie ne
paisė pri pa rodymų. Ant galo, 
jokie pripar^dyimai jiioms nei 
nebuvo reikalingi. Valdžia vie 
nok darė u pka 111 u i m us šnlirviii- 

kvstčj vokiečiams per visą na
grinėjimo laiką, bet parėmi
mui lo nedavė jokių prirody
mų.

I “Ar mes busime nusiųsti ka
lėjimai) visi, ar ne, socializmo 
ūpas žengs pirmyn. Jei dabar
tinė tvarka tęsis (tolinus ir so
cializmas bus spaudžiamas, tai 
vietoje jos kils anarchija ir ka 
pitalizmas bus sunaikintas.

“Aš neturiu ką atsiimti iš sa
vo straipsnių ir kalbų, l ai yra 
mano širdingi įsitikinimai. Vi
si mano žodžiai išsipildė, (lan
giaus negu aš tikėjausi, šita 

Į pasauline karė buvo imperiali
stinė ir taika, kuri bus padary
ta, bus ne kitokia.”

' BRIDGEPORT
Bukite atsargus.

ceros Lidluvių Pašalpos kliu- 
bas laikė mėnesinį susirinkimą, 
kur tarp kilta buvo prisiminta 
kas dėl šaukimo visuotino lie
tuvių seimo. Po trumpų dis
kusijų kaip vienu balsu pripa
žino, kad šaukti visuotiną sei
mą reikia. Vadinasi, Pašalpos 
kliubo nariai stoja už sušaliki- 
ma visuotino Amerikos lietu- k
viii seimo. ,

€

Minėtu Ikliubo susirinkimai 
įvyksta kas antTą pelnyčių 
kiekvieno mėnesio Onos 'ramu 
liunii nės svetainėj, 1 117 W. 
1 I Avė.

Beje, las pats kliubas rengia 
pramogų vakarų, nedėlioj, va
sario 23 d., J. Grigalaičio sve- 
<iinėj.° — Klįubietis.

N(^H S

Po Stilsono “lekcijos.”

Pranešimai
Brighton I’ark. — Susi vien vmo 

Draugiją susirinkimas bus 22 d. va
sario 7:36 vai. vak, T. Szezentlos 
Svcl. 3800 S. Kedz.ir avė., kertė 38 si. 
Delegatai malonėsit susirinkti laiku, 
nes turim da\ig svarbių dalykų.

Rekrctoriu*.
LMPS. 58 kp. mėnesinis susirinki- 

I mus įvyks nedėlioj, vasario 23, Diivls 
I Sųuare parko svetainėj, prie 15 ir 

Paulina gatvių. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Narės maloniai prašomos atsi
lankyti, turime daug svarbių reikalu. 

Sekretore.

Roseland. — Draugai Ir draugės 
kurie esale paėmęs serijas “Aušros" 
rengiamo baliaus, kovo 1, d., malo
nėsite sugražinti tikietus ir pinigus 
nevėliau vasario 2 d., adresu.

A. Grebelis, 
10737 Indianą Avė., Roseland.

TMD. 22 kuopoR sekantis susirin
kimas 22 d. vasario š. m. ‘‘Birulės’’ 
s vėl. 3252 S. Morgan SI. Teipgi pra
nešam, kad nariai, kurie da nėra 
atsiėmę knvgų. kad ateitį atsiimti, 
nes nuo ateinančio susirinkimo visos 
los knygos, kurių nariai neatsiims, 
bus parduotos. — Valdyba.

Cicero.— LS.S. 138 kp. nušr. cho
ro dainų repeticija įvyks šiandie, 
vrn. 20, J. Grigalaičio svet., 1837 \V. 
1 IRi St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
atsilankykite. —Org. A. Labanauskas

Lietuvių Rubsiuvių Skyrius 269 
laikys nepaprastų susirinkimų Su- 
batoje, vasario 22 d., Unijos salėje 
1579 Milvvaukee Avė. Pradžia 7:39 
vai. vak. Nariai kviečiami alsilankvti

— Valdyba.

REIKIA DARR1NINKV
REIKIA merginą dirbti ant elek

tros mašinų prie vaikų suknelių. At
sišaukite tuojans.

RI'I’E-Fil Dress Co., 
1523 XV. 121 h SI.

Pėtnyčia, Vasario 21, 1919

NAMALžEMž

Rockford, III. — TMD. 117 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 23 dienų 
vasario 1:30 vai. po ąielų F. Vahclai- 
čio svet. I\l>12 So. Main gal. Gerbia
mi nariai, malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų Ims 
renkama nauja valdyba yra naują 
knygų ir lt.

Rast. A. Savickas.

Paskendusio Varno repeticija bus 
pčlnyčioj, vasario 21, Aušros svetai
nėje 3001 So. Halsted si. Pradžia 
8 vai. vakare. Gerb. lošėjai prašomi 
nesivėluoli.

.— Komisija.

REIKIA kriaučių prie knotu ir an 
darokų. Mokestis 40 iki 50 centą į 
valandų, kas nori gali dirbt nuo šlu 
ką.

V. K. Augailis,
3f<30 XV. Ilarrison St., Chicago. III.

REIKIA 5 merginu siuvėju teipgi 
sejonų siuvėją ir finlšcrią prie mo
teriškų koutų. Mokestį lino $25 į 
sųvnitę į daugiau.

XV. Pask,
1256 XV. Ilarrison st. ’l‘. Monroc 4587

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rnin paipas. dirbu Kie
kinius kaminus, dedu Kiekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chl- 
eagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiĮją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
nian Red Roofing Co. and Sheet 
metai Works. 2106 W. 24th St. Tel. 
fanai 4802.

RAKANDAI

PARDAVIMl'I, 5 kambarių, 1 Halo 
medinis namas. Lengvi išmokėjimai.

lt. KLEIN,
5527 So. Kildare Avė. Chicago.

Pranešimas 
Kadangi Subatoj, Va
sario 22,1919, pripuo
la legališka šventė, 
Washingtono gimimo 
Hipną i« tos nrioža3- 
ties Universal State 
Bankas nebus atdaras 

per visą dieną, bet 
bus atdaras vakare, 

nuo 6 iki 8:30 vai. To
dėl meldžiame visų 

kostumierių turėti tą 
atmintyje ir atsilan
kyti vakare su reika
lais.

VALDYBA 
Joseph J. Elias, Prez., 
Wm. M. Antonisen,

Vice-Prez., . 
John I. Bagdziunas, 
Vice- Prez. ir Kasier. 
Universal Stata Bank 

3252 S. Halsted St.
Chicago, IIL

šiomis dienomis čia buvo pa 
sipainiojęs tūlas, apie 40 metų 
amžiaus, žmogelis. Jisai kal
ba angliškai, ir ne vieną Brid- 
geporto biznierių jau apsuko 

ant keliolikos dolerių. Jisai 
nuduoda esąs fabriko darbiniu 
kas ir kad geriau įtikinus biz
nierių, ateina pas jį vienmarš
kinis ir prašo išmainyti čekį. 
Jo čekiai, kiek patyriau, dau
giausia po $17 ir $17.50. Biz
nieriai, kur patikėjo tam “vien 
marškiniai darbininkui,” šian
die nebežino kur dėti išmainy
tuosius jo čekius: bankai nepri 
ima, nes tie čekiai yra sukla- 
stuoti.

Hridgeportiečiai, bukite at
sargus.

—V. Kasinskas

Iš moterų veikimo.

Susirinkimo, sausio 5 d., L. 
M. Apšviestos draugija tarp ki
ta nutarė surengti pramogų va 
karą, kurio pelnas eitų Lietu-
vos laisvės reikalams. Čia jau 
draugijos pirmininkė, p. M.
Dundulienė, pažadėjo suteikti
tinkamą veikalų. Ji kartu ap

• • • ‘iksįiėmė būti ir (lošėjų Imokyto- 
ja-režiserė.

'Puriu pasakyti, kad tuo pa
lyginimai trumpu laiku viskas 
tapo priruošta ir nedėlioj, va
sario 23, įvyks rengiamasai L. 
M. Apšvietus vakaras p. Mclda- 
žio svetainėj. Scenoj statoma 
trijų yeiikKmų drama- Pavog
tas Kūdikis.

Reikia tiketies, kad Chieagos 
lietuviai neatsisakys paremti 
šį moterų žygį.

—VĮiską žinantis.

Vasario 13 d. laikė šamo mė
nesinį susirinkimų LSS. 81-ma 
kuopa. Tai jau antras toks su
sirinkimas po to, kada čia da
vė “lekiiją“ Sąjungos sekreto- 
rius-verlėjas, Joseps V. Stilso- 
nas. Prieš lai musų kuopos 
nariai dar 'mokėdavo dalykus 
Varstyti d uiti J. cvclizlnt to. 

kad jųi nuomones daug kame 

sūrėsi. Dabargi, po Slilsono 
“lekcijos,” viskas virto kitaip: 
kuopos nariai pasiskirstė j dvi 
viena kilai priešingi frakciji ir 
veda kuogreščiausią kovą.

Dr-raugo Stilsono sekėjai y- 
pač “pasižymėjo” praeitame 
kuopos jSUM’iriūkime. Pavyz
džiui, skaitanlt kuopos protoko
lą išgirdome netikėtų dalykų. 
Esą, kuopos delegatas, išduoda
mas raportų, pranešęs, jogei 
Chieagos Lietuyįų |l)ųrbininku 
Taryba nutarusi šaukti darbi
ninkų suvažiavimų neveizint 
to. kad ir visi keturi tuksiančiai 
Sąjungos narių nepritartų tam 
darbininkų suvažiavimui. Ir 
n< pa i sami to, kad aiškiausiai bu 
vo prirodyta, jogei tai yra lik 
sekretoriaus išmistas — ‘‘musų 
bolševikai” jj priėmė 22 balsais 
prieš 18. Dargi, už sekreto
riaus išmislą balsavo ir du nau
ji nariai, kurie delegato rapor-^ 
lo nė negirdėjo! O tas rapor
tas buvo toks. Ddlegatas, iš
duodamas rapoBlą, tarp kita 
prisiminė^ kad Tarybos konfe
rencijoj vienas ^delegatas tarp 
kita pasakęs, jogei darbininkų 
suvažiavimas turi būt šaukia
mas neveizint to, kadir dalis 
sąjunginių jam nepritartų.

Bet tiek to. 'lasai begėdiš
kas tarimas asmeniškG'. nieko 
nenuskriaudė. JĮisa'i Įtik metė 
dėmę į ‘organizaciją, 'kuri ’te- 
čiaus prilips patiems metejams. 
Bet antru tokiu pat begėdišku 
tarimu tie ‘^rnusų i)oltV‘\dkai” 
labai nuskriaudė vienų kuopos 
narį, <1. J. Galvidį. .Jie atėmė 
jam balsą iutt šd&ems (mėne
siams laiko, ir lik už tai, kad 
jis Naujienų nr. 11 savo kores
pondencijoj (teisingai apraše tų 
žm ogi u k ų straksej i m u's.

Ir čia, neveizint kuopos na
rių protesto, “bolševikai” pada-

Indiana Ilarhor. Ind. — LSS. 217 
kp. rengia šaunų pramogų vakarą 
nedėlioj. vasario 23, F. Misevičiaus 
svetainėj 2101 —• 137 gatvė. Kertė 
Deo<lor gatvės). Scenoj statoma dvi 
komedija: “Nenorėjai duonos, graiir 
žk plyta" ir “Kunigo Gramulos raš- 

ilinėj". Pradžia 6 vai. vak. Visus 
kviečiame atsilankyti. Komitetą*.

Chieagos Lietuvių Darbininku Ta 
rybos Pildomojo Komiteto ir apie- 
linkių organizatorių susirinkimas |- 
vyks subatoje, vasario 22 d. 8 vai. v. 
Aušros svet. 3001 So. Halsted St. Bu 
kitę laiku. J. Degutis, sekrt.

DLM. Apšvieta narims, kurios su 
tiko patarnauti draugijos vakare, va 
sario 23 d. Meldažio svet. — neuž
mirškite atvykti > svet. kaip 1:30 vai. 
po pietų. Komisija.

Kenonha. Wia. ---- Nedėlioj visiu'io
23. Socinlisty svet. jv.sks svai-t*ų <le- batai tema “Ar soeialislt»i privalo 
remti Iflisvitmimybę.” PnidŽin 3 viii. 
do pietų. V’isų kviečiame atsilan
kyti. Rengėjai.

St. Charles. III. — LSS 177 k p. 
Mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, vasario 23, kaip 10 vai. ryto 
draugo Nabuto bute. Visi draugai 
kviečiami atsilankyti, taiiiĮjau ir tie, 
kur norėtų įstoti kuopon

Lkąj. S'fikr. P. Valentas.
Springfield/IIE ;— L. L. Federaci

jos 20 kp. susirinkimas įvyks nedė
lioj. vasario 23, Carpenter svet., ker 
tė 7 ir Adams gatvhi. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Draugai ir draugės, atei
kite paskirtu laiku ir atsiveskite riau 
jų narių. pekr. R. M. Oželįutė.

LSS. 4 kp. Mėllesihis susirinkimas 
jvyk> nedėlioj vąąąrJo 23 d. 1 vak po 
pietų, Mildos svc). Draugui Ir draik 
ges atsilankykite nes hns dalinama 
knvgos ir Laikrąšlis “Musų tiesa.”

Valdyba.
East Chicago. Ind. — LDLD. 70 kp 

susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
23 d. K. Grikštą* svet. kertė 150 st. 
ir Northeot avė. Pradžia 10 V ry- 
♦o. Draugai i.nalončkite atsilankyti 
ir tie kuri cdar neužsimokėjote už 
šiuos metus. Galėsite pasiimkit kny 
ga. Socializmo Istor. S. Valst.

Rašt. P. J. Sakas.
Brighton Park. — SI.A. 176 

kp. rengia šunų pramogų vakarėlį 
nedėlioj, vasario 23. Tarno Maže- 
nio svet. 3834 Sb. Kedzie avė. Pra
džia 7 vai. vakare. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas?

Cicero.— Vyrų ir Moterų Apšv. 
Draugystė rengia vakarų paminėji
mui penkių metų sukaktuvių suba
toj, vasario 22, J. Griglaičio svet., 
4837 XV. 14th St. Pradžia 7 vai. vak. 
Bus šaunus programas. Kalbės Kl. 
Jurgelionis. Vįsus kviečiame atsi- 
*8H)d)ĮUl0A[ — 'ĮlAųnių

Lietuvių Kriaučių Kliubas S. P. 
rengia vakarėlį su prakalbomis ne
dėlioję. vasario 23, Knvgvno svet., 
1822 XV. XVabansia avė. Pradžia 5 
vai. vakare. — Komitetas

Socialistų Apšvietos Kliubo narių 
susirinkimas bus nedėlioj, vasario 
23, Stanford parko svetainėj, prie 
Utfon ir 14 PI. Inėjimas iš 14 PI. 
Visi kliubo nariai kviečiami susi
rinkt kaip 10 vai. i.š ryto.

—- Valdyba.

Springfield. III. — LSS. 29 kuopa 
rengia paskaitų 23 dienų vasario, 
Aliaus svetainėje. 7-tos ir XVashing- 
ton gatvių. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Inžanga dykai. Kviečiame vi
sos lietuvius kuoskaitlingiausiai at
silankyti. — Kp. valdyba

re savo 22 rankos pakilo už 
.uspendavimas!

šitas atsitikimas galutinai a-
tidare akis tiems kuopos na
riams, kurie iki šiol dar neži
nojo kas do vieni yra tie “mu
sų bolševikai.” Jų protavimas 
yra lygus visų atžagareivių pro 
tavimui.

Vienintelis pagirtinas pratil
tojo susirinkimo tarimas, tai 

paskyrimas iš kuopos išdo $5 
d. Duse'ikos bylai ir ten pat su- 
aukojimas 10 dol. Viso 15 do
lerių.

Je, tokių pasekmių davė dr- 
raugo Stilsono “lekcija.”

—Proletaras.

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba
toje, 22 d. vasario, 7:30 vai, vakare, 
M. Meldažio svetainėje 2242 XV. 23 
PI. Visi nariai malonėkite susirink
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

Rašt. M. čiurlis.

Harv«y, III. — LSS. 28 kuopa ren
gia prakalbas nedėlioję, vasario 23 
dienų. Pradžia 7 vai. vakare. J. A. 
Gierusko svetainėje 15639 Halsted 
st. Phoenix, UI. Kalbės T. Dundu
lis. Visus kviečiame ats|jankyti.

Komitetas.
Racine, Wid. — LBD. ekstra susi- 

rnkimas įvyks nedėlioję, vasario 23, 
XVinters Ilallčj 41|2 6-th st. Pradžia 
1 vai. po pietų. Gerb. draugai, bū
tinai atsilankykite, nes šis susirin* 
kinuis yra šaukiamas svetainės sta
tymo reikalu.

LBD. Kom. Pirm, A. L.

Veikalo “Pavogtas Kūdikis“ gene- 
ralė repeticija įvyks pėtnvčioj 21 
d. vasario, 7:30 ya|. vak., M. Melda
žio svet. Visi lošėjai būtinai atsi- 

lankykit — Rengėjos.

Town of Lake. — LSS. J. Lygos 
3 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoje, 22 d. vasario, 7:30 
vai. vakare. Selllement svetainėje 
1630 Gross avė. Draugai, visi atsi
lankykite paskirtu laiku ir atsives
kite naują narių.

Sekr. P. Urbutls.

Roseland. — Vietos lietuviai, ku
rie norėtų gaidi knygų pasiskaity
mui ar nusipirkti jų, tegul kreipiasi 
į Aušros knygynų, 10900 So. Michi- 
gan avė. utarninką ir pelnyčių vaka
rais. Kreipties reikia nuo 2:30 iki 
9:30 vai, vakaro. Knygiai S. Vait
kus ir B. Shiikis jums maloniai pa
tarnaus.

— Knygynas.

\SMEM' IIEAKO.IIMAI

HAHGENAS
$200 dubellais springsais pbonogra 

fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 

| deimanto adata, teipgi puikų player 
jiianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile koki teisingų pasiuly- 

I mų. Nepraleiskite lo bargeno. Raši- 
denei ja
1922 Ša. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Pardavimas Storage vėliausios štai- 
lės phonografą ir rakandą. 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 kelią stailią puikių 
tikros skuros seklyčios setą, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55. arba geresnį pasiu- 
limų. Dykai prisiunlimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį.
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
r\ to iki 9 vakaro ir nedėlioinis iki 
4 po pietų.

XVpstern Storage Company
2810 XV. Ilarrison Street. Chicago

NORIU PARDUOTI arba mainyti 
40 akrų ukĮ su budinkais ant auto- 
mobi liaus, t roko,, groscrnčs, arba ko
kio nors kito biznio, arba parduo
siu ant lengvų išmokėjimų, ir pa- . 
gelbėsiu pasirūpinti Šip meto sėklų.. > 
^einč gera — auga viskas. Kelionė ] 
kaštuoja iš Chieagos tiktai *2.50. Del/ 
nljtlesnių žinių kreipkitės laišku ar/ 
ha vpališkai pas

.L AMBROSE, Dolton, III. / 
_________________________ II

PARSIDUODA Farma Wiscontnn 
valstijoj žemė gera, arti prie miųšlo 
1 mylia nuo miesto, šluba gera? ar 
barnč parsiduoda pigiai kreipkite 
laišku arba ipatiikai atvažiuokite 
ant šio adreso,

R. Z.
3337—So. WaIIace St., Chicago. UI.

/

PAJIEŠKAU svo dukters Marijo
nos Mareiidioniukės-.Juščienės. Pra
šau atsišaukti, srb kas žinote pra
neškite. busiu už tai labai dėkingas.

•jcpc.is MAhciruosis
223 Sv»m St., Cbieago, J11.

PAJIEŠKAU savo pusseserės, Kon 
slnneijo.s Jurskytės, jos vyro pavar
dę užmiršau. Pae'na iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Kriklėną miestelio, 

seninus gvveno (’lcveland. Ohio.
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

A LAPLNUKĖ,
3844 XV. Van Buren St., Chicago, UI.

PAJIEšKAU savo brolio, Prano 
Mengėlos. Pirmiau gyveno Chicago 
Heights, iš kur išvažiavo Kanadon. 
Paskutinį laiškų gavau iš Ont Cana- 
da, rašvlų-Nov. 4 1917. Meldžiu at
sišaukti, nes mama labai yra nasiil- 
gusi ir nori susira.šyti, arba jei kas 
žinote praneškite adresu:

L. M ENGĖ LA.
13U fchst 1041h PI., Chicago, UI.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PUIKUS kambaris dėl išrandavo- 

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

3806 EI lis
Apartment

Mrs 
A ve.
31.

SINKUS, 
Chicago, III.

Tel. Okland 5801.

JTEŠKO DARBO
PAJIESKAU darbo mokytis į bu- 

černę, grosernę ar į kokių kitų ver- 
telgystę. Esu jaunas vaikinas. Kam 
reikalingas, malonėkite atsišaukti.

VALERIJONAS LAUCEVICZ 
3350 So. Auburn Avė., Chicago, UI.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NUMOK \MI DAR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės 

ufirpošK *
116-122 N DEARBORN SI

>)r|)H
105-107 SO. JEFFERSON SI
L Z darbo parupinnnų visuose tuo 

e valdžios įsteigtuose ir uttaiKomuo 
e biuruose nereikia nieko mokėt

Yra daug vietą, kaip Chicagoj 
įaij) kitur, kur reikalauja visokio 
ųšies darbininką — į fabrikus, į ka 

sykius. į tiktus, j Šiaip įvairias įslai 
vai — kaip vvru, taip motery ir vai 
ku. kaip amatininku. taip papra 
-tiems darbams

šiai

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 

Chicago. III.

REIKIA karų karpenterlą ir truck 
hand, prie darbo ant medžio tavori- 
nių karą, nuo šmotą darbas. Atsi
šaukite.

THE RYAN CAR COMPANY 
IIegewisch, Uis.

REIKIA patyrusio langų plovčjo. 
Chicago XVindow Cleaning Co., 62 
XV. XVashington St., Chicago, UI.

REIKTA guziką jsiuvčją ant mo
terišką kautų.

Chicago Novclty Cloak Co.
366 XV. Adams St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA mūrinis 2 augštų 
amas po 4 kambarius ir tuščias lo- 
as šalę to namo ir staldas dėl 3 
arvių ir galima laikyti vištų kiek 
ori. Namas du metai kaip statytas, 
lektra ir gesas. $1000 reikia įmokėti, 
o likusius ant lengvu išmokėjimų, 
amas pats išsimoka. Priežastis par
davimo išvažiuoju į farmas. Guli 
tėtytis su savininku vakarais ir ne
daliomis, 3009 U. 53 SI., Chicago, 

11., ant pirmų lubų.
PARDUODU 3 krėslu barberne ir 

pagyvenimui kambariai už $450.00 
172G So. IIalste<l si. Tel. Canal 4813.

PARDAVIMUI krinučin šapo lio- 
luvin apgyventoje vietoje Bi/jiis 
gerai eina. Priežastis pardavimo — 
savininkas sertfa. Kas nori pirkti 
kreipkitės laišku > Naujien” ofisų 
pažymėdami ant laiško no. 32.

PARSIDUODA nigiai bučernė ge
roje v:eloje lietuvių apgyventa, biz
nis išdirbtas per 8 metus, priežastis 
pardavimo turiu 2 bučernes.

Alex Siu illa.
8796 Houston Avė., So. Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
2 PACKARD AUTOMOBILIAI 

Model 1912 su 7 sėdynėmis Lemazi- 
nas. kitas vasarinis — kaina $295. 
Norintis pirkti atsišaukil greitai

L. KLEIN
14th and Halsted Sts. 

Klauskite Julius Joneliunas. 
Nedėliomi*, 3040 So. Union Avė., 

XVin. Picktorman.

i

PARSIDUODA Dodge Brothers 5 
sėdynių automobilius, mažai varto
tas už pigių kainfl. Atsišaukite grei
tu laiku.
(5059 So. State St.,

NAMALžEMe

Saliune.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Michi- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
l'armerią Kolonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų ją ge
ras Farmas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo geru, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
’engvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
ius atkalbinėtu no musų Kolonijos 
•ai daro išpavido, nepilkit niekur 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kad 
dos mus nepirkai, atvažiuokite tuo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gyventi ant gražių gerų 
•ikiu kur laukai ligąs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievą daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievii. Mes turime daug geros nedirbtos žemes, kuriu parduodam pigiai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovaną $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
platesnios žinios prisiąskite už 6c. 
štampu gausite ūkiu Katalogą ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

EX’I'RA GERAS PARDAVIMAS 
$200 Įmokėti, likusius ant lengvų 
mėnesinių išmokėjimų, nupirksite 

gerų 2-jų pagyvenimų namų po 6 ir 
4 kambarius ant Bridgeporto, pusė 
bloko nuo šv. Jurgio bažnyčios. Pre
kė greitam pardavimui $1700, nes 
savininkas išvažiuoja ant farmos. At 
sišaukite pas A. Grigas and Co., 3114 
So. Halsted St. Chicago, III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę XVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitą lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir l angdale Pa
vietuose, XVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lenavos snlv<»os

PARDAVIMl’I 4225. 4227 ir 4239 
<». Ai*tesi«iii *t _ii- 4 nauji kambariai 
atilos, apie 250 rasti, tikusius taip 
k:iip rciitlt). Kaliui *30011.00. Mc 1)0- 
ALD and CO., 2630 XV. 38lh St. 
tdara 9 rytų iki 9 vakare kasdien ir 
nedaliomis.

Farma 80 akrų 50 dirbintos, 30 
miško ir ganykla, žemės geriausia 
su budinkais, sodnu, šulnis, pompa 
aptraukta dratomis keliai geri, ap
gyventa farmeriai oras Lietuvos 2 
milės už didelį miestą su turgais ir 
jamarkais 8 valandos trainu iš Chi
cago, Stevens Point Portgeco, \Vis. 
Del tūlų prięžasšią parduosiu pigiai 
ir mainyčiau'ant namo Cbicagoj. Pa 
tyrimą daugiau klusdami savinin
ko Chicago vpatiškai. arba rašykile 
laišku indodnmi ”ž 3e. štampo.

e \Vm. Shimkus,
3521 S. I.ovve Avė. chicago, III.

2 lubos.

PARSIDUODA trijų fialų geras 
mūrinis namas lietuvių apielinkėje 
ant Bridgeporto su mūriniu garad- 
žįiun užpakalyje dėl dviejų automo
biliu. Rendos neša -65.00 į mėnesį; 
*2000 reikia Įmokėti, likusius išmo
kėjimui pagal sutarimų. Atsišaukite 
pas A. Grigas and Co., 3111 So. Ilal- 
sted St., Chicago, III.

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

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

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta i‘mokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Pbone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

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

819 So. State St., Chicago.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdai* 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mle- 
rą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi- 
1c madų knvgos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaankka, Perdėtinia
118 N La Saite gal., prieš Cit) Hali 

Atsišaukti ant 4-tn anffštn
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1*4 i i • • • a • ĮVAIRUS SKELBIMAIkito man dėl platesnių žinių. Jeigu r x 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

Anton PauJick,
807 Lincoln Avė., Rockford, UI.

AR TINOTE, kad L. Geležinis pa
siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. XVood St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 5669.


