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4.000 žmonių žuvo Kijeve
Bolševikai paėmė Kijevą LAIVŲ BUDAVOTOJU

STREIKAS UŽSIGAIGĖ
VOKIEČIAI ATNAUJINO 

KARIŠKA VEIKIMĄ 
PRIEŠ RUSUS

Darbininkai grįžta j darbą.
Vokiečiai nori užimti Esto-

sijos ir atnaujinimo karės.
Korespondentas toliau sako, 

kad Austrijos presą perspėja 
Vokietiją prieš atnaujinimą mu
šiu. kuriuose Austrija nenori

4.000 žmonių užmušta, 7.000 su 
žeista Kijevo gatvėse

True trnnslation filed with the po.st- 
nmsler ai Chicago, Febr. 19, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, Vasario 18.
.lobu Rice, org. United Brother-

Rumunija nori taikinties su 
Rusija

BOLŠEVIKŲ KARIUOMENĖ PAĖMĖ UKRAINOS 
SOSTINE KIJEVĄ

šiandie paskelbė, kad streikas 
karpenterių Atlanliko pajūrio 
laivų budavojimo varduose, yra

N

True trnnslation filed with the post- 
luaslcr ai Chicago, Febr. 19, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. G, 1917.

STOCKHOLM, Vasario 18.
Soeial-Dcmokraten skelbia, kad

ATNAUJINS DIPLOMA
TIŠKUS RYŠIUS

Bulgarija su Rusija.

1.000 žmonių užmušta ir 7,000 sužeista Kijeve. rhininkų, kurie dar nedirba, Ii

rines priemones prieš Rusiją. 
Pirmuoju vokiečių tikslu yra 
paėmimas Eslouijos ir Livoni-

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, Febr. 19, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MSTERDAM, vasario 18.

Rusija reikalauja apleisti 
Besarabiją 

t
■---------------------------- ---------------------------------------------------- I -------------------------

NORVEGIJAI GRĘSIA RUSIJOS ULTIMATUMAS 
RUMUNIJAIBADAS

Mūšiai kitose Rusijos dalyse.

True translation filed with the post master ui Chicago, Febr. 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 1 <—Bolševikai po smarkaus mū
šio pėtnyčioje paėmė Kijevą, vic 
Gatvės buvo pilnos užmuštų ir

telegramos parodo, kad apie
95 mioš. streikiecių šiandie* po- Už savaites mes užimtumam

gari jos valdžia atnaujino diplo
matinius ryšius su Rusija.

tą svarbiausių Ukrainos miestu, 
sužeistų. Ketverge, kada mu- 

, miestą bombardavo bolševiku * c

ti. daugiausia budavolojai sub- 
marinų gautdylojų, nutarė ry-

stovas geli. Hofmanu Krest Li-

reitą sausio mėn. atsukęs ru
sams ant jų paklausimo, kas at-

AREŠTUOJA SOCIALI
STUS

aviatoriai.
Apskaitoma, kad Kijeve lik 

žmonių.
Mūšiai kitur.

PAŠAUTI TRYS ŽMONĖS
> užmušta 4,000 ir sužeista 7000

Daug socialistų areštuota 
Vokietijoj.

Jis gali ateiti balandžio mėn. Reikalauja evakuoti Besara- 
 ‘ biją ir areštuoti gen. ščer- 

»’rue translation filed with the po*P i bačeva.
niaslcr ai Chicago, Febr. 19, 1918, :
«s reqnired by the act of Oct. 6, 1917.1

... ITrue translation filed with the post- NEvv i ORK, Vasario 18. master at Chicago, Febr. 19, 1918, 
Pasitraukęs Norvegijos admiro- as required by the act ot Oct. G. 1917. 
tas Urban Berri'sen, kuris Šian- LONDONAS, Vasario 17.

balandžio mėn. Norvegija bus luiną Rumunijos valdžiai.

užpuolė ant darbininkų 
agitatoriaus.

Slockholmo pranešimas

Li ukų kareiviai sumušė bolšc 
vikus Bobruiske, 85 mylios j pic-j 
'.ryčius nuo Minsko. Kiti lenku į

Ukrainos buržuazijos karei 
viai yra siunčiami bandyti pa
imti Poltava.

pildyti tą savo grasinimą. Re-

Persergsti rumunus.
Rumunai kontroliuoja Akkcr- Bolševikia isleigė štabu Odes-

?ina i Odesą.• C-

Po. edėlyje mušyj 
!»cvikų ir ramiųjų Odesoje už-f f- - * - -
aušta šimtai žmonių. Miestą ^boLi vikai Odcssaje areštavo Ru

kampąniją Ukrainoje ir Ruimi- 
; n i joje.

Odcssos pranešimas sako, kad

IHLSBORO, III., Vasario 18
Tris žmonės sužeisti, du iš jų 
mirtinai, kada “lovalislu" burvs ve v
bandė užpulti ant darbininkų a- 
gitatoriaus L. C. Irvin. »

Burvs pirmiausia nuėjo j Ir
vino namus, bet ten jo neradęs 
nuėjo pas kitą angliakasį Do
mu Ison, manydami. kad ten Ir

beruijos.

biausių Rusijos laivyno bazių 
veikime Baltike. Prieš karę tu
rėjo tarp 60,000 ir 70.000 gyven
toj ų.

True translation filed with the post- ; 
1 niaslcr ai Chicago, Febr. 19, 1918,! 
as required by the act of Oct. 6, 1917 !

GENEVA, vasario 18. Suilgl 
šiandie gautų žinių, daug soci
alistų areštuota policijos užpuo
limuose Bėrime, Leipzįge ir 
Mannheim’e. Priežasties tų me 
džioklių nežinoma.

Iapimta bado. Padėjimas Skan- kalaujanlį, kad Rumunijos ir

gėja ir labai mažai gaunama 
maisto. . ji

>38,000 ŽMONIŲ REIKA
LAUJA PERSKIRŲ VIEN 

PETROGRADE

liestų Besarabiją, teisės trans
portuoti Rusijos kareivius per 
Rumuniją ir Besarabiją. Ulti
matumas, kaip pranešama, tu-

Organizuos bolševikų armiją.
Bolševikų vyriausias koman-

lo.nujos oficicrius. taipgi ir Bu 
minėjos komiettą pasiųstą pra

dėjo laužti duris, maftoma, Bo

ianizuoti armiją iš 100,000 bol-
uotas ir pasiustas atgal su per

ion Emeroy ir Ernest Falh. Pa- 
slaras’s yra sunkiai sužeistas i

veikime prieš 
kazokų armi-

vadovautų jos
gen. Aleksii'jevc
ją-

Mūšiai su gen. Aleksiejevo 
spėkomis

Bolševikai siunčia didelę ar
miją iš Maskvos prieš gen. Alr-

už kiekviena rusu kareivi, už- 
muštą per rumunus Besarabi
joj-

šūvi i Donuelson ii- tikimasi jis € l

mirs nuo žaizdos.
Minia tada nuėjo i Irvili ofi

są ir išnešusi ant gatvės rakan
du- ‘•(įdegino.

ra ari i Voronežo. Gen. Aleksic-
jev oaiHio aiKirsu iviuskvos- Vo
ronežo geležinkelį savo ėjime

zoky armijos sparno, kuris ei
na linkui Charkovo (Ukrainoje, 
120 mylių nuo Maskvos). Bol
ševikai siunčia kareivius už
gniaužimui šio naujo sukilimo.

kos Boriso Savinkovo, buvusio 
nario Kerenskio kabinete, ren

kad Aleksiejevo judėjimas gau
na mažesnę paramą, negu tikė-

kų yra daug nesutikimų.

Lenkai.

kų kareivių grupė eina prieš bol
ševikus šiaurvakariniame fron
te, o kita grupė eina priekyn 
Minsko apielinkėse.

Bolševiku vyriausias koman- ę v

duotojas Krylcnko spiriasi už 
perkėlimą vyriausios kvatieros

Ukrainoje

perlraiikimo.

joj. Vakar gauta kelios suvė 
liidos žinios apie betvarkę Bu

INDIANA PROHIBICI.IOS
ĮSTATYMAI NE KONSTI

TUCINIAI

Ind., Vas.

eitą rudeni ir praplėtimu įsiver- 
žimošiaurių link užėmė dali LR

DU UŽPUOLIMAI ANT 
LONDONO

ui ja turi 18.800 kelv. mylių.
Tuojaiis Į šiaure yra Eslouijos

los dvi gubernijos, kartu : 
Kurliandija, kuri irgi yra voki

vincijas, kurios pasisavininimo

ultra-aneksionislų frakcija. R - 
velio užėmimas bul pirmuoju ži 
ngsniu prie ėjimo aid Petrogra-

kelis į Petrogradą, kuris yra a- 
pie 20(1 mylių atstume nuo Re-

Užmušta 27 žmonės.

I rue translation filed vviui tha post 
niaslcr ai Chicago, Febr. 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, Vasario 18 O

lime ant Londono iš oro suba- 
loj užmušta 11 žmonių ir sužei-

žmonių užmušta ir 37 sužeisti.

PARLAMENTO NARYS 
ŠNIPAS

Areštnotas Austrijos 
šrato narys.

reich-

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
TAGANROD

VOKIEČIAI SIŲS KAREI
VIUS UKRAINON.

Voroniežius taipgi bolševikų 
rankose

True trnnslation filed with the post- 
oiasler at Chicago, Febr. 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRAD, Vasario 18.
♦ •

Bolševikų armijos konianduolo- 
jai tvirtina, kad jie sumušė gen. 
Aleksiejevo spėkas, vadovauja
mas gen. Erdelli ir užėmė Ta-

Dono kazokų teritorijoj.
Voroniežiaus miestas, taip

gi sakoma yra bolševikų karei-

FRANCIJA REKVIZUOS 
LAIVUS

Visi pirklybiniai laivai 
rekvizuoti.

bus

PARYŽIUS, Vas. 16. Joniai
Officiel šįryt išspausdino patva-

Pranešimai iš Kijevo, Ukrai- Francijos pirklybinių laivų ker
noję, sako, kad miestas yra kon-Į vo 10 d. Valdžios komisionie- 
trolėje buržuazinės Rados, nors riai pasitars su laivų savininkais 
vakar bolševikai laike savo ra n- apie sąlygas, kokiomis 
koše priemiesčius. ' paims laivus.

valdžia

rior teismo teisėjas I'. M. Ilos- 
tetter nuspreiulė, kad Indiana

yra priežintfi Indiana valstijos 
konstitucijai ir beverčiai, todėl,

Tą teismo nuosprendį gali at
mainyti tik Indiana vaisi, augš- 
čiausias teismas.

100,000 NETIKUSIŲ KOR
NŲ KENŲ

10,000 kenų konfiskuoja, 
90,000 j ieškoma.

o

master ai Chicago, Febr. 19, 1918, 
as required by the act of Oct. (i, 1917.

ST. Louis, Mo. Vas. 18. Vai 
slijos maisto ir vaisių inspekto
rius pasmerkė 100,(100 kornų ke
nų, prisiųstų iš Io\va į SI. Louis, 
kaipo netikusius. Inspektoriai 
konfiskavo apie 10,000 kenų. Jie 
dabar jieško dar 90,000 kenų, 
kurie buvo pristatyti grose- 
riajms.

Nepamirškite, kad Nėdėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium

innster at Chicago, Febr. 19, 1918,

BERNE, Vasario48, Vėliau 
sios čia gautos žinios leidžia su
prasti, kad vokiečiai mano siųs
ti kareivius į Ukrainą, kad ten 
užėmus svarbiausias vielas po

Vokiclijos reichstagas galbūt 
susirinks seredoj apsvarstymui

kimusi, kad tame posėdyje že
mesniojo buto kancleris pada

NĖSUTIKIMAI TARP VO
KIETIJOS IR AUSTRIJOS

d a rosi skilimas tarp tų 
dviejų šalių

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Febr. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, vasariui8. Ex-

tarp Vokietijos ir Austrijos pa
sidarė gili didelė atskala dėlei 
užbaigimo pertraukimo mūšių 
!• rp eentralinių valstybių ir Ru-

True translation filed with the po«i 
mastei* at Chicago, Febr. 19, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRAD, Vasario 18.
Sulig Petrogrado laikraščiais,

jau paduota 38,000 aplikacijų,

18 talkininkų aeroplanų 
sunaikinta

True translation filed with the post 
master at Chicago, Febr. 19, 1918. 
4s required by the act of Oct. G, 1917

BEBLINAS, Vasario 18.
Vokiečiu karės ofisas šiandie v
paskelbė:

Ultimatumas taipgi reikalau
ja išdavimo bent. gen. Dmitri 
Ščerbačev, komanduotojo rusų 
spėkų Rumunijoj, kurį bolševi
kai nesenai paskelbė išimtu iš 
po įstatymų glolnis kaipo žmo
nių priešą. Rumunijai liepiama 
išduoti “žudytojus Rusijos ka
reivių ir jurininkų'’.

Susitaikė apie pertraukimą 
musių

Rusijos valdžios šiąnakt gau
tas pranešimas sekamai sako a- 
pie ultimatumą:

“Rumunijos generalio štabo 
delegatai, pulk. Rodalescue ir

siūlė pertraukimą mušiu, užsi-

tu nušauta 16 talkininkų aero 
planų ir 2 žvalgų orlaiviu."

True translation filed with tne post 
master ai Chicago, Febr. 19, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

AMSTERDAM, Vasario 18.-
Sulig gauto šiandie Tageblatl 
num. Vau Bertuliui, narys reich-

šluotas Trente sąvyšyj su išsi
plėtojusiu italų šnipinėjimo suo
kalbiu.

IŠKASĖ 10,215,000 TONŲ 
ANGLIŲ

Tik vieną savaitę.

True translation filed with the posU- 
master ai Chicago, Febr. 19, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, Vasario 18-
Šiandie paskelbta, ka dbėgiu sa
vaitės, užsibaigusios vas. 9 die-

215,000 tonų minkštų anglių. 
Tiek iškasta lik sausio 5 d. sa-

TRIS SYK APSIVEDĖ

j kelias savaites.

OAKLAND, Cal., 16 m. a- 
mžiaus luina Melcalf tikrai pa
sižymėjo bėgyje kelių savai
čių ji tris sykius apsivedė, 'lei- 
smas vienok ją paliuosavo, — 
mergaitė esanti genijus.

žemės drebėjimas Chinijoj.

true translation filed with the po«t 
master ai Chicago, Febr. 19, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 191'

AMOY, Chinija, Vasario 18 
Žemės drebėjimas tęsėsi čia per
eitą naktį ir šiandie. Dauk žmo
nių sužeista ir. kaip apskuitliuo- 
jama, sugriauta daugiau kaip 
100 namų. Komunikacija ka
beliu siu Hongkong pertraukia.

stymui sąlygų taikos tarp Busi
jos ir Rumunijos.

“Mes sutikome su tuo, abiem 
pusėm pasilaikant pilniausią lai
svę kilnojimo ir koncentravimo 
kareivių. Tuo pačiu laiku mes 
pasiimtam ultimatumą, duodan-

ITALIJA MOBILIZUOS 
DARBININKUS

Del ūkių

BYMAS, Vasario 16. Atstovų 
butas priėmė patvarkymą apie 
agrarinę mobilizaciją. To pa
tvarkymo liksiu yrą apdirbti ne
suvartotą žemę ir duoda agrikul
tūros ministeriui galią kontro
liuoti viską apginamą, Minisle-

darbininkus ir parūpinti ir išda
linti viską reikalingą produkty
viam darbui.

Nepasižadėkit eiti kur kitui 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius! 
Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

uos ryto priimti ar atmesti jį.
Rusijos reikalavimai.

“Musų sąlygos yra: 1. unnis e- 
vakuavimas Besarabijos per Ru
munijos kareivius ir šalies 
konlr-revoliucinius kareivius, 
vadovaujamus gen. Ščcrbacevo; 
2. ūmus sugrąžinimas visų nuo
savybių, paimtų Rumunijos val
džios ir prigulinčių Rusijai Be- 
sarabiojs teritorijoj; 3, liuesas 
perėjimas Busijos kareiviams 
per Bumuniją ir Besarabiją; 4, 
išdavimas gen. ŠČerbačevo ir 
išdavimas autorių nužudymo 
Boseliai ir kitų rusų kareivių 
jurininkų.”

Kariauja tik prieš valdžią.
“Mes skaitome už revoliucinę 

ir socialistinę pareigą paskelbti, 
kad mes kariaujame prieš Ru
munijos valdžią, o ne Rumuni- 
nijos darbininkus, valstiečius ir 
kareivius, kuriuos mes pasisiū
lome remti, kad nuvertus Ru
munijos buržuazijos ir dvarinin

3, 
d. 
ir

Po dokumentu pasirašo Ra- 
kovski, prez. ir kiti nariai “vy
riausio kolegiumo kovai prieš

-revoliuciją”.



NAUJIENOS
CHE LITHUANIAN DAILY NEIMS

jų suolų, ir, tarnaudamas 
tai Vokiečių tai Francuzų 
užgaidoms, tikisi vadova-

žiavimas (konferencija) 3 d 
kovo.

True trnnslatton filed .vilta the post* 
mastei’ at Chicago, Febr. 19, I91S, 
as requiic(l by the act of Oct. 6, 1917.
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The Litūuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111.—Telefonas: Canal 1506:

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ............................. tj.00
Pusei meto .........................  3.50
Trims mėnesiams .............. LoO
Dviem mėnesiam ................ L45
Vienam mėnesiui..................... 75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija .............................02
Savaitei ......................................
Mėnesiui .................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
pačtu: ’ ’

Metams ...............................
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. L65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui....................05

Kanadoj, metams .................  7.00
Visur kitur užsieniuose........ 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kariu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašomi 
siunčiamus išspausdinimui laikraš 
tyj rankraščius adresuoti tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
rlaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sės, be to paliekant platesnius tar 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai 
ko visas teises rankraščius taisyti i 
trumpinti. Netinkami spaudai ras 
tai naikinami, arba gražįpami algai 
jei bėgiu dviejų savaičių auteliu 
pareikalauja jų ir atsiunčia kraso 
ženklelių pakankamai persiuntime 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali 
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

* nkosna; nesykį Europon 
jis paleidęs yra klaidingas 
informacijas (pav.: apie 
busimą Lietuvos karalys
tę) ir Stockholman į socia
listų konferenciją (kuri 
berods neįvyko) prisiuntė 
memorandumą, kur Lietu
vą stato kaipo karalystę ir 
siūlo vokišką princą mums 
ant sprando. Sako, prie to 
pirštus esą. pridėję ir tūli 
musų kunigai. Ir tai jie 
daro ne savo, bet lietuvių 
visuomenės vardu.
Taigi pasirodo, kad daug 

anksčiaus, negu vyskupas 
Karevičius ėmė atvirai derė- 
ties su Vokietijos valdžia a- 
pie krikščioniškai-konserva- 
tyviškos monarchijos įsteigi
mą Lietuvoje, p. Gabrys jau 
varė agitaciją už lietuvišką 
karalystę su vokiečių princu.

O kas yra tasai p. Gabrys? 
Jisai yra mūsiškių klerika- 
’ų sėbras ir agentas. Jisai 
uri įsteigęs savo “Informa- 
•ijos* Biurą”, kurį nuolatos 
emia savo pinigais Ameri
kos lietuvių klerikalai ir jų 
2ondai.

Matote dabar, kokią šlyk
ščią veidmainingą politiką 
'aro tie klerikalai. Jie čia 
itatosi didžiausiais Lietuvos 
“nepriklausomybės” drau
gais, o jų vadai ir agentai 
Europoje parduoda Lietuvą 
kaizeriui. Laikas jau žmo
nėms apsisaugot tų elemen
tu

Klerikalų sugalvotasai sei
mas eina prie neišvengiamo 
“fiasco”.

Jisai negalėjo būt visuoti
nas, kuomet atsisakė daly
vaut jame socialistai. Jisai 
nebus tečiaus nė dviejų sro
vių seimu, nes jam priešina
si ir pažangesnieji tautinin
kai.

So. Bostono tautininkai iš
nešė rezoliuciją prieš seimą. 
New Yorko: “Tėvynė” išrei
škė nuomonę, kad klerika
lams reikės pasakyti “pas
kutinį sudie”, jeigu jie nesu
tiks perkeisti seimo progra
mą. Chicagos tautininkai 

taip-pat labai abejoja apie 
dalyvavimą seime. /

Taigi daugiausia, ko gali 
tikėties New Yorko seimo 
rengėjai, tai kad į jį atvyks 
klerikalai ir dalis tautinin
kų, — ta dalis, kuri spiečiasi 
aplink “atvirtusįjį prie kata
likystės” p. Sirvydą ir be- 
principį P. Norkų bei jo “ Vic 
nybę Lietuvninkų”.

Tai butų tikras atžagarei
viu blokas, blokas Kemėšio 
su Sirvydu, negalintis turėt 
jokios reikšmės ir įtekmės 
pažangioje musų visuomenė-

Tegul jisai tveriasi. Lie
tuvių visuomenei bus dar 
sveikiau, kąda atžagareivia’ 
atsiskirs nuo pažangiųjų jo 
sios elementų.

klausimas
Rezoliucija, priimta Chica

gos Lietuviu Darbininkų 
Tarybos susirinkime va
sario 17, 1918.

Prakaitavimus miegant, skre
pliu vilnas, krauju kosėjimas ir 
spjaudymas, karščio pakilimas, 
ypač, pavakariais.

žinoma, aš negaliu trumpame 
atsakyme isdėįlyti smulkmeniš
kai visus symplomus ir jų prie-

True translation filed yvith the 
niaster at Chicago, Febr. 19, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191'

Klerikalai 
tyli.

Darbininkų Tary
bos konferencija.

Apžvalga

Klerikalų. organas “Drav 
gas” vakar nė vienu žodži 
nepaminėjo garsaus Karevi
čiaus žygio.

Tasai Karevičius — Kau 
no vyskupas—, kaip muši 
skaitytojai žino, tarėsi si 
kaizerio valdžia apie Lietu 
vos reikalus ir viešai pasakė, 
kad jisai nori paverst Lietu 
va krikščioniškai-konserva 
tyve monarchija po Vokieti 
jos globa.

šita žinia buvo išspausdin 
ta visuose didžiausiuose an 
glų laikraščiuose. Kodel-g 
apie ją tyli “Draugas”?

Juk jisai triukšmingiausii 
budu reklamuoja kiekvieną 
“diplomatišką” lietuvių žtn 
gsnį Europoje. Jisai nesi 
gaili reklamos ir pagyrimų 
net tokiam mizernam kleri

Chicagos Lietuvių Darbi- 
unkų Tarybos konferencija, 
Vykusi pereitą tiędėldięhį 
Mildos svetainėje, atliKO di
lelį darbą.

Ji nurodė, koki& -tūri būt 
vrincipialė darbininkų pozi- 

,'Ųa Lietuvos‘bisVės 
-ie, priimdama tam tikrą de- 
.laraciją, kuri telpa šiame 
‘Naujienų” nupieryje..

Ji nutarė išleist persergė- 
imą lietuvių v i su ome tie i de- 
ei pragaištingos klerikalų 
)olitikos.

Ji nutarė paimt j Darbiui- 
ikų Tarybos rankas apšv e- 
os darbo organizavimą.
Ji pasmerkė klerikalų ir 

tžagareivių tautininkų šau
namąjį seimą ir nutarė da- 
yvant Chicagos. ii’ apielili
nų darbininkų suvažiavime

SLAPTA KLERIKALŲ IR
I VJTININKV sutartis.

i ;. . • i ; . -i i ■ it... žinių anie seimo rengėjus.
.)• > r i.i?f ■ <i..a' 11 > o 1«| •’ ” ' '' ' ’i a 1

■ no 'n i < i u 11 
dlįnių mulus tilė’ 

jo “požemiu” žinių,kgd seitinį* 
kbųisjiųe, . kh'HkaJąi su lauj- 

padtirė slaptą šutu r- 
lį. kurios jie nutarė niekur 
n skelbti.

Sulyg tos sutarties, svar- 
I iausie seimo (Jausimai turės

“ 1. 'Tarti, kad mes reika
laujame Lietuvai Neprigul- 
i; lybes;

“ 2. Išreikšti kokios l’ormbs 
J i luvos valdžios pageidauja
me;

statymo reikalus;
“4. Paj ieškoti būdų. kaip

Karevičius tai ne bet' kojkf 

klerikalų šulelis: jisai yn 
vyskupas, vyriausis įdėtu 
vos kunigų vadas!

Ir jisai veda derybas apie 
Lietuvą su pačiu Vokietijos 
imperijos kancleriu!

Vienok “Draugas” tą fak
tą slepia nuo savo skaityto
jų. Kodėl? Ar jisai bijo, 
kad kataliku visuomenė ne- 
pasiffiktintų išdavikišku vy
skupo Karevičiaus darbu? 
Ar jisai dar vis nori “slapto
mis diplomatijomis” mulkin
ti žmones?

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, Febr. 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 191,7.

Antras kaizerio 
agentas.

“Tėvynėje” tilpo ilgas Dr. 
J. šliupo laiškas, rašytas iš 
Stockholmo. Tarp kitko ji
sai plačiai pasakoja apie 
Šveicarijos lietuvių veikimą, 
ir ypač apie p. Gabrio diplo
matijas. Sako:

... Gabrys sėdi ant dvie-

Ji patarė darbininkams- 
ųliečiams šio pavasario rin- 
iįmuose balsuot už drg. A. 
’etratj, kandidatą į alder- 
nanus 4 vvarde, ir už visus 
ociaiistn kandidatus.

Visose konferencijos dis
kusijose viešpatavo pastebė- 
ina solidarumo ir entuziaz- 

‘ ųo dvasia. Konferencijos 
aiku Į Chicagos Lietuvių 
Jarbininkų Tarybą įstojo 
iar 8 draugijos ir kuopos, 
aip kad jai dabar priklauso 
įpie 90 organizacijų,

Tegul draugijos, įusiorga- 
lizavusioš i Darbininkų Ta- 
’ybą, sukrunta dabar dar 
markinus veikti. Atėjo 
ivarbus momentas. Juodoji 
irmija deda visas pastangas, 
kad apmulkinus tanusias mi
nias ir įviliojus jas į despoti
zmo žabangas. Atremt šitą 
atžagareivių pasikėsinimą 
?ali tiktai susipratusieji da
gininkai. Todėl jie privalo 

tvirčiau vienyties į daiktą ir 
energingiau darbuoties.

Artimiausis darbininkų 
organizacijų uždavinys da
bar yra padaryt, kad butų] 
pasekmingas Chicagos ir a-’ 
pielinkių darbininkų suva-

sideti mokesniais tautos reik i- 
1 'ins;

los reikalus, kuriuose sroves 
bendrai sutiktų veikti.”

sirnų seimo t)alsų didžiumai 
spręsti negalima daleis, nes 
didžiunia gali juos išrišti ne- 
l iip, kaip, klerikalų ir tauti- 
r.inkų politika reikalauja.

Todėl, sako sutartis, abi
dvi srovės turi dar prieš sei- 
i ui išrinkti iš tinkamų žmo- 
i ių rezoliucijų komisiją ir te
gul šita komisija pagamina 
l iekvienam klausimui išrišti 
rezoliuciją. Visas rezoliuei- 
j >s pirma turi peržiūrėti ir už- 
tvirlint klerikalų ir taulinin-

Ii jau seimui užgirti.
Kitokių rezoliucijų seiman 

visai neįleisti.
lokių klausimų, kuriuose 

tautininkai su klerikalais ne
susitaiko, seime visai nekelti.

Taigi, visi nutarimai turi 
būt padaryti jau iškalno ir sla
pta; “visuotinas” seimas turės 
juos tik*patvirtinti.

Vadinasi, “slapta diplomati
ja” ir pas mus jau pradeda 
muilinti žmonėms akis.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba, vadovauda
masi tais principais, kurie 
nustatyti jos progarme, pa
brėžia, joglči politinės Lietu
vos ateities ir vidurinės jos 
laisvės klausimas tegali būt 
tinkamai išrištas, tiktai' at
sižvelgiant į Lietuvos ir viso 
pasaulio darbo žmonių reika
lus.

Lietuvai, kaipo Šaliai, ku
ri savo etnografinėmis, eko
nominėmis ir kultūrinėmis 
ypatybėmis žymiai skiriasi 
nuo kitų šalių, turi būt su
teikta proga laisvai nuspręst 
savo įtikimą, dalyvaujant ly
giomis teisėmis visiems jo
kios gyventojams be tautos, 
tikėjimo Ir lyties skirtumo.

Darbo žmonių žvilgsniu 
tegali būt pageidaujamas ti
ktai toks busimos Lietuvos

ir valstybių, kuris nesustip
rintų autokratijos ir militu- 
vizmo Europoje ir Lietuvoje 
ir nesusilpnintų demokrati
jos jiegų.

šioje valandoje didžiau:1 
pavojus Lietuvos ateičiai ir 
laisvei grūmoja iš Vokietijos 
autokratų pusės ir jų talki
ninkų — klerikalų bei atža- 
gareives buržuazijos — Lra- 
tuvoje. , , , , ? j

Lietuvą pataps tikrai lais-- 
va šalim tuomet, kuomet j 
no vien įgis .teisę spręst ap e 
.savo santykius iš įai’ktp o ir 
ųžtt’ikrj’r^s, žinopišką būvį s'u 
yp‘ ^arb'ninkains,; laisvo Į)1 V 
tojimosi sąlygas kiekvienai

‘šusidraugavimū 1 lai^Ve' vi} 
liems savo piliečiams.

• Šitokią laisvę ir šitokias 
teises Lietuvos darbo žmo
nės tegali įgyti tiktai kovo
je prieš savo ir prieš sveti
mų šalių skriaudikus, eidami 
išvien su viso pasaulio dar
bo žmonėmis. Ir musų par
eiga yra remti juos šitoje 
kovoje.

Sveikatos!

Atsakymai j. klausimus.
D. B. iš (Jcveland, Ohio, klau-

jis turi džiovą ir kokie yra džio
vos symptomai?”

Atsakymas. Pats žmogus 
jaukiausiai nėra pamokintas, 
kad žinotų, jog jis turi džiovą,

da liga pilnai išsivysto ir pals li
gonis gali jų suprast, tuomet iš
gydymas abejotinas.

Džiovos symptomai ne visuose 
jos laipsniuose esti vienodi. Ka
rtais tui tų symptomų gali ne
reikšti džiovos, bet kartais gali

Pradžioj:

jimai strėnose, reumatiški skau
dėjimai pečiuose ir krutinėję, 
maisto virškinimo suirimai, lan
kiai gaunamos slogos, kraujo 
cirkuliacijos suirimai, duodanti 
išblyškimą 'arba veido paraudi
mą, prastas apetitas, nuolatinis 
nuovargis.

Ligai prasidėjus įsivyraut:

Jiegos netekimas arba silpnu
mas, vogos puolimas, gerklės 
užkimimas, kutenimas gomu
ryj, kosėjimas, krūtinėj skaudė-

Pranui Usoniui, Akron, Ohio.
Tamsta nori, kad pustuzinį

aiškint, aš atsakyčiau laišku. 
'Tokio patarnavimo nuo manęs 
niekas negiliu i, ifes atsakinėju 
klausimus tik todėl, kad ir kili' 
galėtų pasiiųokinti, o norint 
gaut privatiškų patarnavimą, 
reikia eit asmeniškai pas dak-

Dr. A. Montvidas.

Žmonės - vis žmonės
Genys margas, svietas dar 

niargesnis. 'Taip priežodis sa
ko, ir visi mato, jog tarp žmo
nių įvairumas didžiausias.

Visokių bodų ir pasielgimų. 
Gi rų žmonių, teisingų dau- 
_ v|)ė; o randasi sukčių, niela- 
j'ių ir apgavikų; linksimo budo 
r susiraukusių; ])lepių, daug- 

fcalbių, ir tylinčiu; tikinčių, mal
dingų, ir netikėlių, “bedievių”...

lie palis žmonės, ir kiekvienas 
pagal savo būdą. 'Tas pats as
muo vienam labai patinka, ge
ru žmogum jį mato, giria. O 
kitas tą pati asmenį peikia, nie-

Pasirodo, jog žmonės ne vie
nodai žiuri : kitus, bet kiekviė- v
ųas, savotiškai. Kaip sakoma: 
savo mąslu ir kitus matuoja.

Mąžne kiekvienam atrodo, 
!<)g kiliems visiems gerai seka
si, tik jis vienas tnelaimingąs 
.vargsta/ dūsauja. Bepigu jau,

mingVMpjS.

tas nors mažą savo vargelį iš- 
h lupęs visiems į akis kišti, skun
džiasi, (lusaiija. Bet nė vieno 
žmogaus sviete nerasi be kokios 
ydos. Krašlplinis geriaųsis, ar 
pnpntingiausis, dažnai turi blo
gų ydelių. P.Iogiaiiijis — taipgi 
turi nors mažas geras ypatybes.

gali akmeniu mesti, nes ir pat
sai nėra be nuodėmės.

—žemaitė.

AMERIKOS LIET. DARB.
TARYBA.

Chicagos Lietuviu Darbininku 
Tarybos III susirinkimo, lai
kyto vasario 17, 1918, Mildos

Susirinkimą atidarė Chicagos 
Tarybos pild. kom. pirmininkas

lis, sekretorium A. Žvmontas.
Protokolas iš praėjusio susi

rinkimo skaitytas ir priimtas.
Raportai.

Chicagos Liet. Darb. Tarybos 
raportų išdavė pinu. A. Petru
lis. Raportas vienbalsiai priim
tas ir nutartas atspausdinti lai- 
I ršlyj tinkamai ji suredagavus.

Pririnkta pirmininko pagel- 
bininkas d. Kaminskas.

Raportas atstovo“ į Chjcago 
Peoples’ Council P. Jakavieiaus, 
tapo priimtas.

Neužbaigti reikalai. — Per
skaityta laiškas, siųstas Chica
gos Liet. Dari). ‘Tarytais komi
teto šelpiamiems fondams, ka
dangi nutarta, kad laiškas butų 
paskelbtas viešai, tai čia jo tek
stą paduodame:

“Chicago, III.
Sausio 19, 1918 

“... Fondo Sekretoriui. 
“Gerbiamus Tamsta:

jono Darbininkų Konferencija. °
Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis 

Komitetas šiuo paskelbia, kad Kovo 3,1918,10 vai. ryto, 
Chicagoje įvyks Pirma Chicagos Rajono Lietuvių Dar
bininkų Konferencija.

Vyriausias Konferencijos dienotvarkio punktas — 
Lietuvos laisvės klausimas.

Kviečiame Chicagos ir artimesniųjų Illinois, India
nos, Wjsconsino etc. miestų Lietuvių Darbininkų Tary
bas ir šiaip lietuvių darbininkų organizacijas — draugi
jas, kuopas, ratelius, kliubus—ūmai išrinkti savo delega
tus Konferencijom

Kiekviena draugija ar kuopa gali rinkti vieną dele
gatą nuo kiekvieno šimto narių arba dalies. Vietos Dar
bininkų Tarybos, arba šiaip vietos draugijų sąryšiai ga
li siųsti dar nuo savęs tris delegatus.

Jei kdri draugija ar kuopa nebesuspėtų išrinkt spe
cialių delegatų, Konferencijoj gali dalyvauti kuris nors 
jos valdybos narys.

A.L.D.T. Laikinasis Komitetas.
Kimia pavyzdžiui 10 centų. *

“Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos paskutiniame dele
gatų suvažiavime tapo priimta 
rezoliucija, reikalaujanti apskel
bimo pilnų apyskaitų stovio į- 
vairių fondų, kurie lapo suor
ganizuoti tikslu rinkti aukas ir 
šelpti nukentėjusius nuo karės 
Lietuvoje. Iš diskusijų pasiro
dė, kad nė vienas iš veikiančių 
tuo tikslu komitetų nėra dar iš
davęs pilnos atskaitos iš savo 
veikimo. Varde Chicagos Lietu
vių Darbininkų 'Tarybos mes ir 
kreipiamės i Jūsų Gerbiamąjį 
Komitetą, tikslu apreikšti nuos- 
prendiį šios 'Tarybos.

“Mums bus labai malonu ga
uti atsakymą į šį laišką, kad 
galėjus suteikti Chicagos Lietu
vių l>arl)ininkų Tarybos dele- 
gųlų suvažiavimui, kuris įvyks 
ti'7-ta diena ateinančio mėnesio, 
ir *"“Priduriame, kad ir visiems t f • .kitiems šelpimo fondų komitc- 

’dnns |):innš<js laiškai tapo išsiun
tinėti šia dieną.

Su priderama pagarba 
: Pildomasis Komitetas:

A. Petratls,'pirm.
i, P. Jakavičia, sekret.”

Apie peticijų dėl varžymo 
Ifiaudos laisvės raportavo P. 
Grigaitis. Raportas priimtas ir 
paliktas komitetui toliau veikli

f Kalinių reikaluose. — Nutar
ta- ir vėl palikti Chic. Liet. Dar
biu. Tarybai, kad rūpintųsi ka
liniais ir ant toliau.

Nauji reikalai. — Lietuvos 
laisvės klausimas: Priimta tuo 
klausimu tam tikra rezoliucija 

persergėjimas (pusi. C—3). 
Taipgi priimta antra rezoliuci
ja Lietuvos laisvės klausimu
(pusi, D - 4).

Nutarta atspausdinti tų rezo
liucijų ant atskirų lapų ir išsiun
tinėti visoms draugijoms viso
je Amerikoje kaip galima pla- 
ein ii.

Apšvietus klausimas. — Nuki
rta organizuoti apšvietus darbą. 
Raportas apšvielos komisijos 
perskaitytas ir priimtas. Ren
gimas prelekcijų ir jų įvykdini- 
mas pavesta CĄricagos Liet. Dar
biu. Tarybos Pild. Kom.

Liet. Darbininkiškų Draugijų 
Chicagos apielinkių konferenci
ja. Nutarta, kad Chicagos Liet. 
Darb. Taryba dalyvautų tame 
suvažmvime.

suvažiavimo dalyvautų apielin- 
kių draugijų konferencijoj kaip 
delegatai nuo priklausančių Chi- i 
eagos Liet. Darb. Tarybai orga-' 
nizacijų.

Apie New York klerikalų ir 
Į tautininkų suvažiavimą. — Nu-į 
tarta, kad Chicagos Liet. Darb. 
Taryba nedalyvautų tame suv i- 
žiavime. Molivus, dėl kurių at
sisakoma dalyvaut suvažiavime, 
l)avesta paskelbti Chic. Liet. 
Dari). 'Tarybos Komitetui.

I Chicagos Dari). Tarybęs 
Pild. Kom. sekančiam pusme
čiui išrinkta sekantįs: S. Daųi- 
tavičius, J. Mickevičius, J. šmo
telis, P. Jakavičia, Žulpys, J. G u- ;

staitis, Jokubauskas. — Duoba 
ir Vilis lieka kandidatais.

t Chicago Peoples’ 
(^legatais išrinkti: P 
čius ir Makutėnas.

Klausimas rinkimo
nuo Amer. liet, darbininkų į da-

Council 
J aka vi-

atstovo

likta sekamai Chic. apielinkių 
darbininkų konferencijai.

prisidėję prie Chicagos Liet. Da- 
rbin. Tarybos.

1. LSS. 228 kp. Harvey, III.— 
Deleg. Pr. Šleinys.

2. Gedimino Kareivių Draugi
ja. — Deleg. M. Remeikis.

3. LSS. 137 kp., Kensington,
III. Del. P. Raudienė.

4. LMPS. 25 kp., Roseland, 
Del. Z. Klibienė.Ilk

5. SLA. 251 kp. — Deleg. Jo
nas Mačiulis.

(>. Liet. Laisves Kliubas.—De
leg. J. Miller.

7. Liet. Teatrališka Draugija

F. Baccvičia.
Viso šios septynios draugijos 

atstovauja apie 1022 narių.
Dalyvavo taipjau Waukegano 

Lietuvių Darbininkų Tarybos 
delegatai: J. Radavičia ir K. Am- 
braziunas.

suvažiavime
dalyvavo 82.

Susirinkimas pataria, kad 
šiuose rinkimuose draugijos re
mtų kondlidatų į aldermanus A. 
Pctratį ir kitus socialistus kan
didatus kitose wardose.

—A. žymontas, sekr.

j Redakcijos Atsakymai i
Arelio Akiai, VVčstville.—A- 

pie tai jau tilpo korespondenci
ja n r. 40. To pakaks.

Dievo Tarnui, Weavcr.—Ta
msta nepadavė! savo tikro var- 

ilo pavardės ir adreso šlaia sla- 
•pyvaretžio, todėl korcspoudcnci-

Nepasižadekit eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dienų, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

• Balius!

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popięras.
Namų Ofisas:

3323 S, Halsied St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas?
127 N. Dearborn St.

1111-13 UnitrBIdg.
Tel. Centrai 4111

Perka, parduoda ir

Nariai Cook County Real Estate Taryba* 
A. PETRAT1S & CO. 

lioal Eslata Ofisas
Paskolina pinigus.

maino namus, lotus ir fanuos.
Apnaugoja turtą nuo ugnies. 

Periiuri apstraktus, padaro popieras 
NOTAHY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 140 Į
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KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL.

Vasario 9 d. Manse Club sve
tainėje Sac. J. Ratelis buvo su
rengęs koncertų. Programas 
pasirodė gana platus ir įvairus;

i buvo chorų, kvartetų, solistų ir 
šiaip muzikos gabalėlių. Šiam 
koncertui rateliečiai pasirūpina 
sutraukti netik vietos gabiau
sias spėkas, bet ir iš Chicagos 
(•alyvavo keli gabus dainininkai. 
Taigi turėjome progos pasigėrė-

I ti dailiu koncertu, ir už tai rate- 
lįečiaius reikia tarti ♦ pagarbos 
žodis. Be Ratelio mišraus cho- 

Į ro, dalyvavo dar švedų puikus 
\ yru choras, Chicagos kvartetas 
(V. Ascila, T. Monkevičius, J. 
Jankauskas ir J. Stonis), kurs 
savo žavėjančioinis dainelėmis 
nepaprastų įspūdį darė, ir publi
ka nesigailėjo audringų aplodis
mentų. F. A. Jakutis, vįsų my
limas solistas, pasirodė ant es
trados kareivio uniformoj. Vie
linė P. B. Šimaitiene taipgi pa
sirodė gera dainininke švelniu 
maloniu balsu. Geistina, kad 
P. R. Šimaitienė ir taukiaus da
lyvautų vietos parengtuose va
karuose. P-lė E. Tutliutė, nors 
dar jaunutė, bet jau gerai prasi
lavinus pijanistė.

Tuo koncertu turėjau progos 
isilikrinti, kad ir ant vietos ran
dasi gerų artistinių spėkų. Rei-

■i liti, pajudinti. —Reporteris.

HARVEY, ILL.

Jin FueyMoy,M.D.
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyru ir moterų. Per laiškus negydo; ateiki
te ypatiškai, jeigu galima; rnes kalbame jųsų 
kalba.

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki G vakaro. Nedėldieniais ir šventadie

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.

VUUiATlNiS *«CMTUUOT*A SUMAJi APTKMoKIOS ANT BKIDGKPOBTO

VYRĄMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukao rštauoee nuo H.0S tr an- 
gščiau. Sidabro ršmuoae nuo ll.H t* 
augščlau. Pritaikomo akiniua ušdyM* 
Atminkit: Galvoe eopšjlmaa. uervišku- 
maa, akių ekaudAjimae. utrilklmaa te 
tt. yr* vaisinto įvairių ligų, karto saH 
būti prašalintu* geru akinių pritniky- 
ai u. Ištyrimą# utdyk*. jei peršti S* 
skauda akto. Jei joe raudono*, jei sal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|a »O- 
peta. neteak ilgiau, o J ieškok pageltom 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinial nšdyk*. Atmink kad bmo ker
nam g varant'lojam akiniua ir kionkto- 
nom gerai prlronkam.

*. M. MKRIROrr. Mtaportaa Optikas.
Jei jų* eargstoe ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas mano. Al buvaa ap- 
tlakinus RnsijuJ virš 1# motų, Amerikoj 1b motų. Aš duodu patarimus DYKAI. Gaila 
padaryti bil* koktus netikus vaistas. Al rokrntMuduoju tik GJBHU8 daktarus. Al aso 
Sraujas įmonių «4 H MORGAN 8T., CHICAGO. IL1-

Vasario 9 įvyko LSS. 228 kuo
pos balius su prakalbomis. Nu
sisekė dailiai. Nestikėjom, kad 
liek daug publikos atsilankytų, 
dagi ir iš kitur, kaip iš Chica
gos jr Cicero. Nenoriu užmirš- 

Į ti ir apie vietinius lietuvius. Pir
miau, būdavo, kaikurie jų mus 
niekindavo ir grasindavo viso
kiais baubais, bot šiandie jau pa
sirodo simpatizuotojais ir perė
mėjais musų veikimo. Yra vil
tis, kad ateitis bus šviesesnė. 
Kalbėjo J. Jukelis, aiškindamas 
dabartinį Sujungus reikalų pa
dėjimų ir ragindamas aukoti Ap
sigynimo Fondui. Aukos buvo 
renkamos, ir kiek surinkta, bus 
paskelbta vėliau Naujienose. 
Buvo pardavinėjami Rusijos re
voliucijos ženkleliai (? R.), už 
kuriuos surinkta $8.(>8.

Nuo baliaus tikimės turėti pel
no apie $60.90.

Teisybę Mylintis.

GARY, INI).

I PIRMA NEGU IIRKS1 GAUK MUSŲ KAINAS 
- Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, III

» '__________ ______,______
f 3003-3039 S. Halsted St., ■

SiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiBiiiiMiiiiiiiiiiiM
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Dar laikas

skis. Viso labo su smulkiais 
$8.36. Pinigai įteikti Dr. A. Zi- 
montui.

Vakaro programa dalyvavo: 
Balalaikų orkestrą, daininikai, 
solo, F. Basčius ir p-lč S. Vai- 
čiuniule; mandolinos ir plano; 
monologų “Ponaitis** išpildė II. 
Labanaiiekas.

TEMYK1TE

nežinia, kodėl šį sykį patingojo 
kenoshoiečiai.

Jiegomis L. S. S. 58kp. tapo 
sutvertas laisvas choras vardu 
“Aidus.” Jaunuomenė rašosi 

nikiu noru. Choro mokytojas 
— jaunas vaikinas, St. Vaitelis.

Kaz, Brazevičius.
4

2.

Korespondentu prašome.
Rašykite aiškiai.
Rašykite lik rašalu, o ne pai- 

• šeliu.
Rašykite tik ant vienos puses

tarpus tarp eilučių. Kas var
toja rašomųjų mašinėlę, va
rtokite dvigubus tarpus.

4. Rašykite tik tiesų. Paduokite 
lik žinias, faktus, o nesaky
kite pamokslų.

5. Nevartokite rašte negražių, 
. kovojamųjų žodžių. Kolio-

jimai nieko neįtikina, o tik 
žemina patį rašytojų.

G. Minėdami vietos draugijas, 
parašykite visados jų pilnų 
vardų, o ne pirmutines tik 
raides. Nes, pavyzdžiui, jei
gu koks korespondentas pa
rašo šitaip: “Susirinkimas 
nutarė .paaukaut N. A. P. K. 
s. F. $10 iš kuopos iždo’*— 
tai kas gali suprast, kų tos 
raides NAPKŠF reiškia? Iš 
jų, organizacijos vardų tik 
vielos žmonės tegali atspėti, 
ir tai ne visi, o jau kitų ko
lonijų svietelis ir burte nc- 
išburs, kas tai per abėcėlė ir 

-kam reikėjo aukoti jai pini
gai-
Rašykite dažniau, bet kiek 
galint trumpiau. Atsimin-

nedaug, o korespondencijų 
laikraštis gauna labai daug 
iš įvairių kolonijų. Jeigu 
vienas korespondentas uži
ma daug vielos, tai kitam jos 
nelieka. Del to daug kores
pondencijų turi gulėt, laukt 
savo eilės, ir žinios pasęsta. 
Tat korespondentai visados 
turėtų atsiminti taisyklę: 
mažiau kalbėt, daugiau pa-

8.

NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

NAUJIENŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro
gramų antrą nedėldienj gavėnios.

Nedėlioję., Vasario-Febr. 24, 1918 m.
PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE

1657 Blue Island Avė., arti 18-tos gatvės, Chicago, Illinois.
Svetainę atidarys 2:30 po piety. Programą pradės 4:00 vai. po pietų.

Norintįs gauti parankesnes sėdynes pirkitės tikietus iškalno Naujienų Ofise.

Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

stengiasi dar kuędaugiau aukų 
surinkti LSS. Apsigynimo Fon
dui. Tų vietų draugai, kur dar 
dge Petrikienė kalbės, pasirū
pinkite, kad prakalbos ; uvyktų 
kuogeriausia, kad žmonių alsi-

—XI Raj. Sėli. V. 7. Vasys

Atsišaukimas į IX Rajono 
VVisconsino valst. kuopas.

LSS. 58-los

Tel. Yards 3654. AKUŠEREA

Mrs.A.VIDIKAS
gusi Akušerijos Ko

legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalėee ir Philadel- 

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom, 

z. , -3113 So. Halsted Str.,
(Ant antrų lubų)

Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam* Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Flora# 15c. Balkonai 10c. 
t Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDEU AKTAI KASDIEN 
HĄLSTĘD ir 2?-rą GATVĖS

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• Chicago, III.
Rezidencija:

731 W. 18th S-, arti Halsted it.
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Ofisas:

1900 S. Halsted St.
Viršuj Biachoffo Aptiekaa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietą 

Ifakiriant Nedšldieniua ir Seredae

Kenosha, Wis.
kuopos mėnesiniame susirinki
me vasario 10, 1918, Socialistų 
Svetainėje, man duota instruk
cijos atsišaukti į IX Rajono kuo
pas.

1. Maršrutų bei prakalbų ren
gime keletu kartų stengėmės, 
bet vis neturėjom gero pasiseki
mo, nes negalėjom gauti tinka
mų kalbėtojų, kurie galėtų at
važiuot į Wisconsino valstijų. 
Be to, vietinė kuopa silpnai gy- 
vavo, mažai narių tebuvo ir ne
buvo kam darbuotis; bet dabar 
kuopa pradėjo augti išnaujo, 
naujų spėkų įgijome, žmonės 
pradeda susiprasti ir stoti prie 
musų ir mes pradedame dirbti 
išnaujo. Aš manau, jog tas pats 
visur dedasi. Taigi dirbkime. 
Kurie draugai turite kokių pata
rimų reikalu rengimo prakalbų, 
maršrutų, meldžiu susižinoti su 
Rajono raštininku.

2. Atsišaukiu į kuopij raštini
nkus, kad laikytumėtės IX Ra
jono konferencijos nutarimų, 
lai yra: Prisiųsti duokles ir iš
duoti kuopų raportus už šešis 
mėnesius.

3. Artinas laikas, kada reikės 
sušaukti antrų IX Rajono kon
ferencijų ir rinkti valdybų. Tai
gi draugai ir draugės, imkitės 
darbo! Čia ne vieno darbas, tai
gi neatsidėkite, ant vieno, kad 
jis visa ka atliktų.

Rast. Vytautas Brazevičius.

I Dr. A. R. Blunienthal |

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvya Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldicnlais 10—12 išryto^
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

AK1U SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipdama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldten. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k am p. 47 st 

Telephone Yards 4317

(Sergėkite savo akis

j

Ei

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI
Puikiausia čeverykų Krautuvė 

naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
musų kainų. DUB1N BROS., 
1025 S. Main St., Rockford, Bl

Neužsitikėkit savo legčjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriiii ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavčiui, nes jie Su
teiks jys akims tik daugiau blogV 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jys akis i|; pririnkti 
nims akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos
I Tėmykite j mano parašą 

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

Tel. Armitage >84

DR. A. <1. KARALIUS
GjidjIoJas Ii CMiurgas

X-S PI N DŪLIAI 
2121 N. Weatera ava.

X MOKYKLA
Vasario 10 įvyko Lietuvių l- 

kėsiį Komerc. ir Pašalp. Kliubo 
balius. Žmonių buvo susirinkę 
gana daug, buvo dagi atvažiavu
sių iš Valparaiso moksleivių. Vi
sa kas ėjo gražiai, lik štai, kur 
buvęs, kur nebuvęs, vienas vy
čių plauko vaikiozas atsibalado- 
jęs pradėjo kelti trukšmų ir jie- 
škoti prie besilinksminančių 
priekabių. Sako, turėjęs dagi 
revolverį. Dalykas nuėjo taip 
toli, kad vaikiozas atsidūrė be
langėje ir užsimokėjo apie dvi
dešimts penkis dolerius pabau-

to apie atsitikimus reikia 
pranešti urnai, kad žinia ne
būtų sena.

Kad pastebite vietos svetingų 
kalbų laikraščiuose kokių 
svarbių žinutę, ypačiai apie 
lietuvius, prašome urnai iš
kirpti ir atsiųsti Naujienoms, 
pažymint to laikraščio var
dų ir laidos dienų.

10. Po kiekviena korespondencb 
ja ar straipsneliu, jeigu ra-

9.

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 
Ibšti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
ą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-

S. V.Piliety bes Gramatikos 
Geografijos Retorikos, ir tt.

tr RIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
u mokiname per laiškus. Viskas 

am* lietuviškai.
American tollege Preparator» School

3103 3. Halsted St. Chicago III. 
KAMPAS ai-MOS IR HALSTED GATVIŲ j

Blue Bell Jennie Dancing Academy 
35th ir Archer avė.,

Subatos vakare, Kovo-March 2, 1918 
t Pradžia 7 vai. vakare. w

Įžanga 15c. šokis 2^c. porai už šokį. 
Muzikantai 7—Jazz Band.

.. ................    1 ' V.......... .......

Vyriškų DrapanųBargenat
:.'i neatimti, daryti ant užsa 

mo siutai ir overkotai, vertės nuu 
I3t; iki $5Q, dabar parsiduoda pa 
ir 25 dolerius.

Naufti, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleri i.

Pilnas pasirinkimas katilu pamUl- 
tų overkdlų.

Visai Kaažai vartoti siutai ir over 
kotai, v©wį?s nuo $25 iki $85, dabai 
i5 ir augiau. Kelnės nuo $1.50 iki 

4.50. vaikinams siutai nuo 
d $7.50=
Atdara kasdlerą, nedėliomis ir 

karais.
S. G O R II O N

1415 M Halsted Stv Chicauc. S3

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2- 8 popietų;
7--8 vakare. Nedėliotais 10—12 dienų.

iiems 1918 metams

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

“NAUJIENŲ” OFISE

Pirkti
Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
Kaina 25 centai

šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

dzin, turi apačioj paduoti 
taipjau savo tikrų vardą pa-

šiaip vakaras labai gerai pavy
ko, ir Liet. Ūkės; Kom. ir Pas. 
Kliubas turėjo gražaus pelno, 
būtent, $137.30. Dalį pelno Kliu-

iumo Fondui.
—Korespondentą.

KENOSHA, WIS.

Sausio 27 T.M.D. 119 kp. tu
rėjo vakarų ir kvietė, kas kiek 
išgali, aukauti Lietuvos Nepri- 
guhnybės fondui. Aukavo po 
50c.: S. Ruika, K. Luknionienc, 
S. Lukuiinas, A. Lauraitis, T.
Jelenevkis, M. Jelenevskienė, A. į jos maršrutas XI Rajone. Dge 
Dičius, Ig. Kn lavičius, VI. Biel- Petrikienė, be agitacijos tikslų,

Redakcijos žiniai.
DR. M. HERZMAN

/■■mj.1 .. 'Hiuii" 'wjw

ILS. Sąjungoje
i■ , ■ ■ ■  

LSS. XI Rajono kuopų (lomai.
Draugė K. Petrikienė, Moterų 

Balso redaktorė, kalbės dar šio
se vietose:

Vasario 20 <1.— S. Saginavv, 
Mieli.

Vasario 22 ir 23 Grand Ra- 
pids, Mich.

Vasario 24—Muskegon, Mich.
Su pastarųjų vieta pasibaigia

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18lh 
St. netoli Fiik St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Tęleyhone Caual 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8 -« ryto, tiktai.

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1538 W. Madison st., 

kampas Ashlaml Bout., vir- 
šu'j banko, Rooin 600.

VALANDOS: 10-12 ryte; f— 6 
vak- PIIONE Hayinarkot 2US3 
REZIDENCIJA: 3332 Norlh av. 
VALANDOS: 7-9 vakare.
P11ONE Ąlbany 5546. x

Telephone Yards 5032

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

. . • ■ t

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

VTelephone lluniboldt 1273

M. SAHUD M. D. 
Senas Husas Gydytojas Ar Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vypšką ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Nurth Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:3® iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7.30 iki 9 vakare

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

3149 ti. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Skaitykite ir Platinkite
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Chicago ir Apieiinke
Naujienų Bendrovės
Direktorių Posėdis

Naujienų Benrdoves Dirt'kto

vyks seredoj, vasario 20 d., pra-

j ienų” Redakcijoj.
Visi direktoriai būtinai pri

valo dalyvauti posėdyj ir atvyk
ti laiku, nes randasi daug svar
bių reikalų apsvarstymui. Taip
gi bus ir valdybos rinkimai. Die
nos tvarka bus paskelbta ant 
vietos.

P. čereška, N-nų B-vės sek r.

būtų ganėtinai apmokami, idant 
deramai apsirengus ir paval
gius, jis atsakė “natūraliai”, bet 
čia jau ponas Armour užreiškė, 
jogei jis negalįs pasakyt ar a- 
belnas algų padidinimas po vie
ną dol. į dieną bus jiems užtik
rintas ar ne.

Dalis klausimų kas dėl aštun
ti ių valandų darbo dienos, ku
riuos p. Armour davė į adv. Wa- 
Ish'o klausimus, yra sekami:

- Ar tamsta žinai, kad įvedi
mas astuonių vai. darbo dienos 
skerdyklose yra vienas paliestų-

Dr. Anton Jindrą, tapo nugabe- nų spėkų nei reikalauti negali
nta į BrideAvell kalėjimą. Poli
cija buvo bepradedanti tardy
mą, bet kuomet mergelė atsižb 
nojo apie savo numylėtinio mi
rtį — apalpo ir prisiėjo atiduo
ti ją į kalėjimo ligoninę. Mano
ma, kad ryto bus galima atnau-

ji nd ros giminės tvirtina, jo
gei jie niekuomet nematę, kad 
Jindra butų draugavęs su ta me
rgele. Jie žiną tiktai tiek, kad 
jis dažnai jiems skųsdavęsis a- 
pie tūlą mergelę, kuri buk gra
sinanti jam padaryti blogą.

Truc translation filcd with the post- 
master at Chicago, Febr. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Skerdyklą karaliai* 
nori apdumt tyri
nėjimų komisiją.
Rando papirkt liudininkus.
Ponas Armour “nesupranta” 
darbininkų gynėjo 
klausimų.

Galų gale ponas J. Ogden Ar
mour, prezidentas t. v. Armour 
kompanijos skerdyklų vakar 
stojo prieš federalį teisėją, Sa- 
muel Alschuler'į, kuris veikia 
kaipo tarpininkas tyrinėjimi 
darbo ir gyveninio sąlygų sker
dyklose.

Poną Armourą klausinėje 
skerdyklų darbininkų advoka
tas. Fra n k VValsh.. Klausinėt;

- Ar užtikrinimas — įvedi
mas aštuonių vai. darbo dienos 
padarytų kokių nors finansinių 
ar ekonominių skirtumų Ar- 
inouro kompanijai?

—Ne.
—'l ai kodėl tamsta neįvedi aš

tuonių vai. darbo dieną?
Wrll, man rodos, kad aš 

nesuprantu tamstos klausimo....
Jeigu moteris, dirbanti ta

mstos dirbtuvėje, atlieka tą pa
tį darbą, kaip ir vyras, ar tam
sta norėtum, idant ji gautų to
kią jau algą?

Aš manau, kad jos gauna 
vienodą mokestį.

Vakarykščiame Chicagos Da
rbo Federacijos susirinkime jos

ninku organizacija ir jo pažiu 
ra į dalykus, kurie dabar yra ty
rinėjama, ypačiai aštuonių va

vyrams ir moterims ir abelną 
algų padidinimą po vieną dol 
dienoje.

Laike tardymo teisėjo kam 
ha rys buvo kimštinai prisikim 
šęs darbininkais ir skerdykh 
savininkų viršininkais, o taipgi 
ir darbininkų unijų vadais.

Ponas Armour pasakė, jog jis- 
manąs, kad vyrai ir moters, kiti 
dirba jo skerdyklose, gauna vie
nodą mokestį.

darbo dienos tai ponas Armout 
nedavė jokio aiškaus a t šaky nu 

būtent ar jis pritaria tau 
dabartiniu laiku. .Jis, beje, pa
sakė, kad jis geistų įvykinti ta
tai... po dabartinės kares.

Laike tardymo ponas Armout

smulkmeningai išdėstė skerdyk
lų darbininkų ginčą su samdy
tojais. Tarp kita jis užreiškė, 
jogei darbininkų ateitis ir mu
sų talkininkai Europoje bus pa
vojuje taip ilgai, kol skerdyklų 
savininkams bus leista kontro
liuoti mėsos industriją.

Amalgainated Meat Cutters’ 
md Butcher Workmcn’s unijos 
sekretorius, Dennis Lane, kuris 
pen i tą pėtnyčią perėjo skerdy
klas kartu su taikintoju Al- 
sehuler’iu, pasakė, jogei skerdy
klų savininkai, pirm įeisiant 
jiems į skerdyklas, tūluose de
partamentuose įsakė perpus su- 
nažinti mašinų veiki m ą 
taip kad parodžius teisėjui Al- 
icbuler’iui, jogei darbininkai

Lane, be to, pranešė, kad jų 
Kirlija pasitikus vyrų 65 metų 
imžiaus, kuris pasisakęs jiems.

klausimų, liečiančių smulkme 
nas jo biznio.

27 metus ir gaunąs tik 27^ ce
ntų į vai. Taip vad. “pork pick- 
a’ng cellar’uos', tąikitojui nu 
rodyta žmogus, kuris dirba 80 
vai. savaitėj — vieną savaitę vi-

klausimų pasipriešino skerdyk
lų savininkų advokatai, pp. ('.ari 
Mcyer ir Jonės Condon, pama- 
hiodaini tai tuo, buk jie esą ne

sėjas Alschuler kartkartėmis 
tuipgi pertraukdavo, kad 
pagelbėjus išaiškint tuos klau
simus. Tam betgi pasipriešino 
ady. NValsh'as tuo bildu dau
gelis klausimų liko neatsaky
tais.

Paklaustas, ar jis žinojo, kad 
$2.75 dienos alga nesuteikia 
darbininkams galimybės dera
mai gyventi, ponas Armour at
sakė, kad ne. Paklaustas gi. ar 
jis norėtų, kad jo darbininkai

vai., ir kuris, belo, niekad nema- 
ąs saulės šviesos — tai delei tam 
tikrų darbo' valandų, .tai delei 
‘cclhir'ų” tamsumo.

J6hn Kikulski, vienas Darbo 
Federacijos organizatorių, už
reiškė, jogei skerdyklų savinin
kai visokiais budais stengės su
laikyt kun. Louis Grudzinskį 
nuo liudijimo pereitą seredą, ir 
kad jie dargi bandę jį papirkti.

Taip skerdyklų karaliai “rū
pinas” savo darbininkų gerove. 
Dr. Jindros užmušėja nuga
benta i Bridewell kalėjimą.

P-lė Pauline Plotka, kur per 
eitos suimtos rytą pavieto ligo-j 
ninčj nušovė savo numylėtinį,

Pavogė už 75 dol. cigaretų.

Policija jieško tūlo vaikiozo, 
kur užvakar naktį pavogė dėžę 
cigaretų iš Western Express ko
mpanijos vagono viso už 75 dol. 
vertės.

Medžioklė ištvirkavi
mo įstaigose.

Nedėlios naktį policija suren
gė naują medžioklę tūlose nu
žiūrimose įstaigose. Pasekmė
je to areštuota virš trisdešimts 
asmenų — vyrų ir moterų.

Nepasekminga diena au
tomobilių vagiliams

Automobilių vagiliams vaka
rykštė diena, tur būt, buvo ne- 
pasekmingiausia. Mat, vakar 
jie pavogė viso penkis automo
bilius, bet policijai pavyko su
rasti net šešis pavogtus automo
bilius. Vadinasi, nepasisekė. 
Keli vagiliai areštuota ir paso
dinta “belangėm”

Masinis susirinkimas.
Nedėlioję, vasario 17 <j^, Ru

sų kliubas (Znahije) surengė 
masinį mitingą Daugins Park 
Auditoriiime. Žmonių si^irin- 
ko taip daug, kad nciiljjp j fsve-
lainę. Apie tūkstantissii vii 
su m stovė jo ant j 1 
f •' '* *■
kalbas ir ant gatvės. Pirmiausia 
kalbėjo Lomonosovas, kuris ai
škino dabartinį Rusijos ekono
minį stovį, kad ji randas kritiš
kame padėjime ir tt. Svarbiau
sia tai esą bėda su geležinke
liais, stoka lokomotivų. Jų 
Rusijoje buvo viso tik 35 tukst. 
O sugadintų randasi 17 laksta
nčių. Taigi Rusija reikalinga 
materiolo sutaisytum tų loko
motivų. Taipgi ji labai reika-

l gatvėsir 7 M*
kalbėtojams prisiėjo laikyt pra-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$£

Išj ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
a nuo nestropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 

be skirtumo kokia skola nebūtą ir kaip sena su pa- 
lakiais. Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno 

gy iki iškolektuojame skolas. Pamėginimas jums nie- 
AH ko nekasiuos, nes visus darbus atliekame su palu- 
Yy kinis. Musų budai atgavimo neatgaunamų skolų nč-
W ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip Z® 
W toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas J
w pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse *

Amerikos, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir 
veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų Ofisas yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, 
Sercdoms ir pėtnyčioms nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
ketvertais ir suhatoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie
stuose kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,
3114 South Halsted Street, Chicago, III.

ma “didelių darbų”. Visgi ne
kuria dalykėliai yra galimi, jei 
tik patįs lošėjai norėtų pasidar
buoti.

Antras veikalas “Vagįs” sulo
šta neblogiausiai: Motiejūnas, 
J. Mi Ta rady, vagies rolėj, ir M. 
S. B. lošė pusėtinai. Iš jų gali
ma tikėties gerų artistų.

Pertraukoje kalbėjo A. Petra- 
tis, kandidatas į aldermanus nuo 
4 vvardos. Nurodė, būtent, nito 
kokių atstovų priklauso šalies 
arba miesto tvarka, taigi kartu 
ir darbininkų būvio pagerini
mas ir tt.

Pabaigoj trumpai kalbėjo d. 
J. Jukelis. Paprašius aukų LSS. 
Gelb. Fondui, liko surinkta 
$69.80.

Publikos prisirinko pilna sve
tainė. Yra viltis, kad kuopai 
liks kelios dešimtįs dol. pelno.

Tiek šį kartą apie ketvirtos 
kuopos veikimą. ..—*A. Dvylis.

WEST SIDE.
Iš lietuvių bučernių ir Gro- 
sernių darbininkų veikimo.

Pereitame ekstra susirinkime 
unija nutarė surengti pramogų 
■vakarėlį •—• atsisveikinimui su 
tūlais draugais, kurie yra šau
kiami kariuomenėn. Vakarėlis 
įvyks ketverge, vasario 21 d., J. 
Makalajuno svetainėje, 2334 S. 
Leavitt gi. Draugai bučeriai ir 
ir visi tie, kur prijaučiu tikslui, 
kuriam yra rengiama šis vaka
rėlis, kviečipmi atsilankyti. Ren
gėjai gi, reikia tikėties, darys vi
sa, kad vakaras butų juopasek- 
mingiausias, taigi patenkintų 
atsilankiusius. —K—as.

Cicero, III.LSS. 1384oh kp. susirin- 
iimiis įvyks seredoj 29 <1. vasario, 8 
vai. vak., Tamoliuno ir Gudgalio sve- 
ainėje, 1447 So. 49th Avė. Kviečia

mi nariai ir norintis pastoti nariais.
—Org. A. K. Labanauskas.

Lietuvių Bučernių darbininkai re
ngia vakarą su prakalbom, išleidi
mui draugų kariuomenėn, ketverge, 
vasario 21 <1. .1. Mikalajūno svet., 2331 
So. Leavitį St., Draugai bučeriai, ma
lonėkite visi atsilankyti, nes šis va
karas mums yra svarbus, kadangi 
musų pirmininkas yra pašauktas ka
riuomenėn, kuris yra daug nuveikęs 
musų labui.. Kviečia Organizacija.

LSS. 22 kuopos lavinimosi vakaras 
įvyks šiandie, vasario 19, 7:30 vai. 
vakare, M. Meldažio mažojdj svetai
nėj, 2242 W. 23 pi. Bus diskusijos 
tema: ar socialistai privalo kovot 
su tikėjimu? ar ne? Kas norite pri
sirašyti prie kuopos, ateikite šian
die. 22 Kuopos Komitetas.

CICERO.

M.

“žmonės” scenoje.—Judo- 
šėliai vis dar nesiliauja.

Nedėlioj, vasario 17 d., 
Jankaičio svetainėje, LSS. 138
kp. choras surengė pramogų 
vakarą. Vaidinta keturių ak
tų drama “Žmonės”. Apie pa
tį veikalą kalbėti nėra reikalo: 
Br. Vargšo vardas pats už sa
ve kalba.

Keikia pastebėti, kad nckurie 
lošėjai savo užduotis atliko y- 
tin gerai, nors pradžioje kone 
visiems stokavo drąsos. Var
guolio ir Matcušo roles vis del
tų išėjo silpnokai., Geriausia te- 
čiaus atliko dgė. Daujotienė, 0-

,'Wiaik išpildyta sekaiju dąly- 
kėįiai: p-Įčj ĄĮ. Bahičiųte palakė 
cįlcs; dgė A. Dočkienė padaina- 
vp (intcrųa^ci^nalą —pojo; p-Iė 
Mi^ayiųtė,—rr, taipgi fsqlp; q p-|ė 
Bįaj»anaiųik^itė, iŠpilAę (^eklamg- 
ciją., Visi^ savo ų^duę^s ,ą|li- 
k<j> ląįjąį, gerai, ^ jPaugįąųsią pp- 
(ųdisųicnlų, betgi teko pečiam 
Lhoilli. . y , |f, į <; ii 4

( Progniųii|i užsibaigus tęsęsi 
šokią). Žmonių buvo pilną.sve
tainė. ,Nęt ir vyčiai nepatingėjo 
atvykt pažiūrėtų, jsociąlistų va
karo. Ir tąi, neveizint to, kad

i ■ •

Antaninės skiepe tuo pačiu lai
ku atsiprovinejo kažkoks ten 
skodas.

Reikia tikėties, kad 
liks gražaus pelno.

chorui

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA — Sejonų finišc- 

ių, guzikų įsiuvėjų, beisterių ir fel- 
erjų ant moteriškų apsiautų ir siu- 
ų. PERCIVAL B. PALMEI! and CO., 
67 W. Adams St., Chicago, III.

REIKALAUJAME į lietuvišką kor- 
loraciją lietuvio bučcriaiis, rnšunčio 
ir kalbančio lietuviškai, lenkiškai, 
angliškai; su paliudymais kur pir
ma dirbęs ir 8500.06 kaucijos. Taip
gi turi suprasti gerai apie biznį, nes 
)als turėsi būt vedėju viso biznio. 
)el platesnių informacijų kreipkitės 
aišku, kas norite gauti greitai gero 
larbo. A. Pakrosnis.
So 6 Gaiigh st., Easthamplon, Mass

REIKALAUJAM krinučių, 8 opera
torių ant “ready made”, prie moteri
škų darbų, 6 merginų “finishers”, 
rankomis siuli. Nemokančias mes iš
mokinsime. L. KASPER, 
3117 Wentworlh Avė., Chicago.

stovi ir su kitais reikmenimis: 
medicina, drapanomis ir mais
tu. Delei geležinkelių suirimo 
kai kur maisto pristatymas pa
sidarė veik negalimas. Kaimie
čiai daugelyj atsitikimų nenori 
imti pinigų už produktus, bet’ 
atvežę juos į miestą maino ant 
lokių produktų, kurių jie nega
li pasigaminti. Panašiai kalbė
jo ir kiti kalbėtojai. Kvietė jie 
susirinkusius pagelbėti Rusijai 
nustumti tą pavojų, tai yra ba
dą ir skurdą, kurį jos piliečiai 
dabar pergyvena. Prašė aukauti 
kas tik ką gali: mašinas, drabu-l 
žius, avalynę, duoną ir tt. ir šių- Į sau šią klaidą, 
sti antrašu: 1812 Stevens Bldg., 
17 N. State st. —A. Kemėža.

Nedėlioj, vasario 17 
pačioj svetainėj turėjo 
biblijos tyrinėtojų draugijos 
prakalbos. Bet klerikalų judo- 
šėliai čia ir vėl pasidarbavo: j- 
skundė juos policijai. Prakal
bos taigi neįvyko. — Taip, taip 
kunigėliai, mokykite savo pase
kėjus — Judošiaūs darbų!

d., toj

Naujienų nr. 39 surašė auko
tojų LSS. Apsigynimo Fondan, 
netyčia tapo praleista d. J. Ba- 
lako pavardė, kuris taipjau au
kojo LSS. Apsigynimo Fonodn 
vienų dolerį, šiuo taigi attitai- 

—J. Aceris.

NORTH SIDE
Prakalbos.

. . Vasario 17 d. SLA. 226 kuopa
Į LSS. 4 kuopos vakaras. I surengė prakalbas Liuosybės

Nedėlioj, vasario 17 d., Mel-I svetainėje. Kalbėjo daktarai 
lidažio svet. LSS. 4-toji kuopa I A. Montvidas ir A. Karalius. Dr. 
I surengė vakarą. Vaidinta du I M°ntvidą chicagiečiai jau žino 
I veikalu: “Žmones” ir “Vagįs”. Į k«ip° gerą kalbėtoją. Ir šį syk 
I Reikia pasakyti, kad lošėjai šį| .i° kalba buvo puiki, turininga, 
syk nekaip atliko savo užduotis, t Tarp kita Dr. Montvidas nuro- 
Nors, tiesa, nckuric lošė neblo-|d6’ kaip tul> politikieriai, deng- 
giausia, bet trukumų tai visur | domiesi neva “bepartyvumo” 
matėsi. Veikale “Žmonės” ge
riausiai savo roles atliko K. Ga

liūnas, varguolio rolėje, ir E. 
Jakušauskaitė, Onos, varguo
lio duktės, rolėj. Jinai gavo pui
kų gėlių bukietą. St Galiackas, 
Petro, Onos jaunikio, rolėj, vi
sai neatsakė savo rolėje: truko 
gyvumo, drąsos ir reikalingo 
nudavimo. žinioma, iš tų jau-

BRIDGEPORT

skraiste, stengiasi dumti lietu
vius darbininkus ir panaudoti 
savo partyviams tikslams visą 
organizaciją ir tt.

Kalbėjo ir Dr. A. Karalius “A- 
pfe žmogaus sielos jausmus”.

—Daktaro Mokinys.
......m m . ....... ............  r » 

Skaitykite ir Platinkite

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras......
Miltai

14 bačkos maišas ..
% bačkos maišas ...
5 svarų bu"........

Rugių Miltai
Bohenrian styl. .
Juodi, % bačkos

Sąvarai ............
Grahatn miltai 1 

Corn Meal
Balt^ ar geltoni .

Maiaas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy head ..................
Blue rose ......................

Bulvės (10 svarų)
N. 1 Mis., Min., ir Dak. .. 27—29 

Pienas
Condensed, geriausias .... 19—22 
Vidutiniškas ..............
Evaporated, ncsald. ..

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių ..............
Prastesnis....................
Iš šaldytuvių ..............

Butterine
Plytose ........................
Šmotuose ......................
vidutiniškas ................

Kiauliniai
šylbži extra
Refrigeratorių, extra 
Refrigeratorių N 1 ..

Pupos (beans)
Navy .......... ...................
Lima ..............................

Slyvos, geros svarui....
Vidutinės......................
Prastesnės ..................

Kumpis, geras, svarui ..
Prasėtsnis, ....................

Lagiąiai gorj, ^svąfui ..
JuSar^1.........
' ptžutėj............... .........

Paįahli, geriausi f... 
' Paprastieji .. ...............
Ęalakutai

.švieži ------------ ----------
šaldyti ..........................

Vištos y-v . t os n 
šviežios ................. .
Gaidžiai, švieži ..........

Antis .....................
Žąsįs .. . i.......................
žufli (salmon)

Pink1.............................
1 Rfcd Alaska..................
Suris

Amerikoniškas (full cream) svar. 
šmote ............................. 31 %—39
Supiaustytas ...................... 35—43

Balta duona, svarui................. 9—10
Šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

... 8—8% 
(Maišas) 

.2.85—3.00 
1.45—1.53 
.. 32—35c . ........ bačkos maišas

agių Miltai Maišas
Bohcniian style % bač. 1.37—<1.63 

.............1.22—1.49 
.............. 29—37 
sv. maiš. 28—34 

svaras

516—6% 
svaras 

. 11—14 

. 10—13

(Kenas)

. 17—20 
.. 13—16

svaras 
.. 50—56 
.. 48—54 
.. 46—53

svaras 
. 32—35c 
.. 31—34 
. 29-33

tuzinas
.. 56—62 

.. 50—55 

.. 46—52
svaru

.. 16—20 

.. 16—20 

.. 13—n 
.. 12—15
.. 11—14

svarui 
. 31—36 

. 30—36 
25%—31

. 30—37 
svarui 

. 34—39 
. 26—30 

.35—39 
. 30—34 
dėžutės 

. 19—23 

. 27-33

TELEPHONE YARDS 5834. I

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 1> 
ii ryto Ir nuo 7 iki * vaL vak.
S325 So. Halsted St., Chicaga. |

KIŠENINIS

LMPS. 9-tos kuopos choro repe
ticijos įvyks seredoje, vasario 20 d., 
8 vai. vakare, Mark White S. svet.,, 
Halsted ir 29 gatvės. Visos choro na
rės būtinai atvykite prisirengti prie 
koncertų: 23 d vas. — Žemaitės, o 
24 d. — Naujienų, kur prisižadėjom 
dalyvauti. —Komitetas.

Subatoj, vasario 23 d. Lietuvių M. 
Prog. Sus. 9 kuopa rengia gerb. .1. 
Žemaitės naudai Koncerną M. Mel
dažio svet., kuriame dalyvaus gabia
usios artistiškos spėkos; dainuos ke
letas chorų ir daug solistų. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir kitų. 
Pradžia lygiai 7:30 vakare.

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, vasario 19 , 7 
vai. vak., John A. Gruše svet., 1100 
So. Central Park avė. Visi nariai tu
rite būtinai atsilankyti į susirinki
mą. —Rašt. F. S. Striuka.

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks vasario 
20 d. 7:30 vai. vak., Socialistų Svetai
nėje, Monument st.—Draugai ir dra
ugės, visi atsilankykite. —Org.,B. K.

ASMENŲ JBEŠKOJIMAI
Jieškim brolių Antano ir Vincento 

Navickų, ir Marijonos Navickaitės, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Kudrėnų 
gurino, Radziščių kaimo. Gyveno 
Pittsburghe, Pa. Tegul jie atsišau
kia arba kas žinote praneškite jųjų 
adresus — turiu svarbų reikalą.

Viktorija Navickaitė, 
3343 So. Morgan st., Chicago, Iii.

PuiieŠkau savo tėvelio, Antano 
Kuisio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės pa ra p., Morkuičių kaimo. 
Tikra tėviškė yra Vainuto parapijoj. 
Skiržemių kaime. Aš esu jo (fųktč, 
atvažiavusi Amerikon prieš pat ka
rę. Gal kas girdėjo apie jį arba jis 
pats malonėkite atsiliepti šiuo adre
su. Marlha Kulsikė,
4535 So. Paulina St., Chicago, III.

Reikalingas bučeris. Gera vieta, 
pastovus darbas. Gera mokestis.

.1. NIPRIKAS.
642 W. 18111 Si., Chicago, III.

REIKALINGA siuvėjo prie mote
riškų drapanų.
5257 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA mergina ar moteris 
lankyties pas lietuvius—paimt orde-. 
rius medaus. Nešti nieko nereikia; 
Geras pelnas, pastovus darbas. Atsi
šaukite į Naujienas laišku adresuo
jant: M. YValenčius, 1810 S. Halsted 
St., Chicago. III.

REIKALINGA jauna vedusi mote
ris arba mergina, suprantanti apie 
siuvamą mašiną—prigelbėti siūti su
knias 3 arba 4 dienas savaitėje.

MBS. MARY AUGUSTYNIAK, 
4515 So. Paulina st., Chicago

PARDAVIME I
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė geroj vietoj lietuvių apgyvento] 
ir lenkų apielinkėi, iš priežasties ė- 
jinio karėn. Meldžiu atsišaukti pas 

ihuno Šimkus,
627 West 181h St., Chicago, Iii.

PARSIDUODA už pusę kainos, me
džio išdirbystės dirbtuvė su visais į- 
rankiais ir materiolu. 
priežastis 
rių. / 
žu kapitalu. Atsišaukite tuojau*. 
2631 S. Halsted St., Chicago, III.

Pardavimo 
; — persiskyrimas partne- 

Aukso mainos žmogui su ma-

2631 S. Halsted St.,

PARDAVIMUI bučernė, geriausia 
vieta lietuvių apielinkėje. Du blokai 
nuo lietuvių bažnyčios. Daro gerą 
apievartą. Pigi randa. Savininkai 
broliai eina kariuomenėn. 'J'uri par
duoti j savaitę laiko—pigiai. Rašykit 
į Naujienas laišką pažymėdami No 
170. Chicago.

RAKANDAI

NAMAI-žEMe

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU švaraus kambario ga

ru šildomo prie laisvų žmonių su val
giu arba be valgio. Bridgeporto bei I Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
North Sidės apielinkėse. Atsišaukite springsais phonografą, 2 Jewel 
šiuo adresu: P. J. 3346 S, Halsted st., I poinls, ir rccordus, taipgi puikų pi- 
Tel. Boulevard 7328. I aną 10 melų gvarantuotą ir keletą

. I rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo-
* m-Aiz * r t x i u I nūs 9x12, $8, firankas, tapytus pa-I AJlb.šKAU svai aus kambai 10.1 veįksĮus jr Viskas vartota 3 mė-

Raju šildomo, elektros šviesa, kad „(,siilj 1520 N WcsteI.n av Chic.lgo 
hutų ir maudykle, be valgio; vienai’ 
ypatai arba dviem. Tik antrai ypa- 
iai reikalinga ,kad pagamintų ir val
gį. Atsišaukite šiuo adresu:

ST. CHEPA1TIS . nAncinimni i x - i3336 So. Halsted Si., Chicago. PABSIDUODA bucerne, arba sa- 
1 hunas ,arba namas su sahunu, sve
taine ir bučerne apačioje, o viršuje 
trims šeimynoms pagyvenimas; la
bai graži biznio vieta—kampas. Vėl 
antras namas parsiduoda dviejų šei
mynų pagyvenimui. Atsišaukite į

Dominik Budvitis, 
3824 So. Kedzie avė., Chicago.

REIKALINGAS PARTNERIS SU I -------------------------------------------------
$600.00. TURI MOKĖT LENKIŠKAI DABAR LAIKAS pirkti faunas. — 
IR RUSIŠKAI. PELNAS PER Me- I 80 akrų; 50 akrų dirbamos, 30 miško, 
NESI YRA NUO $500 IKI $1000.00. geri namai. Bertainis imlios nuo 
PARDAVIMO PRIEŽASTIS—ESMI Į mokyklos, pusė mylios nuo dvpo. 
SAUKIAMAS K AKI UOMENhN. I l - I Karma \ViscOnsi n’o valstijoje. Par- 
RIU PARDUOTI GREITAI. duosiu pigiai. .1. Maskaliuuas,

RAŠYKITE IN “NAUJIENŲ” OFI- 3236 Ūme SI., Chicago, III. 
SA PAŽYMĖDAMI No. 169.__________________________ '

JIEŠKO PARTNERIŲ

ŽODYNĖLIS L
Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

RANDAI
BUČERIŲ DOMAI.

Pasirandavoja bučernė lietuvių 
apgyventoje vietoje. Taipgi galima 
ir groserį laikyt. Gera vieta lietu
viui bučeriui. Randa pigi. Atsišau
kite: 1640 S. Jefferson st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA patyrę prie žirklių 

vyrai į sengeležių kiemą.
FefferniHn and Morris Co., 

2627 W. 121 h st., Chicago

AMATŲ MOKYKLOJ 
MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komisinę.

BORKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

REIKALINGA prityrusių langų va
lytojų.

CHICAGO CLEANING CO 
62 W. AVashington St., Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie ąbcl- 
no namų darbo; skalbti nereikia. 
Gražus namai, geras valgis ir atsa
kanti mokestis.

Šiuri Long, 
3220 W. Division st. Tel. Albany 9668

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2336 W. M«- 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dc- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

REIKALINGI vyrai dirbt skudurų 
šapoje. Atsišaukite į
1447 S. Sangamon St, Chicago.

TELEPHONE YARDS 2721
*DR. J. JONIKAITH

Medikas ir Chirurgas
*3315 9- Halsted St., Chicajp


